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ANOTACE 

Tato práce se v první části zabývá rešerší 

současné nabídky praček a sušiček pro 

domácnost. Na základě tohoto průzkumu 

byl vytvořen přehledný seznam současně 

dostupných spotřebičů všech cenových 

kategorií včetně jejich specifikací. 

Hlavním jádrem pak je výčet a popis 

moderních technologií a funkcí, 

podstatných pro marketing jednotlivých 

výrobců. 

Druhá část práce se podrobněji věnuje 

vybraným technologiím údržby prádla pro 

domácnost a posuzuje jejich využitelnost 

v oblasti profesní. 

 

 

ANNOTATION 

This thesis deals with the research of the 

current offer of household washing 

machines and driers in the first part. On the 

basis of this survey, there was made clear 

list of appliances currently available from 

all price ranges, including their 

specifications. The main core of the thesis 

is an enumeration along with description of 

modern technologies and features which 

are essential for the marketing of 

individual producers.  

The second part deals in detail with 

selected technologies of household laundry 

care, and assesses their usefulness in the 

professional field. 
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Úvod 

Široká nabídka produktů uspokojující přání zákazníka je dnes běžná. Zvyšující se poptávka 

láká výrobce, který se snaží právě svým produktem u spotřebitele uspět, a tak vzniká 

hospodářská soutěž neboli konkurenční boj. Výrobci se mezi sebou nepředhání jen akční 

cenou, novým designem, ale také výzkumem a vývojem nových technologií. Zejména pak na 

trhu s bílou technikou, což jsou spotřebiče, bez kterých se neobejde žádná domácnost. 

 

Hlavním cílem této práce je tedy zmapování současné nabídky praček a sušiček a popsání 

moderních technologií údržby prádla pro domácnost, které jsou stěžejní pro marketing 

jednotlivých výrobců. Ačkoli bude nejvíce pozornosti věnováno právě domácím spotřebičům, 

nebude opomenuta ani problematika profesní oblasti.  

 

Po uvedení a zasvěcení čtenáře do obou těchto oblastí následuje detailní technologický popis 

vybraných funkcí domácích spotřebičů včetně posouzení jejich přínosu a využitelnosti ve 

sféře profesionálních prádelen. Výstupem práce bude nejen ucelený přehled nejzajímavějších 

technologických vymožeností v pračkách a sušičkách, které jsou v současné době na trhu, ale 

také databáze vybraných konkrétních spotřebičů spolu s parametry, které udává prodejce resp. 

výrobce. 

 

Jako hlavní zdroj informací v tomto průzkumu poslouží zejména marketing a reklamní, 

propagační materiály jednotlivých výrobců a prodejců. Bohužel zde není prostor každou 

z vyjmenovaných technologií experimentálně ověřit. Proto je nutné na uvedené hodnoty v této 

práci jako např. úspory energie, spotřeby vody atp. pohlížet jako údaje orientační. 

 

Druhá část práce tj. technologický rozbor fungování vybraných technologií je pak více 

odborná, neboť zdrojem informací k vypracování poslouží patentové záznamy těchto 

technologií, získané z registru Evropského patentového úřadu (EPO) nebo Patentového úřadu 

Spojených států (USPO). 

 

Výsledky práce budou sloužit jako jeden z podkladů pro směrování výzkumného programu 

Centra nových technologií pro strojírenství (NETME Centre) při Fakultě strojního inženýrství 

VUT v Brně, konkrétně Laboratoře energeticky náročných procesů, v rámci které byl na 

začátku roku 2014 spuštěn provoz průmyslové prádelny jako model energeticky náročného 

procesu. 
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1 Moderní technologie pro údržbu prádla 

I přesto, že údržba prádla je dnes díky pokroku a vývoji moderních technologií pro člověka 

mnohem snazší a pohodlnější činnost, stále se jedná o velmi náročný proces z hlediska 

energetického. Proto se stále více do popředí dostává snaha o regulaci spotřeby energie a 

vody. Ze strany zákazníků je také vyžadován komfort obsluhy, časová nenáročnost a další 

užitečné vlastnosti. Chceme vyprat co nejvíce prádla najednou a pokud možno zkrátit čas 

praní. Dnešní stroje jsou vybaveny řadou funkcí, které usnadňují a zefektivňují proces praní. 

V konečném součtu správné nastavení pračky vede k optimálním podmínkám pracího cyklu, 

minimalizaci spotřeby energie, vody a pracího prostředku a tím šetříme peníze a životní 

prostředí. 

Není pochyb o tom, že tyto stroje nesmírně pokročily v oblasti energetické účinnosti, ale také 

se dramaticky zlepšila jejich produktivita. Nyní si uvedeme základní rysy moderních 

spotřebičů, na které se při vývoji nových technologií a inovací klade velký důraz [1]. 

 

1.1 Time management 

Dnešní doba vyžaduje schopnost umět hospodařit s časem a pečlivě si plánovat své denní 

úkoly a aktivity. Málokdo si může dovolit trávit celý den praním prádla. Proto začaly vznikat 

speciální funkce, které dobu pracího cyklu pomocí optimalizace co nejvíce zkracují a 

umožňují si program naplánovat, například pomocí funkce odloženého startu.  

Pokud pračka neumí také prádlo vysušit, není vhodné nechávat delší dobu vlhké prádlo 

v pračce bubnu. Proto již existují také funkce, které si nastavíme přesně podle času, kdy si 

přejeme, aby praní skončilo, což je velice praktická věc [1]. 

 

1.2 Účinnost 

Úroveň účinnosti nejnovějších modelů praček je bezesporu vysoká a téměř bez výjimek se 

řadí do energetických tříd A++ nebo vyšších. Starší stroje ke své činnosti používaly 

nadměrného množství vody a energie, ale dnes díky mnohým optimalizačním a senzorovým 

technologiím a množstvím nastavitelných funkcí se většina strojů postará o prádlo s využitím 

co nejmenšího množství energie a vody. 

Menší náplně jsou pračkou rozpoznány, což znamená, že nedochází ke zbytečnému plýtvání 

vody a energie na malém množství oblečení. Důsledkem je nejen snížení dopadu na životní 

prostředí, ale pračka tím také výrazně snižuje náklady na vlastní provoz [1]. 

 

1.3 Redukce hluku 

Inovace a vylepšení pracích zařízení v posledních letech se nezastavují pouze u procesu praní 

jako takového. Cílem výrobců je kromě zvyšování účinnosti a funkčnosti je také redukce 

hluku pracích a sušících přístrojů. V mnoha případech jsou přílišný hluk a vibrace opravdu 

nepříjemnou součástí pracího procesu, zvlášť v běžné domácnosti [1]. 
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V kapitole 2.1.1 jsou popsány vybrané konstrukční prvky a systémy různých výrobců, které se 

snaží tento doprovodný jev eliminovat nebo alespoň zmírnit.  

 

1.4 Údržba 

Kvalitní pračka se vyznačuje nejen schopností kvalitního a šetrného vyprání, ale také 

minimální nutností údržby. V poslední době se klade důraz zejména na odstranění veškerých 

alergenů, které mohou vznikat při praní v důsledku špatné údržby spotřebiče nebo použitím 

nevhodných detergentů. Jako již dnes většina moderních kuchyňských a domácích spotřebičů, 

i pračky jsou běžně vybaveny samočistícími technologiemi. Tím pádem se zabrání zanešení a 

hromadění odpadních látek v dávkovacím zásobníku a odpadá nutnost manuálního čištění 

uživatelem. Současně vzniká nespočet antialergenních pracích programů jako BabyProtect, 

Anti-allergy rinse ad. 

 

1.5 Snadná obsluha 

V dnešní době „chytrých“ telefonů, „chytrých“ televizorů a dalších intuitivních zařízení se 

tomuto trendu zcela jistě nevyhne ani bílá technika. Vyvíjí se nespočet inteligentní senzorů, 

které ovládají a nastavují spotřebič samy bez zásahu uživatele. Stroj pak sám rozezná např. 

velikost náplně, stupeň vlhkosti, hladinu vody, teplotu nebo míru zašpinění prádla a podle 

těchto vstupních údajů automaticky nastaví dobu cyklu, spotřebu vody a energie a mnoho 

dalšího, čímž se celý proces optimalizuje. 

Další z technologických inovací, které stojí za pozornost je rozpoznávání praného materiálu a 

k tomu automatické přizpůsobení daného cyklu. Díky této funkci odpadá nutnost praní 

jemných tkanin rukou a činí pračky mnohem všestrannější ve funkcích, které nabízejí. Výčet 

zajímavých senzorových technologií v pračkách viz kap. 2.2.2 a v sušičkách viz kap. 3.2.4. 

 

1.6 Multifunkčnost 

Pračky a sušičky se běžně vyrábí jako samostatné spotřebiče. Avšak většina předních značek 

má ve své nabídce také speciální kategorii, a to jsou tzv. kombinované pračky a sušičky. Tyto 

spotřebiče mají určitě své nesporné výhody, jako je úspora místa nebo menší pořizovací 

náklady. Odpadá také manuální přemisťování prádla k vysušení. 

Na druhou stranu tyto kombinované spotřebiče představují i několik nevýhod. Tím, že se 

výrobce nespecializuje pouze na jeden z procesů, vzniká prostor pro určité kompromisy 

funkčnosti a efektivity jednotlivých systémů. Obecně proto platí, že na úkon nižších 

pořizovacích nákladů jsou vyšší náklady provozní. Většinou kapacita praní neodpovídá 

kapacitě sušení. K sušení nelze použít tepelné čerpadlo a celý proces funguje na odlišném 

principu. 

V rámci této bakalářské práce byla veškerá pozornost věnována pouze samostatným 

spotřebičům.  
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2 Technologie praní prádla 

Tato kapitola představuje výčet moderních technologií, vyvinutých předními výrobci 

současných praček, jejich stručný popis a vzájemné porovnání a začlenění. Je potřeba zmínit, 

že následující výčet se týká pouze vybraných výrobců tohoto průzkumu (viz Tab. 1 v Příloze). 

 

2.1 Konstrukce a součásti 

„Konstrukce soudobých praček bývají promyšlené, maximálně odlehčené avšak s dostatečnou 

pevností a trvanlivostí“ [2]. Pro výrobce je důležité, aby při konstruování zvážil co největší 

stabilitu při práci motoru a otáčení bubnu. Co nejmenší hluk spotřebiče je jeden z hlavních 

požadavků zákazníka. [2] 

 

2.1.1 Stabilita a redukce hluku 

AntiVibration Design 

Konstrukce bočních stěn spotřebičů Bosch a Siemens s kruhovými vlysy zajišťuje vyšší 

stabilitu a menší vibrace. Izolace zaručuje tiché praní [3]. 

 

 

Obr. 2.1: Konstrukce bočních stěn AntiVibration Design [3] 

 

Smart Wall 

Obdobně funguje tento konstrukční prvek spol. Blomberg. „Speciální tvar bočních stěn 

pračky, který snižuje hluk vznikající při pracím i odstřeďovacím cyklu“ [4]. 

VRT Plus™ 

Hlavním důvodem, proč jsou pračky hlučné, je nevyrovnaná náplň. Díky této technologii od 

společnosti Samsung zajišťují snímače dokonalé vyvážení bubnu i při vysokých otáčkách bez 

ohledu na objem prádla [5]. 
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Systém kontroly stability (SCS) 

Systém kontroly stability zajišťuje rozpoznávání nerovnoměrně rozloženého prádla při 

vysokých otáčkách bubnu při odstřeďování. Díky speciálnímu rytmu otáčení bubnu se i větší 

textilie optimálně rozloží, což vede k lepším výsledkům při odstřeďování, eliminaci vibrací a 

tudíž k tiššímu chodu. Zvyšuje odolnost a životnost pračky a kromě toho také poskytuje větší 

kapacitu, efektivitu a úsporu času. Téměř všechny moderní pračky mají systém vyvážení 

prádla, zde je několik příkladů jejich označení: 

 

 Balance systém (Miele), 

 Perfect Balance® System (Electrolux), 

 Advanced Balance System (Fagor). 

 

Silent System Super 

Toto je označení komplexního systému, jež zajišťuje tichý chod spotřebičů AEG. Jedná se o 

technologii snižující hlučnost, včetně izolačních vrstev, invertního motoru a dalších zařízení 

tlumících hluk [6]. 

 

2.1.2 Topná tělesa 

Topné těleso se skládá z tvarované topné tyče (1) vsunuté v opěrce (2) se svorníkem, 

oválného pryžového těsnění (3) a příruby (4). „Topná tyč je zakončena přívodními plochými 

kolíky (5). Ochranný kolík (6) je umístěn většinou na přírubě nebo na plášti topné tyče. Na 

vnější straně příruby je na svorníku umístěna dotahovací matice (7). Některá tělesa jsou 

rovná, jiná zahnutá či jinak tvarovaná. Normalizovaná příruba bývá zhotovena z 

profilovaného ocelového plechu a její povrch galvanicky potažen niklovou, chromovou či 

kadmiovou vrstvou. Topná tyč se zhotovuje z povrchově upravené mědi, antikorozní oceli 

nebo z oceli speciální. U některých těles je v topné tyči zabudována pojistka, jiná zase mají v 

přírubě zabudovanou jímku pro termostat (8)“ [7]. 

 

 

Obr. 2.2: Topné těleso [7] 
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Topná tělesa v moderních spotřebičích jsou potažena ochrannou vrstvou niklu nebo jeho 

slitinou, která zajišťuje velmi hladký povrch a snižuje hromadění vodního kamene. V 

porovnání s běžnými ohřívači, mají tyto tělíska podle výrobců větší životnost a provoz pračky 

je účinnější [8]. 

Příklady topných těles s těmito vlastnosti od různých výrobců jsou: 

 

 DuraHeat (Gorenje), 

 Hi-Tech topení (Beko), 

 LongLife topné těleso (Blomberg), 

 Keramické topné těleso Plus (Samsung). 

 

2.1.3 Motor 

Nejvíce pozornosti obvykle přitahují speciální funkční prvky a unikátní možnosti pračky, 

jejím srdcem a základem však zůstává motor. „Pračky klasické konstrukce využívají k pohonu 

pracího bubnu motoru, jehož rotace je na buben přenášena pomocí dvou řemenic a klínového 

řemenu. Celý systém má hned několik nevýhod, především pak hlučnost a ztráty způsobené 

prokluzem řemenu. Mechanizmus pak trpí silami, které namáhají ložiska bubnu, neboť řemen 

musí být poměrně silně napnutý“ [2]. I když takové pohony ještě nějaký čas z praček zcela 

nezmizí, součástí moderních spotřebičů jsou speciální patentované pohony různých výrobců 

[2]. 

Bezkartáčový DC motor 

Tichý a úsporný bezkartáčový DC („direct current“) motor je vybaven rotorem s magnety 

namísto klasických uhlíkových kartáčků. „U klasických motorů vybavených uhlíkovými 

kartáčky dochází vlivem tření o rotor k jejich opotřebení - tyto motory jsou také hlučnější a 

energeticky náročnější“ [4]. Oproti tomu bezkartáčové motory jsou tiché, úsporné, mají delší 

životnost, dosahují vyšší spolehlivosti, lineárního točivého momentu i rychlostí. Dále zajišťují 

zvýšenou mechanickou odolnost a efektivnější 

regulaci [4]. 

