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Už je to tady. Zdražujeme!

Po celé Evropě kvůli zájmu o 3D zdražují 

některé značky své televizory a někdy 

i dost výrazně. Internet je plný diskusí 

o užitečnosti či zbytečnosti 3D, o tom, 

že brýle jsou takové a pak zase makové. 

Řeknu vám to, co jsem řekl před časem 

na první konferenci zaměřené speciálně 

na domácí 3D systémy. Pokud tak jako 

tak chcete špičkový přístroj, kupte si ho 

rovnou už se 3D. Vy ho získáte jako bo-

nus vlastně zdarma a zajistíte si ochranu 

investic, protože to „bezbrýlové“ nás 

hned tak nečeká, a 3D se tak více rozšíří. 

Ovšem jak vidno, tato slova v současnosti 

přestávají platit. Smiřme se proto s tím, že 

doba nejlepšího nákupu nejen televizorů, 

ale i dalších výrobků spotřební elektroniky 

pomalu odplývá, či spíše je už za námi. 

Je to tak dobře. Průmysl se zvedá, někde 

už zvedl, ode dna, což může přinést 

jen užitek a více pracovních příležitostí 

nejen v Evropě, ale i u nás. Veze se také 

na vlně zájmu o 3D, kterou – jak všichni 

věří – přiživí ještě vydání disku s Avatarem 

ve 3D, protože stávající fi lmy, no… 

Chystá se však i spousta dalšího: nějaká 

ta podvodní dobrodružství, záznam 

z Mistrovství světa ve fotbalu, procházka 

po Marsu či po Titaniku, a dokonce už 

také vzniklo – v Chomutově – první 3D au-

tokino u nás. Jsem jen zvědav, jak dlouho 

nám to všechno vydrží, protože jsem vůči 

„brýlatému 3D“ poněkud skeptický. Ale ať 

už to dopadne tak či onak, jak sami vidíte, 

někteří neváhali a hned si v době nízkých 

marží přilepšili. Přejme jim to, protože si 

to zaslouží!

S pozdravem „vzhůru do 3D“ 

Bohumil Herwig
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Kompaktně na Blu-ray 

Malých hi-fi  systémů podporujících Blu-ray disky není na trhu 

mnoho. Philips MBD3000 vedle zmíněného média zvládá i nejrůz-

nější formáty CD a DVD, video v DivX Ultra, resp. H.264 a mj. také 

MPEG-2, WMV či WMA a nechybí mu ani zabudované rozhraní 

USB. Výstupní výkon digitálního zesilovače činí 2x 50 W, podpo-

rováno je několik formátů HD audia a díky FM tuneru si pustíte 

i rozhlas. Na televizor se napojíte přes rozhraní HDMI, na internet 

díky Ethernetu (LAN). To vše za 13.990 Kč.

Rekordéry pro „lepší“ Blu-ray 

Sharp uvedl na japonský trh BD-HDW700 a BD-HDW70 – dva modely 

Blu-ray rekordérů pro nový formát BD (XL) zvládající i nahrávání prosto-

rového obrazu. Jde o třívrstvé disky s kapacitou 100 GB a čtyřvrstvé se 

120 GB, které umožňují nahrávání zhruba 12 hodin v HD při kvalitě dané 

datovým tokem 25 Mb/s. Firma zároveň představila třívrstvé Blu-ray 

disky VR-100BR1 odpovídající specifi kaci zmiňovaného formátu. 

INSPIRACE EURONICS • 4/20104 text: Bohumil Herwig, foto: Panasonic, Philips, Sony 

Prostor se 2.1 

Za 14.990 Kč můžete zakoupit Blu-ray systém domácího 

kina Philips HTS5220, který je připraveno pro 3D. Pokud 

bydlíte v činžovním domě, potěší vás nočním režimem 

tlumícím dynamiku a nikoli řečové dialogy a podporou celé 

řady formátů, včetně přehrávání CD a DVD disků, záznamů 

z videokamer (AVCHD), DivX Ultra, WMV, MKV, MP3, WMA 

či WAV. Rozhlasový tuner zvládne uložit až 40 stanic a přes 

USB lze připojit adaptér pro Wi-Fi. 

KALEIDOSKOP • ELEKTRONIKA

Natáčejte se třetím rozměrem

Panasonic představuje HDC-SDT750, první 3D kameru určenou 

pro spotřební trh. Měla by být ke koupi na podzim (cena zatím 

není známa) a stačí jen nasadit příslušný objektiv a můžete točit 

ve 3D. Jinak je vybavena tříčipovým systémem, režimem pro-

gresivního snímání (1 080/50p snímků) a zcela novou hybridní 

stabilizací obrazu (optika kombinovaná s elektronikou). Pro za-

čátečníky je určena funkce inteligentní automatiky (iA), takže se 

nemusí o nic starat. A jak se natáčí? Speciálním 3D objektivem 

se přes dvě optické soustavy současně snímá obraz pro levé 

a pravé oko, to vše v tzv. vertikálním 3D (dva obrazy vedle sebe) 

polovičního Full HD (960 x 1 080 pixely) pro každé oko. Video-

záznam lze přehrát i na běžných televizorech 

ve 2D, prostorově pak na kompatibilních 3D 

přístrojích.

Barevní parťáci 

Nové audio/videowalkmany v pěti barvách Sony 

E450 a A840 (od 2.290 Kč) jsou určeny mladým 

zákazníkům. Vyznačují se dlouhou výdrží baterie 

(až 50 hodin hudby a 10 hodin videa), zábavnými 

funkcemi Lyrics Sync a Karaoke a tzv. kanály 

SensMe určenými pro poslech skladeb odpovída-

jících vaší momentální náladě. E450 budete moci 

zakoupit i ve verzi s přenosnými reproduktory.

Máte rádi sociální sítě? 

LG Town GT350 (3.799 Kč) má i přes výsuvnou klá-

vesnici tloušťku pouze 16 mm a je vybaven i funkcemi 

usnadňujícími přístup a práci na sociálních sítích. 

Zabudován je dotykový displej s úhlopříčkou 7,6 cm, 

Wi-Fi a nastavit si můžete nejrůznější klávesové zkratky. 

Na výběr máte ze čtyř barev: tyrkysové, fi alové, světle 

stříbrné a černé. 

Umějí i internet 

Nízkoprofi lové BD přehrávače DMP-BD45 

(4.595 Kč), DMP-BD65 (5.195 Kč) a DMP-BD85 

(7.995 Kč) uvedl Panasonic. Liší se nejen cenou, 

ale i podporou internetu a kupříkladu ten prostřed-

ní, který vidíte na snímku, je vybaven i mechanikou 

karty SD (XC) a podporuje Wi-Fi, takže stačí pouze 

dokoupit příslušný bezdrátový adaptér. Pak můžete 

zdarma využívat internetovou aplikaci Viera Cast 

s přístupem např. na YouTube či archiv televize 

Nova. DMP-BD65 je vysoký 49 mm, za provozu 

spotřebuje asi 20 wattů, v pohotovostním režimu 

pouze 0,2 W.

foto: LG, Panasonic, Philips, Sharp

Eko trochu jinak

Philips 42PFL6805H (36.990 Kč) je televizor s úhlopříčkou 

107 cm, podsvěcováním LED, takže veskrze úsporný, který 

je navíc vybaven unikátním dálkovým ovladačem napájeným 

prostřednictvím solární energie. Dvoumilisekundový panel 

s antirefl exní vrstvou má jas 500 cd/m², speciální funkci pro 

redukci artefaktů a plné 4 triliony barev. Unikátní je rovněž 

podstavec, který zároveň poslouží i jako závěs na stěnu.



Pak potřebujete televizi ve 3D. Panasonic totiž díky exklu-

zivnímu partnerství s Francouzskou tenisovou federací a te-

levizními stanicemi Orange a  Eurosport zajišťoval přenos 

z tenisového French Open poprvé ve 3D. A živý přenos byl 

k  vidění i  u  nás! Jednak na  soukromé akci pro novináře, 

jednak v obchodech některých prodejců. Musím říci, že zá-

žitek to byl úžasný už jen proto, že 3D příliš nemiluje rychlé 

pohyby a  švenky kamer, které právě u  tenisu v  podstatě 

nejsou. Efekt byl dokonce takový, že jste často mohli – s pl-

ným oprávněním – sami rozhodnout, kam míček dopadl, 

zda před čáru či za ni, což je opravdu nevídané. Ostatně šlo 

o historicky první přímé přenosy ve 3D z grandslamového 

turnaje French Open. 

V  České republice byl tento trojrozměrný zážitek k  vidění 

ve 43 městech a více než 60 vybraných prodejnách spo-

třební elektroniky. Vše se promítalo na plazmovém 3D te-

levizoru Panasonic TX-P50VT20E, jehož recenzi vám při-

nášíme v tomto čísle, a samozřejmě prostřednictvím brýlí. 

Mimochodem v  předváděcím novinářském prostoru byly 

instalovány tři televizory, a  tak jsem zkoušel nejen pohle-

dové 3D úhly (ty jsou u  této plazmy s přehledem nejlepší 

ze všech přístrojů, které jsem viděl), ale i synchronizaci při 

sledování jednoho z nich a pak druhého. Kupodivu brýlím 

netrvalo příliš dlouho, než se spojily s patřičným televizorem 

a  „vyříkaly si“, které oko je pro právě přicházející snímek 

nejvhodnější. Nejspíše za  to mohou i  dvě synchronizační 

„infraočíčka“, protože vše proběhlo vskutku rychle. Ostatně 

podobné zkušenosti jsem získal i při testu zmiňovaného te-

levizoru u mě doma.

O konverzi z  2D na 3D, a  to v  reálném čase, šlo na  setkání, které 

uspořádal Samsung. K vidění nakonec byla konverze nejen z  fi lmů 

na Blu-ray discích, ale i z obyčejné videonahrávky natočené na ulici 

chvíli před tím. I přes všechny vylepšenosti a fi -

kanosti bylo vidět, že není zcela triviální záležitos-

tí, a také že jde o první verzi. Ovšem Avatar ve 2D byl převeden velmi 

zdařile – opět bylo znát (viz test 3D televizoru Samsung UE40C8000 

z dubnového čísla), že pokud má 2D nahrávka solidní hloubku zábě-

ru, dokáže ji speciální procesor Samsungu převést skvěle. Vše se 

navíc dělá přímo při promítání, takže nepotřebujete nic konvertovat 

předem. Stačí se pohodlně usadit a pustit si fi lm. 

Proces vychází z analýzy scény, kterou možná znáte z fotoaparátů. 

Z toho, co Samsung prozradil, je zřejmé, že algoritmus je desetikro-

kový, bez potíží dokáže pracovat v reálném čase (opět viz zmiňova-

ný test) a video převádí s  různou mírou úspěšnosti závisející právě 

na kvalitě záběru a typu scény. Jde však o první verzi, takže ji berme 

shovívavě, navíc ji zatím nabízejí pouze dva výrobci televizorů ( ještě 

Sony), přičemž Samsung ji uvedl hned v dubnu. Vyvíjejí ji ale i všichni 

ostatní, protože zjevně představuje budoucnost a zákazníci ji nepo-

chybně chtějí.

Samsung nabízí 2D/3D konverzi u všech svých 3D televizorů, včetně 

toho nejlevnějšího LE40C750 (34.990 Kč), a to jak pro video z exter-

ního zdroje typu DVD/BD přehrávač, tak u  fi lmů promítaných přes 

rozhraní USB. Zvládá však také klasické televizní vysílání v  systé-

mech PAL (DVB-T) i HD, což jsem si rovněž vyzkoušel. 

CHCETE VIDĚT DOPAD MÍČKU? 

I Z BĚŽNÉ KAMERY

INSPIRACE EURONICS • 4/20106 foto: Gogen, Panasonic, Philips, Samsung
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Telefonujte i čtěte

Samsung Galaxy S (13.990 Kč) je představitelem chytrých 

telefonů vybavených operačním systémem Google Android 

a displejem Super AMOLED s úhlopříčkou 10,1 cm. K dispozici 

je pro něj více než 50 000 aplikací, včetně mobilních služeb 

Google. Nechybí Wi-Fi, podpora elektronických knih, natáčení 

videa v HD či funkce ThinkFree dovolující prohlížení a editaci 

dokumentů Microsoft Offi ce. Galaxy S je vybaven 8- či 16GB 

pamětí a jeho rozměry – při hmotnosti 118 g – jsou 64 x 122 x 

10 mm. 

Cinema s prostorem

V září přijde i na český trh unikátní televizor 

Philips Cinema (109.990 Kč) s poměrem 

stran 21:9 (přesněji 2,39:1), podsvícením LED 

s lokálním zhášením a osvětlením pozadí 

Ambilight, který je rozšířen o možnost sledo-

vání 3D. Jeho základem je ultrarychlý panel 

s odezvou 0,5 ms, jasem 500 cd/m² a úhlo-

příčkou 147 cm. Obvyklé produkci se vymyká 

i rozlišení, které je díky poměru stran 2 560 

x 1 080 bodů, a počet barev, jež je televizor 

schopen zpracovat (2 250 trilionů). Zabudován 

je zvukový subsystém se dvěma subwoofery 

a dvěma výškovými reproduktory.

Nahrávejte! 

Nové DVD rekordéry Panasonic DMR-EH53 (8.495 Kč, 

na snímku), DMR-EH63 (8.995 Kč), DMR-EX773 (8.495 Kč) 

a DMR-EX83 (10.995 Kč) vynikající sníženou spotřebou 

energie, která v pohotovostním režimu dosahuje 0,3 W. 

Všechny mají také vylepšené grafi cké uživatelské rozhraní, 

nahrávání na základě klíčového slova, bohatou nápovědu 

a označování kapitol už v průběhu záznamu. Liší se mj. 

zabudováním paměťové karty a velikostí pevného disku, 

který má buď 160 nebo 250 GB. 

Poprvé s LED

Gogen TVL22935LED je prvním 

televizorem značky nabízejícím 

podsvěcování za pomoci LED diod 

a tudíž asi 40% úsporu energie. 

Zmiňovaný model se 6ms panelem je 

plně lokalizován do češtiny, má úhlo-

příčku 56 cm, rozlišení Full HD, tuner 

pro příjem pozemního DVB-T vysílání 

a dokonce i trojici rozhraní HDMI. 

V pohotovostním režimu si televizor 

řekne o méně než watt, za provozu 

pak o 35 W. Zaplatíte za něj 7.590 Kč.

foto: Panasonic, Samsung



Řídí vlhkost

Novou konstrukcí zásobní-

ků na zeleninu hydroFresh 

s řiditelnou vlhkostí se může 

pochlubit celonerezová kombi-

novaná chladnička Siemens KG 

39NH90 (32.990 Kč), ve kte-

ré bude díky výhodnějšímu 

zapracování vlhkosti zelenina 

dlouho čerstvá. Plných 221 litrů 

chladicího a 94 litrů mrazicího 

prostoru je vybaveno systé-

mem noFrost i antibakteriálním 

povrchem. S roční spotřebou 

308 kWh je chladnička zařaze-

na do energetické třídy A+, což 

spolu s 18hodinovou skladovací 

dobou při poruše a kapacitou 

zmrazování 14 kg svědčí o jejich 

kvalitách. 

Oceněna Eco Care

Tuto známku označující ekologicky šetrný spotřebič 

Gorenje si zasloužila pračka WA 73141 (16.990 Kč), která 

je zařazena do energetické třídy A –10 %. Vypere až 7 kg 

prádla se spotřebou 49 litrů vody a s účinností praní 

i odstřeďování A. Jednoduché nastavení 19 programů 

středovým knofl íkem i doplnění funkcemi znázorňuje 

LCD displej v zelené barvě. Mezi další dovednosti patří 

speciální program pro jogging, tedy pro málo špinavé 

prádlo, intenzivní praní, snadné žehlení nebo opakované 

máchání. Předností je i možnost odstřeďování 1 400 

otáčkami a odložení startu až o 24 hodin.

Vestavba bez kompromisů

Vestavná chladnička Fagor FIM-4825 (29.990 Kč, energetická třída A+) se 

šířkou 60 cm a užitným objemem 287 litrů vyrovná volně stojícím modelům. 

Tím překonává hlavní handicap tohoto provedení. Mrazicí prostor je vybaven 

technologií NoFrost a spolu s chladničkou homogenním chlazením, vzdu-

chovým biofi ltrem a antibakteriální úpravou stěn. To spolu s nulovou zónou 

Multifresh přispívá k prodloužení životnosti skladovaných potravin.

Pohodlná

Indukční varná deska Whirlpool ACM 705 NE (19.990 Kč) je svými ne-

obvyklými rozměry 77 x 35 cm určena pro snadný přístup k nádobám, 

ve kterých vaříte. Tři zóny s výkonem od 1 200 W do 2 200 W seřazené 

v řadě umožňují nastavit devět výkonových stupňů a mají funkce rychlého 

uvedení do varu, dětskou pojistku a časovač.

INSPIRACE EURONICS • 4/20108 text: Miloš Chadt, foto: Braun, Electrolux, Gallet, Hyundai

Šest v jednom

Vaří, peče, smaží, griluje, rozmrazuje a rozpéká. To je 

12litrový multifunkční varný hrnec Hyundai MFP 926 

(1.990 Kč) s příkonem 1 300 W, který připraví zdravá 

jídla s minimálním množstvím oleje nebo zcela bez 

něj. Díky plynulému nastavení teploty v rozmezí 65 až 

250 °C umožní přípravu široké škály jídel. V příslušen-

ství je jeden nízký a jeden vysoký rošt, na nichž mů-

žete pohodlně grilovat, zapékat nebo péct maso. Pro 

usnadnění obsluhy máte k dispozici také stojan na od-

ložení horního dílu a kleště pro manipulaci s rošty. 

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • KALEIDOSKOP

Kompletně nerezová 

Mikrovlnná trouba Gallet FMOEG 255S (2.790 Kč) s objemem vnitřního 

prostoru 25 litrů je vybavena 1 000W grilem a mikrovlnným ohřevem 

s výkonem 900 W. Digitální ovládání nabízí osm nastavení automatické-

ho menu i ruční nastavení pěti výkonových stupňů, funkcí rozmrazování, 

rychlý start nebo dětské pojistky. Trouba s nerezovým pláštěm i vnitřním 

prostorem je vybavena zárukou 36 měsíců. 

foto: Fagor, Gorenje, Siemens, Whirlpool 9INSPIRACE EURONICS • 4/2010

Sušení v páře

Devět tradičních a pět parních sušicích programů nabízí sušička  Electrolux Iron Aid 

EDI97170W (27.990 Kč), která usuší až 7 kg prádla. Její řídicí elektronika přesně ovládá 

všechny prováděné činnosti a pomocí LCD displeje zobrazuje průběh programu, použití 

páry nebo vás upozorní na nutnost čištění fi ltru i kondenzéru a umožní nastavit požadova-

né parametry programu. Systém recirkulace vody znamená méně starostí s doplňováním 

nádržky a zpětný chod bubnu zamezí zamotávání prádla a jeho mačkání. Jako doplněk 

obdržíte sušicí držák pro vlněné oděvy a sportovní obuv.

Rovný vlas i lokny

Žehlička na vlasy Braun Satin Hair 5 ESW Multistyler (1.699 Kč) se 

pyšní tím, že umí vlasy jednak narovnat, ale i vytvarovat vlny. To do-

káže díky vně umístěnému tvarovači vln, který vlasy po ohřátí mezi 

keramickými deskami zvlní. Pět teplotních stupňů s pokročilou 

kontrolou teploty nepřevyšující 200 °C zaručuje vlasům ochranu, 

ať již jsou pevné a zdravě, nebo barvené a slabé. Zahřátí před po-

užitím trvá 40 s. Ochrana po 30 minutách provozu přístroj vypne. 

Do konce srpna poskytuje Braun na všechny výrobky pro péči 

o vlasy, epilátory a zubní kartáčky 90denní zkušební dobu, po níž 

je můžete bez udání důvodů vrátit.



Spotřeba vody u  my-

ček ovlivňuje i  spo-

třebu energie. Čím 

více vody ohříváme, 

tím více energie spo-

třebujeme. Proto se 

výrobci snaží o  stále 

nižší spotřebu vody 

při zachování kvality 

mytí a  sušení. Myčky 

Bosch ActiveWater 

Eco dosahují spotře-

by vody 7 litrů při mytí 

až 13 sad nádobí. Její 

výsledky jsou přitom 

hodnoceny třídami 

A  v  mytí i  sušení ná-

dobí. Spotřeba ener-

gie na  programu Eco 

50 °C dosahuje 0,96 kWh, což odpovídá energetické třídě A vylep-

šené o 10 %.

A  jak to myčka dokáže? Kromě snížení spotřeby vody na  každou 

operaci používá trik, díky němuž vodu z  posledního oplachu (su-

šení a  leštění ) odvádí do  speciálního zásobníku, odkud je použita 

pro předmytí špinavého nádobí. Protože voda z posledního oplachu 

dosahuje teplot až 70 °C, je zbavena většiny bakterií, takže uchová 

v uzavřeném zásobníku bez přístupu světla a vzduchu hygienické pro-

středí. Navíc se po sedmi cyklech zásobník propláchne vodou 70 °C 

teplou, a tím se vyčistí. Pokud budete umývat méně nádobí, je mož-

né využít jen jeden 

koš a  tlačítko pro 

poloviční náplň. 

Skládání nádobí 

do  košů zjednodu-

šuje systém Vario-

Flex, který umož-

ňuje sklápět držáky 

nádobí podle potře-

by.

Vodu obíhající 

v  myčce fi ltruje dy-

namický systém 

ActiveWater svý-

mi třemi fi ltračními 

stupni, které ji vra-

cejí do  oběhu tak, 

aby bylo zajištěno 

její maximálně efek-

tivní využití.

Myčky využívají pět mycích programů: intenzivní (70 °C), automatický 

(45–60 °C), jemný (45 °C) předmytí a Eco (50 °C), které pokryjí širo-

kou škálu vašich potřeb. Ovládání pomocí elektronického displeje 

umožní nastavit i doplňkové funkce a odložit začátek mytí. Samozřej-

mostí jsou i funkce AquaStop a dětská pojistka.

V  prodeji je pět modelů: bílé SMS 58M32EU (15.990 Kč) a  SMS 

53M32EU (16.990 Kč), nerezový SMS 58M38EU (18.990 Kč), vestav-

ný s nerezovým panelem SMI 69M25EU (30.990 Kč) a plně integro-

vaný SMV 69M20EU (30.990 Kč).

Vysavač Hoover Freespace Evo TFV 1215 (3.990 Kč) z  novinkové řady 

Green Ray není zelený jen svým designem. Celá řada využívá novou kon-

strukci motorů, které při stejném sacím výkonu šetří 40 % elektrické ener-

gie. Úspora při třech hodinách vysávání týdně znamená nevypuštění až 

30 kg emisí CO
2
 do ovzduší za rok, což se rovná působení tří vzrostlých 

stromů. 

Příkon vysavače TFV 1215 je 1 200 W, ale sací síla 320 W je srovnatelná 

s vysavači o příkonu 2 000 W. Výkon je samozřejmě elektronicky regu-

lovatelný. 

Vylepšený je i systém fi ltrace vybavený omyvatelným fi ltrem Hepa 10 před 

motorem, omyvatelným výstupním fi ltrem Purefi t a sáčkem na nečistoty 

o objemu 2,3 litru. To spolu s novou konstrukcí vnitřních vzduchových 

kanálů přispívá k  vyšší účinnosti a  snížení hlučnosti vysavače, který je 

také vybaven speciální parketovou hubicí vhodnou pro všechny druhy 

hladkých podlah – od linolea po moderní plovoucí podlahy. Další vyba-

vení tvoří přepínatelná hubice pro koberce a hladké podlahy, ve speciální 

schránce (na fotografi i z levého boku) je uložena štěrbinová hubice a pra-

chový kartáč. Samozřejmou funkcí je navíjení přívodního kabelu i vybave-

ní teleskopickými sacími trubicemi. Výhodou pak profesionální vyztužená 

sací hadice.

Celá řada vysavačů Green Ray přichází ještě s některými dalšími příspěv-

ky pro zlepšení životního prostředí: například obalový materiál je vyroben 

z  recyklovaných materiálů. Navíc část z ceny každého vysavače je vě-

nována – v rámci projektu „Uhlíková stopa“ – na akci „Rostliny na Zemi“ 

na zazelenění Velké příkopové propadliny v Keni.

MYTÍ TÉMĚŘ BEZ VODY

ZELENÝ VE VŠECH SMĚRECH

INSPIRACE EURONICS • 4/201010 foto: Bosch, Hoover 
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foto: Samsung

Onu lehce erotickou „3D show“ uváděla teh-

dejší moderátorská hvězda Hugo Egon Balder 

a na stanici RTL běžela od roku 1990 do roku 

1993. A měla ještě minimálně jeden další pri-

mát – byla nejen první erotickou show v Ně-

mecku, ale byla také k vidění napříč Evropou 

díky satelitu Astra. Ostatně erotika a 3D dnes 

opět kráčejí ruku v ruce a tento průmysl 3D ak-

ceptoval velice rychle. 

Jinak dnešní moderní 3D vlastně celo-

světově začalo proslaveným Avatarem a ná-

sledným dubnovým uvedením nejrůznějších 

zařízení kupodivu jednotně po  celé planetě. 

Pak už vše šlo jako po  drátku – oznámení 

o natáčení dalších fi lmů či jejich předělávání 

do  3D (viz např. očekávaný díl Harryho Po-

ttera), první nekódovaný 3D demokanál v Ev-

ropě (4. května, Astra ve spolupráci se Sam-

sungem), Mistrovství světa ve fotbalu, včetně 

zahájení ve 3D, a také první 3D vysílání u nás, 

o  což se zasloužilo UPC (8. června, kanál 

HD+ provozovaný SAT Plus). A  těšit se mů-

žete ještě více – letos by celosvětově mohly 

být ve 3D k dispozici možná až čtyři desítky 

fi lmů a ve 3D se natáčí i Kámasútra… Teď jen 

aby se to zvládlo svižně nadabovat, protože 

3D nemá titulky příliš rádo.

Co potřebujeme ke sledová-
ní prostorového obrazu?
Je to jednoduché, ale drahé, takže si nejspí-

še vyplundrujete konto, protože za 3D systém 

není problém utratit peníze odložené na nákup 

malého vozu. Především potřebujete te-

Pamatuji se, že před nějakými 20 či 25 lety začala jedna německá televize vysílat ve 3D lehce 

erotický pořad, který se jmenoval Tutti Frutti. A protože jsem v té době, spolu s pány Malcem 

a Douskem, připravoval programy německých satelitních stanic, nejprve pro měsíčník Elekt-

ronika (považte – ještě za socialismu!) a posléze i pro deník Svobodné slovo, přišly mi jednou 

spolu s programem dotyčné stanice i papírové brýle s barevnými „celofánovými skly“. Co si 

pamatuji – a víme, že paměť v tomto ohledu klame –, 3D efekt byl úžasný. Děvčata se natřá-

sala spolu s tím ostatním, všichni jsme z toho byli u vytržení a nikdo z nás netušil, že právě 

tady v praxi započala éra stereoskopie. Dnes přichází 3D televize v mnohem propracovanějším 

provedení. Celofán nahradila polarizační skla či častěji LCD „panýlky“, brýle se přes infračervené 

rozhraní synchronizují s televizorem, resp. s příchozím 3D vysíláním tak, aby levé oko vnímalo 

jen obraz určený pro něj a pravé oko si zase bralo ten svůj. Vše je mnohem složitější a také 

ve vysokém rozlišení. Tenkrát – a to si pamatuji naprosto přesně – navíc holky nevyskakovaly 

z obrazovky, jako to mohou dělat dnes. A to ještě nemluvím o tom, že nás čekají světlé stereo-

skopické a hlavně „bezbrýlové“ zítřky! Tedy spíše „pozítřky“, protože hned tak brzy to nebude…

VZHŮRU
DO 3D

ELEKTRONIKA  • VŠE O 3D
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• 3D efekt je u televizoru k vidění jen 

ve velmi malých úhlech, takže se 

na něj mohou dívat třeba jen dva lidé – 

MÝTUS  (pohledové úhly jsou více než 

dostatečné)

• 3D obraz je nutno sledovat z určité 

vzdálenosti – MÝTUS (není problém 

dívat se ze dvou nebo třeba z pěti 

metrů) 

• efekt může způsobit zdravotní problé-

my – TOŤ OTÁZKA, která se právě 

řeší (z praxe vím, že – u mě – hodina 

a půl není problém, u jiných může být 

potíž i 20 minut)

• efekt 3D působí do hloubky a také 

zcela ven z televizoru – FAKT (záleží 

na typu scény a kvalitě záběru)

• efekt působí u LCD přístrojů (na rozdíl 

od plazmových) pouze do hloubky a ni-

koli ven z televizoru – MÝTUS (záleží 

opět na typu scény a jejím natočení, 

nikoli na principu panelu televizoru)

• pro sledování televizního vysílání ve 3D 

potřebuji speciální tuner – MÝTUS

(žádný tuner není třeba, stačí přijímač 

zvládající vysílání v HD a 3D televizor)

• při vytváření filmu pro 3D musí být 

obě kamery ve vzdálenosti lidských 

očí (6,5 cm) – MÝTUS (vzdálenost se 

pro danou scénu často i velmi složitě 

vypočítává)

• titulky mohou být ve 3D problém – FAKT 

(není jednoduché je správně umístit)

• pro propojení televizoru a Blu-ray 

přehrávače či kina musím použít HDMI 

kabel verze 1.4 – MÝTUS (stačí kvalit-

ní kabel verze 1.3)

• ceny 3D televizorů jsou vysoké  – 

MÝTUS (jde o přístroje nejvyšší třídy 

se špičkovou výbavou, které by byly 

drahé i bez 3D)

• brýle jednotlivých výrobců jsou navzá-

jem nekompatibilní – FAKT

• 3D filmy nelze přehrávat v běžných 

Blu-ray přehrávačích – MÝTUS (lze, 

ale pouze ve 2D)

• brýle pro 3D se musejí používat přes 

dioptrické brýle – FAKT (vyzkoušejte 

si je raději dopředu)

• lze zakoupit i 3D brýle pro děti – FAKT

(záleží ale na výrobci)

3D: fakta a mýty

Ke  sledování moderního 3D pracujícího čas-

to s  vysokým rozlišením potřebujete přede-

vším kompatibilní televizor. Ceny začínají 

na  35.000 Kč a  102 centimetrech úhlopříčky. 

