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naše téma kuchyně

Zařídit dobře kuchyni je oříšek. Každá chyba se totiž 
může v provozu nepříjemně projevit. Důležité je zejména 
správné uspořádání a návaznost jednotlivých zón, vhodně 
dimenzované úložné prostory i výběr spotřebičů.

Nejčastější chyby
při zařizování

prostor V kuchyni by 
jednotlivé zóny měly logicky 
navazovat dle činností. Mezi linkou 
a jídelním stolem nechte dostatek 
místa na pohyb. (DelightFULL)

ergonomie 
a rozvržení
Stejně jako při zařizování 
ostatních místností 
i v případě kuchyně je potřeba 
přistupovat k problému 
individuálně. Existují však 
některé obecně platné 
zásady, které se při plánování 
vyplatí dodržet – zejména ty 
související s ergonomií. Alfou 
a omegou by v kuchyni mělo 
být dodržení pracovního 
trojúhelníku a návaznost zóny 
skladování, mytí a vaření 
(obrázek vpravo). Mezi těmito 
třemi sekcemi by pak měl 
existovat dostatek pracovní, 

v MoDerníM stylu
to je nápad!
Hrnec Skänka má 
otvory v poklici 
pro snadné 
vylévání vody. 
449 Kč, IKeA

špetka barvy
nástěnný regál 
Sally je vyrobený 
z odolné MDF. 
399 Kč/ks, 
Moebelix.cz

Kuchyňský ostrůvek by 
měl být navržen v rámci 
pracovního trojúhelníku.

všestranný 
robot
eta Gratus Vital 
se pyšní vlastním 
mlýnkem na obilí 
a luštěniny. 
17 999 Kč, Kasa.cz

zútulnění
obklad neutra 
Decor (30 × 90cm) 
má oblíbený dekor 
patchwork. 26.90 €, 
Akeramikacersa.sk

rozsadit, zlobí! Umístění varné desky v přílišné blízkosti dřezu je nepraktické. Kolem 
těchto dvou prvků by ideálně měl být dostatek pracovní a odkládací plochy. (Hotpoint)

tvar linky Sestava do tvaru 
písmene L poskytuje dostatečně 
velkou pracovní plochu. Kuchyně 
na snímku je Bauformat Chicago 
Murano-Satin v provedení keramika /
černý hedvábný mat. (oresi)

paralelnílineární ve tvaru l

ve tvaru Gve tvaru u s ostrůvkem

typy linky podle uspořádání Tvar a rozvržení kuchyňské linky 
jsou limitovány prostorem a v případě rekonstrukcí také možnostmi, kam 
lze umístit přívody vody, odpad, zásuvky. nejlepší je, když můžete plánovat 
rovnou od začátku včetně rozvodů. Lineární kuchyně či linka ve tvaru L se hodí 
do menších místností, typ G, U či s ostrovem už vyžaduje velkorysejší prostor. 
Parelelní se volí tam, kde je dostatek místa, ale je nutné zachovat průchod.

výška 
pracovní 

plochy 
Pracovní plocha by 

měla být v takové 
výšce, aby byla 
ve vzdálenosti 

cca 15 cm 
od vaší pokrčené 

paže (stojíte-li 
ve vzpřímené 

poloze).

hloubka 
skříněk 

rozdíl hloubky 
horních a dolních 

skříněk byl měl 
být takový, abyste 

se při práci 
v předklonu 

neuhodili 
do hlavy.

případně odkládací plochy 
(to platí nejen třeba pro 
varnou desku, ale i troubu). 
Při rozvrhování prostoru 
vycházejte nejen z vašich 
preferencí a představ, ale 
také z možností prostoru. 
Kuchyňský ostrůvek je úžasná 
a módní věc, a tak o něm řada 
lidí sní. V malých kuchyních či 
na nevhodném půdorysu ale 
nadělá víc škody než užitku. 
Dalším faktorem, který 
výrazně ovlivní pohodu při 
práci, jsou správně rozměry 
kuchyňských skříněk. Existují 
určité standardy, zejména 
kupujete-li sektorový nábytek. 
Pokud jste ale hodně vysocí či 
naopak nízcí, měli byste to při 
výběru zohlednit.

u kuchyně se 
rozhodně nevyplatí 
podcenit plánování. 
buďte nároční při 
výběru kuchyňského 
studia či designéra. 
pokud si děláte 
rozvržení sami, 
dejte si na čas 
a nastudujte si 
všechny důležité 
informace.

