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Rok 2005  

   V tomto roce se datuje počátek Projektu vysavače. Nultý vysavač ve 
Sbírce byl ETA 0400 (model 83). Tento vysavač jsme dlouhá léta používali 

doma. Po úspěšném složení maturity mi vyvstal volný čas, a tak jsem se 
pustil do rozebírání tohoto vysavače. Jelikož už nesl velké známky 

opotřebení, jako ulomené madlo, netěsnící kryt prachového filtru, tak jsem 
se dal do rozkládání. Vysavač jsem tak totálně a dokonale rozložil, že už 

nešel složit dohromady (občas praskly další plasty, turbína motoru byla 

komplet rozebrána) - Galerie vysavače. Takže nultý kousek ve Sbírce šel do 

popelnice. 

   Po pár dnech se mi to rozleželo v hlavě a začal jsem toho litovat, že jsem 

vysavač vyhodil. Tak jsem nelenil a u babičky jsem si vyprosil starý vysavač 
(stejně ho už nepoužívali). Oficiálně první vysavač ve Sbírce je ETA 418 

(model 76). Vysavač již neměl prakticky žádné původní příslušenství kromě 
hubice na radiátory. Vysavači nefunguje ani ukazatel stavu prachové filtru. 

Nicméně motoricky je na tom velmi dobře a šlape jak hodinky.  

   A tím to vše odstartovalo. Vzal jsem do ruky plínu (nejlepší hadr, který 

existuje), Pronto, vyčistil jsem ho a nafotil. První fotografie vznikly 
18.05.2005. Vznikly pouhé tři skromné fotky. Pár dní se mi rodily v hlavě 

plány a pak přibývaly další fotografie. 30.06.2005 přibyl druhý kousek do 
Sbírky a to vysavač ETA 2400 (model 87). Vysavač jsem koupil v zastavárně 

za 100,- Kč. Je funkční a má originální hadici. Doposud jsem nevěděl o 
existenci tohoto modelu, který je zjednodušený model Nultého kousku 

Sbírky tedy vysavače ETA 0400. 

   04.07.2005 přibyly další modely vysavačů a to ETA 410 Tiger (model 70) 

a ETA 0405 (model 94). Oba dva vysavače jsou nefunkční a donesl jsem si 
je z opravny elektrospotřebičů v Trutnově. Vznikají další fotografie a Sbírka 

čítá 4 kusy vysavačů. V tuto dobu ještě nevznikaly popisy vysavačů ani 

prakticky neexistoval Projekt vysavače, jen jsem měl 4 vysavače. 

   05.08.2005 dostal jsem vysavač ETA 412 (model 77) od tety ze 

Slovenska. Vysavač byl získán bez jakéhokoli příslušenství a měl vyměněný 
přívodní kabel a nahrazené madlo. 17.08.2005 jsem získal vysavač ETA 409 

(model 62) od sousedů. Vysavač posloužil opět pro rozebírací účely :). Nyní 

již nefunguje a slouží pro náhradní díly. 24.08.2005 získán unikátní vysavač 
ETA 1403 (model 90). V tu dobu jsem naprosto nevěděl, že vyráběly tyto 

vysavače.  

   05.11.2005 přibyly další vysavače a to Elektro-Praga 402 Jupiter a ETA 
0402 (model 90). Oba dva vysavače jsou funkční a Jupiter je historickým 

kouskem ve Sbírce. V tuto dobu také startuje Projekt vysavače. Tento 
projekt sestává z nafocení (detailního) vysavače, vytvoření základního 

popisu. 

http://www.etavysavace.cz/?page_id=136
http://vysavace.humlak.cz/photogallery/04002/index.html
http://www.etavysavace.cz/?page_id=290
http://www.etavysavace.cz/?page_id=146
http://www.etavysavace.cz/?page_id=241
http://www.etavysavace.cz/?page_id=490
http://www.etavysavace.cz/?page_id=253
http://www.etavysavace.cz/?page_id=189
http://www.etavysavace.cz/?page_id=460
http://www.etavysavace.cz/?page_id=210
http://www.etavysavace.cz/?page_id=485
http://www.etavysavace.cz/?page_id=485
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   Tyto popisy sestávaly z celkového pohledu, základního popisu, popisu 
vstupu vzduchu, prachového filtru, motoru, výstupu vzduchu, příslušenství 

a popis končil u celkového pohledu z jiného úhlu. Původní popis Elektro-

Praga 402 Jupiter. 

   Na konci roku 2005 je tedy ve Sbírce 9 vysavačů a Projekt 

vysavače je na samém začátku. 
 

 

 Rok 2006 

   Leden 2006 přinesl další vysavač. Bohužel se jednalo jen o skelet bez 

motoru, ale rozšířil řadu "doutníkových" vysavačů. V březnu tohoto roku se 

dařilo, protože jsem dostal od strejdy vysavač ETA 1-419 (model 80). Tento 
vysavač jsme měli ve školce a jedná se o základní a jednoduchý typ. 

Bohužel vysavač měl spálený motor. Již mám náhradní motor a čeká na 

výměnu.  

   Měsíc duben byl velmi úspěšný, protože jsem získal vysavače ETA 1440 
(model 92) a ETA 7400 (model 92). Vysavače jsou funkční. Bohužel při 

nabídnuté výměně vysavače ETA 1440 za vysavač ETA 7400 (model 84) 
vysavači ETA 1440 shořel motor. Byl navrácen do Sbírky a následně jsem 

vyměnil výše uvedený vysavač za ETA 1403 (model 90), který je funkční 
do dnes a slouží pro vysávání aut. V tomto měsíci také vzniká porovnávací 

galerie modelů ETA 2400 a 7400. 

