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Co je uvnitř



Děkujeme
Jsme s vámi už jeden rok. Neuvěřitelně 
to letí. Jsem ráda, že jsem se k založení 
Radima (webu www.radimradi.cz) 

WWW.RADIMRADI.CZ STRANA  1

E-book pro každou mámu
1. vydání, 8.11.2018, pouze on-line
© Tereza Krček, Radimradi.cz, s.r.o.
 
 
DTP, grafika: Tereza Krček
Text: Tereza Krček
Foto: Tereza Krček, produktové 
fotografie: www.feedo.cz, 
www.prodeti.cz, www.mall.cz, 
www.drmax.cz, www.alza.cz
 
Vydává: Radimradi.cz, s.r.o.
Výtisk zdarma

rozhodla. Jeho cílem je recenzovat 
dětské zboží tak, jak je. Bez přikrášlení, 
přetvářky a reklamy. Produkty, které se 
stávají vítězi testů, obstály mezi 
ostatním zbožím nejlépe, naopak ty 
nejhorší nedostaly označení "propadák 
testu" nedopatřením. Na tomto zboží je 
skutečně něco špatně a mě těší, že 
o tom mohu napsat a informovat také 
ostatní rodiče, varovat je před špatným 
nákupem.
Radim neslouží k tomu, aby zničil dobré 
jméno značky, ale je rádcem 
a průvodcem rodičů, kteří chtějí pro děti 
koupit dobré věci.
Je mi ctí, že držíte první e-book v ruce 
a doufám, že se vám bude líbit.

https://www.instagram.com/matkatereza.cz/
https://www.facebook.com/radimradicz/
http://www.radimradi.cz/


Bod nula. Tam, kde nic není
Začali jsme v bodě nula. Přesně tam, 
kde nebylo nic. Vůbec nic. Jenže 
touha po tom, abychom společnými 
silami vybudovali web, který rodičům 
nelže a snaží se skutečně ohodnotit 
dětské zboží, byla silná. Metodou 
pokus-omyl jsme stavěli stránky 
holýma rukama, jak jen jsme to 
dokázali, přesně tak, jako dělníci na 
stavbě budují věžáky, jako pokrývači 
jsme se snažili zalepit mezery 
v našem menu. Stála před námi řada 
problému, ale před rokem jsme 
o nich ještě nevěděli. Kdybychom 
o nich něco tušili, možná, že byste 
dnes tyto řádky nečetli, ale 
nevědomost je sladká a pohání 
lidstvo vpřed mílovými kroky stejně, 
jako hnala nás, když jsme se

pustili do tohoto krásného projektu, 
který nám změnil život o 360°.
 
Jak to všechno začalo
Je srpen 2016 a já studuji složení 
příkrmů, vlhčených ubrousků, krémů 
proti opruzeninám, šamponů a vůbec 
mě to nebaví. Dodělávám doktorát, 
píšu články u kojení dvěma prsty 
a pracuji jako copywriterka na volné 
noze. Poslední, na co mám 
pomyšlení, je zkoumat obsah stovky 
produktů dostupných na trhu. Jdu na 
to od lesa a hledám web, který mi 
jednoduše a po lopatě ukáže kvalitní 
zboží pro děti. Vyzdvihne poměr ceny 
a kvality, protože to mě jako matku 
zajímá asi nejvíc, a řekne: „Tohle jo 

a tohle ne.“ Jenže takový web 
nenajdu. Dál se nimrám ve 

První rok s Radimem
Je tomu rok, co jsem vydala první článek. Je to rok, co jsem 
zakusila poměrně tvrdou dřinu, kterou Radim vyžaduje. Dril, 
který není vidět, ale bez něj by to nešlo. Je to rok, co jsem  
začala od nuly.
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složení všeho možného a je mi jasné, 
jak to dopadne. O rok později 
s kolegou a kamarádem Vláďou 
registrujeme, po dlouhých 
přípravách, doménu Radimradi.cz 
a web je na světě. Má jeden háček. 
Není na něm totiž vůbec nic. 
 
Dali jsme si na čas
V srpnu 2017, přesně 21 dní od 
registrace domény, se narodil Filka. 
Není vhodnější doba na rozjezd 
projektu, máte-li doma novorozence 
a 17 měsíční batole. Věřte mi. Ale tak 
to vyšlo a nic moc se s tím dělat 
nedalo. Alea acta est, kostky jsou 
vrženy, panenko, tak se s tím poper. 
První článek vyšel až v listopadu. 
Konstrukce webu, instalace pluginů 
a učení se s šablonou mi daly zabrat. 
Kdybych věděla, že za necelých půl 
roku přejdeme na jinou šablonu, že

budeme všechno několikrát 
předělávat, že to bude časově 100x 
náročnější, než jsem si myslela, tak 
bych možná doménu neregistrovala. 
Naštěstí jsem nic z toho netušila. 
Problémy přicházely postupně 
a jediné, co s jistotou vím je to, že 
přijdou nové. 
 
Jak to všechno zvládnout
Tak jsme tu. V celé naší kráse. Cesta 
k podobě webu, který vidíte dnes, 
připomínala výšlap na jednu 
z osmitisícovek. Byla náročná, 
zadýchali jsme se u ní, propotili trika 
krví a potem, nespali, nejedli a četli 
manuály. Ale jak jinak udělat web, 
když o technické stránce věci nevíte 
vůbec nic.  Jste-li zaměstnanec ve 
větší společnosti a máte technický 
problém na počítači, přijde za vámi 
ajťák a opraví ho. Jenže, kdo přijde
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k nám? Ano, správně. Vůbec nikdo. 
V březnu 2018 jsme si koupili krásnou 
šablonu, jejíž nákup mě hřeje u srdce 
ještě dnes. Šablona vtiskla Radimovi 
skutečnou tvář. Museli jsme 
předělávat, upravovat a dolaďovat. 
Zabralo nám to spoustu času, stálo 
nás to úsilí, byla to dřina. Tvrdý boj 
v ringu, kde se nic neodpouští a když 
uhnete pohledem kousek vedle, 
dostanete pěknou nakládačku. 
Řešili jsme problémy s rychlostí 
zobrazování, s nekompatibilními 
pluginy, tabulkami, obrázky, 
autorskými právy, špatným 
načítáním, nevhodnou strukturou, 
URL, chybovými hláškami 404. Zdá 
se, že jsme řešili problémy snad se 
vším, ale určitě není všem dnům 
konec.
 
Tady jsme, ale nikdo o nás neví
Máme web. Projekt, na který jsme 
pyšní. Jako copywriterka musím 

(ne)objektivně říci, že právem. 
Zkoušíme dělat dobrou věc a věříme 
v to, že se rozšíří mezi lidi. Bude to 
trvat dlouho? Jo, to bude. Bude to 
náročné? Ano, ano. Taky. Ale 
všechna ta práce za to stojí, protože 
vy, čtenáři, dáváte Radimovi smysl 
a za to vám mnohokráte děkujeme. 
Děkujeme za to, že jste s námi a že 
vás naše příspěvky zajímají.
 
Přeskoč, přelez, podlez, nezakopni
Ať se člověk snaží, jak chce, objeví se 
problém. Chyby jsou na všech 
stranách. Velkou část chyb si 
způsobíme sami, protože něco 
nevíme, netušíme, pořád hledáme 
a zkoumáme řešení technických 
problémů, které tu s námi jsou 
a pravděpodobně budou stále. 
 
PS: Jestli máte tajný sen  o svém 
online projektu, neváhejte si ho 
splnit. 
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STRANA  5

Jak se věci mají
Celý web vypadá lehce, jednoduše, 
a kdybych ho nevytvořila, tak by mě 
nejspíš napadlo, že to je vlastně 
taková sranda. Máma občas napíše 
článek, dá ho na web a za pár týdnů 
se jí začnou ozývat e-shopy 
s reklamami a je to. Podnikat na 
rodičovské „dovolené“ je snadné. 
Mohlo by být.  Proč mohlo? Protože  
takhle to nefunguje. Vytváření 
recenzí a celého konceptu je práce 
poměrně obtížná. Kdybych se několik 
let neživila jako copywriterka, 
nerozuměla obsahovému 
marketingu, neměla přes pět let praxi 
v grafických programech, nesázela 
desítky časopisů, nepracovala osm 
let po redakcích, upřímně a na rovinu 
mohu říci, že bych tohle nikdy 
nezvládla. K tomu, aby Radim 
vypadal tak, jak má, je potřeba nejen 
napsat článek, ale také celý web 
vystavět, promyslet koncept 
a především podat profesionální 
výsledek. Celý projekt (společně

Co obnáší testování
Vypadá to jako hračka. Zdá se to 
být snadné. Líbí, nelíbí, hotovo 
a nazdar. Vážně to je tak? Ne, není. 
Než začne test, musím sehnat 
všechno zboží. Produkty kupuji 
sama, ze svého. Radim je moje 
zábava, kterou dělám ve volném 
čase, ale musím na něj vydělat 
jinde. Když nashromáždím zboží, 
zvažuji, jak budou vypadat 
hodnotící parametry. Všechno zboží 
prohlédnu, porovnám, musím jej 
vyfotit, natočit videa a sestavit 
hodnotící kritéria tak, abych zboží 
neuškodila a naopak, abych 
některý produkt moc nepřechválila. 
Když je hotovo, pouštím se do 
testování. Vytvořit recenzi trvá 
někdy dvě hodiny, jindy čtyři. Záleží 
na tom, jaká to je recenze, co v ní je 
napsáno a jestli k ní je video.
 
Jak funguje redakce
V dnešní době není jednoduché 
vytvářet kompletní obsah na 
webech. Proč, když má každý 
počítač, všichni umí psát, všude je 
spousta informací a každý si najde 
to, co potřebuje? Zákazníci e-shopů

Ze zákulisí
Zajímá vás, jak Radim funguje, kdo nám pomáhá, odkud máme 
všechny věci na testování a jaký je v tom všem vlastně systém? 
Mám pro vás krátký článek o tom, jak to vypadá v „zákulisí“.
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jsou zvyklí na velmi vysoký standard 
článků, které se jim dostanou pod 
ruku, a to jak v tištěné formě, tak 
v digitální podobě. V redakcích 
magazínů za konečnou formu 
příspěvku zodpovídá editor, za 
vydání šéfredaktor. Redaktor článek 
napíše, korektor jej zkontroluje, 
grafik článek osadí a vybere fotky. 
Samozřejmě, každá redakce funguje 
jinak. Odlišně to chodí v redakci 
deníku, měsíčníku a online 
magazínu. Nic nejde generalizovat. 
Naše redakce má všehovšudy
jednoho člena. Mne. Tvořit 
samostatnou redakci má velkou 
výhodu v tom, že mi do práce 
(lidově řečeno) nikdo nekecá. 
Nevýhoda je v tom, že jsem
redaktor, editor, grafik, fotograf

a šéfredaktor v jedné osobě. Také 
tvořím videa, ovládám Wordpress, 
grafické programy, spravuji 
Facebook a Instagram, na což už 
čas moc nezbývá. Mám dvě děti, 
kterým se věnuji, práci, co mě baví 
a jak to všechno stihnout? Možná 
bych měla napsat, že jde všechno 
stíhat snadno. Občas sem tam 
něco napíšu a je hotovo. Ve 
skutečnosti jsou týdny, kdy toho 
moc nenaspím a volný čas pro 
spánek věnuji pracovním 
povinnostem. Tím si ale nestěžuji. 
Práce mě baví a dělám ji ráda.  
Sama jsem si ji vybrala. Jaký v ní 
mám systém a co vše obnáší 
pracovat se dvěma malými dětmi, 
o tom vám ráda povím někdy 
příště.

Za hezkou spolupráci děkujeme 
také Juraji Fehervarimu 
z e-shopu Belenka.sk, který 
prodává perfektní ergonomická 
nosítka Lenka. V této souvislosti 
patří díky také Andree Miknyikové 
ze Zkusnositko.cz, která mi 
pravidelně půjčuje na testování 
nosítka. V neposlední řadě patří 
poděkování Veronice Tylušové, 
majitelce e-shopu Proprcky.cz, 
a Valině Kociánové, majitelce 
e-shopu Samostatne-dite.cz, za 
jejich vstřícný přístup a příjemnou 
spolupráci.

Abych nepsala jenom o Radimovi. 
Za první rok mi v hlavě utkvěl 
příjemný, milý a nad míru fajn 
přístup ať už zaměstnanců nebo 
majitelů obchodů. Touto cestou 
bych chtěla poděkovat Michalovi 
Žemličkovi z Feedo.cz, který nám 
ze začátku (a v pozdějších měsících 
provozu webu) nesmírně pomohl, 
ač to dělat vůbec nemusel. Za to 
jsme mu oba s Vláďou velmi 
vděční. Moc dobře víme, že zavřít 
dveře je snazší, než je otevřít, a na 
to budeme vždy po celou dobu 
fungování Radima myslet.

Poděkování
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Výsledky testu 
autosedaček  (ADAC)

Každým rokem na jaře a na podzim testuje ADAC (Allgemeiner 
deutscher Automobilclub, Všeobecný německý autoklub) 
kvalitu a bezpečnost dětských autosedaček. Přinášíme vám 
výsledky testu v českém jazyce. 

Dále se zaměřují na obsluhu, 40 % 
známky, a ergonomii 10 % známky. 
Na výsledek má vliv také přítomnost 
škodlivých látek v materiálu 
autosedačky. Vadné produkty se 
testují několikrát, aby se potvrdilo, že 
jsou skutečně nevyhovující. Pokud se 
při testu bezpečnosti projeví náraz, 
který se vyhodnotí jako horší než 
“dobrý”, automaticky je snížena 
známka za “bezpečnost”. 
Testuje se čelní a boční náraz a ke 
snížení známky za bezpečnost 
postačí, když autosedačka získá při 
jednom z těchto testů výsledek horší 
než “dobrý”. Pod pojmem “obsluha” 
je myšlena instalace sedačky a také 
upevnění pomocí isofixu či 
bezpečnostních pásů. Zahrnuje riziko 
vzniku špatné instalace 
a nevhodného uchycení sedačky či 
nebezpečí vypadnutí dítěte. I v tomto 
případě se snižuje známka za horší 
výsledky v této kategorii. Horší 
výsledek než “dobrý” má vliv na 
výslednou známku. Obsah 
škodlivých látek má také vliv 

ADAC a Německá spotřebitelská 
organizace (Stiftung Warentest)
Všeobecný německý autoklub je 
ústřední organizace německých 
motoristů, která sídlí v Mnichově. 
Hlavním cílem je chránit zájmy 
motoristů a při této příležitosti 
společně se Stiftung Warentest 
pořádají dvakrát do roka velké testy 
nových dětských autosedaček. 
K testování slouží speciální laboratoř, 
ve které je nainstalován model auta 
s dětskými autosedačkami, v nichž 
sedí figuríny. Na tomto simulátoru 
tým zkouší, jak vydrží sedačka náraz 
v případě havárie a sleduje, co se 
stane s figurínou, která sedí na místě 
dítěte. Výsledky testu slouží 
spotřebitelům z celé EU.
 
Parametry testování
Každý půlrok se testuje mezi 20 a 30 
autosedačkami napříč všemi 
hmotnostními kategoriemi. Stiftung 
Warentest a ADAC v testu 
zohledňují parametr bezpečnosti, 
kterému přikládají 50 % známky. 
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na výsledek hodnocení. Sedačka, 
která obsahuje škodlivé látky, je 
penalizována za horší výsledek než 
“dobrý”. Je-li sedačka určena pro 
několik váhových kategorií, testuje 
se na každou váhovou kategorii 
samostatně. K vyhodnocení se 
použije nejhorší výsledek dosažený 
v jednom z testů. Sedadlo určené pro 
několik váhových kategorií musí 
zajistit maximální bezpečnost pro 
všechny tyto kategorie. 
Kompletní metodiku najdete na 
webových stránkách ADAC. Test 
ADAC zahrnuje všechny kategorie 
dětských autosedaček a na 
Radimovi najdete kompletní výsledky 
od roku 2015 v češtině (na webu 
ADAC jsou výsledky německy).
 
Nová technologie od roku 2015
V roce 2015 se testování přizpůsobilo 
nové technologii. S tím se zpřísnila 
kritéria testu. Mezi největší změny 
patří celková výměna těla 
testovacího “vozu”. Testy čelního 
nárazu se provádějí v těle Golf VII 
s novou figurínou (dříve Golf VI). 
V případě bočního nárazu se použijí 
dveře proti úderu dle nařízení EU 
(homologační nařízení pro dětské 
autosedačky i-Size UN R 129), testuje 
se ergonomie a manipulace.  V této 
době se začaly zpřesňovat testy pro 
obsah škodlivých látek v sedačkách. 
Přelomové testování začalo v roce 
2015, a proto na webu 
zprostředkováváme výsledky testů 
právě od tohoto roku. ADAC 

společně se Stiftung Warentest 
testují autosedačky od roku 2011.
 
Test autosedaček 2018
V tomto roce bylo testováno 
41 modelů dětských autosedaček 
v kategoriích bezpečnost, obsluha, 
ergonomie, škodlivé látky. 
 
Které autosedačky v propadly?
Nedostatečně
Mezi nejhorší patří Avionaut ultralite 
+ iq base, u které testy odhalily 
vysokou koncentraci těkavých látek. 
Autosedačka Jané Gravity v testu 
zcela propadla, jelikož v ní byla 
zjištěna vysoká koncentrace 
chemických látek, které mohou být 
rakovinotvorné. Dále z důvodu 
škodlivých látek neuspěly sedačky 
Jané Koos i-size, Osann Fox, 
Nachfolger Hy5 TT. Autosedačka 
Concord Ultimax i-size zcela 
propadla v testech bezpečnosti. 
Autosedačky byly hodnoceny 
známkou nedostatečně. 
 
Dostatečně
Za dostatečnou byla označena 
autosedačka Chicco Cosmos, u které 
bylo zjištěno vyšší riziko zranění při 
čelním i bočním nárazu. Dětská 
sedačka není ve vozidle stabilní 
a složitější je také její instalace.
 
Uspokojivě
Autosedačce Chicco Youniverse Fix 
byla snížena známka za bezpečnost 
díky riziku zranění během čelního
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a bočního nárazu. Dále bylo sníženo 
hodnocení za horší manipulaci se 
sedačkou (zvýšené riziko 
nesprávného provozu). Uspokojivě 
obstály sedačky Peg Perego Viaggio 
1-2-3 Via. Osann I-Max SP Isofix 
Ferrari, Nania I-Max SP Isofix 
a Chicco Around U i-Size.
 
Dobře
Velká část dětských autosedaček  
byla označena "dobře".  Mezi  
nejbezpečnějšími se umístily 

autosedačky Maxi Cosi Pebble Plus 
2018 Nomad sand, Maxi-Cosi Rock,

 Britax Römer Baby-Safe 2 

i-Size + i-Size Flex Base 

Známka: 1,7

Britax Römer Baby-Safe 2 

i-Size + i-Size Base 

Známka: 1,7

Joie i-Level  

Známka: 1,7

Britax Römer Swingfix 

M i-Size

Známka: 1,7

Cybex Solution S-Fix

Známka: 1,7

Maxi-Cosi Cabriofix

 Známka: 2,1

Výsledky testů - říjen 2018 (TOP 6)
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Graco Snugride i-Size + Base i-Size, 
Kiddy Evoluna i-Size 2, Britax Römer
Baby-Safe 2 i-Size, Britax Römer 
Dualfix i-Size, Britax Römer Baby-
Safe 2 i-Size, Britax Römer Baby-
Safe 2 i-Size,  Maxi-Cosi 
Cabriofix, Britax Römer Swingfix M 
i-Size, Cybex Pallas S-Fix.
Sečteno a podtrženo: Značky Britax 
Römer, Maxi Cosi, Cybex, Kiddy, Joie 
jsou symbolem bezpečnosti.

http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.mall.cz/autosedacky/cybex-solution-s-fix-2018-pepper-black?
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.feedo.cz/maxi-cosi-autosedacka-pebble-plus-0-13-kg-nomad-sand-2018/
https://www.slune-cz.cz/britax-r-mer-baby-safe-isofix-base/?a_box=9wvprgm2
https://www.slune-cz.cz/britax-r-mer-baby-safe-isofix-base/?a_box=9wvprgm2
https://www.slune-cz.cz/autosedacka-r-mer-baby-safe-i-size/?a_box=9wvprgm2
https://www.slune-cz.cz/autosedacka-r-mer-baby-safe-i-size/?a_box=9wvprgm2
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.mall.cz/autosedacky/joie-i-level-w-base-ember?
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.mall.cz/autosedacky/joie-i-level-w-base-ember?
https://www.slune-cz.cz/autosedacka-britax-r-mer-swingfix-m-i-size/?a_box=9wvprgm2
https://www.slune-cz.cz/autosedacka-britax-r-mer-swingfix-m-i-size/?a_box=9wvprgm2
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.mall.cz/autosedacky/cybex-solution-s-fix-2018-pepper-black?
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.mall.cz/autosedacky/cybex-solution-s-fix-2018-pepper-black?
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.pinkorblue.cz/maxi-cosi-cabriofix-2018-sparkling-grey-a223144.html?
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.pinkorblue.cz/maxi-cosi-cabriofix-2018-sparkling-grey-a223144.html?
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.feedo.cz/maxi-cosi-autosedacka-pearl-9-18-kg-nomad-sand-2018/http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.pinkorblue.cz/kiddy-evoluna-i-size-2-2018-se-zakladnou-isofix-base-2-berry-pink-a229274.html
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.mall.cz/autosedacky/romer-dualfix-2017-storm-grey?


