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V b!"ném byt! musí jeho obyvatelé den-
n! pamatovat na spoustu drobností. Zapnutá 
sv!tla, hork# sporák nebo otev$ené okno jim 
mohou po návratu p$ipravit spoustu nep$íjem-
n#ch p$ekvapení. Nemluv! o situacích, kdy 
n!jakou drobnost nezapomenou oni, ale t$eba 
jejich d!ti. Jak se dostanou dom% bez klí&%? 
Zlep'it si po takovém dni náladu m%"e b#t 
obtí"né, zvlá't! kdy" je t$eba ve sbírce najít 
jedno konkrétní cédé&ko. Dálkové ovlada&e 
"ivot &lov!ka zjednodu'ují, jestli"e zrovna ví, 
kter# je kter#… Stavíte-li nov# d%m &i byt 
nebo d!láte kompletní rekonstrukci, chytrá 
domácnost je tou pravou volbou.

Trh s velk!m potenciálem

V západních zemích Evropy je p$ibli"-
n! 40 % nov! budovan#ch nemovitostí p$i-
praveno na digitální domácnost. V (eské 
republice jsou to p$ibli"n! 2 %. Potenciál 
r%stu tohoto segmentu trhu je minimáln! 
desetinásobn#. P$esv!d&ují o tom inovace 
v odv!tvích, která ji" mají nebo budou mít 
vliv na na'e domovy. IPhone a pozd!ji p$e-

dev'ím iPad &lov!ka nau&ily, "e ovládat re-
lativn! slo"itá za$ízení lze naprosto jednodu-
'e a intuitivn!. A" tak, "e to zvládne i malé 
dít!. Roste také obliba tzv. cloud-slu!eb – 
data ji" nebudou ulo"ena v po&íta&i &i note-
booku u"ivatele, ale budou kdesi v „oblaku“, 
tedy na internetu. Díky tomu k nim budou 
moci p$istupovat r%zná za$ízení – notebook, 
telefon, tablet, ale také auto nebo d%m. Nej-
lépe si to lze p$edstavit na oblíbené hudb!. 
Ta bude ulo"ena jen na jednom míst! a práv! 
p$es cloud-slu"by ji u"ivatel bude moci po-

Inteligentní bydlení? Ano, ale trh se musí 
segmentovat a konsolidovat

slouchat doma, v práci, v kancelá$i, v m!st-
ské hromadné doprav! &i na dovolené. 

Stále více v#robc% domácích spot$ebi&% 
ji" umo")uje $ídit je nad$azen#m systémem, 
a tak je b!"né, "e z iPadu lze ovládat cent-
rální vysava&, pra&ku se su'i&kou, kávovar 

nebo troubu na pe&ení chleba. 
Za v'echny v#robce jmenujme 
spole&nosti Aertecnica, Miele, 
Siemens nebo Gaggenau. 

Není inteligentní d"m jako 
inteligentní d"m

V komoditách, které se prodá-
vají desítky let – nap$. automobi-
ly – je trh vysoce segmentova-
n#, panuje v'eobecné pov!domí 
o v#robcích, zna&kách a ceno-
v#ch relacích. K sou&asn#m au-
tomobil%m &lov!k má vysokou 
d%v!ru a jednotlivé firmy nepro-

dávají anonymní „auta“, ale konkrétní modely. 
Ov'em trh s inteligentními domy je zcela ne-
segmentovan#. Lidé mají minimální pov!domí 
o v#robcích a zna&kách, velmi vágní p$edsta-
vu o cenách a vlivem r%zn#ch m#t% relativn! 
malou d%v!ru v systémy domácí automatiza-
ce. Tuto situaci bohu"el podporují i sami do-
davatelé t!chto systém%, kte$í nabízejí „inteli-
gentní d%m“ – tedy „auto“ – namísto aby na-
bízeli konkrétní systém a zna&ku. Proto se lze 
do&íst, "e chytrou domácnost je mo"né mít 
za 150 000 korun nebo také za 1 500 000 ko-

