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Test termohrnků: Třetina netěsní a káva v nich rychle chladne
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Ranní káva je prý nejlepší, jen na ni nebývá dost času. Pokud si ji chcete vypít cestou do práce, zkuste některý ze spolehlivých termohrnků.
Jsou praktické, poměrně odolné a nápoj v nich vydrží horký. Jak ale ukázal test MF DNES, tucet hrnků, které prodejci v obchodech či na
internetu nabízeli coby termoizolační, se mezi sebou lišil asi jako kavárna a kasárna.
Termohrnek naplněný čerstvou kávou bývá na cestě do práce poslední připomínkou, že existuje i něco laskavějšího
než syrové ráno, vymrzlý autobus a nerudný šéf.
Jen nás při takovém procitání nesmí nádoba pálit do prstů a rušit víčko, ze kterého se špatně pije a nejde zavřít.
Nebo by ten vzácný nápoj neměl vychladnout v lahvi dřív, než řeknete: Ranní ptáče dál doskáče. A také by se
neměl v zatáčce vylít v autě na sedačku, protože to bývá celkem drahá polízanice.

Vydrží skutečné i teplotní políčky
Výsledky ze zkušebny Institutu pro testování a certifikaci ve Zlíně přitom nedopadly vůbec zle.
Všechny testované termohrnky jsou stabilní, i když je na stole položíte kamsi do vlnobití lejster, a když už se skutálí na kancelářský jekor,
nerozbijí se ani nepochroumají. Dohlédnout je potřeba jen na lesklý termohrnek značky Nespresso, který je tak precizně hladký, až má chuť se
po nakloněné rovině sklouznout.
Nádoby (obvykle vyrobené z nerezové oceli) nezničí dokonce ani teplotní horská dráha, pokud se v nich zprudka vystřídá studená a téměř
vroucí voda.
„Provedli jsme také zkoušku zdravotní nezávadnosti na plastových uzávěrech, tam vždy hrozí největší riziko nežádoucích příměsí z výroby či
recyklátů. Všechny vzorky u této zkoušky vyhověly,“ připomněl další pozitivní zjištění Martin Klepal, který měl testování s Alenou Matelovou ve
Zlíně na starosti.
Citelně proměnlivější už byly výsledky testu tepelného poklesu neboli zkoušky, jak moc vychladne v termohrnku voda ohřátá na 95 stupňů Celsia
po hodině čekání.
Ty nejlepší (Smidge Coral, Tescoma Constant) dokázaly rozdíl teplot stlačit pod 15 °C, zato u některých (Zulu, De Gusto, Ibili) voda zchladla
bezmála o 30 °C.

Horká káva, nebo vlažná břečka?
Jistě, deset stupňů za hodinu sem nebo tam... Co to u vroucí vody je? Nic. Stejně by byl takový nápoj na pití příliš horký.
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Test kávy v kapslích: Bezpečné, pohodlné, ale drahé
potěšení

Jenže kávy založené na espressu mívají teplotu kolem 85 stupňů, varianty s mléčnou pěnou, jako jsou cappuccino nebo cafe latte, bývají ještě
o 15 stupňů chladnější.
Pak je také dozajista rozdíl, zda upíjíte po dosednutí k pracovnímu stolu americano snesitelné teploty, nebo si kazíte nový pracovní den
vychladlým utrejchem.
Tady je namístě připomenout, že do termohrnku, ač by izoloval jako kožich ledního medvěda, určitě nepatří espresso. To dokonce nepatří ani do
kelímku, byť znovupoužitelného a sebevíc ekologicky šetrného. Espressu to prostě nejvíc sluší v kavárně, klidně jen na pár minut „na stojáka“
u barového stolku.
Mnozí baristé protočí oči i nad filtrovanou kávou, cappuccinem či latte macchiatem připraveným s sebou. Pro ně je pití kávy taková potěcha, že
se na ni vyplatí zvolnit, usednout a kochat se. Ale nechť, pracovní tempo je neúprosné a termohrnky koneckonců dobyly i Apeninský
poloostrov...