Výsledky testu 
vlhčených ubrousků

Jak vybíráte vlhčené ubrousky? Podle ceny, dostupnosti nebo 
složení? Líbí se vám jejich vůně a zajímá vás, jak jsou šetrné 
k dětské pokožce? Jsem moc ráda, že právě čtete tyto řádky. 
Vyzkoušela jsem 43 druhů vlhčených ubrousků, detailně jsem 
zkoumala jejich složení, vlastnosti, dostupnost a také cenu. 
Pojďme se společně podívat na to, jaké druhy ve velkém testu 
obstály, a které ne. Možná, že budete překvapeni. 

poměrně slušné hodnocení, na ten 
druhý není jejich složení vhodné pro 
citlivou dětskou pokožku, označení 
na ubrouscích “sensitive” může být 
zavádějící. Hodnotila jsem 
dostupnost, velikost, tloušťku, vlhkost, 
pěnivost, složení, parfemaci, jak se 
s nimi utírá (čistota), spotřebu, jak 
jsou zabaleny (a zda vysychají), jak 
jdou oddělit od sebe a konečně také 
poměr ceny a kvality. Za každý 
atribut mohly ubrousky získat 100 
bodů a celkově mohly dostat až 
1200 bodů. 
Test se snaží být co nejméně 
subjektivní. Každý ubrousek jsem 
změřila metrem, porovnala jejich 
tloušťku. Nejvíce subjektivním 
atributem je vůně. Našla jsem řešení, 
které mi přišlo nejspravedlivější. 
Neparfemované ubrousky získaly za 
parfemaci plný počet bodů (100 
bodů = 100 %), parfemované 

Které ubrousky jsem hodnotila
Zkoušela jsem neekologické vlhčené 
ubrousky pro děti, které jsou 
dostupné běžnému spotřebiteli. Do 
testu jsem zařadila známé značky, 
kterými jsou Pampers, Linteo, 
Nivea, Dove, Huggies, Hipp, ale také 
jsem se zaměřila na privátní značky 
obchodních řetězců a drogerií, 
a koupila jsem ubrousky Lupilu, Cien, 
Happy Mimi, Babylove, Babydream, 
Dr. Max, Clever. 
 
12 hodnotících atributů
Když jsem nashromáždila všechny 
ubrousky, sestavila jsem žebříček 
atributů, s nímž jsem dále pracovala. 
Všechny atributy mají stejnou váhu, 
ze které se vypočítává výsledná 
známka v procentech, přesto jsem 
nakonec přihlédla ke složení 
a poměru ceny a kvality. Proč? I když 
ubrousky získaly na první pohled 
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polovinu, velmi parfemované 40 % 
a smradlavé 20 % až 10 %. Parfém 
může vyvolat alergickou reakci nebo 
podráždění pokožky, tolik k takovéto 
stupnici.
 
Složení a chemické látky
Některé ubrousky měly perfektní 
materiál, uzavíratelný obal, ale 
složení stálo za nic. Chemické látky 
jsem nejdříve sepsala a pečlivě 
vyhledala další detaily (podráždění, 
původ, stupeň škodlivosti od jedné 
do deseti). Internetové obchody se 
složením ubrousků příliš nezabývají, 
a dokonce jej neuvádějí ani v popisku 
produktu, nemají vyfocený obal, kde 
se dozvíte podrobnosti. Výjimku tvoří 
internetový obchod itesco.cz, kde 
najdete složení všech produktů. 
Lékárny neuvádějí složení u všech 
prodávaných ubrousků, stejně tak 
zůstávají pozadu Alza, Mall, Košík.cz 
a Rohlík.cz.  Při nákupu se musíte 
spokojit zkrátka s tím, že je 
u výrobku napsáno “sensitive” nebo 
“pro citlivou dětskou pokožku”. Jenže 
je to opravdu tak? Co to znamená 
sensitive? Složení ubrousků je velmi 
podstatným faktorem, kterým se 
rodiče při výběru produktů řídí.
Nenajdete mnoho článků o tom, že 
v ubrouscích JSOU chemikálie, 
proto si myslím, že je důležité na to 
upozornit. V podrobných recenzích 
na Radimovi najdete detailní složení 
ubrousků a popis chemických látek. 
V ubrouscích se nejčastěji 
vyskytovaly chemické látky (viz další 

list), které pro dětskou pokožku 
nejsou vhodné. Možná, že by výrobce 
namítal, že je té dané chemické látky 
v produktu málo, že jsou ubrousky 
testované, že bez chemie nejdou 
vyrobit, že zákazníkům nabízí jen to 
nejlepší. Možná. Jenže test ukázal, že 
ubrousky je možné vyrobit 
s minimem chemických látek a i za 
solidní cenu. Dětská pokožka přijde 
s ubrousky do kontaktu několikrát 
denně, několikrát denně skrze 
pokožku prostupují chemické látky, 
proto je jejich výběr důležitý. 
Mezi nejhorší ubrousky patřily Tip 
Line (38 %), Happy Mimi Heřmánek 
(47 %), Cien (51 %), BabyBaby Soft 
(53 %), Bella Happy Mléko a Med 
(61 %), Smile Baby (64 %),  Tesco 
Fragranced a Baby Dove (po 65 %).
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Benzyl Alcohol - organický alkohol se 
přirozeně vyskytuje například v ovoci. 
Je alergenem a může podráždit 
pokožku. Ve větším poměru může na 
pokožce vyvolat kopřivku nebo 
dermatitidu. Zmírňuje pocit svědění, 
ulevuje od bolesti, užívá se jako 
konzervant či rozpouštědlo 
(i v přírodní kosmetice). Na stupnici 
škodlivosti obdržel pětku (z 10 bodů) 
za vysoké riziko vzniku alergické 
reakce.

Ceteareth-20 - mastný alkohol se 
vyrábí z cetearylalkoholu 
a ethylenoxidu. Používá se jako 
syntetický emulgátor a prodlužuje 
trvanlivost výrobku.  Látka sama o sobě 
není škodlivá, ale při její výrobě může 
vzniknout karcinogenní 1,4-dioxan 
a výrobek může být kontaminován. 
Vyrábí se ve speciálních továrnách, 
jelikož jeho příprava je nebezpečná. 
Nesmí se používat na podrážděnou 
pokožku. Používá se v nízkých, 
bezpečných, koncentracích. Má 
negativní vliv na životní prostředí.

Propylene glycol - syntetický uměle 
vytvořený alkohol se získává z ropy či 
rostlinných zdrojů. Váže na sebe vodu, 
zvlhčuje a hydratuje pokožku, ale 
zároveň může citlivou pokožku 
podráždit.

Paraffinum Liquidum - ropný produkt, 
parafínový olej, nahrazuje levnější 
rostlinné oleje. Pokud není dobře 
pročištěn, může se usazovat 
v ledvinách, játrech, lymfatických 
uzlinách a může být toxický. Pleť pod 
ním nemůže dýchat. Chrání pokožku 
před vnějšími vlivy a umí zklidnit 
i extrémně podrážděnou pokožku. Je-li 
řádně pročištěn, jedná se o chemickou 
látku, která nemá negativní účinky na 
zdraví, z hlediska škodlivosti by na 
stupnici od jedné do deseti získala 
látka trojku. Probíhají studie o tom, zda 
je fotokarcinogenní. 

Cetearyl alcohol - derivuje se 
z kokosového, případně palmového, 
oleje a také se vyrábí synteticky. Do 
kosmetických produktů se přidává 
jako zahušťovadlo nebo jako 
emulgátor. Díky této látce se do 
pokožky vstřebají ostatní složky 
produktu. Tvoří pěnu, na povrchu 
pokožky vznikne ochranný film 
a uzamyká její přirozenou hydrataci. 
Ve výjimečných případech může 
podráždit pokožku (například 
u nemocného lupénkou). Jinak je 
doporučen na citlivou či alergickou 
kůži.

Phenoxyethanol - konzervant, který 
může být potenciálně zdraví škodlivý. 
V kosmetických produktech je jeho 
cílem zamezit množení bakterií, 
používá se v malém množství (1 %).

Nevhodné látky
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Které ubrousky pro 
děti koupit? TOP 10

Dr. Max Wet Wipes z lékárny Dr.Max.
Za složení obdržely 70 % 
a s celkovým hodnocením 85 % 
skončily na čtvrtém místě. Všechny 
uvedené ubrousky se hodí pro 
citlivou dětskou pokožku. Perfektní 
složení mají také vlhčené ubrousky 
Hipp Babysanft (parfemované), 
které se umístily na sedmém místě. 
Značka Nivea v testu zastupuje 
zajímavé místo. Nivea Baby Pure & 
Sensitive s celkovým hodnocením 
84 % obsadily 6. místo, naopak Nivea 
Cream & Soft skončily na 33. pozici.  
Níže je uvedeno TOP 10 ubrousků. 
Ubrousky v této kategorii nemají 
v zásadě extrémně špatné složení, 
vyloženě nesmrdí, ale na straně 
druhé ne každému sedne jejich vůně. 

Vítězem testu se staly dvoje 
vlhčené ubrousky, které shodně
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obdržely 88 % bodů - Hipp 
Babysanft Ultra Sensitiv (modré) 
a Huggies Pure. Na třetím místě, také
s 88 % body, se umístily ubrousky 
Pampers  New Baby Sensitive. 
Pampers získaly bronzovou medaili 
právě díky složení, za které dostaly 
60 %, Hipp a Huggies za složení 
získaly 90 %. Vítězem kategorie 
poměr ceny a kvality, a také 
největším překvapením testu, se 
staly ubrousky Babydream Extra 
Sensitive z drogerie Rossmann. Za 
složení obdržely 75 % a s celkovým 
hodnocením 80 % se umístily na 
9. místě. Na druhém místě se v této 
kategorii umístily vlhčené ubrousky  

https://www.alza.cz/maxi/huggies-pure-quatro-pack-4x56-ks-d2670462.htm?o=1?idp=9295&banner_id=17584
https://www.alza.cz/maxi/huggies-pure-quatro-pack-4x56-ks-d2670462.htm?o=1?idp=9295&banner_id=17584
http://www.anrdoezrs.net/links/8802960/type/dlg/sid/7/https://www.feedo.cz/2x-pampers-new-baby-sensitive-54-ks-s-vickem-cistici-ubrousky/


Cena a dostupnost (80 %): Velmi dobrá
Velikost (100 %): Velké   //   Tloušťka (90 %): Silné
Vlhkost (100 %): Vlhké akorát    //   Pěnivost (100 %): Nepění
Složení (90 %): Velmi dobré   //   Parfemace (100 %): Není
Čistota (100 %): Velmi dobře se s nimi utírá
Spotřeba (80 %): Nespotřebují se rychle
Balení (80 %): Fólie se neodlepuje
Jak jdou  oddělit od sebe (50 %): Občas se slepí k sobě
Poměr ceny a kvality (85 %): Vynikající; Cena: 35 Kč - 45 Kč
Celkem získaných bodů: 1055 (možné maximum 1200)

Huggies Pure / HODNOCENÍ: 88 % / 1. a 2. místo

Hipp Babysanft Ultra / HODNOCENÍ: 88 % / 1. a 2. m.

Pampers NB Sensitive / HODNOCENÍ: 88 % / 3. místo

Cena a dostupnost (90 %): Výborná
Velikost (100 %): Velké   //  Tloušťka (65%): Středně silné
Vlhkost (100 %): Vlhké akorát   //  Pěnivost (100 %): Nepění
Složení (90 %): Velmi dobré   //  Parfemace (100 %): Není
Čistota (80%): Dobře se s nimi utírá
Spotřeba (70 %): Nespotřebují se příliš rychle
Balení (80 %): Fólie se neodlepuje
Jak jdou ubrousky oddělit od sebe (100 %): Perfektně
Poměr ceny a kvality (80 %): Výborný; Cena: 35 Kč - 45 Kč
Celkem získaných bodů: 1055 (možné maximum 1200)

Cena a dostupnost (100 %): Vynikající
Velikost (100 %): Velké    //   Tloušťka (100%): Extra silné
Vlhkost (80 %): Hodně vlhké    //  Pěnivost (100 %): Nepění
Složení (60 %): Dobré    //  Parfemace (100 %): Není
Čistota (100 %): Velmi dobře se s nimi utírá
Spotřeba (85 %): Nespotřebují se rychle
Balení (100 %): Zavírací víčko
Jak jdou ubrousky oddělit od sebe (60 %): Často se slepí 
dva kusy k sobě
Poměr ceny a kvality (60 %): Dobrý; Cena: 30 Kč - 45 Kč
Celkem získaných bodů: 1055 (možné maximum 1200)

Výsledky testuVýsledky testu

 Dr. Max  Sensitive / HODNOCENÍ: 85 % / 4. místo
Cena a dostupnost (50 %): Průměrná
Velikost (100 %): Velké     //  Tloušťka (75%): Spíše silnější
Vlhkost (100 %): Vlhké akorát     //  Pěnivost (100 %): Nepění
Složení (70 %): Velice dobré     //   Parfemace (100 %): Není
Čistota (90%): Velmi dobře se s nimi utírá
Spotřeba (100 %): Dlouho vydrží
Balení (70 %): Fólie se odlepuje, ale drží svou tíhou
Jak jdou ubrousky oddělit od sebe (100 %): Perfektně
Poměr ceny a kvality (70 %): Velmi dobrý ; Cena: 40 - 45 Kč
Celkem získaných bodů: 1025 (možné maximum 1200)
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https://www.alza.cz/maxi/huggies-pure-quatro-pack-4x56-ks-d2670462.htm?o=1?idp=9295&banner_id=17584
https://www.alza.cz/maxi/huggies-pure-quatro-pack-4x56-ks-d2670462.htm?o=1?idp=9295&banner_id=17584
https://www.alza.cz/maxi/huggies-pure-quatro-pack-4x56-ks-d2670462.htm?o=1?idp=9295&banner_id=17584
http://www.anrdoezrs.net/links/8802960/type/dlg/sid/7/https://www.feedo.cz/2x-pampers-new-baby-sensitive-54-ks-s-vickem-cistici-ubrousky/
https://www.alza.cz/maxi/huggies-pure-quatro-pack-4x56-ks-d2670462.htm?o=1?idp=9295&banner_id=17584
http://www.anrdoezrs.net/links/8802960/type/dlg/sid/7/https://www.feedo.cz/2x-pampers-new-baby-sensitive-54-ks-s-vickem-cistici-ubrousky/
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.drmax.cz/max-wet-wipes-sensitive-80ks?


Pampers Sensitive / 85 % / 5. místo
Cena a dostupnost (100 %): Vynikající
Velikost (100 %): Velké
Tloušťka (100 %): Extra silné
Vlhkost (80 %): Hodně vlhké
Pěnivost (80 %): Nepatrně pění
Složení (60 %): Dobré
Parfemace (100 %): Neparfemované
Čistota (100 %): Velmi dobře se s nimi utírá
Spotřeba (90 %): Nespotřebují se rychle
Balení (80 %): Fólie se neodlepuje
Jak jdou oddělit od sebe (60 %): Často se 
slepí dva kusy
Poměr ceny a kvality (60 %): Dobrý poměr; 
Cena: 30 Kč - 45 Kč
Celkem získaných bodů: 1020

Nivea Baby Pure & Sensitiv / 84 % / 6. místo

Cena a dostupnost (80 %): Velmi dobrá
Velikost (100 %): Velké
Tloušťka (70 %): Spíše silnější
Vlhkost (100 %): Vlhké akorát
Pěnivost (100 %): Nepění
Složení (65 %): Dobré
Parfemace (100 %): Neparfemované
Čistota (80%): Dobře se s nimi utírá
Spotřeba (70 %): Nespotřebují se příliš rychle
Balení (80 %): Fólie se neodlepuje
Jak jdou ubrousky oddělit od sebe (100 %): 
Perfektně
Poměr ceny a kvality (65 %): Dobrý poměr; 
Cena: 65 Kč
Celkem získaných bodů: 1010

Hipp Babysanft  / 83 % / 7. místo

Cena a dostupnost (90 %): Výborná
Velikost (100 %): Velké
Tloušťka (65%): Středně silné
Vlhkost (100 %): Vlhké akorát
Pěnivost (100 %): Nepění
Složení (80 %): Velmi dobré
Parfemace (50 %): Parfemované
Čistota (80%): Dobře se s nimi utírá
Spotřeba (70 %): Nespotřebují se příliš rychle
Balení (80 %): Fólie se neodlepuje
Jak jdou ubrousky oddělit od sebe (100 %): 
Perfektně
Poměr ceny a kvality (80 %): Výborný poměr; 
Cena: 35 Kč - 45 Kč
Celkem získaných bodů: 995 

Pampers Natural Clean / 82 % / 8. místo
Cena a dostupnost (100 %): Vynikající
Velikost (100 %): Velké
Tloušťka (60%): Středně silné
Vlhkost (90 %): Spíše vlhčí
Pěnivost (100 %): Nepění
Složení (60 %): Dobré
Parfemace (100 %): Neparfemované
Čistota (70%): Utírá se s nimi relativně dobře
Spotřeba (60 %): Spotřebují se rychleji
Balení (80 %): Fólie se neodlepuje
Jak jdou ubrousky oddělit od sebe (100 %): 
Perfektně
Poměr ceny a kvality (60 %): Dobrý poměr; 
Cena: 30 Kč - 45 Kč
Celkem získaných bodů: 980

Babydream Ex. Sens. / 80 % / 9. místo

Cena a dostupnost (40 %): Spíše špatná
Velikost (100 %): Velké
Tloušťka (75%): Spíše silnější
Vlhkost (80 %): Mírně suší
Pěnivost (100 %): Nepění
Složení (75 %): Velmi dobré
Parfemace (100 %): Neparfemované
Čistota (80%): Dobře se s nimi utírá
Spotřeba (70 %): Nespotřebují se příliš rychle
Balení (70 %): Fólie se odlepuje, může se 
roztrhnout. Recyklovatelný obal.
Jak jdou oddělit od sebe (100 %): Perfektně
Poměr ceny a kvality (75 %): Velmi dobrý poměr; 
Cena: 20 Kč - 30 Kč
Celkem získaných bodů: 965

Huggies Disney LE / 80 % / 10. místo
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Cena a dostupnost (80 %): Velmi dobrá
Velikost (100 %): Velké
Tloušťka (90 %): Silné
Vlhkost (100 %): Vlhké akorát
Pěnivost (80 %): Velmi mírně pění
Složení (80 %): Velmi dobré
Parfemace (40 %): Parfemované, silněji
Čistota (100 %): Velmi dobře se s nimi utírá
Spotřeba (80 %): Nespotřebují se rychle
Balení (80 %): Fólie se neodlepuje
Jak jdou ubrousky oddělit od sebe (50 %): 
Občas se slepí k sobě
Poměr ceny a kvality (80 %): Výborný poměr; 
Cena: 35 Kč - 45 Kč
Celkem získaných bodů: 960

http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.mall.cz/vlhcene-ubrousky/pampers-ubrousky-sensitive-3-x-4x56ks-
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.benu.cz/nivea-baby-cist-ubrousky-sensitive-63ks-c-86144
https://www.alza.cz/maxi/babysanft-cistici-vlhcene-ubrousky-4x56-ks-d2643253.htm?idp=9295&banner_id=19339
https://www.alza.cz/maxi/pampers-natural-clean-cistici-ubrousky-bez-obsahu-parfemu-4-x-64-ks-d2430448.htm?idp=9295&banner_id=19340
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.drmax.cz/huggies-nc-disney-dory-56ks
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.mall.cz/vlhcene-ubrousky/pampers-ubrousky-sensitive-3-x-4x56ks-
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.benu.cz/nivea-baby-cist-ubrousky-sensitive-63ks-c-86144
https://www.alza.cz/maxi/babysanft-cistici-vlhcene-ubrousky-4x56-ks-d2643253.htm?idp=9295&banner_id=19339
https://www.alza.cz/maxi/pampers-natural-clean-cistici-ubrousky-bez-obsahu-parfemu-4-x-64-ks-d2430448.htm?idp=9295&banner_id=19340
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.drmax.cz/huggies-nc-disney-dory-56ks


Výsledky testu ECO 
vlhčených ubrousků

Panthenol, Phenoxyethanol, 

Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, 

Octyldodecanol, Citric Acid. 
Zkrátka mi přišlo zbytečné zkoušet 
ubrousky s nepříliš pěkným složením, 
byť jsou ekologické. Proto do testu 
nebyly zařazeny. Dále jsem 
nezařadila všechny druhy ubrousků 
Naty, ale jenom ty nejlépe dostupné. 
Ubrousky Naty během testování 
začaly distribuovat zcela nové 
balíčky, které jsou k dostání pouze ve 
vybraných obchodech a nejsou 
běžně ke koupi.

