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iRobot Braava 390 Turbo (Alza) cena: 6654 Kč
Funkce: mopování a zametání
Podlahy: všechny tvrdé
Hlučnost: neuvedena (velmi tichý) 
Výdrž: neuvedeno
Filtrace: ne
Systém navigace: 
2.0 s navigační kostkou 
NorthStar
Nádoba na vodu: systém 
PRO-CLEAN
Baterie: NiMH
Systém úklidu: dva čisticí 
režimy
Velikost plochy na jed-
no nabití: 
60 m2 mop/180 m
Rozměry: 
244 × 216 × 79 mm

To, co nás na nejlepších 
modelech iRobot fascinu-
je, je především špičkový 
systém navigace iAdapt 2.0. 
Nejinak tomu je i  u  modelu Braava 390 Turbo. 
Zde je systém doplněn navigační kostkou, která 
umožňuje výbornou orientaci při provozu mopu. 
Mop dokáže komunikovat i  s  několika kostkami 
zároveň a ještě více tak zdokonalit pohyb ve větším 

prostoru. Zajímavostí je i přesná reakce na okolní 
překážky včetně koberců. Dalším velkým plusem 
je řešení detailů. Například přesah volné utěrky 

v rozích, který umožňuje nejen 
zvládnutí práce po celé ploše, 
ale i u hran. Zajímavý je také 
systém pohybu, který simu-
luje klasickou lidskou práci 
s mopem. Tedy do jisté míry 
kopíruje podobně jako člověk 
kolébavé pohyby sem a  tam, 
které zvyšují účinnost čištění. 

Může pracovat v  režimu 
suchý mop, vlhký i mok-
rý nebo zametat, a  to vše 
zvládá velmi dobře. Ten-
to model patří bezesporu 
k tomu nejlepšímu na sou-
časném trhu. Jediná nevý-
hoda je, že před mopová-

ním musíte prostor vysát 
nebo alespoň zamést. V obou 

případech je to časově i energeticky náročnější.  
Výhody: velmi dobrá navigace, pečlivý podél lišt
Nevýhody: nezametá a mopuje zároveň
Hodnocení: 
velmi dobrý

Evolveo Robotrex H5 (Kasa) Cena: 4990 Kč
Funkce: mop, vysávání
Podlahy: všechny tvrdé (+ vysávání)
Hlučnost: neuvedeno
Výdrž: 90–110 min.
Filtrace: 2x, HEPA a nylonový
Systém navigace: 13 infra 
senzorů
Nádoba na vodu: 250 ml
Baterie: 2600 mAh
Programy úklidu: 4
Velikost plochy na jedno 
nabití: neuvedeno
Rozměry: 9 x30

Evolveo Robotrex se 
ukázal jako pozoruhodný 
model již v  testu robotic-
kých vysavačů v  oblasti 
poměru cena–výkon. Tento 
univerzál však boduje i  v  ob-
lasti mokrého a  suchého mopo-
vání. Stačí jen vysunout nádržku na 
prach a zaměnit ji za nádržku na vodu. 
Do spodní části pak zasunout adaptér na utěrky 
z mikrovlákna. Po instalaci se automaticky vypne 
sání a takto vzniklý mop je nejen účinný, ale také 
velmi tichý. V cenové relaci pět tisíc korun pat-
ří k absolutní špičce. Výhodou je mimo jiné to, 

že používá prací utěrky podobně jako u  klasic-
kých robotických mopů, čímž se údržba podlah 

výrazně zlevní. Systém pohybu nevybočuje 
z  rámce průměru, a  to včetně mnoha 

modelů střední cenové katego-
rie. Konstrukčně je předurčen 

především k  čištění pevných 
podlah, plovoucích či dřevě-
ných, bez problémů zvládá 
i  linolea. A  to jak v  mo-
pování, tak ve vysávání. 
K  výhodám patří větší 
nádrž na vodu a  velmi 

dobrý poměr/cena výkon. 
Nevýhodou je nemožnost 

zároveň mopovat i vysávat, 
což celkový úklid zdrží. Nic-

méně díky svým vlastnostem 
je především pro tvrdé podlahy 

dobrým řešením.
Výhody: výborný poměr cena/výkon, 

účinný mokrý mop, velmi dobře vysává 
prach
Nevýhody: vysávání a mopování neprobíhá sou-
časně
Hodnocení: 
dobrý

