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SERVIS

jak na pračky
VYPADAJÍ PODOBNĚ, JEJICH PRACÍ SCHOPNOSTI SE MOHOU ALE VÝRAZNĚ LIŠIT. NA CO SI DÁT PŘI 

NÁKUPU POZOR? A JAKÝ TYP PRO VÁS BUDE NEJVHODNĚJŠÍ? 
PŘIPRAVILA KATEŘINA ČÍŽKOVÁ
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VÝHODY Konstrukce nabízí nejlepší 
odhlučnění. Pračku máte možnost 
zabudovat pod pracovní desku.  
NEVÝHODY Vyžaduje více místa 
v koupelně. Pod dvířka se nemusí vejít 
větší koš na prádlo. Možné zachytávání 
menších kusů prádla na těsnicí gumě.
CENA Výhodná koupě od 9000 Kč, 
přičemž některé modely vyperou dobře, 
budou mít ale horší výběr programů 
a slabší odstřeďování. Pokud plánujete 
i sušičku, investujte raději více. Vlhkým 
prádlem byste sušičku moc zatěžovali. 

VÝHODY Jsou vyšší, a navíc s otevíráním 
nahoře – není nutné ohýbat se dolů pro 
prádlo k pracímu otvoru. Nepotřebují 
prostor na boční otvírání dvířek. 
NEVÝHODY Otvor na vkládání prádla 
bývá menší než u pračky s předním 
plněním. Není možné na ni postavit 
sušičku na prádlo.
CENA Výhodná koupě od 9000 Kč. 
I v této cenové relaci lze sehnat dobře 
peroucí pračku. U nižší třídy bude 
omezený počet otáček při ždímání 
a očekávejte horší kvalitu máchání. 

VÝHODY Nákup kombinované verze 
je levnější než dvou spotřebičů zvlášť. 
Uspoříte místo. 
NEVÝHODY Vyšší spotřeba elektřiny. 
Dlouhý čas cyklu: nemáte dva 
spotřebiče a další dávku prádla lze prát 
až po usušení té předchozí. 
CENA Výhodná koupě od 14 000 Kč. 
Zaměřte se hlavně na údaj o spotřebě 
vody a elektřiny. Nízká pořizovací cena 
ještě neznamená, že se vám po čase 
spotřebič neprodraží kvůli vysokým 
spotřebám energie.

Ideální pro vícečlenné rodiny, které 

neřeší nedostatek místa v domácnosti 

a perou často. Jejich rozměry jsou 

nejčastěji 60 × 85 × 60 cm. Při výběru se 

zaměřte na otevírací úhel dvířek. Měl 

by být dostatečně velký, jinak se vám 

bude při vkládání/vyndávání v malém 

otvoru s prádlem špatně manipulovat. 

Seženete je s různou kapacitou 

bubnu, která je v rozmezí 5–12 kg. 

Lze na ni postavit sušičku na prádlo. 

Zkontrolujte vždy, jaká je hloubka 

pračky i sušičky. Určité rozdíly dokáže 

vyřešit spojovací díl pro pračky 

a sušičky.

PŘEDEM PLNĚNÉ

Ve srovnání s předem plněnými jsou 

užší, nejčastěji mají šířku 40–45 cm 

a jsou vhodnější do menších koupelen. 

Potřebují nad sebou přibližně 50 cm 

volného prostoru pro dvířka. Před 

koupí zkontrolujte šířku plnicího 

otvoru, aby nebyl malý a snadno se 

otevíral a zavíral. Praktickou funkcí 

u tohoto typu je automatické natočení 

plnícího otvoru po doprání směrem 

nahoru. Mívají ale omezenou kapacitu, 

obvykle 6 kg, nejvíc do 8 kg. I po 

začátku praní je lze zastavit a přidat 

prádlo do bubnu. Tuto možnost 

nabízejí i některé s předním plněním.  

VRCHEM PLNĚNÉ

Vhodné, pokud řešíte nedostatek 

místa. Počítejte s tím, že kombinovaná 

varianta pračky se sušičkou usuší 

méně prádla, než vypere. Pročítejte 

tak pečlivě v instrukcích, kolik je 

maximální náplň pračky a kolik 

sušičky. Pokud před sušením 

neodeberete z plně obsazeného bubnu 

některé vyprané kusy prádla, snižujete 

životnost spotřebiče a zároveň budete 

muset cyklus sušení opakovat. Oproti 

samostatným pračkám a sušičkám 

nenabízejí tolik programů a funkcí. 