U 3D platí, že větší úhlopříčka je pro výsledný 

dojem lepší. 

aneb Tutti Frutti televize

První Blu-ray přehrávač pro 3D na českém trhu – Samsung BD-C6900 prodávaný za 9.990 Kč, včetně 3D fi lmu Monstra 

versus Vetřelci.

text: Bohumil Herwig, foto: Panasonic
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disků – jednotný standard, a proto 3D televizo-

ry vždy umějí přehrát více 3D formátů. Právě 

v tom, kolik jich podporují, se od sebe liší. Na-

příklad přístroje Samsungu jich umí sedm, Pa-

nasonic či Philips zvládají tři a vedle 3D na BD 

disku si poradí i s tzv. „vertikálním 3D“ (obrazy 

jsou vedle sebe) a „horizontálním 3D“ (obrazy 

jsou nad sebou). Právě ve „vertikálním 3D“ se 

v Evropě vysílá nejčastěji a tuto volbu je třeba 

u televizoru často ručně zapnout. V tomto pří-

padě je pak Full HD obraz rozdělen na výšku 

na dva, takže každý má rozlišení 960 x 1 080 

bodů. Že však nejde o sledování Full HD, ale 

„jen“ o jeho polovinu, na 3D obrazu prakticky 

ani nepoznáte.

Jak vypadá 3D v praxi
Systém kina iMax používá dvě promítačky, 

které pouštějí fi lm na plátno přes různě nato-

čené polarizační fi ltry. Ty máte také v pasivních 

brýlích, takže každé oko vidí na  plátně jiný 

obraz. Běžné kino používá ve  většině přípa-

dů pasivní systém (brýle se nesynchronizují) 

a promítačku jednu. Současný systém 3D pro 

domácí použití používá naopak v drtivě větši-

ně případů aktivních brýlí synchronizovaných 

s příchozím videem (zjednodušeně řečeno te-

levizorem) přes infračervené rozhraní. Jakmile 

přichází snímek pro pravé oko, brýle si zakryjí 

oko levé a  obráceně. Mohou to udělat díky 

tomu, že jejich skla nahradily LCD panýlky, 

které si tak z příchozích 120 snímků za sekun-

du (60 pro každé oko) vybírají ten správný. Je 

to nejen náročné, ale brýle jsou také těžší než 

u pasivního systému a je nutné je napájet, což 

ještě více komplikuje situaci. Nicméně celý 

systém pracuje v  případě nahrávek na  Blu-

-ray discích ve  Full HD a  efekt 3D je velice 

pěkný a  často – při správně nahraném fi lmu 

– i  velice propracovaný, bez rušivých duchů, 

dvojitých hran apod. Zde ovšem velice záleží 

právě na tom, jak dobře je snímek nafi lmován, 

protože na  rozdíl od  běžného 2D fi lmu nelze 

později na záběru v  tzv. postprodukci opravit 

prakticky nic. 

Jak jsme na tom s filmy
Ke  sledování 3D potřebujete nejen patřičnou 

techniku, jejíž seznam najdete na  jiném místě 

tohoto článku, ale hodí se také nějaké ty fi lmy 

na BD discích. Podívejme se proto na ty, které 

si můžete – či budete moci – v nejbližší době 

pořídit, i když zatím mnoho informací na  toto 

téma není. Největší „nával“ se tak očekává pří-

ští rok, kdy ho odstartuje Avatar ve 3D. 

levizor. Ty se pod 102 cm nedělají – efekt by 

nevynikl a už i tady je to trochu na hraně, tak-

že pokud můžete, raději o kousek větší. Dále 

pak musíte mít také zdroj nějakého 3D signálu, 

i když Samsung a Sony umějí – s různou mírou 

úspěšnosti – převádět 2D video do  3D, a  to 

v  reálném čase (viz rubrika kaleidoskop). Sa-

mozřejmě potřebujete také brýle a synchroni-

zační vysílač, který je buď umístěn přímo v 3D 

televizoru, nebo si je dokoupíte jako balíček. 

Jako zdroj signálu vám může posloužit i sa-

telit s  3D vysíláním, k  čemuž nepotřebujete 

žádný speciální tuner a  stačí jen mít satelitní 

HD set-top box (tedy pokud ho nemáte už pří-

mo v televizoru). Dobré je také rovnou zakoupit 

3D Blu-ray přehrávač, který někdy bývá i do-

provázen nějakým tím 3D fi lmem nebo alespoň 

ukázkami ve 3D. 

A aby toho nebylo málo, pustit si prostorový 

obraz můžete třeba i na patřičně vybaveném 

počítači (monitory a grafi cké 3D karty se u nás 

už také prodávají), na herní konzoli (viz rubrika 

zábava) nebo přes rozhraní USB třeba v tele-

vizoru. Pokud tedy zvládá patřičný formát. Co 

se týče cenových relací jednotlivých částí 3D 

řetězce, ty najdete o pár stránek dále.

Jak je 3D uloženo 
a jak se vysílá
Na Blu-ray disku je použit kodek MPEG4-MVC 

(Multiview Video Coding), což je varianta kode-

ku H.264 AVC (Advanced Video Coding) zná-

mého z  vysílání ve  vysokém rozlišení HDTV. 

Jde o standard, takže nemusíte mít obavu, že 

by vámi zakoupený Blu-ray přehrávač zvládl 

jen některé fi lmy a  jiné ne. Filmy jsou na  BD 

disku uloženy ve Full HD, tedy v rozlišení 1 920 

x 1 080 bodů, a jsou tam vlastně dvakrát. Jed-

nou jako verze pro pravé oko a podruhé jako 

časově posunutá verze pro levé oko. Protože 

ale Asociace Blu-ray zvolila jako videokodek 

zmiňované MVC, zabere nahrávka jen o  asi 

polovinu více místa než stejný fi lm ve 2D. Na-

víc 3D fi lm půjde přehrát i ve většině běžných 

Blu-ray přehrávačů (někdy vyžadují aktualiza-

ci fi rmwaru), i když pochopitelně jen jako 2D; 

pouští se jen jeden datový tok. 

Jak jsem také naznačil výše, ve 3D jsou i hry 

(viz jejich testy v rubrice zábava), o jejichž pře-

hrání se postará například herní konzole Sony 

PlayStation 3, kterou můžete v  tomto čísle 

i vyhrát.  Tu navíc v září čeká další aktualiza-

ce fi rmwaru, po které bude dokonce schopna 

přehrávat ve 3D i běžné fi lmy, takže poslouží 

vysloveně univerzálně. 

V případě televizního vysílání jde o trochu jiný 

příběh. Tady totiž neexistuje – na rozdíl od BD 
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Philips nabízí 3D v řadách 8000 a 9000 (na snímku) a na podzimní trh chystá další variantu svého unikátního televizoru 

Cinema s poměrem stran panelu 21:9. 

Aktivní brýle pro 3D jsou navzájem nekompatibilní a někdy 

se nabízejí i ve verzích pro děti a pro dospělé (shora 

Panasonic, Philips, Samsung, Sony). Ceny se pohybují 

nad 2.000 Kč, napájení obstarává buď akumulátor 

dobíjený přes USB nebo častěji knofl íková baterie. 

Udávaná životnost je kolem 100 hodin, u Philipsu vidíte 

i synchronizační vysílač.

Princip vysílání 3D obrazu do televizoru si nejlépe 

představíte na sekvenční metodě, kdy dvě nezávislé 

kamery sejmou scénu a při vysílání jdou do brýlí „políčka“ 

pro levé a pravé oko pěkně v řadě za sebou, přičemž obě 

jsou ve Full HD (1 920 x 1 080 bodů). Existují ale i další 

metody a například pro televizní vysílání se používají 

„vertikální 3D“ (obrazy vedle sebe) či „horizontální 3D“ 

(obrazy nad sebou), které ovšem pracují s polovičním Full 

HD rozlišením.

Takto se vám jeví 3D bez brýlí – oba obrazy (pro levé 

a pravé oko) jsou lehce posunuty vůči sobě, což je dáno 

jejich postupným promítáním šedesátkrát za sekundu pro 

každé oko (z ukázkového disku Panasoniku).

Moderní film pro 3D se vytváří dvěma 

kamerami, které tak zaznamenávají lehce 

odlišný obraz (zabírají scénu z jiného 

úhlu) pro pravé a levé oko. Při promítání 

pak potřebujete zajistit, aby se ten správ-

ný snímek (v podstatě „jedno políčko“) 

dostal do toho správného oka. Existuje 

několik metod, jak to zařídit: 

• Anaglyfická: poprvé byla použita roku 

1853. Filmy se mohou promítat na běžný 

televizor a efektu se dosahuje použitím 

jednoduchých a velice levných dvouba-

revných brýlí, které obraz filtrují tak, aby 

vždy byl jen pro příslušné oko. Výsledek 

tomu ovšem odpovídá a kvalita obrazu 

i efektu je nízká.

• Pasivní s polarizačními skly: poprvé 

byla použita v roce 1936. Filtrování pří-

chozího obrazu pro příslušné oko zajišťují 

polarizační filtry. Brýle jsou lehké a levné, 

obraz je naopak na vysoké úrovni s men-

ším barevným zkreslením, ale vyžaduje 

speciálně upravený televizor či velice 

drahé projekční plátno. Dnes se tento 

systém často využívá v kinosálech. 

• Systém brýlí s aktivní závěrkou:

objevil se poprvé v roce 2007. Je založen 

na brýlích s LCD panýlky, které po syn-

chronizaci s 3D videem dokážou v přípa-

dě přicházejícího obrázku pro levé oko 

zatmít pravý panýlek a v případě obrazu 

pro pravé oko zatmít zase ten levý. Kvalita 

je na vysoké úrovni, systém však vyža-

duje napájení brýlí a synchronizaci se 

speciálně upraveným televizorem, resp. 

příchozím 3D signálem. Pro obě oči může 

být rozlišení obrazu ve Full HD (v případě 

tzv. sekvenčního 3D, kdy jednotlivé ob-

razy přicházejí za sebou), efekt není úzce 

vázán kolem středu obrazovky a televizor 

může být jak plazmový, tak LCD nebo 

třeba i projekční.

• Auto-stereoskopická: poprvé byla 

pro 3D tato metoda použita v roce 

2005, i když princip je znám už několik 

století. Obraz je viditelný pouze v rozmezí 

určitých úhlů, nevyžaduje žádné brýle 

a prostorový efekt využívá nedokonalosti 

lidského oka a tzv. lentikulární čočky či 

paralaxové bariéry (před displejem je 

umístěna fólie lámající obraz do různých 

směrů). Dnes se uplatňuje v reklamě či 

na pohlednicích, jež se mění podle úhlu, 

ze kterého se na ně díváte a které jste 

nejspíše už i viděli. Pro použití ve filmo-

vém 3D jde sice o zajímavou technologii, 

ale zatím příliš drahou a ne zcela dotaže-

nou. Nicméně některé firmy už předvedly 

první prototypy a všichni se shodují, že 

auto-stereoskopie představuje budouc-

nost 3D.

S použitím materiálů Sony zpracoval 

–wig.

Jednotlivé systémy 3D obrazu 

S Blu-ray přehrávačem a kinem Samsung au-

tomaticky získáte i  animovaný fi lm Mon stra 

vs. Vetřelci, který byl – pokud nepočítáme 

speciální projekci iMax – i prvním 3D fi lmem 

v českých kinech.

Vyplatí se už nyní koupit 3D televizor? Pokud 

tak jako tak chcete špičkový přístroj, pak roz-

hodně ano! Sám o sobě totiž představuje nej-

vyšší třídu, u níž se cenová hladina od té loň-

ské prakticky neliší.
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V  červenci, kdy vznikal tento článek, šlo 

u  nás především o  animované fi lmy Monstra 

vs. Vetřelci (dodává se s  přístroji Samsung) 

a Zataženo, občas trakaře. Naposled jmeno-

vaný fi lm byl nejen prvním volně prodejným 

3D diskem na našem trhu, ale byl připravován 

nedaleko našich hranic v továrně na BD disky 

Sony DADC u  Salzburgu (viz reportáž v  mi-

nulém, tedy červnovém čísle). Zde se rovněž 

pracuje i na Avataru ve 3D a na velice zajíma-

vém snímku OceanWorld 3D, který by měl vyjít 

v nejbližší době. Tento fi lm o světě pod hladi-

nou připravoval Jean-Michel Cousteau a jeho 

štáb více než sedm let, a točil se po celé pla-

netě – od Velkého bariérového útesu u Austrá-

lie až po domov tisíců žraloků – ostrov Roca 

Partida v Mexiku. Devadesátiminutový fi lm byl 

v našich kinech v říjnu minulého roku a BD disk 

ve  3D by měl vyjít na  50GB disku. Po  ukáz-

kách, které jsem u Sony viděl, ho mohu jen do-

poručit. Zda bude u nás k dispozici do konce 

roku i něco dalšího, se zatím neví, nicméně se 

očekává 3D Blu-ray se záznamy z Mistrovství 

světa ve fotbale v JAR.

O  Samsungu jsem se už zmiňoval, zbylí 

výrobci dodávají přehrávače či 3D kina buď 

zcela bez fi lmu (Philips, Sony, LG) nebo s dis-

ky ukázkovými. Za pozornost stojí ten od Pa-

nasoniku, který je opravdu povedený a složený 

nejen z animace, ale například i z krátkého vý-

letu do amerického Grand Canyonu.

Pokud jde o české fi lmy, ve 3D se chystá po-

hádkový muzikál V peřinách (březen 2011), kte-

rý je prý natáčen stejnou technikou jako Svatat, 

a  mj. také Spejbl a  Hurvínek. Mimochodem 

mezi českými kiny údajně najdete už šedesát 

takových, které jsou vybaveny pro promítání 3D 

a  letos na  jaře a v  létě jste v nich mohli ve 3D 

mj. narazit na  StreetDance, Příběh hraček 3, 

Garfi elda, Jako kočky a psi: Pomstu prohnané 

Kitty či na posledního Shreka (Zvonec a konec). 

V  srpnu a  září se mj. chystá Poslední vládce 

větru, Let´s Dance 3, Já, padouch či půvabně 

animovaná Legenda o sovích strážcích. Vlastní-

ky kin však zajímají ve 3D nejen fi lmy. Například 

společnost Palace Cinemas oznámila, že hodlá 

ve své síti kin ve 3D uvádět i koncerty, operní 

představení či sportovní klání. 

A co televizní vysílání?
Vedle fi lmů na  Blu-ray discích a  převodu 2D 

vysílání na 3D, což není zcela ono (1. genera-

ce – buďme shovívaví a nadšení J), je zájem 

pochopitelně i o televizní stanice. 

První 3D demokanál v Evropě v nekódované 

podobě spustila 4. května Astra ve spoluprá-

ci se Samsungem na stejnojmenném satelitu. 

Vedle ukázek už dnes nabízí i nějaký ten sport 

či hudbu. Příjem zvládne i běžný satelitní HD 

set-top box, což dnes není nijak drahá záleži-

tost, a běžná televize. Jen na obrazovce uvidí-

te na výšku posazené dva půlsnímky (systém 

tzv. vertikálního 3D). Pokud vše chcete vidět 

v  prostoru, potřebujete příslušně vybavenou 

televizi a brýle (papírové nestačí).

Vedle této volné stanice existuje i  několik 

dalších, avšak vysílajících kódovaně. Na nich 

jste mohli například se Sony vidět Mistrovství 

světa ve fotbale (více minulé číslo) či s Panaso-

nikem pro změnu tenisový turnaj French Open 

(více rubrika kaleidoskop). I  přesto, že u  nás 

neměly být obě akce běžně vůbec k  vidění, 

nakonec to dopadlo tak, že jste je mohli sle-

dovat na vybraných prodejnách, což jistě bylo 

velké lákadlo. 

Od  června pak v  rámci sítě UPC začala 

vysílat stanice HD+, čímž se odstartovalo 

první 3D vysílání v České republice. Zpočát-

ku se budou vysílat třikrát denně dokumenty 

o  cestování, koncerty apod., vždy do  dél-

ky maximálně dvaceti minut. Navíc k  tomu, 

abyste vysílání mohli sledovat, někdy nepo-

třebujete ani 3D televizor, čímž jsme se před 

závěrem opět dostali k  mému oblíbenému 

Tutti Frutti. Vysílají se totiž dva typy pořadů: 

jeden pro majitele 3D televizorů a druhý pro 

všechny ostatní, kteří mají televizory obyčej-

né. Těm ke sledování pořadů stačí jen brýle 

s červeným a zeleným fi ltrem. Od UPC je to 

jistě dobrá myšlenka, zamýšlená nejspíše 

rovněž jako pěkné lákadlo, čemuž se ne-

můžeme divit, a  jak vidíte, 3D nejen klepe 

na naše dveře, ale už je pomalu uvnitř. Stačí 

jen vstoupit...
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Co si můžete zakoupit ve 3D?
Výrobků pro 3D je na našem trhu opravdu hodně. Přišlo mi to docela paradoxní, zvláště když 

jsem si uvědomil, že první byly celosvětově uvedeny teprve letos v dubnu. Připravil jsem pro 

vás stručný přehled, který vám nabídne nejen pohled na jednotlivé skupiny, ale uděláte si z něj 

i obrázek o cenových relacích. Jak ale nejspíše tušíte, lze je prakticky všechny šmahem zařa-

dit do kategorií „drahé“ a „velmi drahé“. A pro letošek v nich nejspíše zůstanou, i když jedna 

vlaštovka tu přece jen je – BD přehrávače pro 3D, které se překvapivě rychle objevily v cenách 

pod 6.000 Kč. Ale i když se v této oblasti ceny snížily, někdy naopak i radikálně podražily 3D 

televizory. Zájem je totiž nejen po Evropě značný, takže se toho snaží výrobci využít, čemuž 

se v době nízkých marží nikdo nemůže divit. Ceny jsou jako obvykle doporučené koncové 

a ověřené u jednotlivých výrobců na konci července. 

televizory
Při výběru televizoru pamatujte i na čidlo infra-

červené synchronizace, které může být zabudo-

vané (typicky Samsung), nebo externí (například 

Philips). Pasivní 3D systém pak používá pouze 

jeden přístroj od  LG, všechny ostatní pracují 

s aktivními brýlemi, a tudíž čidlo vyžadují. 

Z tunerů u televizorů vždy najdete analogový 

a digitální pozemní (DVB-T), pokud bude k dis-

pozici nějaký další, upozorním na to v popisce.

LG: 47LD950 (pasivní 3D, LCD, 119 cm) – 

55.999 Kč (včetně 4 ks brýlí ); LX9500 (LCD, 

podsvícení LED, 119 a 139 cm) – srpen, od asi 

45.000 Kč. Ceny dodatečných brýlí se nepo-

dařilo zjistit.

Panasonic:  TX-P50VT20 (plazma, 127 cm, 

i  DVB-S/S2) – 66.995 Kč; TX-P65VT20 

(plazma, 165 cm, i DVB-S/S2) – 129.995 Kč. 

V ceně je vždy dvojice brýlí, další dokoupíte 

za 3.295 Kč.

Philips: 40PFL8605H (LCD, podsvícení LED, 

102 cm, osvětlení pozadí Ambilight) – 44.990 Kč, 

lze také zakoupit jako 46PFL8605H (117 cm – 

54.990 Kč) a 52PFL8605H (130 cm – 69.990 Kč); 

40PFL9705H (LCD, plošné podsvícení LED, 

102 cm, Ambilight) – 61.990 Kč, lze také zakoupit 

jako 46PFL9705H (117 cm – 71.990 Kč). 

K  televizorům je třeba vždy dokoupit „3D 

balíček“ PTA02 (5.990 Kč) se dvěma kusy 

brýlí, synchronizačním vysílačem a aktualiza-

cí na  3D (alespoň zatím). Další brýle dokou-

píte za  2.990 Kč. Všechny televizory jsou ve-

dle DVB-T rovněž vybaveny tunerem DVB-C 

kompatibilním s  UPC. V  září či v  říjnu bude 

ještě uvedena 3D verze televizoru Cinema 

58PFL9955H s poměrem stran nikoli 16:9, ný-

brž 21:9.

Samsung: LE40C750 (LCD, 102 cm) – 

34.990 Kč, lze také zakoupit jako LE46C750 

(117 cm – 44.990 Kč); UE40C7000 (LCD, 

podsvícení LED, 102 cm) – 44.990 Kč, lze 

koupit i jako UE46C7000 (117 cm – 57.990 Kč) 

a  UE55C7000  (140 cm – 84.990 Kč); 

UE40C8000 (LCD, podsvícení LED, 102 cm) – 

49.990 Kč, lze také zakoupit jako UE46C8000 

(117 cm – 62.990 Kč) a  UE55C8000 (140 cm 

– 89.990 Kč); UE40C9000 (LCD, podsvícení 

LED, 102 cm) – 99.990 Kč, lze také zakoupit 

jako UE55C9000 (140 cm – okolo 160.000 Kč); 

PS50C6900 (plazma, 127 cm, DVB-S/S2) – 

42.990 Kč; PS50C7000 (plazma, 127 cm) – 

44.990 Kč, lze také zakoupit jako PS63C7000 

(160 cm) – 93.990 Kč. Všechny přístroje nabí-

zejí i tunery DVB-C kompatibilní s UPC, převod 

z  2D do  3D v  reálném čase a  všechny ceny 

zahrnují i  dvojici brýlí. Další je možné dokou-

pit za 2.490 Kč (bateriové), 2.990 Kč (dobíjecí) 

a 2.790 Kč (dětské).

Sony: KDL46HX800 (LCD, podsvícení LED, 

117 cm), lze také zakoupit jako KDL46HX805 

(117 cm), KDL52HX800 (132 cm), KDL52HX805 

(132 cm); KDL46HX900 (LCD, plošné pod-

svícení LED, 117 cm), lze také zakoupit jako 

KDL46HX905 (117 cm), KDL52HX900 (132 

cm), KDL52HX905 (132 cm); KDL-46LX900 

(LCD, podsvícení LED, 117 cm), lze také zakou-

pit jako KDL46LX905 (117 cm), KDL-60LX900 

(152 cm) a KDL-60LX905 (152 cm). 

Sony opět poněkud změnilo nabídku (zejmé-

na úhlopříčky, které k nám hodlá dovážet), ale 

tato prý bude platná minimálně do podzimu, 

i když se ceny přes všechnu snahu zjistit ne-

podařilo. Všechny televizory mají převod z 2D 

do  3D v  reálném čase, některé používají za-

budovaný synchronizační vysílač, jiné ho mají 

externí. Přístroje, jejichž označení končí na „5“, 

mají nejen tunery DVB-T a DVB-C, ale i satelitní 

DVB-S/S2. Zda bude v ceně televizorů dvojice 

brýlí a  v  případě externího synchronizačního 

vysílače i ten, nebylo jasné. K dispozici nebyly 

ani ceny brýlí pro dospělé (TDGBR100B) ani 

pro děti (TDGBR50).

Blu-ray přehrávače
LG: BX580 (5.999 Kč), BDS590 (8.990 Kč), 

HR550S (12.999 Kč).

Panasonic: DMP-BDT300EG (12.995 Kč).

Philips: BDP7500 (6.990 Kč), BDP8000 

(8.990 Kč), BDP9600 (říjen, cena ještě nesta-

novena).

Samsung: BD-C6900 (9.990 Kč, včetně 3D 

fi lmu).

Sony: BDP-S370 (4.999 Kč, září), BDP-S470 

(5.999 Kč), BDP-S570 (7.499 Kč), BDP-S770 

(8.999 Kč, září, říjen). 

domácí kina
LG: HLX55W (systém 2.1, cena nestanovena, 

podzim), HX995TZ (systém 5.1, cena nestano-

vena, podzim).

Philips: HT S9140 (systém 2.1, 29.990 Kč), 

HT S9520 (systém 5.1, 34.990 Kč), HT S9540 

(systém 5.1, 39.990 Kč).

Samsung: HT-C9950 (systém 7.1, zhruba 

49.990 Kč, včetně 3D fi lmu, září).

Sony: BDVF500 (systém 2.1, 12.999 Kč), 

BDVF700 (systém 2.1, 17.990 Kč), BDVE370 

(systém 5.1, 12.999 Kč), BDVE870 (systém 5.1, 

16.999 Kč), BDVE970 (systém 5.1, 20.999 Kč).

fotoaparáty
Sony: NEX-3A a NEX-5A (panoramatické 3D 

fotky, od 13.990 Kč).

herní konzole
Sony: PlayStation 3 (8.764 Kč, nyní 3D hry, 

v září i 3D fi lmy).

Philips nabízí jako doplněk 3D televizorů velice zajímavou „lištu“ HT S9140 s virtuálním 

zvukem typu 2.1, tedy doplněnou o externí subwoofer, která má rovněž zabudován 3D 

Blu-ray přehrávač. Co jsem mohl na předprodukčním vzorku vyzkoušet, zvuk byl – na daný 

systém – výtečný, dálkový ovladač má – na rozdíl od televizorů – označena všechna 

tlačítka a v menu lze kolovat. HT S9140 přijde na 25.990 Kč a spolupráce s 3D televizorem 

Philips 40PFL8605H byla excelentní, měl jsem ji ovšem bez aktualizace na 3D.

V dubnovém čísle vyšla recenze na Avatar ve 2D. Kdy 

bude 3D, se neví, zřejmě někdy na přelomu roku, spíše 

ale až rok příští. Mimochodem, 3D fi lmy přehrajete 

i v obyčejném BD přehrávači ( jako 2D) a jejich krabičky 

se od běžných Blu-ray liší průhledným obalem namísto 

modrého, který vidíte na snímku. V červenci se u nás 

ale pro 3D volně prodával pouze jediný fi lm – Zataženo, 

občas trakaře.

Samsung nabízí 3D televizory všech principů i typů 

podsvícení. Na snímku vidíte LCD přístroj s podsvícením 

LED z řady 8000. 
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Samsung Galaxy S 

Jak vidíte ze snímku, tento telefon je vystavěn à la iPhone, co nevidíte, je operační 

systém Google Android, 1GHz procesor a rozměrný displej typu Super AMO-

LED, tedy velice jasný a detailní. Firma Galaxy S vybavila uživatelským rozhraním 

TouchWiz 3.0 a koncept podporuje řadu intuitivních integrovaných funkcí, včetně 

textového vstupu Swype, internetového prohlížeče Layar a podpory služeb po-

skytovaných na základě aktuální polohy (LBS). Další informace naleznete v rubrice 

kaleidoskop.  

Cena: 13.990 Kč

ELEKTRONIKA • TIPY

S omezením nabídky u operátorů a poklesem cen volně prodávaných přístrojů je o ty druhé 

stále větší a větší zájem. Připravili jsme proto pro vás pár tipů na toto téma, které se – jako 

obvykle – vyznačují co nejrozmanitějšími vlastnostmi a nejrůznějšími cenovými relacemi. 

