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Moje domácnost
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Jednoho dne to přijde. Zjistíte, že potřebujete novou 
kuchyň nebo aspoň zrekonstruovat tu původní. 
Jde o značnou investici a často i o boj s prostorem.

Zařídit si kuchyň na míru bývá 
oříšek, do jehož rozlousknutí 
byste se, pokud nejste v tomto 

oboru profesionálové, neměli 
pouštět sami. Je však dobré vědět, 
co chcete a co si vlastně můžete 
dovolit s ohledem na fi nance, 
prostor i na typ stavby a vlastnictví.

NADČASOVÉ ŘEŠENÍ
Chytré zařízení kuchyně není o tom, 
že udržíte tempo s pokrokem, který 
je překotný i co se týká techniky 
v domácnosti. Důležité je využít 
prostor co nejlépe a podle svých 
potřeb. Také není možné překro-
čit bezpečnostní pravidla provozu, 
kterých je v kuchyni spousta. Vše 
ovlivňuje dané místo. Je třeba si 
uvědomit, že pro člověka stojícího 
u linky s hloubkou pracovní desky 
60 cm musí zůstat manipulační 
prostor před linkou pro otevření 
myčky, trouby a pohodlný přístup 
do spodních skříněk minimálně 
90 cm, lépe však 110 cm. Tedy i ta 
nejjednodušší lineárně uspořádaná 
kuchyně potřebuje na šířku nejmé-
ně 150 cm. Vzdálenost protilehlých 
skříněk v kuchyních uspořádaných 
paralelně, do tvaru písmene U nebo 
s varným ostrovem je tato hodnota 
ideálně v rozmezí 100 až 120 cm.

Výška pracovní desky by se 
měla odvíjet od toho, jak vysocí 
jste. „Zdá se to jako maličkost, ale 
nesmírně na tom záleží. Když ji 

V KUCHYNI 
CHYTŘE

1   Když odpadkové koše ve skříňce, tak dobře 
uzavíratelné, Ikea.cz  2   Výsuvné systémy pomohou 
vyřešit problematický prostor k ukládání, Gorenje.cz 
3  Využití dřezu jako přípravné či odkládací plochy, 
Ikea.cz  4  Roma, horní skříňky s praktickým 
vyklápěcím mechanismem, Asko.cz
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umístíte příliš nízko, mohou vás 
po delší době stání u desky bolet 
záda. A když moc vysoko, nebudete 
schopni se například ‚opřít‘ do ku-
chyňských činností, které vyžadují 
větší sílu. Zlaté pravidlo ergonomie 
zní – pokud se postavíte k lince 
a dáte ruku do pravého úhlu, měli 
byste ji mít 15 cm nad pracovní 
plochou. Výška pracovní desky 
od podlahy by tedy měla být v roz-
mezí 85 až 95 cm, ve výjimečných 
případech i 100 cm. U sporáku 
a varných center může být o 10 cm 
níž, u dřezu o 10 cm výš. Toto 
pravidlo je sice velmi ergonomické, 

ale z designového hlediska se od 
něj v poslední době spíše upouští,“ 
dělí se o zkušenosti z praxe Karel 
Vrzáček z kuchyní Gorenje. Co se 
však naopak objevuje stále častěji, 
je umístění trouby do výšky očí, 
nad 80 cm od podlahy. Zvlášť pro 
ty, kteří rádi pečou, je to mnohem 
praktičtější. S příchodem myčky 
do kuchyně získává jinou roli dřez  
a jeho okolí, měla by to být 
funkční zóna využívaná 
při přípravě jídla.

NEVIDITELNÉ PŘEDNOSTI
S variantami logického 
zařízení kuchyně vám 
poradí v každém lepším 
kuchyňském studiu. 
Pak také nastane 
chvíle na rozhodnutí 
o vnitřním vybavení 
nábytku. Právě na tom 
se většina lidí snaží ušetřit, 
což je chyba. Kvalitní kování, 
plnovýsuvy a zásuvkové řešení 
zaručují pohodlné užívání. Díky 
tomu se také snadněji udržuje 
pořádek a přehled o uložených 
věcech. Chytré drátěné programy 
pomohou využít na maximum 
i rozměrově netypické nebo těžko 
přístupné úložné prostory. ■

ODBORNÍK UPOZORŇUJE

U některých kuchyňských 
spotřebičů, jako jsou 
chladničky, mrazničky a myčky, 
se od března 2021 změnily 
energetické štítky. V čem je rozdíl?
Na štítcích je stupnice v rozsahu A až G, 
označení s + (A+, A++ apod.) se už 
používat nebudou. Na začátku nenarazíte 
na trhu na žádné produkty v nejvyšší 
třídě A. Neznamená to ale, že by se 
zhoršila energetická účinnost výrobků. 
Došlo k posunu škály tak, aby zůstal 
dostatečný prostor pro další vývoj. 
Energetická spotřeba produktů je 
zobrazena výraznějším způsobem. Kromě 
informací o spotřebě energie obsahují 
štítky také údaje o hlučnosti a spotřebě 
vody. Vpravo nahoře je také QR kód, 
jehož prostřednictvím je možné rychle 
nahlédnout na detailní informace 
o produktu do evropské databáze EPREL. 

Jan Herian, 
BSH domácí spotřebiče
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CHTĚJTE VÍC
5  Plynová 

deska s extra 
trojitým hořákem, 

Gorenje  
6  Indukční varná 

deska s propojenými 
zónami a senzorem 

varu, Electrolux 
7  Myčka s kvalitním 
vnitřním vybavením, 

Siemens

FUNKČNĚ DOKONALÉ 
řešení prostoru s troubami 

nad sebou, Oresi.cz
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