   Květen a červen byly měsíce získání vysavačů ETA 7400 (model 84) a 
ETA 7400 (model 90), oba dva vysavače jsou funkční. Při postupné 

rozšiřování Sbírky pokračovala práce na Projektu vysavače. Rozrůstaly se 
popisy vysavačů, vznikala vlastní tvorba v podobě dokumentů, např. ETA 

tlačítka vysavačů, ETA typy hadic vysavačů, ETA vstup a výstup vzduchu aj.  

   V srpnu a září jsem získal další cenné kousky vysavačů v podobě ETA 
2400 (model 97), ETA 417 (model 80). ETA 2400 byl první vysavač, který 

je bílý z této modelové řady a vysavač ETA 417 jsou "nedostatkové" zboží 
:). Oba vysavače jsou funkční a zachovalé. Byl také nafocen a zařazen do 

Sbírky vysavač ETA 3408 (model 98) nazývaný Quinto. Tento vysavač není 
ve Sbírce, ale má vlastní popis včetně spousty materiálu. V září vzniká 

porovnávací galerie modelů ETA 0400 a 2400. Tyto dokumenty již nejsou 
aktuální a momentálně pracuji na jejich nové a upravené (informačně i 

stylisticky) verzi. 

   Pro tento rok to bylo vše, co přibylo do Sbírky. Mezitím ovšem stále 

pokračovala práce na Projektu vysavače. Rozšiřovaly se popisy, přibývala 
vlastní tvorba a množili se Oficiální dokumenty, návody a fotografie. 

http://www.etavysavace.cz/?page_id=210
http://www.etavysavace.cz/?page_id=210
http://www.etavysavace.cz/?page_id=308
http://www.etavysavace.cz/?page_id=560
http://www.etavysavace.cz/?page_id=166
http://www.etavysavace.cz/?page_id=166
http://www.etavysavace.cz/?page_id=460
http://www.etavysavace.cz/?page_id=166
http://www.etavysavace.cz/?page_id=146
http://www.etavysavace.cz/?page_id=146
http://www.etavysavace.cz/?page_id=503
http://www.etavysavace.cz/?page_id=577
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Dokonce jsem také na internetu objevil k části vysavačům Technickou 

dokumentaci. Vše bylo staženo a zařazeno do Projektu vysavače. 

   Na konci roku 2006 je ve Sbírce 19 vysavačů. Rok 2006 přinesl 10 

kusů vysavačů.  

 

 

 Rok 2007 

   Březen tohoto roku byl velmi úspěšný z důvodu získání vysavače Elektro-

Praga 401 Standard. Vysavač je funkční a v zachovalém stavu. Byla 

zachována pouze původní sací hadice. Téhož měsíce se Sbírka rozšiřuje o 
další vzácný kousek a to ETA 412 (model 79). Vysavač je kompletně 

zachován v původním stavu a co je důležité, má kompletní příslušenství ve 

výborném stavu včetně brašny na toto příslušenství.  

   17.03.2007 jsem nafotil veškeré příslušenství od hubic přes hadice až po 

prachové filtry. Tato galerie dala základ původní tvorbě ETA Příslušenství 
vysavačů. Téhož dne byl získán vysavač ETA 2406 (model 94). Vysavač byl 

získán bez příslušenství, pouze se sací hadicí. Vysavač byl na konci března 

podruhé zdokumentován a byl k němu vytvořen popis. Projekt vysavače 
pokračuje a skenuji obrázky a různé materiály, jedná se především o 

návody na vkládání filtrů do vysavačů. 

   Na konci měsíce června přibyly další kousky do Sbírky. Byl to vysavač 
ETA 1-418. Druhý den přibyl vysavač ETA 2400 (model 88). Vysavač byl 

získán s původní sací hadicí, sací trubky a podlahová hubice byli též součásti 
vysavače. Na konci měsíce vznikla Extra galerie porovnání vysavačů ETA 

418 a ETA 1-418. 

   Počátkem července vzniká další Extra galerie vysavačů ETA 2400 x ETA 2400 

x ETA 2400. Následující den byl získán vysavač ETA 3400 (model 94). Tento 

vysavač je kompletně zachovalý a funkční. Byl získán ovšem bez 
příslušenství, a to i bez hadice. O pár dní byly získány cenné kousky v 

podobě historických vysavačů Elektro-Praga V300 a druhý zatím nezjištěný 
model. Oba dva modely se datují do období před druhou světovou válkou. 

Tedy unikáty. Model V300 byl získán včetně kompletně zachovalého 

příslušenství. 

  Projekt vysavače pokračuje a materiálu přibývá a vlastní tvorba se 

rozšiřuje.  

   Sbírka obsahuje 23 vysavačů. V tomto roce přibyly 4 kusy.  
 

http://www.etavysavace.cz/?page_id=207
http://www.etavysavace.cz/?page_id=207
http://www.etavysavace.cz/?page_id=253
http://www.etavysavace.cz/?page_id=566
http://www.etavysavace.cz/?page_id=146
http://www.etavysavace.cz/?page_id=162
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Rok 2008 

 

   V roce 2008 do Sbírky nepřibyl ani jeden nový vysavač a práce na Projektu 

vysavače byla dočasně zastavena. Ovšem startuje Web o vysavačích. 

