
Zavírání a otvírání oken !i "aluzií, ovládání osv#tlení nebo stín#ní, stejn# jako vytáp#ní a kli-
matizace. V neposlední $ad# p$ehled o funkci zabezpe!ovacího a kamerového systému i tehdy, 
nejsme-li doma. To v%e prost$ednictvím tabletu nebo chytrého telefonu. Jde p$itom pouze o zlo-
mek mo"ností, které nám díky technice nabízí segment trhu, ozna!ovan& jako chytré bydlení.

 Uplat!uje se zejména u reziden"ní v#stav-
by, v nov#ch domech postaven#ch tak-
$íkajíc na zelené louce, ale i v p$ípad% 

rekonstrukcí star&ích objekt'. Zájem o chytré 
bydlení má "ím dál více lidí. Není divu. Díky 
ovládání p$es mobilní telefony a tablety si 
m'(eme dop$át naprosté pohodlí p$i $ízení jed-
notliv#ch funkcí domu, co( v neposlední $ad% 
i v#znamn% zhodnocuje celou nemovitost. Nejde 
ale jen o pohodlí a komfort, automatizovaná 
domácnost m'(e p$iná&et i nemalé ekonomic-
ké v#hody. Nap$íklad v p$ípad% vytáp%ní lze 
hovo$it a( o 30% úspo$e energie oproti b%(né 
– „nehlídané“ variant% domovního "i bytového 
topení. Zatímco v Evrop% je na domácí automa-
tizaci p$ipraveno kolem 40 % nov#ch nemovitos-
tí, v )eské republice je to zatím jen kolem 2 % 
objekt'. Ji( z t%chto dvou "ísel je z$ejmé, (e se 
jedná o trh, kter# má enormní mo(nost r'stu. 

O v#voji moderního, chcete-li chytrého byd-
lení s vyu(itím celé &kály automatizovan#ch 
prvk', hovo$ilo L bby s Janem Pr'chou, p$ed-
sedou p$edstavenstva spole"nosti, která je 
v daném oboru na tuzemském trhu etablována 
ji( $adu let.

Jak se v!bec b"hem posledních let vyvíjí 
trend chytrého bydlení? 
V zemích typu Spojené státy, N%mecko, arab-
ské státy nebo t$eba v ruské metropoli Moskv% 

je segment chytrého bydlení v docela jiné fázi 
ne( je tomu u nás nebo v okolních zemích jako 
je Slovensko, Polsko "i Ma*arsko. Rozdíly ve 
vyu(ívání chytr#ch technologií mezi t%mito „sv%-
ty“ jsou opravdu znatelné, p$edstavují zhru-
ba desetilet# odstup. To, co je opravdu b%(né 
u ur"it#ch typ' nemovitostí v rozvinut#ch eko-
nomikách, se u nás teprve za"íná rozvíjet. Jde 
samoz$ejm% o velkou v#zvu, proto(e málokter# 
byznys má v sou"asné dob% takov# potenciál 
r'stu. Myslím, (e v na&í zemi tento druh byz-
nysu poroste práv% díky tomu, (e v rozvinut#ch 
ekonomikách jsou ji( automatizované systémy 
$ízení domácnosti pro ur"ité typy a velikosti 
nemovitostí b%(n#m standardem. 

Chytré technologie jsou na trhu t$icet, "ty$i-
cet let, nejde v zásad% o nic nového, p$edev&ím 
americké firmy se jimi zab#vají dlouhodob%. 
Automatizované systémy u( p$ed t$iceti lety $ídi-
ly v Americe hotely, kasina nebo rozsáhlé kan-
celá$ské budovy, kde byl kladen d'raz na úspo-
ry. Pou(ité technologie respektovaly logické 
vazby na pov%trnostní podmínky a chování lidí 
v t%chto budovách. Jde tedy o dob$e zaveden# 
byznys. Samoz$ejm% jak zlev!ovala po"íta"ová 
i jiná technika, bylo mo(né moderní technolo-
gie nasadit i v reziden"ních projektech – nejpr-
ve op%t ve Spojen#ch státech a pozd%ji se tento 
trend p$enesl do Evropy. 

