
Půdorys linky  
a sestavy do L

Sestava ve tvaru písmene L umožňuje 
praktické umístění jídelního stolu blízko 
kuchyně, sestava Sandra, www.siko.cz

Kratší lineární sestava Zaira je umístěná v nice. Zbývající prostor 
tak získá větší vzdušnost, www.jena-nabytek.cz

Praktická návaZnoSt
Nejčastější podoba lineárního uspořádání představuje se

stavu spodních a horních skříněk s varnou deskou, troubou 

a dřezem. Podle zásad ergonomického členění je na jednom 

konci umístěná část s chladničkou a potravinovou skříní. 

Následuje „mokrá“ zóna se dřezem, kterou od varné čás

ti na druhém konci dělí pracovní plocha. Sestava ve tvaru 

písmene L poskytuje více možností, základní návaznost je 

ale stejná. U linky i u elka se doporučuje umístit jednotlivé 

zóny pro praváky ve směru zleva doprava v pořadí: ukládání 

– mytí – příprava – vaření. Pro leváky je šikovnější opačné 

uspořádání. I při nedodržení této zásady je vhodné zajistit, 

aby byl z přípravné části na dosah dřez a nádoby na odpad. 

Linka a eLko
Hlavní výhodou lineárních sestav 

a kuchyní ve tvaru písmene L je 

volný manipulační prostor. 

Takzvané linky jsou ideálním 

řešením do jedno nebo dvou

garsoniér, kde není místa nazbyt. 

Dají se umístit i do různě velkých 

nik, takže nevystupují do prostoru 

a opticky jej tak nezmenšují. Elka 

jsou praktická, protože poskytují 

větší a snadno dostupnou 

pracovní plochu a integrovanému 

obývacímu prostoru ponechávají 

větší vzdušnost.
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kUcHyň 
PodLe abecedy
Uspořádání kuchyňské sestavy závisí na dispozici a velikosti 
prostoru. Může mít jednoduchý lineární tvar, půdorys ve tvaru 
různých písmen nebo být kombinovaná s ostrůvkem. Každé 
řešení má své výhody. Aby nemělo i nevýhody, bylo praktické 
a ergonomické, je třeba dodržet několik zásad.
teXt: LIBUŠE LHOTSKÁ, Foto: ARCHIV

Multifunkční ostrůvek kuchyně ballerina 
umožňuje kompletní přípravu pokrmů, 
www.ballerinakuchyne.cz

Když je třeba umístit kuchyňskou linku 
k oknu, je možné použít dřez s baterií, 
která se dá sklopit. Baterie blanco Laressa, 
cena 6 100 kč, www.ancor.cz



Mnohotvárné 
oStrůvky
Ve větších kuchyních a kuchyních 

integrovaných do obývací části se 

stále více uplatňují ostrůvky. 

Většinou jsou umístěné volně 

v prostoru. Za ostrůvek lze ale 

považovat i typ, který jedním 

bokem přiléhá ke stěně a odděluje 

kuchyň od jídelny nebo obývacího 

prostoru. Tyto praktické kusy 

nábytku mají mnoho podob 

a využívají se k různým účelům 

jako varné, přípravné, mycí nebo 

multifunkční.

Půdorys kuchyně 
s ostrůvkem

Ostrůvek kuchyně zhotovené na zakázku 
doplňuje sestavu ve tvaru písmene L. 
Jeho pracovní plocha slouží i jako 
alternativní jídelní stůl, www.jninterier.cz

Ostrůvek u sestavy Girona je osazen varnou deskou, pracovní 
plocha s volnou spodní částí slouží jako jídelní stůl, Bauformat,  
www.oresi.cz

Praktické SoLitéry
Z ergonomického hlediska se za hlavní výhodu ostrůvku po

važuje rychlá dostupnost jednotlivých zón. Z hlediska sta

vebních úprav poskytují nejjednodušší možnost ostrůvky 

vybavené pouze pracovní plochou, u kterých odpadá nut

nost instalace vody, odpadů, elektřiny nebo plynu. Pokud je 

na ostrůvku varná zóna, je nad něj třeba umístit odsavač par 

nebo použít digestoř zapuštěnou do pracovní desky či ná

kladnější typ varné desky vybavené odsavačem. Také v ku

chyni s ostrůvkem je vhodné dodržet návaznost. Ta má ale 

podle typu ostrůvku a jeho umístění více řešení. Zajímavou 

možnost nabízejí plně osazené typy, které svým vybavením 

dokážou nahradit celou kuchyňskou sestavu.

