
Varianty kuchyní 
v panelovém domě
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Toužíte po nové kuchyni? Ani v panelových domech nemusíme od svých snů  

ustupovat, i když technické možnosti jsou zde poněkud omezené a vždy souvisí  

s úpravou nebo rekonstrukcí jádra. Jde ‑li o bydlení, nechceme dělat kompromisy.

Po vybourání příčky mezi kuchyní a obývákem lze i v panelovém domě uvažovat o varném ostrůvku.  
Velká moderní kuchyně z prémiové třídy Livanza je sestavena do tvaru písmene L a kombinovaná  
z bílých, černých, šedých a oranžových skříněk ve vysokém lesku z linie Musa.
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Varianty kuchyní 
v panelovém domě

Jinak tomu není u koupelny 
a kuchyně. Adaptace bytu 
v panelovém domě nemůže pro‑

bíhat všude stejně. Každý dům má 
svá technická specifika, a přede‑
vším typ bytového jádra, od které‑
ho se odvozuje i velikost kuchyně, 
koupelny a toalety. Ohlédneme ‑li 
se do historie, tak v České republi‑
ce se první panelové domy začaly 
projektovat někdy kolem roku 1956 
a jejich výstavba probíhala až do 
devadesátých let minulého století.

Tyto objekty byly stavěny v kon‑
strukčních soustavách, které se liši‑
ly jak v různých lokalitách Čech, tak 
převážně v rozměrech stěnových 
prvků i v typech bytových jader. 
Víte, že kuchyně v prvních panelo‑
vých domech měla plochu okolo 
čtyř čtverečních metrů bez možnos‑
ti umístit sem jídelní stůl?

Modernizace bytu  
a nová kuchyně

Modernizace kuchyně a koupelny 
s toaletou, které na ni navazují, se 
dnes v panelových domech obvyk‑

le řeší výměnou bytového jádra, 
jež je určujícím prvkem dispozice. 
Jeho umístění je spjato s instalač‑
ní šachtou, tedy se stoupačkami 
a odvětráním, do jejichž konstrukcí 
nelze zasahovat. Přestože mnoho 
lidí bydlení v panelech zavrhuje, 
po komplexní rekonstrukci jádra 
nebo po regeneraci celého objektu, 
svým majitelům tyto byty nabíd‑
nou solidní bydlení.

Změny dispozice kuchyně a její 
zvětšení znamenají buďto úpravu 
dělící stěny nebo výměnu celého 
jádra, což představuje také rekon‑
strukci rozvodů vody atd. V dnešní 
době se nejspíš setkáme s bytový‑
mi jádry, která se do panelových 
domů osazovala v osmdesátých 
a devadesátých letech a obvykle 
měla rozměry 2 600 × 1850 mm 
a 2 200 × 1850 mm.

V těchto domech je již v kuchyni 
počítáno s místem pro stolování 
a od obývacího pokoje je oddělena 
zatahovacími či skládacími dveřmi. 
Ovšem vedou z ní dveře do průchozí 
koupelny. Pokud byla konstrukce 

bytového jádra a dělící stěny stabil‑
ní, komfort bytu se zvyšoval uzavře‑
ním dveřního otvoru mezi koupel‑
nou a kuchyní. V koupelně se pak 
vyměnilo stávající otočné umyvadlo 
za nové, obvykle umístěné na skříň‑
ce, která místnosti dodala alespoň 
minimum úložného místa. Po tomto 
zásahu bylo možné kuchyňskou 
linku rozšířit o skříňky, které zaujaly 
místo po dveřích do koupelny.

Do bytu v novostavbě, kde je kuchyň součástí obývacího pokoje si  
majitelka vybrala kuchyň Navaho v dekoru ořechového dřeva  
z prémiové třídy Livanza. Linka je sestavena do tvaru písmene U.  
Od pokoje ji odděluje poloostrov s barovým sezením.

Do bytu v činžovním domě z padesátých 
let minulého století si majitelka pořídila 
bílou kuchyň Eruka z prémiové třídy 
Livanza ve vysokém lesku. 
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Trendem je kuchyně  
s místem pro stolování  

spojená s obývacím pokojem.  
V panelovém bytě toho většinou 

dosáhneme odstraněním  
příčky mezi kuchyní  
a obývacím pokojem  

a rekonstrukcí  
jádra.