Ecovacs DM81 PRO (Mironet) cena: 7949 Kč
Funkce: vysávání, mokrý mop, suchý mop
Podlahy: všechny (mopování všechny tvrdé)
Hlučnost: 57 dB
Výdrž: 100 min.
Filtrace: 2x
Systém navigace: neuvedeno
Nádoba na vodu: ano
Baterie: Ni-MH 12V 
3000mAh
Systém úklidu: 5 programů
Velikost plochy na jedno 
nabití: neuvedeno
Rozměry: 797 x 348 mm 
Zajímavý model, který 
zvládá nejen mopování 
a vysávání na tvrdém povr-
chu, ale umí i vysávat a za-
metat koberce. Další skvělou 
vlastností je velmi malá výška. 
K  práci pod nábytkem mu stačí 
světlá výška osm centimetrů. Sa-
mozřejmostí je také dokovací základna. 
Vzhledem k  těmto vlastnostem je nejuniverzál-
nějším modelem v testu. Tato univerzalita je vý-
borná, má však své hranice. Výhodou je možnost 

současného sání i  mopování. Vzhledem k  tomu, 
že tím ušetříte za nákup druhého robota, jde o vý-

hodu poměrně podstatnou. Zanedbatelný není 
ani ušetřený skladovací pro-
stor. Nevýhodou naopak je, že 

přídavná nádržka má relativně 
malý obsah na vodu. Na rozdíl 

od mopů specializovaných 
pouze na tuto činnost navíc 
nevytírá až k samým okra-
jům místnosti. Ty jsou 
uklizeny zametením po-
mocí dvou rotačních kar-
táčků. Velmi komfortně je 
řešeno ovládání. Zvolit si 
můžete jak ovládání mobil-

ním telefonem přes wi-fi , tak 
dálkové ovládání s  velkým 

LCD displejem a mnoha funk-
cemi. Třetí možností je klasické 

ruční ovládání. 
Výhody: univerzalita 

Nevýhody: nemopuje v těsné blízkosti stěn
Hodnocení: 
dobrý

Funkce: mokrý mop, vlhký mop, 
suchý mop
Podlahy: všechny tvrdé
Vibrační hlavy: ano
Hlučnost: neuvedeno (minimální)
Výdrž: neuvedeno 
Filtrace: ne
Systém navigace: iAdapt 2.0 
Nádoba na vodu: 150 ml 
Baterie: Li-ion 3,6V, 
1950 mAh 7,1 Wh
Systém úklidu: tři režimy
Velikost plochy na jedno nabití: 

20–25 m čtverečních
Ovládání: 
mobilem iRobot HOME
Rozměry: 17 cm × 17,8 cm × 
8,4 cm
Hmotnost: 1,2 kg

Nejkompaktnější model v testu. 
Pracuje ve třech úklidových reži-
mech. Umí vlhké, mokré i suché 
mopování, doplněné čtečkou po-
užité utěrky, a také zametá. Velmi 
zajímavé je zde například řešení 

virtuální zdi, kterou nastavíte bez 

Hobot Legee 668 (Hobot.cz) cena: 10 990 Kč
Funkce: mokrý mop, automatické dávkování vody, 
suchý mop, vysávání
Podlahy: všechny tvrdé
Hlučnost: 62 dB
Výdrž: 90 min.
Filtrace: 
síťový plus HEPA fi ltr
Systém navigace: 
pět laserových senzorů 
+ nárazník
Nádoba na vodu: 320 ml, 
(500 ml na prach)
Baterie: Li-PO, 
3000 mAh
Systém úklidu: 
auto, parael
Velikost plochy na jedno 
nabití: 150 m2

Ovládání: 
dálkový ovladač
Rozměry: 34o × 33o × 95 mm

Novinka, která v  oblasti mo-
pování ukázala další možné směry. 
Skloubila známé technologie s novým ori-
ginálním řešením a výsledek je dle našeho názoru 
velmi dobrý. Aktivní záběr mopu obsahuje celou 
šířku robota, tedy „mopuje“ těsně podél stěn. Dal-
ší velmi pozitivní vlastnost je vibrační systém. Dvě 
mikrovláknové utěrky velkou rychlostí kmitají do 

stran, čímž výrazně zvyšují účinnost čištění pod-
lahy. Zde nelze hovořit o přidané hodnotě, protože 
jde o vlastnost zcela zásadní. Především proto, že se 
tento model chová zároveň jako plnohodnotný ro-
botický vysavač na tvrdé podlahy. Tedy nemá ploš-

né kartáče (vhodné především 
na koberce), ale výkonný vy-
savač umístěný dle nejnověj-
ších trendů těsně za přední 
hranou. Výsledkem je velmi 
rychlý systém zvládnutí pra-
covní plochy s  maximální 
účinností. Především proto, 
že to, co zde děláte jednou, 
musíte u ostatních alternativ 
dělat nadvakrát, tedy vysá-
vat a  mopovat. Nevýhodou 
proti nejlepší konkurenci 

iRobot Braava je horší orienta-
ce v prostoru. Celkově má však 

tato novinka nejméně kompromi-
sů a ukazuje pravděpodobné trendy 

do blízké budoucnosti.  
Výhody: moderní konstrukce, výborné mo-

pování, velmi účinné vysávání
Nevýhody: horší orientace v nájezdu do dokovací 
stanice
Hodnocení: 
výborný

Robotické mopy na tvrdé podlahy
V redakci jsme propadli mánii 

úklidové robotizace. Od začátku 
roku jsme uveřejnili testy robotic-
kých vysavačů ve dvou cenových 
kategoriích. Nyní jsme se zaměři-
li na obdobné roboty, které mají 
jako hlavní činnost mopování. 