Které ubrousky jsem hodnotila
Zkoušela jsem ekologické vlhčené 
ubrousky pro děti, které jsou 
dostupné běžnému spotřebiteli. Do 
testu jsem zařadila známé značky 
Naty, Seventh Generation, Attitude, 
Beaming Baby, Bambo a Helmi 
Baby. Nezkoušela jsem ubrousky 
značky MonPeri, protože mají špatné 
složení. Velkou výhodou ubrousků 
MonPeri je, že online e-shopy přímo 
uvádí jejich složení, které je 
následující: Aqua, Propylene 

Glycol,  Coco-Glucoside, 

Do testu ekologických vlhčených ubrousků bylo zařazeno sedm 
druhů ubrousků značek Naty, Seventh Generation, Attitude, 
Beaming Baby, Bambo a Helmi Baby. Zajímá vás, jak to 
dopadlo? Pojďme se na to podívat.

STRANA  16

TEST UBROUSKŮ

WWW.RADIMRADI.CZ



12 hodnotících atributů
Když jsem nashromáždila všechny 
ubrousky, sestavila jsem žebříček 
atributů, s nímž jsem dále pracovala. 
Všechny atributy mají stejnou váhu, 
ze které se vypočítává výsledná 
známka v procentech. Hodnotila 
jsem dostupnost, velikost, tloušťku, 
vlhkost, pěnivost, složení, parfemaci, 
jak se s nimi utírá (čistota), spotřebu, 
jak jsou zabaleny (a zda vysychají), 
jak jdou oddělit od sebe a konečně 
také poměr ceny a kvality. Za každý 
atribut mohly ubrousky získat 100 
bodů a celkově mohly dostat až 1200 
bodů. Test se snaží být co nejméně 
subjektivní. Každý ubrousek jsem 
změřila metrem, porovnala tloušťku. 
Nejvíce subjektivním atributem je 
vůně, ale naštěstí ubrousky nebyly 
parfemované, tak se tento problém 
vyřešil zcela sám.
 
Složení a chemické látky
Složení testovaných ekologických 
ubrousků je výrazně lepší než 
u některých neekologických, přesto 
ve složení těm ekologickým 
ubrouskům silně konkurují značky 
Hipp Babysanft, Huggies 
s ubrousky Pure nebo ubrousky 
Babydream Extra Sensitiv 
z Rossmannu. Hodnocené 
ekologické ubrousky neobsahovaly 
phenoxyethanol (v MonPeri je). 
 
Ekologie
U ekologických ubrousků je 
podstatná také ekologická stránka, 

tedy jak jsou vyráběny a zda jsou 
rozložitelné. Věřte nebo ne, ale často 
není snadné zjistit, jak se ubrousky 
vyrábí a zda se vůbec rozloží. 
Vezmu to postupně. Nejvíce 
ekologické z pohledu běžného 
smrtelníka jsou ubrousky značky 
Helmi Baby, které se vyrábí ve 
speciální továrně. Teplo vzniklé 
výrobou se dále spotřebuje, továrna 
neprodukuje emise CO2, ubrousky 
i obal jsou rozložitelné ze 100 %. Další 
skupinku tvoří značky, které na svých 
výrobcích uvádí, že ubrousky jsou 
100% rozložitelné, ale není jasné, jak 
jsou vyráběny. Mezi takové patří 
Beaming Baby, Naty, Attitude, 
Seventh Generation. Vůbec 
nejpodivnější z hlediska ekologie jsou 
ubrousky značky Bambo Nature, na 
kterých není uvedeno, zda se rozloží 
či nikoli a ani se v názvu a popisu 
produktu neobjevuje, že jsou 
ekologické. U ostatních značek se 
v názvu i popisu informace 
o rozložitelnosti a název "ECO" 
vyskytují. Ubrousky Bambo 
Nature se vyrábí v Číně. Na obale  
najdete certifikáty, dle kterých je 
možné usoudit, že ubrousky 
ekologické jsou. Toť vše, co zjistíte. 
 
Výsledky: Jak to dopadlo?
S ekologickými vlhčenými ubrousky 
se utírá zadeček mírně hůře než 
s klasickými vlhčenými ubrousky. 
Záleží na zvyku. Všechny ubrousky 
měly dobré nebo velmi dobré složení 
a byly dostatečně velké. 
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První dvě místa skončila velmi 
těsně a i zde záleží na preferencích 
spotřebitele. První místo obsadily 
vlhčené ubrousky Beaming Baby, 
které mají příjemnou vůni, jsou 
jemné, slabé a mají dobré složení. 
Ubrousky jsou bohužel velmi drahé 
a právě za poměr ceny a kvality jim 
byla snížena výsledná známka. Za 
jedno balení Beaming Baby zaplatíte 
přibližně tolik jako za multipack 
ubrousků Hipp Ultra Sensitive, které 
vyhrály výsledky testu. Jeden 
multipack po pěti kusech se prodává 
v Německu za necelá 4 eura, v ČR 
multipack po 4 kusech za 149 Kč. Ale 
zpátky k Beaming Baby. Tyto 

Závěrem
V testu není žádný propadák. 
Všechny ubrousky obstály alespoň 
velmi dobře. Záleží vždy na tom, jak 
moc má dítě citlivou pokožku. Pro 
jedince s extrémně citlivou pokožkou 
vycházejí nejlépe ubrousky Beaming 
Baby, z těch neekologických 
Huggies Pure a Hipp Babysanft. 
Čínsko-dánské ubrousky Bambo 
Nature patří k nejlevnějším, ale je na 
nich rozhodně co pilovat. 
Špatně se vyndavají z obalu, jejich 
složení by mohlo být mírně lepší. 
Pokud vám jde primárně o ekologii, 
mezi nejekologičtější produkt patří 
rozhodně Helmi Baby, které se 
vyrábí ve Finsku ve speciální 
ekologické továrně. Jde-li vám 
o složení a cenu, zkuste neekologické 
ubrousky Hipp Ultra Sensitive.
 
PS: Kompletní výsledky testu na vás 
čekají na následujících dvou 
stranách.  
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119 Kč). Na ubrousky se nevztahuje 
akce: Kup víc, zaplať míň. Dostupné 
jsou také například na Biooo.cz, jenže 
tam jsou až o 20 Kč dražší.
Na druhém místě skončily vlhčené 
ubrousky Seventh Generation, které 
drží prvenství v tloušťce materiálu. 
Ubrousky jsou velmi silné, a dokonce 
jsou silnější než vítězné obyčejné 
vlhčené ubrousky Huggies. Velkým 
negativem je materiál samotný, který 
připomíná kuchyňské utěrky a může 
poškrábat zadeček (bohužel 
vyzkoušeno). Záleží na tom, jak má 
dítě citlivou pokožku. Některé děti 
snáší ubrousky bez potíží. Díky 
vlastnostem jim patří právem druhé 
místo, žel materiál by mohl být 

ubrousky koupíte levně na Alze

jemnější. Koupíte je na Feedo.cz po 
jednom balení či v multipacku, a také 
v e-shopu BioDrogerie.cz. 

Třetí příčku obsadily ubrousky Naty 
Sensitive. Na obale je uvedeno, že 
jsou silné, ale zdají se být relativně 
silnější, k velmi silným mají skutečně 
hodně daleko. Jejich výhodou je 
 příjemná vůně a jemný materiál. 
Složení je dobré, přesto se může stát, 
že některým dětem  (novorozencům)
s extra citlivou pokožkou nemusí 
vyhovovat (budou to jednotky 
případů). V Alze na ubrousky platí 
akce: Kup víc, zaplať míň. Velký 
výběr najdete také na Feedo.cz.

https://www.alza.cz/maxi/beaming-baby-bez-vune-72-ks-d4591219.htm?idp=9295&banner_id=19341
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.feedo.cz/4x-seventh-generation-detske-vlhcene-ubrousky-64-ks/
https://www.alza.cz/maxi/naty-nature-babycare-sensitive-56-ks-d4270132.htm??idp=9295&banner_id=19343
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.feedo.cz/vysledky-hledani/vlh%C4%8Den%C3%A9%20ubrousky%20naty/


Cena a dostupnost (50 %): Průměrná
Velikost (100 %): Velké
Tloušťka (60 %): Slabší
Vlhkost (100 %): Vlhké akorát
Pěnivost (100 %): Nepění
Složení (85 %): Velmi dobré
Parfemace (100 %): Neparfemované
Čistota (90 %): Dobře se s nimi utírá
Spotřeba (90 %): Nespotřebují se rychle
Balení (80 %): Fólie se neodlepuje
Jak jdou ubrousky oddělit od sebe (90 %): Velmi dobře
Poměr ceny a kvality (70 %): Dobrý poměr; Cena: 120 Kč až 140 Kč
Celkem získaných bodů: 1015 (možné maximum 1200)

Ubrousky Beaming Baby jsou velké, tenké, nezapáchají,  někomu jejich aroma nemusí být příjemné, jiný jej může milovat. 
Jsou jemné, nepodráždí pokožku. Jejich cena je vyšší, proto jsem k ní v poměru ceny a kvality také přihlédla. Mezi 
ekologickými vlhčenými ubrousky dopadly jako jedny z nejlepších. Hodí se pro děti s citlivou pokožkou. Negativem může 
být vysoká cena.

Beaming Baby / HODNOCENÍ: 85 % / 1. místo

Cena a dostupnost (50 %): Průměrná
Velikost (100 %): Velké
Tloušťka (70 %): Středně silné
Vlhkost (100 %): Vlhké akorát
Pěnivost (100 %): Nepění
Složení (60 %): Spíše dobré
Parfemace (100 %): Neparfemované
Čistota (80 %): Dobře se s nimi utírá
Spotřeba (65 %): Spotřebují se rychle
Balení (80 %): Fólie se neodlepuje
Jak jdou ubrousky oddělit od sebe (50 %): Občas se spojí
Poměr ceny a kvality (60 %): Průměrný poměr; Cena: 120 - 140 Kč
Celkem získaných bodů: 905 (možné maximum 1200)

Ubrousky značky Seventh Generation jsou extra silné, nespotřebuje se jich tolik (balení je oproti ostatním ekologickým ubrouskům 
velké a silné). Jejich složení je dobré, nejsou běleny chlórem a složení nedráždí pokožku. Poměr ceny a kvality je i přes vyšší cenu 
uspokojivý, protože ubrousků se nespotřebuje tolik. Mohly by být mírně vlhčí a jemnější. Při utírání díky zvláštnímu materiálu a nižší 
vlhkosti mohou poškrábat zadeček (po několika utřeních zrudne). Dostupné jsou online 
a v kamenných prodejnách se sehnat nedají.

Seventh Generation  / HODNOCENÍ: 84 % / 2. místo

Naty Sensitive  / HODNOCENÍ: 79 % / 3. místo
Cena a dostupnost (60 %): Průměrná
Velikost (100 %): Velké
Tloušťka (75 %): Středně silné
Vlhkost (100 %): Vlhké akorát
Pěnivost (100 %): Nepění
Složení (70 %): Spíše dobré
Parfemace (100 %): Neparfemované
Čistota (90 %): Dobře se s nimi utírá
Spotřeba (60 %): Spotřebují se rychle
Balení (70 %): Fólie se neodlepuje (může se roztrhnout)
Jak jdou ubrousky oddělit od sebe (50 %): Občas se spojí
Poměr ceny a kvality (75 %): Dobrý poměr; Cena: 89 Kč
Celkem získaných bodů: 950 (možné maximum 1200)

Ekologické vlhčené ubrousky Naty Sensitive patří ke spíše silnějším, jsou velké, utírá se s nimi hezky. K dětské pokožce jsou 
šetrné, přesto by mohly pokožku nesmírně citlivého novorozence podráždit. U dětí s normální nebo citlivější pokožkou 
nezpůsobí žádnou vyrážku a ani zarudnutí. Naty Sensitive mají dobré složení, nejsou velmi tenké jako jiné ekologické 
ubrousky a jsou biologicky odbouratelné. Ubrousky s výtažkem z aloe vera a heřmánku krásně a svěže voní. Jsou vlhké 
akorát, nepění, netrhají se. Hůře se vyndavají z obalu a spotřebují se poměrně dost rychle.

Výsledky testu
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https://www.alza.cz/maxi/beaming-baby-bez-vune-72-ks-d4591219.htm?idp=9295&banner_id=19341
https://www.alza.cz/maxi/beaming-baby-bez-vune-72-ks-d4591219.htm?idp=9295&banner_id=19341
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.feedo.cz/4x-seventh-generation-detske-vlhcene-ubrousky-64-ks/
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.feedo.cz/4x-seventh-generation-detske-vlhcene-ubrousky-64-ks/
https://www.alza.cz/maxi/naty-nature-babycare-sensitive-56-ks-d4270132.htm??idp=9295&banner_id=19343


Cena a dostupnost (50 %): Průměrná
Velikost (100 %): Velké   //  Tloušťka (60 %): Slabší
Vlhkost (90 %): Mohly by být vlhčí   //   Pěnivost (100 %): Nepění
Složení (85 %): Velmi dobré     //     Parfemace (100 %): Neparfemované
Čistota (70 %): Utírá se s nimi spíše dobře
Spotřeba (70 %): Spotřebují se rychleji
Balení (100 %): Uzavíratelný obal
Jak jdou ubrousky oddělit od sebe (40 %): Hůře
Poměr ceny a kvality (60 %): Průměrný; Cena: 127 Kč
Celkem získaných bodů: 925 (možné maximum 1200)

Ubrousky značky Attitude jsou velké, ale tenké. K utření zadečku je potřeba přehnout ubrousek na polovinu. Složení 
ekologických ubrousků je velmi dobré. Nezapáchají chemicky, nejsou parfemované, nepění, zadeček neodřou, jsou 
biologicky rozložitelné a lze je spláchnout do toalety. Obal je opatřen uzavíratelným víčkem, díky kterému balení 
nevysychá. 

Attitude / HODNOCENÍ:  77 % / 4. místo

Cena a dostupnost (50 %): Průměrná
Velikost (100 %): Velké   //   Tloušťka (70 %): Středně silné
Vlhkost (100 %): Vlhké akorát   //   Pěnivost (100 %): Nepění
Složení (60 %): Spíše dobré  //   Parfemace (100 %): Neparfemované
Čistota (80 %): Dobře se s nimi utírá
Spotřeba (65 %): Spotřebují se rychle
Balení (80 %): Fólie se neodlepuje
Jak jdou ubrousky oddělit od sebe (50 %): Občas se spojí
Poměr ceny a kvality (60 %): Průměrný poměr; Cena: 120 - 140 Kč
Celkem získaných bodů: 905 (možné maximum 1200)

Ubrousky značky Helmi Baby jsou velké, tenké, jejich složení nepatří k nejlepším, ale ani k nejhorším. Po vyzkoušení celého 
balení nezpůsobily žádné opruzeniny. Materiál je jemný a neodře zadeček. Ubrousky jsou ze 100 % rozložitelné, velmi 
ekologické, vyrobené ve Finsku ve speciální továrně. Hezky se s nimi utírá zadeček.

Helmi Baby  / HODNOCENÍ: 75 % / 5. místo

Naty  / HODNOCENÍ: 75 % / 6. místo
Cena a dostupnost (60 %): Průměrná
Velikost (100 %): Velké   //   Tloušťka (50 %): Slabé
Vlhkost (100 %): Vlhké akorát  //   Pěnivost (100 %): Nepění
Složení (70 %): Spíše dobré  //   Parfemace (100 %): Neparfemované
Čistota (80 %): Dobře se s nimi utírá
Spotřeba (60 %): Spotřebují se rychle
Balení (70 %): Fólie se neodlepuje (může se roztrhnout)
Jak jdou ubrousky oddělit od sebe (50 %): Občas se spojí
Poměr ceny a kvality (75 %): Dobrý poměr; Cena: 79 Kč
Celkem získaných bodů: 895 (možné maximum 1200)

Ubrousky Naty mají dobré složení, jsou velmi tenké a lze je spláchnout do toalety. Ubrousky s výtažkem z aloe vera 
a heřmánku krásně a svěže voní. Jsou vlhké akorát, nepění. Špatně se vyndavají z obalu a spotřebují se poměrně dost 
rychle. Za pořizovací cenu bezmála 80 Kč jsou spíše dražší na to, jakou chvilku vydrží. Velkým pozitivem je jejich 
ekologičnost. Ubrousky nejsou parfemované, přesto krásně voní díky přidanému výražku z heřmánku a aloe vera.

Bambo Nature  / HODNOCENÍ: 75 % / 7. místo
Cena a dostupnost (50 %): Průměrná
Velikost (100 %): Velké  //   Tloušťka (60 %): Slabší
Vlhkost (100 %): Vlhké akorát  //   Pěnivost (100 %): Nepění
Složení (60 %): Spíše dobré  //   Parfemace (100 %): Neparfemované
Čistota (80 %): Dobře se s nimi utírá
Spotřeba (75 %): Spotřebují se rychleji
Balení (100 %): Uzavíratelný obal
Jak jdou ubrousky oddělit od sebe (0 %): Nenavazují
Poměr ceny a kvality (50 %): Průměrný poměr; Cena: 59 Kč
Celkem získaných bodů: 875 (možné maximum 1200)

Ubrousky Bambo Nature jsou velké, tenké, nezapáchají, nevoní. Jsou jemné, ale jejich složení nepatří k nejlepším. V názvu 
není výslovně uvedeno, že jsou ubrousky "eco". Ve složení ubrousků najdete Propylene Glycol, který může u velmi citlivých 
jedinců podráždit pokožku. Vyrábí se v Číně. Z balení se vytahují špatně.
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Výsledky testu pracích 
prášku a gelů

Do testu pracích gelů a prášků pro děti jsem zařadila tři prací 
prášky a devět pracích gelů. Všechny produkty, které jsem 
zkoušela, mají na obale vyfoceno dítě, respektive jsou 
označeny jako “baby”, “pro děti” nebo “sensitive”. Výsledky mě 
překvapily a nepotěšily. Zajímá vás, co jsem zjistila? Tak  se na 
to pojďme podívat.

Značky hodnocených pracích 
prášků a gelů
Do testu jsem zařadila prací gel 
Batole Sensitive, Lovela, Bupi Color, 
Persil Sensitive, Ariel Baby, Ariel 
Sensitive, Denkmit prací gel Ultra 
Sensitive na jemné prádlo a vlnu 
a Denkmit Ultra Sensitive na 
barevné prádlo. Vybrala jsem také 
jeden EKO prací gel Frosch Baby. 
Z pracích prášků jsem vyzkoušela 
Lupilu dětský prací prášek Ultra 
Sensitive, Batole a Lovela.
 
Složení pracích gelů
Gely obecně dopadly ohledně složení 
hůře než prací prášky. Ve složení se 
objevovaly pro děti nevhodné látky, 
které mohou podráždit pokožku 
nebo způsobit dermatitidu. Lékaři 
doporučují prádlo pro novorozence 
2x vymáchat v pračce, potom 
nezáleží na tom, 
v jakém pracím prostředku jste 
prádlo vyprali, a můžete použít běžný 
prací prášek.

