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TEXT SYLVA SVOBODOVÁ
FOTO ARCHIV FIREM

DŘEZ A BATERIE
jsou nerozlučná dvojice

Dřez a baterie zastupují v kuchyni mycí centrum, které je v přípravě jídla stěžejní. V dobře  
navržené kuchyni na sebe vše navazuje a mycí centrum se nachází přesně mezi zónou  

chlazení (chladnička) a varnou (sporák). Reprezentuje ho myčka, dřez a kuchyňská baterie.

V  reálném životě se obvykle musíme 
vypořádat s tím, že máme v kuchyni mé-
ně místa, než si opravdu přejeme. Proto je 
důležité vzít si na pomoc odborníka z ku-
chyňského studia, který dokáže navrh-
nout sestavu, jež dokonale padne prosto-
rovým možnostem.

Vše důkladně a správně zaměří, zakres-
lí veškeré pevné stavební prvky (výklenky, 
přizdívky, nenosné stěny, parapety, dveře, 
okna a přípojky) a poradí si i s těžko pře-
místitelnými přípojkami: vody, odpadu 
a plynu.

DŘEZ V HLAVNÍ ROLI
V dřezu oplachujeme zeleninu, omývá-

me nádobí, než jde do myčky. Je to dů-

ležitý prvek v  kuchyni, proto volbě vě-
nujme dostatečnou pozornost, stejně ja-
ko baterii.

Z praxe se potvrzuje, že často chybuje-
me ve velikosti. Proto si dopřejme velký 
dřez, v němž pohodlně umyjeme i mast-
ný pekáč po nedělním obědě. Stejně tak 
se zajímejme o mechanickou odolnost, ži-
votnost, údržbu. Až v druhém plánu zo-
hledňujeme vzhled, design.

GRANITOVÉ DŘEZY
Vyrábějí se z drceného kamene, pojiva 

a barviva, mají často antibakteriální vlast-
nosti. Milujeme je hlavně díky široké na-
bídce tvarů, ale i barev (lze je snadno sla-
dit s dřezovou baterií). Směle nahrazují ne-

Pracovní deska z bílého kompaktního laminátu  s baterií Franke 
FN 6100 Chrom-Fragranit Grafit. Dřez Franke v barvě Grafit.  WWW.ORESI.CZ

Kameninový 
dřez  se spodní 
montáží vytvoří 
s pracovní des-
kou kompaktní 
napojení. Prak-
tické a nadča- 
sové řešení. 
 WWW.LEBON.CZ



9DŮM & BYDLENÍ

rezové kolegy, protože jsou velmi odolné, 
případné škrábance jsou téměř neviditelné 
a materiál je probarvený v celé své tloušťce.

NEREZOVÉ DŘEZY
Je to klasika, stálice, která má své skalní 

příznivce. Nerez zvládne i vysoké teploty, 
je cenově dostupnější než novodobé ma-
teriály, často jde o chrom niklovou potra-
vinářskou ocel. Nevadí mu chemické pří-
pravky, je odolný vůči korozi. Pozor, vol-
te kvalitní provedení, nikoliv tenký plech! 
Nerezové dřezy se vyrábějí v lesku i matu, 
některé mají i texturu. Je to praktické, pří-
padné vrypy nejsou vidět, stejně jako za-
schlé kapky vody.

TECTONITOVÉ DŘEZY
Jsou z materiálu, který se skládá z po-

lyesterových pryskyřic a dalších kompo-
nent vyztužených skelnými vlákny. Jde 
o levnější dřezy, konkrétně granitové jsou 
dražší, ale na oko jsou velmi podobné. 
Mají slušnou odolnost vůči chemickým 
prostředkům, škrábancům.

KERAMICKÉ DŘEZY
Mají neporézní, nenasákavý povrch, 

jsou příjemné na dotek, stálobarevné, odo-
lávají i vysokým teplotám, jsou příjemné 
na dotek. Oblíbené jsou klasické dřezy 
v bílém provedení, ale mohou být i v čer-
né, hnědé a béžové barvě. Dřez může být 

hladký a lesklý, ale i matný. Údržba je stej-
ná, tedy nenáročná. Většina výrobců radí 
umýt dřez univerzálními prostředky, kera-
mika si rozumí s běžnými čističi i saponáty.

ROZMĚRY A MONTÁŽ
 Pro volbu dřezu je zásadní šířka spod-

ní skříňky (může být 45 cm, 60 cm), pro-
tože do skříňky pod dřezem se musí vejít 
všechny vaničky dřezu (u dřezů s odkapem 
může být odkap nad ostatními skříňkami).
 Podstatným rozměrem je i  hloub-

ka. Běžná se počítá mezi 14–15 cm, ale to 
nemusí stačit pro plechy a hrnce. Je tedy 
moudré zvolit hloubku 18–20 cm, která je 
komfortnější.

