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Nejvýkonnější Rowenta s bohatým příslušenstvím
Nová řada vysavačů Rowenta X-Force Flex 14.60 používá digitální motor, má sací výkon až 200 air wattů, Li-Ion akumu-
látor, výdrž na jedno nabití až 70 minut a opravdu bohaté příslušenství. U modelu RH 9990 WO, který vidíte na fotce, 
nechybí hubice pro vytírání, motorizovaná hubice na potahy nebo flexibilní hubice pro snadné vysávání v autě. Rowenta 
navíc u svých vysavačů používá flexibilní trubku, kterou stiskem jednoho tlačítka můžete ohnout. Snadno a pohodlně se 
dostanete pod nábytek. Konkrétně tento plně vybavený model se prodává za 15 999 Kč.

Editorial
Lubor Jarkovský
Šéfredaktor a sales director magazínu SELL

Vážení čtenáři,
způsob, jakým uklízíme své domácnosti, se mění. Sko-
ro 70 % prodejů na trhu s vysavači dnes připadá na ro-
boty a  tyčové akumulátorové modely. Jedny nabíze-
jí automatizaci, druhé sice samy nevysávají, ale jsou 
ihned připraveny k činnosti a snáze se s nimi manipu-
luje než s klasickými síťově napájenými modely. Ne-
bojíme se proto hovořit doslova o úklidové revoluci. 
Vždyť místo každotýdenního vysávání dnes můžeme 
o  čistotu v  domácnosti pečovat průběžně a  celkově 
jí věnovat i méně času. Přitom však dosáhnout toho, 
že máme doma méně prachu a celkově čistší prostře-
dí. A čistota to může být také hygienická, protože se 
pozornost spotřebitelů vlivem pandemie začala upí-
nat také na různé parní čističe a vytírače. Zapomeň-
te proto na těžké kbelíky s vodou. Moderní technika 
vám pomůže hygienicky ošetřit pevné podlahy i ko-
berce s minimálním úsilím. Všem zmíněným katego-
riím se věnujeme v aktuálním speciálu, abyste vybrali 
to nejvhodnější vybavení a mohli trávit sobotní dopo-
ledne jinak než přepojováním vysavače mezi zásuvka-
mi a komplexním úklidem celého bytu.

Příjemné čtení přeje
Lubor Jarkovský

ÚKLIDOVÁ REVOLUCE V ČESKU.
PROČ VLÁDNOU PRODEJŮM 
TYČOVÉ AKU VYSAVAČE A ROBOTY?
Transformace trhu s vysavači probíhala už celou poslední 
dekádu. Nástup tyčových a robotických vysavačů byl 
pozvolný, značně zpomalený nedůvěrou zákazníků 
v bezkabelové technologické novinky i špatnými zkušenostmi 
s prvními generacemi této techniky. Medvědí službu těmto 
kategoriím udělaly také laciné kopie značkových produktů. 
Nefungovaly správně kvůli nedostatečnému výkonu, chybám 
v designu, akumulátorům s nízkou životností a podobně. 
Příchod covidu ovšem růst trhu „tyčáků“ a „robotů“ 
ještě akceleroval, přičemž kvalita výrobků obecně je nyní 
nesrovnatelná s tím, co nabízel trh před pěti či deseti lety.

V následujícím článku vám odpovíme nejen na otáz-
ku kladenou v  nadpisu, ale zaměříme se samozřej-
mě i na to, jak vybrat kvalitní tyčový aku vysavač a ro-
bot, a především proč je pořízení obou těchto zařízení 
ideálním řešením pro většinu domácností.

TYČOVÉ AKU VYSAVAČE
Jak NEvybírat tyčový vysavač
Dlouhá desetiletí platilo, že zhruba jednou za tý-
den o víkendu někdo z rodiny vzal vysavač a vrhl se 
do komplexního úklidu domácnosti. Zvyk je želez-
ná košile, a tak spousta lidí i teď vybírá tyčový vysa-
vač optikou tradičního způsobu uklízení. U tyčových 
akumulátorových modelů, které se začaly postupně 
objevovat na trhu okolo roku 2010, to ovšem před-
stavuje zásadní problém. Uživatelé hledí hlavně na 
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kapacitu baterie, respektive výdrž zařízení na jedno 
nabití, protože předpokládají, že s ním budou opět 
jednou týdně uklízet celý prostor, a spoustu dalších 
parametrů přehlíží nebo jim věnují pramalou pozor-
nost. V  první řadě je důležité pochopit, že tyčový 
aku vysavač zcela změní váš přístup k úklidu. Místo 
půlhodinového pochodování bytem v sobotu dopo-
ledne budete „tyčák“ používat častěji a kratší dobu. 
Vysavač je vždy po ruce, leckdy v nástěnném držá-
ku, kde se dobíjí. Jakmile vidíte nečistoty, dané mís-
to rychle vysajete, případně párkrát do týdne vysa-
vač popadnete a během pár minut s ním přejedete 
koberec v obývacím pokoji nebo dlažbu v kuchyni. 
Zcela se tak  mění způsob uklízení, kterému věnuje-
te celkově méně času i díky tomu, že nemusíte pře-
pojovat napájecí kabel, jak tomu je u klasických vy-
savačů.

Kromě akumulátoru věnují lidé pozornost i sací síle 
pamatujíce si, že u starých vysavačů se řešila hlavně 
wattáž motoru. Paradoxní je, že watty udávaly příkon, 
nikoliv výkon motoru, takže vůbec neplatilo, že vysa-
vač s „2400 W“  vysával lépe než model s „2000 W“. 
Záleželo i  na dalších věcech, jako je design hubice, 
utěsnění vzduchové cesty, systém � ltrace atd.

U tyčových aku vysavačů udává většina výrobců 
napětí akumulátoru. Čím vyšší hodnoty, tím lepší 
vysavač, že? Nikoliv. Napětí a kapacita baterie jsou 
pochopitelně důležité, ale o tom, jak účinně bude 
přístroj sbírat nečistoty z  podlahy nevypovídají 
zhola nic. Výdrž na jedno nabití 30 nebo 50 minut, 
což jsou hodnoty platné pro nejnižší nastavený vý-
kon sání, bohatě stačí. Ani s klasickým vysavačem 
člověk většinou neuklízel 40 nebo 50 minut v kuse.