Co jsem hodnotila
Zaměřila jsem se na složení, vůni, 
hebkost prádla, čistotu, odstranění 
skvrn, dostupnost, poměr ceny 
a kvality. Úplně nejvíc mě zajímalo 
složení a také to, jak prací prostředek 
pere. Právě ke složení jsem nakonec 
v celkovém hodnocení přihlédla. Proč 
je to tak důležité? Představte si, že 
čekáte miminko a nevíte o dětech 
vůbec nic. Půjdete do obchodu 
a koupíte si nějaký prací gel 
s označením “pro děti”, nebo ještě 
lépe na něm uvidíte “lékaři 
doporučují”, “český výrobek” 
a podobně.  V pracím gelu vyperete 
všechno dětské oblečení na běžný 
program, vyžehlíte ho a čekáte na 
porod. Narodí se vám malé miminko 
s extrémně citlivou pokožkou
a problém je na světě. 
Starší dítě bude pravděpodobně 
snášet prací gel bez problémů, 
nedostane vyrážku, dermatitidu, ale 
novorozenec by klidně mohl. Jeho 
pokožka je totiž extrémně citlivá.
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Konzervační látka (bronopol) - látka 
představuje silný alergen. Není vhodná 
do kosmetických produktů určených 
kojencům. Látka je toxická pro kůži 
a po vdechnutí také pro imunitní 
systém. Zvyšuje citlivost pokožky 
a může vyvolat kontaktní dermatitidu. 
(Batole - gel obsadil až 11. místo.)
 
Aniontové povrchově aktivní látky - 
tato látka je bezpečná pro citlivou 
pokožku.
 
Neiontové povrchově aktivní látky - 
dobře se rozpustí ve vodě a nejsou 
nebezpečné pro citlivou pokožku.
 
Optické zjasňovače - tato chemická 
látka nevypere oblečení lépe, ale umí 
odrážet světlo a oblečení působí 
jasněji a čistěji. Látka může způsobit 
kožní problémy.

Methylisothiazolinone - může vyvolat 
alergickou reakci kůže, očí, plic. Dráždí 
pokožku a odborníci uvádí, že může 
způsobit až infarkt myokardu. Látka se 
nesmí od roku 2016 používat 
v bezoplachových kosmetických 
produktech. (Persil, Lovela, Ariel, Bupi)
 
Enzymy - likvidují skvrny od jídla 
a nejvhodnější teplota pro praní do 
60 °C. Při překročení nefungují.
 
Benzisothiazolinone - konzervační 
látka pomáhá udržet produkt “čerstvý”. 
Látka není vhodná pro citlivou dětskou 
pokožku, protože může vyvolat 
alergickou reakci. Obě látky zvyšují 
pravděpodobnost vzniku dermatitidy. 
(Persil, Lovela, Ariel).
 
Fosfonáty - užívají se ke stabilizaci 
bělící látky. Mají negativní EKO dopad.

Co je ve složení - prací gely

Aniontové povrchově aktivní látky - 
tato látka je bezpečná pro citlivou 
pokožku.
 
Neiontové povrchově aktivní látky - 
dobře se rozpustí ve vodě a nejsou 
nebezpečné pro citlivou pokožku.
 
Optické zjasňovače - tato chemická 
látka nevypere oblečení lépe, ale umí 
odrážet světlo a oblečení působí 
jasněji a čistěji. Látka může způsobit 
kožní problémy.

Enzymy - likvidují skvrny od jídla, 
účinkují při praní prádla do 60 °C. Při 
překročení této teploty nefungují 
(vždy uvedeno na obale prášku).
 
Zeolity - mohou na sebe vázat 
a uvolňovat těžké kovy. Reagují se 
solemi. S potem se mohou dostat 
skrze pokožku do těla, kde mohou 
vyvolat poruchu imunitního systému.
 
Fosfáty - ztěžují úpravu pitné vody. 
Mají negativní ekologický dopad.

Co je ve složení - prací prášky
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Ve velmi obecné rovině lze říci, že 
prací gely pro novorozence nejsou 
vhodné, ale samozřejmě se objevují 
výjimky (třeba vítěz testu). Hned se 
k tomu dostanu. 
 
Jaké látky můžete ve složení 
pracích gelů najít? 
Podle látek, které se v některých 
pracích gelech ve složení vyskytují, 
vidíme hned dvě věci. Tou první je, že 
látky mohou vyvolat podráždění 
pokožky a tou druhou je, že enzymy 
jsou účinné pouze do 60 °C, proto 
některé prostředky nejsou vhodné  
pro praní špinavého prádla na 90 °C, 
které se pere na vysokou teplotu.
 
Bílá bělejší, prádlo čistější
Ještě na skok ke složení. Možná, že se 
vám bude na první pohled zdát, že 
prádlo je fakt dobře vyprané. Bílé, 
krásně čisté, paráda. Za tuhle krásu 
mohou do jisté míry optické 
zjasňovače, jejichž úkolem je odrážet 
světlo. Díky odraženému světlu 
vypadá prádlo lépe, než tomu ve 
skutečnosti je. Lidské oko to nepozná, 
ani nemůže. Optické zjasňovače plní 
svou funkci perfektně a prací gely, 
které je obsahují, vyperou prádlo na 
první pohled lépe. Skvrny od příkrmů 
na jedničku nevypral žádný prací gel.
 
Složení pracích prášků
Zkoušela jsem tři prací prášky 
s označením “pro děti”. Byly jimi 
Lupilu, Batole a Lovela. Prací prášek 
Lovela pere špatně. Účinně vypere,

když dáte do pračky málo prádla 
a hodně prášku, jenže to už člověk 
může klidně prát v mýdle s Jelenem. 
Jaké mají prací prášky složení? 
O poznání lepší než některé prací 
gely. V prášcích najdete obecně 
méně škodlivých látek, protože 
nepotřebují precizní konzervaci. 
 
Jaké látky můžete ve složení 
pracích prášků najít? 
I v tomto případě sehrávají optické 
zjasňovače svou úlohu. Prací prášky 
obsahují zeolity, které na sebe 
mohou vázat těžké kovy, reagují 
s potem a solemi a mohou se dostat 
do těla přes pokožku. Na straně 
druhé musí dětské prací prášky 
splňovat přísné limity pro tyto látky. 
Dostala jsem od vás otázku: Copak 
složení dětských produktů nikdo 
nehlídá? Ale ano, hlídá. Výrobci jistě 
splňují normu pro tu či onu látku, 
která může být v produktech 
obsažena. 
Jenže pokud se na složení pracích 
prášků a gelů podíváme kritickým 
okem, tak zjistíme, že v nich je těch 
látek prostě moc. Každá ne příliš 
vhodná chemická látka může vyvolat 
podráždění kůže. Pokud prací gel 
nebo prášek obsahuje celý koktejl 
chemických látek, tak se 
pravděpodobnost na podráždění 
kůže zvyšuje. Pokožka novorozence 
je nesmírně citlivá a gely mohou 
způsobit podráždění. Z vlastní 
zkušenosti vím, o čem mluvím. Prádlo 
jsem musela 2x máchat. 
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A jak to dopadlo?
Už vás nebudu napínat a ukážu vám, 
jak to celé dopadlo. Vítězem testu se 
stal prací gel Frosch Baby 
s hodnocením 84 %, na druhém 
místě skočil prací prášek Batole 
s hodnocením 67 %, třetí místo 
shodně obsadily prací gely Denkmit 
z DM s hodnocením 52 % (Denkmit 
Ultra Sensitive na barevné prádlo 
a Denkmit Ultra Sensitive na jemné 
prádlo a vlnu) a na pátém místě 
skončil prací prášek Lupilu sensitive 
na dětské prádlo z Lidlu 
s hodnocením 51 %. Prací prášek 
Lovela uzavírá skupinu pracích 
prostředků, které mají označení “pro 
děti” právem s celkovým 
hodnocením 48 %. 
V ostatních pracích gelech se objevují 
výše zmíněné nevhodné látky, 
a proto obdržely výslednou známku, 
která odpovídá kvalitě jejich složení 
ve výši 10 % (Persil Sensitive, Ariel 
Baby, Ariel Sensitive, Batole, Bupi).

Kdyby mě napadlo koupit prací gel 
s lepším složením, nebo kdyby mě 
vůbec napadlo, že se ve složení 
budou vyskytovat dráždivé látky, tak 
by možná bylo po problému.
 
Ještě chvilku strpení
Všechny testované prací prášky jsou 
primárně určeny pro praní dětského 
prádla, jenže s pracími gely to tak 
není. Například prací gel Persil 
Sensitive není určen na praní prádla 
pro kojence. Na gelu se nic takového 
nepíše. Jediné, co by mohlo být 
zavádějící, je označení “sensitive” 
a obrázek dítěte. Toto v nás 
(matkách) vyvolá domněnku, že gel 
se hodí primárně na dětské prádlo. 
A úplně stejné to je také s pracím 
gelem Ariel Sensitive. Jenže gel má 
označení “sensitive” třeba jenom 
proto, že jemně voní, nebo v něm je 
přidaná speciální složka, případně 
méně sensitivní složka chybí. Ostatní 
prací gely jsou určeny pro citlivou 
dětskou pokožku (podle výrobce).
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Cena a dostupnost (80 %): Jedna dávka stojí 6 Kč až 12 Kč. Velmi 
dobrá dostupnost.
Složení (90 %): EKO; (5–15 % neiontové povrchově aktivní látky, 
mýdlo, <5 % aniontové povrchově aktivní látky, enzymy a parfémy)
Vůně (70 %): Jemná, prádlo voní střídmě.
Hebkost prádla (80 %): Měkké.
Čistota a odstranění skvrn (80 %): Vypere i zaschlé skvrny. Banán  ne.
Poměr ceny a kvality (100 %): Výborný
Hodnocení: Gel má velmi dobré složení, ale není vhodný na praní při 
extra vysokých teplotách, například při 95 °C. Voní jemně, pere dobře.

Frosch Baby gel  / HODNOCENÍ: 84 % / 1. místo

Batole prací prášek / HODNOCENÍ: 67 % / 2. místo

Denkmit gel  (barevné) / HODNOCENÍ: 52 % / 3. a 4. m.

Cena, dostupnost (80 %): Dávka stojí 3  Kč až  6 Kč. Velmi dobrá 
dostupnost.
Složení (50 %): < 5 %: anionický a neoinický tenzid, enzymy, 
fosfonáty, parfém, optický zjasňovač, mýdlo, 5 % nebo více, avšak 
méně než 15 %: zeolit, bělící činidlo na bázi aktivního kyslíku
Vůně (70 %): Prádlo hezky voní, ale vůně rychle vyprchá.
Hebkost prádla (60 %): Není hebké.
Čistota a odstranění skvrn (70 %): Pere poměrně dobře. Záleží na 
dávkování a množství prádla v pračce.
Poměr ceny a kvality (70 %): Velmi dobrý
Hodnocení: Vypere prádlo velmi dobře, ale záleží na dávkování. 

Cena a dostupnost (50 %): Jedna dávka stojí 6 Kč. Dostupný pouze 
v drogerii DM a v jejich e-shopu.
Složení (70 %): 5-30% aniontové povrchově aktivní látky, 5-15% 
neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5% mýdlo a fosfonáty, 
obsahuje enzymy (amyláza, celuláza)
Vůně (10 %): Smrdí jako odlakovač. Prádlo po vyprání nevoní.
Hebkost prádla (70 %): Poměrně měkké.
Čistota a odstranění skvrn (50 %): Zaschlé skvrny nevypere. Gelu se 
musí dát více, než je uvedeno na obale. Poté pere lépe.
Poměr ceny a kvality (60 %): Dobrý
Hodnocení: Gel pere s vyššími dávkami slušně, smrdí, ale prádlo ne.

Výsledky testuVýsledky testu

Denkmit gel  (vlna) / HODNOCENÍ: 52 % / 3. a 4. m.
Cena a dostupnost (50 %): Jedna dávka stojí 7 Kč až 8 Kč. 
Dostupný pouze v drogerii DM a v jejich e-shopu.
Složení (70 %): 5-30% aniontové povrchově aktivní látky, 5-15% 
neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5% mýdlo a fosfonáty, 
obsahuje enzymy (amyláza, celuláza)
Vůně (10 %): Smrdí jako odlakovač. Prádlo po vyprání nesmrdí.
Hebkost prádla (70 %): Poměrně měkké.
Čistota a odstranění skvrn (50 %): Zaschlé skvrny nevypere. Gelu se 
musí dát více, než je uvedeno na obale. Poté pere lépe.
Poměr ceny a kvality (60 %): Dobrý
Hodnocení: Gel pere s vyššími dávkami slušně, smrdí, ale prádlo ne.
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Cena a dostupnost (40 %): Jedna dávka stojí 4,4 Kč až 5,5 Kč. 
Dostupný pouze v supermarketu Lidl.
Složení (50 %): 5-15 %: aniontové povrchově aktivní látky, bělící činidla 
na bázi kyslíku, polykarbonáty; <5 %: neiontové povrchově aktivní 
látky, fosfáty, zeolity. Obsahuje optické zjasňovače, enzymy
Vůně (50 %): Nemá žádnou vůni, nesmrdí.
Hebkost prádla (50 %):  Tvrdší.
Čistota a odstranění skvrn (60 %): Pere průměrně.
Poměr ceny a kvality (60 %): Dobrý
Hodnocení: Pere průměrně, záleží na poměru prášku a prádla.

Lupilu  prací prášek / 51 % / 5. místo

Lovela prací prášek / 48 % / 6. místo

Persil Sensitive Gel / 78%  (10 % )/ 7. místo

Cena a dostupnost (100 %): Jedna dávka stojí 4 Kč až 6 Kč. 
Dostupnost je velmi dobrá.
Složení (50 %): < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, mýdlo, 
polykarboxyláty, parfémy, 5 - 15 % neiontové povrchově aktivní 
látky, 15 - 30 % zeolity
Vůně (60 %): Nevoní výrazně, neohromí. Vůně po vyprání rychle 
vyprchá.
Hebkost prádla (20 %): Hrubé
Čistota a odstranění skvrn (40 %): Pere spíše hůře
Poměr ceny a kvality (40 %): Podprůměrný
Hodnocení: Ve všech ukazatelích je průměrný až podprůměrný, ale 
jeho složení nepatří k nejhorším.

Cena a dostupnost (100 %): Jedna dávka stojí 4 Kč až 9 Kč. 
Dostupnost je výborná.
Složení (10 %): 5-15% aniontové povrchově aktivní látky, <5% 
neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, fosfonáty, Optické 
zjasňovače, Enzymy, Parfém, Benzisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone
Vůně (100 %): Krásně voní
Hebkost prádla (90 %): Krásně hebké
Čistota a odstranění skvrn (80 %): Pere perfektně
Poměr ceny a kvality (90 %): Výborný 
Hodnocení: Bez ohledu na složení, které se hodí pro děti by gel 
dostal 78 %. Na jemnou pokožku novorozence nemusí být ideální.

Ariel Baby Gel / 67 % (10 %) / 8.  a 9. místo
Cena a dostupnost (100 %): Jedna dávka stojí 3,7 Kč až 7,8 Kč. 
Dostupnost je výborná.
Složení (10 %): 5-15% Aniontové Povrchově Aktivní Látky,
 <5% Neiontové Povrchově Aktivní Látky, Fosfonáty, Mýdlo, 
Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfémy, Zjasňovače
Vůně (50 %): Gel krásně voní, ale prádlo po vyprání není příliš cítit.
Hebkost prádla (90 %): Krásně hebké
Čistota a odstranění skvrn (80 %): Pere perfektně
Poměr ceny a kvality (70 %): Velmi dobrý  
Hodnocení: Bez ohledu na složení, které se hodí pro děti by gel 
dostal 67 %. Na jemnou pokožku novorozence nemusí být ideální.
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Cena a dostupnost (100 %): Jedna dávka stojí 3,7 Kč až 7,8 Kč. 
Dostupnost je výborná.
Složení (10 %): 5-15% Aniontové Povrchově Aktivní Látky, <5% 
Neiontové Povrchově Aktivní Látky, Fosfonáty, Mýdlo, Enzymy, 
Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfémy
Vůně (50 %): Gel krásně voní, ale prádlo po vyprání není příliš cítit.
Hebkost prádla (90 %): Krásně hebké
Čistota a odstranění skvrn (80 %): Pere perfektně
Poměr ceny a kvality (70 %): Velmi dobrý  
Hodnocení: Bez ohledu na složení, které se hodí pro děti by gel dostal 
67 %. Na jemnou pokožku novorozence nemusí být ideální.

Ariel Sensitive / 67 % (10 %) / 8.  a 9. místo

Lovela prací gel / 47 % (10 %) / 10. místo

Batole sensitive prací gel / 52 %  (10 % )/ 11. místo

Cena a dostupnost (80 %): Jedna dávka stojí 3,8 Kč až 8 Kč. 
Dostupnost je velmi dobrá.
Složení (10 %): 5 - 15 %: aniontově povrchově aktivní látky, < 5 %: 
neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, mýdlo, 
benzisothiazolinon, methylisothiazolinon, parfém
Vůně (60 %): Nevoní výrazně, neohromí. Vůně po vyprání rychle 
vyprchá.
Hebkost prádla (60 %): Není hebké
Čistota a odstranění skvrn (40 %): Pere spíše hůře
Poměr ceny a kvality (40 %): Podprůměrný  
Hodnocení: Bez ohledu na složení, které se hodí pro děti by gel 
dostal 47 %. Na jemnou pokožku novorozence nemusí být ideální.

Cena a dostupnost (100 %): Jedna dávka stojí 5,3 Kč až 7 Kč. 
Dostupnost je velmi dobrá.
Složení (10 %): méně než 5 %: parfém, konzervační látka (bronopol), 
enzym, neionický tenzid, mýdlo; 5 % nebo více, avšak méně než
 15 %: anionický tenzid.
Vůně (60 %): Gel krásně voní jako mýdlo. Prádlo po vyprání voní 
velmi mírně.
Hebkost prádla (60 %): Není hebké
Čistota a odstranění skvrn (60 %): Pere průměrně
Poměr ceny a kvality (40 %): Podprůměrný  
Hodnocení: Bez ohledu na složení, které se hodí pro děti by gel 
dostal 52 %. Na jemnou pokožku novorozence nemusí být ideální.

Bupi Color prací gel / 37 % (10 %) / 12. místo
Cena a dostupnost (50 %): Jedna dávka stojí 4 Kč až 5 Kč. 
Dostupný je online, případně ve vybraných hypermarketech.
Složení (10 %): 5-15% aniontové povrchově aktivní látky < 5%, 
neiontové povrchově aktivní látky < 5% mýdlo, parfum, stabilizátor 
barev, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, 
ethylenedioxydimethanol
Vůně (60 %): Gel voní, prádlo po vyprání je mírně cítit.
Hebkost prádla (60 %): Není hebké
Čistota a odstranění skvrn (50 %): Pere spíše špatně
Poměr ceny a kvality (30 %): Špatný  
Hodnocení: Bez ohledu na složení, které se hodí pro děti by gel 
dostal 37 %. Na jemnou pokožku novorozence nemusí být ideální.
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Výsledky testu 
ekologických plenek

Ve velkém testu ekologických plenek jsem zkoušela 10 značek 
ekologických jednorázových plenek. Některé vyčnívaly z řady 
svou kvalitou, designem, provedením. Pojďme se podívat na to, 
které pleny jsou nejkvalitnější a které zvítězily v kategorii 
poměr ceny a kvality.

Na co si dát pozor
Propadákem testu se staly pleny 
Naty, které jsou původem ze 
Švédska, ale po bližším pátrání 
zjistíte, že se vyrábí v Turecku. 
Nemají kvalitní lepící pásky. Pásky se 
trhají a savost u nich není zrovna na 
jedničku. Plenky obdržely 
v hodnocení 61 %. Mírným zklamáním 
byly (česko-čínské) pleny Kolorky, 
které jsou vyráběny v Číně, právě pro 
jejich čínskou kompletaci a absenci 
jakéhokoli certifikátu. Nicméně pleny 
sedí dobře a získaly hodnocení 83 %. 
Stejně tak jsou v Číně vyráběny 
ekologické pleny MonPeri, které jsem 
zatím nezkoušela. Ale pozor! MonPeri 
mají certifikaci.
 
Vítěz testu poměr ceny a kvality
V této kategorii jednoznačně zvítězily 
plenky Bambo Nature, které patří 
mezi nejlevnější EKO pleny (vyjma 
Babylove Nature Öko). Pleny Bambo 
Nature jsou na dotek příjemné, 

BIO a EKO plenky jsou obecně 
kvalitnější než klasické jednorázové 
pleny. Jejich kvalitou jsem byla mile 
překvapena a všem doporučuji 
ekologické pleny vyzkoušet. Před 
prvním nákupem se  podívejte, které 
plenky by se vám líbily a mohly 
miminku vyhovovat. V recenzích na 
Radimovi najdete dostatek fotek 
a také videa, jak pleny vypadají. 
Cenově jsou BIO a EKO pleny 
výrazně dražší než klasické 
jednorázové plenky, a to i v případě, 
že je koupíte v akci.
 