Hovo#íte o velkém potenciálu r!stu daného 
oboru. Zatím byly chytré technologie dost 
drahé. Pom!$e jejich v"t%ímu roz%í#ení stále 
se rozvíjející technika?
Nepochybn%. V posledních p%ti letech bylo u nás 
zásadní zm%nou nastolení dotykov#ch rozhraní 
od firmy Apple. Do té doby nejv%t&í americké 
firmy, které na trhu p'sobí, nabízely vlastní 
dotykové jednoú"elové panely, které byly drahé 
a um%ly ovládat pouze za$ízení domu. Zásadní 
zm%na p$i&la s tabletem od Apple, co( je v%t&í, 
univerzální za$ízení ne( m%ly ony uvedené fir-
my, které krom% vlastního ovládání domu umí 
je&t% spoustu dal&ích v%cí. Tato technologická 
zm%na cel# ná& byznys p$iblí(ila &ir&ím masám. 
D$íve toti( ovládací panely stály p$ibli(n% 200 
a( 250 tisíc korun, co( rozhodn% nebyla "ástka, 
kterou si mohl dovolit vydat ka(d#. Na druhou 
stranu musím $íct, (e vlivem vysok#ch náklad' 
na po$ízení ovládacího panelu se na "eském 

Chytré technologie ovládají d'm:
Komfort a bezpe!í na jeden dotek

trhu pohybovalo jen pár firem, které se chytr#-
mi domovními technologiemi zab#valy. Dnes je 
situace jiná.

Jak&m zp!sobem se v tomto oboru konkuren-
ce projevuje? 
Poté, co vstoupil na trh Apple s iPady a r'z-
n#mi aplikacemi, vyrostla spousta firem, 
které se tvá$í, (e domácí automatizaci umí 
d%lat a slibují klient'm hory doly za mnohem 
ni(&í ceny ne( jsou ceny reálné. A v#sledek je 
bohu(el tristní. Kdy( to srovnám t$eba s auto-
mobilov#m pr'myslem – jezdíte-li felicií, je 
to po$ád dobré auto, které vám vydr(í léta 
a z Prahy do Brna vás doveze i za p%t let. P$i-
tom stojí desetinu ceny n%jakého luxusního 
vozu. Pokud si po$ídíte domácí automatizaci 
za polovinu ceny, zjistíte, (e nefunguje jak 
má, máte s ní neustálé potí(e. V takovém p$í-
pad% odsoudíte celou bran(i, co( u&kodí byz-
nysu v daném oboru.

Pro zákazníka je ná& obor stále je&t% t%(ko 
"iteln# segment, není jasné pov%domí o zna"-
kách, o cenách, spousta firem nabízí inteli-
gentní d'm, ani( m'(e garantovat stoprocent-
ní kvalitu. Potí( je v tom, (e automatizované 
systémy nejsou vid%t, ve finále zákazník regis-
truje jen ikonku na iPadu. Zatímco u auta na 
první pohled poznáte levné auto od luxusního, 
v p$ípad% zmín%n#ch technologií není vid%t 
nic, v&e je skryto ve st%nách, stropech nebo 
technick#ch místnostech a nejde poznat, zda 
je d'm automatizován nebo ne, proto(e správ% 
navr(en# projekt po"ítá i s konven"ním ovlá-
dáním klasick#mi vypína"i, aby obsluhu domu 
zvládla t$eba i náv&t%va, která není do nov#ch 
technologií zasv%cena.