Veškerá má činnost se soustřeďuje na tvorbu stránek. 

 

 

Rok 2009 

   Tento rok je úspěšný do rozšiřování Sbírky. Byl pořízen nový vysavač ETA 

7454 (model 2009), galerie vzniká v druhé polovině března. Druhý den je 

nafocena galerie též nového vysavače ETA 3404 (model 06), víceúčelový 
vysavač, který vysává vodu, a taky má zařízení na praní koberců a mytí 

oken. Poměrně těžký, ale docela dobře funkční vysavač. 

   Počátkem dubna byli získány vysavače ETA 0403 (model 88) a ETA 3403 
(model 91). Oba dva kousky prošli před zakoupením údržbou v servisu a 

jsou funkční. Vysavači ETA 0403 chybí pouze tlačítko navíjení, ovšem na 
funkčnost to nemá vliv. Pár dni poté vzniká galerie vysavačů ETA 416 

(model 74), ETA Rowenta 0404 - druhý hrncovitý vysavač jak ve výrobě tak 
i ve Sbírce. Tento vysavač byl věnován jako sponzorský dar Městského 

úřadu Trutnov. Vysavač je funkční. 

   Téhož dne do Sbírky přibyl další vysavač řady x400 a to ETA 0400 (model 

79). Tento vysavač je zcela funkční a byl získán i s originální prodejní krabicí 

z té doby. Bohužel bez příslušenství.  

   V květnu jsem získal celkem raritní kousek vysavače ETA 418 (model 79), 

který je zelený. Vysavač před koupí prošel údržbou v servisu, jediné co mu 

chybí, je elektronická regulace sacího výkonu (byla vymontována). Na konci 
května přibyla další rarita v podobě vysavače ETA 408 (model 73). Tento 

vysavač byl před koupí vyčištěn a opraven. Bohužel zub času se podepsal 
na plastovém madle, které je ulomené. Vysavač byl získán bez 

příslušenství. 

   Na konci roku je ve Sbírce 31 vysavačů. Za tento rok přibylo 8 

kusů. 

 

 

 

 

http://www.etavysavace.cz/?page_id=447
http://www.etavysavace.cz/?page_id=457
http://www.etavysavace.cz/?page_id=463
http://www.etavysavace.cz/?page_id=281
http://www.etavysavace.cz/?page_id=443
http://www.etavysavace.cz/?page_id=136
http://www.etavysavace.cz/?page_id=290
http://www.etavysavace.cz/?page_id=182
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Rok 2010 

   Tento rok přibyl do Sbírky pouze jeden vysavač a to ETA 1400 (model 
84). I když tento rok byl velmi slabý na přírůstky, vzácný kousek, který 

přibyl to vše vynahradil. Vysavač je zcela funkční a zachovalý. Vysavač byl 

získán bez příslušenství. 

   Práce na Projektu vysavače a Webu byla utlumena z důvodu studia na 

vysoké škole. 

Na konci roku je ve Sbírce 32 vysavačů. Za tento rok přibyl 1 kus.  

 

 

Rok 2011 

   Do Sbírky přibyl ruční vysavač ETA 422 Manus (model 1975). Vysavač je 

bohužel nekompletní a má spálený motor. O měsíc později jsem dostal malý 
vysavač ETA 2409 Piccolo (model 98). Vysavač nemá příslušenství a 

bohužel má spálený motor. V létě do Sbírky přibyl cenný člen ETA 419 

(model 78). Vysavač má rozbité přední víko, ale jinak je v pořádku :).  

   Práce na Projektu vysavače, Webu a Sbírce jsou zastaveny! 

   Za tento rok přibylo do Sbírky 3 kusy vysavačů. Celkem Sbírka má 

35 kusů.  

 

 

Rok 2012 

   V tomto roce jsem navštívil Hlinsko, město, kde se po dlouhá léta vyráběly 

elektrospotřebiče ETA. Potkal jsem člověka, který také sbírá vysavače, ale 
věnuje se celé škále elektrospotřebičů ETA. Od něj jsem si také přivezl pár 

dalších kousků do Sbírky a spousty oficiálních materiálů. 

   12.05.2012 proběhla rozsáhlá inventarizace, sepsání všech vysavačů, 

jejich stavu a funkčnosti, roztřídění a uložení do krabic a byl vytvořen 

kompletní přehled o Sbírce. Seznam - Sbírka 

   19.05.2012 přibyly čtyři kousky do Sbírky. Byl to vysavač ETA 0400 

(model 89), který je zcela funkční a prošel menší údržbou. Dále následuje 
vysavač ETA 411 (model 70), též po menší údržbě a zcela funkční. Další 

raritou je vysavač ETA 423 (model 78), tento vysavač se může použít jako 

ruční nebo jako podlahový. Kousek je zcela zachovalý a funkční. Posledním 

http://www.etavysavace.cz/?page_id=155
http://www.etavysavace.cz/?page_id=136
http://www.etavysavace.cz/?page_id=247
http://www.etavysavace.cz/?page_id=526
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kousek, který jsem si přivezl je vysavač ETA 0425 (model 90). Vysavač je 

zachovalý a funkční. 

   Mezitím pokračují intenzivní práce na Projektu vysavače a rozšiřování 
popisů vysavačů, galerií a natáčení prvních videí. Web se postupně rozšiřuje 

o tyto novinky a vlastní tvorbu. 

   Na konci roku 2012 čítá Sbírka 41 vysavačů z toho 3 kusy jsou v 

dlouhodobé zápůjčce a 2 kusy se využívají k úklidu. 