Vítěz testu
Absolutním vítězem testu  EKO 
plenek se staly mumínkovské plenky 
Muumi Baby, které získaly 96 %. 
Plenky sají perfektně, mají 
neobyčejný design a na první pohled 
vás zaujmou svou kvalitou. Nelze jim 
z funkčního hlediska nic vytknout, 
neprotékají, sedí perfektně. Jedinou 
nevýhodou je vysoká cena.
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jsem se zaměřila na to, zda velikost 
odpovídá kilogramům, které výrobce 
deklaruje na obale. Zkoumala jsem, 
jak je materiál z vnitřní strany plenky 
příjemný, zda lepicí pásky pevně drží, 
parfemaci a chemický zápach. 
Zajímalo mě, jak je kvalitní savé 
jádro, zda plena dobře a rychle 
absorbuje tekutinu, kolik hodin vydrží 
přes den, jestli je vhodná na noc, zda 
způsobuje opruzeniny a jak snadno 
je dostupná. Ohlížela jsem se také na 
poměr ceny a kvality.

dobře sají a jsou milým překvapením 
testu. Bez ohledu na cenovou 
kategorii by se v testu umístily na 
pátém místě s hodnocením 86 %. 
Perfektní jsou pleny Babylove Öko 
z DM, které získaly 93 % a skončily 
na druhém místě. Nutno upozornit, že 
plenky jsou skvělé do velikosti č. 3, od 
velikosti 4 mohou kolem nožiček 
protékat. Záleží na tom, jak plenka 
sedí a velikost č. 4 má volné gumičky.
Testovala jsem 10 druhů plenek 
deseti značek. V hodnocení

Cena – v hodnocení jsem se ohlížela na cenovou kategorii, kterou jsem 
dále reflektovala v poměru ceny a kvality. 
Velikost – plenky byly ve velké části případů menší, než výrobce 
deklaroval na obale. U některých značek byl rozdíl zanedbatelný 
(odpovídá přibližně), jiné byly o více než jeden kilogram „menší“ (příliš 
neodpovídá), případně ještě výrazně menší (neodpovídá).
Příjemný materiál – hodnotila jsem materiál uvnitř plenky.
Lepicí pásky – zajímala jsme se o to, zda jsou pružné, dlouhé a jak drží 
přilepené.
Parfemace – na vůni jsem pohlížela jako na negativum, které do pleny 
vnese další chemii. Naštěstí žádné ekologické plenky nebyly 
parfemované.
Zápach – zapáchají pleny? Pleny nezapáchaly chemicky.
Savé jádro – zaměřila jsem se na vzhled a délku.
Absorpce – zajímalo mě, zda plena absorbuje moč, řídkou stolici kojenců.
Výdrž přes den (hodiny) – klíčové bylo, jak dlouho plenka vydrží a jestli 
neprosákne.
Vhodné na noc – jsou pleny vhodné na noční spaní tak, aby se dítě 
nebudilo?
Opruzeniny – způsobí plenky opruzeniny?
Dostupnost – hodnotila jsem, jak moc náročné je pleny sehnat.
Poměr ceny a kvality – všechny výše uvedené aspekty jsem shrnula do 
jednoho a vztáhla jsem je k ceně produktu.
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Cena: $$$$$
Velikost: Odpovídá     //     Příjemný materiál: Krásně hebký
Lepicí pásky: Extra dlouhé, pružné, dobře drží
Parfemované: NE     //     Chemický zápach: NE
Savé jádro: Saje výborně     //     Absorpce: Výborná
Výdrž přes den (hodiny): 4+
Vhodné na noc: ANO 
Opruzeniny: NE
Dostupnost: Online
Poměr ceny a kvality: Výborný

Muumi Baby / HODNOCENÍ: 96 % / 1.  místo

Babylove Öko / HODNOCENÍ: 93 % / 2. místo

 Seventh Generation / HODNOCENÍ: 89 % / 3. místo

Cena: $$
Velikost: Odpovídá     //     Příjemný materiál: Krásně hebký
Lepicí pásky: Extra dlouhé, pružné, dobře drží
Parfemované: NE     //     Chemický zápach: NE
Savé jádro: Saje velmi dobře     //     Absorpce: Velmi dobrá
Výdrž přes den (hodiny): 3+
Vhodné na noc: ANO
Opruzeniny: NE
Dostupnost: V DM a jejich e-shopu.
Poměr ceny a kvality: Výborný

Cena: $$$$$
Velikost: Odpovídá
Příjemný materiál: Velmi příjemný
Lepicí pásky: Extra dlouhé, pružné, dobře drží
Parfemované: NE     ///     Chemický zápach: NE
Savé jádro: Saje velmi dobře     
Absorpce: Velmi dobrá
Výdrž přes den (hodiny): 3+ 
Vhodné na noc: ANO     //     Opruzeniny: NE
Dostupnost: Online.
Poměr ceny a kvality: Velmi dobrý

Výsledky testuVýsledky testu

Nappynat / HODNOCENÍ: 87 % / 4. a 5. místo
Cena: $$$$$     //     Velikost: Odpovídá přibližně
Příjemný materiál: Velmi příjemný
Lepicí pásky: Středně dlouhé pružné, dobře drží
Parfemované: NE     //     Chemický zápach: NE
Savé jádro: Saje velmi dobře, z kukuřičného škrobu
Absorpce: Velmi dobrá
Výdrž přes den (hodiny): 3+
Vhodné na noc: ANO     //     Opruzeniny: NE
Dostupnost: Online.
Poměr ceny a kvality: Velmi dobrý
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http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/fragment/brands%3D2346/https://www.feedo.cz/jednorazove-pleny/
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Beaming Baby / 87 % / 4. a 5. místo

Cena: $$$$$
Velikost: Odpovídá
Příjemný materiál: Příjemný
Lepicí pásky: Dlouhé, pružné, 
dobře drží
Parfemované: NE
Chemický zápach: NE
Savé jádro: Saje velmi dobře, 
z kukuřičného škrobu
Absorpce: Velmi dobrá
Výdrž přes den (hodiny): 3+
Vhodné na noc: ANO
Opruzeniny: NE
Dostupnost: Online.
Poměr ceny a kvality: Dostatečný

Bambo Nature / 86 % / 6. místo

Cena: $$$
Velikost: Odpovídá přibližně
Příjemný materiál: Velmi 
příjemný
Lepicí pásky: Pružné, dobře drží
Parfemované: NE
Chemický zápach: NE
Savé jádro: Saje velmi dobře
Absorpce: Velmi dobrá
Výdrž přes den (hodiny): 3+
Vhodné na noc: ANO
Opruzeniny: NE
Dostupnost: Online
Poměr ceny a kvality: Výborný

Bio Babby  / 85 % / 7. místo

Cena: $$$$$
Velikost: Odpovídá přibližně
Příjemný materiál: Velmi 
příjemný
Lepicí pásky: Pružné, dobře drží
Parfemované: NE
Chemický zápach: NE
Savé jádro: Saje velmi dobře
Absorpce: Velmi dobrá
Výdrž přes den (hodiny): 3+
Vhodné na noc: ANO
Opruzeniny: NE
Dostupnost: Online
Poměr ceny a kvality: Velmi 
dobrý

Moltex / 83 % / 8. a 9. místo

Cena: $$$$
Velikost: Odpovídá přibližně
Příjemný materiál: Velmi 
příjemný
Lepicí pásky: Pružné, dobře drží
Parfemované: NE
Chemický zápach: NE
Savé jádro: Saje velmi dobře
Absorpce: Velmi dobrá
Výdrž přes den (hodiny): 3
Vhodné na noc: ANO
Opruzeniny: NE
Dostupnost: Online
Poměr ceny a kvality: Velmi 
dobrý

Kolorky / 83% / 8. a 9. místo

Cena: $$$$
Velikost: Odpovídá přibližně
Příjemný materiál: Velmi příjemný
Lepicí pásky: Nejsou pružné, dobře 
drží
Parfemované: NE
Chemický zápach: NE
Savé jádro: Saje velmi dobře
Absorpce: Velmi dobrá
Výdrž přes den (hodiny): 3+
Vhodné na noc: ANO
Opruzeniny: NE
Dostupnost: Online
Poměr ceny a kvality: Velmi dobrý

Naty / 61 % / 10. místo

Cena: $$$$
Velikost: Odpovídá
Příjemný materiál: Příjemný
Lepicí pásky: Trhají se, když se 
neutrhnou, drží dobře
Parfemované: NE
Chemický zápach: NE
Savé jádro: Nesaje příliš dobře
Absorpce: Sají pomaleji
Výdrž přes den (hodiny): 2+
Vhodné na noc: NE
Opruzeniny: NE
Dostupnost: Online
Poměr ceny a kvality: Velmi špatný

STRANA  31

TEST PLEN

WWW.RADIMRADI.CZ

https://www.alza.cz/maxi/beaming-baby-maxi-7-11-kg-34-ks-d4591248.htm?idp=9295&banner_id=19352
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Rozložitelnost ekologických plenek
Ekologické pleny jsou biologicky 
rozložitelné, nicméně ne všechny 
značky uvádí, za jak dlouho se 
plenka rozloží, a zda se rozloží celá. 
Tento aspekt jsem proto nemohla 
v hodnocení zohlednit. Biologická 
rozložitelnost plenek je věcí 
ošemetnou. Výrobci často uvádí, že 
plenka musí mít k rozkladu správné 
světlo a musí být ve správném 
prostředí. Což prakticky není možné. 
Jaké je správné světlo a v jakém 
prostředí by měly plenky být? Proč 
nejsou některé pleny stoprocentně 
rozložitelné a jiné se ze 100 % rozloží? 
Toto jsou poměrně zajímavé otázky, 
na které výrobci neodpovídají. Ale 
zpátky k rozložitelnosti. Mezi 
testovanými plenkami jsou takové, 
které se rozloží za rok stoprocentně, 
a k rozkladu speciální podmínky 
nepotřebují. Patří mezi ně pleny 
Muumi Baby a Bambo 
Nature. Krásně se rozkládají také 
plenky Nappynat, u nichž nejsou 
rozložitelné jedině lepící pásky. 
Kolorky jsou rozložitelné dobře, 
vyjma gelu SAP se rozloží celá plena, 
a tento proces trvá 3 až 5 let.
Ve správných podmínkách se plenky 
rozloží za rok, ale opět není nikde 
specifikováno, co jsou to správné 
podmínky. O ekologické produkci 
plenek jsem se podrobnosti 
nedozvěděla. Jsou vyráběné v Číně 
a ekologický dopad můžeme těžko 
posuzovat nebo o něm spekulovat. 

Výroba ekologických plenek
Ekologické pleny mají přidanou 
hodnotu nejen v tom, že jsou 
biologicky rozložitelné, ale také 
v principu výroby. Jsou vyráběny ve 
speciálních továrnách, které preferují 
ekologický přístup, například produkují 
méně emisí oxidu uhličitého, snaží se 
o eliminaci odpadu, spotřebují 
výrobním procesem vytvořené teplo. 
Plenky se bělí kyslíkem, americké 
plenky Seventh Generation nejsou 
běleny vůbec. Pleny Muumi Baby se 
vyrábí ve speciální  ekologické 
továrně. Teplo vzniklé výrobou se 
používá k ohřevu haly, odpad se 
recykluje. Společnost Delipap Oy 
(výrobce plen) používá certifikovanou 
hydroelektrickou energii, která 
nevytváří emise oxidu uhličitého. 
Plenky Bambo Nature mají specifický 
princip výroby a jejich produkce 
probíhá téměř nepřetržitě. Proto patří 
mezi nejlevnější ekologické pleny 
a řadí se mezi ty nejšetrnější 
k životnímu prostředí. Až 95 % 
veškerého odpadu vzniklého při 
výrobě se recykluje. 
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Muumi: Nordic Ecolabel, Chlorine Free TCF 100 %, Certified for Sensitive Skin
Moltex: FSC, má nálepky: 100 % Clean Energy, 100 % Chlorine Free Bleached 
Fluff, Green Brand a Original Excellent Dermatest
Bio Babby: FSC
Bambo:  Swan EcoLabel
Kolorky: Není uveden žádný certifikát.
Naty: FSC, OK Compost, Asthma and Allergy Association
Seventh Generation: USDA, FSC
Nappynat: Vegan OK, One World, Nordic Ecolabel, FSC
Beaming Baby: Vegan, Nordic Ecolabel

Pleny Beaming Baby jsou 
rozložitelné z poloviny, výrobní 
proces je také utajen, stejně jako 
u plenek Naty. 
 
Vzhled a savé jádro
Pleny vypadaly kvalitně a není 
možné je srovnávat s těmi ne-EKO. 
Plenky jsou krásné, mají dvojitou 
gumičku kolem nožiček, liší se 
kvalitou lepicích pásků. Některé mají 
gumičku na zádech, jiné dlouhé 
a pružné lepicí pásky, které plenku 
na tělíčku dobře zafixují (mezi ně 
patří Seventh Generation, Muumi 
Baby a Babylove Öko Nature). 
U těchto třech plenek jsou pásky 
extrémně kvalitní. Gumičku na 
zádech najdete u plenek Seventh 
Generation, Muumi Baby, Babylove 
Öko Nature, Nappynat, 
Kolorky. Savé jádro není u žádné 
z plenek vyznačeno a ekologické 
plenky můžeme rozdělit na ty se 
savým jádrem z kukuřičného škrobu 
(Nappynat, Beaming Baby), 
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s polymerem SAP (Kolorky, Naty, 
Bambo, Seventh Generation, Muumi.
 
Certifikáty
Pleny jsou certifikované, až na 
Kolorky. Některé mají certifikátů více, 
jiné méně. Pojďme se na certifikace 
podívat podrobně.
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Výsledky testu  
plenkových kalhotek

Do velkého testu jsem zařadila 10 plenkových kalhotek, které 
jsou běžně dostupné v obchodech. Některé vyčnívaly z řady 
svou kvalitou, designem, provedením. Pojďme se podívat na to, 
které pleny jsou nejkvalitnější a které zvítězily v kategorii 
poměr ceny a kvality.

Babydream, K-Klasik z Kauflandu 
a Bambo Nature. Tyto pants pro mě 
byly dostupné relativně dobře a buď 
jsem je objednala online z e-shopu 
(dorazila najednou velká krabice 
s několika druhy pants), nebo jsem je 
koupila v drogerii.
 
Kdy plenkové kalhotky používat
Plenkové kalhotky (pants) se 
pohybují ve vyšší cenové hladině než 
jednorázové plenky. Hodí se pro děti, 
které se učí chodit na nočník a pro 
starší děti, které v noci velmi mnoho 
čůrají. Kalhotky by měly pojmout 
více tekutiny a měly by být na noc 
pro batolata vhodnější než 
jednorázové plenky. Můžete je dávat 
i na ven. Záleží na tom, co vám bude 
více vyhovovat, jak budou dítěti 
pohodlné a jestli nepřejdete na 
tréninkové látkové kalhotky, které se 
dají vyprat, usušit a použít znovu. 
Některé maminky pro své děti

Které značky jsem zařadila 
do testu
Plenkové kalhotky pojmou více 
tekutiny než leckteré jednorázové 
plenky. Svými savými schopnostmi 
se od sebe mírně odlišují, ale 
v zásadě se neobjevily žádné 
kalhotky, které by byly velmi 
špatné. Přesto se najde horší a lepší 
zboží, ostatně jako všude. 
Testovala jsem běžně dostupné 
pants. Zvažovala jsem, že vyzkouším 
i hůře dostupné plenkové kalhotky, 
například Lupilu z Lidlu, které se 
prodávají jenom v Německu, nebo
MonPeri, případně Dada, které se dají 
koupit jen ve vybraných e-shopech. 
Nakonec jsem svůj nápad odložila na 
neurčito. Možná, že se k němu záhy 
vrátím, nebo ne.
Do testu jsem zařadila plenkové 
kalhotky Seventh Generation, 
Huggies, Naty, Muumi Walkers, 
Pampers, DM Babylove, Rossmann 
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Zajímala mě savost a zkoušela jsem 
všechny plenky na noční spánek. 
V neposlední řadě jsem zkoumala, 
zda plenky způsobí opruzeny, jak 
jsou dostupné a hodnotila jsem 
poměr ceny a kvality.
 
Jak si stály plenky v jednotlivých 
hodnotících kritériích?
Pojďme se podívat na to, jak plenky 
obstály v hodnotících kritériích. Níže 
vyzdvihnu to nejdůležitější z testu pro 
každý parametr a zdůrazním 
ty nejlepší a nejhorší produkty. 
Hodnocení jednotlivých plenek 
najdete na konci článku. 
Jste zvědaví, které zvítězily?

nepoužívají plenkové kalhotky vůbec, 
jiné na ně nedají dopustit. Jejich 
výhodou při učení se na nočník je 
snadné stáhnutí, které dítě zvládne 
samo. Chcete-li kalhotky definitivně 
sundat a vyhodit, v bocích na švech 
je roztrhnete.
 
Průběh testování
Plenkové kalhotky jsem poměřila mezi 
sebou (v příslušných velikostech), 
nafotila, natočila videorecenze, 
prohlédla jsem .gumičky v pase 
a  kolem nožiček, materiál, hodnotila 
jsem vůni,   chemický zápach, jak 
plenka sedí a zda uvedená velikost 
odpovídá. 
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Velikost: Nejlépe seděly kalhotky Huggies, které deklarované velikosti 
skutečně odpovídají. Za nejmenší (odpovídá pouze přibližně) je možné 
považovat kalhotky K-Klasik z Kauflandu, které jsou na uvedenou 
velikost příliš malé (tím se také plenka prodražuje, protože musíte 
koupit o číslo větší).
Příjemný materiál: Mezi nejpříjemnější patří plenkové kalhotky Muumi 
Walkers. Kalhotky jsou jemné, mírně odlišné než plenky Muumi Baby. 
Za nejméně příjemné jsem označila pleny Naty.
Gumičky v pase: Nejlepší a nejpříjemnější gumičky v pase měly plenkové 
kalhotky Babydream z Rossmannu a plenky Babylove z DM. Nejhorší 
gumičky patřily kalhotkám Pampers Pants, které mohou způsobovat 
otlaky. 
Parfemace: Z testovaných kalhotek byly parfemované pouze 
Pampers Pants, ostatní jsou bez parfemace.
Chemický zápach: Nejvíce zapáchaly Pampers Pants Premium 
a Pampers Pants, mírně také kalhotky Babylove. Ostatní byly prosty 
chemického zápachu.
Savé jádro: Nejlepší savé jádro měly kalhotky Huggies a Muumi 
Walkers, velmi slušné také Pampers Pants Premium. Mezi nejhorší 
patřily plenky Naty a Babylove.
Absorpce: Nejlépe sají plenkové kalhotky Huggies a Muumi Walkers, 
hůře Naty, Babylove, Babydream (při špatné velikosti).
Výdrž: Nejdéle a nejlépe vydrží plenkové kalhotky Huggies a Muumi 
Walkers, hůře Naty, Babydrem (při špatné velikosti). 
Opruzeniny: Plenky Muumi Walkers, Bambo a Seventh Generation 
jsou určeny pro děti s citlivou pokožkou. Ostatní kalhotky podobnou 
certifikaci nemají.
Dostupnost: Nejlépe jsou dostupné kalhotky Pampers Pants 
a Pampers Pants Premium, ekologické kalhotky jsou dostupné 
zpravidla pouze online.
Poměr ceny a kvality: Absolutním vítězem poměru ceny a kvality se 
staly plenky Huggies, v těsném závěsu skončily Muumi Walkers, které 
drží prvenství mezi ekologickými plenkovými kalhotkami. Velmi špatně 
dopadly plenky Naty, hůře Pampers Pants, Babydream a Babylove.
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Chemické parfémy mohou způsobit 
vyrážku na pokožce. Dalším 
problémem u kalhotek jsou těsné 
gumičky v pase, které u dětí s větším 
bříškem způsobují otlaky, byť 
kalhotky kolem nožiček sedí dobře.
 