Nejvyšší sací výkon přitom znamená u akumu-
látorových modelů výdrž v  pouhých jednotkách 
minut. Zdá se vám to málo? Uvědomte si ale, že 
nej intenzivnější sání potřebujete pouze na kober-
ci. Na pevných podlahách nikoliv, i  když většina 
z nás u starých vysavačů automaticky nastavovala 
nejvyšší výkon. Vysavač po celou dobu běžel napl-
no a spotřebovával úplně zbytečně spoustu elektři-
ny. Tyčový aku vysavač byste měli používat chytře 
– na pevných podlahách na nižší nebo střední sání, 
pouze na kobercích s nastavením nejvyššího výko-
nu. Účinnost sběru výrazně zvyšuje motorizovaný 
kartáč, jímž jsou vybaveny v podstatě všechny mo-
dely na trhu. Jen výjimečně se vám tedy stane, že 
byste baterii vybili a museli úklid přerušit.

značka
kvality

dTest 08/2021
ID: 2166

ROWENTA
RO7487EA Silence force

TICHÉ A VÝKONNÉ
VYSAVAČE ROWENTA

PRO DOKONALÝ ÚKLID
OD PODLAHY PO STROP

www.rowenta.cz

Tyčový vysavač vždy po ruce
Hlavní výhodou tyčových aku vysavačů, 
které nemají žádný přívodní kabel, je to, že 
jsou ihned připraveny k provozu. Přístroj 
pouze vezmete do ruky a zapnete. Úklid je 
také pohodlnější, protože vám nepřekáží 
kabel a s vysavačem se lépe manipuluje, 
protože ho netaháte za sebou a nezadr-
hává se vám o nábytek a podobně. Ideální 
je vybrat model s držákem na zeď, kam 
lze umístit i základní příslušenství. Na 
obrázku model amerického specialisty na 
úklidovou techniku, fi rmy Bissell. Jedná se 
o model ICON PET 25V 2602D prodávaný 
za cenu okolo 10 000 Kč.
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Nehleďte jen na rekordní sací výkon, 
není to nejdůležitější parametr
Síla sání udávaná u tyčových aku vysavačů v takzva-
ných air wattech je spíš marketingový nástroj. Přede-
vším dražší značky se předhánějí, která nabídne v da-
ném roce model s rekordní hodnotou. Jak už jsme ale 
řekli, tyčový vysavač byste na nejvyšší výkon měli po-
užívat, jen když to je skutečně nutné – hlavně při vysá-
vání koberce. Na pevné podlaze je to úplně zbytečné, 
protože motorizovaný kartáč účinně sbírá větší nečis-
toty, jemný prach i vlasy.

Některé aku vysavače proto mají dokonce chyt-
ré senzory a jsou schopné poznat typ povrchu či do-
konce množství nasávaných nečistot, podle čehož 
upravují chod motoru, ergo sací sílu. Dokážou díky 
tomu s energií v akumulátoru pracovat opravdu chyt-
ře, abyste vysáli na jedno nabití bez problému klidně 
120 m². Minimálně disponují manuálním nastavením 
výkonu. Určitě tedy automaticky nenastavujte hned 
ten nejvyšší.

Digitální motor a akumulátor
Dříve všechny spotřebiče používaly elektromotory, 
které fungovaly pouze ve dvou polohách – vypnuto, 
zapnuto. Jinými slovy 0 % a  100 %. Modernější typy 
bezkartáčových motorů dokážou měnit otáčky, takže 
myčka může variabilně měnit tlak vody, lednice méně 
často spíná a  pračka zvládne velké množství rozlič-
ných pohybů bubnu šitých na míru různým skvrnám 
nebo typům tkanin. Tyto motory jsou také tišší, spo-
lehlivější a úspornější.

V  případě tyčových vysavačů je digitálně řízený 
motor přínosný v tom, že lépe pracuje s energií, která 
je uložena v akumulátoru. Motor má tedy vyšší účin-
nost a lze ho chytře řídit, aby vysavač optimálně vysá-
val. Při výběru dejte proto určitě přednost modelům, 
které digitální motor mají. Poznáte je jednoduše – vý-
robce se přítomností tohoto typu motoru bude v mar-
ketingových materiálech chlubit. Pokud se jím nechlu-
bí, vysavač s  největší pravděpodobností digitální 
motor nemá.

Co se týče akumulátorů, z trhu už téměř zmizely 
vysavače s bateriemi typu NiMH, ale ve výprodeji se 
stále dají koupit. Ano, jsou velmi levné. Má to však 
dobrý důvod. NiMH akumulátory mají poměrně ma-
lou životnost a trpí takzvaným paměťovým efektem. 
Vysavač s  těmito články si proto určitě nepořizuj-
te. Praktické je také, aby šlo baterii snadno vyjmout 
a vyměnit. Ať už z důvodu snížení její kapacity, poru-
chy nebo v případě, že si pořídíte ještě baterii sekun-
dární.

Současná generace lithium-iontových baterií je ne-
srovnatelně lepší a vlastně i vhodnější pro zařízení, ja-
kým je vysavač. Některé �rmy, jako britský Dyson si 
vyvíjí dokonce akumulátory vlastní, s patentovanými 

technologiemi, ale i ty, které je pouze nakupují od tře-
tí strany si dnes dávají pozor na to, aby šlo o spolehli-
vý produkt. S kvalitou baterie tyčový vysavač do znač-
né míry stojí a padá.

Jak by měla vypadat motorizovaná podlahová hubice
Provedení podlahové hubice je u tyčového aku vysa-
vače ještě zásadnější než u  vysavače standardního, 
kde síťové napájení a výkonný motor mohou lacinější 
provedení hubice částečně kompenzovat. Tyčový vy-
savač s akumulátorem má ale srovnatelný sací výkon 
se síťově napájenými modely jen v případě těch nejvý-
konnějších (a nejdražších) modelů na trhu, navíc při 
nastavení nejvyššího stupně sání. To ale neznamená, 
že by tyčový vysavač uklízel hůře. Jeho esem v rukávu 
je právě podlahová hubice, jejímuž designu věnují vý-
robci větší pozornost a navíc do ní přidávají motorizo-
vaný kartáč, který není u tradičních vysavačů rozhod-
ně běžnou výbavou. Design hubice vytvářející ještě 
větší podtlak při sání spolu s rotujícím kartáčem stíra-
jícím prach z podlahy a nabírající větší nečistoty zajiš-
ťují vysokou účinnost úklidu.

Některé značky vám umožní kartáče i měnit – ten 
s nylonovými štětinami je dobrý k naklepávání kober-
ce, zatímco jemný kartáč zlepšuje sběr prachu na pev-
ných podlahách.

Konstrukce tyčového aku vysavače
Jak takový moderní vysavač vypadá 
a jak jím prochází vzduch můžete 
vidět na vizualizaci značky Rowenta. 
V tomto případě používá vysavač 
cyklónu (1), předmotorový filtr (2) 
a výstupní filtr HEPA (3). Pod rukoje-
tí pak vidíte i 9článkovou baterii.

