
SSvou vysněnou kuchyň si každý z nás
představuje trochu jinak. Někdo má rád
menší sestavy, jednoduché uspořádání
a decentní barevné provedení, jiný touží
po rozměrné kuchyni se všemi dostup-
nými spotřebiči a vymoženostmi, v níž by
mohl doslova bydlet, a další požaduje
něco speciálního – hlavně ať nábytek co
nejvíce koresponduje s aktuálními mód-
ními trendy v duchu extravagantního ital-
ského designu! Záleží samozřejmě na

tom, co od své kuchyně kdo očekává po
stránce funkční. Všechny sestavy by však
měly splňovat několik základních kriterií:
měly by být maximálně pohodlné, ergo-
nomicky uspořádané, vybavené dostateč-
ným množstvím úložných prostor i pra-
cov-ních ploch a snadno udržovatelné.

U, L nebo jiná?
Jednou z klíčových otázek je prostorové
uspořádání kuchyňské linky. Mezi nej-

oblíbenější patří v současné době ná-
bytkové sestavy koncipované do tvaru
písmene L nebo U, dále tzv. lineární ku-
chyně se dvěma rovnoběžnými částmi
postavenými proti sobě a také kuchyně
s protilehlým ostrůvkem, orientovaným
směrem do obývací části. Velkou výho-
dou současných kuchyní je i jejich úzké
propojení s obytnou zónou, jež je často
realizováno právě pomocí ostrůvku nebo
prodloužené pracovní plochy, která dále

KUCHYNĚ – SPOLEČNĚ S KOUPELNOU PŘEDSTAVUJE JEDNU Z NEJKOMPLIKOVANĚJŠÍCH
PROSTOR V BYTĚ. PŘI JEJÍM ZAŘIZOVÁNÍ NESTAČÍ VŠE JEN PEČLIVĚ DO DETAILU PROMYSLET,
JE POTŘEBA DODRŽET NĚKOLIK OBECNĚ PLATNÝCH PRAVIDEL A MÍT I JISTÉ ZKUŠENOSTI.
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Dílna

OŘECHOVÁ. SSeessttaavvaa  VViittaa  ccllaassssiicc,,  ddvvíířřkkaa
MMDDFF  ddeesskkaa  ppoottaažžeennáá  ffóólliiíí  vv ddeekkoorruu  ttmmaavvýý
oořřeecchh,,  ttlloouuššťťkkaa  1199 mmmm..  Cena zzaa  ddřřeevvěěnnéé

ddííllyy  cca 105 000 Kč. Gorenje.

PRO MISTRA KUCHAŘE
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Kuchyně

Čisté bez zbytečné 
námahy

MMyyjjeettee  nněěkktteerréé  kkuussyy  nnááddoobbíí  vv  rruuccee  
vvee  ddřřeezzuu,,  ppřřeessttoožžee  mmááttee  vv  kkuucchhyynnii
mmyyččkkuu??  TTééhhllee  zzbbyytteeččnnéé  ččiinnnnoossttii  vvááss
zzpprroossttíí  nnoovvéé  mmyyccíí  ttaabblleettyy  SSoommaatt  GGoolldd,,
kktteerréé  ssii  vv  mmyyččccee  ppoorraaddíí  ii ssee  zzaasscchhllýýmmii
ii ppřřiippeeččeennýýmmii  zzbbyyttkkyy  ppookkrrmmůů  nnaa
hhrrnnccíícchh,,  ppáánnvvíícchh  nneebboo  ppeekkááččíícchh..
TTaabblleettyy  jjssoouu  oobboohhaacceennyy  oo nnoovvoouu
rreecceeppttuurruu  ssee  sslloožžkkoouu,,  kktteerráá  mmáá  nnaa
ssttaarroossttii  úúččiinnnnéé  ooddmmááččeenníí..  KK jjeejjíí  aakkttiivvaaccii
ddoocchháázzíí  ookkaammžžiittěě  ppřřii  ssttyykkuu  ss  vvooddoouu::
ttvvrrddýý  ppoovvrrcchh  zzaasscchhlléé  kkrruussttyy  nneejjpprrvvee
nnaarruuššíí  aa ppoottéé  pprroonniikkáá  hhlluubbookkoo  ii ddoo
vveellmmii  ooddoollnnýýcchh  „„ppřřiippeeččeenniinn““..  DDííkkyy
nnoovvýýmm  eennzzyymmůůmm  ooddssttrraanníí  ttaabblleettyy
ii šškkrroobboovvéé  mmaappyy  nnaa  nnááddoobbíí,,  ccoožž
oocceennííttee  vv  ppřřííppaadděě  zzbbyyttkkůů  bbrraammbboorroovvýýcchh
ppookkrrmmůů..  PPoorraaddíí  ssii  ii ss ttmmaavvýýmmii  aa pprruuhhyy
nnaa  hhrrnneeččccíícchh  oodd  ččaajjee..  TTaabblleettyy
zzaakkoouuppííttee  vv  ddrrooggeerriiíícchh  vv bbaalleenníí MM
((oobbssaahhuujjííccíí  2244  ttaabblleett))  zzaa  199 Kč,,  
XXLL  bbaalleenníí  ((4488  ttaabblleett))  zzaa  359,90 Kč
aa MMeeggaa  PPaacckk  ((7722  ttaabblleett))  zzaa
499,90 Kč. Somat.

