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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Vědci z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vyvíjejí bezdrátovou komunikaci 
přenášenou světlem (Li-Fi) 
 
Praha, 4. února 2016 – Využití LED diod k bezdrátovému přenosu dat zkoumají na 
katedře elektromagnetického pole Fakulty elektrotechnické Českého vysokého 
učení technického v Praze. Technologie by v blízké budoucnosti mohla být 
velkým konkurentem současnému Wi-Fi připojení.  
 
Tým prof. Stanislava Zvánovce zkoumá možnosti technologie Li-Fi, tedy možnosti 
využití světla k rychlému přenosu dat. Tu poprvé představili japonští vědci v letech 2001 
– 2002. Od využití Li-Fi si vědci slibují zejména výrazné navýšení přenosové kapacity, 
nižší energetickou náročnost a využití stávající infrastruktury. 
 
Prof. Zvánovec k výzkumu uvádí: „Naše pracoviště se spolupodílí na vzniku nového 
standardu IEEE 802.15.7r pro komunikace ve viditelné oblasti Li-Fi. Ten vzniká v rámci 
konsorcia společností, jako jsou Intel, Philips a zahraničních univerzit. Dále jsme 
připravili mezinárodní projekt, kde by ČVUT mělo vést konsorcium společností OSRAM, 
Ford, Philips, SQS a řady evropských universit.“ A dodává: „Odhaduji, že k většímu 
rozšíření Li-Fi může dojít v horizontu dvou až tří let, nicméně už nyní jsou některá 
zařízení s touto technologií dostupná.“ 
 
Vedle samotného připojení k internetu nabízí Li-Fi také možnost určování polohy a to 
s přesností až na 3 centimetry.  
 
Další informace výzkumu Li-Fi na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze naleznete na 
stránce: optics.elmag.org 
 
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 


