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ČISTÉ, TICHÉ 
A ÚSPORNÉ MYTÍ
Myčka nádobí nejen myje, ale i suší a šetří váš čas 
a výdaje za vodu a elektřinu. Její používání je  
tím pádem ekologické a navíc komfortní.  
Kdo by nechtěl mít takovou pomocnou  
pracovní sílu doma?

Text: Julie Bláhová      
Foto: archiv firem

Systém ComfortLift®  
u myčky ESL7540RO je  
první svého druhu – zajistí  
vám snazší přístup k vašemu  
nádobí, a to daleko pohodlněji než 
kdy dříve. Pomocí tohoto jedinečného 
mechanismu můžete dolní koš lehce 
zdvihnout směrem k sobě. Vkládání 
a vyjímání nádobí tak už nebude 
namáhavou činností. Díky poslední 
inovaci Electrolux v rámci technologie 
myček nádobí je tento každodenní 
úkon daleko pohodlnější.  
Cena myčky je 29 400 Kč.  
www.electrolux.cz
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KOLIK MÁTE NÁDOBÍ?
O výběru myčky spolurozhoduje počet sad nádobí, které se 
do ní vejdou. Jednou sadou nádobí se přitom rozumí mělký, 
hluboký a dezertní talíř plus hrnek, sklenice a jeden příbor. Při 
propočítávání nádobí ale nezapomeňte na hrnce, misky a pekáče, 
které se do sad nezapočítávají, ale prostor v myčce podstatně 
zaplní. Pokud tedy rádi vaříte, máte velkou rodinu nebo časté 
návštěvy, vyberte si myčku s větší kapacitou.

Ta logicky souvisí s rozměry přístroje. Úzké myčky o šířce 
do 45 cm pojmou 8 až 10 sad nádobí, širší myčky s šířkou zhruba 
60 cm naplníte 12 až 15 sadami. Důležitá je i hloubka, která se 
u volně stojících i vestavných myček pohybuje mezi 55 a 63 cm.

KOŠE, TRNY I PŘIHRÁDKY
Množství nádobí, které se do myčky vejde, závisí ale i na vnitřním 
uspořádání myčky a jeho variabilitě – vnitřek přístroje by měl být 
zaplněn nádobím co nejefektivněji. Ideální jsou vyjímatelné koše 
se sklápěcími trny pro talíře nebo skleničky, držáky na příbory, 
nejrůznější posuvné nástavce nebo závěsné koše, jejichž polohu 
lze v myčce měnit a oceníte i přihrádky na drobnosti. Nezbytné 
přitom je, aby zaplněná myčka nebránila správnému průtoku vody.

Při prohlídce myčky zohledněte i rozmístění jednotlivých trysek. 
Například trysky umístěné v zadní části přístroje jsou účinné při 
odstraňování zaschlých zbytků jídla z hrnců nebo pekáčů. Příjemné 
je i vnitřní LED osvětlení. Mycí prostředek a leštidlo se vkládá vždy 
do přihrádky ve dveřích a sůl do zásobníku na dně myčky.

Vestavná myčka FSK93800P s unikátní systémem 
ComfortLift® umožňuje nadzvednutí spodního koše 

myčky. Mechanismus vyzdvihne nádobí do pohodlné 
výšky, abyste se při manipulaci s ním nemuseli ohýbat. 

Pojezdy ComfortRails zajišťují neslyšný a plynulý pohyb 
koše myčky při vkládání i vyjímání nádobí. Tiše, bez 

otřesů a prasklin na nádobí. Nemusíte se tak bát svěřit 
myčce ani křehké sklenice. Myčka stojí 35 282 Kč. 