Co byste měli vědět
Před prvním použitím nezapomeňte termohrnek umýt jemným čisticím
prostředkem na nádobí a vypláchnout teplou vodou. Tento rituál zopakujte po
každém použití. Do kredence ho ukládejte vysušený a otevřený, aby mohl dýchat.
Nikdy se nesnažte naplnit termohrnek kávou až po okraj, horké nápoje totiž
způsobují natlakování. Než naplněný hrnek zavřete víčkem, nechte nápoj
vychladnout alespoň 3 minuty.
Než termohrnek použijete, můžete ho předem nahřát, příp. vychladit. Stačí ho
naplnit zhruba na 3 minuty horkou (nikoliv vřelou!) nebo naopak studenou vodou.
Když uvolňujete záklopku na víčku, držte hrnek ve svislé poloze a co nejdál od
obličeje. Pokud chcete odšroubovat víčko a uvnitř je ještě káva, raději nejdřív
otevřete záklopku, aby se uvnitř uvolnil případný tlak.
Ze stejného důvodu nikdy nelijte do termohrnku perlivé nebo fermentované nápoje
(limonády, pivo, kefíry, cidery apod.).
Nepoužívejte termohrnek ani jako termosku na mléko nebo kojeneckou stravu,
snadno by se v něm začaly množit bakterie.
Mléčné ani citrusové nápoje nenechávejte v hrnku déle než 12 hodin, mohly by
začít kvasit a vytvořit na stěnách nepěkné usazeniny.
Při mytí se vyhýbejte drsným houbám, nepoužívejte ani abrazivní čisticí prostředky
(např. tekutý písek), bělidla a čističe s obsahem chloru.
Pokud se chcete zbavit usazenin nebo nepříjemného zápachu, použijte na
vyčištění maximálně jedlou sodu a teplou vodu.

Kávové tsunami v kabelce
Voňavou kávu v hrnku máte, teď je klíčové ji bezpečně dopravit do cílové stanice. Což může skončit krajně nepříjemnou kávovou tsunami v
kabelce, jakou jsme několikrát viděli v redakčním zátěžovém testu.
Nepodnikali jsme přitom s termohrnky žádné akrobatické prostocviky. Jednoduše jsme do nich nalili čerstvé dvojité espresso alias doppio,
abychom udrželi hladinu bezpečně pod okrajem lahve, a párkrát s nimi pootočili. Jako by nám termohrnek poskočil při rychlé chůzi v
poloprázdné tašce.
Ajaj! Už měření síly potřebné k otevření a zavření pítka na víčku, které podnikli ve zlínském Institutu pro testování a certifikaci, naznačovalo, že
některé vzorky jsou minimálně málo spolehlivé.

Test kávy na čerpacích stanicích: z auta uděláte kavárnu
jen výjimečně
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„Rozdíly byly zásadní. U jednoho z hrnků hrozilo téměř svévolné otevření uzávěru,“ upozornil Martin Klepal na termohrnek španělské firmy Ibili,
jehož posuvný uzávěr vypověděl službu prakticky okamžitě, ani nebylo třeba se ho dotknout. Káva nejprve tekla odvzdušňovacím otvorem, pak
si našla přímou cestu ven přes uzávěr.
Ze zátěžových testů tak vyplynula tři poučení pro výběr bezpečného termohrnku:
1. Méně spolehlivé jsou lahve, kterým chybí pevná záklopka a mají na víčku sebenepatrnější otvor na odvzdušnění. Pravděpodobnost, že
potečou, je opravdu vysoká.
2. Lépe těsní termohrnky, které mají delší závit na přišroubování víčka. Pokud jím musíte několikrát otočit, všimnete si, že nesedí správně...
A neskončíte zbroceni kávou jako někteří testující figuranti.
3. Nejlepší je poohlédnout se po výrobku, který má uzamykatelné pítko, jako je tomu u vítězného termohrnku Alladin Mocca Thermavac. Díky
jednomu nepatrnému pohybu prstů máte jistotu, že ani při spartakiádní sestavě si v tašce nepořídíte kávovou lázeň.