Podlahová hubice
Hubice tyčových vysavačů bývá vět-
šinou vybavena LED světlem, abyste 
na nečistoty lépe viděli, když uklízíte 
třeba pod stolem nebo skříňkou. To 
ale není nejdůležitější prvek. Hubice 
musí hlavně dobře přiléhat k zemi, 
a to i ve chvíli, kdy vysavač sklopíte 
k zemi, abyste se pod nábytek 
dostali. Kromě toho musí být dobře 
konstruovaný rotační kartáč. Ideálně 
takový, aby se na něj nenamotávaly 
vlasy, které jinak musíte složitě 
z kartáče dostávat pomocí nůžek 
nebo nože. Design proti namotávaní 
vlasů má i vyobrazený vysavač 
Bisell MultiReach Active Pet 2907D 
prodávaný za 7 499Kč.
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Rowenta má jedny z nejvýkonnějších 
robotických i tyčových aku vysavačů na trhu
Letošní příliv novinek značky Rowenta přináší do domácností ještě snazší, rychlejší a efektivnější 
úklid. Mezi ty nejzajímavější výrobky patří robotické vysavače X-PLORER Serie 95 a akumulátorové 
vysavače X-Force Flex 14.60. Obě novinky se vyznačují nebývalým sacím výkonem a inovativními 
prvky, díky kterým v nabídce obchodů jednoznačně vyčnívají. O jaké jde? Prozradíme.

Extrémní síla sání a bohaté příslušenství 
vysavačů X-Force Flex 14.60
Vysokou sací silou se vyznačují také nové tyčové aku modely 

vybavené 9článkovou 32,4V Li-Ion  baterií (2 roky záruka) 

a motorem DigitalForce. Tato kombinace u nich zajišťuje sací sílu 

až 200 air wattů. Jde tak o nejvýkonnější aku vysavače Rowenta, 

jaké kdy byly uvedeny na trh.

Modely 14.60 samozřejmě nepostrádají jedinečnou fl exibilní 

trubku, s níž zaujaly na trhu už předcházející modely Rowenta. 

Trubku lze ohnout a dostat se tak snáze a pohodlněji pod nábytek. 

Motorizovaná podlahová hubice je vybavena LED osvětlením. 

Tělo vysavače poslouží také jako ruční jednotka pro úklid poliček, 

potahů, ale třeba i pavučin pod stropem. Dodáván je bohatý balík 

příslušenství  včetně hubice Aqua Head s mopem a vysáváním na 

obou stranách, což výrazně urychluje úklid podlahy.

Doporučujeme především model X-Force Flex 
14.60 RH9990WO AQUA, u kterého najdete: 
• mopovací hubici Aqua Head

• motorizovanou hubici pro čištění potahů

• fl exibilní hadici s prachovým kartáčem

• štěrbinovou hubici

• kartáč na pohovky

• 2 kartáčky integrované přímo na těle vysavače

• držák na stěnu

• náhradní fi ltr

Garance

dní vrácení 

peněz

Garance

dní vrácení 

peněz
45

Rekordní sací výkon řady X-PLORER Serie 95
Roboty S95 posouvají trh ve své kategorii o notný kus dopředu. 

Díky vysokému sacímu výkonu až 12 000 Pa už nemusí sloužit 

pouze k udržování pořádku, ale také k hloubkovému úklidu, 

přičemž to neplatí jen pro pevné podlahy, ale také pro koberce, 

které byly pro roboty dlouhodobě nemalou výzvou. Nová řada 

navíc slouží jak k vysávání, tak k chytrému vytírání pomocí 

elektronicky řízeného mopu.

Díky navigaci Smart Exploration 8.0 se ještě lépe orientují 

v prostoru, protože jsou schopné ho dokonale zmapovat. Uživatel 

pak vidí přímo v aplikaci ve svém smartphonu jednotlivé místnosti 

své domácnosti. Robot lze vyslat jen do některé z nich, označit 

prostor, který uklízet nemá, a dokonce můžete určit, jak se v které 

místnosti bude chovat, respektive v jakém režimu zde bude vysávat 

či vytírat. Nechybí podpora hlasových asistentů Amazon Alexa, 

Google Assistant a Apple Siri a možnost zahájit úklid jednoduchým 

povelem.  Na baterii robotu je poskytována dvouletá záruka. 
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Filtrační systém a utěsnění vysavače
Kdejaký vysavač se dnes chlubí tím, že má „x“ stup-
ňů �ltrace a  na výstupu �ltr HEPA, který zachytává 
ty nejjemnější částice včetně roztočů. Pokud ale není 
celý systém dokonale utěsněn, přítomnost komplex-
ního �ltračního systému je spíš marketingovým ná-
strojem, protože spousta nečistot uniká stejně zpět 
do prostoru. Doporučujeme proto výběr vysavače od 
zavedených značek, které se v oblasti vývoje a výroby 
těchto produktů angažují dlouhé roky. A zaměřili by-
chom se na výrobky ve středním a vyšším cenovém 
segmentu. Chápeme, že je dnes populární vše „kli-
kat“ na internetu, ale osobní seznámení s výrobkem 
nahradit nelze. Na webu si těžko prohlédnete do de-
tailu konstrukci vysavače, natož dílenské zpracování, 
ergonomii nebo kvalitu těsnění. Vzhledem k tomu, že 
ceny kvalitnějších tyčových vysavačů začínají někde 
na 5000 Kč, nejde o zanedbatelnou investici.

Investice do setu s bohatším příslušenstvím má smysl
Jelikož má většina tyčových vysavačů moderní kon-
cepci s  ruční jednotkou, k  níž je připojena trubka 
s  podlahovou hubicí, je jejich použití všestrannější 
než v případě tradičních modelů. Výrobci je označu-
jí často jako 2 v 1, protože slouží jako podlahový i ruč-
ní vysavač zároveň. Dodávané příslušenství pak může 
ještě výrazně přispět k rychlosti a komfortu při úkli-
du. V  nabídkách větších značek tak najdete v  rámci 
jedné modelové řady více variant lišících se dodáva-
ným příslušenstvím. Za opravdu praktické považuje-
me hubice s turbo kartáčem pro čištění potahů od zví-
řecích chlupů a vlasů, dlouhé a °exibilní štěrbinové 
hubice, s nimiž se snadno dostanete do úzkých pro-
stor, například mezi sedačky v  autě, kloubové tyče 
nebo hubice, které lze ohnout a bez námahy vysát tře-
ba vrchní strany skříní a velké prachové kartáče pro 
rychlé odstranění prachu ze stolů a  vrchních desek 
dalšího nábytku.

Mokrý úklid
Velkým tématem je u  tyčových vysavačů i  vytírání, 
které je nepochybně zajímavým doplňkem. Vysava-
če jsou buď dodávány se speciální hubicí pro mokrý 
úklid nebo s kombinovanou hubicí, která mokrý úklid 
umožňuje. Bez ohledu na to si uvědomte, jaký je prin-
cip fungování této funkce. Z  nádržky v  hubici vyté-
ká voda na mop z mikrovlákna. Pro udržování čisto-
ty a snížení frekvence klasického vytírání to stačí. Na 
opravdu špinavé podlaze ale po chvíli nečistoty jen 
roztíráte, což je potřeba vzít v potaz. Kdo chce mecha-
nizované řešení pro vytírání, musí si pořídit opravdo-
vý vytírač s rotujícím kartáčem a nasáváním špinavé 
vody nebo vysavač s funkcí parního čištění.