run. V &em je rozdíl? V tom, "e ka"d# v#rob-
ce nebo dodavatel pod pojmem „inteligentní 
d%m“ nabízí n!co jiného. Pro jednoho je to 
nap$. pojem pro proprietární a základní $ízení 
svítidel, pohon% "aluzií, ventil% na radiátorech 
a „chyt$ej'í“ ovládání televize. A to v'e díky 
klasick#m „centrálním systém%m“ postave-
n#m na PC s windows. Pro druhého je to v'ak 
komplexní systém domácí automatizace, kter# 
je postaven na robustním a naprosto spolehli-

vém pr%myslovém po&íta&i (podobném tomu, 
kter# lze nalézt v automobilu, a p$esto o n!m 
ani nev!d!t) desítky let vyvíjeném a kter# kro-
m! ji" uveden#ch funkcí zahrnuje $ízení za-
bezpe&ovacího a kamerového systému, m!$ení 
a regulaci energie v celé nemovitosti, 'pi&ko-
vou distribuci obrazu a zvuku a rovn!" vyso-
ce zabezpe&enou vzdálenou správu. Je tedy 
z$ejmé, "e tyto systémy budou násobn! dra"-
'í. Za vy''í cenu v'ak u"ivatel získá komplex-
ní systém s velkou spolehlivostí, zna&nou mí-
rou standardizace, s mo"ností dal'ího v#voje, 
flexibilitou a zárukou toho, "e i za deset nebo 
dvacet let tyto systémy budou na trhu. 

Segmentace trhu

Z uveden#ch skute&ností jasn! vypl#vá, "e 
trh s inteligentními domy je nutné segmento-
vat. V#robci a prodejci t!chto systém% budou 
nuceni precizn!ji prezentovat svoji zna&ku, 
mo"nosti, ale i omezení nabízeného systému 
a jeho cenu. Je to ku prosp!chu v'ech, kte-
$í se na tomto trhu pohybují. Asi se v'ichni 
shodnou na tom, "e na trhu je místo jak pro 
systémy za 150 000 korun, tak pro systémy 
za 1 500 000 korun. Jen je t$eba zákazníko-
vi jasn! prezentovat dan# produkt a zna&ku.

Zájem o chytré bydlení u nás roste. S rostoucí poptávkou zcela pochopiteln! vzr"stá i na-
bídka. Inteligentní domy a byty na #eském trhu nabízí mnoho firem, ale není inteligentní 
d"m jako inteligentní d"m – podobn! jako není auto jako auto.

Obr. 2. Sortiment displej! Moderato X

Obr. 1. Instalace domácí automatizace m!"e vypadat r!zn#
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Konsolidace trhu

Konsolidace &eského trhu s inteligentní-
mi domy ji" za&ala. Na za&átku roku 2011 
nap$. zkrachovala spole&nost SmartHouse, s. 
r. o., která vznikla v roce 2004 – a nebyla je-
diná, která loni skon&ila. Spole&nost Smart-
House postavila systém domácí automatiza-
ce na vlastních komponentách a na proprie-

tárním $e'ení, a to v'e 
za velmi nízkou cenu. 
Od února lo)ského 
roku je proti spole&-
nosti vedeno insol-
ven&ní $ízení. V'ichni 
její zákazníci te* mají 
zásadní problém. Ne-
mají mo"nost servi-
su, v#m!ny vadn#ch 
komponent, dodate&-
n#ch úprav atd. V n!-
kter#ch p$ípadech je 
jejich cel# d%m nefunk&ní a jedinou mo"nos-
tí je kompletní náhrada systému SmartHou-
se jin#m. Podoboné p$ípady budou nastávat 
i v leto'ním roce a letech p$í'tích. Je otáz-
ka &asu, kdy na trhu z%stanou jen spolehlivé 
zna&ky a systémy. V sou&asné dob! tomu tak 
není, a proto je velmi d%le"ité pe&liv! vybí-
rat firmu a v#robce, kter#m &lov!k sv!$i svo-
ji domácnost. Základní tipy jsou v následu-
jícím odstavci.

