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Abstrakt v českém jazyce 
 

Projekt se zabývá responzivním světelným systémem pro využití v architektuře, ale  

i v dopravní infrastruktuře. Zaměřuje se na ukázku potenciálu z pohledu funkce a estetiky. 

Tato technologie má v současné chvíli využití primárně jako tuningová vizuální dekorace 

na motorky a vozidla. Tento projekt se bude zabývat případným rozšířením možností 

využití tohoto materiálu, jelikož se rozhodně budou v budoucnosti vyvíjet jeho 

schopnosti. Tento materiál je snadno aplikovatelný 3D tiskárnou, airbrushem, či se dá 

aplikovat pomocí klasických technik malby. Po připojení k elektrickému napětí svítí. Tato 

technologie by usnadnila a urychlila aplikaci jakýchkoliv elektrických světelných systémů. 

Projekt se zaměří na responzivní osvětlení interiérů, inteligentní fasády, či responzivní 

městské osvětlení. V případě využití v dopravní infrastruktuře by se jednalo  

i o bezpečnostní prvky na vozovkách. Koncept se nesnaží udávat směr budoucnosti, jen 

ukazuje jiný pohled na námi známé situace a místa a jak by bylo možné je představit 

netradičním způsobem za využití netradiční technologie.   
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Abstract in english 
 

The project deals with a responsive lighting system for application in architecture as well 

as transportation infrastructure. It aims to bring forward the potentials of the system  in 

terms of function, use and aesthetics. This technology is currently used primarily as  

a tuning visual decoration for motorcycles and vehicles. This project will address the 

possible extension of the use of this material as it will certainly develop its capabilities in 

the future. This material is easy to apply with 3D printer, airbrush, or classic painting 

techniques. It lights up when connected to electrical power. This technology would 

facilitate and accelerate the application of any electrical light systems. The project will 

focus on responsive interior lighting, intelligent exterior facades, and responsive street 

lighting. In the case of use in transportation infrastructure, this would also include road 

safety features. The concept does not seek to give direction to the future, it just shows  

a different view of the situations and places known to us, and how it could be presented 

in an unconventional way using non-traditional technology.  
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Smartphone – chytrý telefon 

SMARTchytrá technologie 

Tuning – vizuální, či motorová úprava vozidel/motorek 
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AI – Artificial Intelligence – umělá inteligence 
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Úvod 
 

Koncept tématu 
 

Pro tento projekt je jako základní kámen využita technologie LumiLor a LitCoat. Aktuálně 

je využívána jako světelný tuningový prvek pro vozidla, či motorky. Tento projekt bude 

vytvářet koncepty možností využití této technologie v různých odvětvích designu. Do 

budoucna tento projekt počítá s postupným vývinem této technologie a připravuje jí 

potenciální okruhy využití. Díky jednoduché aplikaci tohoto materiálu, bychom mohli 

dosáhnout i automatizace jeho aplikace a tím ještě více urychlit celý proces. Diplomová 

práce se zaměří na několik možných scénářů využití této technologie, mezi kterými se 

budou nacházet například inteligentní fasády, responzivní osvětlení do interiérů, 

responzivní osvětlení chodníků, bezpečnostní prvky v dopravě, či další možnosti 

usnadnění všedního života. Projekt se nesnaží udávat směr budoucnosti, jen ukazuje 

nevšední technologii a její využití pro dosažení jiného pohledu na námi známé situace  

a místa a jak by bylo možné je představit netradičním způsobem. 

Cíl práce 
 

Cílem práce je zpracování konceptu využití technologie v různých sférách 

designu/architektury/urbanismu/dopravy. Výsledkem budou 3D návrhy toho, jak by 

funkční systém mohl vypadat a fungovat. Budou zde i uvedeny případné možnosti 

realizace a responzivity pomocí programu Grasshopper. Zmíněna bude i koncepce toho, 

jak může být tento systém autonomně aplikován.  
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Analýza 
 

Historie světla 
 

 

První záře 

 

Již od počátku vesmíru byly hlavním zdrojem světla a tepla hvězdy. Tyto obrovské plynné 

entity, které drží pohromadě jen jejich gravitace. Jejich jedinečnost je v tom, že vydávají 

vlastní viditelné záření. Tyto hvězdy produkují buď částice, nebo elektromagnetické 

záření. Elektromagnetické záření hvězd pokrývá celé elektromagnetické spektrum, od 

nejdelších vlnových délek rádiových vln, přes infračervené záření, viditelné 

světlo, ultrafialové záření, po nejkratší rentgenové a gama záření. Tyto frekvence umožňují 

poznávat fyziku hvězd. (1) Naší domovskou hvězdou je Slunce, kolem kterého obíhá celá 

naše Sluneční soustava. Díky Slunci také existuje život na Zemi, jelikož bez jeho záření  

a tepla, by se na naší planetě nebyla schopná udržet voda v kapalném skupenství a voda 

byla jedním ze základních kamenů vzniku života. Život jako takový bychom mohli 

považovat za shodu náhod, jelikož Země musela být ve správně vzdálenosti od Slunce, 

musela mít správnou teplotu a základní stavební materiály, nicméně v měřítku toho, jak 

je vesmír obrovský, je vznik dalšího života na jiných planetách více než pravděpodobný.  

V historii byly za hvězdy mylně považovány prakticky všechny viditelné objekty na noční 

obloze. V užším astronomickém významu jsou hvězdy ty kosmické kulovité objekty, které 

mají vlastní zdroj viditelného záření. Během velké části své existence, přeneseně zvané 

„život“, je zdrojem tohoto záření hvězd termonukleární fúze vodíku na helium v jádru 

hvězdy. Ta uvolňuje energii, která prochází vnitřkem hvězdy a je vyzářena do vnějšího 

prostoru. Astronomové zjišťují hmotnost, věk, metalicitu (chemické složení) a mnohé další 

vlastnosti pomocí pozorování pohybu hvězdy vesmírem, svítivosti a analýzou jejího záření. 

Graf porovnávající teplotu hvězd s jejich svítivostí, známý jako Hertzsprungův-Russellův 

diagram, umožňuje zjistit věk a stav vývoje hvězdy. (2) 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_spektrum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlnov%C3%A1_d%C3%A9lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1diov%C3%A9_vlny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Infra%C4%8Derven%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ultrafialov%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rentgenov%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99en%C3%AD_gama
https://cs.wikipedia.org/wiki/Astronomie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Termonukle%C3%A1rn%C3%AD_f%C3%BAze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Helium
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metalicita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mechanick%C3%BD_pohyb
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%ADtivost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hertzsprung%C5%AFv%E2%80%93Russell%C5%AFv_diagram
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hertzsprung%C5%AFv%E2%80%93Russell%C5%AFv_diagram
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Pravěk 

 

V prvopočátku civilizace měli lidé k dispozici světlo Slunce. Proto také Slunce bylo 

považováno za božstvo. Bylo také symbolem života, zdraví a vitality. Jedinými světelnými 

zdroji, které se nacházely na planetě v tu dobu, mohly být pouze bioluminiscence  

a oheň/láva. Než však člověk dokázal oheň i vyrobit, musel se spoléhat na přírodní vlivy, 

těmi mohly být například úder blesku do stromu, či vzplanutí suchých křovin ve velkém 

horku. Tyto vlivy poskytly člověku oheň a on se musel naučit jej udržovat. Po dlouhou 

dobu byla toto pro lidi jediná možnost. Proto byl oheň nejcennější komoditou pravěku.  

Podle určitých zdrojů jeden z nejstarších dochovaných důkazů použití ohně člověkem 

pochází z archeologické oblasti u městečka Gesher Benot Ya'aqov. Toto městečko se 

nachází na severu Izraele. Podle archeologů jsou tyto důkazy staré cca 790 000 let před 

Kristem. Světlo v noci přineslo lidem svobodu, jelikož mohli v noci lépe vidět, lépe 

cestovat, lépe pracovat i lovit. Nemluvě o tepelných vlastnostech, díky kterým byli schopni 

lépe zpracovávat potravu, nástroje a vyrábět keramiku. Ke konci pravěku objevili i způsob 

jak plamen udržet déle hořet. Toto bylo dosaženo pomocí žlábku s živočišným tukem  

a knotem, který postupně hořel. Na podobném materiálovém principu poté fungovaly  

i pochodně. 

 

 

Obrázek 1       Lampa na živočišný tuk a oleje 
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Starověk/Středověk 

 

Již ve starověku se hojně začal využívat oheň k osvětlení obydlí, ulic, či zahrad a důležitých 

monumentů. Byl však využíván primárně ve vyšších třídách lidu. Nově objevenou látkou 

se stala neopracovávaná ropa, která později nahradila živočišné oleje a tuky, které se 

využívaly k udržování plamenů. Využití ropy pro osvětlování a další účely se datuje více 

než 4000 let nazpět v oblasti Babylonu. Mezi prvotní oleje pro udržování ohně patřil 

olivový, rybí, velrybí, sezamový a ořechový olej, nebo včelí vosk a podobné látky. 

Používaly se hojně až do pozdního 18. století.  

V historii se dokonce nachází známky o tom, že v Číně začali využívat přírodní zemní 

plyny pro osvětlování domácností a dokonce i pro jejich výhřev. Vodili plyny trubkami 

z bambusu a byli schopni je takto vést i několik kilometrů.  

Bambusové potrubí se také využívalo pro dopravování slaného láku. Tato technologie má 

pocházet z období kolem roku 500 před Kristem. V 9. století po Kristu arabský chemik 

Muhammad ibn Zakarīya Rāzi vynalezl petrolej, který si mnoho lidí může plést s ropou, 

kvůli označení v jiných jazycích, nicméně petrolej představuje destilovanou a mnohem 

čistší formu ropy. Ten vydržel civilizaci až do 19. století.  