 

Rok 2013 

   V březnu přibyly dva vysavače do Sbírky. Vysavač ETA 418 (model 76), 
který je funkční, ale bez jakéhokoliv příslušenství a vysavač ETA 0402 

(model 85), který má spálený motor a byl získán bez jakéhokoliv 
příslušenství. Vysavač ETA 0402 by věnován firmou Humlnet. Koncem 

března byl zařazen do Sbírky i nový vysavač ETA 6450 Proximo (model 12).  

   1.4.2013 startují nové stránky vysavačů. Grafika se nezměnila, ale 

kompletně se změnil obsah. Současně startuje Projekt vysavače - nová 
verze, kdy popisy vysavačů byly kompletně předělány, fotografie byly 

roztříděny, veškerý oficiální materiál byl naskenován (digitalizován) a vše 
bylo roztříděno. V polovině dubna přibyl další vysavač do Sbírky a to ETA 

0400 (model 83).  

   Koncem dubna jsem sehnal spousty servisních návodů, jak ke starším, 

tak i k novějším modelům vysavačů. Udělal jsem si hodně velkou radost. 

   7.5.2013 je ve Sbírce 52 vysavačů, počet zapůjčených a 

používaných vysavačů se nezměnil! 

 

Rok 2014 

   Tento rok se nese v digitalizaci materiálů a rozšiřování oficiálních 

materiálů k vysavačům. První vysavač v tomto roce je ETA 406 (model 60). 

Vysavač je poměrně zachovalý, nicméně byl získán bez jakéhokoli 
příslušenství. V dubnu přibyl vysavač ETA 2406 (model 94) bílé barvy. 

Vysavač je funkční a relativně i zachovalý. K vysavači bohužel nebyla ani 

hadice, tedy byl bez jakéhokoli příslušenství.  

   Září tohoto roku do Sbírky přibyl zcela nový vysavač, který byl výrobek k 

příležitosti výročí společnosti. ETA 3452 Generoso (model 14) je používán 

v domácnosti a nemohu si ho vynachválit. Variabilita příslušenství a vysoký 

sací výkon jsou přednosti tohoto modelu. 

http://www.etavysavace.cz/?page_id=531
http://www.etavysavace.cz/?page_id=290
http://www.etavysavace.cz/?page_id=485
http://www.etavysavace.cz/?page_id=136
http://www.etavysavace.cz/?page_id=136
http://www.etavysavace.cz/?page_id=175
http://www.etavysavace.cz/?page_id=566
http://www.etavysavace.cz/?page_id=598
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   Rok 2014 přinesl do Sbírky 3 kusy vysavačů, nová videa a nové materiály. 
Také se rozeběhl Cloud (Onedrive) na kterém jsou uveřejněny videa a 

popisy vysavačů (vlastní tvorba). 

   Sbírka tedy čítá 55 vysavačů. 

 

Rok 2015 

   První polovina tohoto roku se vyznačuje získáním velmi vzácného 
příslušenství, a to konkrétně Elektrického rotačního kartáče ETA 959 z 

80.tých lech vhodného jako příslušenství pro řadu vysavačů ETA x400. 

Kartáč je velmi zachovalý a funkční. S tímto kartáčem byla získána i 

šamponovací hubice ETA 461 hnědá. 

   Léto tohoto roku je ve znamení dalšího kousku ETA 418 (model 79). 

Vysavač je funkční a relativně zachovalý, jediná vada na kráse je prasklý 

přední kryt prachového filtru, ale tento kryt je ve Sbírce a čeká na výměnu. 

   V Září rozšířil nový vysavač ETA 1497 Trimo (model 15) Sbírku. Vysavač 
je zcela nový, s bohatým příslušenstvím a dobrým sacím výkonem. Vysavač 

je používán v domácnosti.  

   Další raritou, která se povedla v Listopadu je získání vysavače ETA 1-418 
(model 81) oranžové barvy. Vysavač je zachovalý a plně funkční, jen byl 

získán bez jakéhokoli příslušenství.  

Veškerá videa vysavačů byla uložena Youtube.  

   Sbírka čítá 59 kusů vysavačů a za tento rok přibyly 4 kusy. 
 

 

Rok 2016 

   Na začátku roku 2016 se otevírají nové kontakty a přístup k dalším 

vysavačům. V lednu přibývají dva velmi vzácné kusy do Sbírky a to ETA 
413, oba dva vysavače jsou plně funkční a  každý má jinou barvu. 

K vysavačům je i příslušenství v podobě originální hubice a sací hadice.  

   Únor se nese v duchu červeného Manusu (poměrně rarita), zelené 418 

s elektronickou regulací, ale významný kus ve Sbírce je béžová 7400 

s elektronickou regulací a původními tlačítky, která vypadá jako nová.  

   Blíží se 11. výročí Sbírky, a tak byla zřízena vlastní doména 

(www.etavysavace.cz), probíhá intenzivní práce na nových stránkách a 

celkově se projekt rozrůstá i digitálně. Na Youtube jsou nahrávány další 

http://1drv.ms/1IGeei2
http://www.etavysavace.cz/?page_id=606
http://www.etavysavace.cz/?page_id=606
http://www.etavysavace.cz/?page_id=290
http://www.etavysavace.cz/?page_id=602
http://www.etavysavace.cz/?page_id=297
https://www.youtube.com/channel/UCVt4Jp21B7wEBtrVRawxkPQ
http://www.etavysavace.cz/?page_id=496
http://www.etavysavace.cz/?page_id=496
http://www.etavysavace.cz/?page_id=508
http://www.etavysavace.cz/
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videa, stránky se tvoří, doplňují a upravují. Do Sbírky přibyly čtyři vysavače 
a z toho významný kousek ETA 3400 s původními tlačítky, ze které jsem si 

udělal „první“ pracovní vysavač. 