Emporia Talk premium

Potřebujete jednoduchý, ale přitom kvalitní telefon pro „starší generaci“? Zkuste tento, 

který je vybaven i kvalitním budíkem (zapnutí a vypnutí je dílem okamžiku) a přístupným 

ovládáním pro kohokoliv. Jsou tu rozměrná tlačítka, dobře čitelný displej s oranžovým 

podsvícením a velkými znaky a reproduktorek kompatibilní s naslouchátky. Vše je pro-

pracované do posledního detailu a některé funkce jsou dostupné pomocí postranních 

tlačítek. Nechybí ani výsuvný telefonní seznam a rychlá volba.

Cena: 2.099 Kč
Test: duben 2010

foto: LG, Samsung, Sony Ericsson 

Sony Ericsson Elm 
(J10i2) 

Mobil se „stromovým“ jménem (elm 

znamená jilm) patří do ekologicky šetr-

né a dobře vybavené řady GreenHeart. 

Nabízí jak kalendář či stopky, tak webový 

prohlížeč, e-mail či přístup na sociální 

sítě. Celá řada pak využívá materiálů 

snižujících emise CO
2
, např. tím, že jsou 

použity recyklované plasty či příručka 

v telefonu a naopak nejsou použity 

nebezpečné chemikálie. I přes relativně 

nízkou cenu tu najdete například i pěti-

megapixelový fotoaparát s automatickým 

zaostřováním.

Cena: 4.050 Kč

Samsung Diva S7070
Pro ženy je určena řada mobilních telefonů Samsung Diva Collection 

2010, v tomto případě zastoupená S7070 s rozměrným dotykovým 

displejem. Je určen ženám vyznávajícím moderní styl života a vedle 

elegance a noblesy, která i z tohoto relativně levného mobilu vyzařuje, 

jsou tu i speciální funkce pro ženy. Například design písma či seznam 

pro nákupy.  

Cena: 4.299 Kč

Samsung Shark S3550

Vysouvací kompaktní telefon s rozměry 96 x 

46 x 14 mm a hmotností 79 g má vzhledem 

k nízké ceně překvapivě luxusní vzhled. 

Ani výbava není špatná a najdete tu třeba 

i připojení do sociálních sítí, 2megapixelový 

fotoaparát a mechaniku paměťové karty 

microSD. Kupodivu nechybí ani rádio s RDS 

či podpora řady hudebních formátů (mj. 

MP3, AAC, WMA). 

Cena: 2.399 Kč

LG Optimus GT540 

Pokud toužíte po chytrém telefonu třeba i s přehráváním fi lmů v DivX a nechcete za něj platit 

příliš, zkuste tento, který je vybaven systémem Google Android. Dotykový displej má úhlo-

příčku 7,6 cm, hlavní menu si můžete upravit podle svého, zabudován je fotoaparát se třemi 

miliony pixelů, mechanika karty MicroSD a telefon se dodává v několika barvách. 

Cena: 5.290 Kč 
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chtít přidat satelitní tuner, volbu nenajde-

te. Není tak neobvyklé, že majitel je nucen 

zavolat specialistu, který s  tím ovšem má 

také problém. Panasonic totiž umístil volbu 

přidání dalšího druhu signálu – v tomto pří-

padě satelitního – do části „Nastavení“, ale 

kupodivu v tomto případě na položku „Menu 

ladění DVB-T“... 

Minusem je také pro multimédia sdru-

žené tlačítko rychloposuvu s  tlačítkem pro 

přeskok po  kapitolách, EPG, které si sice 

bravurně pamatuje program všech stanic, 

což ani zdaleka není obvyklé, ale po  pře-

pnutí vám vypne obraz i  zvuk, a  zejména 

pak problematický vstup do rozšířené úpra-

vy barev (nejprve musíte v části „Nastavení“, 

povolit volbu „Vylepšit (isfccc)“, a teprve pak 

se vám objeví patřičné položky). Tím jsem 

ale vyčerpal všechny specialitky. Jinak tu 

totiž najdete příjemné funkce jako „Hold“ 

zastavující obraz, nahrávání na externí USB 

disk a výtečně dělané satelitní ladění (pokud 

jste už v  něm), které si automaticky poradí 

i se dvěma družicemi. Nezapomeňte ovšem 

na  základní věc, na  kterou většinou zapo-

mínají prodavači – k  televizoru potřebujete 

nejen kartu poskytovatele satelitního sig-

nálu, ale i  tzv. CAM modul (adaptér), který 

není součástí standardní nabídky. Ptejte se 

po něm, protože bez něj je vám přístupová 

karta k ničemu! 

Excelentní obraz i zvuk
Tady jste opravdu v  jiné třídě a  označení 

Rolls-Royce nepochybně sedí. Synchroni-

zační vysílač pro 

3D je zabudovaný, 

takže nikde nic ne-

povlává, příjemná 

je „kinocertifi ka-

ce“ THX, kterou 

se může chlubit 

málokterý přijímač, 

a  také tlačítko úpl-

ného vypnutí tele-

vizoru. A  protože 

Panasonic spotře-

bu neudává, nele-

nil jsem a  změřil si 

ji. U  plazmy hod-

ně osciluje podle 

typu scény (klid-

ně i  o  200 wattů), 

a  dospěl jsem tedy 

ke  značnému roz-

mezí 63, resp. 380 wattů jako maximum. 

U daných 127 cm byste se však v praxi měli 

dostat na nějakých 270 W. 

V okamžiku, kdy vypnete panel a nechá-

te puštěný pouze zvuk, naměříte mezi 56 

a 57 W, což také není špatné, i když se cel-

ková spotřeba – pochopitelně – s LCD televi-

zorem s podsvícením typu LED měřit nemů-

že. Je to o jiném přístupu.

Zvuk vás překvapí svou plností, převod 

(resamplování ) z vysílání PAL na vysoké roz-

lišení HDTV je výtečný a  velice bohaté jsou 

i možnosti, jak si obraz ovlivnit podle vašeho 

gusta. Jsme v nejvyšší třídě a tomu také vše 

odpovídá.

Excelentní 3D
Vyzkoušel jsem celou řadu 3D ukázek 

a  prakticky vždy s  excelentním výsledkem. 

Pozor jen na přímé sluneční světlo, protože 

momentálně dodávané brýle mají ze stran 

příliš velká vykrojení, takže 3D může trochu 

interferovat (fi rma už chystá nápravu). 

Také běžný 2D obraz i zvuk je bez kompro-

misů, a na to, co vytýkám plazmám Panasoni-

ku v poloviční ceně, tedy na „pergamenovou“ 

a elektronicky „vyumělkovanou“ pleť v okamži-

ku resamplingu na HD, tady nenarazíte. Obraz 

má téměř fi lmové podání a z toho černobílého 

budete nejspíše – stejně jako já – naprosto 

uneseni (doporučuji zhlédnout „vyčištěný“ se-

riál Hříšní lidé města pražského). Prostorový 

efekt je ohraničený, prakticky bez duchů, resp. 

dvojitých kontur a při pohledu ze stran se ztrá-

cí výrazně později než u LCD. To platí i o 3D 

vysílání (viz rubrika kaleidoskop).

V  každém případě tu máme jeden ze tří, 

možná čtyř nejlepších televizorů současného 

trhu a s výše uvedeným omezením (zejména 

slabá multimédia) ho mohu jen doporučit. 

Ostatně i  když zapomenete na  excelentní 

3D, dostanete prakticky po všech stránkách 

výtečný televizor, včetně skvěle navrženého 

Viera Castu s  kompletním a  bezplatně do-

stupným archivem televize Nova. Stačí se jen 

připojit na internet.

3D televizor Panasonic TX-P50VT20E

PLAZMA

podle mého gusta
Televizor budil očekávání už od jeho představení na výstavě spotřební elektroniky CES 2010 

(viz reportáž v únorovém čísle), ale v ostré prodejní verzi se k nám dostal až na začátku 

prázdnin. Jeho kvality jsou nesporné, a pokud bych si ho mohl dovolit, neváhal bych. Cena je 

nepochybně vysoká, ale výsledek…

Vezměme to ale popořadě. Za  hodně peněz 

dostanete hodně muziky, i  když o  kapitole 

„Panasonic a multimédia“ by se nechal napsat 

další článek. Kvůli nim si však tenhle televizor 

nejspíše kupovat nebudete a byla by to i chy-

ba. Multimédia Panasonic nikdy příliš neuměl 

a tady je to o to horší, že souborový manažer 

míchá vše do  jednoho či dvou adresářů. Fo-

tografi e si však nejspíše promítnete bez pro-

blémů.

Ovládání se zádrhely
Snad u všech televizorů Panasoniku z letoš-

ní řady vybavených satelitním tunerem na-

razíte na to, že když televizor nainstalujete 

například pro pozemní DVB-T, a pak budete 

ELEKTRONIKA • TEST

cena: 66.995 Kč 

(včetně dvojice brýlí)

úhlopříčka, 

formát:

127 cm (50“), 

16:9

obrazovka: plazma, 

1 920 x 1 080 bodů; 

doba odezvy 0,001 ms 

tuner a zvuk: DVB-T a DVB-S/S2 

(vše HD – MPEG-2, 

MPEG-4), analogový; 

zesilovač 3x 10 W, 

virtuální zvuk  

přehrává 

(udáváno):

přes USB a SD (XC): 

MP3, AAC, JPG, MPEG-2, 

AVCHD, WMV, DivX a DivX 

HD

vstupy/výstupy 

(výběr):

vzadu: 3x HDMI, 2x 

SCART, digitální optický 

audiovýstup, Ethernet 

(LAN); na boku: HDMI, 2x 

USB, SD karta, PCMCIA 

(CI+), sluchátka

rozměry (švh); 

hmotnost:

1 224 x 810 x 335 

(bez podstavce 90) mm; 

30,5 kg

Panasonic TX-P50VT20E

(A 3D)

Brýle mají příliš velká vybrání ze stran, takže pozor na interferenci se slunečním světlem. Prostorový efekt pak totiž 

může být narušen jakýmsi vlněním na okraji pohledového pole.

Z voleb pro 3D si televizor poradí s následujícími formáty: „automaticky“ (vybírá sám), 

„vertikální 3D“ (obrazy vedle sebe, typicky televizní 3D vysílání ), „horizontální 3D“ (nad 

sebou) a „nativní“. Tato volba propouští vstupní 3D signál beze změny a je určena pro fi lmy 

na Blu-ray discích.
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K  přehrávači dostanete BD disk plný po-

zoruhodných ukázek. Já jsem využil i  další 

a prakticky vždy bez jakýchkoli potíží. Někdy 

prý byly vidět trochu méně ostré hrany, na což 

mě upozornila jedna návštěva, ale zde mějte 

na paměti jedno: 3D může působit, a také pů-

sobí, na  každého trochu jinak. Kupříkladu já 

se na něj nemohu dívat vleže (rozbolí mě hned 

hlava), i když fi rma tvrdí, že to jde. 

Výborná výbava
Výbava zahrnuje jak zabudované dekodéry 

Dolby TrueHD a  DTS-HD, tak analogový re-

produktorový výstup typu 7.1, a  tudíž nepo-

třebujete A/V zesilovač vybavený dekodéry 

HD audia. Nechybí ani adaptér pro bezdrátový 

přístup na  internet či domácí počítačovou síť 

a také spousta možností, jak ovlivnit nastavení 

přehrávače. 

Ovládání je povětšinou snadné a  DMP-

-BDT300 také poměrně rychle pracuje 

s běžnými Blu-ray disky (o chvíli déle to trvá 

u  3D), takže nejspíše ani nebudete muset 

zapínat funkci rychlejšího startu. U ní pozor 

– má výrazně vyšší spotřebu v pohotovost-

ním režimu. 

Panasonic  je hodně opatrný, co do pohle-

dových úhlů pro 3D (70 stupňů do stran a 20 

stupňů na výšku od středu), ale ani při pohle-

du skoro zboku jsem neviděl posun obrazu. 

Ten nastával až tehdy, když brýle ztratily syn-

chronizační signál, což je skutečně málokdy 

a musíte kvůli tomu zcela na bok plazmového 

panelu. Přehrávač jsem totiž zkoušel zejmé-

na s  fi remním TX-P50VT20, a  ten má dvojici 

synchronizačních vysílačů. Brilantní a s citem 

přehrávaný prostorový obraz ale mohu potvr-

dit i u druhého z napojených televizorů – Sony 

KDL-40LX900 – i u běžných DVD či BD disků 

a například na Casino Royale byla radost po-

hledět. 

Na multimédia není
Pokud do přehrávače pustíte horší signál, ty-

picky jednoduchý fi lm v  DivX, uvidíte, že re-

sampling, tedy převedení videa z rozlišení PAL 

na Full HD, je opravdu výborný. Ostatně v této 

cenové relaci bych nic jiného nečekal. Některá 

videa v DivX se však odmítala spustit, stejně 

jako MKV či soubory v MPEG-2. Na multimé-

dia tenhle přehrávač určitě není a  situace je 

v  podstatě obdobná jako u  televizorů (napří-

klad fotky z SD karty vám nahází do jednoho 

adresáře). 

Jelikož v ceně dostanete i bezdrátový USB 

adaptér, není problém vstoupit na  internet, 

resp. fi remní aplikaci Viera Cast či na domácí 

počítačovou síť. Viera Cast nabízí přednasta-

vené aplikace jako počasí, video z  youtube.- 

com nebo přístup do  archivu televize Nova 

(zdarma). Nemůžete sice zapsat libovolnou 

webovou adresu, zato ovládání je vskutku jed-

noduché a zvládnou ho všechny generace. 

Panasonic DMP-BDT300EG je výborný, 

i  když drahý Blu-ray přehrávač s  výtečným 

obrazovým podáním, bohatou výbavou a ne-

méně bohatými nastaveními. Pokud netrváte 

na multimédiích a můžete si ho dovolit, mohu 

ho jen doporučit.

Jediný model přehrávače Panasoniku mo-

mentálně podporující prostorový obraz 

z Blu-ray disků je určen 

pro dva 3D televizory – 

TX-P50VT20 (viz recenze) 

a TX-P65VT20. Podívejme 

se tedy, jak jim sekunduje, 

protože jak vidíte už z ti-

tulku, není nejlevnější.

DRAHÝ, 
3D BD přehrávač Panasonic DMP-BDT300EG

TEST • ELEKTRONIKA 

text: Bohumil Herwig, foto: Philips

Testovaný 32PFL5405H má typickou spotřebu 

91 W, 32PFL5605H s LED stačí k provozu jen 

71 W, přičemž spotřeba v pohotovostním režimu 

je stále stejná – méně než 0,15 W. Oběma televi-

zorům však nechybí ani tlačítko úplného vypnutí. 

Včetně tuneru pro kabelo-
vou televizi
Philips v  případě kabelového tuneru DVB-C 

nabízí kompatibilitu s majoritním provozovate-

lem UPC, a  to včetně vysílání v HD, což platí 

i o pozemním DVB-T příjmu. V průběhu insta-

lace si také můžete zvolit režim šetření energií 

a  vybrat ze tří zvukových nastavení. Jakmile 

se prokoušete setříděním programů (dopo-

ručuji povedený elektronický manuál), zjistíte, 

že máte k dispozici pět režimů poměru stran 

obrazu, u nichž chybí 14:9 a zdánlivě i 4:3 (je 

zajištěn přes funkci „Auto zoom“). Pro zvuk jich 

je kupodivu sedm a osm pro nastavení obrazu, 

včetně jednoho speciálního pro fotografi e, kte-

rý se zapne automaticky v okamžiku promítání 

snímků v JPG. A když jsme u multimédií: ma-

nažer souborů pracující s perfektní češtinou je 

opravdu vynikající, i když si na funkce potřebné 

pro promítání fi lmů musíte na atypickém dálko-

vém ovladači zvyknout. Jedinou opravdovou 

vadou je absence titulků ve  fi lmech v  DivX, 

naopak příjemné je, že si v manažeru nemu-

síte dopředu vybírat, co chcete promítat. Pustí 

v  jednom zátahu, 

o co ho požádáte.

Lze vypnout i panel
O  spotřebě jsem už hovořil. Při měření v  zá-

kladním nastavení jsem dospěl k minimu 59 W 

a maximu 88 W, a protože lze vypnout i panel 

a nechat si puštěný jen zvuk, má spotřeba šan-

ci poklesnout na nějakých 13 či 14 wattů, což 

je vynikající. Úsporu energie si můžete celkově 

upravit zmáčknutím zeleného teletextového a ni-

jak nepopsaného tlačítka. Na tohle tvůrci trochu 

pozapomněli, stejně jako na nápovědu například 

v EPG. A tady by byla opravdu zapotřebí, protože 

na displeji vidíte jen začátek vybraného pořadu, 

zvuk i obraz se přeruší a zobrazen není ani prv-

ní řádek bližšího popisu. Vše se vyvolává přes 

dodatečné menu, a někdy je to trochu kompli-

kovanější. Ovládání je vůbec poněkud atypické, 

ale zvykl jsem si překvapivě rychle. Jen si musíte 

některé fi nesy Philipsu pamatovat. Jako třeba tu, 

že na přehled stanic se chodí přes tlačítko EPG... 

Celé řadě 5000 by zjevně prospěla vyšší dů-

slednost v označování funkcí a kontextová nápo-

věda, čímž by se prvotní seznámení s  televizo-

rem výrazně urychlilo. Jinak v podstatě nemám 

co vytknout. V EPG se můžete nechat na pořad 

i upozornit (televizor se probudí i z pohotovostní-

ho režimu), zvuk je příjemně plný a i když chybí 

nastavení ekvalizéru, v některých režimech cítíte 

i basy. Podání obrazu je přirozené s celou řadou 

možností, jak ho ovlivnit, ale nejspíše to ani ne-

budete potřebovat. Už základní režim je navržen 

citlivě a příjemná je i hlubší černá. Jen doporu-

čuji připlatit si 2.000 Kč za podsvícení DirectLED. 

Za tyhle peníze je to za hubičku.

U některých modelů řady 5000 nabízí 

Philips možnost zvolit si mezi tradičním 

podsvícením trubicemi a podsvícením 

úspornějšími LED diodami. Platí to i tomto 

přístroji s úhlopříčkou 81 cm. Já jsem sáhl 

po verzi základní, která je o dva tisíce lev-

nější. Za zmiňovaný rozdíl pak dostanete 

navíc tzv. plošné podsvícení DirectLED 

(128 LED diod zabudovaných do zadní 

stěny), a tudíž nejen lepší obraz, ale také 

výrazně nižší spotřebu.

a kvalitní obraz
SOLIDNOST
televizor Philips 32PFL5405H

ELEKTRONIKA • TEST

Elegantní design podtrhuje roubení z kvalitního průhledného plastu. Vypínač najdete vpravo 

dole, na boku a vzadu je pak celá řada rozhraní včetně dokonce trojice konektorů HDMI.

Na čelní stěně nenajdete žádná tlačítka. Jediná dvě jsou na horní straně, další pod odklopným víkem vpravo.

cena: 15.990 Kč (32PFL5605H, 

LED – 17.990 Kč)

úhlopříčka, 

formát:

81 cm (32"), 

16:9

obrazovka: LCD, 100 Hz, 1 920 x 

1 080 bodů, odezva 2 ms 

tuner a zvuk: DVB-T, DVB-C (vše i HDTV 

MPEG-4), analogový; 

zesilovač 2.1, 2x 10 W 

a 20 W virtuální kanál 

přehrává 

(udáváno):

přes USB: MP3, WMA, 

AAC, JPG, MPEG-1, 

MPEG-2, MPEG-4 AVC 

(H.264), AVI, WMV9/VC1, 

DivX (bez titulků)

vstupy/výstupy 

(výběr):

vzadu: 2x HDMI (1x verze 

1.4), SCART, digitální 

koaxiální audio (cinch), 

sluchátka; na boku: HDMI, 

USB

rozměry (švh); 

hmotnost:

796 x 559 x 221 mm; 

8,3 kg

cena: 12.995 Kč (včetně 3D BD 

disku s ukázkami)

přehrává 

(výběr):

Blu-ray, DVD-RAM, DVD 

(i DL), CD; formáty (podle 

druhu média): AVCHD, 

DivX (včetně titulků), 

MP3, JPEG

vstupy/výstupy 

(výběr):

2x HDMI, analogový 

audiovýstup 7.1, koaxiální 

i optický digitální 

audiovýstup, USB, 

Ethernet (LAN); z čela: 

USB, mechanika karty 

SD (XC) 

rozměry (švh); 

hmotnost:

430 x 66 x 245 mm;  

2,6 kg

Philips 32PFL5405H

Panasonic DMP-BDT300

Jak vidíte, přehrávač není lokalizován a dovoluje nastavit 

způsob přehrávání 3D disků.

ale dobrý
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„Gramofon“ hned na  první pohled zaujme 

úžasným provedením z  opravdového dřeva 

(žádná umělohmotná imitace!) s ladicí stupnicí, 

přesně takovou, s jakou jsme se mohli setká-

vat před více než šedesáti lety. 

Chytrý návrh
Při bližším pohledu vašim očím „vyskočí“ umně 

skrytá tlačítka na ovládání CD, MP3 přehráva-

če a kazet. Stejně tak tu najdete i tlačítka pro 

nahrávání na fl ash disk, umístěný v decentně 

zastrčené USB zásuvce nad ladicí stupnicí. 

Ostatně ta se podobá těm, na které byli naši 

dědové zvyklí, a dokonce i  tuner je analogo-

vý a stanice se vyhledávají pomocí otočného 

knofl íku vpravo od  stupnice. Ukazatel v  po-

době ručky pak cestuje po stupnici a  zobra-

zuje přijímanou frekvenci. Prostě paráda, jako 

za dávných časů! 

Díky tomuto přístupu tu sice nenajdete žád-

né předvolby stanic, ovšem tuner má překva-

pivě dobrou citlivost i selektivitu, tedy schop-

nost naladit stanici přesně tak, aby se do  ní 

nepletl signál stanice jiné. Výkon 2x 3 W dnes 

vzbuzuje úsměv, a  zesilovač by si zasloužil 

i vyšší, ale reprodukce je překvapivě čistá i při 

maximálních hlasitostech. Přístroj není určen 

do  větších prostor, ale běžné pokoje dokáže 

zvukem spolehlivě naplnit. 

Vylepšené „ripování“
Největší bombou je vestavěný gramofon, který 

najdete pod odklápěcím křídlem, s rychlostmi 

33, 45 a 78 ot./min, takže na něm přehrajete 

LP, SP a dokonce, pokud máte to štěstí, i sta-

rodávné šelakové desky z období před druhou 

světovou válkou. Gramofon je vybaven spou-

štěcím mechanismem přenosky a automatic-

kým vypnutím na konci desky i  s následným 

zvednutím raménka a jeho zaparkováním. 

Mechanika na  přehrávání kazet je umístě-

na na boku a  lze v ní kazety pouze přehrávat. 

„Cédéčko“ je uprostřed čelní stěny tak šikovně, 

že „šuplík“ prakticky není vidět. Všechny činnos-

ti, kromě gramofonu, se ovládají tlačítky vpravo 

nad ladicím knofl íkem. Přepínání zdrojů se děje 

pomocí tlačítek pod stupnicí. Většinu funkcí lze 

ale také řidit pomocí dálkového ovladače. 

Jakmile chcete nahrávat, stisknete dvakrát 

tlačítko Record. Soubory jsou převáděny (ri-

povány) do  formátu MP3 s  datovým tokem 

128  kb/s, a  poté je můžete přenést třeba 

do počítače.

Hyundai RTCC 515RIP mě vysloveně na-

dchl. Je velmi dobře zpracován, a pokud jste 

třeba na  půdě našli desky po  dědovi či otci, 

můžete si vychutnat ten krásný pocit, kdy jehla 

vklouzne do spirálové stopy, ozve se charak-

teristický praskot a  následně i  hudba. Tahle 

krásná nedokonalost vás vtáhne do dob, kdy 

bylo na vše více času. A ještě něco: gramofon 

krásně voní, hlavně, když se „rozhicují“ kon-

cové zesilovače. Voní dřevem tak, jako tomu 

bývalo dřív…

RETRO LETÍ
retrogramofon Hyundai RTCC 515RIP

ELEKTRONIKA • TEST

cena: 4.990 Kč

přehrává: gramodesky (33/45/78 

ot./min), CD (hudební/

CD-R/RW), USB (MP3, 

WMA), kazeta (CC), FM/

AM rádio

nahrává: do MP3 (128 kb/s), na 

USB fl ash paměť 

výstupní 

výkon: 

2x 3 W 

vstupy/vý-

stupy:

2x stereo/audiovstup 

(cinch), sluchátka 

(3,5 mm, jack)

rozměry (švh); 

hmotnost:

450 x 235 x 340 mm; 

8,2 kg

Hyundai RTCC 515RIP

Knofl ík nalevo od stupnice slouží, jak bývalo zvykem, k regulaci zesílení. Mezi ním a stupnicí najdete displej informující 

o přehrávané skladbě z CD či USB, můžete pomocí něj programovat pořadí přehrávání skladeb a indikuje i záznam na 

USB disk. Ten můžete provést z rádia, gramofonu, CD a dokonce i z kazety.

Z bohaté nabídky výrobce pro retro-

oblast jsme měli možnost otestovat 

systém RTCC 515RIP, vybavený rá-

diem s vlnovými rozsahy AM (střední 

vlny) a FM, gramofonem, přehráva-

čem kompaktních kazet, cédéček 

a také USB fl ash disků. Dodává se 

ve světlém i tmavém provedení.
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Zopakujme si nejprve důvody, proč si myčku 

nádobí pořídit. Úspora času a přínos k pohodlí 

jsou zřejmé, avšak ekonomické důvody jsou 

také podstatné. Budeme-li uvažovat, že rodina 

myje nádobí v dřezu a spotřeba vody bude asi 

40 litrů na  jedno mytí, pak mytí pod tekoucí 

vodou „sebere“ asi 70 litrů. V myčce umyjete 

najednou zhruba 3x více nádobí při spotřebě 

7 až 12 litrů vody.

Nejrůznější zveřejňované výpočty pak do-

kazují, že myčka nádobí si úsporami vody 

a elektrické energie na sebe za svoji životnost 

vydělá. Jak brzy, to záleží na tom, zda myjete 

nyní nádobí ve dřezu nebo pod tekoucí vodou. 

Co zvážit před nákupem
Nejprve byste si měli ujasnit, kam myčku umís-

títe a kolik prostoru pro ni máte. Ve stejné chvíli 

je nutné zvolit, zda myčku zabudujete do ku-

chyňské linky, přičemž lze vybrat typ s viditel-

ným ovládacím panelem nebo plně integrova-

ný, nebo zda sáhnete po myčce volně stojící. 

Základní modely ve  všech provedeních mají 

šířku 60 nebo 45 cm. Malé kompaktní modely 

s výškou do 60 cm jsou pak určeny spíše pro 

malé domácnosti nebo kanceláře. V poslední 

době se stává trendem zabudování spotře-

bičů do výšky trupu a tomu se nevyhnuly ani 

vestavné myčky. Pochopitelně lze takto zabu-

dovat jakoukoli myčku, pokud se při montáži 

přizpůsobí vedení odpadu. Myčka by měla mít 

stejně jako pračka samostatný přívod energie 

a výhodou je i samostatný odpad.

Na otázku, jak „velkou“ myčku zakoupit, si 

odpovíte po  úvaze, kolik nádobí ušpiníte. Je 

vhodné pořídit myčku takové velikosti, abys-

te ji nemuseli zapínat častěji než 1x za den až 

dva. Jistěže, větší myčka umyje najednou více 

nádobí, ale i zde jsou rozdíly. Myčky klasických 

rozměrů (60 x 85 x 60 cm – švh) umývají 12 až 

15 sad nádobí. Sadou se zde myslí talíř hlu-

boký, mělký, dezertní talířek, šálek, podšálek, 

nůž, vidlička, lžíce, lžička a dezertní vidlička – 

to vše po jednom kusu.

Jak je to vlastně s třídami?
Dalším parametrem pro výběr bude zařazení 

do tříd. Energetická třída vypovídá o spotřebě 

energií, avšak předpis EU, který ji stanovuje, je 

dnes již zastaralý. Uveřejňování energetických 

tříd donutilo výrobce ke snižování spotřeby vý-

robků, a tak je dnes již převážná většina myček 

zařazena ve třídě A. Aby bylo možné rozlišovat 

za tuto hranici, zavedli výrobci značení A, A+, 

A++ nebo A –10 %, A –20 % atd. Toto značení 

však vyplývá jen ze snahy výrobců o odlišení, 

takže není zcela jednotné.