Bezuhlíkové neboli asynchronní motory využívá 

většina výrobců. Motory se od sebe kromě 

obchodního označení většinou příliš neliší: 

 

 EcoSilence Drive™ (Bosch), 

 Motor iQdrive (Siemens), 

 Power Drive (Gorenje), 

 Direct Drive (LG), 

a další. 

 

Obr. 2.3: EcoSilence Drive [3] 
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Super Silent 

Jedná se o klasický řemenový převod avšak s výrazně upravenou konstrukcí a odhlučněním, 

který je výrazně tišší než konvenční řemenové převody. Pračky Super Silent jsou také 

vybavené bezuhlíkovým motorem a tlumiči otřesů, které absorbují vibrace a zaručují tišší 

chod i během fáze odstřeďování [9]. 

Direct Drive™ 

Řešení převodů představené společností LG je postaveno na užití bezkomutátorového motoru, 

jenž je umístěn přímo na hřídeli v ose bubnu, čímž odpadá nutnost využití řemenových 

převodů, jako je tomu u běžných praček [10]. „Toto technické řešení vyniká vysokou 

účinností, tichým chodem, možností účinné regulace otáček, a především výslednice sil, 

působící na soustavu leží přesně v ose bubnu. Celý mechanizmus je tedy dokonale staticky 

vyvážený“ [2]. 

 

 

Obr. 2.4: Porovnání konvenčního pohonu s LG Direct Drive [10] 

 

Zen Technology 

Technologie ZEN společnosti Whirlpool nahrazuje tradiční řemenový pohon za výkonný 

trakční motor, který otáčí buben přímo. Výsledkem je odčerpání vody při nižších otáčkách, 

což znamená snížení vibrací a hluku a současně vyšší účinnost a spolehlivost [11]. 

Invertní motor 

Jde o třífázový elektronicky řízený motor bez uhlíků – komutátoru mimo jiné v pračkách 

AEG. Jeho konstrukce je obrácená, než je obvyklé, je tedy postaven "vzhůru nohama". Je 

založen na bezkartáčové invertní technologii [6]. 
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Motory s digitálním invertorem, které jsou součástí nové generace praček Samsung, vydávají 

za provozu mnohem méně tepla než běžné motory praček, díky čemuž snižují provozní 

náklady. K pohonu otáčení bubnu využívá magnety. Kromě toho, že šetří energii, obsahuje 

motor s digitálním invertorem méně pohyblivých součástí, takže dochází k nižšímu tření, což 

znamená méně hluku, vibrací a podstatně delší životnost a menší opotřebení pracovních 

součástí [5]. 

 

2.1.4 Buben 

„Dobře konstrukčně navržený.buben0je zárukou kvalitního vyprání. Prací bubny jsou v 

současnosti v naprosté většině případů nerezové. Jejich velikost přímo odpovídá maximální 

možné náplni prádlem. Je doporučeno volit spíše pračky s větším bubnem a větší maximální 

náplní, neboť větší buben minimalizuje mačkání prádla, které je ve větším bubnu méně 

mechanicky namáháno. Mimo to existují speciální konstrukce bubnů jako například Voštinový 

Buben Miele, který svým povrchem připomíná včelí plástev či bubny Vario Soft od společností 

Bosch/Siemens. Tyto bubny jsou maximálně šetrné k prádlu a svojí konstrukcí maximalizují 

prací účinek při minimálním opotřebení prádla“ [2]. 

Diamond Drum 

Zdokonalený tvar bubnu Diamond 

Drum v moderních pračkách Samsung 

umožňuje účinné a zároveň šetrné 

praní. Díky prohlubním ve tvaru 

diamantu se prádlo pohybuje podél 

bubnu, zatímco menší otvory 

umožňující proudění vody zabraňují 

zachycení a poškození tkaniny [5]. 

ProTex, ProTex Plus 

ProTex je označení bubnu moderních 

praček a sušiček značky AEG a 

Electrolux pro šetrný způsob praní. Pračka ProTex je dostatečně šetrná, aby v ní bylo možno 

bezpečně prát i choulostivější tkaniny, jako vlnu či hedvábí [6]. 

OptiDrum 

Inovativní design vnitřního povrchu bubnu praček Gorenje sloužící k efektivnímu pohybu 

prádla v průběhu praní [8]. 

VarioSoftTM 

Bosch a Siemens jsou jediní výrobci využívající systém s bubnem VarioSoft
TM

. Kapkovité 

prolisy ve struktuře bubnu i asymetrické unášeče mají jednu stranu s velkým sklonem a 

druhou stranu plochou. Strany s velkým sklonem zajišťují intenzivní prací účinek při otáčení 

bubnu, zatímco ploché strany vyvíjejí šetrnou činnost pro uplatnění v rámci programu pro 

jemné praní [3]. 

 

Obr. 2.5: Diamond Drum praček Samsung [5] 
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Voštinový buben 

Tento patentovaný buben Miele vytváří díky povrchové 

struktuře pláství mezi stěnou bubnu a textiliemi jemný 

vodní film. Prádlo po něm lehce klouže a je tak lépe 

chráněno. Díky zmenšeným otvorům s jemnými okraji 

jsou textilie chráněny před tvorbou žmolků a rychlému 

opotřebení [12]. 

WaveDrumTM 

Díky struktuře bubnu společně s asymetrickými unášeči 

dochází k rychlejšímu namočení prádla a zároveň je 

zaručeno rovnoměrné rozložení vody a vodní lázně. 

Prádlo je během mycího procesu zregenerováno a 

vyhlazeno. O to se postarají jemné nopy strukturované do 

vlnovitého seskupeni na vnitřní straně bubnu, které dle směru otáčení bubnu prádlo buď 

jemně převaluji, anebo – při silnějším zašpiněni – intenzivně přemisťují. Díky exaktně 

řízeným pohybům bubnu je prádlo rychleji a efektivněji zbaveno nečistot. Buben 

WaveDrum
TM

 patří také mezi technologie společnosti Bosch/Siemens [13]. 

 

 

  

Obr. 2.6: Voštinový buben Miele [12] 

Obr. 2.7: Pohled do bubnu WaveDrum [13] 
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2.2 Proces praní a péče o prádlo 

Zde je výzkumu a rozvoji nových technologií věnováno nejvíce pozornosti. Vytvořené 

systémy se zaměřují na co nejkvalitnější a nejefektivnější vyprání. Rozhodující je nejen 

úspora energie, vody nebo správné dávkování detergentu, ale také šetrné zacházení s prádlem. 

 

2.2.1 Technologie a funkce pracího cyklu 

4D namáčení 

4D systém od Gorenje umožňuje namáčení prádla ze čtyř stran zároveň. „Tímto způsobem je 

prádlo rychleji namočené, intenzivnější namáčení pak zkrátí také dobu praní“ [14]. Prádlo je 

vyprané při menší spotřebě energie a vody [14]. 

Aquafall™ 

Systém Aquafall™ patentovaný spol. Zanussi zajistí účinnější zvlhčení prádla spolu s 

optimálním využitím pracího prostředku. Doba praní je tím pádem kratší [15]. 

QuickWet 

Systém intenzivního namáčení umožňuje přívod vody v kombinaci s detergentem do bubnu 

současně spodní i horní částí bubnu. To znamená, že prádlo se namočí dříve a prací program 

je kratší, což šetří energii [8]. 

6 motion 

V překladu „6 pohybů“. Díky technologii LG Direct Drive™ je možné maximálně využívat 

všechny vlastnosti krokového motoru. Mezi ně patří lepší ovladatelnost umožňující vytvoření 

šesti pohybů bubnu a zefektivnění celého procesu praní. Popis jednotlivých pohybů viz 

obrázek níže [10]. 

 

 

Obr. 2.8: Jednotlivé kroky technologie 6 motion [10] 

AntiStain 

Funkce Hotpoint na odstraňování skvrn. „Při stisknutí tlačítka pračka vhodně kombinuje 

množství a teplotu vody tak, aby i nejtěžší skvrny byly odstraněny a zároveň byly ochráněny 
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tkaniny. Nejprve fáze praní při 40 °C odstraní enzymatické skvrny a další fáze udržuje a 

neustále kontroluje teplotu vody na 43 °C. Jedná se o speciální fázi odstranění skvrn, díky níž 

se lze zbavit i odolnějších skvrn“ [9]. 

 

Obdobné funkce využívají i další značky: 

 Funkce „Skvrny“ (Miele), 

 StainExpert (Gorenje), 

 Bio Stain 15° (Whirlpool). 

Mix & Wash 

Tento program odstraňuje potřebu oddělovat bílé prádlo od barevného nebo prádlo dělit podle 

typu tkaniny a dovoluje bezpečně prát prádlo různých barev a materiálů bez rizika poškození i 

jemnějších látek [16]. 

AquaRound 

Prémiové modely praček Blomberg mají tento speciální recirkulační systém přímého 

sprchování prádla, kdy je vodou s detergentem prádlo v bubnu pračky sprchováno pomocí 

samostatného čerpadla pro minimalizaci úniku detergentu. Systém přímého sprchování je 

přímo spojen se zásobníkem pracího prášku. Dochází tak k lepší distribuci detergentu a tím 

větší účinnosti praní. Prací cyklus dosahuje stejné efektivity při menší spotřebě vody a energie 

[4]. 

 

Následující čtyři obchodní názvy popisují stejný nebo podobný recirkulační systém. 

Mix Power System  

Tato technologie vyvinutá společností Candy 

zvyšuje prací schopnosti pracího prostředku a 

umožňuje snížit obvyklou teplotu praní: praní při 

20° odpovídá výkonu při 40°, při 40° je výsledek 

totožný jako při 60°, při 60° odstraňuje i největší 

špínu [16]. 

TwinJet 

Jedná se o dvoukanálový recirkulační systém od 

Philco se dvěma tryskami, který umožňuje podle 

výrobce snížení až 30% spotřeby energie, 14% 

vody ale také spotřeby pracího prostředku a času. 

Voda s pracím prostředkem bude v pračce 

cirkulovat dvěma rozstřikovacími mechanismy a 

směšovacím systémem pomocí dvoukanálového 

systému. Cirkulovaná voda s pracím prostředkem 

bude rozstřikována na prádlo [17]. 

Obr. 2.9: Mix Power Systém [16] 
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TurboWashTM 

Za touto inovací od LG stojí zejména trysky Twin Sprays, vstřikující směs vody a detergentu 

na prádlo a vysokotlaká tryska Atomizing Rinse k rychlejšímu máchání [10]. 

PowerWash 

Obdobné využití má technologie péče o prádlo z poslední řady praček Miele W1. Systém 

PowerWash se skládá ze dvou atributů: intenzivního sprchování a programu 

QuickPowerWash. Díky cirkulaci prací lázně dochází k maximálnímu využití pracího 

prostředku a účinnost praní tak stoupá o 10 % [12]. 

 

SteamSystem (AquaSteam) 

Technologie pracující s párou, která je vstřikována do bubnu během praní, má antibakteriální 

účinky, uvolňuje vlákna, čímž umožní pracímu prostředku proniknout do hloubky a tím 

usnadňuje odstraňování skvrn a pachů. Prádlo je osvěženo a vlákno více vyhlazeno 

(usnadňuje žehlení). Pára se ohřívá rychleji než voda, čímž se spotřebuje méně energie, je 

šetrnější k prádlu i životnímu prostředí [18]. 

Bližší pohled na funkci parního praní a parního generátoru viz kap. 5.3. Obchodní názvy této 

technologie na trhu jsou: 

 SteamCare (Miele), 

 TrueSteam™ (LG), 

 AquaSteam (Whirlpool). 

 

Duální sprchování 

Parní pračky bývají většinou vybaveny funkcí duálního 

sprchování. Jedná se o kombinaci sprchování prádla teplou 

vodou čerpanou ze spodní části vany a párou, která je 

přiváděna z parního generátoru. Tento systém kombinuje 

přednosti přímého sprchování prádla a výhody použití páry. 

Oproti konvenčním parním pračkám tato technika udržuje 

vysokou, stálou a pro praní optimální teplotu [10]. 

Direct Injection 

Technologie Direct Injection společnosti Hotpoint přemění prací prostředek na pěnu s 

čistícím výkonem o 60 % vyšším než v tradiční pračce. „Díky tomu je možné snížit teplotu 

praní na pouhých 20°C při zachování účinnosti 40°C. Je tak možné prát bílé a barevné prádlo 

dohromady“ [9]. 

Eco Bubble™ 

Populární technologie společnosti Samsung k zefektivnění procesu praní pomocí aktivní pěny. 

Detailní popis této technologie viz kap. 5.2. 

 

Obr. 2.10: Duální sprchování [10] 
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2.2.2 Senzorové technologie 

6. smysl 

Tzv. šestý smysl u pračky znamená, že uživatel si sám nastaví pouze typ tkaniny a pračka si 

sama zvolí teplotu vody, délku praní a rychlost odstředění. Automatické nastavení času má 

také svou nevýhodu. Pokud například pereme prádlo, které hodně pouští barvu, pračka jej 

pere tak dlouho, dokud nevyhodnotí odtékající vodu jako čistou [18]. 

Toto označení používají spotřebiče Whirlpool. Příkladem je technologie 6. smysl Colours, 

zaměřená na praní prádla různé barvy. Kromě řady volitelných programů a nastavení je 

důležitou součástí tohoto komplexního systému funkce WaveMotion+ resp. asymetrické 

otáčení bubnu. Pohyby bubnu jsou poté přizpůsobené danému cyklu [11]. 

 

 

Obr. 2.11: WaveMotion+ [11] 

 

Dalším příkladem je 6. smysl Infinite Care. Tyto pračky mají navíc program na odstranění 

skvrn při nízkých teplotách a speciální buben s patentovaným povrchem, který údajně snižuje 

oblast kontaktního tření o 60 % oproti běžné pračce stejné značky. 

 

Fuzzy logic 

Fuzzy logic je komplexní systém, který umožňuje přístrojům pomocí senzorů zjistit, jak 

probíhá vykonávaná činnost a podle výsledků upravit běh pracovního cyklu. Aplikaci tohoto 

systému umožňují přesné snímače teploty, hladiny, znečištění vody, ve spojení s řídícími 

mikroprocesorovými obvody. 

 

Existuje celá řada obdobných technologií. Každý výrobce však tento systém znační vlastní 

obchodní známkou. Všechny ale v podstatě fungují na stejném nebo obdobném principu. 

Pomocí velice citlivých senzorů jsou nepřetržitě kontrolovány důležité parametry procesu. 

Kromě výše zmíněných to jsou zejména velikost náplně, typ tkaniny, rychlost otáček, 

koncentrace pracího prostředku při odstřeďování ad. 
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Na základě těchto údajů je poté proces optimalizován. Systém čerpá jen potřebné množství 

vody, dodává potřebné množství detergentu, na základě úrovně znečištění upravuje dobu a 

intenzitu cyklu atd. Výsledkem je mnohem úspornější praní šetrnější k životnímu prostředí. 

Příklady těchto senzorových systému na trhu jsou: 

 

 Sensor Activa System (Candy), 

 OptiSense (AEG), 

 SensorIQ (Gorenje), 

 SmartSense (Blomberg), 

 VarioScan (Fagor), 

 UserLogic (Gorenje). 