 

Obrázek 2       Muhammad ibn Zakarīya Rāzi na kresbě z 9. století se svým vynálezem 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_ibn_Zakar%C4%ABya_R%C4%81zi
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Novověk 

 

William Murdoch byl jedním z prvních, kteří experimentovali s hořlavostí plynu pro 

využití v osvětlení a vytápění. V té době pracoval pro Matthewa Boultona a Jamese Watta 

ve fabrice na parní motory. Kolem začátku 90. let 18. století, zatímco dohlížel na využití 

strojů od firmy, ve které pracoval, začal experimentovat s různými druhy plynů, až došel 

k tomu, že plyn, dnes známý pod názvem svítiplyn, je nejefektivnější.  

Vyrábí se uměle, buď karbonizací (vzniká jako “vedlejší” produkt v koksárnách), tlakovým 

zplyněním hnědého uhlí, nebo štěpením zemního plynu, a úpravou jiných plynů. 

Svítiplyn je technický plyn, tvořený směsí vodíku, oxidu uhelnatého, metanu,  

a dalších plynů (dusík, oxid uhličitý), používaný v 19. a 20. století především ke svícení, ale 

 i k výrobě tepla. Je obdobou koksárenského plynu, ale má lepší vlastnosti, potřebné pro 

rozvod po městech. Svítiplyn se používá pro osvětlování od počátku 19. století. První 

veřejné plynové osvětlení bylo zprovozněno 31. prosince 1813 v Londýně. Postupně se 

využívání tohoto plynu rozšířilo po celém světě. V Praze a Brně bylo plynové osvětlení 

zavedeno v roce 1847. Na přelomu 19. a 20. století byl pro svou širokou dostupnost používán 

i pro plnění balónů. Roku 1802 došlo i k prvnímu použití svítiplynu během vaření pro 

ohřívání potravy, když byl použit Zachausem Winklerem. (3)  

William Murdoch nejdříve plynem osvětlil svůj vlastní domov v Cornwallu v roce 1792. 

Poté v roce 1798 použil svítiplyn k osvětlení hlavní haly fabriky firmy James Watt & Co.  

a v roce 1802 osvětlil plynem i exteriér fabriky, tak, že i veřejnost mohla vidět jasný rozdíl 

v technologii. Místní komunitu tyto světla naprosto ohromily. Jedním ze zaměstnanců 

fabriky byl Samuel Clegg, který viděl velký potenciál v nové technologii osvětlení, tak 

z fabriky odešel, aby založil vlastní firmu na plynové osvětlení, kterou pojmenoval Gas 

Lighting and Coke Company.  

„Termolampa“, která využívala destilovaný dřevoplyn, byla patentována roku 1799, 

zatímco Německý vynálezce Friedrich Winzer byl prvním člověkem, co si nechal 

patentovat lampu na svítiplyn v roce 1804. Ve Francii v roce 1801 Phillipe Lebon také 

osvětlil plynovými lampami svůj dům a zahrady. Dokonce již uvažoval nad tím jak osvětlit 

touto technologií celou Paříž. Již v roce 1820 Paříž byla osvětlena plynovými lampami.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Murdoch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karbonizace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hn%C4%9Bd%C3%A9_uhl%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Technick%C3%BD_plyn&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhelnat%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koks%C3%A1rensk%C3%BD_plyn
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Plynov%C3%A9_osv%C4%9Btlen%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1813
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lond%C3%BDn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
https://cs.wikipedia.org/wiki/1847
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bal%C3%B3n
https://cs.wikipedia.org/wiki/1802
https://cs.wikipedia.org/wiki/Va%C5%99en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zachaus_Winkler&action=edit&redlink=1
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V roce 1804 doktor chemie William Henry přednášel v Manchesteru, kde ukazoval 

principy a možnosti výroby svítiplynu a jejich výhody. Analyzoval také vlastnosti 

methanu, jeho experimentů bylo ale daleko více. Jelikož probádával dřevoplyn, svítiplyn, 

různé druhy olejů, vosků i rašelin, byl schopen i měřit intenzitu světla každého z nich.  

V roce 1808 William Murdoch prezentoval Královské Společnosti dokument nazvaný 

„Úvaha nad aplikací svítiplynu pro ekonomické účely“, ve které popsal své pokusy se 

svítiplynem a popsal zde mnohé jeho výhody. Text také obsahoval rešerši o úspornosti 

svítiplynu jak na financích, tak údržbě. První veřejné osvětlení plynem bylo představeno 

28. Ledna 1807 v Pall-Mall v Londýně. O tomto představení je i dochovaná kresba z roku 

1809, kde lidé nemohou věřit svým očím a jsou naprosto ohromeni novou technologií.  

 

 

Obrázek 2       Představení plynových lamp v Pall-Mall v Londýně (kresba, 1809) 

 

V roce 1812 dostala firma Westminster Gas Light and Coke Company povolení od 

parlamentu k výrobě veřejného osvětlení. Stala se tak první firmou na masovou výrobu 

tohoto typu osvětlení. O rok později již byl Westminsterský most osvětlený čistě 

plynovým osvětlením. 
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Roku 1830 byl vynalezen parafín. Tuto voskovou látku vynalezl Německý chemik Karl von 

Reichenbach, když se snažil vymyslet způsob, jak efektivně oddělit voskovité složky, které 

se přírodně objevovaly v ropě. Tento materiál byl revolucí ve výrobě svíček, protože hořel 

mnohem čistějším a spolehlivějším plamenem. Byl také mnohem levnější na výrobu, než 

ostatní látky, z kterých se tehdejší svíčky vyráběly. Nejdříve parafín nevydržel tak dlouho 

hořet, jelikož měl nízkou teplotu tání, ale tento problém byl později vyřešen přimícháním 

kyseliny stearové. Velký návrat měl parafín na začátku 20. století, kdy díky masnému  

a ropnému průmyslu vznikal parafín i kyselina stearová jako vedlejší produkt. Další 

alternativou osvětlení domácností se také stala přenosná petrolejová lampa.  

Tu v roce 1853 vynalezl lékárník Polsko-Arménského původu jménem Ignacy 

Łukasiewicz. Skládala se ze zásobníku na petrolej, posuvného knotu, díky kterému se 

mohla ovládat intenzita plamenu, krytu plamenu, aby nezhasl, nebo něco nezapálil. 

Designem vycházel primárně z lamp, ve kterých se pálil velrybí olej. 

 

 

Obrázek 4     Jednoduchá petrolejová lampa, 19. století 
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Humphry Davy 
 

 (17. prosince 1778, Penzance - 29. května 1829, Ženeva) byl anglický chemik, 

experimentátor, zakladatel elektrochemie a objevitel řady chemických prvků. Humphry 

Davy zkoumal oxidy dusíku; například pojmenoval rajský plyn. Dokázal, že tepelné záření se 

šíří i ve vakuu, že diamant je tvořen čistým uhlíkem aj. Zabýval se elektrochemickými jevy  

a dokázal přitom, že se voda elektrickým proudem rozkládá na vodík a kyslík. Dále izoloval 

prvky draslík a sodík (1807) a pomocí elektrolýzy tavenin kovy alkalických zemin (1808). 

Dokázal, že chlór je prvek; vypracoval teorii kyselin a objasnil roli vodíku v kyselinách. Roku 

1801 objevil elektrický oblouk. K jeho dalším významným vynálezům patří hornický 

bezpečnostní kahan, zvaný též Davyho kahan. Společně s Thomasem Wedgwoodem 

experimentoval ve fotografii, je považován za průkopníka a vynálezce v oboru fotografie. (4) 

Technologie elektrického osvětlení byla na začátku 19. století ještě v plenkách, ale pokusy 

existovaly už dříve. První známkou pokusu s elektřinou v osvěcování byl pokus profesora 

Ebenezera Kinnersleyho, kdy proudem nažhavil drát tak, až se rozzářil. Díky Davymu se 

však o tuto technologii začalo zajímat více lidí. Jeho princip obloukové lampy spočíval 

v dvou elektrodách, kterými proudil elektrický proud a vytvářel v prostoru mezi 

elektrodami „blesk“, který fungoval jako zdroj světla. 

 

 

Obrázek 5     Různé druhy obloukových lamp 
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 V 19. století spolu poté zápasily dvě osvětlovací technologie. Jednalo se právě o Davyho 

obloukovou lampu a elektrickou žárovku Warrena De La Rue. Princip elektrické žárovky 

De La Rue vymyslel zhruba v 20. letech 19. století. Jeho žárovka ovšem byla velice drahá 

na provoz, jelikož u jeho žárovky byla použita platinová cívka. Platina je i v dnešní době 

neskutečně velmi drahým materiálem. Tato cívka byla umístěna ve skleněné trubce 

s vakuem. V roce 1840 William Robert Grove využil podobný princip žárovky, aby osvětlil 

celé divadlo. Žárovky byly velmi tlumené a velmi drahé na provoz, nicméně mu nemůžeme 

upřít fakt, že se jednalo o první veřejné osvětlení pomocí žárovek 40 let před Thomasem 

Edisonem.  

 

 

Obrázek 6    Znázornění žárovky W.R. Grova (1840) 
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Thomas Alva Edison 
 

 (11. února 1847, Milan, Ohio, USA – 18. října, 1931 West Orange, New Jersey, USA) byl 

americký vynálezce a podnikatel. Na jeho jméno je vedeno 2332 patentů, další tisíce jich 

registrovaly jeho firmy. Mezi nejznámější Edisonovy vynálezy patří fonograf (předchůdce 

gramofonu) a mylně je k nim počítána i žárovka, kterou ovšem pouze zdokonalil a nechal si 

patentovat. Edison je také zakladatelem dodnes vydávaného prestižního časopisu Science. (5) 

Ač žárovku nevynalezl, bez něho by dnes nebyla tam, kde je. Jeho první experimentální 

žárovka z roku 1879 vydržela svítit 13.5 hodiny. Nezdá se to jako moc, ale na svou dobu 

to bylo dost. Rok poté už jeho žárovka nasvítila více než 1200 hodin. Takový posun byl na 

svou dobu nevídaný.  