Na jaké úrovni je pov"domí ve#ejnosti 
o moderních technologiích pro vybavení 
domácnosti? 
Nejen zákazníci, ale i odborná ve$ejnost 
a média za"ínají nové technologie pro bydle-
ní vnímat jako ur"it# trend. Pov%domí o nich 
je stále v%t&í, zájemci jsou víc a víc znalí, v%dí 
co cht%jí, za"ínají se orientovat na trhu. To je 
známka faktu, (e v&e se vyvíjí správn#m sm%-
rem. Trh se pozvolna konsoliduje, mnohé fir-
my zkrachovaly, proto(e nemohly splnit v&e, co 
klient'm slibovaly. Jde toti( o velmi odpov%d-
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n! byznys, ovliv"ující intimitu klient#, zázemí 
a komfort jejich osobního $ivota, na kter! je 
ka$d! hákliv!. Dojde k tomu, $e trh se bude 
konsolidovat a z#stanou jen firmy s dobr!m 
renomé, nabízející zakázkové %e&ení, 'i firmy, 
dodávající sériov( vyráb(ná %e&ení. 

Pokud budu jako stavebník uva!ovat o systé-
mu chytrého bydlení, je t"eba ji! p"i p"íprav# 
projektu domu po$ítat s n#jak%mi speciální-
mi úpravami konstrukce domu?
Elektroinstalace pro automatizované systémy 
nemá n(jaké zásadní nároky na konstruk'ní 
pojetí domu. A) ji$ stavíte nov! d#m na zelené 
louce nebo rekonstruujete sto let starou vilu, 
není $ádn! problém. D#m nepot%ebuje statické 
nebo jiné stavební nároky, %ada instalovan!ch 
systém# se dá navíc %e&it bezdrátov(. Ka$do-
pádn( je dobré p%i stavb( 'i rekonstrukci nemo-
vitosti po'ítat s ur'it!m v!hledem do budoucna 
a tomu p%izp#sobit elektroinstalaci. Místo stan-
dardního provedení, které se prakticky dlouhá 
desetiletí nijak nem(ní, je vhodné zvolit elek-
troinstalaci nadstandardní, která v budoucnu 
umo$ní dovybavit d#m automatizovan!mi sys-
témy. Po%ád sice budete mít doma klasické vypí-
na'e, standardní topení, které lze manuáln( 
regulovat, ale u$ bude v&e p%ipraveno k tomu, 
aby se daly systémy pospojovat a automatizo-
vat. A to je zásadní rozdíl oproti konvenci. Tato 

nestandardní elektroinstalace stojí jen o 20 % 
víc ne$ klasická. A to je z pohledu investice do 
celé nemovitosti zanedbatelná 'ástka, jde zpra-
vidla o desetitisíce.

Zatím jsme hovo"ili p"evá!n# o nov# stav#-
n%ch domech, které jsou samoz"ejm# mno-
hem náro$n#j&í na "ízení v&ech jejich funkcí. 
Ale co byty? Mají jejich majitelé zájem o prv-
ky chytrého bydlení?
P%edpokládali jsme, $e u$ivatelé byt#, kte%í u$ 
po n(jak!ch patnácti letech splatili hypotéky 
a mají volné prost%edky, budou chtít zlep&it 
úrove" svého bydlení. Ale ukázalo se, $e tomu 
tak není, by) byt# je u nás o n(kolik %ád# víc 
ne$ nov( stav(n!ch nemovitostí. I dodavatelé 
bezdrátov!ch komponent potvrzují, $e zájem ze 
strany u$ivatel# byt# p%íli& není. Je to dáno tím, 
$e jednak si u$ lidé zvykli na ur'it! $ivotní styl, 
limitovan! velikostí bytu, jednak jde o nemo-
vitosti, v nich$ mnohé technologie ani nejdou 
dost dob%e vyu$ít, ke ka$dému vypína'i sta'í 
ud(lat t%i kroky. Ve v(t&in( byt# nejsou $aluzie, 
zabezpe'ovací systém, kamerov! systém, nejsou 
v nich komplikovan(j&í systémy chlazení a tope-
ní. Tak$e p%ínos prvk# automatizace opravdu 
není tak velk! jako u nemovitostí, kde se jejich 
majitelé starají t%eba o dv( nebo t%i patra, sklep, 
zdroje tepla, tepelné 'erpadlo, akumula'ní 
zásobník na teplou vodu, saunu 'i bazén. 