Závěrem
Test ukázal dvě věci. Zaprvé potvrdil 
přísloví: Není všechno zlato, co se 
třpytí, zadruhé poukázal na to, 
že kalhotky je nutné před velkým 
nákupem (rozumějte více balení 
za akční cenu) povětšinou vyzkoušet. 
V testu se příliš dobře neumístily 
jedny z nejdražších kalhotek Naty, 
které obsadily až 8. místo. Naopak 
slušně skončily plenkové kalhotky 
K-Klasik z Kauflandu nebo 
Babydream z Rossmannu. Tyto 
kalhotky mají své rezervy a hodí se 
vyzkoušet, zda budou dětem 
skutečně vyhovovat. Perfektně sedí 
a sají kalhotky Huggies, které díky 
průměrné ceně a velmi dobrým 
vlastnostem právem zvítězily v testu. 
Z EKO plenkových kalhotek drží 
prvenství Muumi Walkers. Co z testu 
tedy plyne? Pokud chcete vsadit na 
jistotu - savost, materiál, nulové 
opruzeniny a velikost, můžete 
zkusit Huggies Pants nebo Muumi 
Walkers. U dětí s velkým bříškem, 
které se pohybují na horní hranici 
uvedené hmotnostní kategorie na 
obale, doporučuji vzít u kalhotek 
Muumi Walkers větší číslo (například 
místo 4 velikost 5). Ostatní kalhotky 
doporučuji vyzkoušet.

hodnocením 94 %.  Plenkové kalhotky 
Huggies jsou po všech stránkách 
výborné a získaly prvenství také 
v kategorii poměr ceny a kvality. Na 
druhém místě se umístily kalhotky 
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staly Huggies Pants s celkovým 

Vítěz testu
Absolutním vítězem testu 
jednorázových plenkových kalhotek se 

hodnocením 91 %. Kalhotky sají 
perfektně a uškodila jim, ve srovnání 
s plenkovými kalhotkami Huggies 
Pants, horší dostupnost. Jinak jsou 
ve všech ohledech báječné a skvělé 
jako Huggies Pants. 
 
Na co si dát pozor
Vyložený propadák testu není. Značky, 
které vyrábí nekvalitní plenky (test 
jednorázových plenek poběží v roce 
2019) naštěstí plenkové kalhotky 
na trh neuvedly. Některé jednorázové 
kalhotky bohužel protekly, ale po 
bližším zkoumání jsem zjistila, že to 
bylo způsobeno špatnou velikostí 
plenky, která neodpovídá tomu, 
co výrobce deklaruje na obale. 
V jednotlivých recenzích na tuto 
skutečnost upozorňuji. Nejhorší 
absorpční schopnosti prokázaly 
plenkové kalhotky Naty, které 
paradoxně pořídíte za velmi vysokou 
cenu. Plenkové kalhotky Pampers 
Pants Premium silně zapáchají chemií, 
jinak sají velmi dobře. Pampers Pants 
v testu dopadly nejhůře, i přes velmi 
dobré absorpční schopnosti. Na vině 
je silná parfemace, z níž je cítit chemie. 

Muumi Walkers s celkovým 

https://www.alza.cz/maxi/huggies-pants-jumbo-4-36-ks-d5149832.htm?idp=9295&banner_id=19354
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/fragment/brands%3D2346/https://www.feedo.cz/plenkove-kalhotky/


TEST PLEN

Cena: $$$
Velikost: Odpovídá
Příjemný materiál: Velmi příjemný
Gumičky v pase: Velmi dobré (neškrtí)
Parfemace: NE
Chemický zápach: NE
Savé jádro: Výborné
Absorpce: Výborné
Výdrž: 4+
Opruzeniny: NE (není certifikováno pro alergiky)
Dostupnost: Velmi dobrá
Poměr ceny a kvality: Výborný

Plenkové kalhotky Huggies pants perfektně sedí, neprotékají, nezapáchají chemicky a v akci je pořídíte za 
přijatelnou cenu. Nejsou ekologické a nejsou určeny pro děti s atopickým ekzémem. Hodí se na noc, pojmou 
velké množství tekutiny. Výhodně je pořídíte  v lékárně Dr. Max.

Huggies Pants / HODNOCENÍ: 94 % / 1. místo

Cena: $$$$
Velikost: Odpovídá
Příjemný materiál: Krásně jemný
Gumičky v pase: Velmi dobré (neškrtí)
Parfemace: NE
Chemický zápach: NE
Savé jádro: Výborné
Absorpce: Výborné
Výdrž: 4+
Opruzeniny: NE (certifikováno pro alergiky)
Dostupnost: Pouze online
Poměr ceny a kvality: Velmi dobrý

Krásné a měkké finské plenky si vaše dítě zamiluje. Hypoalergenní produkt neobsahuje chemikálie, 
nezpůsobuje opruzeniny a je biologicky rozložitelný. Koupíte jej v multipacku na Alza.cz nebo v e-shopech 

Muumi Walkers  / HODNOCENÍ: 91 % / 2. místo

Seventh Generation  / HODNOCENÍ: 83 % / 3. a 4. m.
Cena: $$$$$
Velikost: Odpovídá
Příjemný materiál: Příjemný
Gumičky v pase: Velmi dobré (neškrtí)
Parfemace: NE
Chemický zápach: NE
Savé jádro: Velmi dobré
Absorpce: Velmi dobré
Výdrž: 3+
Opruzeniny: NE (certifikováno pro alergiky)
Dostupnost: Pouze online
Poměr ceny a kvality: Dobrý

Ekologické plenkové kalhotky Seventh Generation patří k těm nejdražším. Sedí dobře, neprotékají, gel má 
vodovou konzistenci, což je u plenkových kalhotek velmi neobvyklé. Nezapáchají chemicky a nejsou 
parfemované. V České republice je seženete na Feedo.cz a ve speciálních online drogeriích. 

Výsledky testu
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nebo na Alza.cz. Záleží, kde na ně bude akce.

s dětským zbožím, třeba na Feedo.cz bývá občas 30% sleva.

https://www.alza.cz/maxi/huggies-pants-jumbo-4-36-ks-d5149832.htm?idp=9295&banner_id=19354
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.drmax.cz/huggies-pants-jumbo-4-9-14kg-36ks?gclid=CjwKCAjw39reBRBJEiwAO1m0OV5oOapR8m8WcHACsh_1bj47TCuSN5B5NH4h6OiNWlkDjwo7VWB6TxoCPtcQAvD_BwE
https://www.alza.cz/maxi/huggies-pants-jumbo-4-36-ks-d5149832.htm?idp=9295&banner_id=19354
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/fragment/brands%3D2346/https://www.feedo.cz/plenkove-kalhotky/
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/fragment/brands%3D2346/https://www.feedo.cz/plenkove-kalhotky/
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.feedo.cz/seventh-generation-pants-do-15-kg-25-ks/
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.feedo.cz/seventh-generation-pants-do-15-kg-25-ks/
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.feedo.cz/seventh-generation-pants-do-15-kg-25-ks/
https://www.alza.cz/maxi/huggies-pants-jumbo-4-36-ks-d5149832.htm?idp=9295&banner_id=19354
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/fragment/brands%3D2346/https://www.feedo.cz/plenkove-kalhotky/
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Cena: $$$$
Velikost: Odpovídá přibližně
Příjemný materiál: Příjemný
Gumičky v pase: Velmi dobré (neškrtí)
Parfemace: NE     //     Chemický zápach: NE
Savé jádro: Velmi dobré     //     Absorpce: Velmi dobré
Výdrž: 3+
Opruzeniny: NE (certifikováno pro alergiky)
Dostupnost: Pouze online
Poměr ceny a kvality: Velmi dobrý

Plenkové kalhotky Bambo Nature jsou příjemné, gumičky v pase nejsou příliš pružné, kalhotky jsou spíše menší a dítěti 
na horní hranici hmotnostní kategorie nemusí sedět. Plenka neprotéká, pokud vyberete správně velikost. Saje velmi 
dobře, pojme průměrné množství tekutiny. Patří k lepším a nejlevnějším ekologickým plenám. Za dobrou cenu je koupíte 
v lékárně nebo v akci na Feedo.cz.

Bambo Nature / HODNOCENÍ:  83 % / 3. a 4. m.

Cena: $$$
Velikost: Odpovídá velmi přibližně (menší)
Příjemný materiál: Příjemný
Gumičky v pase: Dobré (neškrtí)
Parfemace: NE     //     Chemický zápach: NE
Savé jádro: Velmi dobré     //     Absorpce: Velmi dobré
Výdrž: 3,5+
Opruzeniny: NE (není certifikováno pro alergiky)
Dostupnost: Pouze v hypermarketu Kaufland
Poměr ceny a kvality: Dobrý

Plenky jsou na dotek z vnitřní strany příjemné, pěkně sají, nezapáchají chemicky. Jsou spíše menší a dítěti na horní hranici 
uvedené váhové kategorie nebudou sedět. Koupíte je pouze v Kauflandu.

K-Klasik Pants  / HODNOCENÍ: 79 % / 5. místo

Babydream  / HODNOCENÍ: 77 % / 6. místo
Cena: $$
Velikost: Odpovídá přibližně (jsou větší)
Příjemný materiál: Příjemný
Gumičky v pase: Výborné
Parfemace: NE     //     Chemický zápach: NE
Savé jádro: Velmi dobré     //     Absorpce: Dobré
Výdrž: 3+
Opruzeniny: NE (není certifikováno pro alergiky)
Dostupnost: Pouze v drogerii Rossmann
Poměr ceny a kvality: Průměrné

Plenkové kalhotky z Rossmannu mohou při špatné volbě velikosti poměrně snadno protékat. Nezapáchají chemicky, mají 
krásný design a v akci je pořídíte za dobrou cenu. Pokud dobře sedí a neprotékají, jsou dobrou volbou. Koupíte je pouze 
v kamenné prodejně drogerie Rossmann.

Pampers Pants Prem.  / HODNOCENÍ: 76 % / 7. místo
Cena: $$$
Velikost: Odpovídá přibližně (jsou větší)
Příjemný materiál: Velmi příjemný
Gumičky v pase: Velmi dobré
Parfemace: NE     //     Chemický zápach: ANO (silný)
Savé jádro: Velmi dobré     //     Absorpce: Velmi dobré
Výdrž: 3+
Opruzeniny: NE (není certifikováno pro alergiky)
Dostupnost: Výborné
Poměr ceny a kvality: Dobrý

Plenkové kalhotky Pampers Pants Premium jsou vyrobeny z příjemného materiálu, mají detekční proužek moči, jsou 
perfektně dostupné, v akci třeba na Prodeti.cz. Zapáchají chemicky, pojmou velké množství tekutiny, ale svou savostí přesto
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nepatří k nejlepším na trhu. Slevy bývají také na Feedo.cz (ve vybraných akcích můžete dostat k nákupu DUPLO zdarma).

http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/fragment/brands%3D2372/https://www.feedo.cz/plenkove-kalhotky/
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/fragment/brands%3D2372/https://www.feedo.cz/plenkove-kalhotky/
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/fragment/brands%3D2372/https://www.feedo.cz/plenkove-kalhotky/
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.feedo.cz/vysledky-hledani/pampers%20pants%20premium/
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.feedo.cz/vysledky-hledani/pampers%20pants%20premium/
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.prodeti.cz/jednorazove-pleny/plenkove-kalhotky-premium-pants-4-maxi-44-ks-1?searchToken=f1f3c81e-b34c-4713-86c7-b5dd07e550c4
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.feedo.cz/vysledky-hledani/pampers%20pants%20premium/


TEST PLEN

Cena: $$$$$
Velikost: Odpovídá přibližně (jsou větší)
Příjemný materiál: Příjemný
Gumičky v pase: Velmi dobré
Parfemace: NE     //     Chemický zápach: NE
Savé jádro: Dobré     //     Absorpce: Velmi dobré
Výdrž: 2+
Opruzeniny: NE (certifikováno pro alergiky)
Dostupnost: Pouze online
Poměr ceny a kvality: Špatný

Plenkové kalhotky Naty Nature Babycare jsou rozložitelné ze 60 % až 70 %. Hmotnostní kategorie uvedená na plenkách je 
velmi orientační a pleny mohou být dítěti na spodní hranici váhové kategorie příliš volné. Pokud plenka dítěti nesedí, 
protéká. Nezpůsobuje opruzeniny a je vhodná pro děti s citlivou pokožkou. Výhodně je koupíte v multipacku v Alze.

Naty / HODNOCENÍ:  75 % / 8. místo

Cena: $$
Velikost: Odpovídá
Příjemný materiál: Příjemný
Gumičky v pase: Výborné
Parfemace: NE     //     Chemický zápach: ANO
Savé jádro: Průměrné     //     Absorpce: Průměrné
Výdrž: 2+
Opruzeniny: NE (není certifikováno pro alergiky)
Dostupnost: V DM a online v jejich e-shopu
Poměr ceny a kvality: Průměrné

Nové plenkové kalhotky Babylove z DM mohou prosakovat, pokud se dítě hodně vyčůrá. Velké množství tekutiny nemusí 
pojmout vždy spolehlivě a nejlépe. 

Babylove (tři kanálky)  / HODNOCENÍ: 68 % / 9. místo

Babylove (staré)  / HODNOCENÍ: 75 % / N/A
Cena: $$
Velikost: Odpovídá
Příjemný materiál: Příjemný
Gumičky v pase: Výborné
Parfemace: NE     //     Chemický zápach: NE
Savé jádro: Velmi dobré     //     Absorpce: Výborné
Výdrž: 4+
Opruzeniny: NE (není certifikováno pro alergiky)
Dostupnost: V DM a online v jejich e-shopu
Poměr ceny a kvality: Velmi dobré

Plenkové kalhotky z DM jsou kvalitní, neprosakují, skvěle sedí, opruzeniny mohou způsobit jen výjimečně. Kalhotky se 
postupně stahují z trhu a nahrazují se novými. Během testování se objevily nové kalhotky se třemi kanálky. Tyto staré 
jsem do výsledků testů nakonec nezařadila, ale uvádím je pro srovnání.

Pampers Pants  / HODNOCENÍ: 60 % / 10. místo
Cena: $$
Velikost: Odpovídá přibližně
Příjemný materiál: Příjemný
Gumičky v pase: Špatné (mohou způsobovat otlaky)
Parfemace: ANO     //     Chemický zápach: ANO
Savé jádro: Velmi dobré     //     Absorpce: Velmi dobré
Výdrž: 3+
Opruzeniny: NE (není certifikováno pro alergiky)
Dostupnost: Výborná
Poměr ceny a kvality: Průměrné

Plenkové kalhotky Pampers Pants jsou perfektně dostupné, jsou parfemované a zapáchají chemicky. Gumičky kolem 
nožiček neškrtí, gumičky v pase mohou zanechávat otlaky. Záleží na velikosti bříška. Levně pořídíte plenkové kalhotky 
v Alze, v Kauflandu, když je na ně akce, nebo třeba v lékárně Dr.Max.
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https://www.alza.cz/maxi/naty-nature-babycare-maxi-vel-4-22-ks-d4270086.htm?idp=9295&banner_id=18957
https://www.alza.cz/maxi/naty-nature-babycare-maxi-vel-4-22-ks-d4270086.htm?idp=9295&banner_id=18957
https://www.alza.cz/maxi/naty-nature-babycare-maxi-vel-4-22-ks-d4270086.htm?idp=9295&banner_id=18957
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.drmax.cz/pampers-pants-plenkove-kalhotky-velikost-4-maxi-104ks-mesicni-baleni
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.drmax.cz/pampers-pants-plenkove-kalhotky-velikost-4-maxi-104ks-mesicni-baleni
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.drmax.cz/pampers-pants-plenkove-kalhotky-velikost-4-maxi-104ks-mesicni-baleni
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Tipy na krásné hračky 
k vánocům

Připravila jsem pro vás tipy na hračky k vánocům pro děti od 
narození až do tří čtyř let věku. Hračky jsme dostali od babičky 
nebo jsem je koupila sama. Vždy jsem je pečlivě vybírala 
a studovala jsem, co hračka umí nebo neumí, jak je kvalitní, co 
se s ní dítě naučí. Tak se na to pojďme podívat.

Hračku se naučí skládat přibližně 
v roce a půl a ve dvou a půl letech ji 
složí podle barev, které se z dílků 
hezky naučí. Jedním slovem: geniální. 
Plyšovou housenku využije i dvouleté, 
tříleté, batole. Jednotlivé dílky 
vydávají různé zvuky - cinkají, šustí, 
chrastí, a tak miminko čeká na to, co 
se ozve za zvuk, nebo objevuje, který 
z dílků může cinkat. Housenka je 
ušita z rozličných materiálů - hladký, 
hrubý, vzorkovaný, a tak rozvíjí 
jemnou motoriku miminka. Jeden 
dílek se na švu mírně páral, musela 
jsem ho sešít. Jinak je hračka 
v pořádku. Nejdříve jsem ji prala 
v ruce, ale teď už ji dávám do 
pračky. Nic se s ní nestalo, barvy 
nepustily, suchý zip se neušpinil a to ji 
máme rok. Jsem s ní spokojená 
a děti také. Při praní doporučuji dát 
pozor na suché zipy a hračku vyprat 
s materiálem, který není příliš 
chlupatý (ne se svetrem, šálou).

Lamaze spojovací housenka
Dlouho jsem váhala, zda hračku 
koupit nebo ne. Nakonec jsem ji 
pořídila na Feedo.cz  a jsem s ní 
maximálně spokojená. Hračka se 
hodí pro děti od půl roku věku, ale to 
jen spíše kvůli barvám. Díky pestrým 
barvám v kombinaci s bílou a černou 
se rozvíjí zrak dítěte. Přibližně od 
deseti měsíců se dítě snaží housenku 
rozebírat na jednotlivé dílky. A že mu 
to jde náramně.
Okolo roku věku by housenku rádo 
složilo, ale ještě mu to moc nejde.
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http://www.anrdoezrs.net/links/8936478/type/dlg/https://www.feedo.cz/lamaze-spojovaci-housenka/


Yookidoo hrazdička s dekou
Deku jsme dostali od babičky, když se 
Filka narodil. Hned se zalíbila 
Šmudlákovi, který z jezdícího autíčka 
nemohl spustit oči a především ruce. 
Jezdil s ním na hrazdičce sem a tam, 
bála jsem se, že ho rozbije, ale autíčko 
má tuhý kořínek. Filkovi se hrací deka 
s hrazdou líbila zhruba do osmi 
měsíců, než se naučil lézt a začalo ho 
zajímat vybavení kuchyně. Autíčko 
jezdí po plastové hrazdě tam a zpět, 
pomocí páčky se přepínají  dvě 
melodie, auto jezdí i bez zvuku. Vše 
jednoduše sami nastavíte. Pomalá 
písnička je uspávací, rychlejší píseň má 
dítě podpořit v aktivitě. Sedmispáč 
Filka usnul u obou melodií. Když byl 
trošku starší (druhý až třetí měsíc), 
usnul 
u pomalé písničky, což byl zázrak. 
Pak jenom stačilo vypnout autíčko 
nebo ho nechat dojezdit, po pár 
minutách se vypne samo. Hrazdičku 
kompletně vyperete i s hračkami. 
Všechno jsem sušila na sušáku. Do 
sušičky bych se bála hračky dát.  
Deka stojí všude stejně, 2299 Kč 
(koupíte ji třeba na Feedo.cz, kde 
mají také deku bez hrazdičky).

