
TE
XT

: T
ER

EZ
A 

N
EJ

ED
LÁ

 F
OT

OG
RA

FI
E:

 S
H

U
TT

ER
ST

OC
K 

A 
IN

SI
GH

T 
H

OM
E

Domy propojené chytr!m a snadno ovladateln!m softwarem zdaleka 
p"estaly b!t hudbou budoucnosti a najdete je pomalu i v #esk!ch 
luzích a hájích. Zvenku vypadají úpln$ normáln$, ale uvnit" vám 
p"ipraví nepoznané pohodlí. A není p"itom v%bec nutné se jich bát.

První „inteligentní“ d%m byl ve Spojen!ch 
státech p"edstaven! u& v devadesát!ch le-
tech, tehdy ho ov'em v'ichni krom$ opravdu 
velk!ch nad'enc% brali jako n$co, co bude 
v b$&né v!stavb$ reálné za padesát, mo&ná 
a& sto let. T$ch rok% p"itom neub$hlo ani 
dvacet a technika inteligentních dom% se 
stává b$&nou sou#ástí na'eho &ivota. V$t'ina 
v!robc% domácích spot"ebi#% za#íná nabízet 
typy v!robk%, které je mo&né napojit na po-
#íta# a "ídit centráln$, zcela b$&n$ se do ro-
dinn!ch dom% objednávají &aluzie a dal'í 
prvky reagující na aktuální po#así tak, aby 
zajistily co nejv$t'í úspory domu. Nejv$t'í 
zásluhou inteligentních, nebo spí' napro-
gramovan!ch, dom% je ale v!razné zv!'ení 
bezpe#í jejich obyvatel.

KLÍ!"M ODZVONILO
Inteligentní domy samoz"ejm$ kombinu-
jí v'echny dosavadní systémy zabezpe#ení. 

V jejich vchodu v$t'inou najdete velmi kva-
litní bezpe#nostní dve"e, okna budou nejspí' 
opat"ená fóliemi a interiér domu i zahrada 
budou chrán$né pohybov!mi, zvukov!mi 
i infra#erven!mi #idly a kamerami. Posled-
n$ jmenované u& ale mohou b!t napojené 
na centrální systém, kter! podle nastave-
ní, pokud zaznamená jakékoli naru'ení 

PRSTY MÍSTO KLÍ!"

CO JE!T" UMÍ INTELIGENTNÍ DOMY
„V podstat! jde o t"i hlavní oblasti "ízení na dálku,“ "íká Jan Pr#cha, p"edseda 
p"edstavenstva spole$nosti Insight Home. „Tou první, kterou vy%adují 
p"edev&ím Ameri$ané, je oblast zábavy. Jednotné ovládání domácího kina 
a dal&ích prvk# je pro n! rozhodn! bodem $íslo jedna, proto%e dnes jimi mají 
domy doslova na&lapané. Ve zbytku sv!ta opravdu p"evládá spí& pot"eba 
pohodlného bydlení – tedy ovládání topení, "ízení %aluzií a sv!tel a t"eba 
propojená meteostanice spolehliv! zajistí, %e nikde není nic zbyte$n! zapnuté 
a nespot"ebovává nazda"b#h elekt"inu. T"etí oblastí je pak samoz"ejm! 
zabezpe$ení, které je v tomto p"ípad! zatím nejsofistikovan!j&í mo%ností na trhu.“
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objektu, po'le zprávu a p"ípadn$ i nato#ené 
video vám na mobilní telefon, na pult cen-
tralizované ochrany nebo kamkoli jinam. 
Tohle v'echno u& ale umí i jednodu''í sys-
témy, ne& jaké se instalují do inteligentních 
dom%. Jejich skute#né kouzlo je toti& v zaji'-
t$ní samotného p"ístupu do domu.
V posledních letech u& se toti& poda"ilo vy-
vinout velmi bezpe#né biometrické skenery, 
které jsou spolehlivé a p"itom umo&ní p"í-
stup do domu skute#n$ na základ$ na#tení 
správného otisku prstu. Na rozdíl od karet 
nebo #ip%, které m%&ete stejn$ jako klí#e 
ztratit, p"ípadn$ vám je n$kdo ukradne, 
máte prst stále u sebe a m%&ete tak sv%j d%m 
zabezpe#it velmi spolehliv$.
V!hodou tak je naprostá kontrola nad tím, 
kdo má k vám do domu p"ístup. Náhodné 
náv't$vy nebo pravidelné vstupy, které p"ed-
stavuje t"eba zahradnická firma nebo hos-
podyn$, m%&ete dokonce vy"e'it hned n$-
kolika zp%soby. Bu( jim povolíte vstup jen 
v omezené podob$ – nap"íklad pokud k vám 
paní na úklid chodí v úter! a v pátek od osmi 
do dvanácti, není problém ji do domu pustit 
jen v této dob$. Nebo m%&ete také povolit 
vstup p"ímo ze svého mobilního telefonu 
na dálku. Práv$ pro p"ípady, kdy t"eba p"i-
jede opravá" nebo zahradník. Jednodu'e mu 
otev"ete bránu i dve"e na dálku – p"es tele-
fon – a po jeho odjezdu je zase zablokujete.

