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Robotické vysávače sú 
užitočným pomocníkom, ktorý 
by podľa nás nemal chýbať 
v žiadnej domácnosti. Tieto 
zariadenia sa za posledné 
roky viditeľne zlepšili a stali 
sa dostupnejšími, takže už aj 
v cene do 300 EUR nájdete 
spoľahlivého pomocníka, ktorý 
vám bude pravidelne doma 
vysávať a prípadne aj mopovať. 

         Výkon a hlučnosť

Výrobcovia robotických vysávačov udávajú saciu silu jednotlivých modelov v pascaloch. V prípade jednotlivých 
modelov sa udáva maximálny výkon, pričom vysávače obvykle ponúkajú niekoľko režimov vysávania, ktoré majú 
rôzny pomer medzi sacou silou a hlučnosťou vysávača. Ak napríklad chcete vysávať tvrdé podlahy, postačí vám 
vyvážený režim vysávania. V prípade kobercov odporúčame aktivovať režim maximálneho výkonu. Niektoré 
vysávače sú už natoľko inteligentné, že koberec rozpoznajú samy a automaticky aktivujú vyšší sací výkon. S touto 
funkciou sme sa stretli v prípade niektorých modelov od iRobot a Roborock, výrobcovia ju označujú „Carpet Boost“.  

Ak máte doma koberce, odporúčame, aby mal váš robotický vysávač výkon na úrovni 2000 Pa a viac. V prípade 
tvrdých podláh si vystačíte aj s lacnejšími modelmi s výkonom na úrovni 1400 Pa. Samozrejme, aj tieto dokážu 
vysať koberec, avšak efektivita bude horšia.

Čo sa hlučnosti týka, robotické vysávače 
sú navrhnuté tak, aby ste ich používali, keď 
nie ste doma a ich hlučnosť by mala byť 
teda druhoradá. Výrobcovia však udávajú 
parameter v decibeloch, ktorý definuje ich 
hlučnosť – častokrát vo vyváženom režime, 
kedy sa nevyužíva plný sací výkon. Z našej 
skúsenosti môžeme povedať, že robotické 
vysávače sú menej hlučné ako tradičné 
vysávače, ale ich prevádzku budete 
počuť a môžu vás vyrušovať napríklad pri 
sledovaní televízora.

Na čo sa zamerať pri výbere
1.

Vyznať sa v ponuke robotických vysávačov môže byť trochu komplikované, a preto vám prinášame stručný 
prehľad parametrov, ktoré by ste mali brať pri výbere vysávača do úvahy.



         Funkcia mopu

Funkcia mopu sa postupne stáva 
štandardom niektorých vysávačov. Táto 
funkcia ponúka základné utretie podlahy 
namokro. V prípade pokročilejšieho 
mopovania odporúčame samostatné 
zariadenie – robotický mop 
iRobot Braava jet m6.

Od mopovania v prípade kombinovaného 
robotického vysávača/mopu nečakajte 
zázraky – je to iba mokré utretie podlahy. 

Precízne mopovanie s dôrazom na odstránenie zaschnutých špín si budete musieť spraviť sami, napr. pomocou 
ručného mopu. Avšak na občasné vlhké utretie podlahy je táto funkcia dobrá. Nedostatok vysávačov s funkciou 
mopovania je ten, že nerozlišujú koberce a pokiaľ vysávaču v aplikácii nevyznačíte zakázanú zónu, s mopom vám 
pobehá aj po kobercoch. 

V prípade mopu Braava jet m6 je výhoda, že vám nevylezie 
na koberec. Nevýhoda však spočíva v tom, že možno neprejde 
ani cez prechodovú lištu medzi izbami a tak budete musieť 
zariadenie prenášať ručne. Takže pri výbere samostatného 
robotického mopu treba myslieť aj na prechodové lišty. Vysávače 
s nimi nebudú mať problém, pokiaľ nie sú lišty veľmi vysoké 
– dokážu obvykle prekonať prekážky do 2 cm.  

         Navigácia a tvar

Lacnejšie vysávače využívajú menej inteligentnú a menej systematickú navigáciu pomocou gyroskopu. Ak je 
pre vás inteligentný pohyb vysávača dôležitý, odporúčame navigáciu pomocou lasera alebo kamery. Ich výhoda 
v porovnaní s použitím gyroskopov spočíva v rýchlejšom upratovaní, nakoľko vysávač má lepší prehľad o tom, 
kde už bol a čo ešte musí vysať. Vysávače 
s gyroskopom sa môžu do niektorých 
miest vrátiť aj viackrát a to omylom. 
Pokiaľ však budete používať robotický 
vysávač iba vtedy, keď nie ste doma, 
pravdepodobne bude pre vás dĺžka 
upratovania druhoradá.

