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Ověřená ergOnOmie
V kuchyni by měla na chladničku a spíž navazovat alespoň 

menší odkládací plocha. Z té má být snadno dostupný dřez, 

na který navazuje přípravná část a varná deska. Po obou 

stranách varné desky by měl být odkládací prostor. Hlav-

ní pracovní plocha je mezi dřezem a varnou zónou. Dřez 

a myčku je vhodné mít v těsné blízkosti úložných prostor na 

nádobí. Optimální umístění odpadků a čisticích prostředků 

je pod dřezem. Otevírání horních skříněk usnadní výklop-

né systémy. Hlubší pracovní deska (více než 60 cm) umožní 

umístění horních skříněk v nižší, lépe dostupné poloze.

Kuchyň elza, MDF/lamino, sestava do tvaru písmene L 
doplněná ostrůvkem s jídelní plochou a lavicí s úložnými prostory, 
www.jena-nabytek.cz 

K umístění horních skříněk je v menší místnosti s vysokým 
stropem možné využít i prostor okolo dveří, sestava nábytku 
metod (IKEA), materiál lamino, www.ikea.cz

Když dispozice kuchyně neumožní, aby se jednotlivé zóny 
ergonomicky řadily zleva doprava – zásoby, ukládání, mytí, 
vaření – lze zvolit opačné uspořádání, které vyhovuje levákům, 
sestava gray Cat (Dolti), lamino/lesk, www.oresi.cz

Kuchyňská sestava Biella (Schüller) z řady Schüller C 
v praktickém tvaru písmene U, odstín mech zelený, 
satinovaný lak tvrzený UV paprsky, www.schueller.de/cz

Dejte řád 
své kuchyni

Při plánování kuchyně se vyplatí dodržet některé osvědčené 
zásady, které usnadňují různé činnosti. I ověřené tipy je 

ale třeba přizpůsobit individuálním potřebám a návykům. 
Opatrní byste měli být zejména při zařizování velkého 

prostoru, který vybízí k větší kreativitě. 
text: liBuše lhOtská, foto: arChiv



aBeCeda uspOřádání
V omezených prostorách nebo garsoniérách se stále nejvíc 

využívá sestava uspořádaná do jedné linie. Pokud to prostor 

dovolí, je praktické využít kout sestavou do tvaru písmene 

L. U tohoto uspořádání, zejména jsou-li obě strany delší, je 

ale třeba počítat s většími vzdálenostmi jednotlivých zón. 

Z hlediska snadné dostupnosti všech částí jsou optimální 

sestavy do tvaru písmene U nebo G, které kuchyň opticky 

oddělí od obytné části. Podle konkrétních dispozic je mož-

né vytvořit například dvě protilehlé linky, které na uzavřené 

straně dělí okno nebo dveře. Všechna řešení lze dále podle 

možnosti doplnit o menší skříňky, lavice nebo mobilní stolky.

Na kuchyňském ostrůvku u sestavy (JN Interier) ve tvaru 
písmene L je umístěna varná zóna, zvýšený pult slouží k posezení 
barového typu, materiál lamino/dub a titan, www.jninterier.cz

Prostorově velkorysé uspořádání sestavy (JN Interier) do tvaru písmene U je doplněné 
varným ostrůvkem s digestoří, provedení lesklé lamino a olivová dýha, www.jninterier.cz

Kuchyň je třeba naplánovat tak, aby dobře 
sloužila mnoho let. Ještě než vyhledáte 
odborníka, ujasněte si, co od ní očekáváte 
a jaké řešení je pro vás nejvhodnější.

Kuchyňská linka z řady t.classic (Trachea) v provedení fólie/dub 
je doplněná varným ostrůvkem, který slouží z opačné strany jako 
jídelní stůl s vestavnou vinotékou, www.trachea.cz

Kuchyňská sestava z řady skandinávsky laděných kuchyní (Siko) má na ostrůvku umístěný 
dřez v ergonomické vyšší úrovni, materiál lamino/bílá a dřevodekor, www.siko.cz

Kuchyň viqtory ze střední třídy kuchyní Dolti (Oresi) s multifunkčním 
ostrůvkem osazeným varnou a mycí zónou, provedení hladké  
lamino / dekor dřeva a lak, www.oresi.cz
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mnOhOtvárné Ostrůvky
Relativně novým prvkem, který se v kuchyních rychle za-

bydlel, je kuchyňský ostrůvek. I když je tento kus primár-

ně vhodný hlavně do větších kuchyní, nabízí různá řeše-

ní, vhodná i do omezenějších prostor. Z hlediska instalace 

je nejsnadnější ostrůvek s úložnými prostory a volnou 

pracovní plochou, která se dá alternativně využívat jako 

jídelní stůl. Ostrůvky s varnou nebo mycí zónou už vyža-

dují složitější přívod vody a elektřiny. Zajímavou možnost 

představují multifunkční ostrůvky, které svým vybavením 

dokážou nahradit i celou kuchyňskou sestavu. 

Kuchyňský koncept almost Blue / sahara (Livanza), základní linka 
doplněná modulem s vestavnými spotřebiči a barovým pultem, 
provedení lamino, www.oresi.cz

Sestava style (Hanák), linka doplněná ostrůvkem s varnou 
deskou, pracovní plochou a zvýšenou jídelní deskou, provedení 
lesklý lak / lamino s dřevodekorem, www.hanak-nabytek.cz
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