 

Obrázek 7     Žárovka Thomase Alva Edisona (1879) 

 

Edison byl spíše dobře informovaným člověkem, který vzal základ jiné technologie a byl 

schopen ji vylepšit, zdokonalit, či upravit pro novou funkci. Dokonce roku 1902 představil 

i elektromobil, ovšem i tato technologie existovala už před ním. První elektromobil spatřil 

světlo světa v roce 1835 a byl sestavený holandským profesorem Sibrandusem 

Stratinghem a jeho asistentem Christopherem Beckerem. Vznik elektromobilu je proto 

datovaný 50 let před první automobil se spalovacím pohonem. Již v roce 1899 Belgičan 

Camille Jenatzy vyrobil elektromobil, který přesáhl rychlost 100 km/h, což na konec 19. 

století je pro dnešního člověka prakticky neuvěřitelné. 
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Válka proudů 

 

V letech počátků zavádění elektrické energie do běžného života byla velmi ostře diskutována 

otázka vhodnosti použití stejnosměrného nebo střídavého elektrického proudu. Edison byl 

stoupencem první možnosti, zastáncem druhé byli George Westinghouse a Nikola Tesla. 

Tesla prosazoval střídavý proud kvůli efektivnějšímu přenosu, snazšímu dosažení vysokých 

napětí a mimo další důvody i proto, že je vhodnější pro vytvoření točivého magnetického pole 

(elektromotory). Edison střídavý proud odmítal z důvodu údajného vyššího nebezpečí 

provozu. Také by v prohraném sporu přišel o nemalé investice do již zavedené infrastruktury 

na bázi stejnosměrného proudu. Aby Edison prokázal nebezpečnost střídavého napětí, 

podporoval kampaň na zavedení elektrického křesla a také pokusy, při nichž byla střídavým 

proudem zabíjena zvířata, hlavně psi a koně. Ale usmrcení slonice Topsy v roce 1903 (deset 

let poté, co skončila válka proudů) se podle všeho Edisonovi připisuje neprávem. Ránou 

Edisonově snažení byla elektrifikace Světové Kolumbovy výstavy v Chicagu v roce 1893, 

kterou zajistila firma Westinghouse Electric Corporation. V roce 1893 získala firma 

Westinghouse Electric Corporation zakázku na výstavbu elektrárny na Niagarských 

vodopádech s rozvodným systémem využívajícím transformátory napětí a podíl spotřebičů 

napájených střídavým proudem na trhu dosáhl 80 %. V tuto chvíli již bylo jasné, že Edison 

válku proudů prohrál. (6) 

 

 

Obrázek 8       Chicago World's Fair (1893) 
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Nikola Tesla 

 

 (10. července 1856, Smiljan, Rakouské císařství, dnes Chorvatsko – 7. ledna 1943, New York) 

byl srbský vynálezce, fyzik a konstruktér elektrických strojů, zařízení a přístrojů, dlouhodobě 

žijící v Americe. Mimo jiné vynalezl asynchronní motor a jeho práce formovaly základ 

moderních systémů na vícefázový střídavý proud. Po předvedení bezdrátové telekomunikace 

v roce 1893 a po vítězství v tzv. „válce proudů“ proti Thomasi A. Edisonovi byl všeobecně 

respektován jako nejvýznamnější americký elektrotechnický inženýr. Jeho práce daly základ 

moderní elektrotechnice a mnoho jeho objevů mělo zásadní význam pro budoucnost. (7) 

Kolem Tesly koluje spousta mýtů a tajemství, jelikož ne všechny jeho vynálezy spatřily 

světlo světa. I přes své podivínství měl mysl génia. Na rozdíl od Edisona byl opravdovým 

umělcem v oboru a měl silnou vášeň pro technologii, pokrok a elektřinu. Edison byl spíše 

ortodoxní vynálezce, který viděl zisky za pokrokem a byl schopen je optimalizovat.  

Mezi Teslovy velké ideje patřila bezdrátová energie, kterou byl schopen přenášet díky 

elektro-magnetické indukci. Tímto dokázat rozsvítit „pole“ žárovek jen umístěných na 

zemi, bez jakýchkoliv drátů. Mělo to ovšem i určité mínusy, například v okolí vysílače 

energie se koním začaly zahřívat podkovy a panikařili.  

 

 

Obrázek 9       Teslův pokus s bezdrátovou energií 
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Mezi jeho další vynálezy patří například první „dron“ na světě. Pochází z roku 1898  

a jmenoval se Teleautomaton. Jednalo se o lodičku na dálkové ovládání, na  které chtěl 

dokázat, že případné války by bylo možné řešit bez ztrát životů.   

 

Obrázek 10     Teleautomaton (1898) 

 

Vynalezl i druh turbínového spalovacího motoru, který nevyužíval žádné vrtule, jednalo 

se jen o set disků, které vznícené palivo roztáčelo. Paradoxem je, že v roce 1906 se mu 

podařilo dosáhnout 60% efektivity přenosu spalování paliva na energii, přitom v dnešní 

době normální spalovací motory s válci dosahují pouze 40% efektivity.  

 

Obrázek 11     Teslův turbínový motor 
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Proč využíváme technologii, která je méně efektivní než jiná? Bohužel proto, jelikož 

společnosti prodají více paliva, když motory nebudou spolehlivé a efektivní. 

Mezi další vynálezy za zmínku stojí i hydroelektrárna na Niagarských vodopádech, 

indukční motor, stínograf (alternativní systém rentgenu), nebo Teslova cívka. 

Nejvýznamnější je však jeho vylepšení střídavého proudu na takovou úroveň, že byl přijat 

jako celosvětový vzor využití proudu. Díky střídavému proudu je možno distribuovat 

energii na mnohem větší vzdálenosti při nižší spotřebě proudu. Toto dokázal Tesla na 

World’s Fair v Chicagu v roce 1893. Zatímco Edison řekl, že dokáže osvětlit celý veletrh za 

$554,000, zatímco Tesla se společností Westinghouse řekli, že je to možné za $399,000, 

tím zakázku vyhráli. Bohužel spousta dokumentů a dalších vynálezů Nikoly Tesly shořela 

v jeho laboratoři, zbytky, které oheň přežily, byly zabaveny vládou. 

 

 

František Křižík 

 

(8. července 1847 Plánice – 22. ledna 1941 Stádlec u Tábora) byl český technik, průmyslník 

a vynálezce. Jeho nejznámějším vynálezem byla oblouková lampa se samočinnou regulací. 

Vynalezl světelnou fontánu, zdokonalil elektrické tramvaje a mnoho dalších zařízení. 

Sestrojil také elektromobil. (8) 

Technologii obloukové lampy sice nevynalezl, nicméně k její technologii přispěl regulační 

jednotkou. Jelikož obloukové lampy svítily nestálým světlem, Křižík chtěl docílit klidného 

nekolísavého světla, a tak experimentoval s různými druhy vinutí cívky, či tvarem jádra, 

až se mu podařilo vyrobit regulátor obloukové lampy s klidným, jasným světlem. 

Regulátor si okamžitě nechal patentovat, protože věděl, že je pro evoluci obloukové lampy 

zásadní. V roce 1881 na výstavě v Paříži byla dokonce jeho oblouková lampa oceněna 

zlatou medailí, jelikož dosahovala vyššího jasu, než Edisonova žárovka. 
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Obrázek 12       Křižíkova regulační jednotka obloukové lampy (cca 1880) 

 

Dalším objektem, díky kterému se zapsal do historie, je Křižíkova světelná fontána. 

Dokončena roku 1891 k příležitosti Jubilejní zemské výstavy v Praze. Nachází se na 

Holešovickém výstavišti a jedná se o jednu z prvních fontán svého typu. Dna dolního  

a horního bazénku tvořila silná skla, pod nimiž byly umístěny regulovatelné obloukovky  

s parabolickými reflektory z hliníkového plechu, které osvětlovaly proudy vody stříkající  

z trysek. V dolním bazénu bylo šest střiků osvětlováno šesti lampami, v bazénu bylo 16 lamp 

a 14 trysek rozmístěných ve dvou soustředných kruzích kolem jedné střední trysky. Vlastní 

osvětlení měly i tři vodopády tvořené vodou stékající z horního bazénu do dolního. Voda 

stříkala až do výše několika desítek metrů a v záři světelných zdrojů bylo vidět až ze Starého 

Města. Aby se voda zabarvila, byly využívány různobarevné skla, které byly umístěné nad 

obloukovkami a vyměňovanými obsluhou v pravidelných intervalech. Veškeré osvětlovací 

zařízení pocházelo z dílen Křižíkova pražského závodu. (9) 
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Obrázek 13       Křižíkova fontána na Pražském výstavišti v Holešovicích (1891) 

 

Jediným předchůdcem byla hudební fontána Petéra Bodora. Byla vytvořena v letech 1820 

až 1822, byla však zničena v roce 1836 sněhovou bouří. Nikdy nebyla znovu postavena. 

Křižíkova fontána tak zůstala jako nejstarší dochovaná světelná hudební fontána. Byla 

však přestavěna a modernizována Z. Staškem kolem roku 1920. Poté byla rekonstruována 

v roce 1991 a v tuto chvíli prochází svou další rekonstrukcí. 