Nejenže nás mytí nádobí ochuzuje o čas pro příjemnější činnosti, ale navíc některé prostředky 

pro ruční mytí odmašťují a ničí pokožku. To je také jedním z důvodů stále vyšší oblíbenosti 

myček nádobí, i když zdaleka ne jediným. Možná však bude pro řadu z nás stejně podstatný 

jako důvody ekonomické, které mluví o úsporách energií a fi nanční návratnosti takové investice. 

A i když si již řada domácností na myčku nádobí zvykla, ještě stále se objevují dotazy a ná-

zory, které se snaží její užitečnost vyvrátit. Proto se kromě obecných rad pro nákup zastavíme 

i u technických a ekonomických aspektů mytí a povíme si něco také o funkcích a novinkách.

šetří vaši
peněženku i ruce
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DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • MYČKY NÁDOBÍ

Máme tu nové energetické třídy s  označe-

ním A+, A++ a A+++, které budou v platnosti 

nejpozději v červnu 2011. 

Jednoduché zvýšení nebo snížení polohy horního koše oceníte zejména při mytí větších kusů nádobí (Gorenje). 

Fakta a mýty 
• Pokud chcete perfektně čisté 

nádobí a chcete také udržet myčku 

v dobré kondici, používejte mycí 

prostředek, sůl i leštidlo. 

• Vícefázové tablety myjí perfektně 

za vyšších teplot, při nízkých se 

často nestihnou rozpustit. 

• I při použití tablet JE NUTNÉ 

používat sůl! A to i když má myčka 

program 3 v 1. Sůl je v myčce 

důležitá pro chemickou obnovu 

odvápňovače, který pokud nebude 

delší dobu regenerován, může být 

zničen. 

text: Miloš Chadt, foto: Siemens
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změnit výšku prostoru dole a  nahoře podle 

potřeby, a to i v případě, že máte koš již plný 

nádobí. Nejnovější myčky často využívají i třetí 

koš umístěný pod horní stěnou mycího prosto-

ru pro drobné věci, jako jsou příbory, naběrač-

ky nebo malé šálečky.

U košů také oceníte variabilní držáky nádo-

bí, které sklopíte pro uložení hrnců. Zapome-

nout nesmíme ani na bezpečnost proti úniku 

vody, což se sice stává jen výjimečně, ale zato 

by mohly vzniknout vysoké škody. Proto jsou 

myčky vybaveny systémy, které zabrání úni-

ku vody přívodní hadicí a  poznají únik vody 

pod myčku. Reakcí je zastavení přívodu vody 

do myčky a odčerpání vody z ní.

Čím mýt?
Často se diskutuje o  mycích prostředcích, 

nejčastěji o  tom, zda používat nebo nepou-

žívat víceúčelové tablety. Reklamy nás pře-

svědčují o  pohodlí a  perfektním mytí, což 

je však pravda (jak to už u  reklam bývá) jen 

napůl. Vícefázové tablety myjí perfektně 

na hlavních programech, které využívají vyšší 

teploty, avšak při nízkých teplotách se často 

nestihnou rozpustit nebo obnažit prostředek 

pro další fázi mytí. 

Dalším tradovaným omylem je, že při použití 

tablet není nutné používat sůl a leštidlo. Dříve 

byl tento omyl prezentován dokonce v  návo-

dech k některým prostředkům. Dnes je již při 

tvrdé vodě doporučováno použití soli, a  do-

konce i leštidla. 

Odborní technici však doporučují udržovat 

správnou hladinu soli v zásobníku, i když vy-

užíváte tablety – a to i při použití funkce 3 v 1, 

která program myčky pro tablety přizpůsobí. 

I mezi prodejci se ještě setkáváme s před-

stavou, že sůl slouží přímo ke  změkčování 

vody. Není to tak. Sůl je v myčce důležitá pro 

chemickou obnovu odvápňovače, který je pří-

mo na vstupu vody a přes nějž protéká voda 

do myčky. Koncentrovaný roztok soli se sem 

napouští jen na krátký čas, po který se stačí 

odvápňovač regenerovat. Jediným zdrojem 

tohoto roztoku je zásobník, do nejž je třeba sůl 

doplňovat. Pokud nebude odvápňovač delší 

dobu regenerován, může dojít k  jeho nevrat-

nému zničení. 

Pokud tedy chcete vždy perfektně čisté ná-

dobí a myčku v dobré kondici, používejte mycí 

prostředek, sůl i  leštidlo. Budou ve  správný 

čas tam, kde mají být, ať už použijete jakýkoli 

program. 

Vymoženosti techniky
Elektronika umožnila průběžné vyhodnoco-

vání průběhu mytí pomocí přesných měřicích 

čidel, které hlídají hladinu vody, teplotu mycí 

lázně a  její znečištění. Podle hodnot a  jejich 

průběhu v čase potom může elektronika po-

znat, kolik nádobí je do myčky vloženo, i stu-

peň a druh jeho znečištění. Na tomto principu 

funguje automatické řízení, ať už jej výrobce 

nazval 6.  smysl, Fuzzy logic, Fuzzy Control, 

Advanced Intelligent System nebo jinak. To 

však neznamená, že mezi těmito systémy ne-

jsou rozdíly.

Plné inteligentní řízení vždy využívají progra-

my označené jako automatické, které samy 

přebírají nastavení parametrů mytí a  obsluze 

stačí je jen spustit. 

Třídy účinnosti mytí a  sušení jsou na  tom 

obdobně – jen zcela nepatrná část myček 

suší ve třídě B a mytí je již také v drtivě většině 

ve  třídě A. V důsledku toho vydala EU letos 

v květnu novou směrnici o označování spotře-

bičů, které v energetické třídě zavádí značení 

A+, A++ a  A+++. Povinnost akceptovat tuto 

směrnici mají členské země do června 2011. 

Spotřeba energií
Se spotřebou souvisí také způsob řízení my-

ček, který je dnes téměř bez výjimky elekt-

ronický. To umožňuje využít snímačů teplot, 

znečištění mycí lázně, hladiny a naměřených 

časů a  řídit mytí tak, aby se činnost myčky 

přizpůsobila výsledkům měření a dosáhlo se 

tak co nejnižší spotřeby vody a  energie při 

zachování dobrých výsledků mytí.

Spotřeba vody je důležitá z hlediska ekolo-

gie, protože využíváme k  technickým účelům 

příliš mnoho pitné vody. Navíc s nižší hladinou 

vody souvisí i nižší spotřeba energie, protože 

čím méně vody ohříváme, tím méně energie 

spotřebujeme.

Jistě důležitým parametrem je také uži-

vatelský komfort a  vybavení programy, kte-

ré umožní zvolit správný program pro kaž-

dý druh i  znečištění nádobí. Myčka je vždy 

vybavena programy pro intenzivní mytí při 

70 °C, jemné mytí při 40 °C, předmytí a čas-

to Eco programem, který pracuje delší čas, 

avšak s  minimální spotřebou. Nechybí ani 

automatický program, při kterém řídí mytí 

elektronika na základě signálů z čidel. Zvo-

lit lze také dodatkové funkce jako zpožděný 

start, poloviční náplň nebo mytí v  jednom 

koši a další.

Co je důležité z výbavy
Jde především o koše pro uložení nádobí, kte-

ré by měly být polohovatelné, aby bylo možné 

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • MYČKY NÁDOBÍ

Podobně jako pečicí troubu lze i myčku zabudovat různě. Takovouto kompaktní pak třeba takto nebo i do výšky trupu, což umožní pohodlnější manipulaci s nádobím (Siemens).

Speciální přihrádka (dávkovací asistent) pro snadnější rozpouštění univerzálních mycích tablet (Bosch).

Speciální konstrukce ostřikovacího ramene, která umožňuje směrovat vodu na nádobí z více různých úhlů (Electrolux). 

Než zavoláte servis

Myčka nepracuje:

• přívod energie (pojistky, vyzkou-

šejte zásuvku jiným spotřebičem) 

• špatně zavřená dvířka 

• zavřený přívod vody 

• ucpaný filtr napouštěcího ventilu 

nebo na hadici

V myčce zůstává voda: 

• ucpaná odpadní hadice

Příliš mnoho pěny: 

• nevhodný mycí prostředek

• spusťte několikrát oplachovací 

program, protože ve studené vodě 

se pěna nejlépe odstraní

Pravidelné klepání při mytí: 

• nádobí je nesprávně uloženo, 

naráží do něj ostřikovací rameno

Nádobí není dostatečně čisté: 

• nevhodně zvolený mycí program 

• nevhodný mycí prostředek nebo 

jeho malé množství 

• špatně uložené nádobí v koších 

• zablokované ostřikovací rameno 

vysokým nebo vyčnívajícím nádo-

bím 

• nečistoty ve filtrech

• ucpané ostřikovací trysky

Skvrny na nádobí, matné sklenice: 

• jsou sklenice vhodné pro myčku?

• málo mycího prostředku 

• nevhodný mycí prostředek 

• mnoho lešticího prostředku (pruhy, 

závoje, mléčné skvrny, modravý 

povlak) 

• málo lešticího prostředku (zaschlé 

kapky vody) 

• nastaven je nižší stupeň tvrdosti 

vody, než jaká opravdu přitéká 

• nedostatek soli pro obnovu de-

kalcifikátoru – je nutné okamžité 

doplnění!

Při nákupu kvalitní myčky nezapomeňte na po-

lohovatelné koše, případně na třetí koš pro drob-

né věci, jako jsou příbory. Poptejte se i na hluč-

nost, která nyní může dosahovat i 37 dB. Nejnovější myčky mohou mít spotřebu i pou-

hých 7 litrů a mohou využívat předehřevu vody 

odpadním teplem. To vše výrazně snižuje cenu 

energií na jedno mytí. 
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Žádané jsou také rychlé programy (30 min, 

Rapid, Rychlý, …), určené pro málo znečiš-

těné nádobí, nebo  funkce Variospeed, která 

umožní stejné nádobí umýt za kratší čas, často 

až poloviční. Je to ale na úkor vyšší spotřeby 

energie. Naopak vysoce úsporné programy 

myjí delší dobu.

Dalším novým atraktivním programem je 

hygienický program (Anti-bacteria, Hygienizer, 

HygienaPlus), který pracuje s teplotu 70 °C, při 

které má zničit většinu bakterií. Některé myčky 

ničí bakterie pomocí UV lampy.

Nové nápady
Nedávno se objevily na trhu myčky se spotře-

bou 7 litrů vody. To je při třech mycích cyklech 

asi 2,3 litru vody na cyklus, což se zdá být ne-

proveditelné. Výrobce si zde pomohl chytrou 

fi ntou. Vodu z posledního oplachu, která je čis-

tá a byla zahřáta na vysokou teplotu pro ohřev 

nádobí, tedy bez většiny zárodků, používají 

v následujícím programu pro hlavní mytí. Tím 

ušetří vodu pro jedno napouštění.

Podobně chytrým nápadem je předehřev 

vody pro následující cyklus odpadním tep-

lem pronikajícím přes stěny vnitřního prosto-

ru. Tím se zabrání teplotním šokům při opla-

chu a uspoří se část energie. Využívá se také 

chladné plochy uvnitř mycího prostoru pro 

kondenzaci par při sušení. 

Nečekaným řešením je využití přírodního 

materiálu Zeolith, který umí absorbovat vlh-

kost, přičemž uvolňuje teplo. Toho se využívá 

v myčce při sušení. V dalším mycím cyklu se 

materiál zahřeje, tím uvolní vlhkost a je připra-

ven k dalšímu sušení.

Pro ostřikování nádobí z více úhlů využívají 

někteří výrobci nové provedení ostřikovacího 

ramene, na jehož konci je umístěno další otoč-

né rameno. To se zde otáčí, takže stříká vodu 

pod tlakem z  různých pozic a  ta se lépe do-

stane k nádobí. Tím se zvyšuje účinnost mytí.

V  souvislosti s  trendem spojování kuchyň-

ského prostoru s obytnými místnostmi v jeden 

prostor se stává důležitou vlastností hlučnost 

myček, která by mohla rušit při sledování televi-

ze, hovoru nebo čtení. Proto se pro pohon čer-

padel myček začíná používat i nová konstrukce 

invertorového motoru, která se vyznačuje přes-

nější regulací otáček a nízkou hlučností. Nejmo-

dernější myčky nádobí nabízejí tichý program, 

který při mytí vydává pouze 37 dB.

Nezapomeňte na údržbu
Aby myčka dlouho a  dobře fungovala, musíte 

jí věnovat trochu pozornosti. Nejenže je nutné 

doplňovat sůl a  leštidlo, když myčka signalizuje 

jejich nedostatek, ale je třeba postarat se také 

o  čistotu jejího vnitřního prostoru. Je vhodné 

začít již při vkládání nádobí, ve kterém rozhodně 

nenechávejte zbytky jídla. Ty například z  talířů 

odstraňte. Kus knedlíku nebo kost z ryby může 

způsobit zbytečný problém. Po každém druhém 

až třetím mytí vyjměte fi ltry, odstraňte z nich vět-

ší nečistoty a propláchněte je vodou. Při zpětné 

montáži dbejte, aby byly správně nasazeny. Při 

chybném nasazení by mohly nečistoty pronik-

nout až do mycích ramen a ucpat jejich trysky.

Jednou za 3 až 6 měsíců je vhodné myčku 

zbavit nečistot tím, že místo prášku použijete 

speciální čistič myček při nejteplejším mycím 

programu, který spustíte bez nádobí. Pro myč-

ku se také vyrábějí deodoranty, které pohlcují 

pachy a dodávají vnitřnímu prostoru vůni.

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • MYČKY NÁDOBÍ

Plně integrovanou myčku návštěvy objeví až po jejím otevření (Mora). Výhodnější je skládat nádobí tak, aby stejné kusy byly 

vedle sebe (Gorenje). 

Vybíráme pro vás to nejlepší z nabídky sítě prodejen Euronics. Posaďte se a v klidu 

prolistujte katalog výrobků. Naše spotřebiče ušetří váš čas i peněženku!

HVĚZDY EURONICS
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Také se vám už nechce stát u dřezu se špinavým nádobím? Nebo už vaše stará myčka dosluhuje? 

Nabízíme vám

MYČKU NÁDOBÍ BOSCH SMS 50M22EU

KATALOG VÝROBKŮSRPEN–ZÁŘÍ

11 990,-
Kapacita: 13 jídelních souprav

Třída spotřeby energie: A

Třída účinnosti mytí: A

Třída účinnosti sušení: A

Hlučnost: 48 dB (re 1 pW)

Rozměry (v x š x h): 

85 x 60 x 60 cm

Díky systému výškového 

nastavení koše RackMatic 

docílíte prostoru 

pro každý druh nádobí.

Funkci Hygiene plus oceníte 

při mytí choulostivého nádobí 

jako např. kojenecké lahvičky.

Odšťavňovač ZDARMA!

Systém RackMatic
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Třída spotřeby energie: A–20 %

Třída účinnosti praní: A

Maximální počet otáček při odstřeďování: 

1200 ot./min.

Maximální náplň prádla: 7 kg/4,5 kg

Spotřeba energie: 1,05 kWh/0,76 kWh

Rozměry (v x š x h): 

84,7 x 60 x 59 cm/84,7 x 60 x 44 cm

KATALOG VÝROBKŮ
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Energetická třída: A+

Třída pracího výkonu: A

Max. počet otáček za minutu: 1 000

Prací náplň: 5 kg/7kg

Spotřeba energie: 0,85 /1,19 kWh

Rozměry (v x š x h): 

84,20 x 60 x 44/84,20 x 60 x 55 cm

Pračky v Euronicsu jsou vybaveny řadou užitečných funkcí, které vám zaručí ten nejlepší 

výsledek praní a ochrání vaše prádlo.

A
ENERGETICKÁ TŘÍDA

A
ENERGETICKÁ TŘÍDA

14 990,-

8 990,-

13 990,- 11 990,-

A
ENERGETICKÁ TŘÍDA

12 990,-

PRAČKY SAMSUNG WF8602NGW A  WF8502NGW 
+ prášky na praní na rok zdarma!

Energetická třída: A+

Účinnost praní: A

Maximální počet otáček při odstřeďování: 1200 ot./min.

Maximální náplň prádla: až 6 kg /5kg

Spotřeba vody: 48 l /40l

Spotřeba el. energie: 1,02 kWh/0,95 kWh

Rozměry (v x š x h): 85 x 60 x 55 /85 x 60 x 45 cm

Diamantový buben má specifi cký tvar 

prolisů ve tvaru diamantu a je navržen tak, 

aby ochránil i vaše nejjemnější prádlo.

PRAČKA AEG LAVAMAT 74850A PRAČKY BOSCH WAE 2449 KBY 
A WAE 2448 KBY

HLOUBKA 44CM

Maxx for Kids – u těchto 

praček najdete programy 

určené přímo na skvrny 

na dětském prádle 

a také dětskou pojistku 

zabraňující spuštění či 

přenastavení pračky 

vašimi ratolestmi.

Keramické topné těleso má totiž nižší 

náchylnost k hromadění minerálů a dalších 

látek, proto vydrží více než 3x déle než běžné 

topné těleso.

Funkce Fuzzy 

logic zabezpečí, 

aby bylo prádlo 

perfektně 

vyprané při 

současné 

minimální 

spotřebě vody, 

elektrické 

energie 

a pracích 

prostředků.

Motor Direct Drive je 

nejmodernější technologie, 

která integruje motor pračky, 

hnací řemen a řemenici 

do jediného, tichého a odolného 

mechanismu, jenž je připojen 

přímo k bubnu.

PRAČKY LG F1068LD 
+ LGF1068QD

8 990,-

PRAČKA ELECTROLUX EWT105410W SOFTACCESS

9 990,-

Energetická třída: A+

Třída pracího výkonu: A

Max. počet otáček za minutu: 1 000

Kapacita prádla pro praní: 5,5 kg

Spotřeba energie: 0,93 kWh

Rozměry (v x š x h): 85 x 40 x 60 cm

Time manager dává 

spotřebitelům skutečnou 

kontrolu nad využíváním 

jejich času. Současné 

automatické pračky většinou 

perou prádlo důkladněji, než 

je ve skutečnosti nutné, prací 

cykly jsou pak ve srovnání se 

staršími modely praček delší. 

Přestože je čas velmi důležitým 

faktorem pro kvalitně vyprané 

prádlo, moderní technologie 

umožňují zkrátit dobu pracího 

cyklu, aniž by tím byla 

ovlivněna kvalita vyprání. Time 

Manager je toho nejlepším 

příkladem.

Energetická třída: A++

Účinnost praní: A

Max. rychlost odstřeďování: 1 400 ot./min.

Maximální náplň prádla: 7 kg

Spotřeba energie: 1,05 kWh

Rozměry (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm

PRAČKA WHIRLPOOL AWE 8629

Energetická třída: A++

Třída pracího výkonu: A

Max. počet otáček za minutu: 1 200

Kapacita prádla pro praní: 6kg

Spotřeba energie: 0,9 kWh

Rozměry (v x š x h): 90 x 40 x 60 cm
Technologie 6. smysl automaticky nastaví 

všechny parametry, které zabezpečí 

nejlepší možný výsledek (čas, otáčky 

odstřeďování, teplotu vody). Díky této 

unikátní technologii pračka rozezná 

na základě zvoleného programu a úrovně 

savosti příslušné tkaniny množství 

vloženého prádla a podle toho nastaví 

optimální spotřebu vody, energie a času. 

Spotřeba energie a vody se může snížit až 

o 30 % a doba trvání programu až o 50 %. 

Keramické topné těleso

Běžný motor

Direct drive motor

Detail diamantového bubnu

Anti Bacterial – prací cyklus, který 

zabezpečí praní prádla tak, že zlikviduje 

maximální množství nežádoucích bakterií.

U pračky Whirlpool AWE 8629 stačí jen 

roztřídit vaše prádlo podle druhu tkaniny 

a stisknout Start.

Odšťavňovač ZDARMA!

KATALOG VÝROBKŮ
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Energetická třída: A++

Objem chladničky užitný: 

224 l

Objem mrazničky užitný: 95 l

Spotřeba energie: 0,57 l

Hlučnost: 42 l

Rozměry (v x š x h): 

185 x 60 x 65 cm

Navigační systém Visionnary mapping(TM)

Senzory: antikolizní, proti pádu ze schodů, proti namotání kabelu

Ovládání: infračervené dálkové ovládání, dotykové na těle vysavače

Módy vysávání: automatické, manuální, Max (dokud se nevybije baterie), důkladné 

(Spot), odložený start, denní harmonogram

Čas nabíjení/čas vysávání: max. 120 min/90 min

Příslušenství: dokovací stanice pro automatické dobíjení, 2x virtuální zeď, 

1 náhradní kartáček, 1 náhradní fi ltr

10 990,-

A
ENERGETICKÁ TŘÍDA

14 990,-
9 990,-

Uvolněte se, odpočiňte si a nechejte svůj vysavač, 
ať pracuje za vás!
Koupíte exkluzivně pouze v síti prodejen Euronics!
Přenechte dřinu s úklidem robotickému vysavači NaviBot od společnosti Samsung.

Tento přístroj zbaví váš domov každého smítka prachu, kdykoli budete chtít. NaviBot je vybaven zabudovanou 

kamerou, která vytvoří mapu vašeho obytného prostoru a  navrhne nejlepší možnou trasu pro vysávání. 

Vaše cennosti jsou chráněny díky chytrým bezpečnostním čidlům a také pomocí neviditelné zábrany, kterou 

můžete aktivovat podle potřeby. NaviBot je inteligentní způsob čištění vaší domácnosti, ať ji máte zařízenou 

v jakémkoli stylu. 

Max. příkon: 2200 W

Elektronická regulace výkonu

Výstupní fi ltr: HEPA H13 

omyvatelný

Typ sáčku: S-bag ultra (5 l)

Hmotnost vysavače: 7 kg

Akční rádius/dosah: 10 m

Hlučnost: 72 dB

Max. příkon: 2 000 W

Elektronická regulace sací síly 

Hygienický fi ltrační systém Air Clean HEPA

Filtrační sáček s hygienickým uzávěrem 

o objemu 4 l

Akční rádius: 10 m

Hmotnost: 4,3 kg

2 990,-

Energetická třída: A+

Objem chladničky užitný: 230 l 

Objem mrazničky užitný: 82 l

Spotřeba energie: 0,74 kWh

Hlučnost: 40 dB

Rozměry výrobku (v x š x h):

180 x 60 x 64 cm

CHLADNIČKA KOMB. GORENJE RK 68 SYW

Zásuvka Cool‘n‘Fresh uchovává rychle se 

kazící potraviny znatelně déle, než byste 

předpokládali. Nyní máte více času, abyste 

vše spotřebovali, a nic není nutné vyhazovat.

CHLADNIČKA KOMB. 
SIEMENS KG 36VX46 CHLADNIČKA KOMB. 

SAMSUNG RL39THCTS

Energetická třída: A+

Objem chladničky užitný: 201 l

Objem mrazničky užitný: 82 l

Spotřeba energie: 0,71 l

Hlučnost: 37 dB

Rozměry  (v x š x h): 

185,5 x 59,5 x 59,5 cm

LED osvětlení chladničky 

šetří energii a zároveň osvětlí 

každý kout chladničky 

tak, abyste snáze našli 

požadované potraviny.

Pomůcka Virtual Guard™ nabízí dvě praktické možnosti, jak chránit 

vaše prostory. Stisknutím tlačítka můžete aktivovat virtuální zábranu, 

která vysavači nedovolí vstoupit do míst, kde může být cenný nábytek, 

pelíšek domácího zvířete nebo cokoli jiného, od čeho se má vysavač 

držet stranou.

VYSAVAČ ROBOTICKÝ SAMSUNG SR8855 
NAVIBOT

VYSAVAČ ELECTROLUX 
ULTRAONE Z 8810P

Několikanásobný 

vítěz testu 

vysavačů časopisu 

D-TEST

VYSAVAČ BOSCH BSGL32030

5 990,-

11 990,-
Exkluzivní nerezová madla

Zásuvka Cool&Fresh

Parketová hubice 
ZDARMA!
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2000 x
rychlejší

4000 x
více barev

Nejhlubší
černá

o 75% 
úspornější

Nahrávání na HDD

Jedete na dovolenou 

a nechcete přijít o svůj 

oblíbený seriál? 

Připojte jednoduše 

svůj pevný disk 

a nahrávejte pořady 

v HD kvalitě.

Živostnost 100.000 hodin

Užívejte si televizor více než 30 let při sledování 8 hodin 

denně. Živonost plazmových televizorů je o 40% delší jak 

LCD a LED TV.

Nejrychlejší zpracování obrazu 600 Hz

Tato technologie zamezuje rozmazanému pohybu 

bleskově rychlých scén.

VIERA CAST

Stisknutím jediného tlačítka získáte 

nejpopulárnější internetový obsah z pohodlí 

obývacího pokoje. Kompletní archiv NOVA.CZ a TN.

CZ dostupný v kvalitě digitálního

vysílání pouze v TV Panasonic.

Kontrastní poměr 5mil. : 1

Více než 2x vyšší kontrastní poměr oproti 

bežně prodávaným

LCD a LED TV, díky kterému uvidíte 

všechny i ty nejjemnější barevné přechody.

Technologie šetrná pro vaše oči

Nezávislé testy dokázaly, že LCD a LED TV 

při dlouhodobém sledování mohou způsobit 

podráždění očí a  celkovou únavu, zatímco 

plazmová technologie je pro celovečerní 

sledování televizorů šetrnější k  očím. 

(Studie universit v Japonsku a Německu).

O 75% úspornější

Snížili jsme spotřebu elektrické energie ve srovnání

s modely 2008 o 75%. Současná spotřeba je plně

srovnatelná s LCD televizory, ve srovnatelných 

úhlopříčkách.

TV obsahuje HD satelitní tuner
Satelitní příjem ve FullHD přímo z integrovaného satelitního tuneru.

Bez dalších zařízení.Satelitní vysílání Vám díky největšímu datovému 

toku poskytne ten nejlepší obraz.

Zdarma parabola 80cm, LN monoblok a karta Skylink HD ICE

Služba SKYPE
(Kamera není součástí televizoru.)

TX-P42GN23 
• NeoPDP panel s Full HD rozlišením • DVB-T • DVB-S tuner • HDD rec. • WI-FI ready • VIERA CAST • SKYPE ready 
• Inteligentní výpočet snímků 600Hz • DLNA • Nativní kontrastní poměr vyšší jak 5.000.000:1 • V-Audio Surround 
• SDXC-slot s podporou přehrávání JPEG/AVCHD/DivX HD/MP3 • VIERA link • PC vstup • 4x HDMI • 2x USB • 1x YUV • PAT 
• Životnost 100.000 hodin • THX

Plazmové televizory NeoPDP mají více než 2 milióny nezávislých svítících bodů. 

Tolik nezávisle svítících bodů nenabízí žádná jiná konkurenční technologie.

(LCD TV má 1 řiditelný světelný zdroj - LED TV 150-300 řiditelných LED diod - Full HD Plazma 

více jak 2.000.000 milióny nezávislých svítících bodů).

HŘIŠTĚ PRO VÁŠ 
DOKONALÝ OBRAZ

RENESANCE PLAZMOVÉ 
TECHNOLOGIE
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než LCD a LED TV než LCD a LED TV než LCD a LED TV než plazmové modely 
Panasonic 2008

26 990,-
TV obsahuje satelitní tuner.
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Užijte si léto 
na cestách s přístroji Philips.

www.philips.cz

EURONICS PODPOŘIL OBLASTI 
POSTIŽENÉ POVODNĚMI 
Síť elektroprodejen EURONICS a znač-

ka elektrospotřebičů Hyundai se roz-

hodly rychle reagovat na  živelnou po-

hromu, která začátkem měsíce srpna 

zasáhla severní Čechy.  Podpořily po-

stižené oblasti praktickým materiálním 

darem v  hodnotě více než 1,5 milionu 

korun. Rodinám z  Libereckého a  Ús-

teckého kraje společně poskytly 2 000 

rychlovarných konvic a 2 000 radiopři-

jímačů značky Hyundai. Dar převzala 

humanitární organizace ADRA, která se 

postarala o  distribuci potřebným jed-

notlivcům.

„Varné konvice obyvatelé postižených 

oblastí bezpochyby hojně upotřebí, ne-

boť povodně způsobily znečištění vody, 

a  je proto nutné ji vždy před použitím 

řádně převařit. Velkou radost máme 

i  z  radiopřijímačů, které umožní větší 

informovanost. Nezřídka se stává, že 

oblasti postižené povodní zůstanou bez 

elektřiny a často i bez mobilního signá-

lu, a proto je složité informovat všechny 

obyvatele a  zabránit tak šíření zbyteč-

ných fám i  chaosu. Rádio na  baterky 

tento problém značně eliminuje, a navíc 

nabídne obyvatelům lehké odreagování 

v psychicky vypjatých situacích,“ uvedl 

šéf liberecké organizace ADRA Josef 

Koláček, který koordinuje přijímání ma-

teriální pomoci.