www.aeg.cz nebo www.aegmastery.cz

Moderní a extra úsporná vestavná A+++ 
myčka nádobí Amica MI 638 AEBLDS šířky 
60 cm s velkou kapacitou pro 14 sad nádobí. 
Myčka má ve výbavě 8 mycích programů. 
Oceníte jistě také funkci zónového mytí, 
funkci odloženého startu až o 24 hodin, 
systém sušení Hot Air nebo systém Aqua 
spray se třemi nezávislými sprchujícími 
rameny. Nechybí ani Aqua Senzor pro 
kontrolu znečištění vody, vnitřní LED osvětlení 
nebo ochrana proti přetečení Aquastop. 
Doporučená prodejní cena je 12 890 Kč. 
www.amica-group.cz

Nová myčka Indesit DIFP 8T94 Z z řady 
eXtra Hygienic o klasické šířce 60 cm 
disponuje senzorovou technologií 
a hygienickým cyklem BabyCare, s nímž 
jednoduše umyjete všechny druhy 
dětských předmětů – od příborů, přes 
lahve na mléko či jiné nápoje až po hračky. 
Cyklus odstraní až 99,9 % bakterií. Myčka 
nabízí 8 mycích programů, je určena pro 
14 sad nádobí. Její energetická třída je 
A++, spotřeba 9 l vody a hlučnost 44 dB. 
Ovládá se tlačítky. Stojí 9490 Kč. 
www.indesit.cz

Plně integrovaná myčka nádobí Gorenje 
GV67260 s invertorovým motorem se zárukou 
10 let se postará o nádobí, ale také sama 
o sebe. Disponuje mnoha vyspělými funkcemi, 
jako je samočistící program, technologie 
iontů, která pohlcuje nepříjemné pachy, nebo 
funkce zkrácení programů, která zkrátí i rychlý 
20minutový program na rekordních 15 minut. 
Tři koše umožní mýt dokonce až 16 jídelních 
souprav najednou. Se zabudovanou nádržkou 
na vodu dosáhnete spotřeby vody jen 6,9 l. 
Myčka je v energetické třidě A+++ 
a stojí 18 990 Kč. www.gorenje.cz
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PROGRAMY VS. SENZORY
Jednotlivé myčky se od sebe liší množstvím programů. 
Vysledovat je přitom možné dva odlišné přístupy. Někteří 
výrobci upřednostňují přístroje s velkým počtem programů, 
které si sami nastavíte, jiní preferují myčky, které pomocí 
vlastních senzorů, rozhodnou o míře znečištění a samy zvolí 
vhodný program, vyhodnotí teplotu vody, délku mytí atd. 
Myčku tak stačí naplnit a zapnout, nastavení není třeba.

Většina myček však disponuje několika základními 
programy, které mohou doplňovat i další speciální. 
Například standardní mycí program pro každodenní mytí 
běžně zašpiněného nádobí myje při teplotě 50–70 °C. Bývá 
automatický a označuje se jako denní, univerzální nebo 
normal. Pro intenzivnější mytí silně znečištěného nádobí slouží 
program s teplotou vody až 75 °C, naopak úsporný ekologický 
program myje při teplotě 45 °C. Nižší spotřebu energie i vody 
má program pro poloviční náplň nádobí, které se obvykle vejde 
do horního koše. Mytí je možné rovněž urychlit programem pro 
rychlé mytí, ovšem za cenu vyšších nákladů na vodu i elektřinu.

TIPY PRO NÁKUP 
Nebojte se myčku před zakoupením důkladně 
prozkoumat. Zaměřte se na konstrukci myčky, 
která by měla být robustní. S koši by mělo 
být snadné manipulovat a posouvat je a jejich 
„síť“ by neměla být příliš řídká, aby skrz ni 
nepropadávala např. držadla hrnců. Držáky 
nádobí by mezi sebou měly mít prostor pro 
dostatečnou cirkulaci vody. Některé myčky 
mají možnost nastavení pozice horního koše 
podle charakteru nádobí. Praktické jsou 
i sklopné trny, které poskytnou více možností 
pro uspořádání nádobí nebo samostatná 
zásuvka pro mytí příborů.