ROBOTICKÉ VYSAVAČE
Jak NEvybírat robotický vysavač
Známé rčení „Nejsem tak bohatý, abych si kupoval 
levné věci“ platí u  robotických vysavačů dvojnásob. 
Levný robot nemá smysl kupovat. Máme na mysli mo-
dely s cenami kolem 2000 až 3000 Kč. Některé mo-
hou sice jakž takž fungovat, ale v  této cenové relaci 
nejde o robot v pravém slova smyslu. Od robotu oče-
kává člověk nejen automatický provoz, ale i  určitou 
inteligenci, schopnost pohybovat se efektivně prosto-
rem a uklízet. Nejlevnější sorta robotů pokročilé sen-
zory nemá a vzhledem k ceně mít ani nemůže. Pou-
ze chaoticky projíždí prostorem a má velmi malý sací 
výkon. Něco poklidí, velká sláva to však není. Oprav-
dový robotický vysavač dnes umí zmapovat prostor 
a dobře se v něm orientovat včetně rozlišení místnos-
tí, má konektivitu, abyste ho z aplikace mohli poho-
dlně spouštět, když nejste doma, a  dokáže kvalitně 

Na konstrukci záleží
Nejkvalitnější tyčové vysavače 
používají několikastupňový systém 
filtrace a dokonalé utěsnění. Těmito 
parametry se chlubí i novinka Dyson 
V15 Detect. Vizualizace ukazuje prů-
chod proudu vzduchu vysavačem. Ve 
spodní části (1) vidíte transparentní 
nádobu na prach a hlavní cyklónu, 
kde se odstředivou silou separují 
největší nečistoty. Vzduch pak vchází 
do několika menších cyklón (2), kde 
je díky přetížení až 100 000G ze 
vzduchu separován i jemný prach. 
Ty nejmenší částice pak na výstupu 
zachytí účinný filtr (3). Ceny Dyson 
V15 Detect, který je v součas-
nosti nejvýkonnějším modelem 
ve své kategorii na trhu, začínají 
na 19 990Kč.

Recenze vysavačů
Pokud budete vybírat 
podle testů a recenzí, ty 
uživatelské na cenových 
srovnávačích a e-shopech 
berte s hodně velkou 
rezervou. I když v nich 
lze někdy najít zajíma-
vé postřehy, obsahují 
často faktické nesmysly. 
Neodbornost a nepocho-
pení některých funkcí pak 
také vedou k zavádějícím 
textům. Nehledě na to, že 
leckteré „recenze“ nejsou 
vlastně ani uživatelské, 
protože si je nechávají 
psát značky na objed-
návku nebo je dokonce 
produkující samy. Člověk 
proto nemůže mít jistotu, 
zda vůbec čte legitimní 
text.
Z testů profesionálních 
považujeme dlouhodobě 
za opravdu kvalitní pře-
devším německý Stiftung 
Warentest. V českém 
dTestu jsme v posled-
ních letech mnohokrát 
u různých testů domácích 
spotřebičů zaznamenali 
příliš faktických nedo-
statků, abychom se mohli 
výsledky při výběru řídit.

Praktické příslušenství
Mezi opravdu důležitou výbavu tyčového aku vysavače řadíme turbo hubici 
pro snadný úklid potahů. Odejmutím tyče a připojením této hubice získáte 
praktický ruční vysavač s výrazně vyšší sací silou a schopností sběru nečistot, 
než jaké nabízejí tradiční ruční modely, které lze považovat za již překonané. Na 
fotce novinka značky Rowenta z řady X-Force Flex 14.60. Ceny začínají už na 
10 999Kč v závislosti na dodávané výbavě.

�
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vysávat i koberce. Takový robot nelze vyrobit za pár 
korun a nemůže stát pár korun ani v koncovém prode-
ji. Pokud chcete výrazně snížit frekvenci manuálního 
uklízení a částečně se zbavit další domácí práce, ne-
můžete čekat, že za takovou službu zaplatíte 2000 ko-
run. Ceny kvalitnějších robotů začínají dnes na cca 
7000 Kč. My bychom vybírali spíš od 10 000 Kč výše.

Robot musí umět mapovat prostor
Mapování prostoru je klíčové. Levný robot je vlastně 
slepý. Má základní senzory, aby do všeho neustále ne-
vrážel nebo alespoň ne v plné rychlosti, jenže při úkli-
du vůbec netuší, kde je. Nemá leckdy žádný pojem 
o prostoru, jeho hranicích a o tom, že už vjel do další 
místnosti, pokud mu nepomůžete nějakými přídavný-
mi majáky apod. Tyto roboty berte jako překonané. 
Současná generace používá zejména technologii lida-
ru, takže si je schopna zmapovat prostor. Robot tak 
přesně ví, kde vysává, což jeho „počítačovému moz-
ku“ umožňuje celý úklid naplánovat a průběžně opti-
malizovat. Na jedno nabití akumulátoru zvládne tento 
robot pokrýt větší prostor a nevynechat omylem ně-
jakou část místnosti, což se u „hloupých“ robotů děje 
běžně.

Konektivita je naprosto klíčová
U mnoha domácích spotřebičů je možnost připojení 
k domácí wi-� vnímána ze strany nejednoho uživate-
le jako zbytečnost. Chápeme, že možnost nastavovat 
na dálku teplotu v lednici není při jejím výběru úplně 
klíčovou funkcí. U robotických vysavačů vám ovšem 
konektivita dává větší kontrolu nad úklidem a oteví-
rá i nové možnosti. Nechcete přeci, aby se vám robot 

pletl pod nohy nebo vás rušil při sledování televize. 
Jeho spuštění na dálku, když nejste doma, kontro-
la úklidu, komplexní nastavení včetně toho, do jaké 
místnosti má či může vjet, a kam naopak už nesmí, 
možnost určit konkrétní zóny a způsob jejich úklidu 
(intenzita sání, použití mopu), to vše je u  novějších 
technologicky vyspělých robotů možné. Posun v au-
tomatizaci je díky kombinaci pokročilého mapování 
a konektivity opravdu velký.

Sací výkon
Vložit do robotu veškerý �ltrační systém, motor, aku-
mulátor, rotační kartáč, senzory a další elektroniku, 
aby vše fungovalo, není jednoduché. Zařízení musí 
být také poměrně malé, především co nejnižší, aby 
vjelo pod nábytek. Na druhou stranu všichni chce-
me, aby mělo co nejvyšší sací výkon. Opravdu dlou-
hou dobu to u robotů se sacím výkon velká sláva ne-
byla. Na pevných podlahách jakž takž fungovaly, ale 
na kobercích byly ztraceny. K změně začalo docházet 
v posledních cca pěti letech, kdy se podařilo výrob-
cům postupně sílu sání mnohonásobně zvýšit. Nej-
vyšší modely renomovaných značek tak nabízejí mno-
hem vyšší kvalitu úklidu bez ohledu na to, zda jezdí 
po koberci, nebo plovoucí podlaze.

Mop berte s rezervou
U robotických vysavačů začaly před pár lety výrobci 
nabízet funkci mopu. Z integrované nádržky je uvolňo-
vána pozvolna voda a hadříkem připevněným v zad-
ní části robotu stírá podlahu. Jde o stejný princip, jaký 
jsme popisovali u tyčových vysavačů, takže pro údrž-
bu manuálně a  poctivě vytřené podlahy dobré, pro 
uklízení špíny nevhodné.