„Pro tento typ materiální pomoci jsme se 

rozhodli po  diskuzi se zástupci organi-

zace ADRA a také na základě vyjádření 

ministra vnitra Radka Johna, který ozna-

čil tranzistorové rádio za potřebný komu-

nikační kanál v době živelné katastrofy,“ 

uvedl David Beneš, výkonný ředitel sítě 

elektroprodejen Euronics. „Jelikož naše 

společnost sídlí ve Zlíně, v dřívější době 

rovněž několikrát postiženém povodně-

mi, dokážeme si živě představit, jakým 

obdobím lidé ze zaplavených oblastí 

procházejí. Držíme jim pěsti,“ dodal.

Vedle materiální pomoci věnoval 

EURONICS i  fi nanční podporu. Tento-

krát zaměstnanci společnosti Euronics 

a  fi rem skupiny HP Tronic mezi sebou 

zorganizovali sbírku. Sbírka proběhla 

10. srpna 2010 a  jejím výsledkem bylo 

téměř 45 tisíc korun  Přispěvatelé se 

shodli, že sumu poukážou na  konto 

obce Heřmanice, která patří k nejposti-

ženějším oblastem. Malou obec na Frý-

dlantsku nenápadný potůček Oleška 

změnil během pár hodin k  nepoznání. 

Podle slov místních v Heřmanicích není 

nikdo, koho by povodeň nepostihla. 

Blesková povodeň poničila všechny 

domy, i ty na kopci. Vše se odehrálo tak 

rychle, že lidé neměli čas nic zachraňo-

vat. V obci s 230 obyvateli ještě několik 

dní nefungovala elektřina ani netekla 

voda.

Povodně, které se na  záčátku srpna 

přehnaly Českou republikou, nejvíce 

zasáhly Liberecký a  Ústecký kraj (Ús-

tecko, Děčínsko, Litoměřicko a  Teplic-

ko). Pojišťovny očekávají celkem dese-

titisíce pojistných událostí v řádu mnoha 

set milionů korun.
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Pro jednotlivce i velké rodiny

INSPIRACE EURONICS • 4/201040

Siemens SK75M531EU 

Exkluzivní nerezové provedení kompaktní myčky vysoké 45 cm představuje nový 

koncept určený pro zabudování do výšky, tak aby nebylo nutné se při manipulaci 

s nádobím ohýbat. Také díky elektronickému řízení s Aquasenzorem III je myčka 

určená pro 8 sad nádobí oceněna ve všech sledovaných parametrech třídou A. 

Vybrat si můžete z pěti programů a přidat funkci Variospeed, dětskou pojistku 

nebo odložit čas mytí až o 24 hodin. Za bezpečnostní systém Aquastop výrobce 

ručí po dobu životnosti.  

Cena: 25.900 Kč

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • TIPY

Myčky nádobí dnes skýtají opravdu široký výběr a vedle těch běžných, tedy úzkých 

a širších, na popularitě nabývají i myčky „poloviční“ výšky vysoké 45 cm. Všechny, kteří 

kdy měli potíže s únikem vody, také potěší v podstatě už standardní systémy Aquastop 

s doživotní zárukou.

Candy CDF8 653X

Pro větší rodinu je vhodná myčka, která umyje až 15 sad nádobí v energetické třídě A+, s účinností 

mytí i kondenzačního sušení ve třídách A. Navíc dovoluje i mytí malých kusů nádobí ve třetím koši, 

umístěném pod horní stěnou mycího prostoru. Vybrat si můžete z 12 programů se šesti teplotami – 

od intenzivního při 75 °C až po jemné nebo Eco mytí při 45 °C. Využít můžete i odložení startu o 3, 6 

nebo 9 hodin a díky nočnímu programu s hlučností 42 dB můžete umývat nádobí opravdu kdykoli. 

Cena: 18.990 Kč

AEG-Electrolux, Fagor, Gorenje

Gorenje GV 63324X

Plně integrovaná vestavná myčka zcela splyne s kuchyňskou linkou, proto dává 

vědět o ukončení programu zvukovým signálem a na podlahu promítaným svět-

lem. Pomocí displeje a ovládací elektroniky můžete zvolit jeden z 10 programů 

pro všechny stupně znečištění a druhy nádobí v rozsahu teplot 38 až 70 °C, 

kterými umyjete až 12 sad nádobí. Senzor čistoty vody umožňuje řídit průběh 

mytí tak, aby bylo co nejúspornější. Proto je myčka se spotřebou 12 litrů vody 

zařazena do tříd AAA (energie, mytí, sušení). O bezpečnost proti úniku vody se 

stará systém Aquastop.

Cena: 21.990 Kč

Bosch SRS 46T22EU
Pro malé kuchyně se hodí tento 45 cm široký model vybavený čtyřmi mycími programy, určený 

pro 9 sad nádobí. Spotřebou 11 l vody a 0,8 kWh v programu Eco 50 °C si vysloužil energetic-

kou třídu A, stejně jako za účinnosti mytí i sušení. Rodiny s dětmi ocení dvojnásobnou dětskou 

pojistku, která blokuje funkci tlačítek i možnost otevření dvířek. Elektronika s Aquasenzorem 

III řídí i displej typu LED a odložení času mytí až o 19 hodin, stejně jako ukazatele nedostatku 

soli a leštidla. Myčku můžete umístit jako volně stojící i pod desku kuchyňské linky. Bonusem je 

systém Aquastop a garance bezpečnosti proti vytopení po celou dobu životnosti.   

Cena: 16.990 Kč

Fagor ES 26

Mytí a sušení ve třídě AA, v kombinaci s energetickou třídou A –20 % nabízí myčka Fagor 

ES 26 v bílém designu. Umývat můžete až 12 sad nádobí pomocí sedmi programů s pěti 

pevnými a jednou automaticky volenou teplotou. Spotřeba vody je 11 litrů. 

V průběhu srpna bude tato myčka (i její nerezová varianta) na prodejnách Euronics a Proton 

za akční cenu 12.990 Kč, a navíc k myčce obdržíte i šestidílnou sadu nerezového nádobí. 

Cena: 18.990 Kč

AEG-Electrolux F9900P 

V moderních kuchyních spojených s obývacím prostorem nebude rušit díky velmi nízké hluč-

nosti 37 dB při tichém programu. Umyjete v ní 12 sad nádobí se spotřebou 0,99 kWh energie 

a 10 litrů vody, což znamená třídy AAA. Ke kvalitě mytí přispívá konstrukce mycího ramene 

se satelitním rozstřikovačem, který ostřikuje nádobí z více úhlů. Velký vnitřní prostor dovoluje 

vkládat i rozměrné nádobí o průměru až 34 cm. Elektronické ovládání nabízí 9 programů 

s teplotami 45 až 70 °C, mezi nimiž nechybí ani automatický program. Zabezpečení proti 

úniku vody má na starosti systém Aquacontrol. 

Cena: 29.990 Kč
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ní, aby se mohla kůrčička vytvořit i z druhé 

strany.

Automatický program pro pečení vepřové-

ho se sondou mne trochu zmátl, protože se 

chová malinko  jinak, než je uvedeno v  ná-

vodu, a  trvá déle, než jsem očekával. Místo 

teploty uvnitř masa má trvale na displeji čas 

do předpokládaného ukončení, který se s po-

stupem pečení upravuje. Teplotu v mase lze 

vyvolat tlačítkem. 

Při testu se zhruba kilovou vepřovou pečení 

s kostí se z původně avizovaných zhruba 2 ho-

din pečení stalo téměř čtyřhodinové pečení, což 

je značná chyba odhadu času. Přitom se údaj 

o času konce pečení stále přepočítával a udržo-

val mne v naději, že pečínka bude brzy hotová. 

Nicméně výsledek byl opět chuťově vynikající. 

Pečení s  časovou automatikou jsem vy-

zkoušel s 1,2 kg vepřového bůčku na progra-

mu pro vepřové s nastavením váhy. Program 

avizoval pečení 1 hodinu a 57 minut, což přes-

ně dodržel. Maso bylo perfektně propečené, 

šťavnaté a chutné.

Rovnoměrnost pečení se nejlépe pozná 

na litém moučníku, který je na všech stranách 

stejně vysoký. Upekl jsem tedy kynutou bubla-

ninu na program moučník s ovocem bez jaké-

hokoli zásahu. Automatika určila čas pečení při 

automaticky nastavené teplotě 130 °C na 1 h 

a 40 min, což dodržela přesně. Výsledkem byla 

perfektně propečená, dobře chutnající a hlavně 

naprosto rovnoměrně zhnědlá bublanina.

Programy pro páru jsem využíval nejčastěji. 

Vaření zhruba kilogramu brambor, na kterých 

byla položena na růžičky dělená brokolice, tr-

valo 50 minut a vše bylo tak akorát. Stejně do-

padlo vaření necelého 1,5 kg nových brambor. 

Při parním provozu se může stát, že dojde 

voda ve vývojníku páry, a trouba na to upozor-

ní bzučákem. Je to silný, poměrně nepříjemný 

zvuk, který nepřeslechnete. 

Americké brambory mají také svůj program 

zařazený do příprav s párou. Zde se kombinuje 

parní vaření s grilem a klasickými způsoby pe-

čení. Výsledek je vynikající.

Jak udržet čistotu
Jedním z prostředků pro ochranu před tukem 

je dodávaný fi ltr, který je nutné umístit na vý-

stup ventilátoru kruhového tělesa vždy, když 

pečeme maso. Dalším prostředkem je speciál-

ní program pro čištění párou, pro které nalije-

me přímo do vývojníku páry vodu s octem. Trvá 

15 minut a uvolní masné usazeniny na stěnách 

ze speciálního hladkého smaltu, kterým je vy-

baven vnitřek trouby i pečicí plechy. Škoda jen, 

že není stejně upraven kryt ventilátoru. 

Jako dobrý nápad pro údržbu hodnotím vel-

mi jednoduše zavěšené vodicí mřížky pro za-

sunutí pečicích plechů. Po  jejich sejmutí jsou 

boční stěny hladké a dobře se čistí. Stejně se 

zbaví vodního kamene vývojník páry. K poho-

dlnému čištění přispívají jednoduše demonto-

vatelná dvířka i obě vnitřní skla. 

Perfektní výsledky
Competence 98203-5 představuje plno-

hodnotnou kombinaci horkovzdušné trouby 

s parním vařením, která dobře využívá všech 

dostupných způsobů ohřevu a díky elektronic-

kému řízení je kombinuje do obrovské nabídky 

speciálních programů pro přípravu nejrůzněj-

ších pokrmů. I přesto, že se mi nepodařilo vy-

zkoušet všechny programy, nesetkal jsem se 

s tím, že by výsledek nebyl perfektní. Jedinou 

výhradu mám k pečení se sondou, kde mi čas 

připadal na  třech zkoušených programech 

zbytečně dlouhý a odhad konce pečení nepo-

chopitelně nepřesný. Trouba ale i zde poskyto-

vala profesionální a velmi chutné výsledky.

Designově velmi povedený přístroj může tro-

chu zmást kulatým knofl íkem na  levé straně 

ovládacího panelu. Jedná se totiž o zásuvku, 

pomocí níž se do prostoru trouby nalévá voda. 

Nerezový povrch v kombinaci se sklem a čer-

nými plochami ozvláštňuje na  první pohled 

symbol tlačítka pro zapnutí přístroje. Po  jeho 

stisknutí se červeně rozzáří efektní dotykový 

ovládací panel s  displejem a  řadou dotyko-

vých tlačítek podsvícených bíle. Po nastavení 

svítí na vypnuté troubě čas, což je dobře vidět 

na snímku.

Dodávaného příslušenství je nezvykle mno-

ho: dva rošty na  položení pekáčů, hluboký 

(opravdu hluboký) plech, mělký plech, děro-

vaný plech, spe-

ciální nerezová 

nádoba s  vnitřní 

nádobou s  dí-

rami pro vaření 

v  páře, teplotní 

sonda, kryt vý-

vojníku páry, fi ltr 

proti mastnotě 

a  speciální mo-

litan na  odsátí 

zbytků z vývojní-

ku páry.

Ovládání jednoduché 
i složitější
Ovládací panel je tvořen červeně podsvíce-

ným LCD displejem a osmi funkčními tlačítky. 

Nastavení  automatických programů spočívá 

pouze v  jejich výběru z  opravdu bohaté na-

bídky, a pokud zapojíte pečicí sondu, najdete 

v  nabídce i  programy speciálně pro ni. Vždy 

po  nastavení nějakého programu lze upravit 

jeho parametry. Na programech se sondou je 

to cílová teplota uvnitř masa, u automatických 

programů váha potravin, u  ručních teplota 

a způsob přípravy. 

Elektronika umožňuje řadu funkcí. Časová 

nastavení lze využít pro určení času začátku 

i  konce pečení nebo jen jako minutku, kte-

rá upozorní na  uplynutí zadaného času, ale 

funkci trouby neovlivní. Přístroj nabízí velmi ši-

rokou řadu programů pro nejrůznější pokrmy, 

rozmrazování i sušení potravin atd. 

Praktické zkušenosti
I přesto, že jsem v troubě vařil poměrně dlou-

hou dobu, nestihl jsem vyzkoušet všechna její 

nastavení – tolik jich je. Snažil jsem se zejmé-

na zkoušet klasické české pokrmy a  musím 

říct, že se mi nestalo, že by automatika trouby 

měla jiné než výborné výsledky.

Program pro drůbež jsem vyzkoušel 

na  kuřeti běžné velikosti s  nastavením 

hmotnosti 1,2 kg. Kuře jsem jen řádně osolil 

a trochu okořenil. Program sám vše ohlídal 

a vyzval mne ve správný čas k  jeho otoče-

Od doby, kdy jsem poznal výhody vaření 

v páře, jsem se těšil, až se mi dostane 

do rukou na otestování plnohodnotná 

kombinace parní a horkovzdušné trouby. 

Tato by měla všechny moje požadavky spl-

ňovat. Otestuji její funkčnost při běžném 

i parním pečení, a přitom se zaměřím také 

na spotřebu energie v jednotlivých progra-

mech, která je dnes čím dál důležitější.

tak akorát
PARNÍ KOMBINACE

parní trouba AEG-Electrolux Competence 98203-5

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • TEST

pokrm (program) přibližná hmotnost spotřeba

kuře (automatický program drůbež) 1,2 kg 1,09 kW

brambory s brokolicí (čerstvá zelenina v páře) 1 kg brambor, středně velká brokolice 0,88 kW

vepřová pečeně s kostí (vepřové se sondou) 1,1 kg 1,8 kW

kynutá bublanina (ovocný moučník) z 0,5 kg mouky 0,95 kW

americké brambory (americké brambory + pára) 1,2 kg 1,2 kW

bůček vcelku (vepřové se sondou) 1 kg 1,47 kW

čištění párou prázdná trouba 0,14 kW

Spotřeba energie v jednotlivých programech

Designově velmi povedená trouba může trochu zmást kulatým knofl íkem na levé straně 

ovládacího panelu. Jde však o zásuvku, pomocí níž se do prostoru trouby nalévá voda.

Jakmile zapojíte pečicí sondu, objeví se v nabídce 

i programy speciálně pro ni. Po výběru si pak nastavujete 

cílovou teplotu uvnitř masa. 

Ovládací panel má červeně podsvícený LCD displej (i když to tak možná nevypadá) s osmi funkčními tlačítky. 

cena: 64.990 Kč

druhy ohřevu: 14 funkcí a automatické

programy váhové,

i s pečicí sondou

energetická

třída:

A 

maximální

příkon:

3,4 kW 

rozměry (švh); 

hmotnost:

597 x 595 x 550 mm;

41,2 kg

AEG-Electrolux 98203-5-M
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Gril k vám dorazí složený. Oddělené (a pečlivě 

zabalené) jsou pouze kamenná deska zabíra-

jící zhruba polovinu grilovací plochy a nepřil-

navým povrchem potažený plech, který polo-

žíte na druhou část. Pod ně se pak zasouvají 

pánvičky na raclette, tedy na rozpečení sýra, 

s  tepelně izolovanou rukojetí (dostanete jich 

osm), topná spirála je pak těsně pod kame-

nem prakticky po celé grilovací ploše.

Dobré zpracování
Byl jsem příjemně překvapen velmi dobrým 

dílenským zpracováním. Plastový výlisek je 

solidní, o jeho krycí plech se nepořežete, ani 

když si na něj omylem sáhnete, a bytelně pů-

sobí i  drátové úchyty pro kamennou desku, 

která pochopitelně není nejlehčí. Opět nechy-

bí plynulá regulace výkonu a  výrazná kont-

rolka. Kamenná deska má výraznou drážku, 

která zachytí tuk či šťávu (nezapomeňte, že 

pokud maso nakládáte do  marinády, mělo 

by se před grilováním osušit) a  vybrání má 

i  plech. Pod pánvičkami na  raclette jsou 

v plechu taktéž vybrání, ale ty se k zachyce-

ní odkapávající šťávy použít nedají a  nebylo 

by to ani ono, protože díky koncepci (sýr se 

musí v pánvičkách rozpéct) je plech poměrně 

horký. Tuk proto někdy – pokud nedáte pozor 

či porušíte grilovací zásady – může stéct až 

na stůl a  je dobré na to dopředu pamatovat. 

Naštěstí je přes základový plastový výlisek 

přetažen plech, takže ten v  tomto okamžiku 

přijde do  styku např. s  horkým tukem jako 

první. 

Nezapomeňte potřít gril 
Gril jsem zkoušel jak na  dřevěném stole, tak 

– s trochou sebezapření – na stolku se skleně-

ným povrchem. Ani po několika desítkách mi-

nut grilování jsem neměl potíže s nějakou příliš 

zvýšenou teplotou, což je dáno i tím, že gril má 

výkon 1 200 wattů. Musím ale říci, že u tohoto 

grilu jsem za něj (i kvůli bezpečnosti) vysloveně 

rád. Nejenže plně dostačuje pro ugrilování klo-

básek (jen se dělaly déle) a na rozpečení oby-

čejného sýra, ale bohatě stačil i  k  ugrilování 

lososového a kuřecího steaku na kameni. Ani 

drobné kousky masa nečinily problémy, jen 

myslete na  to, že se kámen rozehřívá poma-

leji a také podstatně pomaleji chladne. Steaky 

jsem s jednou výjimkou nenakládal do mariná-

dy, pouze posypal kořením, takže jsem s od-

tokem přebytečných tekutin neměl problémy. 

Přesto si na to u toho velice levného stolního 

grilu dávejte pozor. 

Před grilováním se doporučuje (je to i v pří-

ručce) potřít plochy trochou oleje, čímž bude 

i  snazší údržba. Výborná je zástrčka kabelu, 

která neklouže v ruce a je za co ji uchopit. Cel-

kově vzato, dávám tomuto grilu dvojku, za kom-

binaci cena/výkon – je to ovšem jasná jednička. 

Navíc s grilováním bez tuku na kameni, což po-

chopitelně nemá chybu, a pokud jste to ještě 

nezkoušeli, doporučuji ochutnat.

DVOJITÝ
stolní gril Hyundai GR 114

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • TEST

text: Miloš Chadt, foto: Whirlpool

ČERNÝ RYTÍŘ

Chladnička rozhodně není drobeček urče-

ný pro malé byty. Svými rozměry 90 x 178 x 

70 cm (švh) je určena do  prostornějších ku-

chyní větších rodin, které jistě využijí 335 litrů 

chladicího a 180 litrů mrazicího prostoru. Ele-

gantní vzhled černých zrcadlových ploch (je 

i v nerezu) s kovovými doplňky bude ozdobou 

moderního obytného prostoru (chladnička se 

dá zabudovat i jako vestavba), do kterého se 

dnes kuchyně začleňují.

Nastavte si teplotu
Důležitý je také uživatelský komfort, který při-

náší technologie 6. smyslu. Ta se stará o jed-

noduché ovládání funkcí na moderním bílém 

displeji, na  kterém nastavíte teploty obou 

částí, funkce rychlého zmrazení, dětskou po-

jistku nebo úsporný režim pro odjezd na do-

volenou. Technologie se postará – spolu se 

systémem chlazení Multi-fl ow 

– o správnou distribuci chlad-

ného vzduchu a  „No Frost“ 

provoz zcela bez nutnosti od-

mrazování, a  to včetně mraz-

ničky. 

Díky elektronickému řízení 

dosahuje také spotřeby jen 

1,18 kWh energie za den, což 

znamená klasifi kaci energetic-

ké náročnosti ve třídě A+. Pod 

displejem jsou umístěny oddě-

lené výdejníky chladné vody 

a  ledových kostek nebo tříště, 

které z  fi ltrované vody vyrábě-

jí podle nastavení na  displeji. 

Zásobník na  led byl přesunut 

do dveří mrazicího prostoru, čímž se ušetřilo 

místo, které využijete pro uložení dalších mra-

zených potravin.

Zajímavým údajem je i  klimatická třída T, 

deklarující určení přístroje pro okolní teploty až 

do 43 °C, což může být vhodné pro opravdu 

parné letní dny již i u nás. I v těchto teplotách 

je při poruše zaručeno pětihodinové zachování 

optimální teploty pro skladování potravin. 

Až 12 kg denně
Mrazicí část obsahuje již zmíněný výrob-

ník ledu, který zvládne vyrobit až 2,5 kg ledu 

za  den a  dávkovače ve  dveřích. Za  stejnou 

dobu umí na policích nebo v zásuvkách zmra-

zit až 12 kg čerstvých potravin, což využijete 

při velkém nákupu nebo sklizni na zahrádce. 

Chladicí část je vybavena třemi skleněnými 

policemi s nastavitelnou výškou a  třemi zásuv-

kami pro uchovávání zeleniny, masa, sýrů a po-

dobných potravin. U prostřední z nich lze nastavit 

udržovanou vlhkost podle momentálního využití. 

Výhodným doplňkem je i drátěná police pro ulo-

žení lahví. Ve dveřích je vestavěno pět přihrádek 

na lahve a drobné potraviny. Přihrádka InDoor se 

systémem Nature Fresh zajišťuje až o tři dny delší 

uchování ovoce a zeleniny. Užitečné je i vybavení 

systémem AntiBacterial Hygiene+, který pracuje 

pomocí speciálního fi ltru zachytávajícího prach, 

bakterie i  spory plísní, a  tak udržuje potraviny 

v  neustále čistém prostředí. Jak vidíte, výbava 

Whirlpoolu WSG5556 je – vzhledem k  ceně – 

vskutku na úrovni. Tento sen mnohých ale ne-

vyžaduje jen velkou kuchyni a patřičnou sumu, 

ale i  zajištění přívodu vody, takže je dobré mít 

instalaci pečlivě rozmyšlenou.

Ochránce nevinných a utlačovaných je potřeba vždy 

a v každé době. Tenhle rytíř však působí „jen“ jako 

ochránce čerstvosti a trvanlivosti našich potravin, 

což mu ale jde opravdu dobře. Takže se pojďme 

podívat blíž na to, co umí.

americká chladnička Whirlpool WSG5556 A+M

PROFIL • DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

cena: 54.990 Kč

užitečný 

objem:

546 l; 335 l (chladnička), 

180 l (mraznička)

odmrazování: kompletně beznámrazová 

třída energe-

tické účinnosti; 

spotřeba 

za rok:

A+; 

431 kWh 

další funkce: dětská pojistka, režim 

„dovolená“, rychlé 

zmrazení a zchlazení, 

alarm

rozměry (švh); 

hmotnost:

597 x  595 x 550 mm; 

41,2 kg

Whirlpool WSG5556

Americká chladnička s designem Glamour se postará 

o chlazené i mražené potraviny a k tomu nadávkuje 

chlazenou vodu, ledové kostky nebo tříšť.

Čtyři skleněné police v horní části mrazničky jsou doplněny dvěma velkými 

zásuvkami, do kterých lze uložit i rozměrné potraviny. Dveře mrazničky 

obsahují (vedle výrobníku ledu) dvě přihrádky, vhodné zejména pro uložení 

potravin v krabicích. 

cena: 999 Kč

povrch a plo-

cha grilu:

kámen a nepřilnavý 

povrch; 2x zhruba 275 x 

185 mm (půlkruhová výseč)

mytí v myčce; odvod 

tekutin: ano, deska 

s nepřilnavým povrchem; 

drážka, resp. vybrání 

u desek

příkon; délka 

kabelu:

1 200 W; 

140 cm 

rozměry (švh); 

hmotnost:

470 x 130 x 310 mm;  

4,7 kg

Hyundai GR 114

a levný

Výrobní zpracování, stabilita i odvod tepla jsou výborné, i když nečekejte nějaký vysoce kvalitní nepřilnavý povrch. 

Nicméně s mytím jsem problém neměl, deska se jen po dvou grilováních nepatrně zkroutila, což se dalo napravit. Solidní 

je – vzhledem k ceně – kámen s leštěným povrchem, který se rovněž snadno udržuje.

V minulém čísle jsme vám představili 

elektrický gril této značky, v tomto 

se podíváme na gril stolní (podzim se 

blíží…), vybavený kamennou deskou 

a deskou s nepřilnavým povrchem. 

Musím říci, že ten minulý byl výtečný 

a navíc levný, takže jsem se na 

tenhle raději moc netěšil.
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Střed horní části je tvořen krytem skrývajícím 

nádobku na  nečistoty. Nad ním najdete pět 

tlačítek  a indikační LED. Na opačné straně tla-

čítko pro odblokování krytu.

Při pohledu zespodu zaujmou dva kartáče. 

Sběrací kartáček přihrnuje nečistoty pod vysa-

vač a  rotační kartáč má úkol pročesávat vlas 

na  kobercích a  vyhánět z  něj nečistoty. Dvě 

odpružená pohonná a jedno stabilizační koleč-

ko se starají o hladký pohyb vysavače, který 

přejede nerovnosti až o výšce 1,5 cm. Toto vy-

bavení je vhodné pro hladké podlahy i kober-

ce s výškou vlasu do 1,5 cm. Nad nárazníkem 

a v jeho středu jsou infrasenzory pro navádě-

ní do  nabíjecí stanice a  měření vzdálenosti. 

Spodní hrana nárazníku je opatřena senzory 

proti pádu ze schodů. Další senzor je umístěn 

u vtoku do schránky na nečistoty a zřejmě je 

jedním z  nejdůleži-

tějších. Další snímají 

polohu kol, náraz 

do  předmětu či 

přítomnost a  uza-

vření víka schrán-

ky na nečistoty.

Nabíjení si Eco-

vacs obstará sám 

díky dokovací 

stanici, na nás zbývá jen pravidelné vysypávání 

nečistot ze schránky a občasné vyčištění fi ltru. 

Jak pracuje
V  návodu se dočtete o  čtyřech režimech. 

„Automatický úklid“ by měl vysát maximální 

plochu místnosti. Při testování se zpočátku 

zdálo podivné střídání rychlejšího a pomalejší-

ho pohybu, při kterém někdy dokonce couval. 

V  návodu je to popsáno jako pohyb do  vějí-

ře a pohyb ve spirále, který jsme při běžném 

úklidu nezaznamenali. Ale test s  rozsypanou 

krupicí na koberci vše odhalil. U tohoto vysa-

vače je totiž úklid řízen podle čidla množství 

nečistot umístěného na vtoku do sběrací ná-

držky. Pokud je v nasávaném vzduchu nečis-

tot málo, vysavač jede poměrně rychle. Při 

větším množství zpomalí nebo se dokonce 

vrátí, a když narazí na velké znečištění, přepne 

se do pohybu ve  spirále. Vysavač tedy uklízí 

především tam, kde je to třeba. Po dokončení 

úklidu se sám vrátí do dokovací stanice. 

V  režimu „intenzivního úklidu“ se vysavač 

pohybuje stejně, pouze s tím, že čidlo nečistot 

je zřejmě nastaveno na vyšší citlivost. 

„Režim pro návrat do dokovací stanice“ se 

při běžném provozu nemusí používat. Slouží 

pro situace, kdy vysavač zůstane stát mimo 

stanici. Při něm projíždí místnost a jakmile na-

razí na  infračervený signál dokovací stanice, 

nasměruje se do ní. Pokud nastavíte „opako-

vaný úklid“, což je čtvrtý režim, vyjede vždy 

ve stejný čas a uklízí 45 minut. 

Jaký je?
Díky rotačnímu kartáči vysává Ecovacs D54 

velmi dobře hladké povrchy i  koberce. Při-

způsobení pohybu  množství vysávaných 

nečistot je podstatnou výhodou. Jako ne-

výhoda se zdá především špatný přístup 

k tlačítkům vysavače v doku. Někomu bude 

možná vadit i absence dálkového ovladače – 

pak doporučujeme sáhnout po modelu D58, 

který ho má.