Jak na volbu správného systému 
a dodavatele

Nejd$íve je t$eba si uv!domit, "e na trhu 
jsou v zásad! dva typy firem. Jedny p$edstavu-
jí v#robce. Tyto spole&nosti vyvíjejí a vyráb!jí 
produkty domácí automatizace – elektronické 
prvky rozvád!&%, m!$icí a $ídicí prvky, cent-
rální $ídicí jednotky, maticové p$epína&e pro 
distribuci audio- a videosignál% apod. Druhou 
skupinu tvo$í montá"ní firmy (pro jednoduché 
instalace) a systémoví integráto$i (pro kom-
plexní dodávky). Ve v!t'in! obchodních mode-
l% v#robní firmy nedodávají systémy p$ímo zá-
kazníkovi, ale vyu"ívají autorizované montá"-
ní firmy nebo systémové integrátory. Podobn! 
jako v#robci automobil% je p$ímo nedodáva-
jí, ale mají autorizované prodejce a servisy. 

P$ed v#b!rem dodavatele, a tedy vhod-
ného v#robce, je dobré si ud!lat jasno, co 

od chytré domácnosti &lov!k o&ekává. Roz-
hodn! nejd%le"it!j'í je realizovat systémo-
vou elektroinstalaci. Tím se získá p$ípra-
va na realizaci chytré domácnosti, co" lze 
ud!lat hned nebo kdykoliv v budoucnosti, 
dále jistota, "e nemovitost bude p$ipravena 
na nejnov!j'í trendy, a rovn!" se celá nemo-
vitost zhodnotí. 

Náklady na tuto elektroinstalaci jsou malé 
– p$ibli"n! 20 % navíc ve srovnání s konven&-
ní elektroinstalací. 

Jsou-li u"ivatelov#m cílem p$edev'ím úspo-
ry, je vhodné se zam!$it na systémy, které op-
timalizují a zefektiv)ují vyu"ívání energií. Je-
li v'ak nemovitost v!t'í (nad 200 m2), patrová 
nebo skládající se z n!kolika budov (samostat-
né gará"e, technické zázemí, zahradní domek 
apod.), je zcela namíst! pou"ití komplexního 
$ídicího systému. V ka"dém p$ípad! je dobré 
se zam!$it na tato základní doporu&ení:
– vybírejte v#robce a zna&ky, které jsou 

na trhu desítky let, mají dostate&né záze-

mí a vysokou pravd!podobnost existence 
po celou dobu, kdy budete d%m u"ívat,

– vybran# systém by nem!l b#t proprietár-
ní, ale postaven# na sv!tov#ch standardech 
a m!l by b#t dostate&n! otev$en#, 

– volte takové firmy, které umí v'e dodat 
„na klí&“ – konzultace, návrh, projektovou 
dokumentaci, kabelové rozvody, osazení 
a naprogramování rozvád!&%, realizaci m!-
$ení a regulace, implementaci chytré domác-
nosti (programování celého systému), dis-
tribuci zvuku a obrazu a následn# servis,

– dbejte na to, aby v'e d!lali zam!stnanci 
firmy a firma si na jednotlivé &ásti reali-
zace nenajímala externí spole&nosti nebo 
$emeslníky,

– prov!$te si, "e systém, kter# spole&nost po-
skytuje, nabízejí i jiné firmy v oboru (mon-
tá"ní firmy nebo systémoví integráto$i) – 
to zaru&í, "e v p$ípad! krachu vybrané fir-
my je jisté, "e máte kam jít (podobn!, jako 
kdy" zkrachuje jeden autorizovan# auto-
servis, lze jít do jiného),