   V dubnu se nám otevřel zcela nový kontakt a trochu jsme cestovali po 

republice, takže jsme si  dovezli  10 vysavačů. Mezi nimi byly vzácné kousky 

jako třeba ETA 414, 407, 406 či bílá 7400 bez regulace. Vzniká nová Evidence 

Sbírky a Evidenční karty. Do této doby se Sbírka rozrostla o 25 kusů 

vysavačů.  

   Květen je v znamení útlumu a do Sbírky přibyly jen tři vysavače. Mezi 

těmito vysavači je ovšem ETA 419 v červené barvě. 

   Červen je ve znamení velkých prací a nových přírůstků. V červnu přibylo 

do Sbírky 20 kusů vysavačů. Mezi nimi byly dva úplně nové, zakoupené 

v obchodech, vzácná 417 a 413. Objevila se také rarita, ETA 412 na 120V. 

   V červenci přibyly do Sbírky oblíbené modely x406 a x407. Tento měsíc 

je ve znamení rozsáhlé Inventury, která mimo jiné souvisí s nákupem 

nových krabic, vybavení a vzniku vlastních štítků včetně QR kódu pro každý 

vysavač. QR kód obsahuje informace o konkrétním vysavači s odkazem na 

nové stránky. V průběhu Inventury se fotí spousta nových fotek, různé série 

vysavačů, příslušenství a to vše je následně použito do nových stránek. 

Inventura ukázala, že  vznik nových Evidenčních karet a přepracování 

současné Evidence bylo velmi nutné z hlediska počtu vysavačů a roztřídění 

do jednotlivých kategorií.  

   Srpen je v duchu doznívající Inventury, zpracování podkladů a finišování 

závěru. V průběhu Inventury se změnil styl focení a natáčení videa a 

vznikají nové fotky na jednobarevném pozadí, a to včetně příslušenství. 

Videa jsou taktéž natáčeny na jednobarevném pozadí a pokud to situace 

dovolí, tak včetně hadice. Přibyly jen dva vysavače, ale za to velmi ceněné. 

Zelená ETA 1400 a červená ETA 7400. 

   Na Září je naplánovaná Inventura příslušenství, včetně čištění a tvorby 

nových fotografií a sérií příslušenství. Otevřel se nám mezinárodní kontakt 

na Slovensku a přivezli jsme si náhradní díly, a do Sbírky přibyly vzácné 

kousky v podobě vysavačů ETA 7400 s mikrofiltrem a papírovým filtrem, 

tyčovým vysavačem 0424 a vzácným vysavačem ETA 410 Tiger. 

   Říjen je v duchu zpracování podkladů z Inventur a konečném uzavření 

Inventury 2016. Na stránkách byly vyměněny všechny fotky za nové 

s jednobarevným pozadím. Na Facebooku se stránka upravila a rozrostla do 

maďarského a anglického jazyka. Jelikož se navazují kontakty i v Maďarsku, 

je založena přímo maďarská stránka Porszívó ETA na Facebooku a na 

Youtube došlo ke změnám v textu kdy jsou vkládány česky, maďarsky a 

anglicky. 

http://www.etavysavace.cz/?page_id=162
http://www.etavysavace.cz/?page_id=1008
http://www.etavysavace.cz/?page_id=971
http://www.etavysavace.cz/?page_id=175
http://www.etavysavace.cz/?page_id=166
http://www.etavysavace.cz/?page_id=304
http://www.etavysavace.cz/?page_id=503
http://www.etavysavace.cz/?page_id=496
http://www.etavysavace.cz/?page_id=253
http://www.etavysavace.cz/?page_id=155
http://www.etavysavace.cz/?page_id=166
http://www.etavysavace.cz/?page_id=166
http://www.etavysavace.cz/?page_id=2095
http://www.etavysavace.cz/?page_id=241
https://www.facebook.com/PorszivoEta/
https://www.youtube.com/channel/UCVt4Jp21B7wEBtrVRawxkPQ
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   V listopadu přibyly jen tři kusy vysavačů, nicméně mezi nimi jedna 

červená 418 s elektronickou regulací sacího výkonu a 1-418 včetně 

kompletního originálního příslušenství a originální prodejní krabicí. Po 

uzavření Inventury 2016, došlo ke zpracování podkladů, vyplnění formulářů 

a odeslání přihlášky na Ministerstvo kultury. V polovině listopadu nás 

navštívila kurátorka sbírek z Národního technického muzea, uskutečnili 

jsme prohlídku a dlouhý pohovor o naší Sbírce, plánech do budoucna a 

odeslané přihlášce na MK. 

   Prosinec, vánoční čas, a dali jsme si velmi vzácné kousky pod stromeček. 

Mezi nimi byla ETA 417 v krémové barvě a hnědá ETA 419. Před koncem 

roku proběhlo osobní jednání na Ministerstvu kultury, ohledně registrace a 

budoucnosti naší Sbírky. 

   Sbírka čítá 133 kusů vysavačů a za tento rok přibylo 73 kusů. 
 