DÍKY MODERNÍ 
TECHNOLOGII SI 
M'(ETE P)ES KAMERU 
PROHLÉDNOUT *LOV+KA, 
KTER, JDE K VÁM DOM', 
NEJEN P)ES DOMÁCÍ 
TELEFON, ALE I V MOBILU 
Z DRUHÉHO KONCE SV+TA
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SB#RNICE A HV#ZDICE
Jako ka&dá v$c i inteligentní systémy samo-
z"ejm$ mají své nev!hody. V tomto p"ípad$ 
to ov'em neb!vá systém jako takov!, ale spí' 
jeho vyu&ití a také instalace. První nev!-
hodou je rozhodn$ nutnost zázemí celého 
systému. V!konná serverovna je v tomto p"í-
pad$ základ, a i proto jsou inteligentní systé-
my ur#ené primárn$ pro rodinné domy, kde 
není problém vyu&ít #ást technické míst-
nosti. Ostatn$ v bytech nebo men'ích dom-
cích, kde je snadné mít o v'em p"ehled, bude 
systém slou&it spí' technick!m hra#i#k%m 
a nad'enc%m.
Instala#ní nev!hoda souvisí s fungováním 
samotného systému. Obecn$ se toti& pou&í-
vají dv$ metody. Takzvaná sb$rnicová, kdy 
jsou v'echny napojené p"ístroje v dom$ pro-
pojené v podstat$ jedním kabelem. Její in-
stalace sice m%&e b!t jednodu''í, ale na dru-
hou stranu skr!vá také mnohem jednodu''í 
mo&nost napadení anebo poruchy systému. 
Kdy& se toti& na jednom míst$ z jakéhokoli 
d%vodu kabel p"eru'í – a nezále&í p"itom, 
jestli to bude kabel slou&ící k otvírání brány 
nebo t"eba ovládání domácího kina –, zkola-
buje najednou cel! systém. Proto je v!hod-
n$j'í instalace do takzvaného hv$zdicového 
systému. Z jednoho místa pak vedou kabely 
k r%zn!m za"ízením v podstat$ paprskovit$, 
a i kdy& zkolabuje jedna #ást systému, ostat-
ní stále fungují nezávisle na ní.
Pro n$koho m%&e b!t velkou nev!hodou také 
cena celého systému inteligentního domu. 