Základna s nasáváním prachu 
aneb téměř úplná automatizace
Už před lety představily některé �rmy roboty s dobí-
jecí základnou, která z nich odsála prach. Robot tak 
mohl bez vašeho zásahu uklízet i několik týdnů, do-
kud se samotná základna nečistotami nezaplnila. Trh 
ovšem funkci hned nepřijal, asi i kvůli tomu, že jí dis-

Perfektní orientace
Nový vlajkový model robotických vysavačů značky Samsung není rozhodně 
nejlevnější. Jet Bot AI+ totiž stojí 39 990Kč. Jedná se ale o zařízení s jednou 
z nejvyspělejších navigací a orientací v prostoru. Robot je totiž schopen roze-
znávat i různé předměty, takže detekuje povalující se dětské hračky, pohozené 
ponožky či kabel od nabíječky. Nic neporazí, nic se mu nenamotá do kartáče. 
Kromě toho jde o novinku se základnou s odsáváním prachu z robotu. Dlouhé 
týdny se tedy o Jet Bot AI+ vůbec nemusíte starat. Konektivita, mapování 
prostoru i vysoká síla sání jsou v této cenové kategorii samozřejmostí.

Aplikace pro smartphone
Nejmodernější roboty s konektivitou 
a mapováním prostoru umožňují 
vytvořit nejen přesný plánek vaší 
domácnosti s plochami, kam se ro-
bot dostane, ale můžete i sledovat, 
kde robot právě uklízí, kde už uklidil 
a indikovat, kde si uklízet nepřejete. 
Na obrázku vidíte aplikaci, kterou 
používají nejnovější modely značky 
Rowenta.

Mop a robot
Vytírání u robotických vysavačů 
bývá spíš sekundární funkcí. Značka 
Hobot uvedla ale na trh model 
LEGEE 7, který lze spíš označit za 
vytírač s funkcí vysávání. Najdete 
u něho totiž hned dva kmitající mopy 
a čtyři trysky s přesnějším rozstři-
kem. Navíc jde o robot s konektivi-
tou, mapováním prostoru a vysokým 
sacím výkonem 2700 Pa. Nechybí 
ani filtr HEPA nebo podpora hlaso-
vých asistentů. Cena? 14 990 Kč.
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ponovaly jen modely s cenami vysoko nad 30 tisíc ko-
run. Postupně začala pronikat do nižších cenových 
pater a  dovolíme si tvrdit, že během několika málo 
let se z ní začne stávat standard. Podobně tomu bylo 
i v případě konektivity. 

Jestliže totiž mám robot, který se téměř dokonale 
orientuje v prostoru, umí si vytvořit jeho mapu, mám 
možnost ho nastavovat a ovládat na dálku prakticky 
odkudkoliv, mám robot se solidním sacím výkonem 
a navíc základnou, která ho nejen dobije, ale nemu-
sím díky ní vysypávat dlouhé týdny žádné nečistoty, 
můžeme hovořit o obrovském skoku směrem k plně 
automatizovanému úklidu.

„Tyčák a robot“
Dvojka pro rychlé a snadné udržování čistoty
Na začátku článku jsme psali o tom, že právě kombi-
nace tyčového aku vysavače a  robotu je tím nejlep-
ším řešením pro údržbu čistoty v domácnosti. Důvod 
je prostý – místo hodinu trvajícího uklízení v sobotu 
nebo v  neděli dopoledne strávíte touto činností jen 
několik minut týdně. Tyčový vysavač je vždy připra-
ven k okamžitému použití a nevyžaduje žádnou pří-
pravu, jakou je u běžného vysavače to, že pro něj jde-
te někam do komory a zapojujete ho do zásuvky. Zdá 
se to jako drobnost, ale teprve když máte tyčový vy-
savač doma, vám najednou dojde, že v mnoha situa-
cích, kdy jste si nějaké drobné špíny na podlaze všim-
li, jste ji nechali být, protože se vám nechtělo pro 

vysavač chodit. Rychlost úklidu a komfort jsou u tyčo-
vých vysavačů zkrátka vyšší.

Robot pak frekvenci manuálního uklízení pomůže 
razantně snížit. Jistě, nevjede úplně všude. Někde mu 
překáží nábytek a  určitý prostor je mu zcela nepří-
stupný, ale řekněme, že cca 90 % plochy domácnosti 
vysaje. Když ho pustíte každý den, brzy si všimnete, 
že nemusíte tak často otírat z nábytku prach. Robot 
totiž sníží prašnost v prostoru. Potřeba trávit hodinu 
nebo dvě o víkendu úklidem najednou odpadne a vy 
se brzy přistihnete, že větší úklid provádíte jen jed-
nou za měsíc nebo i v delších intervalech. Přitom bu-
dete mít doma méně prachu a nečistot než kdykoliv 
dřív.

MOKRÁ PÉČE O PEVNÉ PODLAHY
V  segmentu manuálních mopů došlo v  průběhu let 
k  mnoha vylepšením. Ať už jde o  manipulaci se sa-
motným mopem, nebo systémy pro odstředění vody 
z třásní a podobně. Vytírání je dnes mnohem pohodl-
nější a rychlejší než dřív, když se používal pouze hadr 
na koštěti. Je také hygieničtější, protože na mop jako 
takový nemusíme vůbec sahat. Nic to ovšem nemění 
na tom, že stíráním špíny z podlahy a nořením mopu 
do vody postupně zředěné nečistoty zpátky roztírá-
me po podlaze, jak bylo řečeno v úvodu. Samozřejmě 
můžete vodu v kbelíku často měnit, ale abyste dosáh-

li čistoty, jakou nabízejí například vytírače s odděle-
nými nádržkami na špinavou a čistou vodu, vyžado-
valo by to nespočet cest ke dřezu… Vytírače používají 
motorizovaný rotační kartáč, na který je aplikována 
čistá voda, zatímco špinavá je nasávána do separátní 
nádobky. Jde v podstatě o takový mokrý vysavač, pro-
tože kromě vody jsou nasávány i větší nečistoty.

Vedle vytíračů se na trhu vlivem pandemie ve vět-
ší míře začaly prosazovat podlahové parní čističe. Ne, 
že by šlo o nějakou novou produktovou kategorii. Par-
ní čističe tu jsou s námi mnoho let. Zákazníci je ale 
doposud spíše přehlíželi. Hygienická péče o podlahu 

Robot s automatickým odsáváním 
nečistot
Nádoba na prach a nečistoty nemá 
u robotických vysavačů velkou kapa-
citu. Většinou stačí na pár dnů úkli-
du, ale pak už ji musíte vyprázdnit. 
Americký iRobot byl jedním z prvních 
na trhu, kdo představil dobíjecí zá-
kladnu se systémem odsátí nečistot. 
Kapacita sáčku v základně je u jeho 
řešení na asi 30 sběrných košů 
samotného robotu. Nejprve se tato 
inovace objevila u nejdražších mode-
lů značky. Postupně se ale objevuje 
i u cenově dostupnějších robotů. 
Například u novinky Roomba i3+, 
která stojí 14 999Kč.