Vestavná myčka BEKO DIN 39432 zvládne umýt 
až 14 sad nádobí, a to už za rekordních 58 minut 
díky plnohodnotnému programu Quick&Shine™. 
O perfektní výsledek mytí se postará speciální mycí 
rameno AquaIntense®a variabilní nastavení vnitřku 
myčky, které zahrnuje např. horní koš nastavitelný  
do 3 poloh, sklopné trny, flexibilní příborovou přihrádku 
či držáky na mytí plechu. Velkým pomocníkem je 
i samočistící filtr EverClean™ či LED signalizace 
provozu na podlahu. Doporučená cena  
(vč. DPH bez PHE) je 14 990 Kč. www.bekocr.cz

Plnovestavná myčka Whirlpool WIO 3T133 DEL 
s technologií 6. smysl PowerClean pro mytí i silně 
znečištěného a mastného nádobí bez předmývání 
disponuje technologií aktivního sušení PowerDry, 
třetí příborovou zásuvkou a funkcí anti-bacteria. 
Do spodního koše myčky lze umístit velké kusy 

nádobí na stojato a tak ušetřit místo.  
Cena je 17 490 Kč. www.whirlpool.cz
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CO V MYČCE NEMÝT
Některé kusy nádobí vyžadují jen ruční mytí, protože 
mytí v myčce by je mohlo trvale poškodit. Patří k nim 
především dřevěné vařečky, prkénka nebo pánve a nože 
s dřevěnou rukojetí, dále pánve a formy s teflonovým 
povrchem, měděné, stříbrné nebo hliníkové nádobí, 
plastové bez označení „vhodné do myčky“ a nádobí 
zdobené třeba zlatým dekorem.

SPOTŘEBA VODY A ENERGIE
Jedním z nejvíce sledovaných parametrů myčky je její spotřeba, a to 
jak vody, tak elektřiny. Nejšetrnější modely umyjí nádobí na jeden mycí 
cyklus již od 6 l vody, nejméně úsporné spotřebují až 25 l. Běžná spotřeba 
při ručním mytí přitom dosahuje 40 l, ale i 50–70 litrů. Úspornost 
myčky je proto bez diskuze. Nezapomeňte ale zohlednit, kolik sad 
nádobí myjete. Obecně totiž platí, že nejúspornější mytí je při plně 
naložené myčce. Roční spotřeba vody se u jednotlivých modelů udává 
pro 280 mycích cyklů. Za stejný počet cyklů se uvádí i roční spotřeba 
elektřiny – obvykle se pohybuje mezi 180 až 340 kWh. Na jedno mytí tak 
u většiny modelů v úsporném programu připadá hodnota pod 1 kWh, 
hlavní mycí program, který je energeticky náročnější, by se měl vejít 
pod 1,4 kWh. Spotřebu energie myčky ovlivňuje kvalita jejího motoru, 
zvolený program mytí, objem a další faktory.

Pro jednodušší orientaci slouží energetický štítek myčky. 
Od 1. prosince 2013 mohou být na trh dodávány jen myčky s třídou 
mytí A+ a vyšší (malé myčky do kapacity 10 sad a šířky 45 cm s třídou 
A a vyšší). Třída účinnosti sušení pak určuje, jak dokonale dokáže 
myčka umyté nádobí usušit. Po vytažení nádobí z myčky třídy A by 
mělo být nádobí zcela suché.

Se spotřebou souvisí i délka mycího cyklu. Cílem je co nejvyšší kvalita 
umytí při současné úspoře elektřiny a vody. Čím je kvalita vyšší, tím 
stoupá spotřeba a prodlužuje se doba mytí. Otázkou je, kde se nachází 
hodnota, při níž je další úspora už na úkor kvality mytí. Standardní doba 
mytí trvá 2–3 hodiny, ekologické programy trvají až 4 hodiny. Intenzivní 
programy jsou kratší, ale za cenu zvýšené spotřeby vody i energie.