Mýt jemně, ale pravidelně
Takový bytelný, ale komplikovaný uzávěr má jen jedinou nevýhodu, totiž údržbu. A ta musí být u termohrnků pravidelná, ale vlídná.
Tedy žádná myčka, žádný chlor či bělidlo, jen jemná houbička, čisticí prostředek na nádobí, teplá voda a utěrka. Zvlášť pokud preferujete mléčné
varianty kávy, buďte obezřetní. Ty totiž umějí být po pár hodinách zákeřné k vašemu trávicímu traktu i nitru hrnku.

Protokol testu
Protože v zimě přijde cestou do práce vhod horká káva, zaměřili jsme test na
porovnání vlastností termohrnků. Pozornost jsme věnovali výrobkům, v nichž
nápoj vydrží horký několik hodin a které pojmou větší objem kávy (caffe latte, latte
macchiato). Těžko ji tedy vypijeme jako Italové „na stojáka“ u baru.
Test platila MF DNES ze svého rozpočtu. Termohrnky stály od 99 do 590 Kč.
Do testu jsme zařadili dvanáct termohrnků, o nichž prodejci tvrdí, že v nich nápoje
vydrží horké několik hodin. Klíčovým kritériem při výběru byl objem zhruba 350 až
400 ml. Vlastnosti takových vzorků jsou srovnatelné, zároveň se do nich s
rezervou vejde také objemné caffe latte. Protože je nabídka termohrnků velká,
zvolili jsme jako další kritéria snadnou dostupnost a cenu do 600 korun.
Vzorky jsme nakoupili v e-shopech s kuchyňským či turistickým zbožím
(4Camping.cz, Nasvačinu.cz, Všenavaření.cz, Praktickyobchod.cz), kavárnách
a obchodech s kávou (Costa Coffee, Nespresso, Starbucks, Oxalis) a tam, kde je
možné koupit domácí potřeby (HM Tesco, Alza.cz, Mall.cz).
Rozhodujícím kritériem při hodnocení termoizolačních hrnků byly výsledky
z akreditované zkušebny Institutu pro testování a certifikaci ve Zlíně. Poté
posoudila jejich design a praktické vlastnosti pětičlenná porota složená z uživatelů
termohrnků, kteří z vlastní zkušenosti vědí, kde mají takové nádoby slabá místa.
Laboratorní testy prověřily praktické vlastnosti hrnků: Měřil se tepelný pokles
obsahu po jedné hodině či síla nutná k otevření a zavření záklopky na víčku.
Hrnky absolvovaly i zkoušku stability (jakkoliv naplněné nesmějí spadnout na
rovině nakloněné pod úhlem 10 °), odolnosti proti náhlé změně teploty (naplní se
vodou o teplotě 15 °C, po 5 minutách o teplotě 95 °C), netěsnosti těsnění
(kontroluje se pokles hladiny v plném hrnku po 2 hodinách) či úderu (pád plné
nádoby z výšky 10 cm).
Výsledky ze zkušebny ve formě slovního hodnocení jsme převedli na známky jako
ve škole od 1 do 5.
Pětice porotců pak hodnotila známkami, jak se jim líbí design hrnků,
a oznámkovala praktičnost a komfort termohrnků i náročnost jejich otvírání
a zavírání.
Do výsledné známky jsme tentokrát započítali i cenu. Hrnky měly velmi podobné
vlastnosti a zhruba stejný objem, přesto se cena nejdražšího a nejlevnějšího lišila
šestinásobně.
Známku testu tvoří:
55 % výsledky ze zkušebny
20 % výsledky zátěžových testů
20 % hodnocení uživatelů
5 % cena