Fisher Price pejskův stoleček
Koupit nebo ne? Filka si se stolkem 
hrál od osmi měsíců a od devíti u něj 
vydržel sedět poměrně dlouho. 
Stolečku sundáte nohy a hrací pult 
může ležet poklidně na zemi, nebo si 
ho děti vezmou na gauč, do postele, 
na hrací podložku. Hračku využije 
i nesedící dítě. Se stolečkem si hrají 
obě děti Šmudlák (2,5 roku) i Filka 
(14 měsíců), střídavě u něj máme 
nohy nebo je bez nich. Jak se to 
zrovna hodí. Oběma dětem se líbí 
vždycky to samé. Však víte. Nejraději 
mají otevírací dvířka statku, ve 
kterých se ukrývá jednou kravička, 
podruhé koník, potřetí ovečka. 
Stoleček lze přepnout na tři různé 
úrovně, které odpovídají třem 
různým věkovým kategoriím dítěte. 
Součástí je také mobilní telefon, který 
chrastí, jinak nic nedělá. Telefon je 
nejslabším článkem celé hračky. 
Stolek jsem kupovala na Proděti.cz, 
kde jsem využila slevové body 
z minulého nákupu. 
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Bez akce ho nejlevněji pořídíte na 
Mrakyhraček.cz. Díky slevovému
kódu se vyplatí i na Pinkorblue.cz.

http://www.anrdoezrs.net/links/8936478/type/dlg/https://www.feedo.cz/yookidoo-hraci-deka-s-hrazdou/
http://www.anrdoezrs.net/links/8936478/type/dlg/https://www.prodeti.cz/rozvoj-a-aktivita-1/pejskuv-stolecek-smart-stages-cz-en-barevna
http://www.anrdoezrs.net/links/8936478/type/dlg/https://www.mrakyhracek.cz/pejskuv-stolecek-smart-stages-cz-en-fisher-price-p60020
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.pinkorblue.cz/-fisher-price-hraci-stul-a186140.html


Zatloukačka
Zatloukačku koupila prababička, ano 
- moje babička, v Kauflandu. Bylo to 
tak, že se vypravila na nákup ovoce, 
paštik a já nevím čeho dalšího, 
a vrátila se se zatloukačkou. A víte 
co? Je úplně v pohodě. Barva se 
neolupuje, ale ve dřevě se dělají rýhy. 
Záleží, co od hračky chcete. Jestli 
chcete kvalitní zatloukačku, podívejte 
se do výrazně vyšší cenové 
kategoriec (500 Kč). Levnější 
zatloukačky se poničí, to rozhodně. 
Děti zatloukání moc baví. Oba dva 
tlučou do kolíků jako zběsilí. 
Zatloukám s nimi a snažíme se 
procvičovat barvy - žlutou, červenou, 
zelenou a modrou. Jestli se bojíte 
kupovat hračky v hypermarketu, 
podívejte se do obchodu s dětským 
zbožím. Levnou a úplně obyčejnou 
zatloukačku seženete na 
Mrakyhraček.cz  (cca 170 Kč) nebo

Dřevěná magnetická pyramida 
Woody (Káča)
Hračka je určena pro děti od dvou 
let, ale i rok a půl staré dítě si může 
procvičovat skládání. Líbí se mi proto, 
že obsáhne více věkových kategorií 
a nejsou to jen kruhy, které se vrství 
na sebe, ale nabízí víc. Jednotlivé 
kroužky se rozloží a zase spojí, právě 
proto zaujme i dvouleté dítě, které si 
z nich skládá.
Barva se neolupuje, pyramida se 
neničí. Poškrábe se pouze tyč 
a spodek pyramidy, když s ní děti 
nezachází šetrně. Kroužky jsou jako 
nové. Magnetky drží dobře, dítě 
si nemůže skřípnout prsty a hračka 
je bezpečná i pro 18 měsíční batole. 
Filka si skládá kroužky už ve 
13 měsících. Ještě mu to nejde 
nejlépe, ale líbí se mu to. Sháníte-li 
dřevěnou pyramidu, mohu tuto jen 
doporučit. Nejlevněji ji pořídíte na 
Mrakyhraček.cz, kde stojí necelých 
300 Kč (záleží zrovna na tom, jakou 
mají akci). Woody magnetickou
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pyramidu koupíte také na Proděti.cz. 
Klasickou dřevěnou pyramidu 
prodávají v Montessori obchůdku 
Samostatne-dite.cz.

v obchodě Proděti.cz.
Krásné dřevěné zatloukačky koupíte 
v online Montessori obchůdku 
Samostatne-dite.cz. Kromě těch 
klasických tu mají i originální 
a nevšední kousky.

http://www.anrdoezrs.net/links/8936478/type/dlg/https://www.mrakyhracek.cz/zatloukacka-drevo-21-5x9x12cm-p28178?
http://www.anrdoezrs.net/links/8936478/type/dlg/https://www.mrakyhracek.cz/woody-magneticka-skladaci-pyramida-kaca-p6440
http://www.anrdoezrs.net/links/8936478/type/dlg/https://www.prodeti.cz/edukativni-drevene-hracky/magneticka-skladaci-pyramida-kaca
https://www.samostatne-dite.cz/stohovani/skladaci-vez-7-dilku/
http://www.anrdoezrs.net/links/8936478/type/dlg/https://www.prodeti.cz/zatloukacky/zatloukacka?searchToken=355f9f61-7af1-475e-9280-86e933584f2a
https://www.samostatne-dite.cz/vyhledavani/?string=zatlouka%C4%8Dka


Dřevěná tahací hračka a vkládačka
Šneka jsme koupili ve výprodeji 
v Tescu a byl to nákup roku. Hračka 
stála asi stovku, sehnali jsme ji ve 
velkých letních výprodejích, o kterých 
jsme ani nevěděli, že jsou. Zkrátka 
byla to náhoda, kterou jsme chytli za 
pačesy. Barva z tykadel se olupuje 
(respektive ji někdo okousal), jinak 
vše ostatní hezky drží. Děti si se 
šnekem hrají, není nejoblíbenější, ale 
baví je tahat ho po místnosti, 
prohlížet si, jak je barevný 
a vhazovat tvary. Šmudlák si z něj 
někdy udělá pojízdný vozík 
a odrážedlo. Jestli uvažujete 
o hračkách ze supermarketu nebo 
hypermarketu, nebojte se toho. 
Nevýhodou je čínská, případně jiná 
tamní, výroba. Na straně druhé ne 
každý rodič si může dovolit utratit za 
hračky desetitisíce a stejně se toho 
spoustu ztratí, zničí, zakutálí nebo 
nevyužije (u nás teda rozhodně). 
Hledáte-li lepší alternativu, velmi 
podobného šneka vyrábí Hape Toys, 
kterého pořídíte na Proděti.cz.
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Hajánek: Schlafmützen Nici (38 cm)
Obě děti mají svého Hajánka. 
Plyšáček má čepičku, která se 
přetáhne přes hlavu, když jde spát 
a zase se sundá, když je vzhůru. 
Hajánek je jako člen rodiny a jezdí 
s námi třeba i na dovolenou. Hračka 
nemluví a nehraje, lze ji vyprat 
v pračce a zakoupíte dvě velikosti - 
22 centimetrů a 38 centimetrů. My 
máme toho většího. Plyšová hračka 
se nazývá "Schlafmützen" (a tak ji 
také najdete v obchodech). Dítě 
může před spaním uspat plyšáka tím, 
že přetáhne čepici přes oči a jít také 
spát. U nás tenhle způsob ze začátku 
moc nefungoval, postupem času si 
na něj Šmudlák zvykl. Filka tomu 
ještě moc nerozumí, protože mu byl 
nedávno teprve rok. Až bude starší, 
bude plyšáčka také uspávat. Hračku 
koupíte v Německu v hračkárnách 
nebo přes internet. Některé e-shopy 
nabízí dopravu zdarma od určité 
částky. Objednat ji můžete z 
Amazonu, kde je doprava zdarma 
od  39 eur. Hajínka nabízí také 
obchod slovenský e-shop 
Hrackyshop.sk. Zásilku z Německa si 
můžete nechat přeposlat do ČR.
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Pěkné a kvalitní dřevěné hračky pro 
malé děti najdete v e-shopu 
Samostatne-dite.cz.

http://www.anrdoezrs.net/links/8936478/type/dlg/https://www.prodeti.cz/tahaci-hracky/tahacka-snek-s-vkladacimi-geometrickymi-tvary-barevna?searchToken=f3b46270-3eff-4d32-8892-d5c3eea5d946
https://www.samostatne-dite.cz/vyhledavani/?string=d%C5%99ev%C4%9Bn%C3%A9+hra%C4%8Dky


Dřevěná mašinka Jouéco
Dřevěná vkládací mašinka se hodí 
pro děti od jednoho roku, spíše od 
roku a čtvrt. Filka ji dostal k prvním 
narozeninám a ve 13 měsících si s ní 
už krásně hraje. Občas se mu podaří 
vložit kostičku na navlékací tyčky. 
Hrát si s mašinkou baví i Šmudláka. 
Vloží na tyčky kostičky a jezdí 
s mašinkou po zemi.
Mašinka je dokonalá. Barevná, 
krásná, kvalitní, neničí se a zároveň 
poskytuje určitý stupeň kreativity. Po 
zevrubném průzkumu hračkáren mi 
na skládacích mašinkách vadilo, že 
buď byly barevné až moc - několik 
barev na jedné kostce, nebo 
obsahovaly příliš málo kostiček na to, 
aby zabavily naše obě děti. Až 
značka Jouéco splňovala veškeré 
mé požadavky. Hračka je barevná, 
ale rozumně, nabízí k učení základní 
barvy. Dřevo je tvrdé, neničí se, 
barva se neolupuje. Dílky jsou 
dostatečně velké, je jich 18 (akorát), 
s mašinkou se dá hezky jezdit po 
bytě a vagónky se neodpojují. Mohu 
100% doporučit. Hračku koupíte přes 
Amazon, nebo v obchodě Mall.cz 
(značka Johntoy).

Houpací koník: Dřevěná klasika
Zdálo se mi to jako naprostá 
zbytečnost, ale nakonec si nás 
houpací koník vybral sám. Jak to? Šli 
jsme do Tesca, už si ani nepamatuji 
proč, a narazili jsme na výprodej 
hraček. Mezi nimi stál také dřevěný 
houpací koník, toho času za 300 Kč. 
Tak jsme ho vzali. Byl  to velmi dobrý 
nákup. Koník je perfektní. Děti jej 
využívají, pohoupou se, odejdou zase 
k něčemu jinému. Mají ho ale rády 
a za tu cenu jsme ho v obchodě 
nechat zkrátka nemohli. Jestli 
uvažujete o houpacím koníku, čeká 
vás nesmírně těžký výběr. Záleží na 
tom, zda bude houpání dítě bavit, což 
člověk předem moc nepozná. Máme 
celodřevěného, bez opěrátka, bez 
látky, plyšových doplňků. Nakonec se 
mi tato volba líbí nejvíce - koníka 
snadno omyji ve vodě, usuším a je to. 
Dřevo se neničí, drží. Podobného 
koníka značky Woody koupíte za 
přibližně 470 Kč na Mrakyhraček.cz. 
Koník je bílý a můžete jej ozdobit dle 
svých představ. V čem má obyčejný 
koník výhodu? Snadná údržba, dítě na 
něj samo vyleze, pohoupe se 
a sleze.

STRANA  45

CO K VÁNOCŮM

WWW.MATKATEREZA.CZ

http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.mall.cz/drevene-didakticke-hracky/johntoy-drevena-masinka?src=sug&s=Johntoy%20ma%C5%A1in
http://www.anrdoezrs.net/links/8936478/type/dlg/https://www.mrakyhracek.cz/houpaci-kun-bily-p63409


přemýšlela, ale nakonec jsem se 
rozhodla pro Pejskův stoleček. 
K letošním Vánocům dostanou obě 
děti mluvícího pejska.  Pejska 
dostanou děti až od Ježíška. Mám 
nachystané dva plyšáčky: Pejska 
a Pejskovu sestřičku. Pro každé dítě 
mám jednu hračku, aby mělo svého 
mluvícího plyšáčka a už se moc 
těším, co na to budou říkat. 
S nákupem jsem váhala hodně 
dlouho a nakonec jsem ráda, že jsem 
se pro něj rozhodla. Doma máme 
starší typ, který se doprodává 
a možná, že narazíte na výhodné 
slevy. Obě hračky jsem koupila za 
1300 Kč (dohromady). Plyšáčka  
seženete na Proděti.cz a to jak 
Pejska, tak Pejskovu sestřičku.  
Novější verzi pejska pořídíte také

Mluvící Pejsek Fisher Price
Koupit nebo ne? Váhala jsem o téhle 
hračce strašně dlouho. Raději se ani 
neptejte jak moc... dobře, tak já vám
to povím. Přes půl roku. Vlastně už 
k loňským Vánocům jsem o ni 
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Chodítko Vtech
Klenot mezi zvukovými hračkami, 
který nikdo nezná. Chodítko Vtech je 
skvělý vynález a v lecčem předčí 
i Pejskův stoleček Fisher Price. Nejde 
ani tak o chodítko jako takové, jako 
spíše o hrací panel, který na něm je. 
Děti s chodítkem dělají lumpárny, ale 
hrací panel, ten se jim líbí, využívají 
ho a hrají si s ním velmi často. Za nás 
asi nejvyužívanější hračka, kterou 
doma máme. TOP.  Pořád je 
oblíbená,i po dvou letech hraní patří 
k nejlepším. Dala nám ji babička. 
K hracímu panelu jsem natočila 
krátké video, které najdete na 
Youtube nebo v recenzi na mém 
webu. Hračku koupíte nejlevněji 
v Mrakyhraček.cz, o trošku 
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dráž ji sežnete na Proděti.cz. Stojí za 
to. Není dřevěná, je plastová, hraje, 
svítí (pro některé rodiče noční můra), 
ale děti ji milují. Máme ji už dva roky.

na Mrakyhraček.cz. Pejsek se 
prodává skoro všude, ale ceny jsou 
dost rozdílné (možná, že tomu bude 
před Vánoci jinak). V akci se dá 
sehnat do 800 Kč, ve výprodeji za 
630 Kč.
PS: Jestli nemáte zvukové hračky 
moc v lásce, nejste v tom sami. Jenže 
co dělat, když se dětem tak líbí?

http://www.anrdoezrs.net/links/8936478/type/dlg/https://www.prodeti.cz/rozvoj-a-aktivita-1/mluvici-pejsek-cz-barevna?searchToken=a68e4e44-56fe-4a02-95fa-034280b4b6a6
http://www.anrdoezrs.net/links/8936478/type/dlg/https://www.mrakyhracek.cz/vysledky-hledani-a7?q=vtech+chod%C3%ADtko
http://www.anrdoezrs.net/links/8936478/type/dlg/https://www.prodeti.cz/choditka/vtech-choditko-uc-se-a-poznavej-barevna?searchToken=b8862609-c628-4ef2-a35c-c19c4b0ffafd
http://www.anrdoezrs.net/links/8936478/type/dlg/https://www.mrakyhracek.cz/fisher-price-mluvici-pejsek-cz-p43937


Houpačka Spectra od Utukutu
Říkala jsem si, že houpačku Spectra 
rozhodně nepotřebujeme. K čemu 
bychom měli doma takový velký 
krám. Jak jsem se mýlila. Nejdřív 
jsem si myslela, že bude jenom pro 
Filku, protože Šmudlák nemá rád ani 
houpačky, ani kolotoče, a vůbec 
takové pohybující se vymoženosti. 
Bojí se jich. Jenže houpačku Spectra 
milují obě děti. Rády se houpou, 
lezou po ní a hrají si s ní. Jestli o ní 
uvažujete a jste pro její koupi 
nalomeni, mohu ji jen doporučit. Na 
straně druhé má také své nevýhody, 
ostatně jako každý produkt. Velkou 
nevýhodou je vysoká pořizovací 
cena a kvalita hračky, která mi 
nepřijde stoprocentní. Příčky na 
houpačce jsou velmi měkké a dělají 
se do nich rýhy, což mě mrzí, 
protože bych to u tak drahého 
produktu nečekala. Houpačku 
koupíte v menších e-shopech, 
například Samostatne-dite.cz (odtud 
ji mám já),

Jaro, Léto, Podzim, Zima: Knihy od 
Rotraut Susanne Berner
Nejlepší, nejlepší, nejlepší. Každou 
knihu koupíte do 200 Kč a budete-li 
vlastníkem celé série, máte nádherný 
dárek pro vnoučka nebo vnučku. 
Ano, nám knihu také koupila babička, 
která prošmejdí úplně všechno.  
Knihy jsou perfektní a já dávám 
Šmudlákovi každého čtvrt roku 
jednu, podle ročních období. Knížka 
je vhodná pro děti od dvou let, i pro 
starší prcky. Skýtá hodně příběhů, 
zabaví celou rodinu. Je to krásné 
prohlížení, čtení, vyprávění. Hodnotila 
bych na jedna hvězda a moc  za ni 
děkujeme. Podrobné recenze na 
knihy najdete v sekci Naše 
knihovnička. Nejlevněji je seženete 
v obchodě Megaknihy.cz a to tak, že 
musíte nakoupit přes Google.

STRANA  47

CO K VÁNOCŮM

WWW.MATKATEREZA.CZ

Proprcky.cz, nebo ve velkých
obchodech, například na Mall.cz, kde 
si u produktu vyberete z několika 
možností.

https://www.samostatne-dite.cz/rozvoj-hrube-motoriky/spectra-duhova-houpacka/
http://matkatereza.cz/category/nase-knihovnicka/
https://www.proprcky.cz/hracky-a-hry/drevene-hracky-a-dekorace/spectra-pastelova.html
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.mall.cz/houpacky-houpadla/spectra-pusinka-100002632199


Rok v lese
Pro dvouleté dítě je kniha těžká 
a musí ji prohlížet s rodiči. O to je to 
ale větší paráda. Ukážete mu, co se 
všechno ukrývá v lese, pod zemí, jak 
se mění čtvero ročních období a co 
dělají zvířátka po celý rok. Kniha 
obecně nepatří mezi ty, které vydrží 
hrubé zacházení. Papír má matnou 
povrchovou úpravu. Jak vypadají 
ilustrace si můžete prohlédnout už na 
samotné obálce. Přesně takto bude 
kniha ilustrovaná po celých 14 listů, 
tedy dvanáct ročních období. Celý 
příběh se odehrává na jednom místě 
v lese. Necestuje mezi různými 
prostory a ilustrátorka zvolila to 
samé místo pro každé roční období. 
Na prvním listu jsou namalována 
zvířátka z celé knihy i s názvy tak, 
aby je mohlo dítě hledat nebo se je 
naučit. Na posledním listu je pro děti 
připraveno bludiště.
Knihu seženete nejlépe 
v knihkupectví Megaknihy, když ji 
vyhledáte přes Google (Google 
nákupy). Publikace takto vychází 
o 20 Kč až 30 Kč levněji.

Mluvící medvídek Tedík
Medvídek Tedík říká básničky. Máme 
ho skoro dva roky, a podle 
zkušenosti bych jej doporučila 
rozhodně až pro dítě od roku a půl, 
klidně od dvou let. V této době si 
s ním může samo hrát, nebude ho 
ničit, neušpiní ho. Medvídek je odolný, 
vydrží nešetrné zacházení, ale není 
možné jej vyprat v pračce. To nejde 
s žádná mluvící hračka. Medvídek je 
odolný, nepřestane mluvit, i přes 
nešetrné zacházení, které musí 
(chudák) strpět. Kousáním paciček 
a ručiček se olupuje barva obrázků. 
Na medvídkovi je sedm symbolů, 
pod kterými se ukrývají dotykové 
body. Po zmáčknutí obrázku začne 
plyšák říkat básničku. Čtyři symboly 
na pacičkách vypadají jako 
nažehlená fólie. Dva na tělíčku 
a jeden na uchu jsou vyšívané. 
Hlavička a ručičky jsou měkoučké, 
uši nešustí, a neobjevují se žádné 
šustící prvky a ani jiné elementy, 
které by rozvíjely smyslové vnímání 
dítěte. Tedík je ryze mluvící medvěd. 
A kamarád, samozřejmě. Koupíte ho 
v akci na Proděti.cz za 600 Kč. 
Tedíkovi konkuruje pohádkový Vojtík, 
kterého pořídíte okolo 800 Kč. 
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http://www.anrdoezrs.net/links/8936478/type/dlg/https://www.prodeti.cz/plysacci-a-muchlacci/medved-tedik-mluvici-plys-hneda


Ať žije školka!
Na knihu aktuálně připravuji 
recenzi. Knížka je nádherná, 
kreativní a jestli hledáte originální 
(nejen vánoční) dárek pro dítě, 
které se chystá do školky, nebo do 
ní už chodí, je tahle knížka tou 
správnou volbou. U nás ji donese 
Ježíšek. Nemám slov k tomu, jak je 
bezvadná. Velmi interaktivní, 
naprostá pecka. Máme ji od 
babičky (ostatně jako skoro 
všechno) a musím říci, že tohle se jí 
vážně povedlo (ostatně jako skoro 
všechno). Je to taková malá 
papírová Quite Book. Povedený 
kousek. Kde knihu z nakladatelství 
Svojtka seženete? V Megaknihách 
nebo na Alza.cz.

