
Komerční prezentace

Insight Home jí vdechl chytrého ducha

reprezentativní vila v průhonicích, kterou navrhla 
britská architektonická kancelář Jestico + Whiles, 
zaujme nejen svou jednoduchou hmotou spolu 
s jasnými, čistými liniemi, ale i nejmodernějšími 
technologiemi chytrého bydlení.
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Architektura dává vyniknout kvalitním 
materiálům a detailům. V dokonalé souhře 
zde najdeme omítku, pohledový beton, 
italský mramor či vláknocementové 
desky spolu s velkorysými prosklenými 
plochami. Funkcionalistická vila získala 
čestné uznání v soutěži Grand Prix 
architektů v kategorii Rodinný dům a také 
titul Fasáda roku v kategorii Novostavba 
rodinného domu.

 Architektům se povedlo naplnit vizi 
majitelů vytvořit prostorově velkorysý 
domov z čistých linií s minimalistickým 
interiérem a maximálním propojením 
se zahradou. Díky bezrámovému 
zasklení nepůsobí velký objem domu tak 
těžkopádně a přechod mezi interiérem 
a exteriérem je téměř neznatelný. 
Po obvodu pozemku tvoří výsadba 
odclonění od nežádoucích pohledů 
a zajišťuje dostatečné soukromí, a to 
především v jižní části, kde se přes 
rozlehlou terasu do zahrady otevírá celé 
přízemí. Terasu lemuje dekorativní vodní 
plocha s výtvarně pojatým chrličem. 
V jihovýchodní části pozemku je umístěna 
prosklená garáž pro pět aut, jejíž střecha 

s konzolemi vytváří krytý průchod od 
vstupní branky k hlavnímu vchodu do 
domu. Důraz byl kladen na volný prostor 
a množství přirozeného světla v celém 
domě. Minimalistická schodišťová hala 
je tvořena pouze vetknutými dřevěnými 
schodnicemi a skleněným zábradlím. 
Propojuje obě nadzemní podlaží se 
suterénem, kde se skrývají místnosti pro 
relaxaci a také technologické jádro domu. 

 A technologie zde hrají velkou roli. 
Majitelé si správně uvědomili, že 
správné fungování topení, chlazení, 
vzduchotechniky a stínění umožní 
vytvořit ideální vnitřní prostředí pro celou 
rodinu. Po zvážení různých možností 
řešení jejich volba padla na dodavatele 
domácí automatizace, společnost 
Insight Home, která je leaderem na 
tomto trhu. Vila je vybavena systémovou 
elektroinstalací a řešením inHome, které 
umožňuje kompletní ovládání domu 
z mobilních zařízení i z dotykových 
panelů rozmístěných po domě. Majitelům 
tak umožňuje pohodlnou kontrolu nad 
osvětlením, zastíněním, ovládáním 
audia–videa, vytápěním a zabezpečením 

domu. Díky propojení topení, chlazení, 
vzduchotechniky a stínění v návaznosti 
například na otevřená okna a dveře 
dochází k maximálním úsporám, které 
dosahují až 30 %. Při odchodu z domova 
se jediným dotykem zabezpečí celý dům, 
kamery se přepnou na pult centrální 
ochrany, zatáhnou se žaluzie a markýzy, 
zhasnou se všechna světla, sníží se teplota 
topení nebo se vypnou klimatizace, 
domácí spotřebiče se přepnou do  
stand-by režimu, zavře se přívod plynu 
ke sporáku a odpojí se vybrané zásuvky. 
Dům se navíc přizpůsobuje venkovním 
podmínkám i návykům obyvatel, a tím je 
jedinečný. Ale to, co majitelé na systému 
inHome oceňují nejvíce, je jednoduchost 
a intuitivnost uživatelského rozhraní, což 
jsou základní principy společnosti Insight 
Home.
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