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Společnost Insight Home, a.s. představila možnosti technologií 

pro inteligentní bydlení v novém areálu v Praze 

Komfort, bezpečí a možnosti zábavy překračují díky řešení 

inHome nejvyšší standard 

 

 

Praha, 13. srpna 2009                          Tisková zpráva 

 

Nové Centrum pro technologie inteligentního bydlení (www.citib.cz) otevřelo tento týden své 
dveře v Praze 4 – Cholupicích. Areál dvou obytných a jednoho zahradního domu bude od nynějška 
sloužit jako prezentační místo moderního bydlení pro region střední a východní Evropy. Inteligentní 
bydlení je konceptem propojujícím účelné architektonické řešení objektu s technologickým zázemím, 
které obyvatelům umožňuje snadné ovládání chodu domácnosti, maximální zvýšení  

jejich pohodlí, zabezpečení a možností zábavy. Areál byl zařazen do prestižní Grand Prix  
Architektů 2009 – Národní cena za architekturu.   

„Centrum veřejnosti přiblíží unikátní výhody, které nabízí inteligentní bydlení 21. století. 

Integrace jednotlivých funkcí do centrálního řídicího systému inHome umožňuje na míru 

přizpůsobit chod vašeho domu tak, abyste ušetřili co nejvíce času při jeho údržbě, 

zabezpečili jej a využili svůj volný čas podle vašich představ,“ řekl ředitel společnosti Insight 
Home Jan Průcha. „Srdcem moderního bydlení je centrální systém, kterým se řídí vytápění, 

ventilace, klimatizace a stínění, ovládá také ohřev teplé vody, zavlažování, zabezpečovací 

techniku, osvětlení, provoz spotřebičů, ale i distribuci audio a video signálů. Z jednoho 

místa tak máte přehled o všem, co se ve vašem domě děje a můžete to také ovládat,“ 
dodal.  

Mezi hlavní výhody systému inHome a jeho odvozených funkcí patří právě snadné a variabilní 
ovládání. Je přístupný prostřednictvím libovolného nainstalovaného prostředku – vypínače, 
dotykového panelu, bezdrátového zařízení, notebooku či mobilního telefonu. „Navigace systému je 

zcela intuitivní, aby vyhovovala všem členům domácnosti. Z kuchyně si můžete nastavit 

vyhřívání bazénu, rozsvítit v zahradním domku, sledovat záznam z libovolné kamery, 

anebo aktivovat alarm. Výhodou pro rodiny s dětmi je také možnost monitorování jejich 

pohybu například v blízkosti bazénu. Tím ovšem výčet funkcí pochopitelně zdaleka 

nekončí,“ přiblížil varianty využití Jan Průcha. „Velmi užitečná je například možnost 

optimalizace nakládání s energiemi, která šetří životní prostředí. Pro efektivní vytápění 

nebo chlazení je vždy potřeba kombinovat různé zdroje tepla. Navíc systém musí pružně 

reagovat na činnost členů domácnosti: otevření okna, požadavek na změnu teploty  

v místnosti a podobně. Jen díky efektivní regulaci alternativní zdrojů v kombinaci  

s případnými konvenčními zdroji se dosahuje těch nejvyšších úspor,“ vysvětlil.   

 

  



 

Insight Home, a.s. 
K Libuši 4/24, 148 00  Praha 4 
T: 603 52 50 50  F: 241 00 44 71 
W: www.InsightHome.eu 
E: info@InsightHome.eu 

Ukázkový areál CITIB  
K Dýmači 18, 143 00  Praha 4 

T: 603 52 50 50  F: 241 00 44 71 
W: www.CITIB.eu 

E: info@InsightHome.eu 

Inteligentní areál se rozkládá na 4 000 metrech čtverečních a představuje investici ve výši  
25 milionů korun. Celková cena systému inHome se však liší v závislosti na typu stavby a obvykle se 
jedná o zhruba 10 až 20 procent z celkové ceny. „Systém je individuálně škálovatelný a záleží 

jen na majiteli, jak ‚inteligentní‘ jeho vlastní dům bude. Důležité je však položit systému 

takové základy, aby jej bylo možné dále rozvíjet,“ upřesnil Jan Průcha. „S tím souvisí  

i údržba. Naší specializací je kromě zavedení systému samotného a spolupráce na 

projektu i dodatečná kontrola a péče,“ vysvětlil. „Našim zákazníkům proto nabízíme 

možnost průběžné údržby, abychom jim zajistili standard, který očekávají,“ uvedl Průcha.   

 

O společnosti Insight Home, a.s.  

Insight Home, a.s. spolu s partnery vyvinul řešení inHome pro moderní bydlení (dříve se používal 
termín inteligentní dům nebo dům budoucnosti). Moderně pojaté bydlení se stává standardem 
pohodlného a bezpečného životního stylu, který navíc může být šetrný k životnímu prostředí. Naším 
cílem je dále vyvíjet a rozvíjet technologie moderního bydlení a tím přispět ke zlepšení životní 
úrovně našich klientů.  

www.InsightHome.eu 

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte:  

 

Zuzana Válková 
PR Konzultant 

Previa CR, s r.o. 
Opletalova 29 
110 00 Praha 1 

tel.:    +420 224 212 292 (3-4) 
fax:    +420 224 212 295 
gsm:  +420 737 457 672 

 

 

 