TÉMA HYGIENY TÁHNE PRODEJE 
PARNÍCH ČISTIČŮ A VYTÍRAČŮ
Lopotit se s mopem, u něhož už po pár vymácháních stejně jen roztíráme po podlaze špínu rozředěnou 
ve vodě, dělá sice nadále naprostá většina lidí, ale přitom nemusí. Na trhu již mnoho let existují přístroje, 
které vám pomohou s účinným vytíráním, péčí o koberce i hygienickým parním čištěním podlahových 
ploch. Jaká zařízení máte na výběr? Co umí? A které je to pravé pro vaši domácnost? Poradíme.
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JEŠTĚ VĚTŠÍ VÝKON:
BEZDRÁTOVĚ VYSÁVÁ, VYTÍRÁ 
A POMÁHÁ SUŠIT PODLAHY 
V JEDNOM KROKU

Koupit můžete již nyní na e-shopu www.bissell.cz

bez použití chemických prostředků rezonuje v  kon-
textu doby – jednak kvůli covidu a jednak z ekologic-
kých důvodů.

Speci� cké potřeby některých domácností pak mo-
hou uspokojit různé multifunkční vysavače a  čističe 
koberců, kterým se věnujeme v závěru článku.

Obecně určitě platí, že byste měli všechny popsané 
pomocníky vybírat primárně od značek, které se je-
jich vývoji a výrobě dlouhodobě věnují. Pokud se roz-
hodnete investovat, vsaďte na ověřené nebo vylože-
ně specializované značky, jako jsou například Bissell, 
 Hoo ver, Kärcher, Rowenta nebo Polti. 

Čističe pevných podlah
Stačí stisknout tlačítko a voda se saponátem je apliko-
vána na podlahu. Mechanický pohyb rotujících válců 
z mikrovláken odstraňuje špínu, která je spolu s vo-
dou následně nasávána do separátní nádržky. I velký 

Prodejní hit, kterým vytřete raz dva
Jedním z nejprodávanějších multifunkčních vysavačů s funkcí vytírání podlahy 
je model CrossWave od americké značky Bissell. Od loňska je na trhu již 
dostupná také bezdrátová verze CrossWave Cordless Max, která ještě lépe 
vytírá v rozích a podél stěn. Prodávat se bude od 12 999 Kč. Případně můžete 
zvolit některý ze starších a cenově dostupnějších modelů včetně těch se 
síťovým napájením.
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byt „vytřete“ pomocí tohoto zařízení během chvilky 
a ušetříte spoustu času. Současně se spotřebuje mno-
honásobně méně vody, což není ani tak důležité z eko-
nomického hlediska, jako spíš z pohledu uživatelské-
ho komfortu. Dojít vylít například litrovou nádržku je 
nepochybně méně náročné než zvedat a přenášet celý 
kbelík.

Na trhu najdete čističe síťově napájené i  modely 
s akumulátory. Výhodou síťově napájených je jedno-
značně neomezená doba úklidu a stabilní výkon. Ba-
teriové jsou závislé na stavu akumulátoru a nezvlád-
nou na jedno nabití uklidit větší byty nebo domy. Na 
druhou stranu u nich nejste omezeni neustále překá-

žejícím kabelem, takže pro menší domácnosti dopo-
ručujeme je, zatímco pro ty větší síťově napájené va-
rianty.

Parní čističe a mopy
Horká pára dokáže velmi rychle rozpouštět mastnotu, 
narušit strukturu zaschlých skvrn i zabíjet mikroorga-
nismy. Nikoho tedy nepřekvapí, že pronikla do čističů 
podlah. Parní zařízení aplikují páru na podlahu a vy 
jen nečistoty jednoduše stíráte. Textilní hadřík při-
pevněný na spodní část čističe poté vymácháte a jed-
nou za čas vyperete v pračce. Nejúčinnější jsou samo-
zřejmě zařízení, která používají bojler, takže z  nich 
pára vychází pod tlakem, což zvyšuje účinnost celé-
ho úklidu. A to jak po stránce čištění, tak dezinfekce 
dané plochy.

Některé modely čističů lze používat také na kober-
cích, kde ale slouží hlavně k  hygienickému ošetření 
a zbavení koberců zápachu. Vyčistit je nedokážou. Za-
jímavé jsou také kombinované výrobky – například cy-
klonový vysavač s parními funkcemi, kterým lze běž-
ně vysávat i bez použití páry.

MOKRÁ PÉČE O KOBERCE
Popularita koberců neustále klesá a v moderních inte-
riérech hrají méně významnou roli. Leckterá domác-
nost je ale považuje za příjemný prvek zajišťující i ur-
čitou izolaci a „hřejivý“ pocit. Stinnou stránkou je, že 
v hloubce jejich vláken postupně ulpívá spousta ne-
čistot, které sebelepší vysavač nedokáže odstranit. 
Jediným způsobem, jak koberec opravdu důkladně 
vyčistit, je jeho „vyprání“. Tedy nechat ho buď profe-
sionálně vyčistit, nebo použít speciální domácí čistič 
alias tepovač. Tento mokrý vysavač používá vodu, ak-
tivní chemii a často i mechanické kartáče spolu s funk-
cí sání, aby z hloubky koberce odstranil nečistoty.

Speciální čističe na koberce
Přímo pro čištění koberců existují zařízení určená vý-
hradně k péči o koberce. Obsahují nádržku na čistou 
vodu a nádržku na špinavou vodu. Po zapnutí vypou-
štějí vodu se saponátem do koberce, provádějí me-
chanické čištění pomocí rotujících kartáčů a násled-
ně špinavou vodou nasávají. Nádržky mají až v řádu 
jednotek litrů a bez výměny a vylévání vody zvládnou 
uklidit větší plochu.

Multifunkční vysavače
Ikonické cylindrické vysavače, které standardně slou-
ží pro suché sání a běžný úklid, ale jsou připraveny 
také pro „praní“ koberců, prosadila na trhu britská 
značka VAX. Pokud už slavný model VAX 7151 nese-
ženete, můžete vybírat u značek Bosch, Bissell a Kär-
cher, které mají mimořádně kvalitní produkty.

Vysavač s párou
Značka Hoover uvedla v závěru loňského roku na trh tento multifunkční cyklo-
nový vysavač vybavený parní funkcí, díky níž hygienicky pečuje o podlahy a hubí 
99,9% mikroorganismů. Intenzitu páry je možné nastavit, takže se nemusíte 
bát o své parkety nebo jiné dřevěné plochy. Vysávat a napařovat můžete 
zároveň. Dodáván je s bohatým příslušenstvím pro čištění oken, interiéru auta 
nebo sedacích souprav. Z jeho těla můžete vyjmout ruční jednotku pro lokální 
úklid a dezinfekci. Výrobek nese název H-PURE 700 STEAM HPS700 011. Na 
internetu ho koupíte za necelých 5 000Kč.