 

KG Detektor 

Speciální detektor systému Fuzzy Logic přesně zjistí skutečnou náplň prádla a tím ještě více 

šetří čas, energii a spotřebu vody. Zatím co běžný Fuzzy Logic dokáže rozlišit pouze mezi 

nízkou, střední a plnou náplní např.: 2, 4, kg. KG Detektor dokáže rozlišit náplň po 0,5 kg 

např.: 2; 2,5; 3; 3,5 kg [16]. 

Green Intelligence™ 

Díky senzoru Green Intelligence u praček 

Bauknecht lze podle výrobce dosáhnout až o 50 % 

nižší spotřeby vody. Senzor přesně měří naplnění 

bubnu a podle toho upraví spotřebu vody [19]. 

Total Weight Control 

Jedná se o automatické rozpoznávání hmotnosti 

prádla praček Gorenje. Pomocí snímače hmotnosti, 

pračka automaticky přizpůsobí proces ke skutečné 

hmotnosti prádla v bubnu. Kromě úspory vody a 

energie, také umožnuje tichý a klidný chod stroje a 

prodlužuje jeho životnost [8]. 

 

 

 

 

Obr. 2.12: Total Weight Control [8] 
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2.2.3 Prací prostředky a jejich dávkování 

EcoTouch 

Ekologické pračky Gorenje mají zabudovaný systém, který zabraňuje ztrátě pracích 

prostředků během napouštění vody do pračky. Prášek, který po celou dobu procesu praní 

zůstává ve vaně, může být proto stoprocentně využit. Tato technologie šetří životní prostředí a 

reguluje výdaje při nákupu pracích prostředků až o 20% (dle výrobce) [14]. 

Automatická regulace pěnivosti  

Pokud dojde k předávkování pracího prostředku, projeví se to 

zvýšenou tvorbou pěny. Automatické pračky Miele nadměrnou 

pěnivost v jednotlivých fázích pracího cyklu umí regulovat, ať 

už jde o praní nebo odstřeďování [12]. 

AutoDos 

Speciální dávkovač AutoDos od Miele je kombinací tekutého a 

práškového pracího prostředku, který je dávkován plně 

automaticky a bez rizika rozsypání, či rozlití prostředku. Díky 

automatickému dávkování lze ušetřit až 30 % pracího 

prostředku. Doplňování zásobníků je díky jejich kapacitě nutné 

při průměrném používání pračky asi jen jednou za půl roku [12].  

FlexiDose a FlexiDose Plus  

AEG, Electrolux a také Zanussi mají ve svých spotřebičích 

zabudovaný také speciální dávkovač pracího prostředku s 

oddělenými komorami pro tekuté a práškové prací prostředky. 

Dávkovač FlexiDosePlus byl navržen za účelem optimalizace 

účinnosti specifických pracích prostředků a eliminace jejich 

koncentrovaného hromadění [6]. 

e-Dose (Dose-E) 

Tato technologie praček Brandt a Fagor zabraňuje 

nadměrnému dávkování pracích prostředků. e-Dose 

automaticky vypočítá potřebnou dávku tekutého 

prostředku pro každý cyklus na základě odměřeného 

množství prádla, tvrdosti vody, typu tekutého 

prostředku a stupně znečištění prádla. Přesným 

dávkováním množství detergentu na každý cyklus 

zajistí až 70% úsporu pracího prostředku, snížení 

spotřeby vody o 12 litrů a omezí množství 

znečišťujícího odpadu [20]. 

 

 

 

Obr. 2.13: e-Dose [20] 

 

 

Obr. 2.14: i-Dos u pračky  

 Siemens [13] 
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i-Dos™ 

I-Dos je technologie inteligentního dávkování pracího 

prostředku či aviváže patentovaná společností Bosch-

Siemens. Pracuje stejným způsobem jako výše zmíněný 

systém. Správným dávkováním se šetří nejen za prací 

prostředky, ale také ročně až 7062 litrů vody [3]. 

Liquid Wash 

Miele LiquidWash dávkuje tekutý prací prostředek plně 

automaticky, v závislosti na množství naplnění a znečištění 

prádla. Podle výrobce lze ušetřit až 30 % pracího 

prostředku. Zásobník má kapacitu až 5 litrů tekutého 

pracího prostředku [12]. 

TwinDos 

Předností nové řady praček Miele W1 je automatické dávkování tekutého pracího prostředku 

TwinDos, které je integrováno do přístroje a ušetří až 30 % pracího prostředku. „TwinDos 

pracuje se dvěma fázemi: v první fázi prací prostředek odstraňuje nečistoty, jako jsou tuky a 

bílkoviny, v druhé odstraňuje odolné skvrny jako je červené víno nebo káva. V jaké míře bude 

ta která fáze použita, závisí na druhu a množství prádla“. [12]. 

„TwinDos je otevřený systém, který lze alternativně naplnit běžnými tekutými pracími 

prostředky nebo avivážemi jiných výrobců“ [12]. 

CapDosing 

Tento způsob dávkování lze také použít u všech praček nové generace Miele W1. CapDosing 

nabízí méně časté používání speciálních pracích prostředků v praktických kapslích. Totéž 

platí i pro zvláště účinné přísady nebo aviváž. Tyto kapsle se jednoduše umístí do přihrádky 

pro aviváž. Přihrádka je samozřejmě také vhodná pro běžné komerční detergenty [12]. 

 

2.2.4 Regulace a distribuce vody 

ActiveWater™ 

Další z patentů BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH. Jedná se o systém úsporné 

distribuce vody. Dvojstupňová množstevní automatika optimalizuje jak spotřebu vody, tak i 

energie [3]. 

AquaSenzor 

AquaSenzor (Whirlpool) kontroluje v průběhu mytí světelným paprskem množství vody, druh 

znečištění a stupeň zakalení mycího roztoku a na základě těchto údajů exaktně upravuje dobu 

mycího programu [11]. 

 

Obr. 2.15: Miele Liquid Wash [12] 
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AquaFusion 

Technologie AquaFusion od spol. Beko spočívá v tom, že během napouštěcího procesu dojde 

k absolutnímu ucpání odpadní hadice a tím k využití veškerého pracího prostředku a také 

ušetření elektrické energie, která by jinak byla spotřebována na ohřev této již nevyužitelné 

vody. „Nedochází k jeho ztrátě jako v běžných pračkách, které část pracího prostředku 

spláchnou s vytékající vodou“ [21]. 

 

 

Obr. 2.16: Princip fungování technologie AquaFusion [21] 

 

Systém automatického řízení spotřeby vody 

Automatický řídicí systém Beko přizpůsobí spotřebu vody s dostatečnou přesností v závislosti 

na hmotnosti a druhu látky [21]. 

Water Balance 

Senzor Water Balance ve spotřebičích Indesit měří hmotnost prádla ve všech fázích praní, aby 

bylo do bubnu pračky načerpáno pouze nezbytné množství vody. Tak je zaručena minimální 

spotřeba energie při jejím ohřevu [22]. 

WaterPerfect 

Součástí automatické pračky Siemens řady WaterPerfect je inteligentní systém distribuce 

vody. 3D-senzorika se postará o to, aby na základě stupně naplnění a druhu textilie (například 

bavlna nebo syntetika) bylo do bubnu přivedeno odpovídající množství vody [13]. 

Water Saver 

Technologie francouzského výrobce Brandt, zabývající se úsporou vody, pomocí jejího 

opětovného využití. Více o principu a využití této technologie viz kapitola 5.4. 
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2.2.5 Dezinfekce a eliminace alergenů 

AllergyPlus 

Program vyvinutý pro potřebu alergiků, který chrání před alergeny díky vyšším teplotám, 

praním a mácháním navíc. Vyskytuje se u praček značky Bosch. 

Aquaplus 

Program Aquaplus ve spotřebičích Candy odstraňuje veškeré zbytky pracího prášku z vláken 

prádla. Zaručuje tak, že vymáchané prádlo mohou oblékat i lidé s citlivou pokožkou. Jedná se 

o kombinací extra máchání se speciálním otáčením bubnu. Tento program je možné doporučit 

i pro dětské prádlo nebo tkaniny s jemným vláknem [16]. 

Anti Allergy 

Antialergenní program praček Hotpoint pere vlákna do hloubky bez poškození a zároveň 

odstraní většinu alergenů, které mohou dráždit pokožku. „Nečistoty a alergeny jsou 

odstraněny ve dvou oddělených fázích: ohřev vody na začátky cyklu a následné udržování 

teploty na  60° C“ [9]. 

Antibakteriální technologie ABT® 

Tato technologie ve spotřebičích Haier brání tvorbě a usazování baterií. Ošetřena jsou těsnění 

dveří a zásobník na prací prostředek. Praní je tak ještě více hygienické. 

BabyProtect 

Společnost Beko vyvinula pro pračky a sušičky prádla speciální program BabyProtect. Tento 

program v pračkách svým složením zajistí kvalitní vyprání prádla zejména pro děti a alergiky. 

Vyšší teplota zlikviduje bakterie. Intenzivní máchání odstraní zbytky pracích prostředků či 

aviváže. Tento program získal certifikát institutu LGA, který potvrzuje 99,99% úroveň 

sterilizace [21]. 
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2.3 Ovládání, údržba a bezpečnost 

2.3.1 Ovládání a uživatelské rozhraní 

ComfortControl Plus 

Snadná manipulace díky intuitivnímu ovládání a 

různým programovým volbám praček Bosch a 

Siemens. 

Comfort-Lift 

Jedná se o jednoduchý ovládací prvek, díky 

kterému lze vrchem plněnou pračku Miele ovládat 

jednou rukou. Stisknutím tlačítka na otevření 

dvířek se totiž mezikryt otevře spolu s hlavním 

víkem [12]. 

Gentle Touch 

Pomalé otevírání bubnu vybraných praček Candy s vrchním plněním [16]. 

SoftOpening 

Zaručuje jednoduchost a bezpečnost při otevírání bubnu. Pod různým označením se tyto 

konstrukční „zlepšováky“ vyskytují snad u všech moderních strojů. 

Dial-A-Cycle™ 

Intuitivní ovládání praček LG usnadňující výběr programu, díky čemuž je praní snazší a 

v konečném důsledku má menší dopad na životní prostředí [10]. 

EcoInfo 

Funkce EcoInfo značky Electrolux u každého programu či volby informuje o hospodárnosti za 

použití škály 1 až 6 [23]. 

EcoMonitor 

Obdobně funguje EcoMonitor u praček Bauknecht, který 

informuje o očekávané spotřebě energie s ohledem na 

naplnění a volbu programu. Čím méně sloupců lze vidět 

na světelném zobrazení (Obr. 2.18), tím nižší je spotřeba 

energie. Můžeme vybrat optimální volbu a šetřit tak 

energii [19]. 

Eko informace 

Pračka Miele zpětně po ukončení pracího cyklu 

poskytne přesné údaje o spotřebě vody a energie. Před 

spuštěním programu lze vyžádat předpověď jeho 

spotřeby. Přesné údaje na konci se mohou lišit v 

závislosti na naplnění [12]. 

Obr. 2.17: Comfort-Lift u vrchem  

plněné pračky Miele [12] 

Obr. 2.18: EcoMonitor praček 

 Bauknecht [19] 
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Last Memory 

V případě, že se opakovaně pere se stejným nastavením, není potřeba pokaždé znovu 

nastavovat prací cyklus. Funkce Last Memory, kterou můžeme najít na spotřebičích Samsung, 

umožňuje vyvolat naposledy použité nastavení, a to i po vypnutí pračky [5]. 

Memo Activ 

Chytrá funkce Memo Activ ve spotřebičích Brandt zaznamenává nejčastější prací návyky 

uživatele a ihned po spuštění pračky automaticky nabídne nejčastěji používaný program [20]. 

MyFavouritePlus  

Obdobně také funkce praček Electrolux si pamatuje nejčastěji zadávané programy praní a 

jeho parametry. Díky tomu je při příští příležitosti možné tato nastavení zvolit pomocí 

jediného tlačítka [23]. 

Innex 

Pouhým stisknutím jednoho tlačítka 

nahrazuje Indesit zapnutí, výběr programu a 

zahájení pracího cyklu, s jistotou odstranění 

každodenních nečistot z bavlny a syntetiky 

za 50 minut [22]. 

 

2.3.2 Údržba 

AutoClean 

„Patentovaný samočisticí zásobník na prací prášek Miele je v každém programu opláchnut 

silnějším proudem vody, což zabraňuje ulpívání pracího prostředku“ [12]. 

SterilTub 

Speciální samočistící program SterilTub od Gorenje zabraňuje šíření bakterií v bubnu pračky 

a zajišťuje tak, aby interiér pračky zůstával čistý a umožnil lepší péči o prádlo [8]. 

Eco Drum Clean 

Otočením ovladače do polohy „Ekologické čištění bubnu“ lze snadno vyčistit samostatně také 

buben. Tento ekologický čisticí cyklus v pračkách Samsung odstraní zbytky pracího 

prostředku a nánosy nečistot bez agresivních chemikálií. Součásti je budíček, který tento 

proces připomene po každých 40 praních [5]. 

SmartCare 

Speciální program od Blomberg, který slouží k vyčištění vany a bubnu pračky a tím pádem 

hygieničtějšímu praní [4]. 

 

 

Obr. 2.19: Tlačítko Innex [22] 



 

 
30 

Smart Diagnosis™ 

„Smart Diagnosis™ je speciální funkce, kterou najdou zákazníci u praček a sušiček LG. 

Pokud je se spotřebičem něco v nepořádku, stačí zatelefonovat na technickou podporu a 

stisknout příslušené tlačítko na spotřebiči. Ten 

vydá sekvenci tónů, pomocí kterých pracovník 

podpory přes telefon rozpozná problém a v řadě 

případů jej po telefonu také vyřeší“ [10]. Nebo 

stačí speciální aplikace do „chytrého“ telefonu 

(OS Android, iPhone). Ta dokáže rozeznat tóny, 

které spotřebič vydá, a uživatele informuje, o 

jaký problém se jedná a ve většině případů i 

poradí, co má uživatel udělat k odstranění 

závady [10]. 

 

Smart Check 

Nová pračka Samsung je vybavena inovativní 

technologií Smart Check. „Tato technologie 

rozpoznává a diagnostikuje chyby v jejich 

počáteční fázi a poskytuje snadná řešení 

prostřednictvím inteligentního telefonu a 

snímání displeje. Zákazník tedy není nucen 

studovat manuály při řešení komplikací“ [5]. 

 

 

2.3.3 Bezpečnost a ochrana 

Ochrana proti přetečení 

(AquaStop, AquaLock, AquaControl, AquaSecure aquAvoid, WaterSafe atp) 

„Ochranou proti přetečení rozumíme systémy, které hlídají stav vody ve spotřebiči a v 

případě jeho poruchy (přetečení pracovní vany, prasknutí hadice, únik poškozenými dvířky) 

jednají adekvátně tak, aby zabránily poškození majetku vytékající vodou. Zastaví pracovní 

proces, elektromagnetickým ventilem zastaví přívod vody a u některých modelů je v případě, 

že voda přeteče do havarijní vany, spuštěno čerpadlo, které přebytečnou (havarijní) vodu 

odvádí do odpadu. Sofistikovanější systémy pak diagnostikují problém, případně nabídnou 

jeho řešení a především neumožní další spuštění spotřebiče, pokud příčina poruchy není 

odstraněna“.
1
 [24] 

 

                                                 
1
 Přímý odkaz na zdroj: http://www.levneelektro.cz/p314784-volne-stojici-spotrebice-bosch-wvh-28420-eu 

Obr. 2.20: Smart Diagnosis [10] 

Obr. 2.21: Smart Check [5] 
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Obr. 2.22: Ochrana před únikem vody [5] 

 

Systém Watercontrol 

Bezpečnostní systém Watercontrol, zajišťuje ochranu před škodami způsobenými vodou při 

netěsnostech v pračce. „Hladinový senzor kontroluje hladinu během přítoku vody, a pokud 

není dosaženo požadované hladiny, je přítokový ventil uzavřen. Za tento systém (za 

předpokladu správně provedené instalace přístroje) přejímá Miele záruku po celou dobu 

životnosti pračky“ [12]. 

