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KUCHYŇ Z TERASY A ZÁŘIVÝ BYT Z TMAVÉ KOBKY    CO UMÍ NOVÉ TELEVIZE    DIY: SVÍTÍCÍ STOLEK
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láskyplná ložnice
PEVNÝ BOD NA ZEMI: 

VĚNUJTE SE POKOJOVÝM KVĚTINÁM
VYLAĎTE DOMA BARVY DO PŘÍJEMNÉ HARMONIE

SERVÍRUJTE SNĚHOBÍLÉ MENU

BRZY TMA…
Když je venku

Rituály

Objevte magická 

sexy kouzla našich 

babiček!
babiček!

NOVÉ DÍLY IV. ŘADY

TV POŘAD
S NAŠIMI PROMĚNAMI INTERIÉRŮ
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„Do veřejných wi-fi, třeba v kavárnách či na letištích, 
se připojujte pomocí aplikace VPN (virtuální privátní 
síť). Ochráníte se před zcizením osobních údajů, které 
by mohly hackerům posloužit také k nabourání do 
domácí sítě.“ Karol Suchánek, expert na kybernetickou bezpečnost 

Moderní domácnost se dokáže postarat o sebe i o vás, 
a dokonce se ochrání i před zloději. Pořídit si ji můžete 
do novostavby i do vícegenerační vily.   T E X T  K R I S T I N A  Z Á B R O D S K Á

domácnosti 1 

DOKONALÝ PŘEHLED 
Za prapředka chytré 
domácnosti lze označit alarm 
a kamerový systém. Dnes do 

jedné sítě můžete připojit spotřebiče, 
osvětlení, topení, stínění, otvírání 
dveří, zavlažování nebo třeba wellness 
zónu. Smyslem chytré domácnosti 
je zautomatizovat rutinní úkony tak, 
abyste je nemuseli řešit, a zároveň 
vám zpříjemnit život. Venkovní čidla 
snímají teplotu, vlhkost vzduchu 
i počasí a podle toho upravují vytápění, 
zastínění či závlahu zahrady. Po 
lyžování si zapnete na dálku saunu, 
nastavením času vstávání a kávovaru 
vás může budit oblíbená muzika 
a vůně kávy. Vždy a všude máte 
přehled, co se doma právě děje. 

kouzla chytré4

DOTYKEM
Domov můžete 

mít pod kontrolou 
kdykoliv a kdekoliv. 

Potřebujete jen chytrý 
telefon nebo tablet 

a internet.



HESLO NA WI-FI JE KLÍČEM K VAŠIM 
DOKUMENTŮM. SILNÉ HESLO 
OBSAHUJE ALESPOŇ PĚT SLOV, VELKÁ 
A MALÁ PÍSMENA, ČÍSLA A JEDEN 
SPECIÁLNÍ ZNAK. 

DALŠÍ INFO ON-LINE Více najdete na loxone.com, somfy.cz, voltio.cz

VYPLATÍ SE ZALOŽIT SI 
STAVEBNÍ SPOŘENÍ? 
VÝHODY A OMEZENÍ ZNÁ VLADIMÍR 
WEISS, FINANČNÍ PORADCE  
ZE SPOLEČNOSTI PARTNERS.

Hodí se stavební 
spoření pro 
všechny?
Chcete-li spořit 
měsíčně do 2 000 Kč 
po dobu 6 let, má to 
smysl i díky státní 

podpoře, u vyšších částek nebo na kratší 
dobu ho nedoporučuji. Je-li pevnou 
součástí vašeho finančního plánu, usnadní 
plánování větších investic, protože víte, 
kdy budete mít jaké peníze k dispozici.

Kdy lze stavební spoření využít?  
Kromě menších rekonstrukcí v řádech 
statisíců ho lidé nejčastěji využívají na 
dofinancování kupní ceny, například 
platí 80 % hypotékou, 10 % úvěrem ze 
stavebního spoření a 10 % z vlastních 
zdrojů. Spořitelny jsou dnes ostražitější 
při poskytování úvěru při prokazování 
příjmů, hlavně z postižených oborů.