Síla páry, která zatočí s bateriemi
Specialistou na multifunkční vysavače s parními funkcemi je značka Rowenta, 
která má ve svém portfoliu hned několik modelů. Zaměřte se hlavně na řadu 
Clean & Steam, s níž plnohodnotně vysajete pevné podlahy i koberce, ale 
můžete ji využít také k parnímu ošetření ploch. Mezi aktuální novinky řadíme 
například model Rowenta Clean & Steam Revolution RY7777WH, u něhož 
výrobce deklaruje likvidaci 99,99% bakterií. Ve srovnání se starší generací 
je tento model lehčí a lépe se s ním manipuluje. Prodává se aktuálně v akci za 
4 999Kč.

Multifunkční vysavač, který „vypere“ 
i koberce
Značka VAX, kterou si asi spousta 
z vás pojí s čističi koberců, tzv. 
tepovači, se stáhla z kontinentální 
Evropy a její produkty nejsou 
nadále v prodeji. Multifunkční 
vysavače schopné také účinně 
„prát“ koberce ale z trhu nezmizely. 
Nabízí je například německý Bosch 
nebo americký Bissell. Přímo 
specializované kobercové čističe má 
potom v nabídce druhá jmenovaná 
značka. Doporučujeme například 
model HydroWave 2571N. Ten 
dokáže s vysokou účinností odstranit 
z koberců i skvrny. Nejde ale 
o jednoúčelový produkt. Slouží také 
k účinnému vytírání pevných podlah. 
Koupíte ho za 10 399Kč.

Cenově dostupný parní mop
Specialistou na parní mopy je italská 
firma Polti. Její Vaporetto SV420 
nejen hygienicky vyčistí podlahu, ale 
provoní i váš byt díky integrovanému 
dávkovači aroma. Nahřátí mopu 
trvá jen 15 vteřin. Prodává se za 
2 590 Kč.



CrossWave Cordless Max 2765N
Unikátní víceúčelový vysavač CrossWave Cordless Max představu-
je vše, co si představíte pod nejrychlejším a nejsnadnějším úklidem 
podlah. Nejen že vysává, vytírá a vysává podlahy v jednom kroku, ale 
pomocí samočisticí stanice je téměř bezúdržbový. Díky 36V lithium-
iontové baterii a přibližně 30 minutám bezdrátového provozu umož-
ňuje uklidit prostorný byt nebo dům, aniž byste byli odkázáni na při-
pojení do zásuvky nebo se zamotávali do kabelu.

Ani koberce pro něj nejsou překážkou! Pomocí tlačítek na rukojeti si 
snadno přepnete mezi úklidem tvrdých podlah na čištění koberců 
a rohoží. Motorizovaný rotační kartáč z mikrovlákna a jemných nylo-
nových vláken je vhodný na všechny typy koberců a podlah, včetně 
dřevěných.

Oproti základní verzi CrossWave 17132 má CrossWave Cordless Max 
o 60 % vylepšený úklid v rozích, kolem lišt a hran nábytku. Hravě si 
poradí s nepořádkem v podobě prachu, suchých i mokrých nečistot 
a zvířecích chlupů. Navíc díky odděleným nádržím na čistou a špina-
vou vodu je k úklidu vždy použita čistá voda. Pro dosažení ještě lep-
ších výsledků je součástí balení 1 l čisticího prostředku, který provoní 
domácnost a zajistí ještě lepší pocit z úklidu domácnosti. 

Po úklidu je údržba přístroje velice jednoduchá. Stačí ho postavit do 
samočisticí stanice, stisknout tlačítko a CrossWave Cordless Max si 
sám napustí vodu, pročistí kartáč a také vysavačové trysky. Stanice 
slouží zároveň také k uskladnění a dobití přístroje.

Koupit můžete již nyní na e-shopu www.bissell.cz

Americká značka Bissell si v Česku vybudovala povědomí zejména produktovou řadou 
CrossWave v kategorii víceúčelových vysavačů. Možnost vysávat, vytírat a vysušit pod-
lahy v jednom kroku je totiž velice příjemný bonus v každé časově vytížené domácnosti. 
V kompletním sortimentu však naleznete nejen víceúčelové vysavače. Rodinná firma 
Bissell od roku 1897 ušla obrovský kus cesty a nyní je již po pět generací jedničkou 
v péči o podlahy. Nyní bychom Vám rádi představili nejnovější přírůstek produktové 
řady CrossWave - CrossWave Cordless Max.

BEZDRÁTOVĚ VYSÁVÁ, 
VYTÍRÁ A POMÁHÁ SUŠIT 
PODLAHY V JEDNOM KROKU
Představujeme Vám ideálního pomocníka 
pro mokrý úklid podlah a koberců
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PRODUKTOVÉ TIPY
Opravdu chytrý robot
Robotický vysavač Rowenta X-Plorer S75 Animal RR7675WH

Z nové řady robotů značky Rowenta jsme vybrali model ve střední cenové kategorii, který 
přichází s mnoha moderními funkcemi a nadstandardními parametry. Nechybí tedy přesné 
mapování prostoru s možností ovládání z aplikace v chytrém telefonu, laserová navigace 
doplněná kamerou, vysoký sací výkon 2700 Pa, výdrž až 150 minut na jedno nabití a nízká 
hlučnost 60 dB(A). K vysavači můžete také připojit dodávaný mop a využít ho k mokré údržbě 
pevných podlah. Navíc je robot kompatibilní s hlasovými asistenty, takže stačí jednoduchý 
povel, aby zahájil, pozastavil či ukončil úklid. Konkrétně v této verzi je navíc robot vybaven 
speciálním rotačním kartáčem Animal Turbo Brush pro úklid po domácích mazlíčcích a dalším 
mopem určeným k odstraňování odolných skvrn.
Doporučená cena: 9 999 Kč

Revoluční technologie 
pro ještě lepší úklid
Tyčový aku vysavač Dyson V15 Detect Absolute

Značka Dyson kompletně změnila svět vysavačů svou 
bezsáčkovou cyklonovou technologií. V posledních letech 
zastavila vývoj klasických síťově napájených modelů a za-
měřila se výhradně na ty akumulátorové, což se ukázalo 
jako správná cesta. Rostoucí prodeje těchto modelů 
tomu odpovídají. Její nejnovější model přichází se dvěma 
zásadními inovacemi – jednak hubicí pro vysávání 
pevných podlah, která obsahuje speciální laser odhalující 
i běžně neviditelný prach, a jednak senzorem měření 
množství nečistot včetně rozlišení jejich typu. Vysavač 
na základě těchto dat dokáže optimalizovat svůj výkon. 
Sací výkon je u modelu V15 rovných 240 air wattů, což 
je aktuálně rekordní hodnota na trhu. Optimální je ale 
při úklidu zvolit automatický režim, v němž si vysavač 
sám upravuje výkon a efektivně využívá energie akumu-
látoru. Ten vydrží na jedno nabití až 60 minut.
Doporučená cena: 19 990 Kč