 

 



BcA. Karel Marek                                                                                                                    Květen 2019 
 

27 
 

 

Aktuální trendy v osvětlování 
 

LED – Light Emitting Diode 

 

LED je s námi od roku 1962, kdy první diodu s viditelným světlem vyvinul Nick Holonyak 

Jr.. Tato LED dioda vyšla na neskutečných 260 dolarů za kus. Proto výhledy na 

komercializaci vypadaly nereálně.  Zůstaly tak pouze jako laboratorní kuriozita, než aby 

se začaly masově vyrábět a prodávat. Tato situace se však změnila v roce 1968, kdy firma 

Monsanto, která v té době byla výrobcem výrobce surového polovodičového materiálu 

fosfor-gallium-arsenidu, vyrobila velké kvantity alfanumerických displejů a tlumených 

LED lamp. Představili tenkrát první masově vyráběnou červenou LED diodu. Dalo by se 

říct, že tato dioda s názvem MV1 změnila směr budoucnosti osvětlení. 

 

 

Obrázek 14      První masově vyráběná LED dioda MV1 (1968) 

 

Stačí se podívat, kam se tato technologie dopracovala za 57 let. Podobně na tom budou  

i ostatní materiály, které teprve teď přicházejí na trh. Tento projekt počítá s vývinem 

technologie elektroluminiscenčních laků do budoucna. Jejich snadná aplikace dokáže 

změnit přístup pohledu k montáži osvětlení, ve chvíli, kdy dosáhnou takové úrovně, aby 



BcA. Karel Marek                                                                                                                    Květen 2019 
 

28 
 

mohly být využity tak, jak tento projekt zamýšlí. LED poskytují velkou životnost 

v porovnání s ostatními světelnými zdroji. Přesto že u LED se uvádí trvanlivosti žárovek, 

většinou se jedná o měření v ideálních podmínkách při konstantních teplotách 

a vypočítají hodnoty podle životnosti LED světelného čipu, nikoliv výpočet doby světelné 

výkonnosti, která s časem slábne.  

 

 

Glamox Luxo L70-L80 LED –  50 000-100 000 hodin 

LED – 15 000-25 000 hodin 

Standartní zářivka – 8000-12 000 hodin 

Standartní žárovka – 1000-2000 hodin 

 

 

SMART/Responzivní osvětlení 

 

SMART technologie změnila náš způsob života. V dnešní době smartphonů, bezdrátové 

komunikace a vysokorychlostního internetu, se nám dostává tak širokých možností 

ovládání okolí kolem nás, že již nic není nemožné. Způsob, jakým ovládáme osvětlení 

kolem nás, nám dává hned několik možností jak vylepšit naši domácnost.   

Primárně nám umožňuje šetřit energii, prodlužovat životnost žárovek a vylepšit 

podmínky pro uživatele. Příkladem může být stálé udržování intenzity „denního“ 

osvětlení v kancelářích, tím se dosahuje mnohem lepších pracovních výkonů, než  

u obyčejných žárovek, čí zářivek. Světla automaticky reagují na stmívání exteriérového 

světla a vyrovnávají ho interiérovým osvětlením.  

Dále také díky mnoha senzorům jsme schopni šetřit energií, kde není potřeba (fotobuňky 

na toaletách apod.). SMART domácnosti se vyznačují i modem, který má zajistit lepší 

bezpečnost domácnosti, kdy rozsvěcí náhodná světla v domě v určitých intervalech, a tím 

to působí, že jsou lidé doma. Toto dokáže odradit zloděje od vykrádání takových domů.  
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Sice to v dnešních domácnostech není pravidlem, ale dnešní doba nabízí možnosti 

ovládání prakticky celé domácnosti skrze smartphone/tablet (regulace teploty lednice, 

osvětlení interiéru/exteriéru, vytápění/klimatizace, zahradní ostřikovače, kávovary  

a další kuchyňské spotřebiče, které jsou schopny samy připravovat nápoje/jídla, vozidla, 

televize, reproduktory, pračky atd.). 

Chytrá technologie zjednodušuje celý systém domácnosti, jelikož unifikuje veškeré 

ovládání do jednoho univerzálního ovladače. Do světa proráží i rozšiřování takové 

technologie na celá města, kdy celý městský systém byl responzivní a snadno 

přizpůsobitelný.  

Responzivní osvětlení je také častým terčem uměleckých instalací, které obsahují různé 

typy senzorů a pracují se světlem netradičním způsobem. Dává možnosti manipulace 

s vnímáním prostoru pomocí světel, Téměř „živá“ inteligence světelného systému, kdy 

každá naše akce, vyvolá jedinečnou reakci. Budoucnost světel, která mají vlastní umělou 

inteligenci je téměř na dosah. 

 

 

Obrázek 15      Umělecké responzivní osvětlení Prismatic_NYC (Hyphen-Labs) 
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Níže můžete vidět určité milníky vývinu SMART technologií.  

 

1884 – Vypínač světla dostal svou dnes již obvyklou podobu 

1959 – Představen světelný stmívač 

1989 – Vynález krátko-vzdálenostní rádiové komunikace, později nazvaná Bluetooth 

1992 – Shuji Nakamura vynalezl modrou LED diodu, start LED revoluce v osvětlení 

1998 – DALI – nejvyužívanější rozhraní pro automatizaci a ovládání osvětlení 

2006 – Nokia představuje komunikační technologii Wibree, která se později přejmenuje 

na Bluetooth low energy 

2007 – Apple vydal první iPhone – revoluce ve smartphonech 

2010 – Apple vydává první iPad, globalizace využívání tabletů 

2011 – Založena firma Casambi, zaměřuje se na využití Bluetooth low energy technologie 

na ovládání prvků kolem nás 

2011-12 – První telefony s technologií Bluetooth low energy 

2015 – Více než 50% lidí západní Evropy vlastní smartphone 

2016 – Počet SMART produktů na trhu přesahuje 5 miliard (nepočítaje smartphony a 

tablety) 
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Elektro-luminiscenční panel 

 

Tyto panely se začínají široce využívat v dnešní době. Panel nevydává žádné teplo, takže 

se hodí i jako světelný prvek módního designu. Light-emitting capacitor, nebo také LEC, 

je označení, které se od roku 1961 používá pro elektroluminiscenční panely. Začátky 

těchto panelů zachází až do roku 1938, kdy byly patentovány firmou General Electric. 

Využívaly se primárně jako noční světla, či podsvícení např. přístrojové desky automobilu. 

Poprvé tak bylo učiněno na automobilu Chrysler v roce 1960.  

 

 

Obrázek 16      Elektroluminiscenční přístrojová deska vozu Chrysler (1960) 

 

Elektroluminiscence je luminiscence, při níž dochází k přeměně elektrické energie ve světlo 

při průchodu proudu vhodným materiálem (luminoforem), na rozdíl od emise světla 

(incandescence) nebo od reakce různých chemikálií (chemiluminiscence). Prochází-li 

elektrický náboj luminoforem, excitované elektrony uvolňují svou energii ve formě  

fotonů – světla. (10) 
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Elektroluminiscenční panely ukázaly, že jsou velmi spolehlivé, jelikož i po více než 50ti 

letech používání většinou funkční. V 60. letech také firma Sylvania Electric Products 

vyráběla několik nástrojových panelů pro přistávací a velící modul rakety Apollo. Tento 

elektroluminiscenční panel byl součástí klávesnicového/displejového rozhraní zvaného 

DSKY.   

V roce 2005 vznikl první elektroluminiscenční billboard na světě. Po tomto projektu se 

využití elektroluminiscenčních panelů začalo velmi rozšiřovat v reklamním průmyslu. 

Elektroluminiscenční technologie mají nízkou spotřebu proudu při srovnání s ostatními 

osvětlovacími technologiemi, jako jsou neony, či fluorescenční lampy, proto se tato 

technologie stala výhodnou pro reklamní účely.  

 

Obrázek 17       První elektroluminiscenční billboard (2005) 

 

Tloušťka tohoto materiálu se dá doměřit až do 0.254mm, kdy se jedná 

o elektroluminiscenční folii, která je vyrobena z vrstveného plastického materiálu, je 

možné jí i ohýbat. Elektroluminiscenční panely mohou být vyrobeny v jakékoliv barvě. 

Pro regulaci množství proudu, který jimi protéká, není třeba žádných dalších obvodů. 

Viditelnost elektroluminiscenčního panelu je ze všech úhlů stejná, tj. Lambertův povrch. 

Vycházející světlo je rozptýlené, ne směrované, a proto se těžko srovnává s klasickým 

osvětlením měřeným v lumenech. Celý světelný povrch je naprosto jednolitý a je vidět na 

velké vzdálenosti.  
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Zde jsou ukázány klady a zápory elektroluminiscenčních panelů 

 

Výhody: 

 Nízký příkon 

 Dlouhá životnost 

 Není třeba žádných externích obvodů (může být zapojen přímo do střídavého 

napájení a samočinně reguluje výkon prostřednictvím vlastního odporu) 

 Lze ho vyrobit v podobě pevných, či flexibilních panelů, lze vyrobit 

i elektroluminiscenční drát  

 Může mít i vodotěsnou úpravu a je mnohem lehčí než LED 

 Na rozdíl od LCD je jeho viditelnost ze všech úhlů stejně dobrá 

 Odolávají teplotám od -50°C do +95°C, toho LCD ani LED nejsou schopny  

(LED zvládne rozsah -30°C až +70°C) 

 

Nevýhody: 

 Nevýhodné pro velké plochy, kvůli nižší svítivosti (neustále se ale zlepšuje) 

 Horší poměr lumenů vůči spotřebě wattů 

 Klasické panely se časem vysvítí a poskytují méně lumenů 

 Flexibilní panely se ohybem opotřebovávají a světlo též slábne (pracuje se na 

vylepšení této záporné vlastnosti) 

 Elektroluminiscenční panel potřebuje konvertor, pokud má být využit  

u stejnosměrného proudu 
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Díky nově testované technologii multispektrálních fosforů, které dokáží vytvářet světlo 

vlnových délek cca od 400 do 600nm, podle toho, kolik proudu se do nich pouští, jsou 

elektroluminiscenční panely schopny i měnit barvu. Jedná se tak o skoro celé barevné 

viditelné spektrum. 