Majitelé realit cht#jí !ít nejen pohodln# 
a bezpe$n#, ale i úsporn#. Jak moc m'!e 
oborem chytrého bydlení zah%bat zavád#ní 
energetick%ch &títk' budov, které mají zv%&it 
d'raz na ekonomiku provozu nemovitostí?
Myslím, $e to bude srovnatelné s trendem 
v oblasti bílé techniky jako jsou ledni'ky, pra'-
ky, su&i'ky… Zatímco d%íve je zákazníci vybírali 
podle ceny, funkcí a designu, nyní je primární, 
jakou mají energetickou t%ídu, zda jsou úspor-
né. A toté$ m#$e nastat u nemovitostí, kde se 
projevuje evropsk! trend komplexního zefektiv-
n(ní hospoda%ení s energiemi. Kdo bude prodá-
vat d#m, bude se ho sna$it posunout o stupínek 
v!&, aby byl lépe finan'n( zhodnocen. A to se 
dá %ízením jeho provozu p%i pou$ití moderních 
technologií za%ídit i ve stávajících podmín-
kách. Aby nebylo t%eba investovat zbyte'n( do 
zateplení a do drah!ch oken, sta'í men&í 'ást 
pen(z vlo$it do %ízení vytáp(ní a ekonomického 
fungování domu. Tím lze d#m v p%ípad( ener-
getického &títku posunout o jednu nebo dv( 
úrovn( v!&. A to u$ znamená markantní skok 
v cen( nemovitosti. Návratnost investic nespo-
'ívá v tom, $e na topení u&et%íte t%eba milion za 
15 let, ale v tom, $e hodnota domu je o milion 
vy&&í. Jen díky tomu, $e bude mít jin! údaj na 
energetickém &títku. Uvidíme, co v tomto sm(ru 
praxe p%inese. 

Jak vidíte v%voj do budoucna? Je je&t# v'bec 
co zlep&ovat? A nem'!e p"íli&ná automatiza-
ce zajít a! do n#jak%ch extrém'?
Myslím, $e v$dy budou extrémy. V ka$dé dob( si 
fandové do techniky po%ídí nejnov(j&í technické 
vybavení a budou mít cel! d#m ovládan! auto-
matizovan!mi systémy jako ve sci-fi. Na druhé 
stran( stejn( tak budou lidé, kte%í se rad(ji vrátí 
k d%ev(né roubence. Nicmén( ve zlatém st%edu, 
v ka$dodenním provozu dom# a byt#, se bude 
postupující automatizace stávat standardní 
zále$itostí. Podobn( jako t%eba v p%ípad( alar-
mu – p%ed deseti, patnácti lety p%edstavoval 
zabezpe'ovací systém do domu n(co v!jime'né-
ho. V sou'asné dob( je situace taková, $e pokud 
ho v nov( postaveném dom( nemáte, poji&)ovna 
vám nemovitost nepojistí. Nebo hlási' po$áru – 
bez n(j nebude nov! d#m zkolaudován. To jsou 
jen dv( v(ci, které se dnes pova$ují za nezbyt-
nou sou'ást nemovitosti. Myslím, $e za dal&ích 
deset let ji$ nebudeme spoustu v(cí vnímat 
jako technickou novinku, co je nadstandardní, 
ale jako nutnost, kterou bude v %ad( p%ípad# 
vy$adovat i zákon. 

Zám(rn( mluvím o automatizaci, nikoliv 
o inteligenci, proto$e systémy, o nich$ jsme 
hovo%ili, nemají s inteligencí nic spole'ného. 
Nijak se toti$ neadaptují na na&e chování, jsou 
jen obsluhou nebo chcete-li sluhou. Sluhou, 
kter! na nic nezapomene, zlep&uje úrove" 
pohodlí, bezpe'nosti, komfortu, poskytuje 
nám více 'asu na rodinu. A zále$í jen na nás, 
jak si systém nastavíme, aby nám opravdu 
dob%e slou$il. Fo
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