Zatímco dlouhá léta byly na trhu jen dva automatické 

vysavače, dnes se s roboty, které se těší stále větší 

oblibě, doslova roztrhl pytel. Není divu. Cena tohoto 

pomocníka je již srovnatelná s cenou lepšího vy-

savače a to, že někdo (v tomto případě „něco“) 

udělá práci za vás, je k nezaplacení. Ten, který 

dnes testujeme, je nejjednodušší z řady tří 

modelů této značky.

kde je špína
POZNÁ,
automatický vysavač Ecovacs D54

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • TEST

cena: 8.990 Kč

fi ltrace; 

velikost sáčku:

fi ltr antibakteriální; 

0,4 l (nádoba)

max. doba 

provozu; doba 

nabíjení:

45 min; 

5 h 

akumulátor: NiMH, 1 800 mAh 

příkon; hluč-

nost:

30 W; max. 62 dB

rozměry (švh); 

hmotnost:

325 x 95 x 335 mm; 

3 kg

Ecovacs D54

Hodně futuristické! V krabici s vysavačem najdete i takovouto nabíjecí stanici. U tohoto typu 

D54 (a D56) není dálkový ovladač, takže je nutné volit režimy tlačítky, což ztěžuje jeho překrytí 

ramenem nabíjecí stanice. 

NE 2 ROKY, 
ANI 3 ROKY, ALE

EURONICS ZÁRUKA

sušičky
sporáky
myčky na nádobí, 
vestavné spotřebiče

Vztahuje se na: 

televizory
ledničky
mrazničky
pračky
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kolik stovek let, které však za socialismu padly 

za oběť megalomanským plánům na vytvoření 

„jihomoravského Balatonu“ – Novomlýnských 

vodních nádrží. 

Specialitou Pálavy je však bezesporu vi-

nařská turistika a  krajem, který podnebím 

i  strukturou tolik připomíná vínu zaslíbené 

středomořské oblasti, prochází hned několik 

tras. Vyznavači zdravého životního stylu jistě 

ocení kombinaci degustace nejvybranějších 

vinařských pokladů a  pohybu v  přírodě, ať 

už v sedle trekového či horského kola, nebo 

pěšky. Krajem prochází nejdelší – 280 km 

dlouhá – Moravská vinná stezka, vedoucí 

všemi vinařskými oblastmi, dále tu je 82 km 

dlouhá Mikulovská vinařská stezka mapující 

mikulovskou vinařskou podoblast, jejíž část 

putuje malebným Lednicko-valtickým areá-

lem, a zhruba 20 km dlouhá Vinařská nauč-

ná stezka Mikulov, která návštěvníky zavádí 

do  všech důležitých vinařských obcí v  kraji 

pod Pálavou. 

Zahradou Evropy
Po  silnicích 3. třídy a  bývalých vojenských 

„signálkách“ prochází trasa Mikulovské vi-

nařské stezky, která si přímo říká o pořádné 

silniční či trekové kolo. Začít se může rovnou 

na  mikulovském zámku, kde je ve  vinařské 

expozici Regionálního muzea největším láka-

dlem renesanční obří vinný sud z roku 1643, 

osmý největší v  Evropě, o  objemu úctyhod-

ných 101  400 litrů lahodného moku. Další 

zastávkou jsou Valtice, kdysi sídelní město 

rodu Lichtenštejnů, dnes další důležité místo 

na vinařské mapě Moravy. 

Na krásném zámku sídlí Salón vín České re-

publiky – kolekce sta nejlepších moravských 

a českých vín – a najdete tu také nejstarší vi-

nařskou střední školu u nás. 

Cesta z  Valtic do  Lednice přes Bezručovu 

alej a  vinice je plná neorenesančních staveb, 

které uprostřed borovicového lesa působí sku-

tečně zvláštně: Reistna na vrchu nad Valticemi 

je klasicistní kolonáda sloužící jako romantic-

ká vyhlídka, Randes-vous připomínající Vítěz-

ný oblouk je lesní chrám, který kníže Jan  I. 

z  Lichtenštejna zasvětil bohyni lovu Dianě, 

a Tři grácie zase klasicistní chrám s půlkruho-

vou kolonádou. Samotná Lednice láká svým 

nádherným novogotickým zámkem, bývalým 

letním sídlem Lichtenštejnů a vysokým mina-

retem, který je postaven v  zámecké zahradě 

a slouží jako rozhledna. Celý půvabný Lednic-

ko-valtický areál je dnes chráněnou památkou 

UNESCO a ne náhodou se mu říká „Zahrada 

Evropy“. 

Vína z Venušiny hory
V Pavlově i Dolních Věstonicích se můžete na-

pojit na další vinařskou stezku, která mapuje 

pouze vesnice na úbočí Pálavy – vinařskou na-

učnou stezku Mikulov. Výborně značená stez-

ka osázená podrobnými informačními panely 

seznamuje návštěvníky s vinařskou historií. Za-

číná se opět v Mikulově a pokračuje tentokrát 

směrem na  sever, do  vesnic pod západním 

svahem Pavlovských vrchů – Bavor a zejména 

Perné, kde dodnes sídlí jediná vinařská šlech-

titelská stanice u nás. Odtud vzešly nové druhy 

vinné révy: Aurelius, Laurot, Malverina a v roce 

1979 místní klenot, odrůda svým jménem pří-

mo odkazující na  místo vzniku – Pálava. Kří-

žením Tramínu červeného a  Mülleru-Thurgau  

vzniklo víno velmi tělnaté chuti a  v  poslední 

době dosti populární, kterému se ve zdejších 

vápencových půdách a v podnebí, jež se blíží 

středozemnímu, velmi daří.

Další pokračování vinné stezky už je čistě 

na  návštěvnících – mohou pokračovat podél 

úbočí Pálavy do Horních a pak i Dolních Věsto-

nic a přes Pavlov zpátky na rozcestí před Klent-

nicí, anebo se dát opačně, na Pavlov. V obou 

případech je vinic, sklípků a  dalších objektů 

hodných prozkoumání více než dost.

Vinice obepínající široké boky Pálavských vr-

chů jako by tu byly vysazeny od nepaměti – tak 

přirozeně zapadají do koloritu a rámce krajiny, 

kterou poprvé poznamenala stopa člověka už 

v mladší době kamenné. Mezi dnešními Dolní-

mi Věstonicemi a Pavlovem existovala pravěká 

tábořiště lovců mamutů, po nichž zbyly neje-

nom pozůstatky ohnišť a  skládky mamutích 

kostí, ale i více než 25 000 let stará soška Věs-

tonické Venuše – nejstarší zpodobnění ženy 

u nás. 

Mons Veneris aneb Hora 
Venušina
Vápencová bradla tvořící bělostná skaliska pá-

lavských kopců pocházejí z  jurského období 

dinosaurů a  do  nynější podoby byla zformo-

vána při vrásnění karpatského oblouku. Vojáci 

římského císaře Marka Aurelia, kteří se po jan-

tarové stezce dostali až k  řece Dyji, nejprve 

elegantně zvlněné pohoří nazvali Sylva Lunae 

čili Les Luny, aby to záhy změnili na příhodnější 

Mons Veneris – Hora Venušina. A vápencový 

jihomoravský klenot si přirovnání k ženě vskut-

ku zaslouží – zejména pro úrodnou štědrost, 

velkorysost a krásu, s níž své poklady nabízí 

k  potěše těla i  ducha. Na  prvním místě sa-

mozřejmě stojí pěstování vinné révy. První 

sazenice vlašského ryzlinku zde vysázeli už 

vojáci legendární římské legie Decima Gemi-

na, ve středověku už byly všude kolem Pálavy 

prosperující vinice, vinařské domy a samozřej-

mě i do vápencového podloží budované vinné 

sklípky. 

Socialismus a Balaton 
na Moravě 
Při poznávání Pálavy a  jejího okolí, včetně 

malebného Mikulova a  Lednicko-valtického 

areálu, je dobré zkombinovat místní unikátní 

vinařské stezky se zavedenými turistickými 

trasami. K  nejvděčnějším patří partie kolem 

nejvyššího vrchu Děvína, kde se vápencová 

skaliska a soutěsky střídají s dubo-habrovými 

lesy, na prosluněných stepních loukách kvetou 

vzácné kosatce a desítky rozmanitých druhů 

květin a poletují tu kvanta hmyzu. Ti dříve naro-

zení si vzpomenou i na malebné koberce pod-

pálavských lužních lesů se stromy starými i ně-

Bohatostí a rozmanitostí přírodních druhů, zejména rostlin a hmyzu u nás nemá biosférická 

rezervace UNESCO Pálava konkurenci a hravě strčí do kapsy všechny národní parky. Tisíce 

návštěvníků však láká ještě jeden rys – málokde u nás je soužití člověka s přírodou tak vyvá-

žené, harmonické a oboustranně ku prospěchu. I potěše – zejména chuťových pohárků...

klenotnice
nejen vinařská a přírodníPÁLAVA:

foto: Jiří Dušek

CESTOVÁNÍ • PÁLAVA – KOLA, VINNÉ STEZKY

Biosférická rezervace 

UNESCO Pálava

Poloha: jižní Morava u hranic 

s Rakouskem

Typ krajiny: rovinatá či mírně zvlněná 

s dominantním vápencovým pohořím

Cesta: autem, vlakem či autobu-

sem do Brna a pak dál na Mikulov či 

po dálnici D1 s odbočkou u Lednice

Mapa: KČT č. 168 cykloturistická; 

KČT č. 88, turistická

Kontakt: www.slovacko.cz/lokali-

ta/6482/ (turistický průvodce krajem 

Slovácka), www.wineofczechrepublic.

cz (všechny důležité vinařské stezky, 

včetně kalendáře akcí), http://itras.cz/

palava/ (turistický průvodce)

Typický obrázek z kraje pod Pálavou

 – vinice a vápencové útesy.

Mikulov je přirozeným centrem pálavské oblasti.

Lednický minaret v zámeckém parku je nejvyšší stavbou 

tohoto druhu v evropských neislámských zemích.
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začíná, vůbec nemyslí. Jak velká indivi-

dualistka z vás vyrostla?

Když jsem se slalomem začínala, vnímala jsem 

ho především jako zájmový kroužek. Brala 

jsem ho jako čas trávený v  partě kamarádů. 

Samozřejmě jsme závodili, ale byla to pro nás 

hlavně společná zábava. Na  výkonech a  vý-

sledcích mi začalo záležet až později, na pře-

lomu dorosteneckého a dospělého věku, když 

jsem tehdy prožívala svoje první velké před-

startovní nervozity. Napadalo mě občas, že by 

bylo lepší dělat nějaký kolektivní sport a nebýt 

na to sama. Teprve postupně jsem začala při-

cházet na to, že vlastně není špatné muset se 

spolehnout sama na  sebe, být zodpovědná 

za svůj výkon. 

Co odtrénuju, to se projeví v  závodech, 

a  když udělám chybu, můžu si za  ni sama, 

není o čem diskutovat. I tak je u nás ale důle-

žitá schopnost týmové spolupráce – s trenéry 

a ostatními kolegy z oddílu či reprezentace.

Spolu se synem jste se v květnu opět pro-

pracovala do  kajakářské reprezentace 

ve  vodním slalomu. Nebudu se ptát, co 

vás potěšilo víc, zda váš, či synův postup, 

ale určitě jste měla radost z  toho, že se 

po třech letech „do repre“ opět dostal.

Radost jsem opravdu měla velkou. Letos nám 

docela vyšla zimní příprava, ale první jarní zá-

vody jsou vždy velká neznámá. Zejména v Lu-

bově případě jsem měla obavy, že mu bude 

chybět závodní zkušenost. Taková ta „vyzávo-

děnost“, kterou jeho kajakářští soupeři v  mi-

nulých sezonách získávali. Určité „závodnické 

sebevědomí“. 

Potěšilo mě, že si dokázal najit optimální zá-

vodní pojetí, jezdil čisté jízdy a neztratil nervy, 

přestože jeho kategorie byla a  je velmi vyrov-

naná.

Slyšel jsem, že letos hodláte odjet všech-

ny velké světové závody, takže předpo-

kládám, že se na  to cítíte. Kam budete 

směrovat formu?

Ono to ani tak není, že bych se na to cítila, spíš 

cítím, že to potřebuju :-). Pojetí jízdy se totiž 

stále vyvíjí, a  pokud chci držet krok, nestačí 

si jen tak někde v  ústraní trénovat. Je třeba 

závodit, přijít do  kontaktu s  ostatními závod-

níky. Formu bych samozřejmě ráda směrovala 

jednak k ME, které se přesunulo na polovinu 

srpna a koná se v Bratislavě, a pak samozřej-

mě i k MS ve Slovinsku. Času na žádný velký 

tréninkový blok tam moc není, ale snad to ně-

jak zvládneme.

Jaký máte nyní – s jistým časovým odstu-

pem – pocit z červnového slalomu Světo-

vého poháru v Troji? Do fi nále jste postou-

pila desátým časem a nakonec z toho byly 

dvě medaile do rodiny – syn poprvé v SP 

na  stupních vítězů a  vy také, navíc coby 

nejstarší medailistka v historii SP.

Závody pro syna, a  jak jsem říkala, vlastně 

i pro mne, sloužily především ke sbírání zku-

šeností, zkoušení závodního pojetí – byl to ta-

kový „trénink naostro“. To ovšem nemůže tak 

úplně platit v domácím závodě, kde se člověk 

přece jen chce „předvést“. O  to víc mě těší, 

že to vyšlo hned dvojnásobně. Do fi nále jsem 

sice prošla s „odřenými zády“, ale to při nových 

pravidlech nic neznamená a  je třeba se tím 

nenechat ovlivnit a  jet fi nále s  čistou hlavou. 

Nakonec byl závod velice vyrovnaný, všechny 

medailistky jsme byly v jedné vteřině. 

Ještě cennější je Lubův úspěch v  kajakář-

ské kategorii. Semifi nálová i  fi nálová jízda se 

mu opravdu podařily a nechal za sebou řadu 

zkušenějších soupeřů.

jsme si „sedly“
Sportovní úspěchy i neúspěchy dláždí cestu Štěpánky Hilgertové. A také ta správná zarputi-

lost a chuť se porvat. Radost ale dělá dvojnásobné olympijské vítězce i syn Luboš, který letos 

dokonce překonal nominační laťku, takže budou – už podruhé – oblékat reprezentační dres 

spolu. Co více si mohou rodiče od syna jdoucího obdobnou cestou přát.

K  vodnímu slalomu, což u  nás nikdy nebyl 

právě nejpopulárnější sport, ji zavála náhoda. 

Maminka se po letech potkala s kamarádkou 

z  mládí, která dělala trenérku mládeže. Slo-

vo dalo slovo, a protože rodiče zrovna hledali 

pro dceru nějakou zajímavou volnočasovou 

aktivitu, padly si nejen do noty, ale nakonec 

si Štěpánka Prošková a vodní slalom doslo-

va a  do  písmene „sedly“. Obrovskou záslu-

hu na tom má také zmíněná trenérka Renáta 

Knýová, úspěšná reprezentantka z  60. let, 

která vychovala celou řadu závodníků. Své 

první krůčky (mimo jiné nácvik eskymáckého 

obratu) pod jejím vedením dělal i  Štěpánčin 

syn Luboš.

Sporty jako vodní slalom přitahují indivi-

dualisty, i když na to člověk v dětství, kdy 

ROZHOVOR • ŠTĚPÁNKA HILGERTOVÁ

Curriculum vitae… 

Štěpánka Hilgertová (*1968) se 

narodila pěkně u vody, v pražském 

Podolí. Sport ji bavil od malička 

a zkoušela třeba gymnastiku a v zimě 

sjezdové lyžování; ostatně její 

maminka získala čtyři zlaté medaile 

na prvním lyžařském mistrovství světa 

tělesně a zrakově postižených spor-

tovců. Kajak pak byla vyslovená ná-

hoda a uviděla ho poprvé ve dvanácti 

letech. První medaili získala za TSM 

Tesla Žižkov na přeborech žáků ČSR 

v roce 1981 a už v roce 1983 se stala 

přebornicí ČSR mladšího dorostu 

a vyjela si postup na celostátní závo-

dy dospělých a zařazení do juniorské 

reprezentace. V roce 1986 se jí naro-

dil chlapec Luboš, který dostal jméno 

po tatínkovi, rovněž „kajakáři“. Zbytek 

historie si už možná pamatujete: první 

olympiáda v roce 1992, o čtyři roky 

později v Atlantě první místo, které 

obhájila i o další čtyři roky později 

v Sydney a stala se tak čtvrtou čes-

kou sportovkyní, které se to podařilo. 

Jejím posledním sportovním úspě-

chem je třetí místo na letošním prvním 

závodě Světového poháru ve vodním 

slalomu v pražské Troji, kde její syn 

Luboš skončil druhý.

Celá rodina aneb z přípravy v Jižní Africe.

Z letošního června
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Dobu, do které byl zasazen tento příběh, při-

pomínala nejen expozice původního pivovaru, 

ale i hasičská stříkačka, koňský povoz, auto-

mobilový veterán nebo vystoupení Železného 

Zekona na nádvoří pivovaru. V kontrastu s his-

torickou budovou a původní technologií vynik-

la moderní technika a design výrobků značek 

Candy a Hoover, které byly představeny v prů-

řezu celým sortimentem.

Vyperou více a jsou menší 
Candy se snaží vyjít vstříc trendům v bydlení, 

které velí k  úsporným rozměrům praček při 

stále větším objemu praného prádla. Proto na-

příklad pračka GO 12102 D umí vyprat 10 kg 

prádla a její rozměry přesahují standardní roz-

měr jen o 4 cm na hloubku (60 x 85 x 64 cm, 

švh). Naopak pro 5 kg prádla je určen model 

GOY 1252 D s hloubkou pouhých 33 cm. Při-

tom všechny pračky nabízejí moderní techno-

logie, pokročilé elektronické řízení Fuzzy Logic 

a jsou zařazeny do energetické třídy A+. 

Představena byla také řada chladniček Can-

dy Krió, která se vyznačuje exkluzivním ladným 

designem s jemnými tvary a svěžím stylem, do-

plněným elegantním displejem elektronického 

ovládání. Praktičnost madel po celé výšce dveří 

ocení zejména lidé menšího i vyššího vzrůstu. 

Řada rozšiřuje dosavadní nerezový a bílý design 

o atraktivní dřevěné povrchy červeného smrku 

a oblíbeného wengé (dýha ze stromu jako jsou 

ořech nebo kaštan). V nabídce najdete kombi-

nace i  dvoudveřové chladničky od  celkového 

objemu 218 do  309 litrů, některé vybavené 

technologií No Frost pro automatické odmrazo-

vání mrazicího prostoru a všechny v energetic-

ké třídě A+ nebo A++. Obdobné modely ve třídě 

A++ v nerezovém provedení se představily také 

ve značce Hoover.

Mne jako milovníka dobrého vína zaujala vino-

téka Candy CCV 200GL s digitálním displejem, 

rozsahem teplot 7 až 18 °C a dřevěnými policemi 

na 40 lahví vína, která přijde na trh na podzim. 

Důraz na ekologii
V oblasti vestavných spotřebičů značek Candy 

a  Hoover se prosazují indukční varné desky 

na úkor sklokeramických, což však nezname-

ná ústup plynových desek, ze kterých mne 

zaujala deska Candy PV 750 o  šířce 75 cm 

s  pěti hořáky, z  nichž středový čtyřokruhový 

dodá výkon až 3,5 kW. Tvrzené černé sklo je 

zasazeno do nerezového rámečku.

Jako jeden z  příspěvků pro lepší životní 

prostředí přicházejí vysavače Hoover znač-

ky Green Ray. Jejich hlavním přínosem jsou 

motory nové generace, které při stejném sa-

cím výkonu spotřebují o 40 % méně elektric-

ké energie. Vylepšenou vnitřní konstrukcí se 

podařilo snížit hlučnost a  díky účinné fi ltraci 

je vhodný i pro alergiky. Příspěvkem k ochra-

ně životního prostředí je také obal a papírové 

stojánky pro prodej vyrobené z  recyklova-

ných materiálů. Navíc v  rámci akce „rostliny 

na Zemi“ projektu Uhlíková stopa přispívá vý-

robce částí tržeb na zazelenění Velké příkopo-

vé propadliny v Keni. 

Motor nové generace využívá také vysavač 

Silent Energy, který dosahuje až 50% úspory 

energie při velmi nízké hlučnosti. Pro pohodlnější 

ovládání a snazší manipulaci je vybaven rukojetí 

Navigator s možností volby výkonu integrovaný-

mi tlačítky a páčkou pro nastavení vysunutí tele-

skopických trubic systému telezoom.

Akce zaměřená na  novinky značek Candy 

a Hoover ukázala, že je možné do našich do-

mácností přinést nejen více pohody například 

při uklízení, ale že to lze udělat i  ekologičtěji 

a s nižšími náklady na provoz.

Letošní Candy Day, tedy setkání partnerů a odborné veřejnosti spojené s prezentací novinek 

společnosti Candy, se konalo v atmosféře dalešického pivovaru, který zná celý národ z oblí-

beného fi lmu Postřižiny.

DALEŠICKÉ
CANDY DAY 2010 • REPORTÁŽ

foto: archiv Štěpánky Hilgertové, ČTK/Fotobanka ČTK/Jiří Herman

Dříve se hodně jezdilo na přírodních tra-

tích, které asi byly nebezpečnější. Jak 

byste je srovnala s těmi dnešními?

Přírodní tratě jsou o něco nebezpečnější tím, 

že v korytě řeky je spousta kamenů, o které se 

v  případě převrhnutí či vyplavání můžete po-

mlátit, také záchrana je tam o něco složitější. 

Nicméně vážnějších úrazů se stává minimum. 

Kdyby se porovnaly nějaké statistiky, asi by 

vodní slalom vyšel jako poměrně bezpečné 

sportovní odvětví. Přírodní řeka má své nepo-

chybné kouzlo, především svým okolím, ale 

také třeba členitostí vodního terénu. Bohužel 

vodní stav na  většině řek neumožňuje jejich 

využití víc než na pár dnů či týdnů v roce. Pro-

to jsme rádi za všechny umělé tratě, zejména 

ty, které vznikly na propustích u jezů a nabízejí 

celoroční ježdění. Znamenalo to také přiblížení 

našeho sportu divákům, kteří se ve větším po-

čtu k přírodním tratím nedostali. 

Kdyby nějaká dívka chtěla začít s vodním 

slalomem, co byste jí poradila? (A  jejím 

rodičům?)

Především by neměla mít strach z vody – ne-

musí být nijak výjimečný plavec – to ani já nej-

sem, ale nemělo by jí vadit vydržet pod vodou. 

Pak by bylo dobré mít nějaké pohybové zá-

klady z ostatních běžných sportů – běh, kolo, 

lyže, plavání, gymnastika, míčové hry... Trénink 

dětí by měl být hodně všestranný, zejména 

přes zimu se věnovat výše zmíněným doplň-

kovým sportům a  je dobré nebýt ve  všech 

úplný začátečník. Pak už to jen chce mít štěstí 

na dobrého trenéra a partu kamarádů v oddíle. 

Nakonec bych chtěla zmínit trpělivost – nemu-

sí jít každému všechno hned :-).

Lidé mají u kajaku zejména strach z toho, 

že se s  nimi otočí a  oni už nevyplavou. 

A  což teprve u  zá-

vodního kajaku 

s límcem….

Pud sebezáchovy je 

velice silný, nakonec 

vyplavete :-). Ale je 

pravda, že v  součas-

ných závodních lodích 

je sezení poměrně 

těsné a  hned tak z  ní 

nevypadnete, což je 

ale v podstatě dobře... 

Chce to nepanikařit 

a jde to.

Jak se vlastně ofi ci-

álně – a  neofi ciálně 

– říká krytu kajaku, 

který je kolem vás?

Špricdeka nebo 

šprajda... Kdysi v  dět-

ství jsem slyšela i  ná-

zev „krycí zástěra“, ten 

se ale neujal...

Na  titulní straně 

webové stránky 

máte citát z Rocky-

ho, pak jste tam vy 

a nápis „Mám to za-

balit, protože jsem 

měla už mockrát 

narozeniny?“ To se 

kolem vás tolik řeší 

váš sportovní věk?

Divil byste se, jak moc... Ale vždyť i vy sám jste 

na něj poukázal při otázce na SP v Troji. Mám 

pocit, že v posledních letech je téměř jakýkoliv 

můj počin komentován v kontextu věku, téma 

konce či pokračování kariéry se objeví v téměř 

každém rozhovoru...

Tuhle titulní stránku pro mě udělal syn, který 

cítil, jak je to pro mě nepříjemné a únavné po-

řád obhajovat, proč ještě závodím.

Zdá se vám tedy, že být starší vrcholová 

sportovkyně je podobné jako manželství 

s podstatně mladším mužem? Je to pro-

stě nezvyklé?

Nevím, proč se věk pořád tak řeší. Mě zajímá, 

jaký člověk je, co dělá... Věk je doplňující in-

formace, jistě, ale pořád ho zdůrazňovat mi 

připadá zbytečné.

Na závěr z jiného soudku: Jak jste si uži-

la Star Dance? Musím říci, že vám to tam 

opravdu slušelo, ale než jste nabídku při-

jala, dala jste si hodně na čas.

Užila jsem si to moc, i  přes to časné vypad-

nutí... Byla to změna, kterou jsem potřebovala. 

Poznala jsem spoustu fajn lidí (dodnes se rádi 

občas scházíme) a  tanec se mi líbí. Já jsem 

ve  skutečnosti tolik neváhala, ta nabídka mě 

nadchla! Jen šlo o  to, jestli to půjde časově 

zvládnout. Samozřejmě jsem se bála, jak mi 

to půjde, ale šlo přece o zábavu, tak jsme to 

s mým tanečním partnerem brali...

ROZHOVOR • ŠTĚPÁNKA HILGERTOVÁ

 Z druhého ročníku tanečního soutěžního pořadu StarDance... když hvězdy tančí 

(s Michalem Němečkem).

Štěpánka v roce 1983…

Moderní výrobky vystavované v kontrastu s historickým vybavením pivovaru.

Zelená řada vysavačů Green Ray přispívá k ekologii 

nejen nízkou energetickou náročností, ale i obaly 

z recyklovaných materiálů a příspěvkem na zazelenění 

Velké příkopové propadliny v Keni.

kontrasty
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DESIGN  • CHUŤOVKY

Na této dvoustraně vás chceme upozorňovat na designově ojedinělé výrobky, které si můžete i zakoupit, byť budou někdy hodně 

drahé. Zaměříme se také na zajímavé kreace návrhářů nemající (zatím) praktický výstup a sloužící pouze k zamyšlení a naznačení 

cesty, po níž by se ta která skupina výrobků mohla v blízké budoucnosti ubírat. Tato rubrika bude zkrátka hlavně o kráse, eleganci 

a dobrých nápadech.

Krups Nescafé Dolce Gusto Circolo 

Psali jsme o něm v prosincovém čísle, kde vyšel jeho test. Tehdy jsem se rozplýval nad jeho designem a vydrželo mi to dodnes. A pokud si někdo 

z nás myslel (a já mezi ně patřil), že v kávovarech už nejde – co do designu – přijít s ničím naprosto novým, pokorně přiznávám – pletl jsem se. 

Circolo je opravdové 15barové espreso pracující s převážně mletou kávou v kapslích, jehož rozměry jsou 316 x 312 x 196 mm (švh), avšak díky jeho 

koncepci ho umístíte i tam, kde byste to nejspíše ani nečekali. Prodává se za 3.999 Kč.

Philips HD7690

Tento kávovar je důkazem, že elegance nemusí být drahá a že může být vyrobena z kvalitních 

materiálů a v nápaditém střihu. Navíc při zachování všech požadavků na aroma připravované 

kávy, na snadnou obsluhu (připomene např. nutnost odvápnění) a bezpečnost (automatické 

vypnutí po 2 hodinách). Zakoupit ho můžete za 2.200 Kč, a to i v černé barvě.

Saeco RI9743 Xsmall

Kávovar s kompaktními rozměry vyniká – vzhledem k integrovanému keramickému 

mlýnku – nízkou cenou (10.999 Kč) a snadným čištěním. Velikost nápoje přesně 

nastavíte otočným kolečkem a nechybí ani kontrolka odvápnění či parní tryska pro 

napěnění mléka. Povšimněte si zajímavě řešené hlavy s tryskami.

