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Rohová kuchyň je nejčastějším řešením v našich 
domácnostech. Šetří místo i počet kroků při vaření, je však 
třeba věnovat pozornost několika problematickým bodům. 

Text: Jitka Pálková | Foto: iStock a archiv

Rohová kuchyň oproti „trendy“ uspořá-
dání s varným ostrůvkem šetří místo, 
je po technické i finanční stránce méně 

náročná. Varný ostrůvek vyžaduje kolem sebe 
manipulační plochu a je ideální do velkého 
otevřeného prostoru. Rohová kuchyňská 
linka, obvykle ve tvaru L nebo U, zabere 
menší plochu a optimálně zapadne do společ-
ného obývacího prostoru ve tvaru L nebo 
atypicky členěného. Rozvody všech instalací  
se snadno vedou ve stěnách, není třeba 
budovat přívod elektřiny či vody a odpadu 
k varnému ostrůvku, kde bývá umístěno varné 
centrum a někdy dokonce i dřez. Také 

instalace digestoře je jednodušší a levnější než  
zavěšení do prostoru pod strop (nebo velmi 
drahá výsuvná digestoř). S varným ostrůvkem 
je třeba počítat již ve stavebním projektu 
domu, dodatečné zásahy do podlahy bývají 
složité a někdy i nemožné. Dodatečná úprava 
rozvodů ve stěnách naopak zásadní zásah 
nepředstavuje.
Pro uspořádání rohové linky platí stejné 
zásady jako pro všechny kuchyně – logická 
návaznost funkčních zón a co nejkratší  
a přímé komunikační linie. Rohy však 
skýtají určitá úskalí. Které jsou hlavní 
problematické body?

Kuchyň
do rohu

Okno
Okno v kuchyni by samozřejmě v žádném rodinném 
domě nemělo chybět, přímé denní osvětlení 
pracovní plochy je nenahraditelné. Okenní parapet 
by měl dosahovat výšky alespoň 20 cm nad úrovní 
pracovní plochy – tím se vyhnete znečištění rámů 
a skel. Je to nezbytné i v případě, kdy je u okna 
umístěn dřez – dejte pozor, aby dřezová baterie 
nebránila otvírání okna. (Alternativou jsou speciální 
sklopné baterie.) Varná deska k oknu rozhodně 
nepatří – horké mastné výpary by stále znečišťovaly 
sklo a navíc není kam umístit digestoř. Nejlepším 
řešením je umístit k oknu volnou pracovní plochu. 

Otevřený prostor
Kuchyň se stala nedílnou součástí společného 
obytného prostoru. Uspořádání ve tvaru 
písmene L nebo do U nemusí kopírovat stěny, 
linku lze  „vtáhnout“ do interiéru. Vytvoříte tak 
zajímavé členění a můžete i oddělit funkční 
zóny.  
Pokud vám ale pohled na nepořádek 
na kuchyňské lince nelahodí, můžete naopak 
vytvořit optickou clonu pomocí barového 
pultu, vysokého cca 100–120 cm, vysoké 
skříňky nebo polopříčky. A přejete-li si 
variabilní řešení na způsob chytré horákyně 
– kuchyň oddělená a zároveň propojená 
s obývacím pokojem – můžete zvolit 
posuvnou prosklenou stěnu s průsvitným 
nebo dekorativním sklem, případně některou 
z variant posuvných dveří. Zabráníte tím také 
šíření hluku elektrospotřebičů nebo pachů 
vznikajících při vaření. Takové řešení však 
vyžaduje stavební přípravu a investici v řádu 
desítek tisíc korun. 

Značka Franke nabízí speciální rohové dřezy 
s odkapávací plochou, případně i s vaničkou 
na mytí zeleniny (www.franke.cz). Do rohu lze 
umístit i standardní pravoúhlý dřez, není to však 
příliš praktické a zabere to zbytečně mnoho místa

Kuchyňská linka HAIDA v rohovém provedení v dřevodekoru má část pracovní plochy a dřez umístěné 
pod oknem. Díky zvýšenému parapetu nedochází ke kolizi s dřezovou baterií. Díky tomu jsou horní 
úložné prostory v rohu více přehledné a lépe dostupné. Více na www.oresi.cz 

Linka MATY z nabídky ASKO – Nábytek. Mycí 
zóna vybíhá do prostoru a zajímavě řeší 
nedostatek místa i oddělení výstupu na terasu 
(kuchyne.asko-nabytek.cz) 

Když měníte své plány  
ve skutečnost.

Když roste váš domov.

Když máte oporu,  
se kterou zvládnete vše.

Když stavíte chytře, 
je se na co těšit.
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Posuvné dveřní systémy TRIX šetří místo
Jsou ideální tam, kde není možné použít dveře 
zasouvací do stavebního pouzdra. K jejich výhodám 
patří i bezproblémová manipulace a kompatibilita 
s různými druhy dveří.  „Dokážou ušetřit v interiéru 
místo i přesto, že je potřeba počítat s volným prostorem 
na stěně vedle dveří, kam se bude dveřní křídlo 
posouvat. Jejich prostorová náročnost je na rozdíl od 

dveří otočných pouhých 0,1 m2,“ říká Petr Paksi, 
obchodní ředitel společnosti JAP FUTURE, českého 
výrobce designových dveřních systémů.
 Řada TRIX je zastoupena čtyřmi modely s různou 
úrovní vybavení a maximální nosností – TRIX ZERO, 
TRIX TRENDY, TRIX HEAVY a TRIX BASIC. Při výběru 
typu posuvu je vždy třeba řídit se hmotností 

dveřního křídla. Vodicí kolejnice se kotví do stěny 
nad dveřní otvor nebo do stropu, přičemž modely 
TRIX TRENDY a TRIX BASIC lze dokonce umístit i nad 
stávající zárubeň s původní obložkou, aniž by se 
musela vybourávat. Všechny modely lze objednat 
v jednokřídlé i dvoukřídlé variantě, případně je 
možné kombinovat posuvné dveřní křídlo s fixním 
dílcem. www.japcz.czPosuvný systém TRIX  HEAVY kotvený do stropu, kombinace celoskleněných posuvných dveří s fixním dílcem