Aladdin Mocca Thermavac

známka 1,5 – vítěz testu
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Výrobce: Aladdin (PMI Worldwide)
Země výroby: Čína
Koupeno: 4Camping.cz
Cena: 590 Kč
Objem: 350 ml
Co zjistila zkušebna: Temohrnek z produkce americké společnosti PMI Worldwide je nejen náramně atraktivní, ale také praktický a funkční.
Horká voda v něm sice po hodině vychladla téměř o 16 stupňů, ale to je drobnost ve srovnání s tím, jakou stabilitu, odolnost a fortelné zavírání
předvedl ve zkušebně. Plastový uzávěr podle analýz neobsahuje nebezpečné příměsi.
Zátěžový test: Když zamknete zámek na víčku, zaručeně se vám káva nevylije do brašny. Otvírání a zavírání pítka není náročné a ani při
šroubování si nenamůžete svaly. Jen s mytím je potíž – zvlášť vydrhnout a vysušit víčko dá zabrat.
Hodnocení uživatelů: Důvěryhodně vyhlížející červený fešák z nerezové oceli si získal od porotců samá slova chvály. Příjemně se drží v ruce,
je poměrně lehký, spolehlivý a snadno ovladatelný. Prostě ideální parťák do ranní nepohody i na výlet. Jen cena je vyšší.

Co zjistil test
Stabilita

nepřevrací se

Tepelný pokles

-15,6 °C

Pád

bez poškození

Síla potřebná k otevření

10,7 N

Síla potřebná k zavření

18,2 N

Starbucks termohrnek

známka 1,6

Prodejce: Starbucks Coffee Comp.
Země výroby: Čína
Koupeno: kavárna Starbucks
Cena: 590 Kč
Objem: 355 ml
Co zjistila zkušebna: Na první pohled tak možná nepůsobí, ve skutečnosti je útlý termohrnek
nadnárodních kavárníků ze Starbucks stabilní, odolný a bytelný. Poctivé dno drží nádobu ve vzpřímené
poloze a plastová záklopka sedí jako přibitá. Byť káva v hrnku stydne, není to závratným tempem (za
hodinu o 15,3 °C). Ani v uzávěru tohoto temohrnku se nenašly žádné škodliviny.
Zátěžový test: Zavřete-li záklopku, uslyšíte zřetelné cvaknutí. Že to je malichernost? Kdepak, aspoň máte jistotu, že z hrnku neukápne ani
kapka. Zavřené víčko je totiž stoprocentně spolehlivé, šroubování závitu delší, o to bezpečnější. Na mytí si raději pořiďte jemný kartáč na lahve,
bez něj to nejspíš nepůjde.
Hodnocení uživatelů: Smaragdově zelený hrnek je šik, zdrsněný povrch je praktický a v dlani je štíhlá nádoba pohodlná. Co porotcům vadilo,
byla záklopka, která se jim při pití nepříjemně otírala o nos.

Co zjistil test
Stabilita

nepřevrací se

https://www.idnes.cz/ekonomika/test-a-spotrebitel/termohrnky-test-kava-tesnost-vicko.A220221_131001_test_ven/tisk

4/11

08.03.22 10:07

https://www.idnes.cz/ekonomika/test-a-spotrebitel/termohrnky-test-kava-tesnost-vicko.A220221_131001_test_ven/tisk

Tepelný pokles

-15,3 °C

Pád

bez poškození

Síla potřebná k otevření

22,1 N

Síla potřebná k zavření

33,4 N

známka 1,7

Smidge Cestovní hrnek Coral
Prodejce: Horwood Homewares
Země výroby: Čína
Koupeno: Mall.cz
Cena: 389 Kč
Objem: 355 ml

Co zjistila zkušebna: Zářivě korálový hrnek britské značky Smidge je nejen nepřehlédnutelný, ale také
spolehlivý. Ve zkoušce tepelného poklesu dopadl nejlépe, za hodinu v něm voda vychladla jen o 11,4 °C.
Plný ani prázdný se na nakloněné rovině nepřeklopil, z víčka se neuvolňují těžké kovy a zpod něj ani
káva. Otevřít či zavřít mechanickou záklopku totiž vyžaduje největší sílu.
Zátěžový test: Na údržbu je termohrnek snadný, na obsluhu náročnější: vždy je potřeba se ujistit, že jste víčko usadili správně do závitu. Je-li
tomu tak, pak si můžete být jisti, že horká káva zůstane na místě. Je škoda, že hrnku chybí návod v češtině. A vlastně jakýkoliv pořádný návod.
Jak o něj pečovat, nezjistíte.
Hodnocení uživatelů: Není krásný ani zajímavý, shodli se porotci. Hlavně ženy měly potíže otevřít pevně zaklíněnou záklopku. Když se jim to
konečně povedlo, potěšilo je alespoň ergonomicky zpracované pítko.

