
Výsuvný dolní koš  
s drátěným dnem v prove-
dení chrom Linie Vario pro 
skříňky o šířce 600 mm  
je vybaven kvalitním  
plnovýsuvem Hettich,  
www.kuchyne-oresi.cz.

ZařiZujeme

K UKLÁDÁNÍ

Domácnosti našich babiček disponovaly maličkou 
místností, spižírnou. Do ní se vešly nejenom potra-
viny, ale také méně často používané nádobí. Vzpo-
mínám, jak moje babička měla ve svojí „špajzce“ 
na horní polici připevněné mlýnky na mák a maso, 
vedle nich na stěně pověšené síto na mouku i mědě-
ný kotlík na šlehání bílkového sněhu. Všechno měla  
v pohotovosti, stále při ruce. Moderní výstavba bo-
hužel šetří každý centimetr obytné plochy, a proto 
se na komory většinou místo nenajde. Tím spíš oce-
níte moderní úložné systémy, které účelně využijí 
každou volnou plochu. 

Dost místa

Dobře uspořádanou kuchyň 
poznáte na první pohled – 
každá věc má svoje místo, 
nikde nic nepřekáží, nic se 
nepovaluje, zkrátka je správně 
promyšlená do posledního 
detailu, včetně úložných 
prostor.  
TEXT: ZUZANA LANGOVÁ 



F
O

T
O

: A
R

C
H

IV
 F

IR
M

Y 

Kuchyně Silk Touch mají skryté profily pro 
otvírání, čímž podpoří čistý minimalistický 
výraz nábytku, www.kuchyne-oresi.cz.

Hluboké zásuvky v kuchy-
ních rychle zdomácněly. 

Elegantní systém Legrabox 
od Blum vás nadchne svým 

jednoduchým designem,  
www.hanak-nabytek.cz.



ZařiZujeme

Vnitřní výbava zásuvek kuchyní Livanza. Příborníky a členění zásuvek jsou 
perfektně ergonomicky uspořádané, www.kuchyne-oresi.cz.

Zásoby potravin
Je příjemné mít všechny potraviny pře-

hledně uskladněné a vždycky při ruce. Op-
timálním řešením jsou potravinové skříně. 
Některé, i když jsou součástí sektorové, 
tedy již hotové sestavy, lze rozměrově při-
způsobit a vyplnit tak jimi prakticky jakýko-
li prostor. Řešení je možné dvěma způsoby –  
výsuv, anebo skříně se zásuvkami. V obou 
případech je ale vnitřní prostor uspořádaný 
tak, aby nedocházelo k posuvu uložených 
surovin. Zpravidla to bývají nerezové mříž-
ky, jejichž další výhodou je větší přehled  
o obsahu a prodyšnost. 

Samozřejmě, potraviny můžete uložit  
i do tradiční horní či dolní skříňky, ale vězte, 
že přehled budete mít jen o potravinách vy- 
skládaných v první řadě a k ostatním, za-
sunutým kdesi hluboko, se bez kompletního 
přerovnání nedostanete. 

Vzhledem k relativně vysoké vzdušné 
vlhkosti, které se v kuchyni nevyhnete, je 

Malé rozměry a velká kapacita, tento 
odpadkový koš je ideální pro vestavěnou 

kuchyň. Systém zvedá víko stranou, 
jakmile otevřete dvířka skříňky,  

www.hronbach.cz.
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třeba myslet také na dostatečné odvětrání potra-
vinové skříně. Někteří výrobci do korpusu usazují 
malé větrací otvory. A ještě jedno doporučení, které 
se často opomíjí – potravinovou skříň kteréhokoli 
typu se nedoporučuje instalovat v blízkosti sporá-
ku, trouby nebo chladničky. Spotřebiče vyvíjejí tep-
lo, a to potravinám škodí.

Hrnce a pekáče
Moderní kuchyňské sestavy umožňují praktické 

a přehledné ukládání i velkého a těžkého nádobí. 
Také zde oceníte výhodu zásuvky oproti obvyklé 
skříňce. Praktické výsuvné systémy s kvalitním 
kováním umožňují bezproblémový přístup po ce-
lém objemu. 