Některé mají jako přidanou hod-
notu i  vysávání, ale zásadní je pro 
tyto modely mokrý či suchý mop. 
Překvapila nás jedna věc. Zatímco 
klasické robotické vysavače mají 
menší či větší nedostatky, modely, 
které se převážně „věnují“ mopová-
ní, jsou na tom většinou lépe. Vítěz 
nás pak překvapil zásadně, protože 
kromě velmi dobrého plnění „svých 
povinností“ moc nezaostává ani za 
velmi dobrými robotickými vysava-
či určenými pro tvrdé podlahy.

Jak to funguje 
konstrukčně 

Základní konstrukce námi tes-
tovaných mopů byly dvě. „Čisto-
krevný mop“, který pracuje pouze 
na sucho, vlhko či mokro, a systém 
vycházející z robotického vysa-
vače s  přídavným mopem. První 
varianta má až na jednu výjimku 
chybu, že nejdříve musíte prostor 
klasicky či robotickým vysavačem 
zbavit výraznějších nečistot a tepr-
ve potom můžete použít mop. To 
zabere čas a je to i v případě pomo-
ci robotického vysavače fi nančně 
náročnější. Kompromisy jsou ale 
i u druhého systému. Velkou výho-
dou je univerzalita, nevýhodou pak 

menší dokonalost mopování. Přede-
vším proto, že většina kombi systé-
mů musí mít některé kompromisy, 
aby mohly zvládnout velmi rozdílné 
úkoly. Při mopování je většinou pro-
blém s  prací těsně podél stěn, kde 
vzhledem ke své konstrukci utěrka 
nedosahuje až do kraje. I tady však 
bývají rozdíly. 

Jak jsme testovali
Nejdůležitější pro nás byla účin-

nost mopovaného prostoru. Každý 
mop řeší daný úkol více či méně od-
lišným způsobem. Mimo jiné tvarem 
utěrek, jejich případným kmitáním 
či pohybem do stran nebo systémem 
jejich pravidelného zvlhčování. 
Z  „robotického“ hlediska nás zají-
mala podobně jako u vysavačů kva-
lita a rychlost orientace v pracovním 
prostoru. Na rozdíl od robotických 
vysavačů, které mohou pracovat zce-
la samostatně, s  robotickými mopy 
je to složitější. Ty by měly pracovat 
až poté, co je podlaha zbavena pra-
chu a  dalších pevných částic. A  je 
velmi důležité, zda si to přístroj „vy-
řeší sám“, či mu musí pomoci někdo 
jiný. Část testovaných modelů tuto 
záležitost zvládá, pouze jeden však 
komplexně.     Petr Řezáč,

autor je šéfredaktorem 
portálu iTEST
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jakýchkoliv jiných pomůcek přímo na robotu. Tradič-
ně velmi kvalitní je systém orientace. Během práce 
přesně zmapuje uklízený prostor, vše pečlivě uklidí 
a na závěr pro jistotu přejede ještě obvod místnosti. 

Pohybuje se po krátké dráze ve tvaru V. K účinné-
mu čištění napomáhá vibrační hlava a  rozprašovač. 
Kromě velmi pozitivních vlastností má však i některé 
nevýhody. Na rozdíl od svého většího bratra – „tři-
stadevadesátky“ – zvládne jen prostor vytírání oko-
lo 20 metrů. A to, i vzhledem k malým rozměrům, 
nečiní nejrychleji. Více nám však vadilo použití jed-

norázových utěrek. Ty sice používají kvalitní upínací 
systém, ale provoz s nimi je drahý. Podstatně lepší 
je dokoupit prací variantu. Systém vyndávání malých 
baterií o napětí 3,6 V s kapacitou 1950 mAh není ni-
kterak úžasný. Model nemá dokovací základnu a ba-
terii musíte pokaždé vyndat a vložit do nabíječky.
Výhody: kompaktní provedení, vibrační hlava
Nevýhody: ovládání jen mobilem, slabá baterie, nemá
dokovací stanici, v balení jen jednorázové utěrky
Hodnocení: 
uspokojivý

iRobot Braava Jet 240 (Mall)  cena: 5489 Kč