Systém Waterproof 

Další stupeň vývoje tohoto systému je navíc vybavený dvojitým magnetickým ventilem přímo 

na vodovodním kohoutku. „V případě poruchy prvního ventilu uzavře druhý ventil 

automaticky přívod vody. O co nejvyšší bezpečnost se stará i dvojitá přítoková hadice: pokud 

by došlo k poškození vnitřní hadice, nateče voda přes obalovou hadici do spodní vany“ [12]. 

Systém Waterproof-Metal 

Zdokonalený systém předchozího prvku nabízí ještě větší ochranu před škodami způsobenými 

vodou. „Přítoková hadice je opletená kovem a je tak ještě lépe chráněná před vnějším 

poškozením“ [12]. 

Obr. 2.23: Systémy ochrany od Miele (zleva Watercontrol, Waterproof, Waterproof-Metal) [12] 
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Volt Control 

„Technologie Samsung Volt Control chrání pračku před přepětím i podpětím, čímž zajišťuje 

její maximální životnost“ [5]. Tato technologie se po výpadku napájení automaticky znovu 

aktivuje, aby chránila i prádlo [5]. 

 

2.4 Ostatní 

FiberTech 

Pračky Gorenje s vyššími otáčkami a větší kapacitou mají vanu vyrobenou z moderního 

materiálu s názvem FiberTech. Materiál má dobré mechanické vlastnosti a je vysoce odolný 

vůči teplotě a chemikáliím. Ve srovnání s nerezovou ocelí, nedochází k žádným projevům 

koroze [8]. 

Green Generation™  

Whirlpool Green Generation je novou řadou inovativních spotřebičů, které technologií 6. 

smysl pomáhají snižovat spotřebu elektrické energie a vody v domácnostech. Pračky Green 

Generation minimalizují negativní dopady na životní prostředí. Každý spotřebič přesně 

stanoví, kolik vody a energie je zapotřebí pro dosažení co nejlepšího výsledku [11]. 

TimeComfort 

Většina praček nabízí možnost odložení startu pracího cyklu až 24 hodin předem. Kromě 

funkce StartDelay, high-end modely nabízejí funkci EndTime, která umožňuje nastavit dobu 

konce cyklu. Stroj, v závislosti na zvoleném programu, automaticky vypočítá správný čas 

zahájení. Obchodní označení TimeComfort používá Gorenje [8]. 

TimeManager® 

S pračkou s funkcí TimeManager značky Electrolux si může uživatel sám nastavit délku praní 

podle potřeby. Volit lze z šesti časových stupňů, které nejlépe vyhovují pro daný cyklus [23]. 

Save Time 

Brandt umožňuje zkrátit čas praní a máchání při použití klasických programů jako je bavlna 

nebo smíšené prádlo [20]. 

SensoCARE 

Tato funkce od Gorenje nabízí možnost vybrat si způsob praní, který nejlépe vyhovuje 

potřebám spotřebitele. Na výběr jsou 4 režimy: NormallCARE EcoCARE 

TimeCARE AllergyCARE [8]. 

VarioPerfect™ 

Volitelná programová funkce v pračkách Bosch a Siemens, která ušetří až 60% času nebo 

30% energie. Uživatel může volit ze dvou programů. Volba EcoPerfect šetří energii a životní 

prostředí, kdežto SpeedPerfect umí zredukovat dobu praní až o 60 % [3]. 

  



 

 
33 

3 Technologie sušení prádla 

Sušička prádla pracuje na jednoduchém principu: vlhké prádlo pomalu rotuje v bubnu 

sušičky, do kterého je vháněn teplý suchý vzduch navazující vlhkost a vlhký vzduch je z 

bubnu odváděn ven. Typy sušiček rozlišujeme podle způsobu, jakým se sušička s vlhkým 

vzduchem vypořádá. [25] 

3.1 Typy sušiček 

Pro domácí použití se vyrábějí dva základní druhy sušiček:  

 Sušičky odvětrávací 

 Sušičky kondenzační  

3.1.1 Odvětrávací 

Odvětrávací (ventilační) sušička suší prádlo tak, že je horký vzduch odváděn ven ze sušičky. 

Tato technologie umožňuje sušit prádlo při nižších teplotách než je tomu u sušiček 

kondenzačních – a tedy i s nižší spotřebou energie. Je ovšem nutné zajistit odvod vlhkého 

vzduchu ven ze sušičky, to může být samozřejmě v mnohých domácnostech problém. V tom 

spočívá hlavní nevýhoda odvětrávací sušičky [25]. 

 

Obr. 3.1: Princip odvětrávací sušičky [26] 

 

O tento typ sušičky již v dnešní době není takový zájem, proto byl ukončen jejich vývoj a 

výrobci je přestávají vyrábět. Mnohem rozšířenější jsou sušičky kondenzační. 
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3.1.2 Kondenzační 

Základním principem klasické kondenzační sušičky prádla jsou dva vzduchové okruhy - teplý 

a studený. 

 

Teplý okruh je utěsněný a cirkuluje 

uvnitř sušičky. Ventilátor (1) zajišťuje 

pohyb vzduchu v zadní části sušičky 

přes topnou spirálu (2) do bubnu, kde 

pohltí vlhkost z pomalu rotujícího 

prádla a jde předním otvorem bubnu 

přes filtr textilních vláken (3) a dolní 

filtr (4) do výparníku (5). Tam dochází 

ke kondenzaci vlhkosti a suchý vzduch 

putuje opět přes topnou spirálu do 

bubnu. A tak pořád dokola [26]. 

 

Studený okruh cirkuluje na jedné 

straně spotřebiče a není utěsněn. Je 

nasáván ventilátorem (6) a přiváděn do 

výparníku, kde dochází ke kondenzaci 

vlhkosti a poté je rozptýlen ve 

spotřebiči a odváděn odvětrávací 

mřížkou [26]. 

 

Ve výparníku dochází k teplotní výměně a ke kondenzaci teplého vzduchu. Zkondenzovaná 

voda (7) je pak čerpadlem (11) odváděna do zásobníku na kondenzát (8). Nebo lze napojit 

odvod kondenzátu přímo do odpadu [26]. 

 

Vzhledem k tomu, že kondenzační sušička suší prádlo teplejším vzduchem než sušička 

odvětrávací (a tento vzduch musí být ještě následně ochlazen), má kondenzační sušička, 

oproti odvětrávací, vyšší spotřebu elektrické energie. To lze částečně zmírnit sušením prádla 

přes noc s využitím nočního proudu a důsledným čištěním vodního filtru – se zaneseným 

filtrem má kondenzační sušička ještě vyšší spotřebu energie [25]. 

 

Zvláštním druhem kondenzačních sušiček na prádlo je pak sušička s tepelným čerpadlem. 

Více o této technologii viz kap. 5.6. 

  

Obr. 3.2: Proudění vzduchu v 

kondenzační sušičce [26] 



 

 
35 

3.2 Přehled moderních technologií a funkcí  

Předmětem této kapitoly je stručný popis pokročilých technologických prvků a užitečných 

funkcí ze současné nabídky spotřebičů k sušení prádla. I zde byly předmětem průzkumu 

vybrané značky dle Tab. 1 v Příloze. 

 

3.2.1 Konstrukce a součásti 

AntiVibration Design 

Nová konstrukce bočních stěn s kruhovými vlysy spotřebičů Bosch-Siemens zajišťuje vyšší 

stabilitu a menší vibrace. Izolace zaručuje tiché sušení [3]. 

Invertní motor 

Jde o třífázový elektronicky řízený motor bez uhlíků – komutátoru. Je založen na 

bezkartáčové invertní technologii, která snižuje vibrace a opotřebení, čímž je dosaženo nízké 

provozní hlučnosti a dlouhé životnosti motoru [6]. 

Silent System a Silent System Plus 

Technologie od AEG – Electrolux k redukci hluku. Sušicí cyklus je navržen tak, aby sušička 

měla prakticky neslyšitelný chod [6]. 

Sušící košík 

Některé sušičky jsou vybaveny speciálním 

sušícím košíkem. Ten je určen pro 

vysoušení textilií a jemného prádla, které 

by nemělo být sušeno v otáčejícím se 

bubnu sušičky. Slouží také k sušení 

sportovní obuvi. Sušička tím pádem 

disponuje také speciálním programem, při 

kterém nedochází k otáčení bubnu [4]. 

Inteligentní reverzace bubnu 

Zpětný chod neboli reverzace bubnu uvolní 

šaty a zabraňuje zamotání a pomačkání. 

Díky tomu se prádlo suší rovnoměrně. 

Sušičky Miele pomocí inteligentní 

reverzace mění směr otáčení bubnu v 

nepravidelných intervalech [12]. 

ProTex a ProTex Plus 

ProTex je označení bubnu moderních praček a sušiček značky AEG a Electrolux pro šetrný 

způsob praní. Na tom se podílí jeho vysoká kapacita a inteligentní systém OptiSense, který 

senzorově řídí optimální průběh cyklu s ohledem na šetrné sušení prádla [6]. 

 

Obr. 3.3: Sušící košík v bubnu sušičky [22] 
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SoftDry 

Koncepce bubnu kondenzačních sušiček Siemens, navržená k šetrnému a rovnoměrnému 

usušení prádla. Tento systém zajišťuje stálý proud vzduchu a konstantní teplotu, protože už 

nemusí „reverzovat“, tedy měnit směr otáčení. Místo toho rozviřují teplý vzduch prohnuté 

unášeče a rozdělují prádlo šetrněji a účinněji. Díky meziprostorům ve struktuře povrchu 

klouže prádlo sušicím bubnem jako na vzduchovém polštáři. SoftDry společně s velkou 

kapacitou bubnu snižuje mechanické namáhání a pomačkání textilií při sušení [13]. 

Voštinový buben 

V prohlubních mezi voštinami vzniká vzduchový 

polštář, na kterém prádlo během otáčení bubnu vždy 

opět jemně přistane. Prádlu se tak dostává šetrné péče a 

po sušení vykazuje menší tvorbu záhybů. Díky 

voštinové struktuře bubnu klenuté směrem ven je 

prádlo, v porovnání s běžným bubnem, transportováno 

více nahoru. Prádlo se  tak nachází delší dobu v proudu 

teplého vzduchu, a tím je současně vylepšena výměna 

vlhkého vzduchu [12]. 

 

3.2.2 Technologie péče o prádlo 

Antialergy 

Tento cyklus sušiček Hotpoint využívá patentovanou technologii udržení vysoké konstantní 

teploty, která umožní z prádla odstranit hlavní viníky alergických onemocnění, jako jsou pyly, 

roztoči, plísně a zároveň uchová tkaniny dostatečně jemné pro citlivou pokožku [9]. 

BabyProtect 

Společnost Beko vyvinula pro pračky a sušičky prádla program BabyProtect. Speciální čidla 

hlídají teplotu i vlhkost v sušičce k dosažení lepších výsledků sušení prádla. Tento program 

získal certifikát německého institutu LGA pro kontrolu znečištění životního prostředí, který 

potvrzuje 99,99% úroveň sterilizace [21]. 

Anticrease 

Gorenje sušičky jsou vybaveny tímto systémem proti zmačkání. Pohyb bubnu a speciální 3D 

žebra brání zamotání prádla, což má za následek zvýšení účinnosti sušení. Deset minut před 

koncem sušicího cyklu dojde k pomalému ochlazení, aby se dále snížila možnost pomačkání 

[14]. 

Automatický systém proti zmačkání 

Všechny sušičky Beko jsou vybaveny speciální funkcí proti zmačkání prádla, zajištěnou 

jemným pohybem bubnu [21]. 

Obr. 3.4: Voštinový buben Miele [12] 
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IonTech 

Technologie ionizátoru vzduchu, která vyrovnává vlákna látky a odstraňuje statický náboj 

nahromaděný během procesu sušení v sušičkách Gorenje [27]. 

SensitiveDrying system 

Šetrné sušení v sušičkách Bosch, vhodné pro každý typ látky. Jemné proudy teplého vzduchu 

cirkulují ze všech stran kolem prádla. Zároveň prádlo šetrně obracejí unášeče SoftFlow a 

rozměrný nerezový buben nabízí dostatek prostoru k šetrnému sušení [3]. 

SteamTech 

Tato technologie od Gorenje pomocí páry prádlo jemně vyhladí a osvěží. Žehlení je tak 

jednodušší, nebo dokonce není vůbec potřebné [27]. 

SteamFinish 

V podstatě totožný účel má tato funkce nejnovější generace sušiček Miele T1. 

 

3.2.3 Ovládání a uživatelské rozhraní 

ComfortControl Plus 

Snadné ovládání díky intuitivnímu uživatelskému prostředí s mnoha programovými 

možnostmi spotřebičů Bosch. 

EcoMonitor 

EcoMonitor (Bauknecht) informuje o očekávané spotřebě energie s ohledem na naplnění a 

volbu programu. Čím méně sloupců lze vidět na světelném zobrazení (viz Obr. 2.18), tím 

nižší je spotřeba energie. Zvolením optimálního programu lze šetřit energii, životní prostředí a 

snížit náklady [19]. 

VarioPerfect™ (EcoPerfect, SpeedPerfect) 

Možnost volby ekonomického nebo rychlého programu sušení spotřebičů značky Bosch-

Siemens. 

SensoCare 

Gorenje sušičky umožní zvolit metodu sušení, která je pro uživatele nejvhodnější. 

NormalCARE zahrnuje optimalizované programy sušení pro všechny druhy prádla. Pro ještě 

lepší péči o prádlo slouží program GentleCARE, který umožňuje sušení při nižší teplotě [27]. 

Smart Diagnosis™ 

Smart Diagnosis™ je speciální funkce, kterou najdou zákazníci u praček a sušiček značky 

LG. Princip je popsaný v kapitole 2.3.2.   
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3.2.4 Senzorové technologie optimalizace procesu 

6. smysl  

Technologie 6. smysl od Whirlpool automaticky přizpůsobuje cyklus sušení tak, aby bylo 

dosaženo nejlepších výsledků s nejnižší možnou spotřebou energie. „Spotřebič si sám vybere 

optimální teplotu s ohledem i na to nejjemnější prádlo, aby minimalizoval čas sušení. 6. smysl 

přizpůsobí otáčky bubnu pro vytvoření ideálních podmínek pro každou náplň a navíc neustále 

monitoruje stupeň vlhkosti a zastaví proces sušení ve chvíli, kdy je oblečení optimálně 

vysušené“ [11]. 