Dopřejte si do kuchyně kvalitu 

Dřez BLANCO COLLECTIS 6S, baterie BLANCO AVONA-S

Součástí dřezu je plastová nádobka 
na bio odpad

Nádobku lze uzavřít víčkem

Nádobka je kompatibilní s košovými 
systémy na třídění odpadu BLANCO

ANCOR CZ s. r. o., výhradní zastoupení BLANCO pro ČR
K Zelenči 2976/3, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: +420 241 443 498 

e-mail: blanco@ancor.cz, www.ancor.cz, http://eshop.ancor.cz/
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INZERCE

Na prostorném ostrůvku je varná, mycí i přípravná zóna. 
Nerezový dřez Franke centinox je přístupný ze tří stran, 
cena k doptání, www.franke.cz

Kuchyňská sestava Sonata s ostrůvkem se 
dřezem, pracovní plochou a zvýšenou plochou 
sloužící jako stůl, Livanza, www.oresi.cz



Méně kroků
kuchyň v tomto provedení může mít mnoho podob. Lze pro 

ni vyčlenit samostatnou místnost, rohovou část obytného 

prostoru, která se na straně bez stěny uzavře nábytkem, 

nebo kout vymezený třemi stěnami. Oproti „elkovým“ ku

chyním je tento typ praktičtější, protože poskytuje snazší 

dostupnost zón, které mohou být díky rozložení do tří stran 

prostornější. Také zde je ale třeba dodržet praktickou ná

vaznost. Pokud je kuchyň na jedné straně oddělená pouze 

nábytkem, může vzniklý poloostrůvek posloužit jako alter

nativa jídelního stolu nebo k příležitostnému posezení baro

vého typu. k optickému uzavření kuchyně v horních partiích 

může posloužit polička nebo rampa s osvětlením.

ÚSPorné Účko 
a Géčko
Sestavy ve tvaru písmene U nebo 

G umožňují začlenění kuchyně 

do obytné části tak, že působí 

samostatně, ale celý prostor se 

opticky nezmenší. Toto řešení je 

praktické, protože poskytuje na 

relativně malém místě dostatek 

pracovní plochy i úložných prostor. 

Větší úložné části tu vznikají 

zejména sestavením nábytkových 

prvků ve dvou až třech rozích. 

Jejich dostupnost umožní výsuvné 

a otočné systémy.

Půdorys kuchyně  
U a G

Pevnou součástí sestavy situované do 
tvaru písmene G je jídelní stůl, který 
opticky kuchyňskou část uzavírá, sestava 
z řady Line, www.hanak-nabytek.cz

K uzavření sestavy ve tvaru písmene U slouží polostrůvek 
s pracovní plochou a zvýšenou části s barovým pultem,  
www.jninterier.cz
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Jednou z možností, jak získat co 
největší pracovní plochu, je umístění 
dřezu do kouta, rohový dřez blanco 
Metra 9e, materiál Silgranit,  
cena 12 390 kč, www.ancor.cz

Uvažujete o pořízení kvalitního nábytku podle svého vkusu a potřeb? Naše 
zakázková výroba a bohaté zkušenosti Vám poskytnou široké možnosti řešení. 

Při výrobě našich kuchyní a nábytku používáme pouze kvalitní suroviny a řídíme 
se osvědčenými řemeslnými recepty, tak abychom vám vždy mohli zaručit vysoký 

komfort užívání po celou dobu životnosti nábytku. Nakupujte u výrobce.

materiál kuchyně je lamino beton tmavý a žlutý lesklý lak

Praha 9 – Prosek Vysočanská 20 | Praha 4 – Pankrác Hvězdova 1734/2c | 

Praha 8 – Karlín Křížíková 682/34a | Brno Příkop 6 | Průhonice – Čestlice 

V Oblouku 800 | Brandýs nad Labem Husova 841/2

WWW.JNINTERIER.CZ  TEL.: 800 900 850

kuchyně | skříně | nábytek

Foto: Václav Valný
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