V nedávné době také vznikla elektroluminiscenční „kůže“. Materiál, který dokáže 

natáhnout svůj povrch o 480%, přičemž stále dokáže svítit. Dostal zkratku HLEC  

(hyper-elastic light-emitting capacitor). Skládá se z několika vrstev transparentních 

hydrogelových elektrod obklopujících izolační elastomerovou folii. Elastomer mění 

svítivost i kapacitanci, když se natahuje, nebo jinak deformuje. 

 

 

Obrázek 18       Elektroluminiscenční „kůže“ – deformace 

 

Obrázek 19       Elektroluminiscenční „kůže“ – ohyb 
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Podle internetové stránky www.electroluminescent-provider.com , kde provádí průzkum 

efektivity světelných zdrojů, dosahují elektroluminiscenční panely/laky extrémně 

dobrých výsledků, jediným záporem jim aktuálně je slabá svítivost. Aktuální porovnání je 

za stejně osvícené plochy a  světelným zdrojem se stejnou životností. Mezi měřenými 

vlastnostmi byly: tloušťka materiálu, flexibilita, odolnost, úspornost a svítivost. 

 

Obrázek 20       Výsledek elektroluminiscenčního panelu 

 

Obrázek 21       Výsledek LED 

 

Obrázek 22       Výsledek halogenové žárovky 

http://www.electroluminescent-provider.com/
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Responzivní světelný systém 
 

Koncept 

 

Vidina světa provázená futuristickým vizuálním stylem jako z filmu Tron byla velice 

zajímavá. Pohled na to, že celý svět, je jeden elektronický program, který se sám ovládá  

a reguluje, vyvolává otázku, jestli i v našem světě nedojdeme do bodu, kdy vše bude 

natolik provázané, že se staneme jen uživateli ve velkém systému a budeme i schopni 

manipulovat do jisté míry s naším okolím. Při automatizaci naší domácnosti pomocí 

SMART technologií, kdy jsme schopni telefonem/tabletem ovládat velkou většinu 

technologie kolem nás. Co tento koncept aplikovat i na veřejné okolí? Možnosti 

individuality uživatele ve veřejném prostoru může poskytnout nespočet výhod jak pro 

uživatele, tak pro společnosti.  

Veřejný prostor je schopen reagovat na uživatele, poskytovat mu osvětlení, navigaci, 

informace, či osobní vizuální nastavení (rádius osvětlení, barevné nastavení a další).  

Co toto může znamenat pro společnosti? Individualizovaná reklama je dnes běžným 

jevem internetu, toto by bylo možné aplikovat i ve veřejných prostorech díky 

responzivním světelným plochám. Tyto plochy by mohly být využity jako pixelové 

displeje. Můžou se díky nim vytvořit celé inteligentní světelné fasády, chodníky,  

či interiérové osvětlení.  

Tímto bychom dokázali zefektivnit veřejné i soukromé prostory tak, že světlo bude svítit 

jen tam, kde je třeba a ve zbytku prostoru energií šetří. Fasády mohou i promítat reklamní 

sdělení, bezpečností sdělení, či promítat videa/grafiku a další. Stejně jako u osvětlení  

u nich platí, že není třeba, aby reklamní plochy zářily a plýtvali elektrickou energii, když 

je nikdo stejně v tom okamžiku nevidí. Inteligentní osvětlení se tak může současně stát 

nekončící informační plochou. Systém dokáže také napomoci k automatizaci dopravních 

situací, jako jsou nehody, objížďky, zácpy, či výstražné prvky v případě, že bychom např. 

chtěli předjíždět v nepřehledném úseku a v protisměru by jel vůz, který nevidíme. 
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Aplikace takové technologie by mohla být automatizovaná, díky faktu, že tuto světelnou 

plochu můžeme nechat vytisknout na 3D tiskárně, která je schopna pracovat 24/7 bez 

jakýchkoliv dalších zaměstnanců. Materiál je ovšem taky aplikovatelný i airbrushem,  

či sprejem. Aplikace není nijak náročná a lze materiál aplikovat na skoro každý povrch. 

Lak je i do jisté míry flexibilní, záleží na povrchu, na který je nanášen. 

 

Materiál 
 

Elektro-luminiscenční laky 
 

Elektroluminiscence je s námi již od 40. let. Tomu ale přinesl revoluci Andy Zsinko, když 

v roce 2009 přivedl na svět elektro-luminiscenční lak. Díky tomu by se velice usnadnila 

výroba světelných ploch. Dal také volnost možnostem dalšího vývoje této technologie. 

Materiál se také neustále vyvíjí, zlepšuje se jeho svítivost i úspornost. Začal jako tuningový 

prvek na motorky, či auta, ale potenciál pro využití je mnohem širší. Vlastnosti jsou skoro 

totožné s elektroluminiscenčním panelem, liší se jen způsob aplikace. Stejně jako tomu je 

u LED diod, tomuto materiálu nevadí časté vypínání a zapínání. Lak je aktuálně poměrně 

drahý, ale to bývaly i elektroluminiscenční panely. 

 

Obrázek 23       Elektroluminiscenční lak LumiLor 
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LumiLor 

 

První elektroluminiscenční lak na trhu. Jednalo se o vynález Andyho Zsinka. Andyho 

nápad vznikl tak, že dělal pro kamaráda fosforový lak (klasická fluorescence), ale jeho 

kamarád byl naštvaný, že nevydrží svítit dlouho a nejde jeho osvětlení ovládat. Andy začal 

hledat řešení pro tento problém a řekl si: „Co kdybych dokázal ovládat světlo v laku  

a zářilo by nepřerušovaně po dlouhé hodiny?“. Krátce na to se pustil do výroby něčeho,  

co se později stalo materiálem LumiLor. Andy byl nadšenec motorek, a proto jeho 

motorka byla první obětí elektroluminiscenčního laku. Když jeho přátelé viděli efekt, 

který tento materiál vytvořil, neměli slov, byli ohromeni. V tu chvíli se zrodila společnost 

Darkside Scientific. Bohužel Andy Zsinko v březnu roku 2015 zemřel, ale jeho poselství  

a technologie žije dál. Výhodou elektroluminiscenčních laků je, že s návodem  

a potřebnými materiály dokáže světelnou plochu vyrobit každý, není třeba profesionálů. 

Oprava tohoto materiálu také probíhá relativně snadno, vadná část se vyřízne a nanese se 

nová vrstva elektroluminiscenčního laku.  

 

 

 

Obrázek 24       Složení vrstev elektroluminiscenčního laku LumiLor 
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LitCoat 

 

Tato společnost je přímým konkurentem firmy LumiLor. Pyšní se tím, že dosahuje skoro 

trojnásobné svítivosti, nižší voltáže a nižší spotřeby materiálu na aplikaci, na rozdíl  

od konkurenčních firem. Považují svůj produkt za druhou generaci 

elektroluminiscenčních laků, jelikož pozměnili i složení Firma LitCoat přinesla kromě 

lakového osvětlení i možnost lakového vyhřívání. Nazvali ho ThermOhm a jedná se  

o stříkaný panel, který dokáže vyhřívat podlahu, zeď a další podobné prvky.  Značka 

LitCoat také začíná experimentovat se změnou barev, podobně jako tomu je  

u elektroluminiscenčních panelů. LitCoat také garantuje zaschnutí laku do 30ti minut, což 

znamená funkční světelný systém za velmi krátký čas. Plné vytvrdnutí materiálu nastane 

cca po 24-48 hodinách. 

 

 

Obrázek 25       Měření Lux svítivosti laku LitCoat (847 lux) 
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Vlastnosti elektroluminiscenčního laku 

 

Výhody: 

 Rychlá a snadná aplikace 

 Lze ho nanést na pevné i flexibilní povrchy 

 Nízký příkon 

 Vodotěsný 

 Vyrobitelný 3D tiskárnou (může tisknout 24/7 bez přítomnosti lidí) 

 Odolný teplotám 

 Odpadá potřeba zásahu kabeláže do zdí (spoje mohou být tištěné, stejně jako lak) 

 Viditelnost je ze všech úhlů stejná + dobře viditelný z dálky 

 Není třeba žádných externích obvodů (může být zapojen přímo do střídavého 

napájení a samočinně reguluje výkon prostřednictvím vlastního odporu) 

 Tloušťka světelné plochy se pohybuje kolem 4mm 

 Snadná a rychlá oprava 

 Nevydává žádné teplo 

 Dlouhá životnost 

Nevýhody: 

 Nízká svítivost pro případné využití jako plnohodnotné osvětlení (ve vývoji) 

 Prozatím drahý 

 Jako každý lak, se i jeho povrchová vrstva opotřebuje (sedře, poškrábe) 

 Plocha se dá ohýbat do 180°, pokud se však zcela přeloží, spoje se přeruší 
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3D tisk 

 

Potenciál tvorby stříkaných světelných systémů pomocí 3D tisku, který přesně na míru 

dokáže vytvořit světelný systém na stropech, zdech, i podlahách. Jelikož 3D tiskárny 

postupně ovládají světový trh a dokáží čím dál tím více věcí, není vůbec nereálné 3D 

tisknout celé světelné systémy, či celé domy. Bylo by možné využít polohový systém 3D 

tiskárny a vyměnit klasickou hlavici na plastové filamenty za airbrush/dávkovač, který 

přesně dávkuje elektroluminiscenční materiál na připravený povrch. Může být vybaven  

i vysoušecím zařízením pro rychlé zaschnutí laku. 