Technologie 6. smysl AirCare využívá navíc přednosti systému proudění vzduchu pomocí 

tepelného čerpadla, asymetrického otáčení bubnu – Wave Motion – a velkého objemu bubnu 

k rovnoměrnému vysušení prádla šetrnějším způsobem. [11]. 

Automatické sušení 

Automatické sušení zajišťuje velmi jemný a precizní proces. Pomocí senzorů množství prádla 

a kontinuálnímu měření zbytkové vlhkosti je přizpůsobena doba procesu sušení a úroveň 

spotřeby energie. Je dosaženo stejné úrovně proschnutí během každého cyklu, bez ohledu na 

zatížení nebo na stupni tvrdosti vody. Složení vody určuje její elektrickou vodivost, která při 

sušení řízeném zůstatkovou vlhkostí textilií sehrává rozhodující úlohu. Pokročilé technologie 

rozpoznají vodivost a podle toho cyklus přizpůsobí. 

Obvykle si může uživatel sám navolit požadovaný stupeň vysušení prádla. Po dosažení 

požadovaného stupně sušení se proces automaticky ukončí, aby nedošlo k přesušení. 

Obchodní názvy této technologie u současných spotřebičů na trhu jsou: 

 

 AutoDry (Bosh-Siemens), 

 AutoSense Plus (Zanussi), 

 EcoCare (Electrolux), 

 FlexySense (Beko), 

 Green Intelligence™ (Bauknecht), 

 OptiSense (AEG), 

 Perfect Dry (Miele), 

 Sensor Drying Systém (Indesit), 

 SensorIQ (Gorenje), 

 Smart Dry (Hotpoint), 

 UseLogic (Gorenje). 

 

 

Princip technologie senzorového sušení bude blíže popsán v kapitole 5.5.  
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3.2.5 Technologie tepelného čerpadla 

EcoComfort 

Základem sušiček EcoComfort je technologie, při které dochází k zahřátí sušícího vzduchu v 

tepelném čerpadle. Na rozdíl od běžných kondenzačních sušiček se vytvořené teplo stále 

znovu využívá. „Díky tomu jsou sušičky s tepelným čerpadlem Miele EcoComfort až o 42 % 

úspornější než je energetická třída A“ [12]. 

EcoHybrid™ 

Funkce EcoHybrid od LG spojuje výhody efektivního a zároveň rychlého procesu sušení. 

Nízká teplota sušení je důležitá pro úsporu energie a zvýšenou péči o tkaniny. Technologie 

tepelného čerpadla a vzduch při nižších teplotách (55°C) poskytuje 50% úsporu energie, 

jemně suší jemné tkaniny, vyhlazuje vrásky a redukuje smršťování po vysušení. 

Tepelné čerpadlo může pracovat nezávisle v režimu Eco, nebo ve spojení s konvenčním 

ohřevem pro zvýšení rychlosti cyklu. Tento proces obvykle ušetří až 30% doby sušení (v 

poměru 16,8 minut na kilogram), přitom je stále deklarována úspora energie až 15% [10]. 

 

 

Obr. 3.5: Technologie tepelného čerpadla EcoHybrid v režimu Eco (vlevo)  

a v režimu rychlého sušení ( vpravo) [10] 

 

ActiveAir Technology™ 

Inovace technologie tepelného čerpadla od Bosch je navržena tak, aby pracovala bez 

nákladného konvenčního ohřevu. Vzduch používaný k sušení se úsporným způsobem zahřívá 

tepelným čerpadlem a efektivně se využívá existující teplo [3]. 

Soft Dry Technology 

Zdokonalená technologie tepelného čerpadla Soft Dry Technology sušiček Hotpoint je 

založena na dvou uzavřených okruzích, které napomáhají tomu, aby se zabránilo rozptýlení 

tepla. Tím je garantována nejnižší možná pracovní teplota a větší ochrana vláken a barev. 

Vlhkost kondenzuje při teplotě (15 – 45°C) versus standardní sušičky (25 - 55°C) [9]. 
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TwinAir 

Obousměrný systém proudění vzduchu od Gorenje, 

který během obousměrného otáčení umožňuje 

rovnoměrné zavádění teplého a suchého vzduchu do 

bubnu přes oba vzduchové kanály. Přívod vzduchu je 

nastaven dle rotace bubnu tak, aby bylo dosaženo 

konstantní intenzity sušení během celého procesu [27]. 

  

3.2.6 Údržba 

AutoDrain 

Jedná se o technologii kondenzačních sušiček, sloužící 

k automatickému odvodu zkondenzované páry po 

každém sušícím cyklu. S tímto označením se objevuje 

ve spotřebičích Gorenje, ovšem funkce automatického 

odvodu kondenzátu mají téměř všechny současné modely 

[27]. 

Integrovaný vývod kondenzátu 

Všechny kondenzační sušičky Miele jako i sušičky s tepelným čerpadlem jsou vybaveny 

integrovaným vývodem kondenzátu s navinutou hadičkou. Díky tomu může voda vytékat 

přímo do umyvadla nebo sifónu a odpadá práce s vyprazdňováním zásobníku na kondenzát 

[12]. 

SelfCleaning Condenser™ 

Tato funkce sušiček Bosch zajišťuje, že se kondenzátor během sušení několikrát automaticky 

propláchne. K čištění se používá jímaný kondenzát. Není tedy potřeba filtr na textilní vlákna 

čistit manuálně. Díky častému čištění je udržována vysoká efektivita sušení a nižší spotřeba 

energie [3]. 

 

  

Obr. 3.6: Schéma obousměrného 

proudění TwinAir [27] 

 

Obr. 3.7: Automatické čištění kondenzátoru [24] 
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4 Proces profesní údržby prádla 

Doposud byla veškerá pozornost zaměřena na údržbu prádla v rámci běžné domácnosti. Nyní 

se zaměříme také na princip technologií v profesní oblasti. Profesionální prádelny využívají 

zejména hotely, ubytovny, nemocnice, restaurace a další podniky. Tyto dvě oblasti se však 

výrazně odlišují. 

 

4.1 Charakteristika profesního zpracování 

       

Obr. 4.1: Ilustrační foto praní v domácnosti a v profesionální prádelně [28] [24] 

 

Na rozdíl od praní v domácnostech, pro které je charakteristické, že: 

 existuje určitá míra benevolence k výsledné kvalitě vyprání, 

 pere se menší množství prádla – maximálně 5 až 9 kg na jeden prací cyklus, 

 klade se menší důraz na optimalizaci a cenu pracího procesu, 

 jsou malé nároky na prostor, 

 obsluha je snadná, bez potřeby odborných znalostí, 

 není jasná právní odpovědnost za vliv odpadní vody na životni prostředí, 

 

je problematika praní ve velkokapacitních prádelnách značně komplikovaná, protože: 

 jsou kladeny velmi vysoké nároky na kvalitu vyčištění a ošetření textilu ke 

spokojenosti zákazníků, 

 musí byt vyloučeny veškeré chyby, které by mohly vést k nutnosti opakování pracího 

procesu (v případě špatného nastavení standardní pračka produkuje kolem 50 kg 

špinavého prádla přibližně každé tři minuty, což jsou škody, které se těžko napravují), 

 je velký důraz na optimalizaci a celkové náklady (nepatrná odchylka od optimálního 

nastavení může způsobit znatelný nárůst nákladů) 

 jsou velké nároky na prostor, 

 je jasná odpovědnost za vliv odpadní vody na životní prostředí a za nesplnění daných 

limitů hrozí velmi vysoké pokuty [28]. 
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Proces profesní údržby prádla navíc nezahrnuje jen samotný prací proces (praní prádla), ale i 

veškeré související operace s prádlem, jako je sušení, žehlení, skládání, stohovaní i počáteční 

třídění. Důležitou součástí je také zajištění spolehlivé dopravy prádla od zákazníka a zpět.  

 

Základní funkci profesionální prádelny je zajištěni služby pro koncového spotřebitele a 

uspokojení jeho potřeb. Služba zahrnuje výše uvedené úkony v co nejkratším čase za co 

nejnižší cenu s dosažením odpovídajícího zisku [28]. 

 

4.2 Pracovní postup v prádelně 

Zjednodušené schéma prádelny je na Obr. 4.2. Po příjmu se prádlo roztřídí na základě 

velikosti zakázky resp. míry znečištění a dále se rozdělí na jednotlivé dávky. Praní menšího 

objemu prádla s vyšším stupněm znečištěného se provádí ve vsádkových pračkách, ostatní 

prádlo se pere v kontinuální bubnové pračce. Oba typy praček jsou zabudovány do dělicí 

příčky, která rozděluje prostor prádelny na dvě sekce – na špinavou a čistou zónu. Ve špinavé 

zóně se do praček vkládá znečištěné a potenciálně infekční prádlo. V čisté zóně se manipuluje 

s již vypraným a čistým prádlem, které je po odvodnění v lisu automaticky dopravováno 

pomocí dopravníku do bubnových sušiček. Malé sušičky se dávkují manuálně a suší se v nich 

prádlo ze vsádkových praček. Po sušení je prádlo roztříděno na rovné, které se dále žehlí na 

kalandrech, a tvarové, které se dokončuje například v tunel-finišeru. Froté materiály se v 

sušičkách suší do sucha a po složení jdou přímo na expedici [28]. 

 

Obr. 4.2: Zjednodušené schéma toku prádla prádelnou [28] 
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4.3 Optimalizace procesu 

Profesní údržba prádla je energeticky velice náročný proces. V průmyslovém měřítku je 

spotřeba vody a energie klíčovým faktorem, ovlivňujícím ekonomiku celého podniku. Proto 

se v průmyslových prádelnách klade velký důraz na možnost snížení spotřeby vody a energie 

jak optimalizací strojového parku, tak koncepcí procesu. 

U optimálního procesu praní hrají zásadní roli následující faktory: teplota (ohřev), chemické 

působení (detergent, bělení, voda), mechanická činnost (buben pračky, lis) a čas (trvání 

pracího cyklu). Tyto faktory se nazývají Sinnerovy faktory. Předpokládá se, že zlepšení nebo 

optimalizace kteréhokoli z těchto faktorů může snížit spotřebu energie a vody [29]. 

 

 

 

 

Obr. 4.3: Sinnerův kruh [29] 

 

 

4.3.1 Voda 

V prádelnách voda plní řadu funkcí. Slouží jako ohřívací medium, transportní medium, 

rozpouštědlo pro detergent a špínu a jako smáčecí činidlo pro textilie. Současně také přenáší 

mechanickou energii pračky na prádlo. Z toho plyne, že využití vody v prádelnách je velmi 

široké. Její spotřeba se pohybuje mezi 4 až 30 litry na 1 kg textilií [29]. 

Cena spotřebované vody jako takové je poměrně nízká, nicméně procesy k jejímu 

přečerpávání nebo čištění jsou náročné na spotřebu energie a celková manipulace tedy může 

být nákladná záležitost. Vodu získávanou z příslušného zdroje (řeka, studna nebo pitná voda) 
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je potřeba upravit (změkčit, dekontaminovat apod.). Její kvalita má totiž velký vliv na proces 

praní a na životnost textilií. Snížením spotřeby vody v konečném důsledku lze docílit úspor za 

úpravu vody a také se sníží množství odpadní vody, kterou musí prádelna zneškodňovat podle 

evropských a národních norem. Pro ještě vyšší využití lze odpadní vodu recyklovat a znovu 

použít [29]. 

 

4.3.2 Detergent 

Volba vhodných detergentů je velmi důležitá z hlediska správného provedení pracího procesu. 

Úlohou detergentu je zajištění správných parametrů vody, optimálního pH, rovnoměrného 

smáčení špinavého prádla, odstranění prachových částic, mastných nečistot a skvrn. Stejně 

důležité je splnění požadavků na bělost a hygienickou čistotu praného prádla. 

Použití detergentů může však mít negativní dopady na životní prostředí a životnost samotného 

prádla. Složení detergentů musí odpovídat národní legislativě zejména obsahem biologicky 

odbouratelných látek a fosforu. Dále je třeba kontrolovat odpadní vodu a obsah chemických 

látek v ní. Limity jsou stanoveny evropskou a národní legislativou. 

Moderní dávkovací systémy umožňují automatické dávkování jak práškových, tak kapalných 

detergentů. Automatické dávkovací zařízení redukuje nároky na lidskou práci, ruční 

manipulaci s chemikáliemi, a zajistí přesné opakované dávkování a proces validace [29]. 

 

4.3.3 Energie 

Mezi základní zdroje energie patří uhlí, plyn, ropa, jaderná energie a obnovitelé zdroje. 

Elektrická energie je až koncovou energií vytvořenou přeměnou uvedených zdrojů. Praní a 

sušení prádla patří mezi procesy, které jsou nejnáročnější na spotřebu energie, jejíž spotřeba 

hraje důležitou roli z hlediska cenové politiky prádelny. Navíc každá sebemenší úspora je 

klíčová z pohledu ochrany životního prostředí. V případě, že k výrobě energie používáme 

přírodní plyn, vytvoří se na každou kWh přibližně 0,2 kg CO2, při použití jiných zdrojů 

energie je tato hodnota vyšší. V součtu to znamená, že na každou vyrobenou tunu páry se 

vyprodukuje 120 – 150 kg CO2 [29]. 
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5 Podrobný popis vybraných technologií 

V této kapitole se zaměříme na detailní popis pokročilých technologií a funkcí, zejména pak 

na technologický postup daného systému. Hlavním zdrojem informací budou zpracované 

patentové záznamy nejvýznamnějších výrobců. Součástí kapitoly je krátká úvaha nad 

využitím daných technologií v profesní oblasti údržby prádla. 

 

5.1 Přímé sprchování – Jet systém 

Technologie je založena na uzavřené cirkulaci vody mezi vanou a tryskou, umístěnou 

v těsnění skříně kolem dvířek pračky, sloužící ke sprchování prádla tlakovou vodou. 

 

Tento systém má hned několik výhod. Jednak je prádlo rychleji zvlčeno v procesu praní a 

předpírky (předejde se tím tvorbě skvrn od větší koncentrace pracího prášku). Další výhodou 

je důkladnější a rychlejší máchání a vymývání zbytků detergentů. Kromě intenzivnějšího 

propírání prádla se také významně zvyšuje 

účinnost pracího prášku, zkracuje doba praní a 

díky větší efektivitě procesu praní je stejných 

výsledků možno dosáhnout při nižší teplotě. 

Vzhledem k principu uzavřenosti koloběhu vody 

šetří její spotřebu i elektrickou energii nutnou k 

ohřevu.  

 

Příkladem na trhu jsou technologie s označením: 

 AquaRound (Blomberg), 

 Mix Power System (Candy), 

 TwinJet (Philco), 

 Turbo Wash (LG) 

 Power Wash (Miele). 

 

5.1.1 Technologický popis 

Hlavní součástí pračky (1) je vana (2), obsahující buben (3) ke vkládání prádla, který je 

navržen tak, aby se otáčel kolem osy rotace (X). Elektrický motor (4) je v činném spojení s 

bubnem (3) a zajišťuje jeho pohyb. Buben (3) je uložen v rámu (1a) stroje konvenčním 

způsobem, aby jím bylo možné otáčet při různých rychlostech a v různých směrech. Buben 

(3) je válcová stěna s otvory (3b) k odvodnění a žebry (3c) pro manipulaci a rozložení prádla 

během otáčení bubnu. 

