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Kuchyň 
krok po kroku
Od nové kuchyně očekáváme, že bude co nejdéle dobře sloužit i reprezentovat. 
Proto je třeba nejprve pečlivě naplánovat její uspořádání. Pak přijde na řadu 
výběr nábytku, volba jeho povrchu, vnitřního vybavení a nákup spotřebičů. 
Máte-li toto náročné rozhodování za sebou, můžete se za odměnu kreativně 
pustit do výběru kuchyňských doplňků.
TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FoTo: ARCHIV

Sestava Sela, základní 
linka s pracovní 
deskou a ostrůvek 
s varnou deskou 
a dřezem, provedení 
lakovaná MDF a masiv,  
www.siko.cz



DiSpozici nA Míru
Rozmanitost nábytkových prvků umož-

ňuje sestavit kuchyň tak, aby byl vy-

mezený prostor co nejlépe využitý. 

Ať už jde o jednoduchou linku, nebo 

velkorysé řešení, vždy je třeba hledat 

uspořádání, které nebude práci v ku-

chyni komplikovat. Než se definitivně 

rozhodnete pro konkrétní nábytek, mů-

žete si s odborníkem ve studiu nebo 

sami u počítače s pomocí konfiguráto-

ru navrhnout podle dispozice několik 

řešení, ze kterých pak vyberete to nej-

vhodnější. Kromě vaření a umývání je 

třeba vyčlenit dostatečný prostor i na 

přípravu a ukládání. Pro praváky dopo-

ručují odborníci umístit jednotlivé zóny 

po směru hodinových ručiček v pořadí: 

ukládání, mytí, příprava a vaření, pro 

leváky je vhodné opačné uspořádání. 

I když se vše přesně nedodrží, je dobré 

zajistit, aby byl z přípravné části na do-

sah dřez, nádoby na odpad a varná des-

ka. u pracovní desky by neměla chybět 

elektrická zásuvka, po ruce by mělo být 

náčiní, nádobí a malé spotřebiče, které 

se při přípravě nejvíce používají.
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AbEcEDA uSpořáDání
i – nejjednodušší lineární uspořádání představuje 

klasická linka vhodná do omezených prostor. Na 

jednom nebo obou koncích linky mohou být vysoké 

skříně s potravinami nebo vestavnými spotřebiči. 

L – pravoúhlé řešení nabízí snadnou dostupnost všech 

zón. Integrovaným interiérům ponechává vzdušnost 

a volný prostor. „Elkové“ sestavy odlehčí otevřené 

horní police nebo část sestavy bez horních skříněk. 

u – praktické uspořádání nabízí dostatek pracovních 

ploch i úložných prostor na relativně malém místě. Má 

mnoho variant včetně řešení s poloostrůvkem, který 

může sloužit i jako jídelní stůl. 

T – linka předělená poloostrůvkem se využívá pro 

oddělení pracovní a oddychové části s jídelním stolem. 

o – ostrůvkem lze doplnit jakékoli řešení. Může 

sloužit jako varný, mycí, pracovní či jako alternativa 

jídelního stolu.

Sestava Virginia (Livanza) situovaná do 
tvaru L je doplněná o praktický vysoký modul 
s vestavnými spotřebiči, materiál lamino, 
dekor pískovaný dub, www.oresi.cz

Kuchyňský blok Modern Lux, provedení lamino, 
antracitově šedá s vysokým leskem, délka linky 240 cm, 
www.jena-nabytek.cz

Sestava (JN Interier) situovaná do 
tvaru písmene U, povrchová úprava 
bílý matný lak, horní skříňky šedé sklo 
Lacobel, pracovní deska Starlight black 
(Technistone), www.jninterier.cz

Kuchyň Style (Hanák), ostrůvek 
s pracovní plochou, se dřezem a varnou 
deskou doplňuje vysoká sestava 
s úložnými prostory a spotřebiči,  
www.hanak-nabytek.cz

Kuchyň, kombinovanou ze sestav Girona 
a Westray (Bauformat), tvoří klasická linka 
doplněná prvkem, který lze využít jako 
pracovní ostrůvek nebo jídelní stůl, povrch 
dýha a lakovaná fólie, www.oresi.cz



DůLEžiTá SoučáST
O tom, jak dobře bude kuchyň sloužit, 

rozhoduje i pracovní deska. Nejvíce se 

používají laminátové desky s dekory 

dřeva, kamene nebo módního betonu. 

Oblibě se těší i desky z přírodního ma-

sivu, kamene, k dispozici jsou také nově 

využívané materiály, jako je keramika, 

kov nebo různé kompozitní hmoty typu 

corian. Mezi vyhledávané materiály pa-

tří i umělý kámen, jehož představitelem 

je například český Technistone. Je pev-

ný, odolný, nenasákavý a snadno se udr-

žuje. Pod názvem kompaktní se v sou-

časnosti nabízejí pevné a odolné 10 mm 

silné desky zhotovené ze silnostěnného 

laminátu s oboustranně dekorovaným 

povrchem, jehož jádro obsahuje několik 

vrstev hliníku.

kAbáT pro kuchyň
Ať už se rozhodnete pro jakoukoli barvu 

či dekor, čeká vás nutnost zvolit kon-

krétní povrch. V nabídce jsou vedle kla-

sického laku, lamina, fólie, masivu nebo 

dřevěné dýhy i povrchy opatřené dalšími 

novodobě využívanými materiály, jako je 

akrylát, sklo nebo keramika. Důležitým 

vodítkem bývají kromě vzhledu a osob-

ních preferencí také praktické vlastnosti 

a v neposlední řadě i cena. Mezi nejpo-

užívanější povrchy patří lamino, které je 

velice odolné, snadno se udržuje a díky 

moderním technologiím nabízí dokona-

lé imitace různých materiálů s hladkým 

i strukturovaným povrchem. hitem po-

sledních let jsou akrylátové povrchy, 

které vypadají jako lakované, jsou však 

levnější a snáze se udržují. 

Laminátová pracovní deska Ekbacken (IKea), 
dekor bílý mramor, tloušťka 2,2 cm,  
cena za 186 × 63,5 cm 999 kč, www.ikea.cz

Největší výrobce 

NÁBYTKOVÝCH 
DVÍŘEK 

v České republice

www.trachea.cz

TRENDY MODERNÍHO BYDLENÍ

Domov za každými dvířky
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INZERCE

Kuchyňská sestava (JN Interier), 
kombinace lamina v super matném 
provedení a dubové dýhy s drásaným 
povrchem, www.jninterier.cz

Povrchy z lamina jsou velmi odolné. 
Imitace dřeva jsou díky strukturovaným 
povrchům velice podobné předloze, 
www.oresi.cz

Dvířka opatřená 
akrylátem jsou 
levnější a vizuálně 
srovnatelnou 
alternativou 
lakovaného povrchu, 
www.trachea.cz

Mezi luxusnější 
úpravy povrchu 
dvířek patří 
technologicky 
náročné lakování, 
www.trachea.cz

Sestava s akrylátovým povrchem, který je 
praktičtější a méně nákladnou alternativou 
laku. Horní dvířka T.segment (Trachea) 
s prosklenou výplní s potiskem T.overface 
s motivem Wire, www.trachea.cz


