
Rekapitulace #KNXis30  
DUBNOVÉ ŠPIČKY 
 
Po všech zprávách o Covid-19 můžeme všichni 
v těchto těžkých časech potřebovat trochu 
sluníčka. Nikdo ale nečekal, že dubnové akce 
#KNXis30 přijdou s takovým výbuchem. V 
dubnu si KNX Asociace vážila okamžiků, které 
se staly nesmrtelnými vzpomínkami. 
Představením 41 nejcennějších herních změn v 
historii KNX Asociace nám komunita KNX 
udělala tu čest hlasovat pro jejich oblíbenou 
památku všech dob. A výsledek hodně 
překvapil. Pojďme se podívat na to 
nejdůležitější, co nám přinesl měsíc duben 
#KNXis30. 
 

 
 
Příběhy, které vrhají zvláštní světlo na úspěchy 
#KNXis30 
 
1000 příspěvků do tomboly s kouzelnými 
slovy, 700 hlasů pro oblíbenou vzpomínku a 
hromady příběhů, které vrhají zvláštní světlo 
na úspěchy #KNXis30 
První polovina měsíce zaměstnávala velké 
množství hledačů pokladů při pátrání po 
magické větě, která se ukrývala v 
prezentovaných 41 vzpomínkách na KNX. S 
více než 1000 tipy na magickou větu „S celou 
naší komunitou slavíme #KNXis30“ se 
prezentace nezapomenutelných úspěchů KNX 
za posledních 30 let stala oslavou svého druhu. 
Ze správných tipů byli vítězové vylosováni a 
oceněni bezplatnými licencemi ETS. Za zmínku 
však stojí nejen vysoký počet účastníků. 
Působivější je, že KNX není jen celosvětovým 
standardem, ale také komunita KNX je 
„celosvětová“ – s příspěvky z Latinské a 
Severní Ameriky, Evropy, Afriky, Asie a 
Oceánie bychom rádi zavolali každému, kdo 

mává vlajkou KNX po celém světě. Vy tvoříte 
technologii jako celek! 
 
A nejčastější hlasovaná vzpomínka je… 
Ze všech zhruba 700 hlasů byla nejvybranější 
vzpomínkou od samého začátku pořadí. Takže bez 
dalších okolků, top 5 je: 
 

 
 
5: „ETS eCampus spuštěn“ 
ETS eCampus byl první platformou, která připravila 
cestu pro různé příležitosti online školení. ETS 
eCampus, jako průkopník, zahájil nový svět online 
školení KNX. Spuštění ETS eCampus v roce 2013 
proto rozhodně stojí za zmínku. 
 

 
 
4: „KNXTrain kampaň zaměřená na přínosy 
školení“ 
Rok 2019 byl hvězdou školení. Pozváním celého 
světa, aby nastoupil do KNXTrainu, KNX Asociace 
zahájila svou největší kampaň na školení. Učení se 
nikdy nezastaví a s každým krokem všichni sahají 
blíže ke hvězdám. Školení jako nástroj úspěchu 
získalo 6,7 % všech hlasů, čímž se v žebříčku 
umístilo na zaslouženém místě. 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Další vrchol teprve 
přijde – přidejte se k 
nám! 

 
 
3: „KNX se stává mezinárodním standardem“ 
Rok 2006 znamenal začátek internacionalizace KNX. KNX byl 
schválen jako první celosvětový standard pro chytré domy a 
inteligentní budovy (ISO/IEC 14543-3) a byl zpřístupněn 
světu. Jedním z největších výsledků nakonec bylo, že díky 
dostupnosti této techniky lze komunitu KNX nalézt také po 
celém světě. Společně všichni slavíme 30. narozeniny KNX. 
 
 
 
 
 
 
2: „Začátek EIBA“ 
Někteří z nás si to ještě pamatují, jako by to bylo včera. 
Různí výrobci se spojili s posláním najít běžně používanou 
techniku, aby pozdvihli celé odvětví. Počínaje myšlenkou 
převedenou do reality: 
 V roce 1990 byla založena „Asociace pro evropskou 
instalační sběrnici“. Předchůdce KNX, jak jej známe, 
znamenal začátek techniky a celosvětové komunity KNX. 
 
 
 
 
 
1: „Vydání ETS5“ 
V roce 2014 KNX Asociace vydala ETS5, který byl celou 
komunitou zvolen jako nejlepší ETS verze! S téměř 20 
procenty všech hlasů komunity KNX bylo vydání ETS5 
vybráno jako nejdůležitější událost KNX. 
 
Asociace KNX by ráda poděkovala celé komunitě KNX za to, 
že se duben stal nejen nezapomenutelným, ale také 
obrovskou narozeninovou oslavou pro #KNXis30! 
 
 
 
 
Nadcházející měsíce přinesou bezplatné licence ETS, šťastné 
kresby a mnoho dalších zajímavostí, na které komunita KNX 
nezapomene. Chcete-li být aktuální, kontaktujte svou 
národní skupinu KNX a sledujte https://knxis30.knx.org 
Těšíme se, že s vámi zažijeme další vrcholy! 

 
 
 
 


