
14 www.peknebydleni.cz   11/2016

PB Radíme

Kuchyň, 
která nezklame
Kuchyň má být pohodlná! 
V tomto tvrzení jsou zahrnuty 
všechny atributy moderního 
prostoru pro vaření, který vychází 
vstříc svým uživatelům. Dobře 
naplánovanou kuchyň ocení 
všichni, kteří mají vaření jako 
koníčka, ale přípravu pokrmů 
zpříjemní i těm, pro něž je jen 
každodenní trpěnou nutností.
Text: Kateřina Nová
Foto: archiv firem

Prostorný keramický dřez BLANCO ZENAR XL 6 S 
s plochým provedením okraje. Snadno udržovatelná 
keramika v kvalitě BLANCO PuraPlus®. Cena 21 290 Kč. 
Výrobce BLANCO. Více na www.ancor.cz

Kuchyň REBECA v lineárním provedení. Cena 
této sestavy 27 020 Kč bez spotřebičů, dřezu, 
baterie, dopravy a montáže. www.siko.cz
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J ak se pohodlná kuchyň pozná? Jejím zá-
kladem je promyšlené rozmístění jednot-
livých částí a součástí, spotřebičů, elektro-
instalací a chytré řešení vnitřních prostor. 

Charakterizuje ji kvalita, ergonomie, praktičnost, 
funkčnost a bezpečnost… To vše ušité na míru 
konkrétnímu prostoru. A v tom může být někdy  
háček. Je-li ho málo, kam s tím vším? Je-li ho pří-
liš, jak s ním správně naložit? Zde jsou základní 
pravidla kuchyně, která vám vyjde vstříc při kaž-
dé příležitosti.

KUCHYŇSKÁ ABECEDA
Podoba nové kuchyně se bude řídit tím, jak 
je prostor velký, členitý, kde se nacházejí ok-
na a  dveře, zejména při rekonstrukci je tře-

ba se přizpůsobit i  možnosti napojení na  vo-
dovod a odpad a pozici elektrických zásuvek. 
Na  základě těchto skutečností se kuchyňská 
linka „poskládá“ do některého z typických tva-
rů, které se pro názornost označují písmeny. 
„I“ je kuchyň jednoduchá, lineární, situova-
ná podél jedné stěny. Obdobně pak můžete mít 
linku ve tvaru písmen L, U, případně G. Setkat 
se můžete také s kuchyní, která je nazývána ja-
ko dvojdílná. Jedná se o dvě kuchyně ve tvaru I  
jdoucí souběžně vedle sebe. Obě mohou být si-
tuované u stěny, ale jedna z nich může být ta-
ké optickou příčkou v prostoru mezi kuchyní 
a obývací zónou bytu nebo mít podobu barové-
ho pultu. Každé z těchto řešení může být vyba-
veno i ostrůvkem.

TVARY A JEJICH PŘEDNOSTI
Kuchyň ve tvaru I bývá obvykle složena ze dvou 
až tří jednoduchých sestav. V jedné či dvou z nich 
jsou umístěny úložné prostory, mycí a  varné 
centrum, v další pak vysoké skříňky a například 
chladnička či výše posazená trouba. Jsou skvělou 
volbou do moderních interiérů. Výhodou popu-
lární kuchyně do L je množství pracovních a od-
kládacích ploch i  úložných prostor. V  kuchyni 
ve tvaru U bývá jedna ze tří stran linky využívána 
jako předěl mezi kuchyní a zbývajícím obytným 
prostorem. Přidá-li se k takovému provedení ješ-
tě čtvrtá strana v podobě skříněk nebo barového 
pultu, pak má kuchyně tvar písmene G. Nabízí 
ještě více úložného prostoru a praktických ploch 
a zároveň zajímavě člení obytný prostor.

Kvalita: Zvolíte-li kvalitní materiály, prodloužíte dobu, po kterou 
bude kuchyň sloužit bez potíží. Kvalita se přitom netýká jen 
materiálů použitých na nábytek, zásadní je i pro kování, baterie 
a dřez.
Praktičnost: Vše byste měli mít po ruce, důležité součásti 
kuchyně by na sebe měly dobře navazovat a zároveň byste pro 
své počínání měli mít dostatek místa.
Funkčnost: Na nic nezapomeňte – potřebujete prostory 
na ukládání, odkládání a přípravu; velikost (objemy) spotřebičů 
volte podle počtu členů domácnosti i vašeho životního stylu.
Bezpečnost: Netýká se jen domácností s dětmi či seniory; 
třeba indukční varná deska se vypne, pokud na ní nestojí varná 
nádoba, a po vypnutí navíc rychle chladne.