Nejenom když máte ruce špinavé od těsta, ocení-
te dotykové otvírání, kdy stačí na zásuvku jen za-
tlačit například kolenem, a obsah máte přístupný. 
Stejně tak v opačném případě šuplík lehkým drc-
nutím uvedete do pohybu a pneumatické dojezdy 
se postarají o tiché dovření. 

Kuchyň s rohovým uspořádáním  Aline Lara disponuje dostatečným 
množstvím úložných prostor, www.asko-nabytek.cz. 

Elegantní systém Legrabox od Blum nadchne jednoduchým 
designem, elegantními bočnicemi, komfortním vodicím systémem, 
lehkým chodem i nosností, www.hanak-nabytek.cz.



Nosnost výsuvných systémů začíná na několi-
ka kilogramech, kvalitnější si poradí se zátěží ko-
lem padesáti kilo a ty nejlepší nepodlehnou ani 
sedmdesátikilovému nákladu. Výsuvné zásuvky 
a kontejnery spodních skříněk jsou na pohled 
přehledné a jejich uspořádání je variabilní.  Růz-
né nástavce a vložky umožní jednoduché rozčle-
nění vnitřního prostoru.

Do spodních skříněk nebo zásuvek umístěte  
i nádoby na tříděný obsah. V jejich těsném sou-
sedství zpravidla bývají umístěny i saponáty  
a čisticí potřeby. 

Ach ty rohy
Z hlediska ergonomie je rohová kuchyň nejvý-

hodnější, méně praktické jsou ale rohové úložné 
prostory, které se výrobci i bytoví architekti sna-

ží co nejlépe využít. Jak na to, aby 
vše bylo v dosahu? Jedním z mož-
ných řešení je otočný drátěný ka-
rusel, který svou konstrukcí maxi-
málně využije vnitřní prostor. Tím, 
že je schopný otočit se prakticky  
o 360°, zpřístupní i nádobí, které by 
jinak zůstalo vzadu, v temném kou-
tě. K dispozici jsou rozmanité systé-
my, kam se umístí výsuvné ledviny, 
čtverhranné i otočné rohové koše. 
Další hodně originální variantou 
jsou zásuvky, které půdorys rohu 
kopírují.

Křehké nádobí
Horní skříňky se využívají pro 

ukládání lehkého a křehkého nádo-
bí. Také zde se osvědčily horizontál-
ní korpusy doplněné prosklenými 
výklopnými dvířky. Široký prostor 
výrazně usnadní uložení i větších 
kusů porcelánu. 

Místo obvyklých skříněk může-
te kuchyňskou sestavu dle potřeb  
a možností doplnit i nejrůznějšími 

I tak jednoduchou kuchyňskou skříňku jako je 
Ivar můžete proměnit v praktický úložný prostor. 
Doporučujeme připevnit k němu drátěný pro-
gram anebo rozšířit o organizéry, www.ikea.cz.

Ledvinka Starcorner je určená do skříňky o šířce 
minimálně 800 mm, www.kuchyne-oresi.cz.
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policemi a regály. Zvlášť v rustikální kuchyni vypadá zajímavě 
speciální polička na ukládání lahví. 

Třešničky na dortu
Při zařizování je dobré mít jasnou představu o pohybu  

v kuchyni. Pokud řešení provádíte sami, doporučujeme alespoň 
konzultaci s odborníkem anebo prostudování odborné literatu-
ry, jelikož nedostatky se později jen těžko opravují. 

Nejpoužívanější pomůcky a náčiní je třeba umístit do zóny 
optimálního dosahu. Základní kuchyňské náčiní potřebné pro 
každodenní vaření jednoduše zavěste v blízkosti sporáku nebo 
dřezu, alby bylo vždy po ruce. Navíc nezabírá místo v zásuv-
kách, které můžete využít k ukládání jiných věcí. 

Do moderní kuchyně patří jen to nejmoder-
nější zařízení. Nechybí vnitřní osvětlení ani 
servodrive výsuvy, www.hanak-nabytek.cz.

Servírovací stolek 
na kolečkách Flytta 
poskytne kuchyni 
úložný prostor navíc 
i s bonusem mobility, 
www.ikea.cz.

Zdánlivě nepatrný de-
tail s velkým efektem. 

Dávkovač saponátu 
Plano HF 14, Teka,  

si zamilujete,  
www.hornbach.cz.


