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Odborná konference při veletrhu FOR ARCH 2009: Inteligentní domácnosti 
nejsou vymožeností, ale trendem 

 

Praha, 30. září 2009                 Tisková zpráva 

 

Složité, přetechnizované systémy výhradně pro movitou klientelu jsou minulostí. Stejně 
jako dnes běžná zařízení jako například internet nebo ploché televize vstupovaly do 
většiny domácností po špičkách prostřednictvím nadšenců, budou domácnosti 
s integrovanými funkcemi výhledově stejně dostupné. Základní pilíře „inteligentních 
domů“ představila veřejnosti mimořádná konference Inteligentní digitální domácnocnost 
při veletrhu FOR ARCH 2009. 

„Nové domácnosti by měly především respektovat životní styl svých obyvatel  
a nabídnout jim maximální komfort a jednoduchost v oblastech, které si sami zvolí. 
Důležité proto bude plánování a tvorba projektu, ale také osvěta – mezi potenciálními 
uživateli je potřeba budovat důvěru, že je centrální systém jednoduše a intuitivně 
ovladatelný, o spolehlivosti nemluvě,“ popisuje trend Jan Průcha, ředitel společnosti Insight 
Home, která jako jediná na trhu dodává pro rezidenční sektor komplexní „inteligentní“ řešení  
a jeho servis. „U technologických novinek lze pozorovat buď nekritické nadšení z každého 
zlepšení, anebo naopak jejich odmítání, protože je pocitově vzdálené zákazníkově 
životnímu stylu. Integrované domácnosti by měly svým obyvatelům sloužit tak, aby  
o nich nemuseli přemýšlet,“ dodal Průcha.  

Na konferenci se početnému publiku představili mimo jiné dodavatelé jednotlivých 
technologických řešení, mezi které patřila například společnost AV Media, Pioneer, Samsung, 
Legrand anebo právě Insight Home, který vše zastřešuje ve svém systému inHome. „Našim 
cílem bylo představit nejenom drobnosti, které nadchnou milovníky netradičních 
technických řešení, ale hlavní pilíře funkcí, které činí bydlení skutečně ´inteligentním´. 
Tím máme na mysli takové, které obyvatelům zajistí maximální zjednodušení ovládání, 
bezpečnost, ekonomičnost v nákladech a zábavu,“ vysvětlil záměry pořádajících stran 
Průcha. „Koncept je na světě navíc už více než padesát let.“ 

Pokud jde o náklady s inteligentním systémem spojené, jeho základ lze položit již od dvaceti- až 
třicetiprocentního navýšení na standardní silnoproudou instalaci. Osazení spotřebiči už je zcela 
v režii zákazníka, který tak výrazně ovlivní koncovou cenu celého řešení. Ukázkový inteligentní 
dům můžete navštívit kupříkladu na adrese www.livingtomorrow.be nebo osobně v Praze – více 
informací získáte na adrese www.CITIB.cz. Je proto pravděpodobné, že se podobné instalace 
stanou v blízké budoucnosti standardem.  
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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 
 