šéfredaktorka
dominika

radí
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další vybavení
Myslete na to, že v průběhu 
let možná pořídíte další 
spotřebiče. Je tudíž dobré 
mít nachystaný dostatečný 
počet elektrických zásuvek. 
Co bývá také často špatně 
naplánováno, jsou úložné 
prostory. Kromě množství se 
chybuje i ve výběru konkrétního 
provedení. V horní části linky 
myslete na prevenci úrazu hlavy. 
Pokud zvolíte klasická dvířka 
s panty, neměla by být příliš 
široká. Problém řeší různé typy 
výklopů, jsou ale samozřejmě 
dražší. Alternativou s nižšími 
náklady mohou být otevřené 
police. Na čem se ale rozhodně 
nevyplatí šetřit, je kvalitní 
kování. Raději zvolte více 
klasických polic, než abyste 
kvůli mnoha výsuvům nebo 
karuselu zvolili levnější kování 
od méně kvalitní značky. Při 
navrhování vnitřního vybavení 
nezapomeňte na třídění 
odpadu, ideální místo pro 

sestavu košů je třeba pod 
dřezem. V kuchyni tak snáz 
udržíte pořádek. V neposlední 
řadě věnujte dostatek 
pozornosti výběru materiálu 
pracovní desky a povrchu 
skříněk. Měl by se dobře 
udržovat, odolávat vysokým 
teplotám a neměly by na něm 
snadno ulpívat mastnota 
a otisky prstů.

v rUSTIKáLníM stylu
něco vydrží
Měděná pánev 
KitchenAid
s nerezovým 
vnitřkem má 
průměr 28 cm. 
3690 Kč, 
Kulina.cz

stylové pozadí
Keramicky obklad 
Metro (10 × 20 cm) 
dodá lince vysoký lesk. 
369 Kč/m2, oBI.cz

neobyčejná
Keramická dóza 
Pride of Place 
od T&G Woodware 
uschová chléb. 
2079 Kč, Bonami.cz

s patinou
Vintage lampa 
eglo Grantham 
podtrhne celkový 
dojem. 2690 Kč, 
Svet-svitidel.cz

naše téma kuchyně

Spotřebiče
Při výběru spotřebičů jsou 
důležité vzhled, funkce 
a velikost. Pokud zařizujete 
kuchyni v extrémně malém 
prostoru nebo má atypický 
půdorys, vybírejte případně 
z kompaktních spotřebičů se 
šířkou 45 cm. Jinak však dejte 
přednost standardu 60 cm. 
Co se týče vzhledu, absolutně 
čistého výsledku dosáhnete 
s vestavěnými spotřebiči. 
Jen v případě chladničky 

se z technických důvodů 
doporučuje sáhnout spíše 
po volně stojícím modelu. 
(Nezapomeňte na správné 
umístění – neměla by být 
u žádného zdroje tepla: 
trouby, myčky, radiátoru, 
ani na přímém slunci.) 
Chcete-li zachovat jednotný 
styl, vyberte si troubu, 
kávovar či mikrovlnku 
z jedné produktové řady. 
U myčky je dobré sáhnout 
po plně vestavěné variantě 

bez pohledového panelu. 
V případě digestoří se při 
nákupu orientujte také podle 
velikosti místnosti, měl by jí 
odpovídat výkon odsávání. 
V malé kuchyni vystačíte 
s hodnotou 300 m3/h, 
do větší pořiďte model 
s až dvojnásobným výkonem. 
Pokud je kuchyně součástí 
otevřeného obyvacího 
prostoru, doporučuje 
se ještě vyšší výkon, 
a to 700–800 m3/h.

maximalizace prostoru Výsuv typu 
magic corner (box) využije místo v rohu ještě 

lépe než tzv. karusel. (Buller Ltd.)

krása vs. odolnost 
Kuchyním v retro či vintage stylu 
sluší keramické dřezy. Mějte však 

na paměti, že je to choulostivý 
materiál. Vypadne-li vám nádobí 

z ruky, je velké riziko, že si ho 
rozbijete a zároveň poškodíte 

samotný dřez. (Pixers)

5× retro spotřebiče
výrazná
rychlovarná 
konvice russell 
Hobbs retro 
Cream má 
omyvatelný filtr. 
1499 Kč, Alza.cz

hravý desiGn
Mikrovlnná trouba 
Kalorik MW 2500 DG 
umí ohřívat, vařit, 
grilovat i rozmrazovat. 
3799 Kč, 4home.cz

s čistými liniemi
odsavač par Gorenje 

DK 63 CLI má hliníkový 
tukový filtr a halogenové 

osvětlení. 8757 Kč, 
onlineshop.cz

schopná a půvabna
Horkovzdušná trouba Whirlpool 

AKP 288/JA disponuje osmi 
funkcemi a objemem 53 litrů. 

7190 Kč, Spotrebice-whirlpool.cz

do puntíku
Vestavná plynová 

varná deska Amica 
retro DrP 6410 

ZAW má čtyři 
hořáky a elektrické 

zapalování. 
4079 Kč, Mall.cz 

flexibilita U dřezu by rozhodně 
neměla chybět baterie se sprškou. 