 

Potenciální vývin 

 

Realitou se tak může stát, že 3D tiskárnou natiskneme celý světelný systém, který během 

několika hodin je funkční a svítí, bez toho, aniž by do prostoru vstoupila živá osoba. Pokud 

se dále budou elektroluminiscenční panely a laky vyvíjet, tak do 10ti let budou schopny 

dosáhnout svítivosti dnes již standartních LED světel. Díky vývoji elektroluminiscenční 

„kůže“ bude i možnost, že se vyvine i elasticita elektroluminiscenčního laku a bude tak 

aplikovatelný na vozovky/chodníky bez obavy, že by se koly vozidel nějak výrazněji 

poškodil, či by snižoval trakci vozidel na vozovce. Dokonce by mohl svým povrchem  

i trakci napomáhat. Pokud by se zlepšila svítivost panelů a zároveň jejich úspornost, měli 

bychom světelný zdroj, který je po všech stránkách výhodnější, než aktuální světelné 

zdroje. Pokud vznikne možnost, aby materiál měnil barvy ve spektru RGB, bylo by možné 

z něj vytvářet pixely a využívat ho i jako inteligentní displeje. Dalším krokem tohoto 

vývoje by mohla být možnost, aby materiál nemusel být rozdělen na jednotlivé pixely  

a přesto byl  schopen měnit barvy ve svých jednotlivých částech a vytvářet tak např. obraz.  
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Metodika 

 

Zde jsou uvedeny příklady možností teoretické realizace systému.  

Responzivita 

 

Kromě případného vytváření obrazu musí světelný systém také být responzivní. Toho 

můžeme dosáhnout pomocí programu Grashopper. Tento plugin pro 3D program 

Rhinoceros nám dává možnosti vytvářet design parametricky. Také je schopen využít data 

z externích senzorů jako je například Kinect, webkamera, Arduino a další. Můžeme tedy 

být schopni simulovat osvětlení reagující na reálné osoby v reálném prostoru. 

V prvním pokusu je vytvořen systém, který světelně reaguje na body (osoby). Vytváří 

kolem nich modifikovatelný světelný rádius, lze ovlivňovat i barvu a intenzitu. Stejným 

principem může fungovat tento systém napojený na kamerový senzor, který dokáže 

rozpoznávat osoby, zvířata či vozidla.  Pro každého může platit jiné nastavení. Jelikož 

vozidla se pohybují vyšší rychlostí, potřebují mnohem větší bezpečnostní rádius pro 

osvětlení. Pro lidi je rádius nastavitelný, jelikož každý má svou komfortní zónu jinou. 

Zvířata systém může rozpoznat, ale nemusí na ně reagovat. Propojení uživatele 

s městským světelným systémem může probíhat skrze Bluetooth. 

 

Obrázek 26       Grasshopper – reakce světelného systému na přítomnost bodů 
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Níže můžete vidět strom programu, který vytváří koncept responzivního světelného 

systému. 

 

 

Obrázek 27       Grasshopper – schéma systému pro responzivitu osvětlení (část první) 

 

 

Obrázek 28       Grasshopper – schéma systému pro responzivitu osvětlení (část druhá) 
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Další pokus se zabývá možnostmi inteligentní vozovky. Vozovka, která by reagovala na 

případné kolize, zácpy, práce na silnici, či  další situace, s kterými se na silnici denně 

setkáváme. Vize vozovky, která sama upravuje svůj provoz podle situace, pokud vznikne 

kolize, vozovka přesměruje provoz a upozorní případné autority na kolizi. Při zácpách 

nám může poskytnout alternativní objížďku, či změní druh pruhového značení tak, aby 

zabránila předjíždění vozidla v nepřehledném a nebezpečném úseku a podotkla  

na protijedoucí vozidlo. Vozovka by byla složena také z pixelů elektroluminiscenčního 

laku, takže aplikace by se dost podobala dnešní aplikaci jízdních pruhů na silnici, nicméně 

tento lak by pokrýval silnici celoplošně a měl případně povrchovou úpravu, aby 

nezhoršoval trakci vozidel.   

Jedním z aspektů takové silnice je odklánění pruhů. Toho lze dosáhnout v programu 

Grashopper vytvořením programu na rozestupování křivek, když se v jejich blízkosti 

nachází bod/objekt. Pokud by se podařil nastavit limit velikosti těchto rozestupů na 1,  

či 2 pruhy a izolovat nový tvar křivky a přidělit ho dělícímu pruhu na vozovce, dostali 

bychom inteligentní pruh, který v případě stacionární překážky na silnici okamžitě mění 

pruhy tak, aby vznikla objížďka kolem překážky a v bezpečné vzdálenosti opět navázala 

na normální tvar pruhů. 

 

 

Obrázek 29       Grasshopper – systém pro responzivní odklánění pruhů 
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Níže můžete vidět strom programu, který vytváří koncept responzivního silničního pruhu. 

 

 

 

Obrázek 30      Grasshopper – schéma pro responzivní odklánění pruhů (část první) 

 

Obrázek 31       Grasshopper – schéma pro responzivní odklánění pruhů (část první) 
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Mapování prostoru 

 

Mapování prostoru senzorem nám může poskytnout přehled o uspořádání objektů v něm. 

To program může vyhodnotit a optimálně přizpůsobit intenzitu světla danému prostoru. 

Pokud se jeho uspořádání často mění, světla se okamžitě přizpůsobí novému rozložení 

prostoru.  V tomto pokusu je využit model trampolínového centra jako sportovní veřejný 

prostor, který se může během několika let razantně změnit. Systém se snaží poskytnout 

maximální efektivitu osvětlení tak, že neplýtvá energií, kde není třeba a soustředí energii 

tam, kde třeba je. V místech skákacích ploch je třeba mít větší intenzitu světla, než 

například na odpočívací ploše, jelikož při špatném osvětlení skákací, či dopadové plochy 

by mohlo dojít k úrazům. Stejným způsobem světelný systém může mapovat i jiné 

prostory, které obměňují své rozložení, jako například kanceláře, výstaviště, prostory 

obchodů, či ateliéry. Systém také kromě mapování prostoru je schopen regulovat 

intenzitu podle přítomných lidí, tak jak bylo uvedeno v první ukázce z programu 

Grasshopper. 

 

 

Obrázek 32       Prostor trampolínového centra 
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Níže můžete vidět schéma  mapování intenzity světla v prostoru. 

 

 

Obrázek 33       Grasshopper – schéma intenzity světel trampolínového centra 

 

Obrázek 34       Grasshopper – schéma intenzity světel trampolínového centra (detail) 
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Mapování prostoru pomocí Kinectu, 3D kamer, či dalších senzorů, je možné v reálném 

čase streamovat do programu Grasshopper a ten nám vytváří obraz. Snímací pole Kinectu 

je neviditelné pro oko, ale je schopno rozpoznávat osoby i v noci, jelikož se jedná o 

laserové mapování. Člověk je schopen toto pole vidět, pokud by měl nasazené noční 

vidění, které poskytuje viditelnost tohoto spektra. Kinect V2 je navíc schopen rozpoznávat 

několik osob najednou a udržet jejich vlastnosti v paměti tak, že je opakovaně pozná. 

Dokáže i neustále zaznamenávat vzdálenost cílů od senzoru. Algoritmus pro toto 

sledování uživatelů byl vyvinut v laboratoři IAS na Univerzitě v Padově. Tato technologie 

by se mohla stát klíčovou k vytvoření plně responzivního světelného systému pro 

urbanismus i interiéry, který si pamatuje jednotlivé uživatele a je schopen je poznat. 

Na obrázku níže je uveden příklad laserového snímání osoby v prostoru v reálném čase. 

 

 

Obrázek 35      Grasshopper – vytváření 3D obrazu pomocí 3D senzoru kamery 
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Scénáře využití 

 

Stavební kámen 

 

Celý systém je pixelová síť elektroluminiscenčního laku, kdy program ovládá každý pixel 

jednotlivě a je schopen vytvořit jakýkoliv obrazec. Ať už se jedná o reklamu, jízdní pruhy, 

či jen standartní osvětlení, pixely mají takový rozměr, že např. text v obrazu je čitelný. 

Pixely jsou propojeny konduktivní barvou s ovládacím clusterem, který kromě rozvodu 

energie zpracovává data, která se mají zobrazovat, a podle toho distribuuje proud do 

jednotlivých pixelů. Tento ovladač je napojen na senzorový systém, řídící středisko, či je 

přímo propojen s jednotlivými uživateli skrze Bluetooth. 

