
 

 

 

„Malý moravský Kitzbühel“ a ELKO Lighting 

Kitzbühel je město v rakouském Tyrolsku ležící na řece Kitzbühler Ache v nadmořské výšce 

762 metrů, mezi horskými vrcholy Hahnenkamm a Kitzbüheler Horn.  Je to významné 

lyžařské středisko v Rakousku. Víte ale, kde se nachází a jaké oblasti ČR se říká „Malý 

moravský Kutzbühel“ a jak to celé souvisí s ELKO Lighting ? Zde je odpověď ….  

Petříkov je vesnička v severní části Olomouckého kraje, v okrese Jeseník, ležící v údolí říčky 

Branná a rozléhá se ve stejné nadmořské výšce jako ten rakouský Kitzbühel . I Petříkov 

patří mezi významnější lyžařská střediska, a proto název „Malý moravský Kutzbühel“.  

V době mimo lyžařskou sezónu se většina hotelů a penzionů v horách připravuje právě na 

zimní přívaly lyžařů a milovníků zimních sportů. V letních měsících nezahálel s přípravou na 

zimu ani ten nejvzdálenější rodinný penzion v Petříkově – Penzion TARABAR. Majitelé Jitka a 

Martin Tarabovi se rozhodli pro rekonstrukci penzionu a se svými představami na ovládání 

domu se s důvěrou obrátili na nás. 

Ve větší části penzionu šlo o kompletní rekonstrukci a požadavek majitelů byl, ať držíme krok 

s dnešní dobou a navrhneme i úspornější řešení osvětlení včetně řízení v jednotlivých 

částech. Po dohodě a ukázce našich systémů na řízení domů, padla volba na bezdrátový 

systém iNELS a na úsporné LED osvětlení doplněné domovními vypínači a zásuvkami luxusní 

řady LOGUS90.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V interiérech je použito převážně pohledové dřevo a trámy, což do různě členitých koutů 

horského penzionu náramně zapadá. Stejně tak dobře zapadl i celý ovládací systém iNELS a 

jednotlivé LED svítidla. Jelikož byl požadavek v chodbách penzionu „nesekat“, byly použity 

bezdrátová čidla pohybu, který při aktivaci vyšlou signál přijímací jednotce, která je umístěna 

v rozvaděči a sepne potřebnou část osvětlení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve vnitřních prostorách jsou na ovládání osvětlení použity bezdrátové vypínače, které lze 

umístit libovolně a dle přání investorů, což v tomto případě byl hlavní požadavek – v našem 

případě jsou například umístěny na pohledových trámech, kde nebylo žádoucí dotahovat 

kabely. Přáním syna Ondry bylo ovládat celý dům pomocí jeho chytrého mobilního telefonu a 

toto přání mu bylo bezezbytku splněno.  Kompletní výměnou prošlo i osvětlení, které bylo 

nahrazeno LED technologií a je ovládané buď bezdrátově, nebo přes zmíněnou aplikaci 

mobilního telefonu. Majitelé mají nyní možnost ovládat celý penzion z jednoho místa a 

nemalou měrou šetří i životní prostředí malebné okolní krajiny a lesů. Penzion Tarabar 

(www.tarabar.cz)  100% doporučujeme k letní či zimní dovolené!   

Více informací o našich produktech a řešeních na www.elkolighting.cz nebo 

www.dumpodpalcem.cz  
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