Volně stojící myčka 
nádobí Whirlpool 
WKFO 3O32 P X 

s technologií 
6. smysl PowerClean 

a 28 vysokotlakými 
tryskami pro mytí 

i silně znečištěného 
a mastného nádobí 

bez předmývání 
umožňuje umístit 

velké kusy nádobí 
ve spodním koši 

nastojato. Vyznačuje 
se tichým režimem, 

šířkou 60 cm, 
nerez provedením 

a energetickou třídou 
A+++. Nádobí umyje 

s pouhými 9 l vody. 
Cena je 14 990 Kč. 
www.whirlpool.cz

Volně stojící myčka Hotpoint LFD 11M121 CX EU nabízí 
flexibilní vybavení vnitřních košů Flexiload a praktický 
systém Zig Zag pro stabilitu hrnců ve spodním koši. Díky 
senzorovému systému myčka dokonale umyje i silně 
zašpiněné nádobí s 9 l vody při současné optimalizaci 
vybraného cyklu. Myčka také disponuje výkonným 
motorem Flexipower, systémem ExtraSilent s omezením 
hluku na pouhých 41 dB, kapacitou 14 sad nádobí 
a třetím ostřikovacím ramenem pro efektivnější mytí. 
Je zařazena do energetické třídy A++ a stojí 10 990 Kč. 
www.hotpoint.cz

Myčky Electrolux s technologií ComfortLift® a s drážkami 
ComfortRails hladce a neslyšně zasouvají a vysouvají koš 

s nádobím. Šetrně jej zastaví a zabraňují jeho otřesům. 
Držáky sklenic na víno SoftGrip drží sklenice v optimální 
poloze a zajišťují tak jedinečnou péči i o křehké nádobí. 

www.electrolux.cz
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ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉHO
Zájemci o novou kuchyň často 
hledají nadstandardní či luxusní 
dispoziční řešení prostoru, k němuž 
patří i ostrůvková kuchyň. Ostrůvek 
v kuchyni může sloužit několika 
způsoby: jako varné či mycí centrum, 
popřípadě kombinace obou těchto 
funkcí nebo jako úložný prostor 
s velkorysou pracovní plochou. 
Oproti klasické kuchyňské lince je 
výhodou mycího či varného ostrůvku 
přístupnost ze všech stran, což 
umožňuje kompaktní uspořádání 
pracovních zón (mycí centrum, varné 
centrum, pracovní prostor). Tuto 
dispozici volíme zejména v prostorech 
se čtvercovým půdorysem, který dané 
uspořádání využije lépe než kuchyně 
sestavená do řady nebo do tvaru 
písmene L. V případě ostrovního řešení 
kuchyně s mycím a varným centrem 
ovšem musíme do ostrůvku přivést 
média, tedy elektřinu, případně vodu 
a plyn. Tato záležitost je snáze řešitelná 
v novostavbách, kde se s rozmístěním 
kuchyně počítá již v návrhu. Co se 
rekonstruovaných prostor týká, vedení 
médií podlahou již není tak snadné. 
Řešením pak může být poloostrůvek 
přisazený ke stěně, kterou do něj 
přivedeme potřebné rozvody.  ■

SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ
Mycí centrum jako takové, dnes již 
standardně sestává z kvalitního dřezu 
a myčky a je součástí kuchyňské 
linky. „V posledních letech se 
vestavná myčka staví do linky 
nad zásuvku, aby byla vyvýšená 
a nemuseli jsme se k ní tolik ohýbat. 
Do zásuvky pod ni pak dáme věci, 
které používáme jen příležitostně. 
Naše společnost pro tyto účely 
dodává k myčkám speciální 
lištu, která brání případnému 
stékání kapek vody do zásuvky při 
manipulaci s nádobím,“ upozorňuje 
Dušan Všelicha, specialista 
na kuchyně Oresi.

FO
TO

 2 
x 

OR
ES

I

Vyvýšená 
myčka nabízí 
větší pohodlí 
při obsluze.

Standardní 
umístění myčky 

v blízkosti 
dřezu



Exkluzivně v síti Oresi
www.oresi.cz

Německé kuchyně Livanza
od Oresi jsou teď nejvýhodnější!
Návrhy kuchyní ve 3D nezávazně a zdarma!

Šampión v každé třídě kuchyní