 

 

Obrázek 36       Pixelová síť systému 

 

Obrázek 37       Pixelová síť systému (detail) 
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Výhody/nevýhody systému 

 

Výhody: 

 Široké využití v architektuře/urbanismu/designu (responzivní světelný systém, 

reklamní plochy, responzivní dopravní systém, promítací plochy, navigační 

systémy) 

 Reklamní účely (reklamu lze promítnout na jakoukoliv plochu s tímto systémem 

+personalizovaná reklama jako na internetu) 

 Šetření energií (reklama se nemusí zobrazovat, pokud se v okolí nikdo nenachází, 

stejně tak veřejné osvětlení nemusí svítit plnou intenzitou) 

 Urychlení značení uzavírek, objížděk, upozornění na nehodu 

 Zlepšení bezpečnosti na vozovce 

 Rychlá aplikace + se dá aplikovat na již postavené objekty, není třeba speciálních 

základů, vše nanese 3D tiskárna 

 Světelný systém se dokáže přizpůsobit rozložení prostoru a efektivně ho osvítit, 

dle potřeby, při přeorganizování prostoru se sám přizpůsobí 

 Systém může vypnutý mít různou barevnou úpravu, aby splynul s prostředím, na 

kterém je nanesen 

Nevýhody: 

 Zneužití systému virem/hackem 

 Reklamou lze zahltit veřejný prostor 

 Prozatím drahý provoz 

 Potřebuje údržbu, když se poškodí – stejně jako silnice, či reklamní plochy 

 Nezvyk lidí na systém 

 AR může poskytovat podobný set informačních systémů (Systém tohoto projektu 

je čistě koncepční, nesnaží se určovat směr budoucnosti) 

 Technologie elektroluminiscenčního laku není ještě na takové úrovni, aby mohla 

zajistit razantní úsporu energie 

 Technologie elektroluminiscenčního laku ještě nedosahuje takových světelných 

intenzit, aby mohla být využita na exteriérové veřejné osvětlení 
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Responzivní exteriérové osvětlení 

 

Reklamní plochy 

 

Již dnes jsme obklopeni neskutečným množstvím displejů, reklamních ploch  

a všemožných světelných efektů, které se snaží ukrást naší pozornost. Každý z těchto 

displejů spotřebovává mnohem více energie, než si sami uvědomujeme, jelikož je 

spuštěný 24/7 ať už se kolem nich v noci pohybují lidé, či ne. Spousta energie by se mohla 

ušetřit v případě, že by se v nepřítomnosti lidí/vozidel reklamy samy vypínaly. Jelikož 

systém dokáže rozpoznat osoby individuálně, reklama může být i personalizovaná. Pokud 

firma má zaplacenou reklamu, okamžitě se zobrazí na daných místech a po vypršení se 

okamžitě přestane zobrazovat, není třeba lepení plakátů, výměny rolovacích reklamních 

ploch, tímto se ušetří spousty výroby plastů a papírů. 

Česká Republika má průměrnou spotřebu 5636 kWh na osobu ročně, což v přepočtu 

vychází na 24 000 Kč/rok. Pro příklad, zde jsou uvedeny energeticky nejnáročnější místa 

na osvětlení: 

1. Las Vegas Strip – 8000 MW/den – 29 000 000 Kč denně 

2. Times Square  – 161 MW/den – 600 000 Kč denně 

3. Eiffelova Věž – 22 MW/den – 80 000 Kč denně 

 

Obrázek 38       Times Square 
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Budoucnost personalizované reklamy všude kolem nás může být kromě pozitiva zároveň 

silným negativem z pohledu uživatele, který může začít mít pocit, že mu je vymýván 

mozek. Vnucování produktu uživateli je vyčerpávající a uživatel získává větší afekt 

k reklamě obecně, proto je důležité se zaměřit na zobrazování informací, které uživatele 

doopravdy zajímají. Možnosti propojit reklamní systém se sociálními sítěmi dodá přehled 

o zájmech uživatele.  Toto samozřejmě není proveditelné v místech, kde se nachází dav 

lidí, tam je potřeba vyhodnotit, jaká reklama osloví nejvíce uživatelů. 

Každá plocha, může být světelná, reklamní, či nám sdělovat určité informace. Stejně tak 

může dojít ke zneužití systému pro vytvoření reklamní plochy i na historické objekty, či 

jinak zajímavé kusy architektury/designu. Ač někdy může tento kontrast působit 

zajímavě, tento systém má sloužit k vylepšení prostředí kolem nás. Níže můžete vidět 

reklamu aplikovanou pomocí systému na historické kašně.  

 

 

Obrázek 39      Responzivní reklamní plocha vytvořená elektroluminiscenčním lakem 
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Inteligentní/responzivní fasády 

 

Inteligentní fasáda může být využita na obchodní centra, kde dokáže animovat reklamní 

spoty obchodů, automaticky měnit seznam obchodů, když se nějaký obchod zruší atd.. 

Takové fasády mohou i sdělovat čas, či mohou mít jen určitou animaci pro estetický efekt. 

Můžeme takto měnit i pohled vnímané architektury, která každý den může vypadat jinak 

díky jedinečnému osvětlení. Díky senzorům, které se budou nacházet i v ulicích, či 

interiérech, se může fasáda měnit i podle počtu lidí, kteří se nacházejí v budově. Můžeme 

tak dosáhnout „oživnutí“ budov. Aplikace materiálu je snadná a rychlá, zavěšená 3D 

tiskárna může celý systém sama vytisknout bez pomoci lidí. Lze tak každou fasádu 

proměnit v obrovskou promítací plochu během 1-2 dnů. V případě  využití na fasádách 

např. sportovních stadionů, systém dokáže kromě světelných efektů, grafiky, či dat  

o aktuálním dění uvnitř stadionu, je zde i možnost živě streamovat dění na stadionu na 

celý rozměr fasády. Pro tento pokus byla vybraná PGE Arena v Gdaňsku, kdy při večerním 

zápasu může být streamován celý zápas i pro ty, kteří se dovnitř nedostanou. Světelný 

systém je také schopen širokou škálou efektů doprovázet a povzbuzovat dění na stadionu. 

V případě jakékoliv jiné kulturní akce jako např. koncert, přehlídka, závody na motorkách, 

apod. je možné okamžitě změnit díky fasádě tvář stadionu a přizpůsobit jí dané akci.  

 

 

Obrázek 40       PGE Aréna v Gdaňsku 
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Obrázek 41       PGE Aréna v Gdaňsku – přímý přenos zápasu na stadionu 

 

 

 

Obrázek 42       PGE Aréna v Gdaňsku – grafika doprovázející koncert 
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Pouliční světelný systém 

 

Pouliční osvětlení ve většině lokací svítí celou noc, je to však potřeba? Systém, který svítí 

jen v potřebných lokacích, kde se pohybují lidé, nebo vozidla, by značně ušetřil energii. 

Podle jistých výzkumů tlumením, či vypínáním městského osvětlení lze ušetřit až 70-80% 

elektrické energie. Šetření energie se v blízké budoucnosti stane kritickým, jelikož 

s příchodem elektrických vozidel a dalších systémů se zvedají nároky na elektřinu. 

Důvodem, proč elektrická vozidla stále nejsou standardem v dnešní době, je fakt,  

že elektrické sítě by nebyly schopny utáhnout takový počet elektrických vozidel. Proto 

bude třeba zaměřit se na inteligentní městské systémy a šetřit energii díky nim, jelikož 

z pohledu ekologie je vždy výhodnější optimalizovat sítě, které již existují. Světelný 

systém nás teoreticky zároveň může navigovat městem, či směrovat turisty např. 

k nejbližší zastávce metra apod.. Může být také schopný upozornit na zajímavosti města 

světelným zvýrazněním, nebo textovým polem s názvem zajímavosti. Uživateli může 

systém poskytnout přímé ovlivnění svého okolí, přes mobilní aplikaci může být schopen 

si nastavit rádius své komfortní zóny (zóna dosvitu městského systému, jelikož někdo se 

cítí ohrožen, pokud nevidí zřetelně okolí v dostatečné vzdálenosti). Komunikace uživatele 

s městským systémem probíhá skrze Bluetooth. Pokud se uživatel nijak nespojí  

se systémem, systém na základě senzorů sleduje jeho pozici a rozsvěcí osvětlení  

ve standartním rádiusu. 

Vypnutý pixelový systém prakticky splývá s povrchem, na kterém se nachází. Je možno  

ho tónovat do různých barev tak, aby vypnutý nebyl prakticky uživatelem registrován. 

 

Obrázek 43       Responzivní osvětlení ulice 
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Obrázek 44       Responzivní osvětlení ulice – kontrast oproti standartnímu osvětlení 

 

 

Obrázek 45       Responzivní osvětlení ulice – uživatelský rádius 
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Responzivní interiérové osvětlení 
 

Responzivní osvětlení lze aplikovat i v interiérech, ať už se jedná o domácnosti, či veřejné 

interiéry. Ve veřejných interiérech je však nejrazantnější rozdíl. Takový systém lze 

efektivně využít v prostorech, jako jsou kanceláře, ateliéry, sportovní haly, interiéry 

obchodů nebo koncertní sály. Nejefektivněji lze totiž osvětlení využít v interiérech, které 

často mění své rozložení. Jelikož systém mapuje interiér a podle jeho rozložení ho co 

nejefektivněji osvětluje, ocení zvláště interiéry zmíněné výše. Nejčastěji k tomu dochází 

v obchodech, kdy jeden obchodník ukončí smlouvu, nastěhuje se do prostoru jiný  

a automaticky se světelný systém přizpůsobí rozložení nového obchodu. Systém se 

zároveň stejně jako v exteriéru dokáže i přizpůsobit počtu a poloze uživatelů ať zbytečně 

neosvěcuje místa, kde není třeba. Uživateli však poskytuje maximální komfort, aby 

nepoznal rozdíl mezi klasickým a responzivním osvětlením.  