Väčšina robotických vysávačov má okrúhly 
tvar. Je to štandard v tomto segmente. 
Medzi prémiovými vysávačmi nájdete aj 
vysávač v tvare písmena D, ktorý dokáže 
lepšie povysávať kúty – model iRobot 
Roomba s9+. 
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        Výdrž a extra funkcie

Väčšina vysávačov má pomerne dlhú výdrž batérie 
na úrovni 2 až 3 hodín a dokážu na jedno nabitie 
upratovať aj veľké domácnosti s rozlohou 200 m2. 
Niektoré vysávače takisto ponúkajú funkciu prerušenia 
vysávania, automatického dobitia a následného 
pokračovania tam, kde vysávač prestal. Dlhá výdrž 
a prerušenie vysávania môžu byť atraktívne pre 
používateľov vo väčších bytoch. Pre ilustráciu – 3-izbový 
byt s rozlohou 60 m2 dokážu robotické vysávače vysať 
v priebehu 50 až 70 minút v závislosti od technológie 
navigácie. Pokiaľ teda hľadáte vysávač do menšieho bytu, 
pravdepodobne výdrž nebudete musieť riešiť.

V súvislosti s extra funkciami treba spomenúť funkciu automatického odpadkového koša, 
ktorú ponúka iRobot Roomba i7+/s9+ a Lenovo T1 Pro Vacuum Cleaner. V ich prípade je 
odpadkový kôš zabudovaný priamo do nabíjacej stanice. Robot sa po skončení vysávania 
do koša automaticky vyprázdni a vy ho tak nemusíte po každom alebo každom druhom/
treťom vysávaní otvárať a manuálne vyhadzovať zozbieraný prach a špinu.   

        Mobilná aplikácia

Samozrejmosťou vo výbave dnešných robotických vysávačov je diaľkové ovládanie, 
nastavovanie a vytvorenie harmonogramu upratovania pomocou mobilnej aplikácie. Roboty 
s inteligentnou navigáciou, teda pomocou lasera alebo kamery, si dokážu zapamätať vašu 
mapu domácnosti a rozdeliť ju do jednotlivých miestností. V niektorých prípadoch je táto 
funkcia podporovaná naprieč viacerými poschodiami. Robota s inteligentnou navigáciou 
a funkciou zapamätania si mapy domácnosti môžete poslať upratovať na konkrétne miesto 
v byte či dome, prípadne mu vytvoriť zakázanú zónu, kam nemá chodiť.
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9.

Mobilná aplikácia predstavuje parameter, 
v ktorom sa môžu jednotlivé značky odlišovať. 
Niektoré vysávače využívajú jednu veľkú mobilnú 
aplikáciu na ovládanie robotov a ďalších 
zariadení inteligentnej domácnosti. Iné značky, 
napr. iRobot, majú svoju vlastnú aplikáciu iba 
na správu robotických vysávačov a mopov. 
A práve aplikáciu iRobot Home považujeme 
za aktuálne najpokročilejšiu, vizuálne najkrajšiu 
a najprehľadnejšiu na trhu. Ponúka viacero 
funkcií, v rámci ktorých sa využíva umelá 
inteligencia na vytváranie odporúčaní, ktoré 
uľahčujú používanie robotických pomocníkov 
v domácnosti. 

Faktom však je, že nevyhnutné, ale aj viaceré pokročilé funkcie, 
vám ponúkne prakticky každá mobilná aplikácia ku kvalitnému 
robotickému vysávaču – viď. naše odporúčania na jednotlivé 
robotické vysávače, ktoré nájdete vo zvyšnej časti tohto 
sprievodcu.

        Cena  

Na kúpu robotického vysávača by sme si nachystali aspoň 
200 EUR. V cene 300 EUR sa už dá kúpiť šikovný robotický 
vysávač s inteligentnou navigáciou aj funkciou mopovania. 
Technologicky najpokročilejšie vysávače stoja okolo 
1000 EUR a viac.