 

Rok 2017 

   Rok 2017 se nese v duchu velkých změn, přírůstků a oficiálních záležitostí 

kolem Sbírky a celého Projektu. Leden je ve znamení přírůstků 4 vysavačů 
a dalším rozšiřování modelu ETA 413. Vysavače jsou plně funkční a mají 

originální příslušenství.  

   Únor je laděn v odpočinkovém duchu a doplňování Projektu v Evidenci a 

dalších materiálů nezbytných pro Sbírku. 

   V březnu přibylo dalších sedm vysavačů. Mimo jiné i nové vysavače 
darované jako sponzorský dar. Konkrétně ETA 2502 Mio Digi a ETA 2481 

Canto. Oba tyto vysavače jsou zařazeny do Sbírky a Projektu, ale slouží pro 
běžný úklid našich domácností. V tomto měsíci jsme byly oficiálně zařazeny 

do Centrální evidence sbírek pod záštitou Ministerstva kultury. Kurátor 
Sbírky má oficiální status Muzejník. V březnu se též podařilo sehnat model 

ETA 0402, který byl určený na export a prodával se pod označením Iskra 

TS 650. Vysavač byl určen pro jugoslávský trh. 

   Blíží se 12. výročí Sbírky a Projektu a v dubnu se rozšiřuje Sbírka o dalších 
šest vysavačů. Rozšířil se model ETA 417 o další kusy a přibyl jeden kus 

oblíbené řady kurátora, a to ETA 1-419. 

   Květen je ve znamení oslav a hodnocení 12. let celého Projektu a Sbírky. 

Do projektu přibyly vitríny pro vystavení vysavačů, a to buď různých 
modelů, nebo jednoho modelu s kompletním příslušenstvím. V květnu 

nepřibyl žádný vysavač. 

http://www.etavysavace.cz/?page_id=290
http://www.etavysavace.cz/?page_id=503
http://www.etavysavace.cz/?page_id=304
https://www.etavysavace.cz/?page_id=496
https://www.etavysavace.cz/?page_id=2392
https://www.etavysavace.cz/?page_id=2451
https://www.etavysavace.cz/?page_id=2451
https://www.etavysavace.cz/?page_id=485
https://www.etavysavace.cz/?page_id=503
https://www.etavysavace.cz/?page_id=308
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   V červnu přibyly tři vysavače, a to ETA 7400 z roku 1986. Tento vysavač 
nemá z výroby plastový kryt prostoru pro elektronickou regulaci. Tato 

kombinace je poměrně zvláštní a je jediný, který to má z těchto modelů ve 

Sbírce. A rozšířila se skupina Série po sobě jdoucích modelů o typ ETA 1414 
a 2414 nazvané Draco. Mimo jiné probíhají přípravy na každoroční 

inventuru, která je již několik let stanovena na Červenec daného roku. 

Proběhla příprava podkladů a sepsání důležitých úkolů. 

   Červenec přinesl šest vysavačů do Sbírky. Rozšířil se model 3408 o další 

kusy, a hlavně přibyl v bílé barvě. Pro nás celkem vzácný kus. Také 
proběhla inventura, nové řazení krabic, nové uložení vysavačů a začalo 

postupné sdružování stejných nebo příbuzných modelů do stejných krabic. 
Během inventury došlo i prostorovému uspořádání uložení vysavačů, tedy 

krabic. Vznikly nové foto sady, videa a všechny vysavače byly 

zkontrolovány, utřeny od prachu, byla porovnána Evidence a vyfoceny 
všechny QR kódy umístěné na vysavačích. Bylo roztříděno příslušenství a 

striktně odděleno od příslušenství, které není originální. Neoriginální 

(universální či od jiné značky) bylo uloženo do samostatných krabic.  

   Srpen se nesl v duchu rozšiřování skupiny Série po sobě jdoucích 

vysavačů. Přibyl velmi důležitý model ETA 2408. Velice hezká ETA 412 
z roku 1977 ve světle modré barvě, hnědá ETA 413 určená na vývoz a nese 

na sobě německý popis a další kus modelu ETA 0424 s označením Dilem, 
též určený na vývoz. Vysavač má originální příslušenství, a dokonce i 

originální krabici. 

   Září je každoročně ve znamení pravidelné zahraniční spolupráce. Přibylo 

osm kusů vysavačů, které byly zakoupeny, vyměněny či jsme dostali jako 
dar v zahraničí. Průběžně je upravován vlastní web, Facebook se rozrůstá a 

kanál na Youtube získává čím dál tím více pravidelných odběratelů. Kurátor 

Sbírky si udělal radost a pořídil si jeden kus modelu ETA 0400, jeho citovka. 

   Říjen se nese ve znamení úprav Projektu, úpravy webu a dokončování 

inventury. V tomto měsíci nepřibyly žádné vysavače. 

   V listopadu jsme překročili 50. tis shlédnutí na Youtube, 50 stálých 

odběratelů tohoto kanálu, 105 lajků na Facebooku a počet vysavačů dosáhl 
180 kusů. V tomto měsíci přibyly dva kusy vysavačů. Též jsme se byli 

podívat na výstavě ETA výrobků v Pardubicích. 

   Prosinec se nese v duchu dalších úspěchů. Kurátor Sbírky se stal 

oficiálním členem Asociace muzeí a galerií ČR. Do Sbírky přibylo pět kusů 
vysavačů. Nejvzácnější je model ETA 417 z roku 1977, který je původní 

barvy, ve kterých byl vyráběn na začátku jeho produkce. 