Posuvný systém TRIX TRENDY kotvený do stěny, 
dvoukřídlá varianta
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Rohové úložné prostory 
Rohové spodní skříňky jsou špatně dostupné. Aby 
zde nevznikal nevyužitelný hluchý prostor, vyvinuli 
výrobci speciální otočné a výsuvné systémy, které se 
montují do rohových skříněk. Umožňují pohodlný 
přístup, dobrý přehled a účelné využití celé skříňky 
až po téměř nedosažitelnou zadní část v rohu.  
Většinou se jedná o svislou nosnou tyč, na kterou 
jsou zavěšeny plastové či hliníkové police (tzv. 
„ledvinky“), které se při otevření dvířek pootočí 
a vysunou ven (viz foto dole – kuchyň Erica značky 
ARAN Cucine). Tyto systémy jsou využitelné pro 
skříňky o výšce až 130–140 cm. Můžete se setkat také 
s drátěnými koši. Je však třeba připomenout, že 
vestavné systémy něco stojí (počítejte řádově 
s několika tisíci korun navíc). 

Okrajové vysoké 
skříně
Moderní kuchyň se jen málokdy 
obejde bez vysokých skříní. 
Trendem jsou zejména ty 
s vestavěnou troubou či  
mikrovlnkou ve zvýšené poloze, 
s integrovanou chladničkou apod. 
Je-li taková skříň na kraji linky 
na exponovaném místě, pohled 
z obývacího pokoje na její boční 
plochu nebývá příliš estetický. 
Proto je vhodné ji pohledově 
upravit – např. deskou s pěknou 
dýhou, otevřenými policemi apod. 
Máte-li přímo vedle kuchyně spíž, 
stojí za zvážení umístit např. obří 
lednici s mrazákem nebo 
potravinovou skříň do spíže 
a v kuchyni ponechat jen malou 
příruční chladničku apod. 

Linka ve tvaru U má největší pracovní plochu pod oknem. Je vybavena zkoseným rohem s rohovým 
dřezem, varná deska je umístěna u čelní stěny a vestavěná trouba ve zvýšené poloze proti oknu

Pravoúhlý a zkosený roh
Některé modely kuchyní, zejména starších sérií, nabízejí 
zkosenou rohovou skříňku. Horní plochu lze využít jako 
odkládací, případně sem umístit speciální rohový dřez. Vnitřní 
prostor skříňky s mnoha rohy a zákoutími slouží většinou pro 
odpadkový koš a úklidové prostředky. V praxi se ukazuje, že 
praktičtější bývá klasický pravoúhlý roh – zabere méně místa 
a lze jej účelněji využít.

Myčka 
v rohu
Do otevřené myčky v rohu 
není příliš pohodlný 
přístup, navíc tato pozice 
znemožňuje otevřít skříňku 
stojící kolmo k myčce. 
Vyndavání a ukládání 
nádobí je složitější, obtížně 
také dosáhnete do horních 
rohových skříněk.

Sporák v rohu
Umístění sporáku, především trouby v rohu vede k obdobným problémům jako s myčkou – složitější 
přístup a méně pohodlná až nebezpečná manipulace, zejména s horkými pekáči. Horký vzduch z trouby by 
také mohl škodit dvířkům u skříňky situované kolmo k troubě. Pokud jste omezeni místem, lze v těsném 
sousedství rohu umístit varnou desku a troubu samostatně do vysoké skříňky v jiné části linky. 

Alternativou jsou speciální zkosené rohové 
zásuvky opatřené plnovýsuvným kováním. Zajistí 
přístup až do zadní části rohu, jen je třeba si při 
manipulaci dát pozor na špičaté rohy (viz foto dole 
– linka SIENA ze sortimentu studia Oresi).  
Do horní skříňky v rohu se doporučuje ukládat 
méně často používané předměty. Formičky 
na vánoční cukroví, velikonočního beránka nebo 
„sváteční“ nádobí tu mohou najít své místo. 
Přístup usnadní výklopné otevírání dvířek

Ukázka uspořádání linky 
do písmene U. Šířka manipulační 
plochy by měla být nejméně 
120 cm (raději více). Okno je 
v ideální čelní pozici mezi dřezem 
a varnou deskou, vestavěná trouba 
je integrována ve vysoké skříni

vestavěná 
trouba

pracovní plocha

okno

Příklad uspořádání linky 
do tvaru L. Mezi 
chladničkou a dřezem je 
odkládací plocha, hlavní 
pracovní plocha se 
nachází mezi dřezem 
a sporákem. Okno může 
být umístěno nad 
pracovní plochou, ze 
strany nad dřezem, 
případně rohové

pracovní plocha

okno

sporák
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