Chcete-li pračku se sušičkou s horním 

plněním, počítejte, že výběr bude úzký.

SE SUŠIČKOU

Úsporná WM 14T640BY, Siemens, A+++, 
kapacita 9 kg, 59,8 × 84,4 × 59 cm, Okay.cz, 

15 376 Kč

S horním plněním AWE 50510, Whirlpool, 
A++, kapacita 5 kg, 40 × 90 × 60 cm, Alza.cz, 

5990 Kč

Pračka se sušičkou WTH 130 WPM, Miele, 
A, kapacita 7 kg, 59,6 × 85 × 64 cm, Expert.cz, 

59 999 Kč
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HANA HOFFMANNOVÁ

ŠÉFREDAKTORKA 

NEZÁVISLÉHO 

SPOTŘEBITELSKÉHO 

ČASOPISU DTEST

D R A H O U ,  N E B O 
L E V N Ě J Š Í ?

Jaký je rozdíl v běžných 
programech u praček 
za 7000 Kč nebo 15 000 Kč? 
Cena nebo značka pračky nutně 

nevypovídá o tom, jak dobře 

vypere. U všech praček testujeme 

nejpoužívanější programy pro bavlnu 

a syntetiku na 40 °C a stává se, že 

se levnější pračka umístí lépe, než 

o tisíce korun dražší. Také nelze 

spoléhat na to, že vyšší (dražší 

a „lépe“ vybavený) model téže značky 

poslouží lépe. Za rozdílem v ceně 

se může schovávat bohatší nabídka 

speciálních programů, lepší výbava 

či doplňkové funkce. A samozřejmě 

cenová politika. V tomto ohledu 

je pro zákazníky jedinou jistotou 

vybírat na základě nezávislých testů.

Jak fungují podle výsledků testů 
úsporné programy ECO? Spoustě 
uživatelů se zdá, že hůře perou.
Spotřeba elektřiny a vody 

u úsporných programů sice klesá, 

ale kvalita vyprání se tím často 

snižuje. Pokud je třeba praní 

opakovat, domnělá úspora mizí. 

Podobně je na tom i máchání, 

což může být problém pro citlivé 

osoby, které musejí zvolit funkci 

intenzivního máchání. V mnoha 

případech se vyplatí vybrat spíše 

pračku s delším cyklem praní než 

kratším a nedůvěřovat výrazně 

úsporným modelům. Naše testy 

bohužel ukazují, že možnost 

skutečně ušetřit na provozu 

pračky a zároveň dosáhnout 

kvalitních výsledků praní nabízí 

jen zlomek dostupných modelů.

Pračky určené k vestavbě 
do kuchyňského nebo koupelnového 
nábytku. Kapacitu bubnu mají 
nejčastěji 5–8 kg. Před zabudováním si 
doma musíte zajistit přesné rozměry 
skříněk. Odpad spolu s přívodem 
vody a elektřiny umisťujte vždy tak, 
aby bylo možné s pračkou dodatečně 
snadno manipulovat. V podrobném 
návodu na instalaci se dozvíte, 
jak na konkrétní model připevnit 
čelní dvířka. Můžete to zkusit sami 
s vhodným nářadím, nicméně někteří 
prodejci elektrospotřebičů nabízejí 
instalaci jako zpoplatněnou službu.

VESTAVNÉ

VÝHODY Šetří prostor. Na trhu najdete 
už i kompatibilní slim sušičky, které lze 
na slim pračky bezpečně umístit. 
NEVÝHODY Jsou hlučnější. Velké těžké 
kusy prádla můžou buben dimenzovaný 
na méně kilogramů zatěžovat a snižovat 
životnost spotřebiče.  
CENA Výhodná koupě od 5500 Kč. Pokud 
chcete i sušičku, zaměřte se při nákupu 
pračky na údaj o maximálních otáčkách. 
Slim pračky mají nejčastěji 1000 otáček/
min., některé dosahují 1200 otáček/min. 
Volte raději vyšší hodnotu. 