volně přechází v barový pult, nebo sup -
lu je jídelní stůl. Přestože řada bytových
designérů toto řešení nedoporučuje
a spíše sází na klasický samostatný stůl,
zejména v menších bytech je právě tako -
vé uspořádání kuchyňské linky, přechá -
ze jící v stůl vítanou možností, jak ušetřit
v místnosti potřebné centimetry a při -
tom se nevzdat ani jednoho z nutných
kusů nábytku.

Podle staré normy? Není nutné...
Správná výška pracovní desky je stále 
ještě podceňovanou záležitostí. A právě
tenhle zdánlivě zanedbatelný detail roz-

hoduje o tom, zda je při přípravě jídla
u kuchyň ského pultu budete cítit pohodl-
ně a zda vás začnou, či nezačnou po delší
době bolet záda nebo ruce. Pracovní
plocha se nejčastěji umisťuje do výšky
v rozmezí od 85 do 95 cm, přičemž
určujícím fakto rem je výška vaší postavy.
Obecně se do poručuje pro osoby s výškou
do 155 cm volit pracovní plochu ve výši
80 – 85 cm, kuchaři a kuchařky vysocí
cca do 170 cm by pak měli mít pracovní
plochu přibliž ně 90 cm nad zemí. Kdo je
ještě vyšší, může si nechat zhotovit ku -
chyň s pracovním pultem v 95 cm nad
úrovní podlahy a výše. V každém případě

ORIGINÁLNÍ DEKOR. NNáábbyyttkkoovváá  ddvvíířřkkaa  aa ddeessiiggnnoovvýý  oobbkkllaadd  zzaa  lliinnkkoouu  zz ggrraaffoosskkllaa  jjee    bbaarreevvnněě
ssllaadděěnn  ss oobbýývvaaccíí  ččáássttíí  iinntteerriiéérruu..  Trachea..

�
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však platí, abys te se za každou cenu neří -
dili předepsa nými čísly a tabulkovými
kolonkami, ale tím, co je pohodlné prá -
vě pro vás a pro vaše vaření.

Co vám doma 
pravděpodobně chybí
Dalším specifikem moderních kuchyní
je spíž jako součást kuchyňského nábyt -
ku. Do jisté míry za to „mohou“ projek-
ty současné výstavby domů a bytů, kde
už architekti nepočítají se spíží jako se
samostatnou místností a až na světlé
výjimky na ni dočista „zanevřeli“.
Chcete-li tedy doma skladovat určitou
rezervu potravin, které tak nemusíte
denně kupovat, jste v docela svízelné
situaci – zkrátka není kde. Pokud se
pře ce jen nějaké místo najde, pak určitě
ani z 10 % nesplňuje potřebné
parametry průměrného sklepa, kam bez
problé mů uložíte brambory, cibuli, jabl-
ka, sklenice s kompoty, okurkami