– "ádejte na dodavateli reference a posu*te, 
zda odpovídají va'im p$edstavám o roz-
sahu automatizace; po"ádejte o kontakty 
na majitele ji" hotov#ch realizací a zeptej-
te se jich, jak jsou s realizací a p$ístupem 
firmy spokojeni,

– trvejte na p$edvedení systému v ji" ho-
tovém dom! nebo byt! – nespokojte se 

Obr. 3. Maticov$ p%epína& Enova

Obr. 4. Centrum inovací pro technologie inteligentního bydlení

s ukázkou v kancelá$i nebo s firemními 
internetov#mi stránkami p$ekypujícími 
chválou.

Jaké novinky lze letos o#ekávat?

iPad 3

V b$eznu tohoto roku by m!l p$ijít na &es-
k# trh iPad 3. P$edpokládá se, "e bude mít vy-
soké rozli'ení (spekuluje se o 2 048 + 1 536 
bod%, co" je v!t'í rozli'ení, ne" mají nejnov!j-
'í televizory Full HD), velk# v#kon &ty$jádro-
vého procesoru A6, vysokorychlostní bezdrá-
tov# internet LTE (co" v my v (echách zatím 
moc nevyu"ijeme) a té" propracované hlasové 
ovládání. To v'e by m!lo pro chytré domác-
nosti znamenat je't! v!t'í pohodlí v ovládání. 

!irokoúhlé panely AMX 

V tomto &tvrtletí by m!ly b#t na trhu pa-
noramatické dotykové panely Moderato X 
Series, které americká spole&nost AMX p$ed-
stavila letos na v#stav! v Las Vegas. Tyto pa-
nely budou vybaveny úhlop$í&kou dosahují-
cí a" 20,3“ s rozli'ením 1 920 + 800 bod%. 
Umo"ní ovládání gesty, budou mít rozli'ení 
HD, multi-tasking, k dispozici bude hlasová 
a obrazová komunikace a velk# pozorovací 
úhel, díky &emu" bude mo"né ovládat cel# 
d%m s minimální navigací (obr. 2).  

Digitální maticové p"epína#e ENOVA

P$epína&e Enova od amerického v#robce 
AMX p$edstavují sv!tovou 'pi&ku v digitál-
ních maticov#ch p$epína&ích. Základní typy 
mají 16+ 16 nebo 32+ 32 vstup% a v#stup% 
a pomocí zásuvn#ch karet je lze libovoln! 
konfigurovat. P$epína&e Enova navíc obsahují 
centrální $ídicí jednotku, a umo")uje tak pro-
st$ednictvím klasického kabelu UPT distribuo-
vat signál HDMI v&etn! $ízení. Unikátní funk-
ce InstaGate korektn! $e'í distribuci signálu 
s ochranou HDCP. Navíc umí v reálném &ase 
upravit rozli'ení v#stupního signálu tak, aby 
se p$izp%sobil v'em zobrazovacím jednotkám 
(televize, zobrazovací panely LCD apod.).

P"ij$te si digitální domácnost prohlédnout

Jestli"e vás téma digitální domácnosti a in-
teligentních budov zajímá, máte mo"nost si v'e 
vyzkou'et na vlastní k%"i. Spole&nost Insight 
Home vybudovala v Praze 4 Centrum inova-
cí pro technologie inteligentního bydlení (obr. 
4; www.CITIB.eu), ve kterém si lze prohléd-
nout digitální domácnost vybavenou nejnov!j-
'í technikou a technologiemi. CITIB nav'tívily 
stovky lidí, noviná$%, natá&ela zde (eská tele-
vize i televize Nova a (EZ spolu s (eskou te-
levizí zde natá&ely vzd!lávací po$ad Future/e/
motion. CITIB také pat$í mezi 25 presti"ních 
realizací systému AMX na celém sv!t!.

(Jan Pr"cha, Insight Home)