Jsou to pračky s předním plněním 
a hloubkou do 50 cm. Perou na stejném 
principu jako větší spotřebiče, 
a nabízejí tak srovnatelnou kvalitu 
praní. Nové modely na 8 kg vystačí 
i větší rodině. Kvůli menšímu 
půdorysu můžou být méně 
stabilní a při odstřeďování skákat 
po koupelně. Řešením může být 
antivibrační podložka pod pračku 
nebo antivibrační podložky 
na nožičky. Slim pračky nepřetěžujte 
velkým množstvím prádla, budete 
je opotřebovávat a nevyperou vám 
dobře. Existují i modely se sušičkou. 

SLIM

               Klíčem ke správnému výběru je vědět, co přesně potřebuje vaše 
domácnost. Pro radu sáhněte po nezávislých testech.

tip

Inteligentní WS 62SY2B, Gorenje, A+++, 
kapacita 6 kg, 60 × 85 × 44 cm,  

Mall.cz, 9990 Kč

VÝHODY Nenarušuje design místnosti, 
například pokud máte pračku v kuchyni. 
Dvojité opláštění (plášť pračky a okolní 
skříňka) zajistí lepší zvukovou izolaci. 
Nabízí srovnatelné programy a funkce 
jako pračky volně stojící.
NEVÝHODY Je nutné počítat se složitější 
instalací a obtížnější manipulací v případě 
potřeby s pračkou hýbat. Na trhu je také 
méně modelů těchto praček.
CENA Výhodná koupě od 10 000 Kč. 
Levnější modely mají méně funkcí nebo 
programů a slabší ždímání.

Vestavná WIW24340, Bosch, A+++, 
kapacita 7 kg, 59,6 × 81 × 57,4 cm, Kasa.cz, 

16 879 Kč
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Optimální 
objem bubnu, 

vhodný pro 
režim právě vaší 

domácnosti, zajistí 
nejefektivnější 

a nejekonomičtější 
využití pračky.  

O TÁ Č K Y

F U N K C E

H L U Č N O S T

DUŠAN HOLEC

PRODUKTOVÝ 

MANAŽER, 

WHIRLPOOL

C O  B Y S T E  M Ě L I  V Ě D Ě T

Co je nejdůležitější při  

výběru pračky? 

Je potřeba zohlednit vaši rutinu 

praní a péče o prádlo. Rozhodně se 

vyplatí vybrat si chytré pračky, které 

optimalizují spotřebu (vody, elektřiny 

a času) podle vloženého množství 

prádla, nebo energeticky úsporné 

modely. Většinu parametrů naleznete 

na energetických štítcích.

Jaký je rozdíl v běžných 

programech u praček za 7000 Kč, 

nebo 15 000 Kč? 

Programy nijak zásadně neovlivňují 

cenu pračky, možná kromě parních 

programů. Cena spíš odpovídá typu 

motoru, typu komunikace přes 

displej, konstrukčnímu materiálu 

a případným chytrým technologiím – 

například technologii 6. smysl či péče 

o prádlo po skončení pracího cyklu. 

Jak o pračku pečovat?  

Určitě pravidelně čistit a odvápňovat. 

V nepřístupných místech můžou 

zůstávat zbytky pracích prostředků, 

které po čase začnou plesnivět 

a zapáchat. Pokud pravidelně 

neperete při vyšší teplotě, doporučuji 

občas použít program s nejvyšší 

teplotou (95 °C) bez prádla a jen 

s malým množstvím pracího prášku 

pro vyčištění vnitřku pračky. Lepší 

pračky mají čisticí program. 

Namáhá mokřejší prádlo sušičku? 

Ano, jednoznačně více než sušší. 

Mechanicky i tím, že je potřeba sušit 

delší dobu. Navíc kvůli delšímu sušení 

spotřebují více elektřiny.

               Běžné programy se u drahých a levných praček moc neliší, 
připlatíte si hlavně za materiál, technologie a funkce navíc.

tip

DO 5 kg Vystačí jednotlivci nebo skromnému páru. 

Do pračky s kapacitou 5 kg se vejde povlečení ze dvou 

postelí. S těžší velkou dekou už může mít problém, 

neutáhne ždímání.

6–7 kg Vhodná pro domácnost o jednom až třech lidech, 

nebo i čtyřčlennou rodinku, které nevadí prát častěji. 

Vyperete v ní povlečení pro tři lidi. 