Ostrůvkový výsuvný odsavač par 
Franke Downdraft (FDW 908 IB XS) – 

energetická třída B, provedení nerezový 
povrch / černé sklo, digitální displej, 

senzorové ovládání, štěrbinové odsávání, 
max. výkon 670 m3/h, hlučnost 

max. 69 dB(A). Cena 39 930 Kč. 
www.franke.cz

Kuchyňský ostrůvek 
nabídne další plochy 

a prostory pro odkládání 
a ukládání, ale také 

na něj lze umístit varné 
a mycí centrum nebo ho 

opatřit barovým 
sezením.
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Zvolíte-li do  kuchyně ostrůvek, získáte s  ním 
mnoho pozitiv: další možnost odkládání či uklá-
dání, ale také na něj můžete umístit varné a my-
cí centrum nebo ho opatřit barovým sezením. 
Mezi ostrůvkem a linkou, stejně jako mezi jaký-
mikoli souběžnými částmi linky (při dvojdílné  
kuchyni, při tvaru písmene U  a  G), byste mě-
li myslet na volný prostor mezi nimi. Odborníci 
doporučují alespoň metr. Tato vzdálenost umož-
ní pohodlný a bezpečný pohyb v kuchyni.

DVĚ SRDCE KUCHYNĚ
Funkce kuchyně pak stojí a  padá s  přítomnos-
tí základních spotřebičů a kusů vybavení, které 
umožňují přípravu jídel. Kolem nich vznikají tak-
zvaná centra neboli zóny nazývané podle toho, 
jaký úkol plní: varné centrum, tvořené v základ-
ním provedení varnou deskou a digestoří, a cent-
rum mycí, které představuje dřez a myčka nádobí.  
Mezi varnou deskou a  dřezem doporučují od-
borníci zachovat maximum volné plochy, ideál-
ně 120 cm, pokud to je  možné. Tato plocha to-
tiž představuje hlavní pracovní prostor zajišťující 
návaznost jednotlivých úkonů – potraviny omy-
jete v dřezu, na pracovní ploše nakrájíte, naklepe-
te, okořeníte a pak přehodíte do nádoby na varné  
desce. V tom by vám neměly bránit žádné pře-
kážky. Volná plocha o velikosti alespoň 40 cm by 
rovněž měla být z druhé strany varné desky a také 

KDO VAŘÍ 
NEJČASTĚJI?

Kuchyň by se měla přizpůsobit svému 
většinovému uživateli. Pokud jde 
o nábytek, zohledněte výšku postavy. 
Pro lidi menšího vzrůstu je pohodlná 
výška pracovní plochy zhruba 82 
centimetrů od podlahy, pro vysoké pak 
kolem 90 centimetrů. Stejný parametr 
ovlivňuje i umístění horních skříněk. 
Přizpůsobení spočívá také ve vybavení: 
pokud vaříte jen míchaná vejce a čaj, 
nepotřebujete supermoderní troubu 
s teplotní sondou, žijete-li single, na co 
americká chladnička?

Kombinovaná kuchyně ELITE/LINE z kolekce 
HANÁK PREMIUM v provedení béžový lak vysoký 

lesk/dýha dub rustikal hnědý mat. 
Cena k doptání v obchodní síti HANÁK. 

www.hanak-nabytek.cz 

Páková dřezová baterie Essence v matném 
odolném provedení Supersteel. Vytahovací 
duální sprška – přepínání mezi normálním 
a sprchovým proudem, otočná výpusť (úhel 
otočení 360°). Cena 15 299 Kč. www.grohe.cz



Inzerce

ŠIKOVNÉ DŘEZY I BATERIE

Kuchyňské baterie představují široký sortiment od základních typů až po baterie 
s moderními prvky, které usnadní používání. Mezi ně patří vysouvací sprška či 
přepínač proudu, který může být umístěn i na horní straně vytahovací spršky. 
Můžete mít ale i baterii, z níž poteče rovnou vroucí voda, takovou, která nabídne vodu 
filtrovanou, či dokonce perlivou. U dřezů pak vybírejte také podle tvaru. Praktické je 
řešení s odkapem (pro odkapání nádobí při rychlém mytí), s vaničkou (na očištěnou 
zeleninu, maso, příbory), případně s odkapem i vaničkou.

