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Inteligentní bydlení ji! dávno není pouze luxus pro bohaté

Libu!e Pitelková

Spole"nosti Cholupice INVEST a Insight Home

spole"n# s partnery vybudovaly v Praze 4 unikátní

Centrum inovací pro technologie inteligentního 

bydlení (CITIB). Cílem CITIB je prezentovat laické 

i odborné ve$ejnosti nejnov#j%í trendy v oblasti mo-

derního bydlení. Integrátorem a autorem projektu je

spole"nost AV MEDIA.

Co si lze p"edstavit, kdy# se "ekne inteligentní d$m, jsme se
zeptali pana Jana Pr$chy, majitele prvního inteligentního
domu v %eské republice.

Libu!e Pitelková: Co vás p!ivedlo k my"lence stavby 
inteligentního domu?
P"ed n&kolika lety jsem nav!tívil „Superbyt“, kter' tenkrát
prezentovala spole(nost Microsoft  spolu s dal!ími partnery.
Koncept se mi velmi zalíbil p"edev!ím pro sv$j komfort 
a zjednodu!ení bydlení.

David Jakubec: Mohl byste nám objasnit pojem 
inteligentní d#m? 
Obecn& se dá "íci, #e inteligentní d$m zaji!)uje optimální
vnit"ní prost"edí pro komfort osob prost"ednictvím stavební
konstrukce, techniky prost"edí, "ídicích systém$, slu#eb 
a managementu. Je efektivní ekonomicky, energeticky 
i z hlediska p$sobení na vn&j!í prost"edí a umo#*uje 
víceú(elové pou#ití a rekonfigurace. 

Libu!e Pitelková: Jsou moderní technologie 
v dom$ náro%né na obsluhu? 
U#ívání moderních technologií v inteligentním dom& je
velmi intuitivní a snadné. V!e, na co si vzpomenete, se
ovládá z dotykov'ch panel$, které mohou mít celou "adu
podob. Navíc pro r$zné u#ivatele mohou b't i r$zné gra-
fické podoby ovládacích prvk$ na dotykov'ch panelech tak,
aby nap"íklad d&ti mohly ovládat jen vybrané funkce, nebo
pro star!í lidi jsou ovládací prvky dostate(n& zv&t!eny. 

Myslím, #e se jasn& ukazuje, #e ovládání moderních tech-
nologií sm&"uje práv& k dotykovému ovládání.

Libu!e Pitelková: Co se t&ká investice do inteligentního byd-
lení, jsou bezesporu vy""í. Myslíte si, 'e práv$ z tohoto d#-
vodu se jedná spí"e o luxus pro bohaté?
Je pravda, #e po(áte(ní investice jsou vy!!í. V'hodou v!ak
je, #e není nezbytné po"ídit v!e najednou. Nejd$le#it&j!í je 
investovat do „inteligentní“ elektroinstalace tak, aby se 
pozd&ji dala kdykoliv roz!i"ující inteligence realizovat. 
Náklady na takovouto elektroinstalaci jsou p"ibli#n& o 10 a#
20 % vy!!í ne# do konven(ní elektroinstalace, co# není zas
tak mnoho, vezmeme-li v úvahu investici do nového domu
nebo bytu. Tím se stává inteligentní bydlení dostupné
opravdu !iroké klientele.  

David Jakubec: Jak vnímáte úlohu integrátora, jím' 
byla v p!ípad$ va"eho projektu AV MEDIA?
Integrátor je pro klienta zásadní, a to i v p"ípad&, #e klientem
není p"ímo u#ivatel, ale nap"íklad developerská spole(nost.
Integrátor nese zodpov&dnost za celkov' v'sledek a fungo-
vání systému a pro klienta je zárukou toho, #e v!echny kom-
ponenty budou vzájemn& kompatibilní. Integrátor následn& 
i poskytuje záru(ní i pozáru(ní servis a p"ípadn' rozvoj sy-
stému tak, jak se budou rozvíjet pot"eby u#ivatel$.