Bosch TCA 4101

Jednoduché, ale opravdové espreso nabídne přes nerezový termoblok s ochranou 

proti přehřátí a tlak 15 barů až dva šálky kávy najednou. Díky průhlednému a vyjíma-

telnému zásobníku vody vidíte, kolik šálků ještě můžete připravit, a správnou teplotu 

vám zřetelně indikuje světelný ukazatel. Umletou kávu napěchujete do sítka a k tomu 

si ještě – díky parní trysce – můžete napěnit i mléko. To vše za kulantních 3.990 Kč 

a s malými rozměry 290 x 180 x 390 mm.



56 INSPIRACE EURONICS • 4/2010 text: Jan Kužník, foto: archiv autora

ZÁBAVA • FILMY NA BLU-RAY

57INSPIRACE EURONICS • 4/2010text: Martin Kaller, foto: Sony

HRY • ZÁBAVA

Motorstorm – Pacific Rift: 
jedna 3D trať
Jde o jednu trať v rámci dřívějšího závodního 

hitu Motorstorm: Pacifi c Rift, kde vás čeká 

nesmírně dynamická jízda džunglí ve  spo-

lečnosti spousty dalších závodníků. Prosto-

rový efekt je sice povedený, nicméně třeba 

kapky vody či odlétávající bahno zpoza kol 

nepůsobí dvakrát přesvědčivě. Zážitek kazí 

i  skutečnost, že ve  3D zobrazení připomíná 

zdejší vozový park spíše malá autíčka na dál-

kové ovládání. 

Dojem vylepšuje až alternativní pohled na jíz-

du zpoza přední kapoty, extrémní rychlost 

a zajímavá herní interakce, kde jsou na před-

ních místech zpomalené záběry na spektaku-

lární srážky se spolujezdci či s okolním pro-

středím. 

Wipeout HD
Další v nabídce je hra Wipeout HD, představu-

jící futuristická vznášedla uhánějící na striktně 

uzavřených koridorových tratích k cíli. Cestou 

přitom využíváte speciálních panelů pro na-

výšení rychlosti vámi vybraného stroje spolu 

s  možností vylepšit si svůj zbrojní arzenál, 

s  jehož pomocí následně zpomalujete sou-

peře. Naváděná střela dokáže totiž rozhodit 

řízení i hodně zkušeným pilotům. 

Zážitek ze svižné 3D jízdy je určitě prima, 

zejména z vlastního pohledu tu zažijete sku-

tečně dech beroucí momenty, jako je přelet 

nad propastí s prudkou změnou výšky, neboť 

po  skoku dopadáte na  níže položenou část 

okruhu. 

Stylový hudební doprovod pak příjemně pod-

trhuje dění, které ve 3D nabízí osvěžující zku-

šenost. 

Pain
Třetí hrou je poněkud bizarní Pain, ve kte-

rém vystřelujete postavičku do  prostoru. 

Pain by se přitom dal charakterizovat jako 

taková pouťová 3D střelnice, v  níž ovšem 

namísto munice používáte zmíněnou figurí-

nu. S tou se pak snažíte sestřelit různé cíle, 

resp. trefit během jejího letu, který lze různě 

korigovat, co nejvíce interaktivních objek-

tů. Mohou to být stejně tak dobře static-

ké, prudce výbušné sudy, skleněné panely 

či obří kuželky jako pohybující se chodci 

na ulici. 

Použité 3D zobrazení ale v zásadě nijak ne-

ohromí, navíc ze všech čtyř nabízených her 

z 3D kolekce je Pain kvalitativně nejslabší, co 

se týče samotné hratelnosti. 

Super Stardust HD
Posledním příspěvkem v  3D kolekci je další 

klasika – Super Stardust HD –, nabízející po-

hled na malou raketku na oběžné dráze, která 

tu především vytrvalou střelbou ničí vše, co 

se jí postaví do cesty. Sem patří různě velké 

asteroidy či nepřátelské elementy rozličných 

tvarů a podob, za což sbíráte důležité body 

a bonusy. Ve standardním zobrazení se jedná 

o jedinou 2D hru z celé nabídky; ve 3D však 

tahle akce nabídne dosti zajímavé, plastičtěj-

ší zpracování objektů, a  zejména pak časté 

efekty výbuchu vyhlížejí i po delší době hodně 

působivě. Takže tady letí palce nahoru. 

Resumé a blízká budoucnost
Sony 3D Collection pro PlayStation 3 před-

stavuje takový docela chutný herní bonbo-

nek, který v  tuto chvíli naznačuje, jak moc 

efektní dokáže být 3D rozměr v  různých 

žánrech. Jelikož však jde o  hodně malé 

sousto, navíc se ve všech případech jedná 

o  starší, již vydané hry, vyčkejme s  osla-

vami na zbytek roku, kdy se bude podávat 

hlavní chod.  

Ano, 3D budoucnost na  konzoli PlayStation 

3 totiž nevyhlíží vůbec špatně. Pro tento rok 

jsou již signalizovány hry, které budou plně 

kompatibilní s  prostorovým formátem. Ať již 

jsou to dlouho očekávané závodní hity Motor-

storm: Apocalypse a Gran Turismo 5 či atmo-

sférická střílečka Killzone 3. Střílet ve 3D se 

však bude také v připravovaných projektech 

Crysis 2 a  takticky pojatém válčení v Ghost 

Recon: Future Soldier. Neméně zajímavě 

pak vyhlíží i přislíbené 3D dobrodružství v le-

gendární bojovce Mortal Kombat 9 či ve hře 

Shaun Wright Skateboarding, kde již samot-

ný název napovídá, na jaký sport se můžeme 

těšit.  

Herní systémy: konzole PlayStation 3 s aktu-

alizací pro 3D hry.

„3D COLLECTION“
aneb herní klasika v novém
Sony ve svém úsilí zatraktivnit herní konzoli PlayStation 3 vstupuje do světa stereoskopického 

3D zobrazení, s nímž budou některé příchozí hry kompatibilní. První vlaštovkou je však 

již v tuto chvíli speciální kompilace nazvaná „3D Collection“, kterou si můžete zakoupit 

prostřednictvím virtuálního on-line obchodu PlayStation Store.

-

í

á

-

-

t

šenost. 

středím. 

t

t

Specifi kace 3D Blu-ray uvádí, že na  disku 

musí být zároveň i  2D verze pro případ, že 

kupující zatím nemá potřebné vybavení nebo 

se mu prostě zrovna nechce koukat přes brýle. 

O zdravotních rizicích při dlouhodobém sledo-

vání 3D toho bylo za poslední dobu napsáno 

víc než dost a otázka zůstává stále otevřená. 

Druhým titulem, který však není a zatím ne-

bude ve volném prodeji, je taktéž animovaný 

fi lm Monsters vs. Aliens. Ten dostanete pouze 

v balíku s 3D výrobky Samsung. A co bude 

dál? Ještě letos by se na trhu mělo podle ně-

kterých zdrojů objevit téměř třicet titulů v kra-

bičkách s bílým lemováním, ale nepleťte si to 

s naším trhem. 

3D ano, ale v zahraničí
Už v srpnu by se na tom německém měl ob-

jevit první hraný 3D fi lm Souboj titánů (Clash 

of the Titans). Snímek však nebyl přímo ve 3D 

natáčen, ale dodatečně přepočítán. Kvalita 

tomu bohužel odpovídá. Disk by neměl být 

regionálně kódován, uvedení na  další trhy 

není zatím jisté. V  září přibude opět animák 

Monster House. Rodinná komedie z  roku 

2006 byla dokonce nominována na  Oscara 

v  kategorii nejlepší animovaný fi lm. V  říjnu si 

budou moci diváci v USA konečně pořídit prv-

ní fi lm skutečně natočený ve 3D. Bude to Imax 

dokument Grand Canyon Adventure. Hit Toy 

Story 3 (Příběh hraček 3) se začne prodávat 

v  listopadu stejně jako Vánoční koleda s „ani-

movaným“ Jimem Carreym. Své 3D plazmy 

se chystá na vánočním trhu podpořit Panaso-

nic exkluzivním vydáním 3D verze animované 

pohádky Coraline a  zatím posledním dílem 

Doby ledové 3D (Ice Age: Dawn of the Dino-

saurs). Několik velmi zajímavých 3D dokumen-

tů Imax podle dosud nepotvrzených informací 

exkluzivně nabídnou spolu se svými televizory 

a  Blu-ray přehrávači fi rmy Sony a  LG: Deep 

Sea 3D, Under The Sea 3D a kosmický Space 

Station 3D. Všechny fi lmy byly skutečně nato-

čeny ve 3D. 

Avatar nejspíše 
s Panasonikem
Z dalších titulů se na vánoční běsnění těší Ava-

tar, který by snad měl už letos být exkluzivně 

distribuován spolu s 3D sety Panasonic. Sony 

připravuje 3D sestřih toho nejlepšího z fotbalo-

vého mistrovství světa v Jihoafrické republice. 

Uvidíme, jak si 3D na  Blu-ray discích po-

vede. V kinech totiž pomalu, ale jistě nastává 

útlum zájmu diváků. Špatný fi lm totiž ani 3D 

nezachrání a  od  Avatara se prakticky žádný 

zajímavý (vyjma Příběhu hraček) neobjevil. Do-

mácí trojdimenzionální projekce navíc vyžadu-

je nemalé investice nejen do nové televize, ale 

třeba i do receiveru s novou verzí HDMI 1.4.

Monsters vs. Aliens  
a Zataženo, občas trakaře

Animáky, které po-

baví malé i  velké 

diváky. Obraz je 

v  obou přípa-

dech naprosto 

špičkový. Pro 

potřeby do-

mácího kina 

byl převeden 

do  formátu 

2,34:1. Pro-

storový efekt je 

v  mnoha scé-

nách napros-

to dokonalý. 

Na  něj ale 

přece jen 

více hrají 

„ t r a k a ř e “. 

Větš inou 

sice vy-

stupují předmě-

ty a  postavy pouze do  hloubky, ale 

scény, kdy něco z obrazovky doslova vylétne, 

si o to více vychutnáte. Zvuk v Dolby Digital 5.1 

patří u  „vetřelců“ k průměru. Naopak „trakaře“ 

nabízejí špičkové DTS HD Master Audio. Bonu-

sů je u obou fi lmů pomálu. Pouze jeden krátký 

fi lmeček, případně trailery.
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Slogan „3D“ je ve spotřební elektronice všudypřítomný, očekávání výrobců a prodejců je 

obrovské, nicméně na straně uživatelů zatím není mnoho co oslavovat. Rozumějte: jednoduše 

není ve 3D na co koukat. Ve volném prodeji je zatím pouze jeden jediný 3D Blu-ray 

fi lm. Jmenuje se Zataženo, občas trakaře a mezi ostatními obyčejnými 2D Blu-ray, 

které jsou modré, ho poznáte podle bílé krabičky. Ta totiž bude vždy označovat 

právě trojrozměrné fi lmy. 

Zatím jako šafránu, ale bude lépe
3D FILMY?

Co se vám může při sledo-

vání 3D přihodit
Pokud použijete komponenty různých 

výrobců, nemusí být 3D film rozpoznán 

a spustí se pouze obyčejná 2D verze. 

A to přesto, že oficiálně by v tom vůbec 

neměl být problém. Vždy si zkontroluj-

te, zda používáte HDMI kabel ve verzi 

nejméně 1.3 (a měl by být opravdu kva-

litní), nejlépe však 1.4. V obraze uvidíte 

jev, který se jmenuje crosstalk (volně 

přeloženo: přeslechy). Projevuje se po-

dobně jako duchy při špatném příjmu 

analogové televize a je způsoben tím, 

že občas vidíte jedním okem i část ob-

razu, která je určena pouze pro druhé 

oko. Zcela bez tohoto negativního jevu 

si (poznámka šéfredaktora: „možná…“) 

vychutnáte 3D filmy na plazmových 

televizorech Panasonic. Naprosto mini-

mální je u LCD firem Sony a Samsung. 

Sledování titulků je ve 3D poměrně 

nepříjemné a narušuje to celkový vjem. 

I z tohoto důvodu jsou filmy dabovány. 

Pokud se podíváte na obrazovku bez 

brýlí, bude se vám také jevit, že film má 

příliš vysoký jas. Je to tím, že aktivní 

brýle jej ztmavují. 



INSPIRACE EURONICS • 4/201058 text: Bohumil Herwig, foto: Sony

Sony PlayStation 3 je dobře známou herní konzolí. 

Proslavila se ale také jako nejrozšířenější Blu-ray 

přehrávač a po zářijové aktualizaci fi rmwaru se ne-

pochybně proslaví i jako nejrozšířenější 3D Blu-ray 

přehrávač. S její koupí tak dostáváte několik zaří-

zení v jednom, a proto do ústředního tématu tohoto 

čísla, tedy do „3D“,  dobře zapadá. A aby to nebylo 

líto těm, kteří ji nevyhrají, je tu několik neméně zají-

mavých her, včetně tzv. 3D Collection. 

1. cena Sony PS3 (250 GB): Aktuálně nejvyšší verze 

vybavená 250GB pevným diskem a mechanikou Blu-ray 

disků, kterou můžete využít i k přehrávání fi lmů. Po ak-

tualizaci fi rmwaru zvládá 3D hry, v září ji čeká další ak-

tualizace, po které bude schopna přehrávat i 3D fi lmy. 

Díky Bluetooth bezdrátově připojíte až sedm ovladačů, 

přičemž jeden (DualShock 3) dostanete v ceně. Hodí se 

i zabudované Wi-Fi a funkce Bravia Sync dovolující řídit 

konzoli dálkovým ovladačem. 

Cena: 8.760 Kč

2. cena God of War III (PS3): Oceňovaný akční epos 

z časů antických bohů, který debutoval už na PS2 a oka-

mžitě si získal celou řadu příznivců. Nabízí výbornou gra-

fi ku a neméně výbornou hratelnost, rozhodně však není 

určen pro vaše nezletilé děti, protože je označen číslicí 

„18“. Jeho hrdina Kratos se totiž s nikým nemazlí.

Cena: 1.840 Kč

3. cena „3D Collection“ (poukázka na 3D hry pro 

PS3): Kolekce zahrnuje jednu demoverzi, resp. krátkou 

herní ukázku pro Motorstorm: Pacifi c Rift a tři plné hry. 

Je dostupná přes on-line obchod PlayStation Store 

po registraci. Recenzi všech her najdete v tomto čísle.

Cena: 1.000 Kč

4. cena ModNation Racers (PSP): Tato hra na konzoli 

PlayStation Portable (PSP) je určena pro až šest hráčů. 

Každého závodníka si můžete vytvořit či přizpůsobit, 

navíc si lze postavit vlastní trať či motokáru anebo sáh-

nout po už připravených. Můžete hrát proti počítači nebo 

s pomocí bezdrátového režimu proti dalším lidem. 

Cena: 1.000 Kč

5. cena Fat Princess: Fistful of Cake (PSP): hra o jed-

né tlusté princezně a zemi jménem Titania, která je plná 

hradů, dortů a chaosu. Je to roztomilé, ale také smrticí 

místo, kde ze země rostou dorty a lučištníci číhají v křoví, 

aby vás zabili, když si budete chtít kousek vzít. Hru může 

hrát až osm hráčů a  cílem je vniknout do nepřátelské 

pevnosti a odnést princeznu zpátky na hrad. 

Cena: 765 Kč

Odpovědi do soutěže zasílejte do středy 15. září na e-

-mail inspirace.soutez@motyl.cz nebo poštou na adresu 

Inspirace Euronics, P. O. Box 218, 757 01 Valašské Mezi-

říčí. Na obálku – nebo do předmětu e-mailové zprá-

vy – nezapomeňte výrazně uvést heslo: „Soutěž“.

1. Co je součástí „3D Collection“? 

2. Co dalšího – mimo 3D Blu-ray 

přehrávače či PS3 – potřebujete 

k přehrávání prostorového obra-

zu?

3. Jakým konektorem je třeba 

připojit PlayStation 3 k televizoru, 

abychom mohli hrát 3D hry?

OTÁZKY

SOUTĚŽ

„3D Collection“ 

Fat Princess: Fistful of Cake 

Electrolux ESB4400

ModNation Racers

1.
CENA

2.
CENA 3.

CENA

4.
CENA

5.
CENA

O HERNÍ KONZOLI PRO 3D

Sony PS3 (250 GB)

God of War III
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KŘÍŽOVKA • ZÁBAVA

Znění tajenky křížovky pošlete nejpozději do středy, 15. září na e-mail inspirace.soutez@motyl.cz nebo poštou na adresu Inspirace Euronics, P. O. Box 218, 757 01 Valašské 

Meziříčí. Do předmětu e-mailové zprávy nebo na obálku uveďte heslo KŘÍŽOVKA. Abyste mohli vyhrát, musíte správně vyluštit znění tajenky křížovky. Výherci budou zveřejněni v příštím 

čísle časopisu, které vyjde v pátek, 8. října.

Vyhrajte 3x elektronickou osobní váhu

váha Goddess
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na většině kontinentů však i zde platí, že je třeba 

před pořízením snímku požádat o svolení. V ně-

kterých zemích navíc platí přísnější pravidla.

Při umisťování osob v  záběru dejte pozor, 

abyste nepoužívali ukazováček, ale celou ruku. 

V mnoha částech Evropy je totiž ukázání na ně-

koho ukazováčkem považováno za neslušné.

Severní Amerika: Pronikání 
do místní kultury
Dnes lze zachytit kulturu a ducha Severní Ame-

riky jednoduše navštívením měst a  pozorová-

ním rozmanitých osobností místních obyvatel. 

Jeden den odpočinku na pláži v Los Angeles 

a pozorování surfařů nebo procházka po bul-

várech v Montrealu mezi tucty bruslařů mohou 

být stejně zajímavé jako Grand Canyon nebo 

Yosemity. A mohou nabídnout i vynikající foto-

grafi cké motivy. 

V opuštěnějších venkovských oblastech, jako 

například Mohave, vyžadují zvyky původních 

indiánských obyvatel zpopelnění těl zemřelých 

včetně jejich majetku. Zachování fotografi í je 

považováno za  porušení tohoto pravidla, pro-

tože zachovávají „stín“ a tedy i duši zemřelého. 

Obyvatelé Mohave jsou proto velmi odmítaví 

k fotografování a nesou také velmi nelibě jaké-

koli pokusy o skryté focení.

Indiáni v USA mohou odmítat fotografování, 

protože věří, že zrcadlo neodráží realitu, ale 

duši osoby. Snímek pořízený zařízením, které 

využívá mnoho zrcadel, může proto zachytit 

a  zotročit duši fotografované osoby. V  někte-

rých případech se toto omezení týká pouze dětí 

a  nemluvňat, protože jejich duše jsou křehké 

a mohou snáze opustit tělesnou schránku.

Jižní Amerika a Karibik: 
Hledání přátel 
Na  tomto kontinentu lidé často žijí v  harmonii 

s  přírodou. V  opuštěných venkovských ob-

lastech, jako je Amazonie nebo Andy, je život 

člověka zcela defi nován a obohacován okolním 

prostředím. Je proto dobrou myšlenkou zachy-

tit osoby v harmonii s přírodou a takovéto sním-

ky jsou v západním světě ojedinělé.

Jižní Amerika je velmi přátelská pro fotografa 

a velmi přívětiví jsou rovněž lidé. Pokud cestuje-

te opuštěnými venkovskými oblastmi, měli bys-

te být připraveni ukázat lidem pořízené snímky 

– jsou poté vstřícnější k fotografování.

Mnoho lidí v chudších oblastech se nemůže 

nechat vyfotografovat a pořídit si papírové foto-

grafi e. Chcete-li je tedy fotografovat, je dobrým 

nápadem poznamenat si jejich adresy a poslat 

jim je. Udělal jsem to mnohokrát a  vždy jsem 

obdržel srdečná poděkování.

Některé karibské kultury věří, že zpodobení 

člověka může být použito magickým způso-

bem a může uvrhnout na danou osobu kletbu 

voodoo. Před pořízením snímku si proto vždy 

vyžádejte svolení. Dělejte to i v turistických ob-

lastech, kde mnoho lidí nechce být fotografová-

no (bez ohledu na kulturní zvyklosti) jednoduše 

proto, že jsou tím již unaveni.

Fotografování na  cestách znamená neustálé 

zkoušení nových technik a  nových způsobů 

fotografování. Chcete-li získat skvělé a  origi-

nální snímky, fotografujte neobvyklé věci nebo 

se dívejte na  dobře známé turistické objekty 

odlišným způsobem. Například namísto foto-

grafování krajiny na pláži můžete zkusit vyfoto-

grafovat kaluže vytvořené přílivem nebo stopy 

v písku.

Asie: fotografování 
náboženské mnohotvárnosti 
Svatyně a  svatá místa jsou často dobrým vý-

chozím bodem v  případě, že chcete zachytit 

ducha dané země. Zejména se to týká velkých 

měst, kde je vše ostatní pouhým chaosem 

a hukotem dopravního ruchu. 

Při fotografování osob účastnících se těchto 

obřadů musíte být ale velmi uctiví a mít k nim 

potřebný respekt. V jižní Asii buďte opatrní bě-

hem hinduistických obřadů – fotografování je 

chápáno jako rouhání, protože odvádí pozor-

nost věřících od modlení.

V Indii je otázkou diskuse správná etiketa tý-

kající se odměňování, resp. „spropitného“ pro 

fotografované osoby – zejména v chudších čás-

tech Indie. Mnoho lidí také věří, že byste měli za-

platit určitý obnos prodejcům nebo dělníkům, 

protože je odvádíte od jejich práce. Nejlepší me-

todou však je rozhodovat se případ od případu. 

Pokud někoho připravíte o větší množství času, 

je malý dárek zcela v pořádku.

Afrika: Hřiště kultur
Kontinent plný nejrůznějších přírodních klenotů 

– od úžasné Sahary a Viktoriiných vodopádů až 

po neméně úchvatné Kilimandžáro a Stolovou 

horu na jihu. 

Díky takto populárním turistickým desti-

nacím je však mnoho oblastí přeplněno lidmi 

a  také zejména díky stále rostoucí popularitě 

prázdninových safari je zde celkově vzato obtíž-

né fotografovat. Pro pořízení skutečně dobrých 

snímků je nutné vyvarovat se davů a/nebo na-

vštívit frekventovaná místa mimo hlavní sezonu.

Během doby, kterou jsem strávil v  Africe, 

jsem zaznamenal, že lidé nepříliš oceňují, po-

kud se pokoušíte pořizovat snímky zobrazu-

jící zápornější nebo výbušnější aspekty jejich 

země. Nechcete-li tedy nikoho nazlobit, je lépe 

zaměřit se na pozitivnější věci.

Evropa: Odhalování krás 
přírody
Tento kontinent nabízí kromě pulzujících měst 

a  moderní architektury také překrásná mís-

ta nepoškozené divoké přírody (např. horské 

hřbety Pyrenejí či Černý les v Německu). Zařa-

díte-li mezi své cestovní plány rovněž tato místa, 

získáte množství zajímavých snímků s  nejrůz-

nějšími motivy.

Evropané mají oproti většině ostatních náro-

dů velmi tolerantní vztah k fotografujícím. Jako 

V dnešní době je často jednou z prvních věcí, na které lidé myslí při přípravě na dovolenou, foto-

aparát. To sice znamená, že lidé na celém světě jsou nyní více zvyklí na to, že je někdo fotogra-

fuje, ale současně mají také méně trpělivosti s fotografujícími turisty. Zejména pokud je nepožá-

dají o svolení. Navíc každý region a někdy dokonce i každá země má své zvláštnosti. Podívejme 

se tedy na to, co nám v tomto ohledu radí společnost Nikon, resp. fotograf Martin Edström, 

který mj. v roce 2009 zvítězil v mezinárodní soutěži „Travel Photographer of the Year“.

aneb Průvodce fotografováním na cestách

KOLEM PLANETY

PORADNA • FOTOGRAFOVÁNÍ NA CESTÁCH

foto: Martin Edström

O autorovi

Martin Edström (*1988) se speci-

alizuje na dokumentární fotografii 

na cestách. V tomto případě využil 

fotoaparáty Coolpix a vytvořil ve spo-

lupráci s Nikonem průvodce určeného 

pro všechny, kdo si dopřávají cestování 

nejen do exotických zemí. Zajímavé je, 

že je v oblasti fotografie úplný samouk. 

O fotografování se začal zajímat 

v asi 12 letech, kdy zdědil fotoaparát 

svého dědečka a začal pracovat jako 

roznašeč novin, aby získal prostředky 

na vyvolávání filmů. V současné době 

studuje žurnalistiku ve Stockholmu 

a na svých snímcích se snaží ukázat 

zapomenutá místa a objekty. Jeho prá-

ce se pravidelně objevují v časopisech, 

novinách a on-line médiích, jako jsou 

Independent World Report, The British 

Journal of Photography a Escape 360 

Travel Magazine. V roce 2009 zvítězil 

v kategorii „People of the world“ mezi-

národní soutěže „Travel Photographer 

of the Year“.  Více najdete na 

www.martinedstrom.se.

• Ve fotografii existují magická čísla 

a nejdůležitější číslo je číslo tři. Ať již 

fotografujete člověka nebo jiné objekty, 

nejúčinnější snímky obsahují přesně tři 

jednotlivé motivy.

• Ať již jste kdekoli na světě, musíte být 

zdvořilí a vždy před pořízením snímku 

nějaké osoby ji požádat o svolení. Často 

stačí jen pokývat a ukázat fotoaparát. 

• Základem perfektního snímku je dobré 

osvětlení. Proto si před zahájením foto-

grafování prozkoumejte všechny možné 

zdroje světla. Dobré světlo naleznete 

nejlépe za pomoci dlaně vaší ruky. Stačí 

ji podržet na místě, které chcete foto-

grafovat, a pokud světlo vypadá na vaší 

pleti dobře, bude pravděpodobně dobře 

vypadat i na portrétním snímku. 

• Při pořizování krajinářských snímků se 

někdy nelze vyvarovat tvrdých odstínů 

vytvořených přímým sluncem. Jste-

-li v Africe, je pro získání perfektních, 

měkce osvětlených snímků vhodné 

fotografovat časně ráno nebo pozdě 

odpoledne. 

• Při pořizování portrétních snímků musíte 

myslet zejména na oči fotografované 

osoby. Zkuste zajistit, aby se v nich 

nacházel určitý odraz světla. I nepatrný 

záblesk nebo třpyt v očích portrét velmi 

oživí. Portréty jsou také mnohem přiro-

zenější a působivější, pokud fotografo-

vaná osoba fotografovi důvěřuje. 

• Uvažujete-li o prodávání svých snímků 

nějaké agentuře pro komerční použití, 

pamatujte si, že budete potřebovat 

písemné svolení od každé osoby na fo-

tografii.

Pamatujte

Rybaření v Jižní Americe (Nikon D700).

text: podle materiálu Nikonu připravil –wig, foto: Martin Edström
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Svět počítačů dnes je, v porovnání s dobou před deseti a více roky, podstatně nudnější místo. 

Občas si vymění velcí hráči pořadí na čele, občas se uvede rychlejší procesor, více kapacitnější 

pevný disk či svižnější grafi cká karta. Faktem však je, že počítače potřebujeme pořád a už je 

nemáme jen na pracovních stolech, ale i v telefonech, televizorech či třeba Blu-ray přehrá-

vačích. Díky tomu všemu je ale výběr paradoxně jednodušší, protože i ten nejobyčejnější má 

dostatečný výkon na běžnou práci, zábavu či surfování po internetu. Nejpopulárnější kategorií 

jsou v současnosti notebooky a právě jimi tedy náš seriál „jak si dobře vybrat“ začneme.

aneb kupujeme notebook
POČÍTAČE V DOMÁCNOSTI I.

z  internetu nestahují a ani nic takového tímto 

způsobem nevyužívají. Jde zkrátka o plnohod-

notný přenosný počítač, který se vyznačuje 

nízkou hmotností (kolem 1 kg), malou až velmi 

malou klávesnicí (poslední dobou roste) a dis-

plejem dříve typicky do velikosti 10", dnes už 

častěji i nad ni, např. 11,6", s rozlišením větši-

nou alespoň 1 024 x 600 bodů, ale také třeba 

už i 1 366 x 768 bodů (HD Ready). Používají 

často příjemně úsporné procesory Intel Atom 

a naopak vůbec nemají vypalovací mechaniku. 

Ta se dokupuje zvlášť a připojuje externě přes 

USB. 

Konfi gurace takovéhoto notebooku typicky 

obstarává výstup na monitor, dvojice rozhraní 

USB, konektor Ethernet (LAN) a Wi-Fi pro na-

pojení na internet, Bluetooth a nějaká ta zvuko-

vá podpora. Cena se nejčastěji pohybuje pod 

10.000 Kč a začíná na zhruba 6.000 Kč, s vět-

šími displeji, resp. lepší výbavou či bytelnějším 

provedením, jde i nad 10.000 Kč. 