Sally stojánková 
baterie  se sklopnou 
výtokovou hubicí. Ramín-
ko je sklopné a zároveň 
otočné, materiál mosaz. 
Cena 3890 Kč.  UBC

Granitový dřez Blanco 
Rondo,  kompatibilní pro spodní 
skříňku 45 cm, provedení vestavný 
dřez, kompozitní materiál. Cena 
5590 K.  HORNBACH

Keramický dřez Blanco 
Palona,  vhodné pro spodní 
skříňky 60 cm, provedení ve-
stavný dřez, materiál kerami- 
ka. Cena 11 470 Kč.  HORNBACH

Mycí zóna  v kuchyni zahrnuje dřez a myčku. 
Dřez volte dostatečně velký, aby oplachování 
rozměrných hrnců bylo komfortní.  ELECTROLUX
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Jessy je stojánková 
dřezová baterie se 
sprškou,  přepínání mezi 
dvěma proudy vody (perlá- 
tor, sprška), materiál mo- 
saz. Cena 4990 Kč.  UBC
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4 DOBRÉ RADY:
  Kdo má rád retro styl, měl by zvolit 

klasickou kohoutkovou baterii. Vy-
žaduje sice regulaci vody, ale např. 
mosazný, starobylý vzhled trochu 
diskomfortu vynahradí.

  Baterie mohou být chromové, ne-
rezové, oblíbená je i mosaz, bronz. 
Může být i keramická, granitová, 
v rozmanitých barvách (ladí  
s dřezem).

  V kuchyni volte větší baterie, kte-
ré jsou snazší na manipulaci a ovlá-
dání. Ale zároveň pozor, nesmí nás 
omezovat. Když není zbytí (výkle-
nek, okno), lze si vybrat i baterii 
sklopnou, natáčecí podle potřeby.

  Doporučujeme vytahovací baterie 
se sprchou, které usnadní mytí ná-
dobí, dostaneme se s nimi i do hů-
ře přístupných míst, a hlavně z nich 
neodstřikuje nekontrolovaně voda.

 Některé dřezy jsou otočné, jiné ne, 
neboť je v tom omezuje jejich design ne-
bo umístění výpustí. A tak se dřezy ozna-
čují jako levé nebo pravé, podle toho, na 
jaké straně je hlavní vana dřezu.
 Způsobů montáže je několik. Ob-

vykle jsou dřezy určené jen na jeden typ 
montáže, a to na horní, kdy se dřez zapus-
tí do výřezu v pracovní desce. Ale je mož-
né dřez namontovat i zespodu, zejména 
v kamenné desce, kde pak působí kom-
paktně.

KUCHYŇSKÉ BATERIE
 Nástěnné: jsou umístěné na zdi, kde 

jsou napojené na rozvody vody. Díky své-

mu umístění umožňují větší prostor mezi 
dřezem a baterií. Důležitá je rozteč, která 
musí odpovídat vzdálenosti vývodů tep-
lé a studené vody. Často je to 100 mm ne-
bo 150 mm.
 Stojánkové: umisťují se buď na ku-

chyňskou linku, nebo přímo na dřez, což 
je praktické řešení. Kolem baterie se ne-
musí hlídat odkapávající voda, která by 
poškozovala pracovní desku (např. lami-
nátovou).
 Podomítkové: nabízejí moderní mi-

nimalistický vzhled, viditelný je pouze vý-
tok vody a kohoutky nebo páka. Elegant-
ní, nadčasové řešení. Náročnější na mon-
táž i finance.

Nerezový dřez  je stálicí, která 
nabízí praktické užitné vlastnosti: 
odolnost vůči vysokým teplotám, 
snadnou údržbu.  WWW.LEBON.CZ

Dřez z corianu  s integrovaným 
odkapem tvoří s pracovní deskou 
jednolitou plochu.  WWW.LEBON.CZ

Glittran, kuchyňská 
mísicí baterie,  mo-
sazná barva. Provzdušňo-
vač integrovaný do baterie 
udržuje ideální průtok vody, 
zatímco spotřebujete méně 
vody a energie.  IKEA

Sili stojánková 
dřezová baterie, 
 flexibilní silikonové  
ramínko, materiál  
mosaz, provedení  
černá/chrom.  
Cena 2190 Kč.  UBC
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