Co zjistil test
Stabilita

nepřevrací se

Tepelný pokles

-11,4 °C

Pád

bez poškození

Síla potřebná k otevření

29,6 N

Síla potřebná k zavření

35,5 N

Designový hrnek Neon Kactus

známka 1,7

Prodejce: Neon Kactus
Země výroby: Velká Británie
Koupeno: Nasvačinu.cz
Cena: 539 Kč
Objem: 380 ml
Co zjistila zkušebna: Designem vytříbený, tvarem nadčasový a vlastnostmi poměrně povedený je
britský hrnek Neon Kaktus. Při jeho používání vás může těšit, že se při jeho výrobě myslí na životní
prostředí, ale hlavně že je stabilní, vydrží nějaký ten pád, neuvolňují se z něj škodliviny a udrží kávu
celkem horkou, jak se na termohrnek sluší.
Zátěžový test: Umýt a vysušit ocelový „kaktus“ není těžké, i když se z přiloženého letáčku o údržbě nedovíte nic. Pokud při mytí sejmete
těsnění, dbejte na to, abyste ho umístili na správné místo – jinak hrnek neutáhnete. Víčko drží a funguje perfektně. Přitom k jeho otevření není
třeba tolik síly.
Hodnocení uživatelů: Vítěz soutěže o nejkrásnější termohrnek se porotcům líbil i díky tomu, že je lehký, praktický a příjemně se z něj pije.
Ovšem poněkud nekomfortní a násilné šroubování víčka vzbudilo hlavně u žen trochu pohoršení.

Co zjistil test
Stabilita

nepřevrací se

Tepelný pokles

-18,1 °C

Pád

bez poškození

Síla potřebná k otevření

15,3 N

Síla potřebná k zavření

16,5 N

Termohrnek Costa Coffee

známka 1,8
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Distribuce: Costa Coffee
Země výroby: Čína
Koupeno: Costa Coffee
Cena: 349 Kč
Objem: 400 ml
Co zjistila zkušebna: Hřmotný cvalík v barvách kavárenského řetězce Costa Coffee bodoval ve zkoušce
stability. Pomáhala mu totiž protiskluzová úprava dna. Ale úspěšný byl i v dalších testech: zdravotní
bezpečnosti, odolnosti proti úderu nebo tepelného poklesu. Po hodině se teplota horké vody snížila o
necelých 18 stupňů, to není zlé.
Zátěžový test: Pokud se budete řídit podrobnými pokyny v přiloženém návodu (pozor, jsou jen v angličtině!), určitě zvládnete údržbu termohrnku
úspěšně a snadno. Potíže můžete mít se správným utěsněním závitu víčka. Ten je poměrně neposedný a ne vždy dosedne správně.
Hodnocení uživatelů: Na některé porotce byl termohrnek moc velký, robustní a do ruky nepohodlný, jiným solidní vzhled imponoval. Co však
kritizovali všichni, byla tuhá a vzpurná záklopka. Držela tak pevně, až hrozilo, že káva při prudkém otevření vyšplíchne.