Samoz"ejm$. Jde o nejmodern$j'í techno-
logii, její& instalace se vám nikdy ve fi-

nan#ním slova smyslu „nevrátí“, pokud 
jde t"eba o provoz domu, a cena insta-
lací se obvykle pohybuje mezi deseti 
a& dvaceti procenty ceny nemovitosti, 

co& nemusí b!t zrovna malá #ástka. Zá-
rove) ale neb!vá problém p"i stavb$ domu 

HV+ZDICOVITÉ 
ZAPOJENÍ 
CELÉHO SYSTÉMU 
KABEL' ZAJISTÍ, (E 
I KDY( SE P)ERU-Í 
KABEL OVLÁDAJÍCÍ 
(ALUZIE, PO)ÁD 
SE M'(ETE BEZ 
PROBLÉM' DÍVAT 
NA TELEVIZI 
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jen správn$ natahat kabely a zbytek za"ízení 
a vybavení si doobjednat a& za n$jakou dobu. 
Práv$ kv%li vy''í investici je ale p"edem d%-
le&ité se rozhodnout, jestli up"ednost)ujete 
pohodlí nebo fakt, &e se stavba va'eho domu 
prodra&í.

ZJIST#TE SI MAXIMUM
P"es v'echnu u&ivatelskou p"átelskost z%-
stávají inteligentní domy celkem slo&it!m 
systémem, kterému nerozumí ka&d!. Proto 
je obzvlá'* d%le&ité p"edem dob"e vybrat fir-
mu, která za"ízení nainstaluje. Jak to ud$-
lat, abyste se nespálili? V$t'inou sta#í projít 
#ty"mi stupni v!b$ru.
Zaprvé se podívejte, jak se firma prezentu-
je na internetu. Inteligentní systémy jsou 
p"ece jen víc ne& co jiného zále&itostí IT, 
a tak by m$la b!t tvorba p$kn!ch, p"ehled-
n!ch a srozumiteln!ch webov!ch stránek 

v tomto oboru naprostou samoz"ejmostí. 
Na stránkách se hned vrhn$te na krok dva 
a najd$te si reference firmy. Nebojte se je pro-
jít nejen virtuáln$, ale zeptejte se ve firm$ 
také na kontakt na n$kterého referen#ního 
klienta. Nejlépe u n$j doma si pak ud$lejte 
p"esn$j'í p"edstavu o tom, jak firma pracuje. 
T"etím krokem je vlastní ozkou'ení systému. 
Firma, která zvládne v$t'í zakázku, jakou 
jist$ rodinn! d%m je, by m$la své produkty 
n$kde prezentovat, nechat vás v'echno osa-
hat a vyzkou'et. Není pak od v$ci nechat si 
ud$lat nabídku t"eba od dvou r%zn!ch firem 
a teprve na jejich základ$ se rozhodnout.
Posledním bodem by m$la b!t následná pé#e 
o systém. Serverovny inteligentního domu je 
pot"eba ob#as restartovat, nahrát nové apli-
kace a prost$ provést pravidelnou údr&bu. 
I tuto slu&bu by m$la firma nabízet jako sa-
moz"ejmost. 

NENÍ BEZPE#Í JAKO BEZPE#Í
V.hodou inteligentního domu 
je, %e vás doká%e ochránit nejen 
p"ed vpádem zven$í, ale také p"ed 
nehodami nebo jin.mi necht!n.mi 
událostmi, ke kter.m m#%e doma 
dojít. Není nap"íklad problém 
nastavit na zahrad! jednoduché 
infra$ervené závory, které vás 
informují o tom, %e se malé dít! 
blí%í k bazénu. Stejn! tak doká%ou 
biometrické skenery p"enést 
do centrály signál, %e do domu 
vstoupily d!ti – kdy% se t"eba 
odpoledne vrátí ze &koly. Systém 
jim pak v po$íta$i znep"ístupní 
obsahy a webové stránky, na které 
nechcete, aby se dostaly. Stejn! 
tak m#%ete pro d!ti zablokovat 
nastavování topení, sv!tel nebo 
dal&ích funkcí v celém dom!.
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