Baterie Metris Select 320 s vytahovacím výtokem. Vodu pustíte a zastavíte 
pohodlně tlačítkem Select na vytahovací sprše. Teče, jen když vy 
potřebujete. Cena 12 390 Kč bez DPH. www.hansgrohe.cz

Celá kuchyně je vyrobená z kvalitního 
LTD materiálu, který je odolný proti 
vlhku a změnám teplot. Navíc je 
otěruvzdorný a velmi snadno se 
udržuje. Pracovní deska není členěná, 
takže nevznikají mezery, ve kterých 
by zůstávaly nečistoty. Plynové písty 
ve výklopných skříňkách zajišťují 
tiché a pomalé dovírání.  

Tady vaří mistři
Kuchyňský blok Fresh

Nakupujte nábytek online na www.jena-nabytek.cz
Máme 60 tisíc položek v nabídce
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z druhé strany dřezu, a to pro odkládání. Zda bu-
de mycí centrum vlevo či vpravo od zóny vaření, 
se může řídit tím, zda je většinový uživatel kuchy-
ně levák či pravák.

NESMĚJÍ CHYBĚT
Kuchyň se neobejde ani bez dalších spotřebičů: 
chladničky, mrazničky, trouby a kávovaru. Kam 
s nimi? Obvykle můžete volit mezi volně stojící-
mi spotřebiči a vestavbou, která je žádanější. Po-
kud jde o chladničky, menší vestavěné typy nachá-
zejí uplatnění spíše v  domácnostech lidí žijících 
single. Lze je umístit do spodní části linky. Častěji 
se v kuchyních nacházejí chladničky (a kombina-
ce s mrazničkami) vysoké, které obvykle zaujímají 
místo na jednom z okrajů linky. Tak nepůsobí ru-
šivě a zároveň nejsou překážkou při kuchyňských 
pracích. Oblíbené je řešení, kdy je chladnička ve-
stavěná do vysokých skříní a vedle ní se nacházejí 
úložné prostory či další vestavěné spotřebiče: trou-
ba nebo kávovar. V případě trouby má takové řeše-
ní velkou výhodu. Umístění ve výšce je praktičtější 
pro obsluhu bez nutnosti se ohýbat a v domácnosti 
s malými dětmi zajišťuje i vyšší bezpečí. Je-li trou-
ba ve spodní části kuchyňské linky, pak má obvyk-
le své místo pod varnou deskou. 
Pokud jde o podmínky umístění jednotlivých ty-
pů spotřebičů, je nutné zohlednit pokyny výrob-
ců. Ti udávají například, jak vysoko má být diges-
toř nad varnou deskou a podobně.

Kuchyň  METOD – skříňky můžete díky variabilitě poskládat 
i do netradičních sestav. Nástavec skříňky (bílá, rozměr 

40 x 40 x hloubka 60 cm), 450 Kč. www.IKEA.cz

Rozdíl je v pohodlí. Věci v policích za dvířky spodní skříňky budete hledat složitě. 
Jde o levné řešení, které je ale krajně neergonomické. Naproti tomu zásuvky 
ve spodní skříňce jsou z hlediska ergonomie nanejvýš praktické. Na uložené 

předměty dosáhnete bez ohýbání a bolesti zad. www.blum.cz

Sestava GL 7710 v provedení dýha 
s hlubokým profilem, bezmadlový systém 
v kombinaci se systémem otevírání tip-on. 

Závěsný systém je opatřený praktickým 
integrovaným LED osvětlením (exkluzivně jen 
u Ballerinaküchen Kreativo). Cena k doptání. 

www.ballerinakuchyne.cz
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MODERNÍ VYCHYTÁVKY

Pro každou kuchyň se dnes najde řešení. 
Praktické jsou programy určené pro dokonalé 
využití vnitřních prostor linky, ať už jde o otočné 
rohové police určené do hůře dostupných míst 
v rozích linky, pořadače na příbory, nože, talíře, 
ale i kořenky, magnetické lišty na zavěšení 
nožů a dalších potřeb či závěsné programy 
všeho druhu. Tyto vychytávky vám v kuchyni 
zajistí přehled, který je důležitý.