Co zjistil test
Stabilita

nepřevrací se

Tepelný pokles

-17,6 °C

Pád

bez poškození

Síla potřebná k otevření

24,8 N

Síla potřebná k zavření

34,8 N

Nespresso Touch Travel Mug

známka 1,8

Distribuce: Nestlé Nespresso
Země výroby: Čína
Koupeno: Nespresso.com
Cena: 480 Kč
Objem: 345 ml
Co zjistila zkušebna: Lesklý termohrnek Nespresso je jistě elegantní, jako jediný ovšem zaváhal ve
zkoušce stability. Na nakloněné rovině se sice nekymácel, ovšem kvůli hladkému dnu klouzal. Jinak se
choval standardně. Při pádu se neponičil, těžké kovy z víčka neuvolňoval, vodu dokázal udržet horkou a
záklopka se samovolně neuvolňovala.
Zátěžový test: Vůči uživateli je to přátelský termohrnek, který při očistě spolupracuje (a po ní se opět krásně leskne), neklade odpor při
šroubování víčka, záklopka jde ovládat s vynaložením přiměřené síly a těsní.
Hodnocení uživatelů: Jedna z porotkyň se bála, že bude lesklý povrch rychle upatlaný, a Nespresso hrnek tak ztratí na své atraktivitě. Naštěstí
utěrka dokáže divy. Horší je to s hmotností, kterou pár porotců také komentovalo. Naopak pochvaly se dočkalo profilování povrchu, jež pomáhá
lepšímu držení v ruce.

Co zjistil test
Stabilita

klouže

Tepelný pokles

-15,8 °C

Pád

bez poškození

Síla potřebná k otevření

14,5 N

Síla potřebná k zavření

29,7 N

Tescoma Constant

známka 1,8

Výrobce: Tescoma s.r.o.
Země výroby: neuvedena
Koupeno: Alza.cz
Cena: 449 Kč
Objem: 400 ml
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Co zjistila zkušebna: Termohrnek Tescoma sice není designový zázrak, ale splňuje nároky na slušnou
termoizolační nádobu. Ustojí pád, drží v pozoru i na nakloněné rovině, zdatně izoluje a z víčka
neuvolňuje škodliviny. K otevření a zavření záklopky je potřeba jen malá síla, takže se může stát, že se
při neopatrné manipulaci nechtěně otevře.
Zátěžový test: Do světa vyráží hrnek z Tescomy vybaven podrobným návodem, a tak dopředu víte, že
ho budete muset mýt výhradně ručně. Což ovšem může dělat kvůli zúženému hrdlu trochu potíže.
Záklopka těsní bezchybně (a otvírá se opravdu příliš snadno!), víčko se však kvůli držáku šroubuje hůř.
Hodnocení uživatelů: Za plastové ucho utržil hrnek body navíc, ovšem jinak se porotcům příliš nelíbil. Také jim připadal zbytečně korpulentní
a v ruce těžký. „Popíjení je ztížené tím, že mi zavírátko dře nos,“ objevila se v dotazníku stížnost.

Co zjistil test
Stabilita

nepřevrací se

Tepelný pokles

-14,3 °C

Pád

bez poškození

Síla potřebná k otevření

9,7 N

Síla potřebná k zavření

10 N

Tesco cestovní termohrnek

známka 2,1

Distribuce: Tesco Stores
Země výroby: Čína
Koupeno: HM Tesco
Cena: 134,90 Kč
Objem: 350 ml
Co zjistila zkušebna: Drobný a nenápadný hrnek z Teska dokázal nástrahám zlínské zkušebny
vzdorovat – možná trochu překvapivě – docela se ctí. Neklouzal a nepadal, a když ho odborníci poslali k
zemi, zvládl to. Voda v něm stydla průměrným tempem a byl i zdravotně nezávadný. Jen záklopka se
otvírala a zavírala příliš snadno.
Zátěžový test: Kdyby se záklopka jen snadno otvírala... Bohužel ani zavřená netěsní, takže stačí, když se hrnek nakloní... A neštěstí je hotovo,
káva je všude. Takže do kabelky nikdy! Příliš mu nepomůže ani nepřehledný, mrňavým a zhuštěným písmem sepsaný návod a úzký tvar, v němž
se rukou s houbičkou či utěrkou špatně smýčí.
Hodnocení uživatelů: Inu, krasavec to není, takže z něj porota nebyla nijak uchvácena. Oprávněné pochyby ovšem měla i o funkci jeho
záklopky a nepříjemné byly i výstupky, které při pití tlačily do nosu.