Světelný systém lze rozdělit do několika modů: 

1. Mapování prostoru (efektivní osvětlení podle rozložení prostoru) 

2. Zaměřeno na uživatele (Světelná aura kolem jednotlivých uživatelů - nastavitelná) 

3. Nastaveno uživatelem (Uživatel může nastavit tvar/barvu/intenzitu osvětlení 

celého prostoru skrze mobilní aplikaci) 

 

Obrázek 46      Magilight lightpainting pokusy interiérového pixelového osvětlení 
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Obrázek 47       Responzivní interiérové osvětlení 

 

 

Obrázek 48       Responzivní interiérové osvětlení 
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Responzivní osvětlení interiéru může připomínat i „trhliny“ ve stropě z kterých vychází 

světlo. Lze mít pixely i detailnější tak, že vytvoří naprostý šum a působí prakticky 

jednolitě. Nejen že uživatelé nemusí řešit rozsvěcení a zhasínání světel, ale tím, že se 

interiér přizpůsobuje počtům uživatelů, značně šetří energií. I přes to však každý uživatel 

má tolik světla, že není jakýmkoliv způsobem omezen v práci. Pokud se jedná  

o soukromou domácnost, uživatel může zobrazit ve smartphonu celý prostor interiéru 

v podobě pixelů a nastavit si pomocí tahů a dotyků prstů, které části místnosti budou svítit 

a které ne. Takto si člověk může dopřát bodového, ambientního, či celoplošného osvětlení 

pro interiér, ve kterém se právě nachází. 

 

Obrázek 49       Responzivní interiérové osvětlení – rozdíly podle počtu uživatelů 

 

 

Obrázek 50       Responzivní interiérové osvětlení – detail na prostor uživatele 
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Dopravní systém 

 

Stejně jako tomu je u pouličního světelného systému i dopravní světelný systém reaguje 

na osoby i vozidla. Responzivní vozovka může vypadat tak, že se bude jednat o stejnou 

pixelovou síť jako v předešlých scénářích. Nabyde tím ale značných responzivních 

schopností. Jelikož celá vozovka funguje zároveň jako responzivní promítací plocha, může 

nás upozorňovat na situace na cestě před námi. Dopravní systém by se tak značně urychlil, 

jelikož nastavení uzavření silnice a nastavení objížďky už nemusí být otázkou týmu lidí, 

kteří rozmístí náhradní značení, namalují jinak pruhy apod., jelikož s inteligentní 

vozovkou všeho můžeme dosáhnout několika kliknutími myší. Vozovka 

s elektroluminiscenčním osvětlením je schopna poskytnout lepši viditelnost silnice na 

větší vzdálenost. Toto se může velice stát užitečným řidičům, kteří se pohybují na 

silnicích, které neznají. Teď je již nepřekvapí rázná zatáčka apod.. Extrémním příkladem 

může být vozidlo, kterému se poškodí světlomety, díky této vozovce je vozidlo schopno se 

navigovat po silnici k nejbližší benzínové stanici, či servisu.  

 

 

Obrázek 51       Standartní vozovka dnes 
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Vozovka se stane tak mediální plochou, která nám je schopna poskytovat širokou škálu 

informací. Některá data může vozovka přijímat od dopravního dispečinku, některá data 

naopak může vozovka poskytovat dispečinku (nehoda, stav vozovky, poškození vozovky). 

Další schopnosti vozovky mohou být responzivní. Senzory mohou zaznamenat zvěř na 

vozovce a spustit výstražné značení pro vozidla, v případě nehod může být schopna 

odklonit dopravu, tak aby nedošlo k zácpě. Pokud k zácpě dojde, je silnice schopna 

automaticky reagovat a odklonit dopravu na jinou silnici, kde se zácpě vyhnou. Mimo 

dopravní data je silnice schopna i promítat např. značení rychlého občerstvení, benzínové 

stanice apod.. Jelikož silnice sleduje pomocí senzorů vozidla, stejně jako městský systém 

sleduje jednotlivé osoby, značení je schopné „běžet před vozidlem“. Jelikož stále ne každý 

využívá navigační systémy, nebo informační rádio o situaci ze silnic, tento systém je 

schopen unifikovat veškeré informace a poskytovat nám je již během cesty. Inteligentní 

vozovku lze využít i na místech jako jsou parkoviště.  Může nám poskytnout navigaci  

k nejbližšímu parkovacímu místu, či nám parkovací místo zvýrazní.  

 

 

Obrázek 52       Příklady zobrazení značení na inteligentní vozovce 
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Obrázek 53       Responzivní elektroluminiscenční vozovka 

 

Na dálnicích poskytuje světelný systém lepší přehled o vozovce a navíc nás udržuje 

v pozoru díky osvětlení vozovky, jelikož uživateli nesplývá vozovka s nocí. Všeobecně 

nám vozovka poskytuje zároveň informace o dění na vozovce před námi, nebo zobrazuje 

případné odbočky, rychlé občerstvení, benzínové pumpy. 

 

Obrázek 54       Responzivní elektroluminiscenční vozovka – zobrazování informací 
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Responzivní schopnosti vozovky zahrnují například situaci, kdy chceme předjíždět 

v nepřehledném úseku silnice. Pokud vozovka zaznamená protijedoucí vozidlo, centrální 

pruh se změní na rudou plnou čáru, aby nás upozornil, že teď není správná chvíle 

předjíždět, pokud předjet lze, dělená čára bude pulzovat zelenou barvou. 

 

Obrázek 55       Responzivní vozovka – pruh značí, že je bezpečné předjet případné vozidlo před námi 

 

Obrázek 56       Responzivní vozovka – vozovka zaznamenala protijedoucí vozidlo – zákaz předjíždění 
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V případě nehody vozovka okamžitě odkloní pruh tak, aby se vozidla vyhnuly nehodě. Je 

schopná také regulovat dopravu. Pokud je na místní silnici pouze jeden pruh průjezdný, 

dokáže světelně značit, pokud můžeme projet, či ne. Okamžitě o nehodě upozorní 

dopravní dispečink. 

 

Obrázek 57       Nehoda na vozovce a provoz je veden jedním pruhem – uživatel může jet 

 

Obrázek 58       Nehoda na vozovce a provoz je veden jedním pruhem – přednost mají protijedoucí vozidla 



BcA. Karel Marek                                                                                                                    Květen 2019 
 

67 
 

 

V případě nehody na dálnici, kdy lze vozidlo bezpečně objet vozovka odkloní vozidla do 

nouzových pruhů tak, aby provoz mohl normálně pokračovat. Zároveň systém je schopen 

vytvořit speciální pruh pro záchranáře a poskytnout jim tak volný rychlý pruh, aby se 

dostali na místo nehody.  

 

Obrázek 59       Nehoda na dálnici – vozovka přizpůsobí pruhy a izoluje tak nehodu od provozu 

 

 

Obrázek 60       Nehoda na dálnici – vozovka přizpůsobila pruhy – pohled uživatele 
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Pokud se jedná o nehodu, kterou nelze objet, vozovka se postará o uzavření pruhů a 

odklonění dopravy na jiný směr. Vozovka bude vozidla navigovat objížďkou zpět na hlavní 

tah. Pokud by silnice byla kompletně neprůjezdná, vozovka vytvoří návratový pruh pro 

vozidla přímo u nehody, ostatní vozidla v provozu budou upozorněna o neprůjezdnosti 

před dalším sjezdem z dálnice. 

 

Obrázek 61       Nehoda na dálnici – silnice je neprůjezdná – vozovka izoluje nehodu a odkloní provoz 

 

Obrázek 62       Nehoda na dálnici – odkloněný provoz – detail 
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Závěr 
 

Tento projekt nastiňuje možnost responzivního městského systému, jednalo by se tak  

o největší celosvětovou unifikovanou inteligentní síť. Budoucnost toho, kdy celá města  

a jejich okolí budou ovládána pomocí AI nejsou již Sci-fi. V tomto ohledu by se rozšířily  

i možnosti v pátrání po hledaných osobách, jelikož tento systém funguje zároveň jako 

informační síť o pohybu každé žijící osoby, či vozidla. Možná se jedná o zásah do soukromí, 

ale budoucnost k tomu stejně spěje. Takovým způsobem by se mohla i snížit podstatně 

kriminalita, jelikož systém je schopen snímat nejen oběť, ale i zloděje. Díky této síti se 

unifikují veškeré informační systémy, dopravní systémy, sociální sítě, i internetová data. 

Prostor kolem nás se tak stane personalizovaným, pro nikoho nemusí být totožný. „Velký 

bratr“, který na každou osobu má veškerá data, kterými mu může prospívat, ale zároveň 

je schopen je použít proti němu.  

Takový systém může být ošklivě zneužit a vytvořit totalitní stát, již George Orwell v roce 

1949 předpovídal takovou možnost v románu s názvem 1984. Je možné, že  jednou našim 

„velkým bratrem“ bude AI, které postupně převezme kontrolu a lidstvo bude svázáno 

pravidly, který počítač uznává za vhodné? Takový svět by rozhodně nebyl přínosem.  

Tento systém nám však usnadňuje každý aspekt našeho denního fungování, poskytne 

informace navíc, které bychom se jinak nedozvěděli a přitom je schopen šetřit energii. 

Prostor kolem nás se tak sám promění v živoucí organismus, který nám dělá společnost 

na našich cestách.  

Projekt není zaměřen na udávání směru budoucnosti, je možné že tato technologie se 

rozvine, je také možné, že zanikne v minulosti stejně jako spousta jiných technologií. 

Přesto se však vždy najde člověk, který takovou technologii znovuobjeví a dokáže ji 

vylepšit a najít pro ni smysl. Přece jenom o takových případech je spousta zmínek 

v historii. Kdyby lidé nepátrali v již vyvinuté technologii jak ji změnit/vylepšit, nikdy by 

nevznikla např. modrá LED, žárovka by nenasvítila 1200 hodin a Edison by z ní neudělal 

světový standart. Kdyby Andyho Zsinka neštvalo, že fosforový lak nedokáže svítit déle  

a na povel, nikdy by nevznikl elektroluminiscenční lak. Tento projekt poskytuje další 

pohled, jak se dívat na prostor kolem nás, nebo snad jak prostor může dohlížet na nás?  
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