 

Zásobník na detergent (5), odkud se dávkuje prací prostředek ve formě prášku, tablet nebo 

kapalné látky, je přímo napojen na zdroj vody přívodním potrubím (6). Zde po smíchání 

vzniká koncentrovaný roztok, který je druhým potrubím (7) zaváděn do vany (2). 

Obr. 5.1: Jet systém [24] 
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Recirkulační obvod (10) obsahuje vypouštěcí potrubí (12), zavedené do spodní části vany (2) 

směřující do sběrné nádrže (13), a čerpadlo (14) spojené s nádrží (13) pro čerpání kapaliny 

přívodním potrubím (15) zpět do bubnu (3) pod vysokým tlakem pomocí trysek přímého 

sprchování (11). Recirkulační čerpadlo (14) je vybaveno filtrem (14a) běžného typu pro 

zachytávání menších předmětů (knoflíky, mince a podobně). Vypouštěcí čerpadlo (20) čerpá 

vodu z nádrže (13) do vypouštěcího potrubí (21). Cirkulační čerpadlo (14) a vypouštěcí 

čerpadlo (20) fungují střídavě, což znamená, že nikdy nepracují současně. Tedy, když 

cirkulační čerpadlo (14) přečerpává roztok zpět do bubnu (3), vypouštěcí čerpadlo (20) je 

v nečinnosti a naopak. Na obrázku níže jsou pro jednoduchost obě čerpadla integrována do 

jediného tělesa, je ale možné je oddělit. 

 

Obr. 5.2: Schéma cirkulace roztoku uvnitř pračky [30] 
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Vývod trysky (11) je ve svislé rovině veden 

ve směru (E) tak, že úhel (A) mezi (E) a osou 

otáčení bubnu (X) je v rozmezí od 30° do 

80°, nejčastěji však 50° (viz obr. 5.3). 

Projekce směřování trysek (E) v rovině 

kolmé k ose (X), (tj. v rovině dvířek pračky 

(8)) se v podstatě sbíhají do bodu umístěného 

v centrální části bubnu (3). Směr (E) je 

přitom chápán jako osa úhlu dýzy. Roztok je 

z trysek rozstřikován proudem o úhlu 10° až 

30°, nejčastěji 20°. 

Trysky (11) bývají zavedeny v pružném 

těsnícím spoji (9). Jsou uspořádány ve dvou 

sadách, z nichž každá obsahuje nejčastěji 

čtyři trysky. Obě sady jsou umístěny v 

symetrických polohách vůči svislé ose 

procházející středem bubnu (3). Každá sada 

je umístěna v úhlové vzdálenosti (B) od 

vodorovné osy (X1), procházející těsněním 

v rovině procházející středem bubnu (3), a to 

v rozmezí 0° až 45°, nejčastěji však 15°. 

 

Další součástí konstrukce je řídící a kontrolní jednotka (22), která je funkčně spojena s 

cirkulačním čerpadlem (14), vypouštěcím čerpadlem (20) a elektrickým motorem (4). 

Hlavním úkolem řídící jednotky (22) je distribuce daného množství směsi vody a pracího 

prostředku do vany (2) a řízení cirkulace směsi za dobu T, při otáčení bubnu rychlostí V. Po 

čase T, řídicí a monitorovací jednotka (22) spouští konvenční mycí cyklus. 

 

Na začátku procesu je dané množství vody (až 5 litrů) načerpáno do zásobníku (5), který 

obsahuje dávku mycího prostředku k ředění na koncentraci 30 g/litr. Při recirkulaci roztoku, 

se buben (3) otáčí rychlostí V, obvykle v rozmezí od 75 ot/min do 120 ot/min, k rozložení a 

uvolnění prádla v bubnu (3). Otáčením bubnu (3) při recirkulací, je roztok distribuován přes 

prádlo, které ho absorbuje, čímž se snižuje množství kapaliny pro další oběh. 

Při distribuci a aktivaci detergentu, tj. v době T, řídicí a monitorovací jednotka (22) zvýší 

rychlost otáčení bubnu (3) na rychlost V1 > K·V po dobu t, pro t < T, kde K je koeficient pro 

dostatečné zvlhčení prádla odstředivým účinkem. Rychlost otáčení bubnu, je vyšší než 300 

ot/min. Čas t je v rozsahu 5 až 20 sekund. V rámci časového úseku T buben (3) pracuje 

v časových periodách  t1, t2…tn, během kterých se otáčky postupně zvyšují na rychlost V1 a 

následně klesají zpět na rychlost V. 

 

Po dokončení pracího cyklu včetně máchání a ždímání je zbylá voda vypouštěcím čerpadlem 

(20) odvedena přes vypouštěcí potrubí (21) pryč ze systému.  

 

Jako zdroj informací k popsání principu výše uvedené technologie byl použit patent [30]. 

Obr. 5.3: Část elastického spoje v rovině  

procházející středem bubnu s průřezem trysky [30] 
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5.1.2 Posouzení využitelnosti 

Technologii lze uplatnit v průmyslových vsádkových pračkách, ale pokud se budeme bavit o 

tunelových pračkách je technologie přímého sprchování prádla nepraktická a nemá zde 

uplatnění. Kontinuální pračka se skládá z několika komor a zón pro různé úkony pracího 

procesu. Pere se mnohem více prádla a využívá se řádově větší množství vody. V tomto 

případě by zde zavedení tohoto systému znamenalo spíše zvýšení provozních nákladů bez 

výrazného ovlivnění výsledku kvality vyprání. 

Jednou z variant přívodu detergentů v profesionální prádelně je systém zásobních roztoků, 

kdy se z práškového detergentu ručním způsobem připraví zásobní roztok o známé 

koncentraci. Tento zásobní roztok se pak dávkuje do pracího stroje podle potřeby. S ohledem 

na životní prostředí jsou nejnovější systémy k dávkování chemikálií automatizovány [29]. 

 

5.2 Eco Bubble 

Technologie Eco Bubble™ od společnosti Samsung využívá generátor bublinek, pomocí 

kterého rozpouští prací prostředek ve vodě. Do této směsi potom vstřikuje vzduch, čímž 

vytváří bohatý polštář z mýdlové pěny. Při používání této technologie detergent rychleji 

proniká do prádla (až 40krát rychleji oproti konvenčním metodám), díky čemuž je proces 

praní efektivnější a vyžaduje méně teplé vody. Program mimořádně ekologického praní pere 

prádlo při teplotě jen 15°C a dosahuje stejných výsledků jako při konvenčním praní při teplotě 

40°C. Výsledkem je úspora až 70% energie [5]. 

 

 

Obr. 5.4: Srovnání technologie EcoBubble (vlevo) s konvenčním praním (vpravo) [5] 

 

http://www.samsung.com/cz/ecobubble/
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5.2.1 Technologický popis 

Na začátku procesu se voda přívodem (50) dostane do zásobníku na detergent, kde je 

smíchána a vzniká roztok, který je poté napouštěn do vany (20) a bubnu (30). Pohyb bubnu 

(30) je řízen funkcí pohonné jednotky (40). 

Základní součástí této technologie je generátor bublinek (70). Na něj jsou přímo napojeny 

první spojovací trubka (13) a druhá spojovací trubka (64). Generátor (70) je namontován ve 

spodní části pračky pod vanou (20). Druhý konec druhého spojovacího potrubí (64) je 

připojen k čerpadlu (61), které čerpá roztok z vany první odtokovou trubkou (62) do 

generátoru (70). Druhý konec prvního spojovacího potrubí (13) je připojen k vaně (20) v její 

horní části. Toto slouží jednak jako přívod vzduchu do generátoru a jednak jako tryska ke 

sprchování prádla. 

 

 

Obr. 5.5: Schéma pračky s generátorem aktivní pěny [31] 
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Když se na funkci generátoru podíváme podrobněji, zjistíme, že pracuje ve dvou fázích. První 

fáze je mísení roztoku se vzduchem za vzniku aktivní pěny, kdežto druhá fáze představuje 

koloběh vody za přímého sprchování prádla. Generátor se skládá z pouzdra (71), spínacího 

zařízení (72), uloženého v pouzdru a řídící jednotky k ovládání spínače. 

Pouzdro (71) obsahuje první spojovací port (71a), spojený s druhým spojovacím potrubím 

(64); druhý spojovací port (71d) spojený s vanou (20); spínací komoru (71c) k vzájemnému 

propojení portů, a třetí spojovací port (71e) mezi první spojovací trubkou (13) a spínací 

komorou (71c). Za prvním portem (71a) je otvor o menším průměru (71b), který slouží jako 

tryska.  

 

Ve fázi tvorby pěny je řídící jednotka neaktivní a záklopka (72) je tedy otevřená. Roztok 

proudí z vany (20) přes port (71a) skrz otvor (71 b), do spínací komory (71c). Protože roztok 

prochází otvorem (71b) proudí ve spínací komoře (71c) vysokou rychlostí, tzn., že tlak 

v komoře klesne na základě Bernoulliho rovnice. Jakmile se jeho hodnota dostane pod 

atmosférický tlak, vzduch ve vaně (20) je nasáván do komory (71c) přes první spojovací 

trubku (13), napojenou k třetímu spojovacímu portu (71e). Roztok se se vzduchem v komoře 

(71c) smísí, a tím dochází ke vzniku aktivní pěny, která je poté prostřednictvím druhého 

spojovacího portu (71 d) přenášena do vany (20) a bubnu (30). 

 

Ve druhé fázi řídící jednotka uzavře pomocí záklopky (72) průtok spínací komorou (71c). 

Dochází k cirkulaci roztoku, který je čerpán z vany první odtokovou trubku (62) a druhou 

spojovací trubku (64) přes první port (71a) do generátoru a odsud přes třetí port (71e) je první 

spojovací trubkou (13) vstřikován přímo na prádlo a roztok se tedy vrací zpět do vany (20). 

 

 

Obr. 5.6: Schéma generátoru ve fázi tvorby pěny (vpravo) a ve fázi cirkulace roztoku (vlevo) [31] 

 

 

Jako zdroj informací k popsání principu výše uvedené technologie byl použit patent [31]. 
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5.2.2 Posouzení využitelnosti 

Využitelnost této technologie je obdobná jako u systému přímého sprchování prádla. O jejím 

skutečném přínosu lze pochybovat z několika důvodů. Průmyslová prádelna používá velké 

množství jiné chemie, než jsou prací prášky. Často jsou mezi sebou kombinovány práškové a 

kapalné systémy dávkování za účelem dosažení lepší účinnosti a efektivity praní. Navíc pro 

hygienické praní je v prádelnách potřebná relativně vysoká teplota. Využití vlastnosti snížení 

teploty praní při dosažení stejné účinnosti této technologie je zde tedy taky zbytečné. [29] 

 

5.3 Parní praní 

Nejmodernější technologie v oblasti údržby prádla hovoří o využití páry. Zefektivnění pracího 

procesu pomocí účinků páry je prováděno vháněním páry do bubnu při konvenčním praní. 

Působením páry se účinněji odstraňují nečistoty a přirozeně se uvolňují vlákna, čímž je 

umožněno pracímu prostředku proniknout do hloubky praného matriálu. Díky tomu lze lépe 

odstranit i odolnější skvrny. Naopak v procesu máchání je praný materiál snadněji zbaven 

zbytků pracích prostředků. Pára má tedy také výborné antibakteriální účinky a je proto 

využívána jako základní prvek mnoha anti-alergenních technologií. 

Kromě větší účinnosti praní je velkou výhodou této technologie také úspora vody, energie a 

času. Voda je ohřívána přímo v ohřívači, který vytváří 

páru. Při tomto procesu dochází ke snížení spotřeby ohřáté 

vody a zároveň spotřeby elektrické energie. Je to možné 

proto, že pára zahřívá vnitřek bubnu s prádlem rychleji. 

 

Příkladem praní v páře jsou technologie s označením: 

 SteamCare (Miele), 

 TrueSteam (LG), 

 AquaSteam (Whirlpool), 

 

v sušičkách páru využívají technologie: 

 SteamTech (Gorenje), 

 SteamFinish (Miele), 

 Prosteam (Electrolux). 

 

Páru je stejně možné využít i v dalších fázích údržby prádla jako je sušení a žehlení. 

Kombinací intenzivního vstřikování páry, lehkého proudění vzduchu a přizpůsobeného 

pohybu bubnu dokáže sušička vyhlazovat zmačkaná místa a uvolňovat textilní vlákna. 

Využívá při tom páru vyrobenou z vody, jež se odpařila při sušení. Následně se prádlo 

snadněji žehlí nebo žehlení není vůbec nutné. Tyto sušičky mají také program Refresh, určený 

k samostatnému osvěžení prádla. 

 

Obr. 5.7: Oceněná parní pračka 

LG F1402FDS6 [24] 
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5.3.1 Komponenty 

Hlavní součásti tohoto systému je: skříň (52), vana (56), buben (58), motor (60) a parní 

generátor (70). Vana (56) je uložená ve skříni (52), upevněná pomocí závěsných pružin (54) a 

pružně podepřené soustavou tlumičů (55).  

 

Buben (58) je otočně uložený ve vaně (56) a zevnitř osazen množství stejně od sebe 

vzdálených lopatek (58a) pro lepší manipulaci s prádlem. Motor (60) je připojený k bubnu 

(58) v zadní části vany (56) a slouží k jeho otáčení. Buben (58) je po obvodu osazen větším 

počtem průchozích otvorů (58h), přes které se dostává prací roztok z bubnu (58) do nádrže 

(56). 

 

Obr. 5.8: Schéma pračky s technologií parního praní [32] 
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Parní generátor (70) je umístěný nad vanou (56). Slouží k ohřevu vody a vytvoření 

vysokotlaké páry. 

 

Další důležitou součástí je systém přívodu a distribuce vody (62), namontovaný nad vanou 

(56); dále drenážní čerpadlo (66) umístěné pod vanou (56) pro vypouštění roztoku. Parní 

generátor (70) je přímo napojen na přívodní soustavu (62). 

 

Vodovodní jednotka (62) se skládá z následujících komponent: přívodní ventil (62a), 

namontovaný v zadní části skříně (52); zásobník detergentu (62b), umístěný v přední části 

skříně; vodovodní trubice (62c) spojující ventil (62a) a parní generátor (70); pomocné 

vodovodní potrubí (62c‘) propojuje ventil (62a) a zásobník detergentu (62b); parní potrubí 

(62d) má jeden konec připojený k parnímu generátoru (70) a druhý konec (62d‘) ústí do vany 

(56) a bubnu (58). 

 

Zakončení (62d‘) parní trubky (62d) je ve tvaru trysky k rozprašování páry ve vysoké 

rychlosti. Tryska (62d‘) je vyvedena skrze horní část těsnění (57), které je vyrobeno z pryže a 

slouží k zamezení úniku vody mezi vanou (56) a skříní (52). 

 

5.3.2 Parní generátor 

Parní generátor (70) se skládá z následujících komponent: vzduchotěsný tlakový zásobník 

vody (72), připojený horní stranou na vodovodní (62c) a parní potrubí (62d); topné tělísko 

(74) je umístěno v tlakové nádobě (72) pro ohřev načerpané vody; vstupní ventil (76a), 

sloužící k přívodu vody, je umístěn mezi potrubím (62c) a tlakovým zásobníkem (72); 

vypouštěcí ventil (76b) pro přívod páry do parní trubice (62d). 