Umožní pohodlné umytí větších 
kusů nádobí, které se např. nevejdou 

do myčky. (Grohe)

když nostalGie, 
tak pořádně 

rustikální kuchyně jsou 
poměrně oblíbené. Často 

však z důvodu ceny či 
neznalosti sortimentu 

bývaji vybaveny moderními 
spotřebiči, které narušují 

výsledný dojem.

 náš tip
v moderních kuchyních 

je často k vidění umisťování 

trouby či mikrovlnky 

do horní poloviny linky. 

jsou-li však příliš vysoko, 

komplikuje to manipulaci 

s pokrmy a zvyšuje riziko 

úrazu popálením 

či opařením.
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rohový dřez  
Mycí i varné centrum v rohu seříznutém na 45 

stupňů zabírá velkou plochu a neprakticky využívá 
prostor spodní skříňky.

inzerce

Objevte tyčové vysavače 
ETA Fortelo a AquaMaster

ETA AquaMaster ETA123090000, 4999 Kč ETA Fortelo ETA340090000, 4999 Kč

Tyčový vysavač ETA Fortelo vyniká vysokým 
sacím výkonem 150 W a dobou provozu až 90 
minut, takže zvládnete vysát celý byt či dům. 
Při práci navíc nejste limitováni délkou 
napájecího kabelu, protože vysavač je 
poháněn výkonným Li-Ion akumulátorem, 
který lze snadno vyjmout a vyměnit. Jedná se 
vůbec o jeden z nejvýkonnějších a nejtišších 
vysavačů na trhu

ETA AquaMaster kombinuje hned tři funkce. 
Nejen, že s ním jednoduše dlaždice vysajete. 
Zároveň je můžete rovnou umýt a vysušit. 
Jednou z jeho největších výhod je schopnost 
efektivně a bez problémů vysát i rozlité 
tekutiny. AquaMaster vám dopřeje 
rychlý a pohodlný úklid domácnosti 
bez tahání zbytečných kabelů.
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naše téma kuchyně

oSvětlení
Nedostatečné množství světel 
a špatná volba zdrojů patří mezi 
obvyklé nedostatky českých 
kuchyní. Místnost by mělo 
osvětlovat jedno centrální svítidlo, 
dále by nemělo chybět osvětlení 
pracovní plochy. Ideální jsou 
lineární svítidla umístěná pod 
horními skříňkami. V případě 
jejich absence použijte lineární 
závěsné světlo nebo několik 
menších lamp v řadě. Každopádně 
zvolte takové zdroje, které budou 
mít co nejvyšší index podání barev 

(CRI), je to důležité mimo jiné 
pro posouzení stavu používaných 
potravin. Jsou-li součástí kuchyně 
i ostrůvek či jídelní stůl, němělo 
by světlo chybět ani nad nimi. 
V případě ostrovu s varným 
centrem můžete klasické svítidlo 
nahradit svíticí digestoří. Nad 
jídelní stůl vybírejte lustr se 
stínidlem a zdrojem, který vydává 
měkké příjemné světlo – nesmí 
oslňovat stolující. U dlouhého 
obdélníkového či oválného stolu 
můžete opět použít více světel 
nebo svítidlo s více zdroji. 

3× digestoř jako lustr

nezbytní pomocníci Lineární zdroje pod horní skříňky lze 
pořídit i dodatečně. Jen dejte pozor, aby mělo světlo dostatečnou 
intenzitu a co nejvyšší hodnotu indexu podání barev. (esvetlo.cz)

moderní 
eleGance Závěsné 
svítidlo va tvaru kruhu 
má integrované LeD 
diody. Barva světla 
3000K, CrI (ra) >80, 
1452 Kč, Immax.cz

sobě na míru Svítidla, která mají více zdrojů světla s dostatečně dlouhými a flexibilními kabely, 
můžete rozmístit přesně tak, jak potřebujete. Zároveň jde o zajímavý designový prvek. (Arredo3)

šarmantní 
černá
ostrůvkový odsavač 
par elica edith 
rock/F/50 je 
opatřen osvětlením 
LeD s výkonem 
1 × 9 W a teplotou 
3500 K. 44 790 Kč, 
elicacr.cz

lesk oceli
Model Klarstein 

Barett z ušlechtilé 
oceli má 

zabudované 
LeD osvětlení 

s jasným bílým 
světlem. 6599 Kč, 

Famtastic.cz

správně nadimenzovat V běžně velké kuchyni by měly být minimálně dva zdroje 
světla. Centrální svítidlo, osvětlující celou místnost, a doplňková světla nad pracovní plochou. 
Dále je dobré zvlášť nasvítit i jídelní stůl, ostrůvek či barový pult. (HS - Interiér)

nevinná bílá
ostrůvková digestoř 
Airforce Square 
Crisalide TLC 45 
WH disponuje 
čtyřmi LeD zdroji se 
světelným spektrem 
podobným dennímu 
světlu (4000 K). 
22 716 Kč, Vede.cz