Do prostředí kuchyně jsou ideální volbou dvířka T.acrylic, která 
díky kvalitnímu akrylátovému povrchu a olepení hran s pomocí 

technologie PUR odolají vlhkosti i teplu z kuchyňských 
spotřebičů. V ceně od 2419 Kč/m2. www.trachea.cz

EXLUZIVNĚ V PRODEJNÁCH

ASKO NÁBYTEK

555555% 
sleva*

* Nabídka platí do 30.10. 2016 nebo do vyprodání zásob 
ve všech studiích Porta v prodejnách ASKO Nábytek v ČR.
Slevy se odečítají z doporučených maloobchodních cen
a není možné je kombinovat ani sčítat s dalšími akčními 
nabídkami. Více informací v prodejnách ASKO Nábytek.

na PLÁNOVANÉ
KUCHYNĚ NA MÍRU

EXLUZIVNĚ V PRODEJNÁCH
EXLUZIVNĚ V PRODEJNÁCH

ASKO NÁBYTEKASKO NÁBYTEK

* Nabídka platí do 30.10. 2016 nebo do vyprodání zásob 
ve všech studiích Porta v prodejnách ASKO Nábytek v ČR.

* Nabídka platí do 30.10. 2016 nebo do vyprodání zásob 
ve všech studiích Porta v prodejnách ASKO Nábytek v ČR.

* Nabídka platí do 30.10. 2016 nebo do vyprodání zásob 

Slevy se odečítají z doporučených maloobchodních cen
a není možné je kombinovat ani sčítat s dalšími akčními 
nabídkami. Více informací v prodejnách ASKO Nábytek.

na PLÁNOVANÉna PLÁNOVANÉna
KUCHYNĚ NA MÍRU

skvělý recept
na Vaši kuchyni

TEPLICE • MLADÁ BOLESLAV • PRAHA - ŠTĚRBOHOLY • ZNOJMO
PRAHA - ČAKOVICE • ZLÍN • TÁBOR • HRADEC KRÁLOVÉ

CHOMUTOV • BRNO • PLZEŇ • ČESKÉ BUDĚJOVICE • OLOMOUC

www.porta-kuchyne.cz
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CHYTRÉ UKLÁDÁNÍ
Promyšlené by mělo být také ukládání kuchyň-
ských potřeb i surovin potřebných pro přípra-
vu jídel. V dosahu varného, ale i mycího centra  
je dobré situovat skříňku na nejčastěji používa-
né nádobí. Moderní řešení představují výsuv-
né kontejnery, které pojmou víc věcí a  i  velké 
kusy nádobí. Na drobné náčiní (vařečky, nabě-
račky…) pak poslouží zásuvka nebo lišta s háč-

ky. I tito drobní pomocníci by měli být po ruce. 
Při ukládání denně používaného nádobí se řiď-
te i tím, jak daleko to máte od myčky, ale třeba 
také ke stolu – ať je to co nejblíž. Méně často po- 
užívané věci (vánoční formičky a podobně) ulož-
te na hůře dostupná místa, která se při sebevětší  
snaze najdou v  každé kuchyni. Je dobré mys-
let i  na  uskladnění drobných spotřebičů (mi-
xéry, šlehače, toustovače). Schovají se v objem-

nější zásuvce, skříňce, která může být uzavíra-
telná třeba roletkou – stačí ji vytáhnout a vše je 
po ruce.
A  kam s  potravinami, které máte běžně do-
ma? Běžnou součástí linky je potravinová skříň.  
Ideální poloha je v blízkosti chladničky a nepří-
liš daleko od přípravné plochy. Na často použí-
vané potraviny či dochucovadla se vyplatí mít 
místo poblíž varného centra. ■

Lineární řešení s ostrůvkem, na kterém je umístěno varné centrum a velká pracovní plocha. 
Kuchyň Dolti/MAGIQ s povrchem v bílém akrylu ve vysokém lesku. Akční cena 7284 Kč 
za běžný metr včetně DPH. www.oresi.cz

Kuchyň z řady Asko line 
– model Viki Cashmir 
mat-Stone / vanilka. 

Akční cena 109 999 Kč. 
www.asko-nabytek.cz 

Kuchyňská linka Goya v atraktivním 
vzhledu a kvalitním zpracování. Výrazné 
barevné provedení podtrhují frézované 
rukojeti s černým sklem. Pro výrobu 
nábytku byl zvolen pevný materiál, který je 
odolný proti vodě a otěrům. Velké skříňky 
nabízejí dostatek úložného prostoru. Cena 
31 999 Kč. www.jena-nabytek.cz

Nejčastějším řešením v českých 
domácnostech je kuchyně ve tvaru 
písmene L. Její výhodou je množství 

pracovních a odkládacích ploch  
i úložných prostor. 