8 kg A VÍCE Vhodná pro velké rodiny a také pro 

alergiky, kteří potřebují pravidelně prát větší kusy 

prádla. Buben se doporučuje plnit maximálně 

z 80 procent celkového objemu. Dostatek prostoru 

v bubnu umožňuje efektivní praní, a šetří navíc 

životnost spotřebiče. Pokud naopak budete buben 

plnit jen z poloviny, praní přestane být úsporné.

1200 OTÁČEK/MIN. Ideální pro bavlněná trička a rifle. 

Minimální rychlost otáček, kterou doporučují výrobci 

pro případné následné sušení v sušičce. 

1400 OTÁČEK/MIN. Perfektní pro odstřeďování prádla 

určeného následně do sušičky. Ideální pro ždímání 

silných bavlněných tkanin (montérky). 

1600–1800 OTÁČEK/MIN. V praktickém životě využijete 

minimálně. Nevýhodou je vyšší opotřebení prádla, 

navíc si za tento nadstandard pravděpodobně připlatíte.

ŠESTÝ SMYSL Speciální senzory nastaví podle zátěže 

bubnu a savosti prádla délku cyklu a spotřebu vody. 

Tím šetří energie.  

AUTOMATICKÉ DÁVKOVÁNÍ Prací prostředek a aviváž 

stačí občas doplnit do velkých nádob uvnitř pračky. 

Pračka si sama dávkuje množství podle druhu tkaniny, 

stupně znečištění a množství prádla. 

SMART PRAČKY S WI-FI Prací cyklus pračky můžete 

ovládat z mobilního telefonu na dálku. Přes mobilní 

aplikaci si lze do pračky stáhnout také další prací 

programy pro různé typy prádla. 

DO 50 dB Takhle tichá je špičková pračka, klidně v ní 

perte i v noci. Její hlučnost je podobná mírnému dešti. 

DO 60 dB V uzavřené koupelně vás rušit nebude. 

V kuchyni ji můžete zabudovat do linky a zvuk tlumit 

dvířky, lze použít i antivibrační podložku. 

DO 70 dB Tolik vydá špičková pračka při odstřeďování.

DO 80 dB Hlasitost běžné pračky při odstřeďování, 

která se rovná puštěnému vysavači.

Při nákupu si 
všímejte údajů 
o hlasitosti při 
praní, ale i při 

ždímání. Můžou 
se od sebe 

výrazně lišit. 

SERVIS

Je jich mnoho, 
vybíráme tři 

příkladem. Při 
nákupu zvažte, 

které vychytávky  
opravdu 

využijete.

Čím sušší prádlo, 
tím lépe pro 
vaši sušičku.  
Při otáčkách 

nad 1300 
využijete funkci 

načechrávání 
prádla po vyprání.
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Se sušičkou WVG 30441 EU, Bosch,  

A, kapacita 7 kg, 60 × 85 × 59 cm,  

Patro.cz, 16 201 Kč

Parní L7F BE48SC, AEG, A+++,  

kapacita 8 kg, 60 × 85 × 60 cm,  

Heureka.cz, 13 990 Kč

Chytrá F72J8HS2W, LG, A,  

kapacita 8 kg, 60 × 85 × 65,5 cm,  

Datart.cz, 14 990 Kč

               Ani ta nejlepší pračka nevydrží všechno. Pravidelně ji čistěte 
(pokud to neumí sama) a odvápňujte.

tip
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Úzká FWSG71283W EU, Whirlpool,  

A+++, kapacita 7 kg, 60 × 84 × 44 cm,  

Datart.cz, 9490 Kč

Vestavná 700EW7F447WI, Electrolux, 

A+++, kapacita 7 kg, 59,6 × 81,9 × 55,3 cm, 

Alza.cz, 14 990 Kč

Plněná vrchem LTX7C562C, AEG, 

A+++, kapacita 6 kg, 40 × 89 × 60 cm, 

Okay.cz, 14 990 Kč

Plněná vrchem EWT1266ELW, 

Electrolux, A+++, kapacita 6 kg, 

40 × 89 × 60 cm, Datart.cz, 8990 Kč

Úsporná WW90M649OPM/

ZE, Samsung, A+++, kapacita 9 kg, 

60 × 85 × 60 cm, Elektroefekt.cz, 22 990 Kč

Levná WMY 61083 CS PTLB1, Beko, 

A+++, kapacita 6 kg, 60 × 85 × 50 cm, 

Exasoft.cz, 8590 Kč
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