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výběr z několika módů prohlídky lidského těla. Buď se všichni studenti 

připojí do jednoho virtuálního prostředí, které se zároveň zrcadlí na 

obrazovce, nebo se mohou do virtuální reality ponořit individuálně.

Aplikace je unikátní tím, že kromě 3D zobrazení všech soustav lidské-

ho těla obsahuje i jejich názvy a stručný popis formou edukativního 

textu jako z učebnice. Navíc obsahuje prvky gamifikace, čímž zvyšuje 

svou atraktivitu u studentů, kteří si hrají a zároveň se učí.

Za aplikací VAU a její komerční předlohy Human Anatomy VR, urče-

né pro vysokoškolské studenty medicíny, stojí Tomáš Brngál, absolvent 

Lékařské fakulty Univerzity Komenského a nadšenec do moderních 

technologií, společně se svým kamarádem Milošem Svrčkem, absol-

ventem Slovenské Technické Univerzity.

Chytré parkoviště v Kutné Hoře
V Kutné Hoře byl spuštěn společný pilotní projekt neziskové orga-
nizace KHnet.info a startupu Smartiple. Výsledkem je chytré par-
koviště před budovou spolku v ulici Havířská stezka. Na parkovišti 
je instalováno řešení, které z obrazu standardní dohledové kamery 
detekuje obsazenost jednotlivých míst a předává tuto informaci k dal-
šímu využití. Řešení pro detekci obsazenosti parkoviště  je založeno 
na běžné videokameře a mikropočítači Raspberry Pi V3. “Vzhledem 
k nekomerčnosti projektu jsme zvolili levnou technologii. Naše řešení 
jinak dokáže pracovat takřka se všemi typy kamer a vizuálních sen-
zorů” vysvětlil Ladislav Šorčík, jednatel společnosti Smartiple.

Snímaný obraz je v mikropočítači vyhodnocen za využití pokročilých 

algoritmů umělé inteligence a poté je pomocí volání RestAPI na cen-

trální vizualizační server odeslána informace o stavu jednotlivých 

parkovacích míst, která je pak k dispozici v grafické podobě na webové 

stránce (parkinto.khnet.info). Součástí systému je administrační část, 

která umožňuje vyznačení parkovacích míst pro následné rozpoznání 

umělou inteligencí. Systém neukládá žádná vizuální data, jen potřebné 

souřadnice. Jako pověstnou třešničku na dortu poskytuje systém infor-

maci, zda-li je otevřen nedaleký stánek se zmrzlinou. Opět na základě 

analýzy obrazu.

Systém obecně umožňuje i detekci registračních značek, ale v rám-

ci této konkrétní instalace není tento modul z důvodu ochrany osob-

ních údajů nainstalován.

Podle vyjádření předsedy spolku KHnet.info Aleše Kernera by 

nemělo jít o poslední chytré parkoviště v Kutné Hoře. „ Pokusíme se 

do projektu zapojit občanskou společnost a oslovit jednotlivá SVJ, aby 

se zapojili a pomohli tak svým členům řešit jeden z největších problé-

mů života na sídlišti“ nastínil plán do budoucna. Společnost Smartiple 

by měla zdarma přispět svým know-how a KHnet.info pak potřebnou 

infrastrukturou a servisem.

Technologie vyvinutá společností Smartiple má mnoho dalších 

využití. Díky detekci osob lze technologii nasadit například k hlídání 

velikost front či počtu lidí v nějakém prostoru. Další možností je využití 

dohled nad dopravní situací a detekce špatně stojících vozidel. Modul 

rozpoznání a kvalifikace lidského obličeje pak umožňuje implementaci 

funkce automatické recepční, či inteligentního kiosku.

ELKO EP nabízí systém
na měření energií 

Holešovská firma ELKO 
EP nabízí ve svém port-
foliu systém na měření 
energií, který je možné 
zavést v drátovém i bez-
drátovém provedení. 
Díky speciálním čidlům 
je v něm možné zazna-
menávat a následně 

vyhodnocovat spotřebu energií a to elektrické energie, vody, plynu 
i jiných energetických nosičů. Výsledky měření jsou zaznamenávány 
a vyhodnocovány v cloudovém prostředí a uživatel k nim má přístup 
téměř odkudkoliv.

Systém umí číst spotřebu energie a následně ji přepočítat na měnový 

ekvivalent. Výsledky měření jsou zpracovávány do přehledných tabulek 

a grafů, které se ukládají do cloudového prostředí. 

Nespornou výhodou tohoto řešení je, že je možné měřit energie jak 

drátovou, tak bezdrátovou formou. Není proto nutné dělat stavební úpra-

vy, pokud se systém nezavádí společně s celou elektroinstalací objektu. 

Instalace bezdrátových čidel, která jsou voděodolná pro užití i vně budo-

vy, je velmi jednoduchá a zvládne si ji nainstalovat i uživatel sám. 

Kromě pouhého sledování umí tento systém, společně s dalšími pro-

dukty společnosti ELKO EP, vyvolat na základě výsledků z měření další 

kroky. Systém tak může uživateli sám zaslat SMS s informací, že nastave-

ný limit spotřeby energie byl již překročen. Další možností je, že systém 

sám reaguje na danou situaci. Například, při dosažení limitních hodnot 

spotřeby vody ji sám zastaví pomocí elektrického ventilu. 

Univerzálnost systému potvrzuje i jeho možné užití. Vhodný je 

pro správu velkých komerčních budov, která tak může mít spotřebu 

energií jednotlivých nájemců na jednom místě. Další možnost 

uplatnění má systém u obyčejných domácností kvůli bezpečnosti 

a informovanosti, díky které mohou mít přehled o své spotřebě 

a dokáží ji optimalizovat.  ■