Mokrý i suchý úklid bez kabelu
Hoover H-Free 500 Hydro Plus 
HF522YSP 011

Tyčové aku vysavače jsou aktuálně velmi 
trendy. Většina jich ale slouží pouze 
k suchému sání. Značka Hoover má ve 
své nabídce i multifunkční model, který 
můžete použít také k vytírání. Multifunkční 
hubice obsahuje rotační kartáč pro sběr 
suchých nečistot a speciální váleček pro 
vytírání podlahy, přičemž jeho použití je 
samozřejmě volitelné. Můžete vysávat jen 
nasucho, nebo vysávat s funkcí mopu. Ve 
srovnání se staršími generacemi se vysa-
vač rychleji dobíjí, a to za 2,5 hodiny a na 
jedno nabití vydrží v provozu až 45 minut. 
Praktická je možnost složení vysavače 
do výšky 69 cm, abyste ho mohli snáze 
uskladnit a nikde nepřekážel.
Doporučená cena: 7 990 Kč

Žádná skvrna neodolá
Speciální čistič skvrn Bissell SpotClean Pro 1558N

Jen pár minut stačí k tomu, abyste pomocí tohoto pomocníka odstranili i ty nejodolnější skvrny. Jeho 
nízká hmotnost a kompaktní provedení umožňují odstraňovat skvrny z čalounění, koberců, rohoží nebo 
interiéru vozů. SpotClean Pro přichází s extra dlouhým napájecím kabelem, zabudovanou 1,5m hadicí 
a s výběrem kartáčových nástavců (8 cm a 15 cm) k odstranění právě vzniklých i starších odolných skvrn. 
A jak přesně se skvrn výrobek značky Bissell zbavuje? Při čištění kombinuje výkonné vysávání a kartáčová-
ní za použití speciálního čisticího roztoku. Dále také disponuje velkoobjemovými oddělenými nádržemi na 
čistou a špinavou vodu, které umožňují méně časté plnění a vyprazdňování.
Doporučená cena: 5 999 Kč
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Kromě toho, že společnost Dyson dala světu první bezsáčkový 
vysavač a implementovala do vysavačů cyklonovou technologii 
zajišťující konstantní sání bez ztráty sacího výkonu, byla rovněž 
jedním z průkopníků bezkabelových vysavačů. Neustálým vývojem 
a inovacemi v tomto segmentu nastavila trend, který dnes následují 
i další značky.
Jak jsem již uvedl v jednom z mých dřívějších rozhovorů pro 
magazín SELL, aku vysavače zcela vytlačí běžné kabelové vysavače, 
jejichž minimum bude nadále přežívat pouze v rámci průmyslového 
segmentu. Robotické vysavače nelze chápat jako konkurenci, nýbrž 
jako doplněk k aku vysavačům. Tyto dvě kategorie vytváří synergii – 
pro většinu uživatelů robotických vysavačů je aku vysavač nezbytný.

Ano, mohu jen potvrdit. V kategorii robotických vysavačů jsme na 
lokálním trhu bohužel nedostali příležitost se prosadit. Značka Bis-
sell již před časem představila jedinečný typ robotického vysavače, 
který zároveň vysává i vytírá rotační metodou. Vzhledem k velkému 
zájmu v Americe však výrobce není schopný pokrýt český a sloven-
ský trh. V našem případě jsou hlavní prodejní kategorií multifunkční 
vysavače řady CrossWave, které vysávají, vytírají a zároveň suší 
podlahy. V této kategorii potvrzujeme rostoucí trend v bezdrátových 
modelech. V případě klasických aku tyčových vysavačů jsme se také 
přizpůsobili potřebám zákazníka, a kromě vysavačů s elektrickým 
a digitálním motorem jsme se zaměřili i na kategorii PET, která je 
určena pro úklid po zvířatech. Další vývoj bude zaměřen hlavně na 
prodloužení doby provozu aku přístrojů. Důležité je skloubit 3 veliči-
ny – výkon, cenu a zároveň hmotnost spolu s rozměry, které ovlivňují 
ergonomii přístroje.

V tyčových vysavačích jsme viděli potenciál od začátku, proto jsme 
před pár lety jako jedni z prvních uvedli na trh aku vysavače s moto-
rizovanou jednotkou na rukojeti, a i dnes jsou tyto vysavače klíčovou 
skupinou v našem sortimentu. Hlavní výhodou tohoto typu vysavačů 
je snadná manipulace a manévrovatelnost, vysavač se dostane i pod 
nízký nábytek a do jiných špatně přístupných míst. Naši vývojáři se 
zaměřili hlavně na výkon motoru, bezkartáčový motor Direct Impulse 
má dlouhou životnost. Vysavač pak také nabízí konzistentní sací výkon, 
dlouhou výdrž baterie a super rychlé nabíjení. Současným trendem 
v kategorii tyčových vysavačů jsou modely 3 v 1 s funkcí čištění za 
mokra, ať už s mopováním nebo parním čištěním, které šetří čas 
strávený úklidem.

Transformaci trhu tímto směrem ve značce Rowenta vnímáme již ně-
kolik posledních let a přizpůsobujeme tomu i naše portfolio produktů. 
Obě kategorie jsou pro nás velmi důležité a snažíme se spotřebitelům 
pravidelně přinášet novinky v těchto kategoriích. Zároveň díky vlastní-
mu vývoji můžeme přinášet řešení, která opravdu fungují a reálně uleh-
čí úklid. Věříme, že nastolený trend bude pokračovat a do budoucna 
budou převažovat spíše aku vysavače, tzv. „versatily“, které kombinují 
3 přístroje (ruční, podlahový a mop) v jednom kompaktním balení, 
nad roboty a klasickými podlahovými vysavači. Klasické sáčkové nebo 
bezsáčkové modely určitě zůstanou nedílnou součástí trhu, ale stanou 
se volbou spíše jednotlivců, kteří potřebují pravidelný hloubkový úklid 
velkých prostorů a výdrž na baterii jim nepostačuje, případně alergiků, 
kteří potřebují minimální kontakt s prachem, a tedy řešení se sáčkem 
je pro ně nutností. A potom je tu nemalý trh profesionálů, kteří je už 
dnes využívají pro úklid zejména v ubytovacích zařízeních.

ANKETA Trh s úklidovou technikou prochází obrovskými změnami. Robotické a aku vysavače 
už tvoří zhruba 70% prodejů. Čím vaše firma k této transformaci přispěla? A jaký odhadujete další vývoj?

ADAM BURKUŠ
brand manažer CZ&SK
Dyson

KRISTÝNA URBANOVÁ
junior brand manažerka – Bissell
Orbico

ALENA HOFMANOVÁ
marketingová manažerka CZ&SK
Candy Hoover ČR

MARTIN KASARDA
marketingový manažer CE – Rowenta
Groupe SEB
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Odhalte náš příběh Perfetto.