1. Inteligentné vysávače si zapamätajú 
vašu domácnosť a môžete si 
ju rozdeliť pomocou aplikácie 
do jednotlivých miestností

2. Funkcia mopovania sa stáva 
samozrejmosťou, dajte si však pozor 
na koberce

3. Čaro robotického vysávača spočíva 
v tom, že vysáva, keď nie ste doma. 
Naplánujete si ho pomocou mobilnej 
aplikácie

TOP 3 funkcie
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Lenovo E1 Vacuum Cleaner – do 200 EUR
Lenovo E1 Vacuum Cleaner považujeme za dobrý štartovací 
model. V cene do 200 eur získate základnú výbavu aj s funkciou 
mopovania. Tento vysávač je vhodný do menších bytov 
s minimom kobercov – tie vysávač kvôli nižšiemu saciemu 
výkonu na úrovni 1400 pa povysáva slabšie. Výhodou je až 
300 ml nádobka na vodu, takže počas mopovania ju nebudete 
musieť dopĺňať. 
Mobilná aplikácia 
ponúka základnú 
výbavu, nechýba 
však funkcia 
plánovania 
harmonogramu 
vysávania, ktorá 
je najdôležitejšia.

Xiaomi Mi Robot Vacuum 
Mop PRO – do 300 EUR

Za 300 EUR si môžete kúpiť vysávač 
Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop PRO a ten 
považujeme za zlatú strednú cestu. Ponúka 
inteligentnú navigáciu pomocou lasera 
a sací výkon až 2100 pa. Robot ponúka 
funkciu vysávania aj mopovania. Využíva 
kombinovanú nádobu 2 v 1 s objemom 
300 ml na prach a 200 ml na vodu. 
V rámci aplikácie si môžete rozdeliť vašu 
domácnosť do viacerých miestností či 
zadefinovať miesta, kde nemá robot 
upratovať. To je praktické, ak máte doma 
koberce a nechcete, aby na ne vybehol 
robot aj s aktívnym mopovaním. Výdrž je 
do 2 hodín upratovania.

Roborock S6 Pure – do 500 EUR 
Roborock S6 Pure je všestranný zástupca strednej vyššej triedy 
robotických vysávačov. Využíva inteligentnú laserovú navigáciu 
a vašu domácnosť automaticky rozdelí do jednotlivých 
miestností, pričom podporuje uloženie máp aj pre viaceré 
poschodia. Takisto môžete zadefinovať miesta, kde nemá 
vysávať. Vysávač má sací výkon 2000 pa, automaticky zvýši 
výkon na kobercoch. Nádržka na vodu má 180 ml, v prípade 

potreby ju 
pripevníte 
k vysávaču. 
S6 Pure dokáže 
fungovať 
na jedno nabitie 
až 3 hodiny, 
takže je vhodný 
aj do väčších 
domácností. 
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TOUCHIT 
odporúča

https://datacomp.sk/lenovo-e1-vacuum-cleaner-roboticky-vysavac-cierny_d400840.html
https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=Xiaomi+Mi+Robot+Vacuum+Mop+PRO
https://datacomp.sk/xiaomi-roborock-s6-pure-inteligentny-vysavac-biely_d402527.html
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iRobot Roomba i7+ 
– do 800 EUR 
iRobot Roomba i7+ je inteligentný robotický vysávač 
s navigáciou pomocou kamery. Dokáže si zapamätať 
mapu vašej domácnosti a podľa toho systematicky 
upratovať. Robot je optimalizovaný na upratovanie všetkých 
typov povrchov, pričom je vhodný aj na vysávanie zvieracích 
chlpov. Súčasťou balenia je odpadkový kôš priamo v nabíjacej 
stanici, vďaka čomu odpadá nutnosť manuálne vysypať 
nádobku na prach vysávača po upratovaní. Do odpadkového 
koša sa zmestí až 60 zásobníkov vysávača. Pridanou hodnotou 
je vynovená mobilná aplikácia iRobot HOME.

iRobot Roomba s9+ – do 1 500 EUR
iRobot Roomba s9+ predstavuje technologicky najvyspelejší 
robotický vysávač na trhu. Má tvar písmena D pre dokonalejšie 
čistenie kútov a vyšší výkon vysávania ako predchádzajúce modely 
iRobot Roomba pre ešte precíznejšie povysávanie všetkých typov 
povrchov. Roomba s9+ ponúka inteligentnú navigáciu, zapamätá si 
vašu domácnosť a na jedno nabitie upratuje až 120 minút – v prípade 
potreby sa vráti, nabije/vyprázdni do odpadkového koša v nabíjacej 
stanici a pokračuje v upratovaní. 

Roman KadlecVýhodnú ponuku robotických 
vysávačov nájdete na 
www.datacomp.sk 

Skvelým doplnkom k Roomba s9+ a i7+ 
je robotický mop Braava jet m6. 

https://eshop.irobot.sk/roboticke-vysavace-roomba/irobot-roomba-i7-plus-7558/
https://eshop.irobot.sk/roboticke-vysavace-roomba/irobot-roomba-s9-plus-9558/