Co zjistil test
Stabilita

nepřevrací se

Tepelný pokles

-16,8 °C

Pád

bez poškození

Síla potřebná k otevření

8,3 N

Síla potřebná k zavření

14,7 N

Zulu Travel Mug

známka 2,2

Výrobce: Zulu Outdoor
Země výroby: neuvedena
Koupeno: 4Camping.cz
Cena: 99 Kč
Objem: 400 ml
Co zjistila zkušebna: „Velmi odolný hrnek, jehož vlastnosti oceníte v kempu nebo na cestě do práce,“
píše prodejce o hrnku značky Zulu. Pokud nečekáte, že v něm káva vydrží dlouho horká a že se vám
nevylije při neopatrné manipulaci, prosím. Opravdu vydrží pády a je stabilní. Ovšem izoluje hůř a šoupací
uzávěr není příliš pevný...
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Zátěžový test: Je spíš velmi nespolehlivý. V šoupacám uzávěru je totiž malá dírka na odvzdušnění lahve, jíž horká káva teče, a to hojně, i když
je uzávěr zavřený. Mechanismus není udělán natolik pečlivě, aby opravdu těsnil. Takže hrnek – byť vypadá velmi outdoorově – poslouží
maximálně na rychlé vypití kávy v autě nebo při cestě do kanceláře. Pozitivní je ovšem jeho jednoduchá údržba.
Hodnocení uživatelů: Díky příjemně profilovanému uchu se hrnek dobře drží v ruce, je lehký a ergonomický, ovšem po napití skončili někteří
porotci potřísněni kávou.

Co zjistil test
Stabilita

nepřevrací se

Tepelný pokles

-27,2 °C

Pád

bez poškození

Síla potřebná k otevření

4,5 N

Síla potřebná k zavření

7,9 N

Termohrnek De Gusto

známka 2,2

Výrobce: De Gusto
Země výroby: neuvedena
Koupeno: Praktickyobchod.cz
Cena: 199 Kč
Objem: 350 ml
Co zjistila zkušebna: Těžko říct, kdo rozhoduje, jakou barvu zákazník dostane, když si v e-shopu
objedná hrnek De Gusto. Hnědá s nápisem Naše farma není ideální. A ideální není ani sám termohrnek.
Byť je díky protiskluzové úpravě dna stabilní, odolný a zdravotně nezávadný, nedrží dobře teplotu (klesla
téměř o 30 °C) a ani záklopka není příliš jistá.
Zátěžový test: Chvíli záklopka těsnila výborně, jenže pak se při otvírání nečekaně vytrhla z pantů, a tak se většina kávy prudce rozstříkla po
okolí a veškerá spolehlivost víčka vzala zasvé. Ani mytí a vysoušení lahve nebylo snadné kvůli úzkému hrdlu a projmutému tvaru.
Hodnocení uživatelů: Hnědá barva odstínu mléčné čokolády termohrnku mimořádně nesluší, čehož si všimli všichni porotci, tudíž mu nadělili
nejhorší známky ze všech. Ale ani za praktické vlastnosti nesklidil vzorek žádné velké ovace.

Co zjistil test
Stabilita

nepřevrací se

Tepelný pokles

-28,7 °C

Pád

bez poškození

Síla potřebná k otevření

12,1 N

Síla potřebná k zavření

19,7 N

Oxalis Cup and Caddy

známka 2,5

Distribuce: Oxalis, spol. s r. o.
Země výroby: Čína
Koupeno: Oxalis
Cena: 398 Kč
Objem: 355 ml
Co zjistila zkušebna: Prodavačka v prodejně Oxalis byla přesvědčena, že nám nabízí termohrnek. Ve
zkušebně ovšem zjistili, že s udržením teploty má hrnek potíže (za hodinu poklesla o 26,2 °C) a ani
uzávěr nedrží příliš pevně. Pochvalu naopak zaslouží stabilita pohárku, protože ho pěnová podložka dna
drží pěkně na místě, a zdravotní nezávadnost víčka.
Zátěžový test: Tekutina se začala hrnout zpod víčka i uzávěru prakticky okamžitě, jakmile se jich dotkla hladina kávy. Víčko totiž není
šroubovací, jen se na hrnek přitlačí. Pohyblivý uzávěr chvíli těsnil, ale pak se náhle a nečekaně otevřel. Jako netradiční šálek na čaj (nebo dóza
na jeho skladování, jak doporučuje firma Oxalis) bude fungovat skvěle, jako termohrnek nikoliv.
Hodnocení uživatelů: Kdepak, tohle není funkční termohrnek, tvrdili všichni porotci, kterým nevyhovoval ani jeho soudkovitý tvar.