 

Tlakový zásobník (72) se skládá z horní (72a) a dolní (72b) části, které jsou navzájem spojeny 

pomocí šroubů (nejsou znázorněny). 

 

Napouštěcí (76a) a vypouštěcí (76b) ventil jsou tlakové ventily, které se otevírají nebo 

zavírají v závislosti na tlaku uvnitř nádoby (72). Vstupní ventil (76a) může být řízen buď 

elektronicky, nebo mechanicky tak, že se otevře, když tlak uvnitř nádoby (72) je pod předem 

stanovenou hodnotou. Obdobně výpustný ventil (76b) může být řízen buď elektricky, nebo 

mechanicky tak, že se otevře, když se tlak uvnitř nádoby (72) dostane nad předem stanovenou 

hodnotu. 

 

Parní generátor (70) dále obsahuje tyto součásti: snímač výšky hladiny (77) umístěný v horní 

části tlakové nádoby (72) pro řízení provozu vstupního (76a) a výstupního ventilu (76b) na 

základě snímání množství vody v nádobě (72); teplotní čidlo (78), nacházející se na spodní 

části tlakové nádoby (72) slouží k řízení provozu topného tělíska (74) na základě snímané 

teploty vody v nádobě. 
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Čidlo hladiny vody (77) snímá úroveň vody na základě pohybu plováku nebo alternativně na 

základě změny tlaku uvnitř zásobníku (72), při načerpání vody. 

 

Topné tělísko (74) je horizontálně umístěno v dolní části zásobníku (72b) tak, aby bylo celé 

ponořeno, i když je hladina vody v nádobě (72) minimální. Tělísko (74) má tvar zakřivené 

trubky z důvodu zvětšení topné plochy. Aby nedocházelo k přehřátí, bývá ohřívač (74) 

vybaven bezpečnostní jednotkou. 

 

Obr. 5.9: Schéma parního generátoru [32] 

 

 

Bezpečnostní jednotka obsahuje: automatický tlakový spínač (79a), umístěný vedle 

hladinového čidla (77), slouží k přerušení přívodu elektrického proudu do topného tělesa (74), 

aby primárně zastavil jeho provoz ve chvíli, kdy se tlak uvnitř tlakové nádoby (72) dostane 

nad určenou hodnotu; automatický teplotní spínač (79b), umístěný vedle teplotního čidla (78), 

slouží k přerušení přívodu elektrického proudu do topného tělesa (74), aby sekundárně 

zastavil jeho provoz, když teplota uvnitř nádoby (72) přesáhne předem stanovenou hodnotu. 

 

Parní generátor (70) dále obsahuje tepelný izolátor (75), který brání úniku tepelné energie 

generované v tlakové nádobě (72) při provozu topného těleso (74). Činnost topného tělíska 

(74) a obou ventilů (76a), (76b) je v tomto parním generátoru (70) řízena regulační a řídící 

jednotkou (80). 
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5.3.3 Technologický popis 

Při zahájení procesu praní je přívodním ventilem (62a) napuštěno potřebné množství vody 

přes pomocnou přívodní trubici (62c‘) do zásobníku detergentu (62b), kde se voda smísí s 

detergentem a vzniká čistící roztok, který je následně dodáván do vany (56) a bubnu (58). 

 

Pokud je uživatelem zvolena funkce parního praní, voda je načerpána přívodní trubicí (62c) 

do parního generátoru (70), kde se ohřívá za vzniku vysokotlaké páry, která je poté 

transportována parní trubicí (62d) a vstřikována tryskou (62d‘) do vany (56) a bubnu (58).  

 

Konkrétně je voda čerpána do tlakové nádoby (72). Oba ventily jsou otevřeny, vstupním (76a) 

je přiváděna voda a výstupním (76b) je vypouštěn vzduch. V okamžiku kdy snímač hladiny 

(77) vyhodnotí správné množství vody, se oba ventily uzavřou a topné tělísko (74) začne 

ohřívat vodu a generuje se pára. Jakmile teplotní čidlo (78) zaregistruje dosažení požadované 

teploty, výstupní ventil (76b) se otevře a pára je z nádrže (72) vypouštěna. 

 

Jakmile je v oběhu správné množství vody, přívodní ventil (62a) se uzavře a začne pracovat 

motor (60), který otáčí bubnem (58) a začíná cyklus praní.  

 

Po skončení cyklu je roztok odčerpán pomocí drenážního čerpadla. Následně je buben 

roztočen na vysoké otáčky a díky odstředivé síle dojde k odvodnění prádla přes průchozí 

otvory (58h) bubnu (56). Poté se znovu otevře přívodní ventil, načerpá se čistá voda a střídavě 

se provádí proces máchání a odvodňování. 

 

Jako zdroj informací k popsání principu výše uvedené technologie byl použit patent [32]. 

 

5.3.4 Posouzení využitelnosti 

Poměrně široké využití má pára i na poli profesní údržby prádla. Ne však při samotném 

procesu praní, jak je popsáno výše. Řízený přívod páry do pracího cyklu za účelem 

hygienického praní by byl zbytečný. V průmyslových prádelnách toto obstarávají vysoké 

teploty procesu, ale hlavně je potřeba si uvědomit, že prádlo v průmyslové prádelně prochází i 

dalšími fázemi údržby tj. sušení a dokončovací operace žehlení, kde se právě pozitivních 

účinků páry na vlákna látek využívá. Příkladem může být parní komora v tunel-finišeru. 

Nicméně hlavním využitím páry je v tomto případě ohřev pro většinu strojů. Pára je totiž v 

prádelnách dosud nejdůležitějším zdrojem energie [29]. 
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5.4 Water Saver 

Technologie Water Saver je jedna z předních inovací domácích spotřebičů francouzského 

výrobce Brandt. Záměrem je, jak už název napovídá, úspora vody a tím snížení nákladů na 

prací cyklus. Jedná se v podstatě o kombinaci filtračního systému a skrytého zásobníku na 8,5 

litrů, do kterého pračka s horním plněním ukládá vodu z posledního máchání. Tato voda je 

poté použita při dalším praní. Vnitřní povrch nádrže je potažen pyrithionem zinečnatým, který 

zabraňuje vzniku bakterií a zápachu. Zásobník lze kdykoliv vypustit a také propláchnout. 

Water Saver technologie může být použita u všech programů, lze ji ale rovněž v případě 

potřeby vypnout. Podle tvrzení výrobce je možno ušetřit více než 20% spotřeby vody za rok, 

což může být i více než 2000 litrů ročně v závislosti na počtu pracích cyklů [20]. 

 

 

Obr. 5.10: Skrytý zásobník vody praček s technologií Water Saver [20] 

 

5.4.1 Technologický postup 

Cirkulační systém vody (9) se skládá z nádrže pračky resp. vany (1), filtračního okruhu (2) 

s filtračním systémem (3) a zpětného přívodu recyklované vody (7) do nádrže (1). Filtrační 

systém je složen z membrán a menší filtrační nádrže. Dále soustava obsahuje tzv., před-filtr 

(4), který je umístěný na vstupu do filtračního okruhu (2). Jeho úkolem je bránit ucpání 
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filtračního okruhu tím, že zachytává menší předměty nebo vlákna a nerozpuštěné částice větší 

než 100 µm. Před-filtr by měl být uživatelem pravidelně očišťován. 

 

Dalším komponentem je ventil (5), umístěný na výstupu z nádrže (1), který řídí přívod 

roztoku do filtračního oběhu (2). Ten dále obsahuje přívodní a cirkulační čerpadlo (6) 

k čerpání vody z nádrže (1) a aktivaci filtračního oběhu (2). Filtrační obvod (2) je dále 

napojen na výpustný ventil (8) odpadní soustavy k vypouštění roztoku. 

 

Systém je nejčastěji založen na tangenciální filtrační technice. To znamená, že kapalina 

proudí rovnoběžně s povrchem filtru a postupně se přes tento povrch filtruje. Výhodou této 

metody také označované jako Cross Flow je, že filtr je v podstatě průtokem kapaliny stále 

očišťován. Další možnou variantou je membránová filtrace nebo jejich kombinace. 

Propustnost částic v této fázi je v rozmezí 3 až 6 nm. 

 

Obr. 5.11: Blokové schéma filtračního systému [33] 

 

 

Soustava je většinou aktivována při procesu máchání. Souběžně s tímto procesem je otevřen 

přívodní ventil (5) a čerpadlem (6) je nasáno množství roztoku do filtračního oběhu (2), kde je 

část kapaliny přefiltrována a čistá voda neboli permeát je potrubím (7) opětovně čerpán do 

nádrže (1). Při máchání se takto postupně snižuje koncentrace detergentu v nádrži (1). 

Nepřefiltrovaná kapalina neboli retentát pokračuje v cirkulaci ve filtračním okruhu (2), kde se 

postupně zvyšuje koncentrace odpadních látek. Jakmile koncentrace dosáhne stanovené 

úrovně, je roztok přes výpustný ventil (8) odváděn za systému. Koncentrace látek se měří 

pomocí sondy vodivosti lázně. 
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Doporučené provozní parametry pro nejlepší účinnost systému jsou: 

 

 tlak ve filtru musí být nižší než 1 bar, nejlépe 0,6 baru, 

 průtok kapaliny ve filtračním okruhu by měl být přibližně 18 litrů za minutu, 

 průtok permeátu zpět do nádrže má být menší než 1 litr za minutu, (nejlépe 0,4 l/min), 

což je závislé na povrchu membrány, tlaku a geometrii systému filtrace. 

 

Obr. 5.12: Vývoj koncentrace látek v oplachové vodě s časem [33] 

 

Na obrázku 5.12 je graf závislosti koncentrace látek ve vaně pračky na čase. Na začátku cyklu 

máchání je roztok z vany vypouštěn a koncentrace detergentu se v poměru rapidně zvyšuje. 

Do vany je přiváděna recyklovaná voda a koncentrace v nádrži se pomalu snižuje, vzhledem 

k produktivní kapacitě filtračního systému. 

 

Jako zdroj informací k popsání principu výše uvedené technologie byl použit patent [33]. 

 

5.4.2 Posouzení využitelnosti 

V profesní sféře je samozřejmě spotřeba vody řádově vyšší, neboť se pere mnohem větší 

množství prádla s téměř nepřetržitým provozem. V klasických pračkách je průměrně 

spotřebováno 25 litrů vody na kilogram suchých textilií, v tunelových pak 4 – 10 l/kg. Není 

tedy žádným překvapením, že technologie pro opakované užití a recyklaci vody mají 

v profesionálních prádelnách široké uplatnění. Vodu ze sekce máchání a odvodňování je 

možno znovu použít na začátku dalšího cyklu. Do oběhu bývají však zapojeny různá filtrační 

a čistící zařízení, která dovolují znovu využít i vodu z předpírky nebo hlavního praní. Použití 

těchto zařízení je však potřeba uvážit vzhledem k pořizovacím nákladům a jejich návratnosti. 

Systémy recirkulace vody jsou navrženy velmi důmyslně tak, aby spotřeba vody a energie 

bylo co možná nejnižší [29]. 
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5.5 Senzorové sušení 

Následuje detailní popis technologie sušení nastíněný v kap. 3.2.4. Popíšeme si jednotlivé 

komponenty sušičky prádla a její základní princip fungování. Podrobně se pak zaměříme na 

filtrační jednotku a snímač zbytkové vlhkosti prádla, který je hlavním komponentem 

senzorového sušení. 

Výhody tohoto systému jsou zřejmé. Cyklus je kontinuálně monitorován a díky tomu je 

optimalizována doba trvání procesu a spotřeba energie. 

5.5.1 Technologický popis 

Sušička (1), obsahuje vnější plášť (2), ve kterém je zaveden otočný buben (3). Buben (3) má 

válcový tvar s pracovním prostorem (5), kam se vkládá vlhké prádlo (10) k sušení. V přední 

stěně (3a) bubnu (3) je zaveden vkládací otvor (4) kudy se prádlo (10) po otevření dvířek (6) 

vkládá a odebírá. Zadní část (3b) je opatřena dírkováním. Buben (3) je otáčen pomocí 

elektrického motoru (není znázorněn), který přenáší svůj krouticí moment standardně pomocí 

systému pásu a řemenice. Buben (3) je přednostně podporovány prostřednictvím valivých 

ložisek (7). 

 

Obr. 5.13: Schéma proudění vzduchu v sušičce [34] 
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Sušička (1) má cirkulační systém vzduchu uzpůsobený pro cirkulaci proudu sušícího vzduchu 

do bubnu (3). Systém oběhu vzduchu obsahuje ventilátor (není znázorněn), který fouká proud 

sušícího vzduchu skrze buben (3), a topné zařízení (není znázorněno), sloužící k ohřevu 

vzduchu v místě protiproudu od bubnu (3). Preferováno je topné zařízení s elektrickým 

topným prvkem, umístěným proti proudu od bubnu podél proudu vzduchu. Alternativně může 

být topné zařízení odlišného typu, jako například tepelné čerpadlo, atd. 

 

Oběh sušícího vzduchu odpařuje vlhkost ze smáčeného prádla (10) pomocí horkého vzduchu, 

navazujícího vlhkost, dále označovaného jako výstupní vzduch. Z bubnu (3) je tento vzduch 

vháněn do výstupního okruhu (15), který dále obsahuje výstupní potrubí (16) v místě po 

proudu od bubnu (3), přes něž může výstupní vzduch proudit ven.  

 

 

Obr. 5.14: Detail oblasti s filtrační jednotkou [34] 

 

 

Pojmy "proti proudu" a "po proudu" odkazují na směr proudění vzduchu (ohřátého nebo 

výstupního) při standardním fungování sušičky. Například když je topné zařízení v místě proti 

proudu od bubnu znamená to, že vzduch nejprve prochází topným zařízením a poté proudí do 

bubnu; nebo když je výstupní kanál uspořádán ve směru proudění od bubnu, vzduch nejprve 

cirkuluje uvnitř bubnu a pak prochází výstupním kanálem (16). 
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V provedení podle Obr. 5.13 je vzduch odváděn výstupním kanálem (16) ven v zadní části 

(2a) skříně (2). Takto pracuje sušička odvětrávací. V dalším provedení, jak je známo u sušiček 

kondenzačních, vývod může obsahovat výměník tepla pro chlazení vzduchu přicházejícího z 

bubnu. Výměník tepla pak zkondenzuje vodní páry z výstupního vzduchu buď do odpadního 

potrubí, nebo do sběrné nádrže. Vzduch je poté možno znovu ohřívat a zavádět zpět do bubnu 

v rámci uzavřeného okruhu. 

 

Důležitou součástí výstupního okruhu (15) je filtrační zařízení (30). Jak je znázorněno na Obr. 

5.14 a 5.15, filtr textilních vláken (30) má klínový tvar a je uložen do pouzdra (17) výstupního 

potrubí (16), s nímž je odnímatelně spojen, takže může být snadno očištěn nebo vyměněn. 

Filtr se skládá ze dvou bočních ploch (31, 32), které mezi sebou tvoří ostrý úhel a jsou 

spojeny ve spodním zaobleném povrchu (33). Horní ventilační kryt (34) a dva opačné 

povrchy (35, 36) ohraničují filtrační zařízení (30). 