V KLASICKÉM DUCHU. KKuucchhyynněě  OOmmnniiaa  rruussttiicc  zz dduubboovvééhhoo
mmaassiivvuu  vv ddeekkoorruu  vvaanniillkkaa  ppaattiinnaa..  RRáámm  kkuucchhyyňňsskkýýcchh  ddvvíířřeekk
zz mmaassiivvnnííhhoo  ddřřeevvaa,,  vvýýppllňň  ddýýhhoovvaannáá  ddřřeevvoottřříísskkoovváá  ddeesskkaa,,  ttlloouuššťťkkaa
ddvveeřříí  2200 mmmm..  Cena zzaa  ddřřeevvěěnnéé  ddííllyy  cca 155 000 Kč. Gorenje.

VE TVARU U. KKuucchhyynnii  vv ddeekkoorruu  kkookkooss  bboolloo  aa bbíílláá  mmaattnnáá  kkoožžeennkkaa  oožžiivvuujjíí
vveellkkooffoorrmmááttoovvéé  ččeerrvveennéé  aa ssmmeettaannoovvéé  ddllaažžddiiccee..  JJeejjíí  ppřřeeddnnoossttíí  jjee  vveellkkéé
mmnnoožžssttvvíí  úúlloožžnnééhhoo  pprroossttoorruu  aa rroozzmměěrrnnáá  pprraaccoovvnníí  pplloocchhaa..  Ligno.

PRACOVNÍ PLOCHA. CCoo  ssee  ttýýččee  úúddrržžbbyy,,  pprráávvěě  nnaa  pprraaccoovvnníí  pplloocchhuu  jjssoouu  kkllaaddeennyy  nneejjvvěěttššíí
nnáárrookkyy..  MMaatteerriiááll  HHPPLL  llaammiinnáátt  zz hhoorrnníí  ssttrraannyy  uukkoonnččeennýý  pprroottiippaarroovvoouu zzáábbrraannoouu,,  ddeekkoorr  ČČeerrnnýý
ddiissccoovveerryy..  Kronospan. 
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a zavařeninou. A to nejen na týden, ale třeba na několik
měsíců. V takovém prostoru by totiž měla být teplota
chladnější než v ostat ních obytných místnostech v bytě,
měl by mít samostatné odvětrává ní, ale zá roveň by zde
nemělo být příliš světla. 

Spíž ve skříni
Nepatříte-li ke šťastlivcům se sklepem nebo se samo -
statnou spíží, nezbývá než pamatovat na uskladnění
potravin ales poň v prostoru kuchyně a vyhradit pro ně
skříň v kuchyňské lince. S tzv. pot ra vinovou skříní
alespoň počítají výrobci kuchyňského nábytku, kteří mají
v nabídce celou řadu praktických prvků drátěného pro-
gramu, jež vám pomohou přehledně a účelně potraviny
skladovat. Poličky a drátěné koše v po travinové skříni
dokáží bez větší zátěže pojmout až 100 kg nejrůznějších
surovin. Bývají vybaveny pojezdy s tzv. plnovýsuvy, aby
systém mohl ze skříně pohodlně vyjet v celé šíři a vy jste si
kompletní obsah spíže mohli najednou prohlédnout. �

DOPRAVA ZDARMA

Objednávky na

NK HOLDING s.r.o. • 431 43 Hru‰ovany 61 • Tel.: 608 125 123

WWW.TITANOVEPANVE.COM

Ceny od
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desky je jedním ze zásadních
Správně zvolená výška pracovní

parametrů vaší nové kuchyně.
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Pěkně za sebou
Pro snadný pohyb po kuchyni během
přípravy jídel je pak klíčová správná
posloupnost jednotlivých kuchyňských
pracovišť. Základní pravidlo se dá vy -
jádřit obecným schématem: skladování
– mytí – příprava – vaření (pečení).
Jinými slovy to znamená, že potraviny

vyndané z chladničky nebo ze spíže
potřebujete omýt a očistit, poté nakrájet
či jinak upravit a nakonec tepelně opra -
covat – uvařit nebo upéct. Nezapomeň -
te ani na to, že mezi jednotlivými pra -
covišti by měly být i dostatečně velké
odkládací plochy. V ideálním případě
by tedy vaše kuchyň měla vypadat takto:

ÚÚlloožžnnéé  bbooxxyy  nneejjrrůůzznněějjššíícchh  rroozzmměěrrůů
vváámm  ppoommoohhoouu  rroozzttřřííddiitt  rrůůzznněě  vveellkkéé
kkuucchhyyňňsskkéé  ppoommůůcckkyy  aa  nnááččiinníí..  VVee  ssvvéé
nnoovvéé  kkuucchhyynnii  ssee  ppaakk  llééppee  zzoorriieennttuujjeettee
aa  bbuuddeettee  ppřřeessnněě  vvěědděětt,,  kkaamm  ssááhhnnoouutt,,
aabbyyssttee  nnaaššllii,,  ccoo  pprráávvěě  ppoottřřeebbuujjeettee..
„„PPoohhlleeddnnéé““  vvaarriiaannttyy  vv  ddeekkoorraattiivvnníícchh
bbaarrvváácchh  nneebboo  ssee  zzaajjíímmaavvýýmmii  mmoottiivvyy
vvyyssttaavvttee  ddoo  ootteevvřřeennýýcchh  ppoolliicc,,  mméénněě
vvzzhhlleeddnnéé  kkrraabbiiccee  uukkrryyjjttee  zzaa  ddvvíířřkkaa
sskkřříínněěkk..  Cena od 139 Kč. Curver.

Abyste měli jasno, 
co kam patří

chladnička a potravinová skříň – první
odkládací plocha – dřez – větší pracovní
plocha pro přípravu – sporák – další od -
kládací plocha. Tento model v současné
době trochu komplikuje větší množství
nejrůznějších kuchyňských spotřebičů,
bez nichž jste se dříve obešli – myčka ná -
dobí, parní a mikrovlnná trouba, vestav -
ný kávovar, zásuvka pro nahřívání šálků
a talířů... Je potřeba tyto pomoc ní ky do
schématu začlenit tak, aby co nejlépe za -
padly do posloup nosti celého procesu. 
K nejčastějším chybám patří příliš těs -
né umístění chladničky a trouby nebo
var né desky, neboť spotřebiče produ -
kující teplo zvyšují spotřebu chladnič -
ky. Dále je to přímé sousedství dřezu
a varné des ky, mezi nimiž by měla být
dostatečně velká pracovní nebo aspoň
odkládací plocha.
Při umisťování spotřebičů tzv. do slou -
pu nad sebou pamatujte na to, že dopro -
střed byste měli umístit ten, který bude -
te používat nejčastěji. Rozhodujete-li se
tedy mezi kávovarem, troubou a mikro -
vlnkou, vyhrát by měl kávovar – ten na
rozdíl od obou dalších budete s největší
pravděpodobností používat denně. 

SPOTŘEBIČE VE SPRÁVNÉ VÝŠI. II  ppřřeess  mmóóddnníí  ttrreenndd,,  kkddyy  ssee  ssppoottřřeebbiiččee  uummiissťťuujjíí  nnaadd  sseebbee  ddoo
sslloouuppuu,,  nněěkktteerréé  ddoommááccnnoossttii  rraadděějjii  uuppřřeeddnnoossttňňuujjíí  kkllaassiicckkéé  uulloožžeenníí  ddoo  ssppooddnníícchh  sskkřříínněěkk  ppoodd  pprraaccoovvnníí
ddeesskkuu..  Electrolux.

LESKLÁ. KKuucchhyynněě  TTeettrriixx  SSccaavvoolliinnii,,  ss ppoovvrrcchhoovvoouu  úúpprraavvoouu  ddvvíířřeekk  zzee  sskkllaa  MMuullttiiccoolloouurr..  Cena
bbeezz  pprraaccoovvnníí  ddeesskkyy  aa ssppoottřřeebbiiččůů  od 485 000 Kč. Prodává Decoland.


