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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Dejvické Vítězné náměstí oživí interaktivní fasáda Fakulty elektrotechnické ČVUT 
v Praze  
 
Praha, 18. února 2016 – Interaktivní světlená instalace LINKY rozsvítí fasádu 
Fakulty elektrotechnické na Dejvickém náměstí 25. února v 18.00 hodin. Instalace 
vznikla v Institutu intermédií jako mezioborový projekt Fakulty elektrotechnické a 
Fakulty architektury.  
 
Interaktivní fasáda má možnosti komunikovat s okolím například pomocí mobilních 
aplikací. V nočních hodinách nebude vytvářet světelný smog, protože má charakter tzv. 
chytrého produktu, který si hlídá intenzitu vydávaného záření. Projekt LINKY vytváří 
světelný informační kanál umožňující škole vhodným způsobem představovat svoji 
výzkumnou a tvůrčí činnost veřejnosti. 
 
Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, prof. Pavel Ripka k projektu říká: „Těší 
mě, že se nám povedlo do nového pláště budovy zaintegrovat moderní interaktivní 
prvky. Budova fakulty prošla v loňském roce rozsáhlou rekonstrukcí a instalaci světelné 
fasády jsme brali jako velikou výzvu a příležitost prezentovat práci našich studentů a 
pedagogů.“ 
 
Projekt LINKY by měl v budoucnosti sloužit především jako živý interaktivní nástroj pro 
vizualizace libovolných procesů. Paralelně s rozsvícením fasády se do provozu uvedou 
webové stránky www.linky.fel.cvut.cz, které svým návštěvníkům nabídnou tvůrčí 
zapojení do projektu prostřednictvím webového rozhraní. Cílem projektu je tak vytvoření 
sdíleného multimediálního hřiště, které může sloužit například jako výukový materiál 
nebo víkendová zábava. 
 
LINKY se v rámci slavnostního rozsvícení také rozezní hudbou Adama Sporky z katedry 
počítačové grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, který se rozhodl 
pro kombinaci současného stylu glitch trap a tradičního stylu chiptune.  
 
Autory projektu LINKY jsou prof. Marian Karel - přední sklářský výtvarník a sochař, 
Josef Šafařík z Ústavu průmyslového designu Fakulty architektury ČVUT v Praze, 
spoluzakladatel Institutu světelného designu Jakub Hybler a ředitel Institutu intermédií 
Roman Berka. 
 
Další informace o Institutu intermédií ČVUT v Praze naleznete na stránce: 
https://www.iim.cz/cs/ 
 
Informace o projektu LINKY jsou k dispozici na: www.linky.fel.cvut.cz 
 
 
 



 

 
Kontakt pro média: 
Ing. Libuše Petržílková, PR manažerka 
ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická 
tel.: 224 355 620 
mobil: 731 077 387 
e-mail: libuse.petrzilkova@fel.cvut.cz   
 
České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době 
má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, 
biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 23 000 studentů. Pro akademický rok 2014/15 
nabízí ČVUT svým studentům 110 studijních programů a v rámci nich 441 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní 
odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat 
požadavkům trhu. V roce 2014 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 3000 
světových univerzit, ve skupině univerzit na 411. – 420. místě. V oblasti „Civil and Structural Engineering“ bylo ČVUT 
hodnoceno na 51. – 100. místě, v oblasti  „Mechanical Engineering“ na 101. – 150. místě, v oblasti  „Computer Science and 
Information Systems“ a „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě, a stejně tak i v oblastech „Mathematics“ a „Physics and 
Astronomy“. Více informací najdete na www.cvut.cz 