 

 

Obr. 5.15: Perspektivní pohled na filtrační jednotku [34] 

 

 

Filtrační jednotka je rozkládací pro snadnější čištění. Složení a upevnění zajišťuje pojistný 

mechanismus (37), který obsahuje jazýček (38) v horní části boční zadní plochy (32), který se 

vkládá do otvoru (39) horní plochy (34). Obě boční (31, 32) a spodní plocha (33) je tvořena 

rámem (40) opatřeným filtračními plochami (31a-31d, 32a-32d, 33a). Rám (40) je nejčastěji 

vyráběn z plastu.  Filtrační plochy (31a-31d, 32a-32d, 33a) tvoří kovové sítě. Alternativně sítě 

z nylonu, polystyrenu aj. 
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Výstupní vzduch přicházející z bubnu (3) prochází nejdříve ventilačním krytem (34) a 

následně přes filtrační plochy (31a-31d, 32a, 32d, 33a). Výstupní vzduch je tím zbavován 

textilních vláken a nečistot. 

 

Filtrační jednotka (30) dále obsahuje alespoň dva elektrické kontakty (41, 42), které jsou 

umístěny ve dvou oddělených filtračních plochách (31a, 31d) přední boční plochy (31). Dva 

elektrické konektory (44, pouze jeden viditelný) jsou umístěny v pouzdru (17) výstupního 

potrubí (16) v zákrytu elektrických kontaktů (41, 42) na filtračním zařízení (30). Oba 

elektrické konektory (44) jsou připojené k řídicí jednotce (není znázorněno). 

 

Obr. 5.16: Rozložená filtrační jednotka [34] 

 

 

Řídící jednotka je připojena k různým částem stroje, včetně uživatelského rozhraní, kde si 

uživatel navolí požadované parametry cyklu, zejména pak stupeň usušení prádla. Na základě 

těchto parametrů jsou řízeny jednotlivé operace cyklu. 

 

Elektrické kontakty (41, 42) filtračního zařízení jsou vyrobeny z elektricky vodivých 

materiálů. Nejčastěji jsou na plochu filtru lepeny, alternativně lisovány nebo přivařeny. 

Výměna nebo čištění elektrických kontaktů (41, 42) může být snadno provedena vyjmutím 

filtru (30) z pouzdra (17). 

 

Prostřednictvím elektrických konektorů (44), může řídící jednotka vypočítat parametr P 

udávající elektrickou impedanci mezi nimi. Hodnota impedance mezi dvěma elektrickými 

kontakty (41, 42), a také její změna v průběhu času, je závislá na různých parametrech. 
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Jedním z těchto parametrů je množství vlhkosti obsažené v odpadním vzduchu, který prochází 

skrze filtrační plochy (31a-31d, 32a-32d, 33a). Na základě hodnot parametru P, řídící 

jednotka určí úroveň vlhkosti výstupního vzduchu, což poskytuje informace o vlhkosti prádla 

v bubnu. Kontrolní a řídící jednotka poté porovná parametry nastavené uživatelem s 

naměřenými hodnotami a rozhoduje o ukončení procesu.  

 

Jako zdroj informací k popsání principu výše uvedené technologie byl použit patent [34]. 

 

5.5.2 Posouzení využitelnosti 

Profesionální prádelna by se bez monitorování základních parametrů procesu neobešla. Ať už 

z důvodu dokumentace jeho průběhu nebo kvůli optimalizaci a snižování provozních nákladů. 

Při procesu sušení je jedním z hlavních parametrů právě zbytková vlhkost prádla, která je 

důležitá pro efektivní žehlící proces. Pokud je zbytková vlhkost prádla moc vysoká, jsou 

dokončovací procesy energeticky náročnější, pokud je naopak moc nízká, textilie jsou více 

zatěžovány. V rámci konečné úpravy je pro optimalizovaný proces podstatné dosáhnout tzv. 

stabilní zadržovací vlhkosti. Její kolísání v různých dávkách je nežádoucí a vede 

k nekonstantnímu sušení. Tento jev je eliminován pomocí technologie bezkontaktní 

infračervené detekce teploty náplně v sušičkách (Kannegiesser Infratouch), která proces 

sušení přeruší, když je prádlo suché [29]. 

 

5.6 Technologie tepelného čerpadla 

Tepelné čerpadlo je technologicky moderní a vyspělý systém uzpůsobený k využívání energie 

z obnovitelných zdrojů. 

Sušička s tepelným čerpadlem je kombinací kondenzační sušičky a klimatizačního zařízení. 

Původně byla vyvinuta pro nemocnice a velkokapacitní prádelny, protože použití tepelného 

čerpadla vede k výrazným energetickým úsporám. Díky této technologii se prádlo suší při 

teplotě 50-55 °C, což je o polovinu méně než u klasických kondenzačních sušiček a sušička s 

tepelným čerpadlem se tak vyznačuje až poloviční spotřebou energie. Nevýhody, které 

sušička s tepelným čerpadlem oproti klasické kondenzační sušičce má, jsou vyšší pořizovací 

náklady a větší konstrukční složitost. Nespornou výhodou jsou zase nižší provozní náklady a 

šetrnější manipulace s prádlem [25] [26]. 

 

V rámci průzkumu trhu spotřebičů k sušení prádla můžeme uvést následující příklady 

obchodních názvů technologií s tepelným čerpadlem: 

 

 EcoComfort (Miele), 

 EcoHybrid™ (LG), 

 ActiveAir Technology™ (Bosch), 

 Soft Dry Technology (Hotpoint), 

 TwinAir (Gorenje). 
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Obr. 5.17: Schéma fungování tepelného čerpadla [26] 

 

 

5.6.1 Technologický popis 

Cyklus tepelného čerpadla tvoří odpařování, stlačování a kondenzace chladiva. Na začátku se 

chladivo nachází ve výparníku (4) v kapalném stavu, zatímco teplota vlhkého vzduchu, který 

přichází od bubnu (14) je vyšší, než je bod varu chladiva. V tomto stavu nastává přenos tepla 

z horkého vzduchu na chladivo, takže se chladivo odpařuje. Vlivem tohoto ochlazování 

kondenzuje vlhkost, jež je obsažena ve vzduchu a odtéká do sběrné misky (13), odkud se 

odčerpává (12) do nádoby na kondenzát (15). 

 

Kompresor (9) kontinuálně nasává páry chladiva, které se stlačují a ohřejí. Chladivo předává 

teplo kondenzátoru (3). Tím se pak ohřívá vzduch nasávaný ventilátorem (2). Ohřátý suchý 

vzduch se vede opět do bubnu (14), kde na sebe navazuje vlhkost. Nyní opět kapalné chladivo 

ztrácí pomocí kapilární trubky (7) tlak a teplotu, aby mohlo ve výparníku (4) znovu pojmout 

teplo ze vzduchu, který přichází z bubnu. Rovnováha celého systému je určována reagováním 

teplotního čidla, které se nachází na výstupu z kondenzátu a zapíná prostřednictvím 

elektroniky chladící ventilátor kompresoru (10). Tento cyklus se nepřetržitě opakuje v 

uzavřeném okruhu.  

 

Princip výše popsaný je vázaný k  Obr. 5.17 s použitím zdroje [26]. 
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Na Obr. 5.18 je reálný pohled na spodní, základovou část (8) sušičky s technologií tepelného 

čerpadla. Vidět zde je prostor pro ventilátor (9), který zajišťuje cirkulaci vzduchu uvnitř 

uzavřeného okruhu. Prostor pro uložení motoru (11) je mezi ventilátorem (9) kompresorem 

chladicí kapaliny (12) na linii pro jedinou hřídel. Kompresor je přímo napojen na výparník, 

umístěný v prostoru (13), a kondenzátor, umístěný v prostoru (14). Z kondenzátoru je vzduch 

odváděn kanálem (10) a následně do bubnu. Směr proudění vzduchu je vyznačen šipkami (A). 

 

Obr. 5.18: Sušička s technologií tepelného čerpadla (pohled zespodu) [35] 

 

Povrch (15) v oblasti (17) proti směru od výparníku je umístěn ve spodní části komory (16) a 

je mírně skloněn směrem k výparníku. Do komory (16) je vháněn vlhký horký vzduch 

z bubnu, mění směr z vertikálního na horizontální a do výparníku se dostává přes hlavní filtr 

vláken (18). Na povrchu (15) je zabudován odvod zkondenzovaných vodních par ze vzduchu.  
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Obr. 5.19: Průřez III – III dle Obr. 5.18 [35] 
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Kondenzát je přes vlastní filtr (22) odváděn výpustným kanálkem pro zkondenzovanou 

vlhkost (21) díky sklonu a účinkům gravitace. Filtr zkondenzované páry (22) je odnímatelný. 

Kondenzát je poté dopravován do zásobníku (24). 

 

Jak je znázorněno na Obr. 5.20, zásobník (24) je umístěn v zadní části zespod stroje. Je 

chráněna přišroubovaným krytem (42). Kondenzát přijatý do nádrže (24) je čerpán pomocí 

čerpadla (43) do vyjímatelného zásobníku v přední, horní a snadno dostupné části stroje. 

Alternativně může být kondenzát odváděn přímo do odpadu. Kromě čerpadla je pod krytem 

(42) přístup také ke snímači hladiny (44), který měří množství vody v zásobníku (24) a podle 

toho je řízeno odčerpávání kondenzátu. 

 

Obr. 5.20: Perspektivní pohled na zadní stranu sušičky [35] 

 

 

Aby se předešlo unikání vzduchu ze systému při otevření zásobníku (24) je výpustný kanálek 

(21) opatřen několika ochrannými prvky (29A, 29B). Cílem je vytvořit kapalinovou bariéru 

před únikem vzduchu. Toho může být dosaženo pomocí sifonového prvku (30A), který má 

výstupní otvor (36A) umístěn buď před průchodem (31) vedoucí kondenzát do nádrže (24), 

nebo přímo uvnitř nádrže (24). Ochranný prvek (29B) je umístěn na vtoku do kanálku (21) 

v oblasti (15), kde bariéru tvoří sifonový prvek (30B). 

 

Jako zdroj informací k popsání principu výše uvedené technologie byl použit patent [35]. 
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Obr. 5.21: Perspektivní pohled na odtokový kanál kondenzátu (průřez V – V dle Obr. 5.18) [35] 

 

5.6.2 Posouzení využitelnosti 

Technologie rekuperace tepla jsou široce využívány také v oblasti profesní. Princip je 

v podstatě stejný, rozdílné jsou však rozměry a parametry celého systému. Využívají se navíc 

tepelná čerpadla dalších typů jako voda/vzduch nebo voda/voda. V rámci minimalizace 

provozních nákladů je také výhodné využití jednoho tepelného čerpadla pro více strojů. 

Technologie se uplatňuje např. v tunelových pračkách. Horká lázeň, vypouštěná do kanalizace 

se ochlazuje průchodem přes výměník tepla, který poté zahřívá čistou vodu v protiproudu. 

Teoreticky lze v prádelně regenerovat více než 50% tepla z pracích procesů. Skutečná 

hodnota je však limitována dosažením požadovaných teplot v procesu [29]. 

 

 

Obr. 5.22: Výměník tepla se zvlněnými trubkami (Kannegiesser) [29] 
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Závěr 

Dosažení všech stanovených cílů této práce se podepsalo na jejím rozsahu. Do průzkumu 

nebyli zahrnuti všichni výrobci této techniky a ne všechny technologické prvky a funkce 

vybraných značek byly uvedeny. I přesto je výčet velmi široký. Různí výrobci často propagují 

vlastní technologii, která se však principiálně neliší od technologií jiných výrobců. Rozdíl je 

pouze v jejich obchodním názvu. Zorientovat se tedy v propagačních materiálech nebyl 

snadný úkol. Reklamní proklamace a superlativní popis vlastních produktů je často zavádějící 

a těžko se informace zpracovávají do objektivní formy. 

 

Stejně jak již bylo upozorněno v úvodu, jsou údaje z první části práce, tedy z části stručně 

popisující jednotlivé technologie, pouze orientační, neboť jsou převzaty z propagačních 

materiálů a nejedná se o hodnoty experimentálně ověřené. 

 

Součástí této práce je soubor zpracovaný v programu EXCEL, který obsahuje databázi praček 

různých značek s uvedenými parametry a speciálními funkcemi. Stejně tak je odděleně 

zhotovena databáze sušiček. Přiložená je i tabulka všech výrobců obou spotřebičů s uvedením 

značek, které byly zahrnuty do průzkumu a které ne. Tato tabulka je přímo vložena také do 

této práce (viz Tab. 1). 

 

I zde platí, že údaje v databázi jsou orientační. Většina parametrů byla převzata přímo ze 

stránek výrobce nebo z energetických štítků. Bohužel ne všechny tyto parametry výrobce 

udává, proto některé hodnoty v databázi chybí. Menší část poté byla dohledána za pomocí 

agregátů zboží z internetových e-shopů jako je např. Heureka.cz. Zde však vyvstává problém 

s původem těchto údajů. Většina prodejců navíc neudává, za jakých podmínek byla daná 

hodnota získána. Tím je myšleno pro jakou náplň, jakého materiálu a při jaké teplotě pracího 

cyklu bylo prováděno měření. Většina z dohledatelných hodnot se však vztahuje pro program 

Bavlna s poloviční náplní při teplotě 60 °C. 

 

Druhá část práce spočívala ve zpracování patentových záznamů, popisujících princip funkce 

vybraných technologií, včetně překladu z cizího jazyka. Vzhledem k rozsahu bakalářské práce 

nebylo možné zpracovat všechny technologické prvky a součásti systému zaznamenané v 

citovaných patentech. Většinou se jedná o výtah popisující základní princip dané technologie. 

 

Závěrem se dá říci, že využitelnost jednotlivých technologií domácích spotřebičů může být 

v průmyslovém měřítku problematická vzhledem k požadavkům na průmyslové praní. 

Spotřeba energie, vody a množství použité chemie je v průmyslu řádově vyšší. Stroje pracují 

denně po dobu celé směny. Každý sebemenší optimalizační nedostatek na začátku procesu se 

tedy může násobně projevit na výstupu. Technologie proto musí být odolné a spolehlivé, ale 

zároveň efektivní. Pro provozovatele je hlavním cílem své činnosti zisk a návratnost každé 

investice. Není zde prostor pro experimenty, a zavedení nové technologie do provozu 

předchází pečlivé uvážení pořizovacích a provozních nákladů. 
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Tab. 1: Přehled výrobců praček a sušiček pro domácnost  

Seznam výrobců praček Seznam výrobců sušiček 

Průzkum Ostatní Průzkum Ostatní 

AEG Amica AEG Ardo 

Beko Ardo Beko Brandt 

Blomberg Baumatic Bauknecht Fagor 

Bosch Crown Blomberg Haier 

Brandt Daewood Bosch Hoover 

Candy ECG Candy Krüger 

Electrolux Eurotech Electrolux Panasonic 

Fagor Exquisit Gorenje Philco 

Gorenje Finlux Hotpoint-Ariston Samsung 

Haier Goddess Indesit Schulthess 

Hotpoint-Ariston Hoover LG Teka 

Indesit Hyundai Miele 
 

LG Matsui Siemens 
 

Miele Nardi Whirlpool 
 

Philco Nordline Zanussi 
 

Romo Panasonic 
  

Samsung Proline 
  

Siemens Schulthess 
  

Whirlpool Smeg 
  

Zanussi Teka 
  

Bauknecht 
   

 