Co zjistil test
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Stabilita

nepřevrací se

Tepelný pokles

-26,2 °C

Pád

bez poškození

Síla potřebná k otevření

4,5 N

Síla potřebná k zavření

8,7 N

Ibili Termohrnek: známka 2,7
Výrobce: Ibili Menaje, S.A.
Země výroby: neuvedena
Koupeno: VseNaVareni.cz
Cena: 198 Kč
Objem: 380 ml
Co zjistila zkušebna: Drží ve vzpřímené poloze, odolá i hrubému zacházení a neobsahuje škodliviny,
potud nádoba španělské firmy Ibili odpovídá nárokům na termohrnek. Jenže izoluje nejhůř ze všech
testovaných vzorků, a hlavně neudrží tekutinu uvnitř. Není třeba se posuvného uzávěru ani dotýkat, stačí
jen hrnkem zatřást... A je doširoka otevřen.
Zátěžový test: Otočit nádobu (nejspíš vyrobenou z kombinace plechu a plastu, ale o materiálu se nic nedozvíte ani na stručné přelepce na
hrnku, ani na internetu) dnem vzhůru? Nepřipadá v úvahu! Takový pokus by mohl skončit nehezkými spáleninami. Na svém místě nedrží uzávěr,
ale ani víčko nedisponuje zrovna spolehlivým závitem.
Hodnocení uživatelů: Porotci ani nemuseli číst výsledky ze zkušebny, aby poznali, že uzávěr kloudně nefunguje. „Navíc z něj káva při pití cintá
všude okolo,“ nahněvalo jednu porotkyni.

Co zjistil test
Stabilita

nepřevrací se

Tepelný pokles

-28,8 °C

Pád

bez poškození

Síla potřebná k otevření

1,5 N

Síla potřebná k zavření

0,9 N

Přečtěte si další exkluzivní články z iDNES Premium

Matka zabila svého postiženého syna. Vraždila z lásky i strachu

Soused začal šetřit. Topí vším, co jde spálit, a my se dusíme kouřem
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Mrtvolu jsme našli i po roce, zabalenou ve fólii, vzpomíná šéf
mordparty

Výbušné vyřizování účtů i „prohnilí“ policisté. Jak kvetl zločin v 90.
letech

... a další stovky článků

Věnovat odemčený článek přátelům

Autor: Magdalena Nová

Zařizujete si domácnost, nakupujete sportovní výbavu, chystáte se na dovolenou? S výběrem toho nejlepšího zboží či služeb na míru pomohou nezávislé spotřebitelské testy. Exkluzivně na
iDNES Premium.

Test vepřového ve vlastní šťávě: menší producenti porazili velkovýrobce o parník

Za studena na chleba, ohřáté s rýží, ve spíži nachystané na horší časy. Vepřové maso ve vlastní...

Test kávy na čerpacích stanicích: z auta uděláte kavárnu jen výjimečně

Může to být lahodná vzpruha na cestách i utrejch, který vám znechutí další kilometry za volantem....

Velký test samotestů na covid: lépe fungují výtěrové, některé neodhalí nic

Ještě před dvěma lety znamenaly dvě čárky na testu, že se budou chystat křtiny, delta byly americké...

Test termohrnků: Třetina netěsní a káva v nich rychle chladne

Ranní káva je prý nejlepší, jen na ni nebývá dost času. Pokud si ji chcete vypít cestou do práce,...

Zmrzlinová mapa Česka. Přinášíme čtyřicet tipů, kde si dát blaho v kornoutu

Zmrzliny jsou sladké, pikantní, plné ovoce nebo čabajkové, ze smetany či veganské, ale vždy...
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Velký test školních batohů: pozor na rozměry, pevná záda i váhu materiálu

Zatím se šplouchají v rybníku, brouzdají lesem, táboří a nechávají se hýčkat u babiček. Jenže už za...
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