   Sbírka čítá 185 kusů vysavačů a za tento rok přibylo 52 kusů. 
 

https://www.etavysavace.cz/?page_id=166
https://www.etavysavace.cz/?page_id=2649
https://www.etavysavace.cz/?page_id=2977
https://www.etavysavace.cz/?page_id=2779
https://www.etavysavace.cz/?page_id=253
https://www.etavysavace.cz/?page_id=496
https://www.etavysavace.cz/?page_id=2095
https://www.etavysavace.cz/?page_id=136
https://www.etavysavace.cz/?page_id=503
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Rok 2018 

 

Rok 2018 se nese v duchu přírůstků Nových vysavačů. Vysavače byly 

zakoupeny v rámci Sbírky, a některé vysavače byly sponzorskými dary do 

Sbírky.  

Leden přinesl 4 nové modely v kategorii nových vysavačů. Vysavače 

mají HEPA filtr, univerzální prachové filtry a rozmanité příslušenství. Byla 

doplněna řady vysavačů x507. 

Únor přinesl top model vysavače ETA 2510, který má dálkové ovládání 

a je digitální. Bohužel, po pár dnech skončil na reklamaci, přestalo fungovat 

dálkové ovládání. 

Jaro se neslo v duchu útlumu příjmu vysavačů a získaný čas se 

věnoval pro rozvoj webu, stránek na Facebooku a Youtube. 

V létě jsem přivezl ze Slovenka pár dalších kusů, které jsou cenné pro 

Sbírku. Konkrétně ETA 414 s nezlomeným držadlem a hnědou 1-419 včetně 

předního a zadního plastu. 

Na podzim se věnuji dalšímu rozvoji webu a souvisejících stránek.  

Prosinec přinesl další modely pro řadu 419, 3403 či nový vysavač ETA 

1492.  

Celkově byl rok 2018 přínosný pro Sbírku i pro Projekt. Přibyly vzácné 

i méně vzácné modely a Sbírka se rozšířila i o Nové vysavače. Zahraniční 

spolupráce se rozšířila až do Košic, kdy jsem získal nový kontakt a navázal 

novou spolupráci. První vysavač získaný z Košic je ETA 0402. 

 

   Sbírka čítá 205 kusů vysavačů a za tento rok přibylo 20 kusů. 
 

 

Rok 2019 
 

Rok 2019 přináší doplnění různých modelů, získání vzácných modelů 

např. ETA 1-423, ale i doplnění řady Nových vysavačů. Nejen vysavače 

přibývají, ale obměňuje se vybavení pro Projekt a doplňuje se 

profesionálními prvky.  

Přelom zimy a jara se nese v duchu rozšiřování Série po sobě jdoucích 

modelů, konkrétně řady x406 a x408. Mimo jiné byl doplněn model 0400 a 

přibyl model 1400 z roku 1993, kdy se jedná už o „nový“ model. V té době 

https://www.etavysavace.cz/?page_id=583
https://www.etavysavace.cz/?page_id=3444
https://www.etavysavace.cz/?page_id=3552
https://www.etavysavace.cz/?page_id=1008
https://www.etavysavace.cz/?page_id=3966
https://www.etavysavace.cz/?page_id=3966
https://www.etavysavace.cz/?page_id=485
https://www.etavysavace.cz/?page_id=4367
https://www.etavysavace.cz/?page_id=583
https://www.etavysavace.cz/?page_id=1345
https://www.etavysavace.cz/?page_id=1377
https://www.etavysavace.cz/?page_id=155
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„zjednodušená“ verze 7400, která dostala facelift a nové prvky v podobě 

mikrofiltrů atd.  

Červen a červenec přináší další rozšiřování řady po Sobě jdoucích 

modelů, konkrétně x407 a x408. Do Sbírky přibyl konečně funkční včetně 

hadice vysavač 3407, který má dálkové ovládání na hadici. Řada x408 se 

rozšířila o modely 7408, které mají stupeň regulace AUT, kdy vysavač 

automaticky upravuje výkon dle vysávaného povrchu (koberec, podlaha 

atd.) 

Podzim přináší velké změny pro Projekt. Bylo zakoupeno foto pozadí 

a sehnal jsem fotoaparát Canon G10. Později bylo přikoupeno menší foto 

pozadí, které slouží pro focení nových fotek příslušenství. Startuje pomalu 

focení nových fotek vysavačů, příslušenství a vše co souvisí s Projektem. 

V prosinci jsem začal postupně měnit fotky na Webu a přidávat na 

Facebook. Po focení se začal dělat souhrn (video) každého modelu. 

 

   Sbírka čítá 244 kusů vysavačů a za tento rok přibylo 39 kusů. 

 

 

Rok 2020 
 

Rok 2020 se nese v duchu doplnění chybějících modelů vysavačů, 

konkrétně Série po sobě jdoucích modelů řady x407, rozšíření Tyčových 

vysavačů o další modely co nebyly ve Sbírce, a v neposlední řadě i rozšíření 

Nových vysavačů. Zima a jaro 2020 se nese v duchu velkého přefocení celé 

Sbírky. Vznikají tak zcela nové kompozice, fotky a materiál ke Sbírce a do 

Projektu. 