Vyplatí se vzít si překlenovací úvěr na 
dofinancování hypotéky než jen jednu 
větší hypotéku?
Ano, třeba 90% hypotéka s 2,5% úrokem 
vychází ve výsledku dráž než 80% 
hypotéka se sazbou 1,8 % a úvěrem ze 
stavebního spoření, který je sice dražší, 
ale splácíte ho kratší dobu.

Lze stavební spoření založit i on-line?
Ano, nabízejí to všechny stavební 
spořitelny, jejich nabídky se liší většinou 
pouze v ceně za sjednání smlouvy, 
v cílových částkách a poplatku za vedení 
účtu. Před uzavřením je porovnejte, 
některé spořitelny on-line smlouvy 
nezpoplatňují. Uvažujete-li o úvěru, 
raději se na pobočce zastavte, abyste 
se domluvili na přesných podmínkách.

Kolik je nejvhodnější měsíčně spořit?
Optimální je 1700 Kč měsíčně, kdy získáte 
maximální státní podporu. Od výše 
měsíčního vkladu se odvíjí výše cílové 
částky i připsaný státní příspěvek a úroky 
od banky. Předem si můžete nasimulovat 
výhled na šest let. 
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ŘEŠENÍ PODLE 
ŽIVOTNÍHO STYLU
Systém chytré domácnosti 
sestavte podle toho, jak 

žijete a co si chcete zjednodušit. 
Pohodlnou instalaci nabízí O2 Smart 
Box, který potřebuje jen internet. 
Jednotlivé prvky do něj zapojíte 
podle potřeby a ovládáte ho přes 
aplikaci O2 Chytrá domácnost. 
„Základem zabezpečení je senzor 

na dveře, v aplikaci vidíte všechny 
příchody i odchody. Novinkou 
je vnitřní a venkovní kamera 
s full HD obrazem a end-to-end 
šifrováním, kdy obraz vidíte jen vy. 
Záznam si můžete i přehrát zpětně 
s jasně označeným časem narušení. 
Představuje důkaz, který je možné 
použít pro policii nebo pojišťovnu,“ 
vysvětluje Kateřina Mikšovská z O2. 
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JEDNODUCHÁ 
INSTALACE 
Jednotlivé prvky ovládáte 
přes svůj telefon či 

tablet, propojíte je aplikací Apple 
HomeKit, Amazon Alexa nebo 

Google Assistant. Například 
systém Ikea Smart Home lze dát 
i do hotové domácnosti, stačí je 
propojit s Ikea bránou. 
„Vybrat si můžete stmívací a barevné 
žárovky, rolety, reproduktory, 
hotový set nebo sestavit řešení 
na míru,“ popisuje Jan Tesař, 
produktový specialista Ikea ČR. 
Malý byt tak bude rázem chytřejší 
už za 2 500 Kč. 
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BEZPEČNOST 
NA PRVNÍM MÍSTĚ
Chytrá domácnost funguje 
díky internetu, který 

láká hackery. „Branou je router. Po 
zapojení do sítě změňte heslo a zapněte 
nejvyšší formu ochrany Wi-Fi – 
WPA3. Novější routery ji nabízejí, 
u starších modelů je to jen WPA2. 
Ideální je router, který umožňuje 
vytvořit samostatnou síť pro návštěvy, 
v níž budou hosté mít přístup jen 
k internetu, ale ne do domácí sítě. 
Ochráníte se tak před infikováním 
sítě virem nebo softwarem od hosta,“ 
radí Karol Suchánek, expert na 
kybernetickou bezpečnost.

Spotřebiče, telefony a tablety pravidelně aktualizujte, ať jsou 

stále zabezpečené a neprojde přes ně do vaší sítě škodlivý 

virus, který třeba ukradne vaše osobní data, přístupy k účtu 

nebo všechno zašifruje.

INVESTICE chytrá domácnost