Říkanky s magnety o zvířátkách
Dokonalá knížka, o které jsem 
básnila v podrobné recenzi. Tyhle 
úžasné knihy máme doma hned dvě. 
Na každé stránce je básnička 
s obrázky, do kterých vkládá dítě 
magnet. Šmudlák to zkouší, co mu 
síly stačí, ale někdy se splete. Kniha 
se hodí pro děti od tří let věku, 
nejdříve od dvou a půl let.
Nejlepší je, když ji prohlížíme všichni 
společně. Představte si ji jako 
magnetickou fólii potaženou 
obrázky. Na každou stránku přijde 
jeden magnetek, který čeká 
připravený v plastové fólii. Knížka 
stojí od 100 Kč do 150 Kč a záleží na 
tom, kde ji budete kupovat. 
V knihkupectví zaplatíte často 
poštovné, pokud si ji můžete 
objednat přes internet a osobně 
vyzvednout, je to vynikající možnost, 
ale ne každý ji má. Knížku koupíte 
v Alze, kde si ji můžete zdarma 
vyzvednout na vybraných 
pobočkách. Úplně nejlevněji vyjde 
v Megaknihách, tam ale musíte 
zaplatit ještě poštu. Megaknihy 
neposkytují nikdy dopravu zdarma, 
na druhou stranu jsou nejlevnější.
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Rok ve školce
Knížku máme doma už nějaký ten 
pátek, ale čeká ukrytá na vhodnou 
dobu. Šmudlák ještě do školky 
nechodí, tak školkové knížky 
vyčkávají v zákrytu na svůj čas. 
Knihu mohu přesto doporučit, 
protože je jedním slovem krásná. 
Nabízí spoustu činností, které děti 
ve školce dělají. Při prohlížení 
školkových knih se dítě může lépe 
seznámit s prostředím, které na něj 
čeká a možná, že mu nebude tolik 
cizí. Krásné knihy najdete také 
v českém e-shopu Proprcky.cz.

https://www.alza.cz/media/minipedie-2-at-zije-skolka-d5349440.htm?idp=9295&banner_id=19198
https://www.alza.cz/media/rikanky-s-magnety-pro-nejmensi-d5162813.htm?idp=9295&banner_id=19001
https://www.proprcky.cz/hracky-a-hry/knizky-a-cd/


Recenze nosítka 
Lenka 4ever

Na nosítko Lenka jsem byla zvědavá. Když dorazilo zabalené 
v papírové krabici, netrpělivě jsem sundala obal a chtěla jsem 
ho vidět, okusit, sáhnout si na ten krásný materiál. Ale abych 
nepředbíhala. Nejvíce jsem si jej zamilovala, když jsem do něj 
poprvé vložila Filku.

není napsané, do kolika kilogramů 
nosítko přesně je. Na dvouleté dítě 
stačí bohatě.
I za předpokladu, že máte doma 
takového „obříka“ jako my, který má 
v čerstvých dvou letech velikost 104. 
Do nosítka jsem dávala Filku, když 
měl 8 kg. Jenže Šmudlák venku 
zakopával o svou nohu, nechtěl 
chodit, pořád si sedal a když jsme 
měli něco vyřídit, byla to celodenní 
vycházka. Chtě nechtě, musela jsem 
ho občas poponést. Tady musím 
vyzdvihnout první velkou nevýhodu 
nosítka Lenka 4ever. Jakmile do něj 
dítě dáte, už ho nedostanete ven. Za 
žádnou cenu nechce Šmudlák do 
jiného nosítka. Když ho posadím do 
KiBi, následuje urputná scéna, která 
přestane až, když ho přesunu do 
Lenky. Potíž je, že už je na Lenka 
4ever příliš velký. Je mu 2,5 roku, což 
je tak akorát na verzi Toddler. Co 
bych za ní dala místo nepohodlného 
KiBi. Ale chybami se člověk učí.

Láska na druhý pohled
Mám doma nosítko Lenka 4ever. Je 
to žhavá novinka mezi nosítky firmy 
Be Lenka s.r.o., která má sídlo v Žilině 
na Slovensku. Kompletní sortiment 
nosítek najdete na www.belenka.sk.
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Když se mrknete do jejich e-shopu, 
nabízí  velký výběr nosítek a šátků. 
Mně se často stává, nejen u nosítek, 
že mně některé věci na první pohled 
designově neohromí, ale když se 
k nim stále vracím znovu a znovu, tak 
mi nesmírně přirostou k srdci. Líbí se 
mi tak moc, že se na ně najednou 
nemůžu vynadívat, připadají mi 
krásnější a půvabnější. A to je právě 
případ tohoto nosítka. Tu krajku na 
modrém podkladu jsem si 
zamilovala. Bez výhrady a upřímně. 
 
Pro jakou věkovou kategorii je 
nosítko určeno?
Nosítko je vhodné pro děti od 4 až 
5 kg (od velikosti 62) do 2,5 let (do 
velikosti 104/110). Na webu výrobce

WWW.MATKATEREZA.CZ
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bavlnce. Miminko také. Jsem malá 
(velikost 34/36) a ne všechna nosítka 
mi sedí. Na malou a štíhlou postavu  
absolutně nepasuje nosítko 
LennyLamb, které není možné 
utáhnout.  Lenka drží a nepovoluje. 
Ramenní popruhy jsou velmi široké 
a na nošení jsem si chvíli musela 
zvykat, než jsem si je nastavila tak, 
aby mi nosítko sedělo. Díky širokým 
popruhům se váha dítěte dobře 
rozloží a nebolí vás záda. Vůbec. 
Protože nosím několik hodin denně, 
velmi tyto popruhy oceňuji. 
S nosítkem zvládám například umístit 
starší dítě na klouzačku, nasadit ho 
do houpačky, stavět bábovky a další 
nezbytnosti, zatímco mladší Filka 
pozoruje okolí, případně spí. 
Nosítko se prodává ve dvou 
variantách. V té, kterou vidíte na 
fotografiích, není možné překřížit 
ramenní popruhy. Ti z vás, kteří 
křížení využijí, si mohou vybrat druhý 
typ nosítka Lenka 4ever s možností 
překřížení popruhů.
Na bederním pásu je ze přední 
strany našitá kapsička na mobil, klíče 
a kapesníky.

Nosítko Lenka  4ever má navíc oproti 
ostatním produktům šňůrku v horní 
části zádové opěrky. Šňůrku upevníte 
za plastové úchytky a takto 
uzpůsobíte opěrku zad pro 
novorozence. Zkušenost s vkládáním 
novorozence nemám, ale myslím, že 
bude záležet na tom, jak velké 
miminko se vám narodí. 
Tříkilogramový uzlíček bude 
v nosítku plavat. Většina rostoucích 
nosítek je pro děti od tří měsíců, 
takže Lenka 4ever je poměrně 
univerzální.
 
Z čeho je vyrobeno a jak sedí?
Nosítko je celošátkové. Bederní pás 
vás překvapí tím, jak je měkký, ale 
silný a pevný. Musím smeknout nad 
výrobou, protože se cítím jako v kým 

STRANA  51WWW.MATKATEREZA.CZ

NOSÍTKO LENKA

https://www.belenka.sk/kategoria/nosice?velkost=4ever&limit=20&page=1&orderBy=time-desc


ramenní popruhy, zapnete sponku na 
zádech a je to. Poté si upravíte 
zatažením za pásky ramenní popruhy. 
Nic víc. Je to snadné a rychlé. Vše 
zvládnete nastavit v pohodě sami, bez 
cizí pomoci. Oceňuji, když je nosítko 
snadné na úpravu, abych mohla 
mohla dítě kdykoli vyndat (nasadit), 
případně děti v nosítku bleskurychle 
vyměnit. Cestujete-li po městě se 
dvěma dětmi, o to více budete 
potřebovat operativní manipulaci 
s nosítkem. Lenka 4ever ji umožňuje. 
 
Údržba a praní
Prala jsem několikrát v pračce na 400 
otáček, 40 °C v pracím gelu pro děti. 
Raději jsem k nosítku přidala ručník, 
aby se nestalo nic s ním a ani 
s pračkou. Všechno bylo v pořádku. 
Vypralo se, nezničilo se, nevypáralo, 
bederní pás se nezlomil. A teď to 
nejlepší. Rychle schne. Usušilo se za 
den v chladném počasí, nebylo moc 
vyždímané a sušení jsem 
neurychlovala. 
 
Objednání a dodání
Nosítko poslali v pondělí a dorazilo ve 
středu dopoledne ještě týž týden. 
Doručí vám jej DPD kurýr.

Jak se nastavuje?
Třikrát hurá snadnému systému 
nastavení. Je to vážně úplně 
jednoduché a zvládne to 
i začátečník. Látku mezi nožičkami 
stáhnete šňůrkou. Neklouže, jde 
snadno  zavázat a zase rozvázat. Na 
boku jsou měkké výstuže, aby látka 
dítě netlačila. Tahle vychytávka je 
výborná. Zádovou opěrku nastavíte 
pomocí spon a popruhů. Lépe se to 
všechno šteluje třeba na stole nebo 
na podlaze, když nemáte dítě 
v uvnitř. Celý systém popruhů se 
s dítětem v nosítku lépe povoluje než 
utahuje. Kapucku zarolujete 
a upevníte do plastových úchytků.
 
Jak se do nosítka vkládá dítě?
Zapnete bederní pás, který zajistíte 
gumičkou, vložíte dítě, nasadíte  
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Výhody
+ Nastavitelné od velikost 62 do 104/110
+ Zajímavé vzory šátků
+ Celošátkové
+ Pohodlné pro maminku i dítě
+ Snadno se nastavuje.
+ Lze jej vyprat v pračce.
+ Rychle schne
+ Široký a pohodlný bederní pás
+ Sedí na malou i velkou postavu.
+ Široké ramenní popruhy 
+ Propracované a promyšlené
+ Lehce nasadíte a upevníte dítě.
+ Nepáře se a drží.
 
Nevýhody
- Spona na bederním pásu nemá 
zámek (ale je pevná a nerozepíná se).

Sečteno a podtrženo
Nosítko Lenka 4ever koupíte za 129 € 
(3 300 Kč). Pokud váháte mezi více 
produkty, zkuste se na Lenku 
podívat. Je mi vždy moc líto 
maminek, které mi píší, že si vybraly 
špatné nosítko a že jim nevyhovuje. 
Když se jich zeptám na značku, 
nejčastěji jmenují Ergobaby, ještě hůř 
Babybjörn. Mrzí mě, že jsou na 
takováto nosítka často reklamy, 
přitom jejich pořizovací cena daleko 
přesahuje hodnotu nosítka Lenka 
4ever a nedosahuje jeho kvalit co se 
pohodlí pro maminku a miminko 
týče. Lenka 4ever je  nastavitelné 
a krásné. Navíc za férovou cenu.
Je mi líto, že jsem o něm nevěděla už 
dřív a pořídila jsem si KiBi, které je  
krásné, ale do pohodlného nosítka 
má daleko.
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NOSÍTKO LENKA

Na konci e-booku na vás 
čeká slevový kód na nosítka 
Lenka. Nově mají 
v nabídce krásný vzor 
Mandala a Mandala Night, na 
kterém mě nejvíc mrzí jedna 
věc - že ho ještě nemám. 

https://www.belenka.sk/produkt/nosic-lenka-4ever-mandala-night


Žebříčky
Na následujících dvou stranách na vás čekají (možná trošku 
nudné) seznamy testovaných produktů rozdělené do kategorií 
a od nejlepšího k nejhoršímu. Jak žebříčky vypadají? Někdy 
překvapivě.

Výsledky testu ECO vlhčených ubrousků
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1. Beaming Baby / HODNOCENÍ: 85 %
2 Seventh Generation  / HODNOCENÍ: 84 %
3. Naty Sensitive  / HODNOCENÍ: 79 %
4. Attitude / HODNOCENÍ:  77 %
5. Helmi Baby  / HODNOCENÍ: 75 %
6. Naty  / HODNOCENÍ: 75 %
7. Bambo Nature  / HODNOCENÍ: 75 %

1. a 2. Huggies Pure / HODNOCENÍ: 88 %
Výsledky testu vlhčených ubrousků

1. a 2. Hipp Babysanft Ultra Sensitive / HODNOCENÍ: 88 % 
3. Pampers New Baby Sensitive / HODNOCENÍ: 88 % 
4. Dr. Max  Sensitive / HODNOCENÍ: 85 %
5. Pampers Sensitive /  HODNOCENÍ 85 %
6. Nivea Baby Pure & Sensitiv / HODNOCENÍ: 84 %
7. Hipp Babysanft s vůní  / HODNOCENÍ: 83 %
8. Pampers Natural Clean / HODNOCENÍ: 82 %
9. Babydream Extra Sensitive/ HODNOCENÍ: 80 %
10. Huggies Disney Limited Edition / HODNOCENÍ: 80 %
11. Nivea Baby Fresh & Pure / 12. Pampers Fresh /13. Babydream heřmánek / 
14. Nivea Toddies / 15. Babylove na celé tělo / 16. Linteo Soft and Cream / 
17. Linteo Pure and Fresh / 18. Lupilu Comfort / 19. Babylove Aloe vera / 
20. Panda / 21. Johnsons Baby / 22. Bella Happy Classic / 
23. Bella Happy Vitamin E / 24. Clever / 25. Wickies / 26. Babylove Sensitive / 
27. Lupilu Sensitive / 28. Linteo Sensitive / 29. Batole Sensitive / 30. Gaga / 
31. Happy Mimi Panthenol / 32. Tesco Unfragranced / 
33. Nivea Baby Soft & Cream / 34. Baby Dove / 35. Tesco Fragranced / 
36. Bella Happy Classic Sensitive / 37. Smile Baby / 
38. Bella Happy Mléko a Med / 39. Babybaby Soft / 40. Cien Fresh / 
41. Cien Chamomile / 42. Happy Mimi Heřmánek / 43. Tip Line

https://www.alza.cz/maxi/beaming-baby-bez-vune-72-ks-d4591219.htm?idp=9295&banner_id=19341
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.feedo.cz/4x-seventh-generation-detske-vlhcene-ubrousky-64-ks/
https://www.alza.cz/maxi/naty-nature-babycare-sensitive-56-ks-d4270132.htm??idp=9295&banner_id=19343
https://www.alza.cz/maxi/attitude-wipes-bez-vune-3-72-ks-d4292762.htm?idp=9295&banner_id=19344
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.feedo.cz/helmi-baby-bio-eko-64ks-vlhcene-ubrousky/
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.feedo.cz/naty-nature-babycare-eco-42-ks-toaletni-vlhcene-ubrousky/
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.feedo.cz/12x-bambo-nature-vlhcene-ubrousky-80-ks/
https://www.alza.cz/maxi/huggies-pure-quatro-pack-4x56-ks-d2670462.htm?o=1?idp=9295&banner_id=17584
https://www.alza.cz/maxi/huggies-pure-quatro-pack-4x56-ks-d2670462.htm?o=1?idp=9295&banner_id=17584
http://www.anrdoezrs.net/links/8802960/type/dlg/sid/7/https://www.feedo.cz/2x-pampers-new-baby-sensitive-54-ks-s-vickem-cistici-ubrousky/
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.drmax.cz/max-wet-wipes-sensitive-80ks?
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.mall.cz/vlhcene-ubrousky/pampers-ubrousky-sensitive-3-x-4x56ks-
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.benu.cz/nivea-baby-cist-ubrousky-sensitive-63ks-c-86144
https://www.alza.cz/maxi/babysanft-cistici-vlhcene-ubrousky-4x56-ks-d2643253.htm?idp=9295&banner_id=19339
https://www.alza.cz/maxi/pampers-natural-clean-cistici-ubrousky-bez-obsahu-parfemu-4-x-64-ks-d2430448.htm?idp=9295&banner_id=19340
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.drmax.cz/huggies-nc-disney-dory-56ks


Výsledky testu pracích prášků a gelů pro děti
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1. Frosch Baby gel / HODNOCENÍ: 84 %
2. Batole prací prášek / HODNOCENÍ: 67 %
3. a 4. Denkmit gel  (barevné prádlo)/ HODNOCENÍ: 52 %
3. a 4. Denkmit gel  (vlna) / HODNOCENÍ: 52 %
5. Lupilu  prací prášek / HODNOCENÍ: 51 %
6. Lovela prací prášek / HODNOCENÍ: 48 %
7. Persil Sensitive gel / HODNOCENÍ: 78 % (10 %)
8. a 9. Ariel Baby gel / / HODNOCENÍ: 67 % (10 %)
8. a 9. Ariel Sensitive gel/ HODNOCENÍ: 67 % (10 %)
10. Lovela prací gel/ HODNOCENÍ: 47 % (10 %)
11. Batole sensitive prací gel/ HODNOCENÍ: 52 % (10 %)
12. Bupi Color prací gel / HODNOCENÍ: 37 % (10 %)

Výsledky testu ekologických plen
1. Muumi Baby / HODNOCENÍ: 96 %
2. Babylove Öko / HODNOCENÍ: 93 % (do velikosti č. 3)
3. Seventh Generation / HODNOCENÍ: 89 % 
4. a 5. Nappynat / HODNOCENÍ: 87 % 
4. a 5. Beaming Baby / HODNOCENÍ: 87 %
6. Bambo Nature / HODNOCENÍ: 86 %
7. Bio Babby / HODNOCENÍ: 85 %
8. a 9. Moltex / HODNOCENÍ: 83 %
8. a 9. Kolorky / HODNOCENÍ: 83 %
10. Naty / HODNOCENÍ: 61 %

1. Huggies Pants / HODNOCENÍ: 94 %
Výsledky testu ekologických plen

2. Muumi Walkers / HODNOCENÍ: 91 %
3. a 4. Seventh Generation / HODNOCENÍ: 83 %
3. a 4. Bambo Nature / HODNOCENÍ: 83 %
5. K-Klasik Pants / HODNOCENÍ: 79 %
6. Babydream / HODNOCENÍ: 77 %
7. Pampers Pants Premium Care / HODNOCENÍ: 76 %
8. Naty / HODNOCENÍ: 75 %
9. Babylove (tři kanálky) / HODNOCENÍ: 68 %
10. Pampers Pants / HODNOCENÍ: 60 %

https://www.alza.cz/maxi/frosch-eko-hypoalergenni-praci-gel-na-kojenecke-pradlo-1500-ml-d4059298.htm?idp=9295&banner_id=17415
https://www.alza.cz/maxi/lovela-prasek-bila-5-kg-40-prani-d4849186.htm?idp=9295&banner_id=19347
https://www.alza.cz/maxi/persil-sensitive-gel-3-5-l-70-prani-d5310582.htm?idp=9295&banner_id=19346
https://www.alza.cz/maxi/ariel-baby-2-6-l-40-davek-d4614238.htm?idp=9295&banner_id=19345
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.mall.cz/praci-gely/ariel-sensitive-tekuty-praci-prostredek-44-l-80-prani
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/fragment/brands%3D2346/https://www.feedo.cz/jednorazove-pleny/
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/fragment/brands%3D2269/https://www.feedo.cz/bio-a-eko-pleny/
https://www.alza.cz/maxi/nappynat-maxi-8-16-kg-20-ks-d4591213.htm??idp=9295&banner_id=19351
https://www.alza.cz/maxi/beaming-baby-maxi-7-11-kg-34-ks-d4591248.htm?idp=9295&banner_id=19352
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/fragment/brands%3D2372/https://www.feedo.cz/jednorazove-pleny/
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/fragment/brands%3D2421/https://www.feedo.cz/jednorazove-pleny/
https://www.alza.cz/maxi/moltex-nature-no-1-mini-3-6-kg-42-ks-d4591230.htm?idp=9295&banner_id=19353
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/fragment/brands%3D1552/https://www.feedo.cz/bio-a-eko-pleny/
https://www.alza.cz/maxi/huggies-pants-jumbo-4-36-ks-d5149832.htm?idp=9295&banner_id=19354
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/fragment/brands%3D2346/https://www.feedo.cz/plenkove-kalhotky/
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.feedo.cz/seventh-generation-pants-do-15-kg-25-ks/
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/fragment/brands%3D2372/https://www.feedo.cz/plenkove-kalhotky/
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.feedo.cz/vysledky-hledani/pampers%20pants%20premium/
https://www.alza.cz/maxi/naty-nature-babycare-maxi-vel-4-22-ks-d4270086.htm?idp=9295&banner_id=18957
http://www.anrdoezrs.net/links/8802975/type/dlg/https://www.drmax.cz/pampers-pants-plenkove-kalhotky-velikost-4-maxi-104ks-mesicni-baleni


Slevové kódy
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Jsem moc ráda, že jste došli až sem, na předposlední stranu. 
Odměnou vám jsou slevové kódy na nákup v e-shopech 
Samostatne-dite.cz, Proprcky.cz, Belenka.sk, Pinkorblue.cz a 
Černá na bílé.

Kód: 62562147

Kód uplatníte v košíku e-shopu 
www.samostatne-dite.cz.

Platnost: 31.12.2019
VÝŠE SLEVY 5 %

Kód: W18B1

Kód uplatníte v košíku e-shopu 
www.proprcky.cz

Platnost: 31.12.2018
VÝŠE SLEVY 10 %

Kód: RADIM7395

Kód uplatníte v košíku e-shopu 
www.pinkorblue.cz při objednávce 
nad 1900 Kč.

Platnost: 02.01.2019

VÝŠE SLEVY 200 KČ

Kód: VYKULENCI 2018

Kód uplatníte na Facebooku nebo 
instagramu @cernanabile při 
nákupu nad 200 Kč.

Platnost: 31.1.2019

VÝŠE SLEVY 10 %

https://www.samostatne-dite.cz/
https://www.samostatne-dite.cz/
https://www.proprcky.cz/
https://www.proprcky.cz/
https://www.pinkorblue.cz/
https://www.pinkorblue.cz/
https://www.facebook.com/cernanabile
https://www.facebook.com/cernanabile


Kód: Ter10x3
Kód uplatníte v košíku e-shopu 
www.belenka.sk

Platnost: 15.3.2019
VÝŠE SLEVY 10 %

SLEVOVÉ KÓDY

https://www.belenka.sk/
https://www.belenka.sk/