 

Pokračují práce na obměně fotek na webových stránkách, na 

Facebooku a přibývají nová videa, která dostali nová uspořádání a změnila 

se celkově kompozice točených videí. Facebook se rozrůstá a přibývají nové 

stránky určené pro každou kategorii, najdeme zde Staré vysavače, Régi 

porszívók ETA a Tyčové vysavače, Botporszívók ETA. Tyto stránky jsou 

věnované konkrétním modelům ve Sbírce. Ve starých vysavačích najdeme 

vše co do této kategorie spadá, třeba ETA 0400, ETA 406 atd. na stránce 

tyčové vysavače pro změnu najdeme jen tyčové vysavače zařazené ve 

Sbírce, třeba ETA 0426, ETA 1429 atd. 

 

https://www.etavysavace.cz/?page_id=166
https://www.etavysavace.cz/?page_id=4180
https://www.etavysavace.cz/?page_id=1378
https://www.etavysavace.cz/?page_id=1352
https://www.facebook.com/starevysavace
https://www.facebook.com/starevysavace
https://www.facebook.com/tycovevysavace
https://www.etavysavace.cz/?page_id=136
https://www.etavysavace.cz/?page_id=175
https://www.etavysavace.cz/?page_id=3012
https://www.etavysavace.cz/?page_id=5615
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Podzim 2020 opět přináší nové modely pro kategorii Nové vysavače. 

Proběhlo velké doplnění příslušenství ke Sbírce v podobě příslušenství k 

vysavačům, náhradní díly, ale i prachové filtry, HEPA filtry či mikrofiltry. I 

nadále pokračuje focení nových fotek, které jsou postupně uveřejňovány na 

Facebooku a na webových stránkách. 

 

Také jsme oslavili 15. výročí Sbírky a Projektu. Zadařilo se a máme 

vlastní prostory pro seberealizaci a tvůrčí činnosti. 

 

Sbírka čítá 270 kusů vysavačů a za tento rok přibylo 26 kusů. 
 

 

Rok 2021 
 

Rok 2021 pokračuje ve znamení focení nových fotek, kompilací a sérií 

vysavačů ve Sbírce. V první polovině roku přibyly tři vysavače do kategorií 

Doutníkové vysavače a Nové vysavače. Kategorie Nových vysavačů byla 

přehledně uspořádána dle roku výroby jednotlivých vysavačů, tak jak 

postupně přibývaly do Sbírky. Nové vysavače začínají rokem 2014 a první 

vysavač je Generoso, který byl vyráběný k 70. výročí založení firmy ETA. 

Roky 2014 až 2016 obsahují pět modelů ve Sbírce. Roky 2017 až 2018 

obsahuje osm modelů ve Sbírce. Roky 2019 až 2020 obsahuje sedm modelů 

ve Sbírce a roky 2021 až 2022 obsahuje dva modely nových vysavačů ve 

Sbírce. 

 

     Celá kapitola Nových vysavačů je kompletně hotová. Jsou nové fotky, 

série modelů a v průběhu roku došlo k natočení nových videí a jejich 

uveřejnění jak na Youtube kanálu, tak na stránkách Sbírky a na Facebooku. 

Jako zakončení práce na této kapitole vznikl přehledný seznam všech 

nových vysavačů ve Sbírce. Evidenční karty nových vysavačů. 

 

        Jelikož mám mezinárodní přesah a spolupráci, tak v Lednu tohoto roku 

vznikly nové stránky určené pro slovenskou a maďarskou spolupráci: 

etavysavace.sk. Tyto stránky jsou ve výhradně slovenštině a maďarštině a 

slouží pro informace o Sbírce vysavačů.  

 



Historie Projektu a Sbírky 

17 
 

     Léto a podzim roku 2021 přinesl rozvoj kategorie Historických 

vysavačů.  Zařadil jsem do Sbírky vysavače, které nebyly zařazeny a 

prakticky jsem nevěděl co s nimi. Vysavače jsem zrenovoval, opravil a u 

některých jsem vyměnil motor. Tedy do této kategorie přibylo pět kusů 

Jupitera a růžový Standard. Povedlo sem i získat originální brašny k těmto 

modelům a samozřejmě i dobové příslušenství. V září přibyla další rarita a 

to Pluto. Pluta jsou ve Sbírce dvě a jsou plně funkční, jedno má vyměněný 

motor. Dobové neboli originální příslušenství je součástí této kategorie. 

Příslušenství je v několika provedeních. Dobové materiály, včetně návodů 

na obsluhu jsou také součásti Sbírky. 

 

      Zima 2021 přinesla dva nové vysavače, které se aktuálně prodávají. V 

průběhu podzimu a zimy 2021 dochází k velké úpravě stránek, mění se 

fotky, mění se videa, upravují se kategorie a mění se celkově vzhled 

stránek. 

 

      Youtube kanál zaznamenal velký přírůstek odběratelů a aktivních lidí. 

Facebookové stránky včetně skupin, které patří Sbírce se rozvíjejí, přibývají 

nové materiály v podobě fotek, videí a nově i textů ke každému modelu. 

Instagram a Pinterest si drží vysokou hladinu sledujících lidí, kteří mají 

zájem o Sbírku. 

 

        Je závěr roku a povedlo se mi zakoupit plné šanony servisních manuálů 

k vysavačům a dalším výrobkům ETA. V prosinci se rozjely již třetí stránky: 

etavysavace.eu. Tyto stránky budou primárně sloužit k popisu našich Sbírek 

elektrospotřebičů. Je v plánu zapojit slovenské kolegy do spolupráce a 

uveřejnit jejich Sbírky.  

 

Sbírka čítá 296 kusů vysavačů a za tento rok přibylo 26 vysavačů. 