Při velké rekonstrukci lze po 
demontáži jádra a po vyzdění pro‑
stor pro koupelnu a WC změnit 
dispozice navazujících místností, 
včetně kuchyně. Přičemž návaznost 
na kuchyň je v panelových domech 
velmi rozdílná a závisí hlavně na 
dispozici bytu. Jestli právě uva‑
žujete o rekonstrukci, mějte při 
proměně kuchyně na paměti, že 
dřez a myčka mají být umístěny co 
nejblíže instalační šachtě.

Varianty kuchyní
Podle plochy, která v bytě na 

kuchyň připadá, rozeznáváme 
několik variant (typů) kuchyní. 
Pokud se v malých bytech (nejde 
pouze o panelové domy) rozhod‑
neme pro tzv. pracovní kuchyň, 
určenou pouze k vaření a přípravu 
jídel (podle norem je její minimální 
plocha 6 m2), měla by na ni nava‑
zovat jídelna, nebo obývací pokoj 
s místem pro stolování. O něco 

příjemnější variantou je kuchyň 
s příležitostným stolováním, kdy 
je místnost (o ploše nejméně 8 m2) 
vybavena malým stolem nebo třeba 
sklápěcím stolkem na stěně apod.

Kuchyně se stolováním již má  
mít minimální plochou 12 m2 a je 
určena jak pro přípravu jídla, tak 
pro pohodlné stolování alespoň 
čtyř strávníků.

Co se velkých otevřených kuchyní 
týká, přistupujeme k nim odedávna 

Také malá kuchyňská linka může být elegantní a komfortní. Ergonomicky dobře sestavená kuchyně i na malém  
prostoru poskytne uživatelům dostatek místa pro ukládání nádobí i odkládací a pracovní plochy. 
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s oblibou. „Trendem je kuchyně 
s místem pro stolování spojená 
s obývacím pokojem. Jde o kom‑
fortní řešení, kterého lze i v pane‑
lovém domě dosáhnout odstra‑
něním dělící příčky mezi kuchyní 
a obývacím pokojem a rekonstruk‑
cí bytového jádra,“ vysvětluje 
architekt Petr Kaluža ze společnos‑
ti Oresi, která je v prodeji kuchyní 
jedničkou na trhu. „Podle velikosti 
prostoru, který po vyzdění jádra 
a změně dispozic bytu získáme, 
pak i do kuchyně v panelovém 
domě můžeme zvolit klasickou 
jednořadou nebo paralelní linku, 
kuchyni řešenou do tvaru písmene 
„L“, nebo „U“. I tady se snažíme na 
kuchyň navázat místem pro stolo‑
vání,“ doplňuje architekt.

Trend – velká rodinná kuchyň
Rozhodneme ‑li se pro otevřenou 

kuchyň, musíme více než v jiných 
místnostech dbát na ergonomic‑
ká pravidla, jež nám po sestavení 
kuchyně usnadní veškeré činnosti, 
které tady vykonáváme, zrychlí 
je a zajistí bezpečnější pohyb po 
kuchyni. Taková kuchyň je přívětivá 
jak k tomu, kdo v ní právě hospoda‑
ří, tak i k lidem, trávícím čas v obý‑
váku. Tedy všem, kdo po náročném 
dni chtějí trávit čas spolu. ●

Na vzdušnou a prosvětleno kuchyň COLORIQA ze třídy Dolti v panelovém  
domě volně navazuje jídelna. Protažení pracovní desky pod okno vzniklo  
místo pro práci nebo pro malé stolování. 
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 ● Než se dáte do rekonstrukce, zjistěte si, jaký typ bytového jádra má váš byt.  
Jeho konstrukce ovlivní možnost změn dispozic.

 ● Budete zasahovat do nosné stěny? Vyříznutí otvoru v nosném panelu by měl předcházet statický 
posudek od odborníka, který výpočtem určí, zda a jak velký  
otvor je možné v panelu zhotovit. Zásah do panelu má následně proběhnout  
speciální pilou s diamantovými kotouči. 

 ● Je‑li na zadní stěně bytového jádra zavěšena kuchyňská linka, je při nové výstavbě nutné  
počítat se sílou stěny 100 mm nebo s použitím speciální závěsné konstrukce. 

 ● Tato prostorová dispozice pak dále obvykle umožňuje jen spojení koupelny s WC a pokud je  
před stěnou s dveřmi v chodbě místo, lze koupelnu rozšířit směrem do chodby.
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