V základu šlo původně o typickou student-

skou kategorii s displeji 8,9" proslavenou Asus 

Eee PC, kterou posléze začali používat i další 

lidé kvůli nízké ceně a vysoké přenosnosti. Já 

používám HP Mini 2140 zakutý v hliníku s dis-

plejem s LED podsvícením a rozměrnější klá-

vesnicí, což je model, který byl ve  své době 

(cca 2 roky) na vrcholu této kategorie.

Pokud si to můžete či chcete dovolit, lze 

sáhnout i  po podstatně dražším ultrapřenos-

ném stroji většinou s o něco vyšší hmotností 

(kolem a nad 1,5 kg), podstatně výkonnějším 

vícejádrovým procesorem, rozměrnějším, 

resp. kvalitnějším displejem s  vyšším rozliše-

ním apod. Ceny ovšem mohou být i několika-

násobně vyšší. Kvalitativně a designově je však 

takovýto stroj na podstatně vyšší úrovni a hodí 

se i pro náročnější práci.

S úhlopříčkou LCD 
kolem 14"
Pokud zapomeneme na  úsporný proce-

sor Intel Atom a  malé úhlopříčky mezi „net-

booky“ a touto kategorií, dostáváme se typic-

ky ke  14  palcům a  výkonnějším procesorům 

s  dvojím jádrem, i  když i  zde některé levné 

modely používají výkonný Atom. U notebooků 

této kategorie nechybí nic z té předchozí, navíc 

– pokud chcete – tu najdete už i zabudované 

DVD vypalovačky. 

Typickou ukázkou může být řada Aspire 

od Aceru s procesory Intel Core 2, 14" displeji 

s rozlišením 1 366 x 768 bodů a podsvícením 

LED. Ceny se pohybují od nějakých 15.000 Kč 

(jsou často dražší než verze s 15" displeji), ale 

počítejte spíše s nějakou tou tisícovkou navíc. 

Více se platí zejména za vyšší rozlišení displeje 

(můžete mít i 1 600 x 900 bodů), lepší procesor 

(např. Intel Core i3) nebo výkonnější grafi ckou 

kartu. Myslete také na to, zda vyžadujete za-

budovanou DVD mechaniku či nikoli. 

Tuto kategorii už hodně vytlačuje kategorie 

další, zespodu se na ni zase tlačí lehké „net-

booky“ s 13,6" displeji. Pokud nemáte speci-

fi cké potřeby, sáhněte raději k 15" a ještě mů-

žete ušetřit.

S úhlopříčkou LCD 
kolem 15,5"
Přenosné počítače této kategorie patří k nejpro-

dávanějším a díky obrovské šířce nabídky si zde 

vybere opravdu každý. Displeje už jsou poměr-

ně rozměrné, takže se dají používat bez moni-

toru, což platí i o klávesnicích u kterých s vyšší 

cenou najdete i  samostatné numerické bloky 

a blíží se tak té jakou znáte ze stolního PC. Zmi-

ňované výhody ale zároveň mohou být největ-

šími nevýhodami (hmotnost kolem 3 kg), avšak 

záleží, jak se na to díváte. Jsou totiž nevýhodami 

pouze v okamžiku, kdy kupujete notebook pro 

časté přenášení, tedy jako opravdový mobilní 

stroj. Tyto stroje jsou určeny hlavně na  doma 

a pro většinu uživatelů mohou být pomalu ide-

álními pomocníky, a to i vzhledem ke stávajícím 

cenám. V každém případě je to velice rozmanitá 

kategorie s přehršlí typů procesorů někdy i rela-

tivně nízkých výkonů, často výbornými ce-

Během prvního čtvrtletí letošního roku se 

do  České republiky, podle předběžných vý-

sledků agentury Gartner dovezlo či u nás vy-

robilo přes 280 000 počítačů, z toho asi 72 % 

notebooků a 28 % stolních PC. Mezi pět nej-

větších výrobců na  našem trhu patří – a  i  to 

může být jedno z  výběrových kritérií – Acer, 

Asus, Hewlett-Packard, Dell a Lenovo. 

Notebook, stolní PC, 
nebo oba?
Jde o základní rozhodovací kritérium. Jste ná-

ruživí hráči, pracujete s velice náročnými gra-

fi ckými aplikacemi (a  teď nepočítáme běžný 

Photoshop) nebo například navrhujete domy? 

Donedávna jste moc šancí na  notebook ne-

měli. Dnes už je to i v těchto náročných oblas-

tech výrazně lepší, nicméně zde si dobrou po-

zici stolní počítače stále drží. Zvláště v prvním 

případě představuje notebook často řešení 

přece jen dražší, a to je pro většinu domácích 

uživatelů to nejpodstatnější. 

Většina domácích zákazníků a  drobných 

živnostníků, na něž míří tento článek, má ale 

jasno – notebook jim spoří místo, mohou ho 

přenášet či převážet, kam chtějí, a  pokud 

po  tom toužíte, můžete si z  něj klidně udělat 

plnohodnotný stolní počítač s externí klávesni-

cí, myší, monitorem či dokonce dokovou sta-

nicí, takže pak stačí jen jedno cvaknutí a  jste 

se svým přenosným miláčkem od všech drátů 

odpojeni. 

Pro řadu lidí ale stále může mít kouzlo kom-

binace lehkého notebooku (tzv. „kilovky“) 

a stolního počítače, přičemž nehovořím o do-

mácím serveru. Právě v oblasti her takovýchto 

lidí, typicky například studentů, jich nacházíme 

čím dál tím více, protože herní notebook je dra-

hý a těžký.

Samotný relativně levný notebook pak vyho-

ví každému, kdo nelpí na extravýkonu, vyslo-

veně pohodlné klávesnici a  spoustě periferií, 

včetně požadavku na připojené pevné disky či 

nějakou lepší vypalovačku. I když i tady se vše 

mění. Pojďme se proto podívat na  jednotlivé 

notebookové kategorie, jejich možnosti, typic-

ké způsoby použití a cenové relace tak, abyste 

si při nákupu vašeho nového miláčka udělali 

hrubý přehled o současné situaci. I  když i  ta 

je v  jednotlivých kategoriích velmi proměnlivá 

a  jsou tu stovky, ne-li tisíce konfi gurací, které 

prostě nelze postihnout.

Jaké rozeznáváme přenosné 
počítače
Dělíme je do  různých kategorií, které se ně-

kdy mění, někdy splývají a  jednou za  čas se 

nám mile vyprofi lují. Nicméně pro naši nákupní 

praxi (s vypuštěním okrajových kategorií, kte-

ré pro nás nemají smysl) zkusme třeba něco 

v tomto stylu:

• jednoduché „kilovky“ aneb ultrapřenosné 

aneb tzv. „netbooky“ (stále populárnější seg-

ment a na špičce prodejů), 

• s  úhlopříčkou LCD kolem 14,9" (poněkud 

upadající kategorie), 

• s úhlopříčkou LCD kolem 15,5" (stále popu-

lárnější segment a na špičce prodejů),

• s úhlopříčkou LCD nad 16", resp. 17", 

• velmi výkonné a už i pro hráče…

Jednoduché „kilovky“ 
(tzv. netbooky)
Nejprodávanější kategorie, které se nyní říká 

„netbooky“, i  když si např. operační systém 

text: Bohumil Herwig, foto: Asus
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Jak si vybrat notebook

• Přenášíte ho často? Třeba i několikrát 

týdně či pomalu každý den? Zaměřte 

se na co nejkvalitněji provedené šasi 

a rozumně nízkou hmotnost a rozmě-

ry. Třeba na lepší „kilový netbook“.

• Potřebujete počítač pro studen-

ta nebo pro sebe na víkendovou 

chalupu, který si třeba hodíte i do 

batohu? Pak jsme opět u kilových tzv. 

netbooků. Nezapomeňte ale, že ty 

nejlevnější nemusejí být dostatečně 

robustní pro opravdu každodenní 

přenášení.

• Potřebujete stroj na doma, takže pro 

vás hmotnost nehraje roli? Zkuste 

velice oblíbenou kategorii s úhlopříč-

kou displeje kolem 15,5", kde jsou 

nyní ceny příjemně nízké, nebo podle 

vašich finančních možností sáhněte 

po větším LCD, čímž ještě více elimi-

nujete potřebu monitoru. Doporučuji 

– opět podle finančních možností – 

kvalitní dvoujádrový procesor.

• Chcete co nejvýkonnější počítač na 

doma, který bude používán i na hry? 

Pak se zaměřte na co největší displej 

(ideálně 17 a více palců), co nejkvalit-

nější grafickou kartu s 1 GB paměti, 

a dvoujádrový, nebo lépe čtyřjádrový 

procesor. 

Zakladatel kategorie tzv. netbooků (kilové mininotebooky) Asus představil už čtvrtou generaci Eee PC. Vedle 

obvyklého procesoru Intel Atom tu najdete dnes už klasický 10palcový displej a například Eee PC 1018 prodávaný 

za 10.990 Kč v černé a bílé variantě má už i hliníkové šasi a čtečku otisků prstů. Toto je příklad velmi dobře vybaveného 

mininotebooku za stále ještě rozumnou cenu.

Model D260 o hmotnosti 1,3 kg je nástupcem dobře prodávaného levného netbooku Acer Aspire One D250 a zakoupíte 

ho za 8.190 Kč v černé, purpurové, růžové a tmavošedé. Displej s podsvícením LED má rozlišení 1 024 x 600 bodů 

a úhlopříčku 10,1". Povšimněte si prakticky ukázkového rozložení klávesnice; na něm u mininotebooků hodně záleží!

Notebooky s úhlopříčkou 15,6“ patří k nejprodávanějším 

domácím strojům a konkurence je značná. Do této 

kategorie patří i Toshiba Satellite C650 (15.990 Kč) 

s rozlišením 1 366 x 768 bodů, podsvícením LED 

a klávesnicí se samostatným numerickým blokem. Můžete 

ji mít třeba i s procesorem Intel Core i3, včetně zajímavého 

texturovaného povrchu.
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Po ukončení zaměstnání ve fi rmě Osaka Elect-

ric Light Company se Konosuke Matsushita 

rozhodl založit vlastní společnost. V  pronaja-

tých prostorách rozšířil produkci a vylepšil své 

předchozí nápady. Zcela první součástkou, 

kterou zkonstruoval, byla vylepšená elektric-

ká přípojka (viz foto) tehdy plnící funkci vidli-

ce na konci kabelu. Pro začátek to v překotně 

elektrifi kujícím se Japonsku bohatě stačilo. 

Zvláště když byla lepší a levnější než ostatní.

Hit jménem „rozdvojka“
V  roce 1920 začala Matsushita Electric vyrá-

bět tzv. dvojitou objímku (viz foto), vlastně ja-

kousi „rozdvojku“. Ta se stala hitem, protože 

tehdy jste se v domácnosti mohli k elektrické 

síti připojit pouze jediným zařízením. Dvojitá 

objímka tuto nevýhodu odstraňovala, protože 

přípojné místo rozšiřovala na  dvě. Není divu, 

že se stala populární. Oba zmiňované výrobky 

za to ale vděčily i své kvalitě a ceně. Prodávaly 

se totiž o 30 až 50 % levněji než konkurenční, 

díky čemuž získala Matsushita značné renomé 

a musela přesídlit do nové továrny. Mimocho-

dem přípojka byla vyrobena z  bakelitu a  její 

konstrukce byla ve  své době unikátní. Navíc 

v té době společnost uvedla do praxe zajíma-

vou myšlenku recyklace kovových šroubových 

částí žárovek.

Jak jezdit v noci na kole

Dalším klíčovým produktem počáteční éry se 

stala bateriová svítilna na jízdní kolo. Sama my-

šlenka napadla zakladatele fi rmy v roce 1923, 

když byl postaven před problém, jak jezdit 

v noci domů. V té době většina kol používala 

ke svícení svíčky a olejové lampy. Díky bate-

rii světlo nabízelo desetkrát větší životnost. 

S pevnou vírou, že „dobré výrobky se budou 

dobře prodávat“ začal pan Matsushita obchá-

zet maloobchody a zadarmo nabízel svá svět-

la. Obchodníky žádal o  jediné, aby si světlo 

koupili jen tehdy, když jim bude po vyzkoušení 

fungovat a budou s ním spokojeni.

Poslední příhodu jsem vybral z  roku 1931, 

kdy fi rma Matsushita konstruovala své první 

elektronkové rádio. Ukázalo se totiž, že patent 

na kritické součástky vlastní někdo jiný. Kono-

suke Matsushita ho v říjnu 1932 koupil a dal ho 

volně k dispozici, což bylo nejen obecně oce-

ňováno, ale značně to také přispělo k expanzi 

celého odvětví.

V roce 1918 si Konosuke Matsushita pronajal dvoupatrový domek a založil v něm svou fi rmu. 

Postupně navrhl dvě součásti elektrického rozvodu v domácnostech, které se staly nejen 

základem výrobního programu, ale i hitem. O čtyři roky později se už z domku stěhoval… 

do nové továrny.

OD SVÍTILNY KE 3D
PANASONIC (MATSUSHITA) • PŘÍBĚH ZNAČKY

foto: Sony

nami a bohatou výbavou. Už jenom samo rozli-

šení jde od 1 280 x 800 bodů, resp. 1 366 x 768 

body až do Full HD, tedy 1 920 x 1 080 bodů. 

Neméně obrovské je i cenové rozpětí od ně-

jakých deseti tisíc do  více než padesáti tisíc. 

Zde je důležité si také říci, zda požadujete pl-

nohodnotnou klávesnici s numerickým blokem 

či nikoli a vedle ceny, kterou hodláte zaplatit, si 

rozmyslete zejména rozlišení displeje.

S úhlopříčkou LCD 
nad 16", resp. 17"
Dnes nejčastěji jde o úhlopříčku 17,3", kterou 

zdola doplňuje upadajících 16", a také 17" mo-

dely, shora pak špičkových 18,4". Můžete tu 

narazit na zajímavé ceny, ale tohle už je note-

book opravdu na  doma s  někdy až opravdu 

vysokým rozlišením obrazovky, který poslouží 

i jako plnohodnotná náhrada stolního PC, a to 

bez dalších doplňků. Ale to už se dostáváme 

k poslední kategorii.

Velmi výkonné 
a už i pro hráče…
Hry vždy byly obrovským žroutem výkonu, 

zvláště grafi ckého, takže tady myslete nejvíce 

na  grafi ckou kartu (samozřejmě zapomeňte 

na  standardní integrovanou), na  co největší 

úhlopříčku displeje (pokud nebudete používat 

externí) a výkonný procesor, přičemž nutným 

základem je alespoň dvoujádrový. 

Tohle všechno znamená sáhnout hlouběji 

do kapsy než u předchozích kategorií a vzhle-

dem k  výsledné ceně můžete třeba zvážit 

i  stolní variantu. Doporučil bych (teď zapo-

mínám na peníze) displej s úhlopříčkou 17,3", 

1  600 x 900 bodů, LED podsvícení, čtyřjád-

rový procesor a grafi ckou kartu s 1 GB pamě-

ti. Tady se ale dá navymýšlet (a utratit) vcelku 

hodně peněz. 

V  rozumné konfi guraci (např. s  procesorem 

Intel Core i5, počítejte s částkou 20.000, resp., 

25.000 Kč a výše, i když při omezení požadavků 

můžete několik málo tisíc ušetřit. V  tomto oka-

mžiku je lepší než na grafi ce a procesoru ušetřit 

na úhlopříčce a rozlišení LCD a takovýto výkonný 

notebook prostě provozovat s monitorem.

POČÍTAČE • PORADNA

• Dnes už u naprosté většiny aplikací 

záleží na procesoru či velikosti pevného 

disku jen minimálně, dejte si na to pozor 

zejména u podivně levných nabídek 

a u kilových notebooků. Tam se také 

vyplatí připlatit si za co největší paměť 

RAM, která ovlivňuje rychlost běhu 

operačního systému.

• Každý notebook potřebuje – nebo se 

mu někdy hodí – bezdrátové napojení 

na internet (Wi-Fi) a napojení na krátkou 

vzdálenost (mobil, tiskárnu), tedy Blue-

tooth. Notebook bych bez těchto dvou 

bezdrátových sítí dnes už vůbec neku-

poval (vypnout si je můžete vždycky…).

• V současnosti už ani snad nenarazíte 

na klasické displeje typu 4:3, takže úhlo-

příčky „berte širokoúhle“, tedy jako 16:9. 

Tím pádem se nám trochu proměnilo 

rozlišení zvláště na výšku, a tak se už 

spíše blíží tomu televiznímu, tedy např. 

1 366 x 768 bodům, nebo dokonce i Full 

HD (1 920 x 1 080 bodů). 

• Zvažte „lesklý“ versus „matný“ displej. 

Ten první je podstatně populárnější 

a lépe podává barvy, ale vidíte v něm 

pomalu každý odlesk. Na seriózní práci 

je rozhodně lepší matný, ale stále častěji 

se lesklému displeji nevyhnete ani zde. 

• LED podsvícení se rychle šíří, pomáhá 

spořit energii a nabízí kvalitnější obraz. 

Pokud chcete „lepší“ notebook, nemělo 

by chybět, ale i tak je to stále jen zbytná 

věc a jsou důležitější věci, za které 

můžete utratit svoje peníze (rychlejší 

procesor, více operační paměti).

• Konektor HDMI klidně může absentovat 

u notebooku na domácí práci, ale roz-

hodně nemůže chybět u herní konfigu-

race, kde můžete vyžadovat i napojení 

na rozměrný plochý televizor. 

• Pokud chcete vysokou kombinaci cena/

výkon a zároveň co nejnižší cenu, nej-

spíše skončíte u dvou nejpopulárnějších 

kategorií: jednoduchých a ultralehkých 

„netbooků“ nebo u podstatně „hmotněj-

ší“ kategorie s úhlopříčkou kolem 15,5". 

• Výdrž na akumulátory ponechávám 

záměrně trochu stranou. Ta se větši-

nou stejně pohybuje do tří čtyř hodin, 

přístroje s velmi úspornými procesory 

a speciálními akumulátory s vyšší kapa-

citou, mohou v praxi dokázat i pomalu 

dvojnásobek. Pokud vyžadujete dlou-

hou provozní dobu, soustřeďte se na ni 

hned při nákupu. 

• Stále si dávejte pozor na přehnaně 

nízké ceny (vždycky to něco značí), 

na notebooky bez operačního systému, 

případně na ty s Windows Vista Home 

(ten opravdu nestojí za nic) a samozřej-

mě automaticky požadujte i antivirový 

a antišpionážní (antispyware) software, 

pokud ho samozřejmě nemáte. Dobré 

je u něj rovnou kupovat prodlouženou 

dobu automatické aktualizace, protože 

ušetříte.

• Nezapomeňte také, že kilový netbook 

může být sice populární a mít displej 

s LED podsvícením a rozlišením třeba 

1 366 x 768 bodů, ale písmenka na dis-

pleji budou nejspíše takové „mrňky“, 

že na ně pořádně neuvidíte (Windows 7 

se v této oblasti zrovna nepochlapily). 

Takovýto mininotebook se bez externího 

monitoru na vyřizování koresponden-

ce, tabulky v Excelu či časté surfování 

po internetu opravdu nehodí. Pokud 

víte, že budete potřebovat externí 

monitor, zjistěte si, jaké pro něj nabízí 

„netbook“ rozlišení.

Nezapomeňte

Příkladem velice dobře vybaveného v podstatě univerzálního notebooku do domácnosti je Sony Vaio řady EC (od 22.990 

Kč). Má zabudován 17" displej s podsvícením LED a grafi ckou kartou ATI Mobility Radeon 5000. Zajímavostí je okamžitý 

přístup na internet bez nutnosti startovat operační systém. 

1918 – v březnu v Ósace zakládá Kono-

suke Matsushita společnost Matsushita 

Electric Devices Manufacturing Works 

(později známou i jako Panasonic)

1923 – bateriová svítilna na jízdní kolo 

ve tvaru projektilu

1927 – levná a hromadně vyráběná elek-

trická žehlička

1931 –  R31, první rádio se třemi elektronkami

1939 – první továrna v zahraničí otevřena 

v Šanghaji (výroba suchých baterií)

1951 – MW-101, první pračka s míchacím 

zařízením 

1952 – první černobílý televizor (17K-531, 

úhlopříčka 43 cm)

1953 – elektrická lednička (NR-351)

1954 – PS-54, rádio na export s pěti elek-

tronkami a přenosné jednopásmové rádio 

se čtyřmi elektronkami (PL-420) pro USA

1958 – první magnetofon pro domácí pou-

žití (RQ-201), první domácí klimatizace 

1960 – první japonský barevný televizor 

K21-10 (úhlopříčka 53 cm)

1961 – Konosuke Matsushita oznamuje 

rezignaci a stává se předsedou společ-

nosti, prezidentem je jmenován Masaharu 

Matsushita

1962 – založena první prodejní společnost  

v Evropě, nazvaná National Panasonic 

G.m.b.H.

1966 – mikrovlnná trouba s výkonem 

700 W pro domácnost

1977 – VHS videorekordér VBT200 se 

4hodinovým záznamem

1982 – přehrávač CD disků SL-P10

1989 – 27. dubna ve věku 94 let umírá 

Konosuke Matsushita, o dva roky dříve 

vyznamenaný Řádem vycházejícího slunce

1994 – uvedeny lithioiontové dobíjecí 

akumulátory

1996 – první plasmový panel TH-26PD1 

s úhlopříčkou 66 cm

2008 – přejmenování společnosti na Pa-

nasonic Corporation

2010 – první plazmový televizní 3D systém 

pro domácí použití

Panasonic v datech
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ZÁVĚREM

S Electroluxem 
nejen o vysavač
Na otázky správně odpověděli a ceny vy-

hrávají: 

1. cena: Tomáš Ráčil, Brno

(vysavač Electrolux Ergorapido ZB2904X)

2. cena: Pavel Bartošek, Paskov

(mixér Electrolux ESB4400)

3. cena: Jaroslava Jirovská, Znojmo

(Electrolux 4Safety EDB5130)

4.–5. cena: Jiřina Kubáčková, Mladá 

Boleslav; Dagmar Dočekalová; Znojmo

(tyčový mixér Electrolux ESB4400)

Správné odpovědi:
1. Proč nese vysavač označení 2 v 1? 

(Slouží jako tyčový a zároveň jako ruční 

vysavač.) 2. Jakých nejvyšších hodnot hluč-

nosti během provozu dosahuje nový mixér 

Electrolux ESB4400? (Maximální hlučnost je 

80 dB.) 3. Co se stane se žehličkou Electro-

lux EDB5130-4Safety, když ji necháte déle 

zapnutou bez používání? (Sama se vypne.)

Křížovka
Jedny ze tří meteohodin Euronics s tajen-

kou „Přesný čas a dobré počasí s meteo-

hodinami euronics“ vyhrávají: Jan Týn, 

Praha 8; Anna Šlajchrtová, Most; Věra 

Heczková, Havířov

Finance

Cetelem: www.cetelem.cz

Essox: www.essox.cz

Malé domácí spotřebiče

Braun: www.braun.com 

Goddess: www.goddess.cz

Krups: www.krups.cz

Moulinex: www.moulinex.cz

Philips: www.philips.cz

Rowenta: www.rowenta.cz

Samsung: www.samsung.cz

Tefal: www.tefal.cz

Spotřební elektronika

Gogen: www.gogen.cz

JVC: www.jvc.cz

LG: www.lg.cz

Nikon: www.nikon.cz

Olympus: www.olympus.cz

Panasonic: www.panasonic.cz

Philips: www.philips.cz

Samsung: www.samsung.cz

Sharp: www.sharp.cz

Sony: www.sony.cz

Velké domácí spotřebiče

AEG: www.aeg-electrolux.cz

Bosch: www.bosch-spotrebice.cz 

Candy: www.candy-hoover.cz

Electrolux: www.electrolux.cz

Fagor: www.fagorcz.cz

Gorenje: www.gorenje.cz

LG: www.lg.cz

Mora: www.mora.cz

Samsung: www.samsung.cz

Siemens: www.siemens-spotrebice.cz

Whirlpool: www.whirlpool.cz

Zanussi: www.zanussi.cz

Po minulém úvodníku se několik z vás ozvalo 

s dotazy na téma DVB-T2. Zda opravdu u nás 

bude, zda je v současných televizorech a tak 

podobně. Je logické, že se o to zajímáte. Jen 

málokdo rád vyhazuje peníze oknem. Přes-

ně tohle ale hrozí a všechny ty řeči o nákupu 

krásných nových plochých televizorů a o kva-

litním pozemním digitálním vysílání pomalu, 

ale jistě berou za své. Ještě jsme ani pořádně 

nedokončili zavedení klasického DVB-T a už 

se mluví o  tom, že by se za  sedm let mělo 

vypnout a  mezitím vybudovat síť pro jeho 

nástupce DVB-T2 pracujícího standardně 

s  formátem MPEG-4. Abyste tomu rozuměli 

– i současné DVB-T umí MPEG-4, a dokonce 

se tak v několika našich velkých městech vy-

sílá televize s vysokým rozlišením HDTV. Ale 

DVB-T2 je úspornější a  umí lépe nejrůznější 

služby, na  které někteří provozovatelé slyší. 

Existuje tu tak docela silná lobby, do níž se 

zapojily jak České Radiokomunikace jako ši-

řitel signálu, tak například ČT. ČT, která která 

– považte – dnes není pořádně schopna v HD 

ani natáčet! Rozesmálo by mě to, kdyby to 

nebylo tak vážné. 

Do ČR se v tuto chvíli ofi ciálně nedováží jediný 

televizor s tunerem DVB-T2, takže vy všichni, 

kteří jste si nakoupili moderní ploché televizo-

ry, budete potřebovat další set-top box a další 

ovladač, nebo – opět – zcela nový televizor. 

A  tak neradím nic jiného, než co jsem radil 

ve zmiňovaném úvodníku. Pokud kupujete te-

levizor a nejste na  „kabelu“, zajímejte se více 

o  zabudovaný satelitní tuner. Do  budoucna 

ušetříte nejen peníze, ale i nervy.

Bohouš Herwig

Inspirace Euronics 5/2010 vychází v pátek 8. října

Téma: Pečicí trouby

Před koncem roku a tudíž před obdobím zvý-

šeného pečení jistě důležité téma. Povíme si 

o všech základních druzích pečicích trub, po-

ukážeme na jednotlivé cenové relace a poptá-

me se za  vás u  výrobců i  po  nějakých těch 

nových technologiích. Už teď je ale jisté, že 

parní trouby frčí stále více, více je i modelů trub 

kompaktních a nějaké ty novinky jistě budou 

i  u  trub mikrovlnných. Třeba ze série Ora Ïto 

od Gorenje.

Téma: Notebooky 

Tentokráte se zaměříme i na  téma ryze po-

čítačové. Budou jím notebooky do  15.000, 

resp. do 20.000 Kč a na  jednu stranu si tak 

zúžíme záběr z  článku z  rubriky poradna 

z tohoto čísla, na straně druhé si ho i rozšíří-

me, protože se mu budeme věnovat důklad-

něji. Notebooky vás zajímají, a proto zajímají 

i nás. Ostatně z prodaných počítačů na na-

šem trhu jsou jich přenosných už pomalu tři 

čtvrtiny.

Výherci z červnového čísla

Užitečné odk@zy

Dejte vale zemi a běžte na satelit. 

Budete mít klid…

V příštím čísle najdete

Zelené praní 
S pračkou Green Generation se nemusíte cítit provinile, pokud 
perete, kdykoliv se vám zachce. Prostě navolte program 
a  teplotu a  technologie 6. smysl Whirlpool se přizpůsobí 
náplni vašeho prádla, ušetří až 50 %* energie, vody a času, 
a přesto zaručí dosažení vynikajících výsledků. 

Zelené mytí 
Zapomeňte na  čas strávený u  kuchyňského dřezu při mytí 
nádobí. Myčka nádobí Green Generation s technologií 6. smysl 
umožňuje nastavit program mytí podle míry znečištění, díky 
čemuž se ušetří až 50 %** energie, vody a času. 

Zelené chlazení a mrazení 
Chladničky a  mrazničky Whirlpool Green Generation 
s  technologií 6. smysl udržují trvale optimální teplotu 
a  vlhkost a  zaručují, že je množství spotřebované energie 
udržováno na minimu. Energetická třída A++ umožňuje snížit 
spotřebu energie až o 30 % ve srovnání se spotřebiči A+. 

*  srovnání mezi 9 kg a 1 kg náplní v pračce se 6. smyslem, program bavlna 60 °C

**   srovnání mezi minimální a maximální spotřebou vody, času a energie při programu se 
6. smyslem 40–70 °C 




