
Kuchyně podle
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V posledních letech se vracíme k původnímu pojetí kuchyně. 

K trendům v bydlení mimo jiné patří spojování původně oddělených 

místností, určených pro různé činnosti, v multifunkční zónu s otevřenou dispozicí.

Místo pro stolování je pokračováním kuchyňského ostrůvku, který tvoří předěl mezi kuchyní  
a obývacím pokojem. Z obou stran tak poskytuje místo k ukládání nádobí i k sezení.
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V rámci možností se při pořizo-
vání nového nebo při rekon-
strukci stávajícího bydlení 

kuchyň, jídelna a obývací pokoj pro-
měňují v jedinou místnost, určenou 
ke společenským a rodinným aktivi-
tám i v panelových domech.

Funkce kuchyně zůstává
Kuchyně je srdcem bytu a stůl je 

odedávna místem, kde se u jídla 
schází rodina. Dříve se na něm 
třeba válely nudle, vykonávala se tu 
spousta dalších pracovních činností 
a psaly si tu úkoly děti. Životní styl 
se změnil, ale místo na stolování 
potřebujeme i v moderní kuchyni. 
Společná příprava a konzumace jídla 
patří ke společenským rituálům, 
které se nemění a obytná kuchyň je 
tudíž centrem veškerého rodinného 
dění i dnes.

Multifunkční zóna
Přistoupíme-li k takovému řešení, 

musíme se vypořádat s možnými 
rušivými prvky, ke kterým patří 

šíření vůní a pachů z kuchyně do 
obývací zóny a vyřešit otázku sto-
lování. V prvním případě pomůže 
výkonná digestoř. A jak je na tom 
místo pro stolování? Při otevření 
prostoru v mnoha domácnostech 
klasický stůl nahradila pracovní 
deska, která je součástí kuchyňské-
ho ostrůvku. A zdaleka nejde jen 
o malý barový stolek, určený pro 
rychlé snídaně nebo večeře.

V moderních kuchyních, vybave-
ných ostrůvkem či poloostrůvkem, 
často pracovní deska přechází 
v jídelní stůl. Ten se stal oblíbeným 
nábytkem, který poslouží k přípravě 
jídla, ke stolování, ale také jako pře-
děl k oddělení kuchyně od obývací-
ho pokoje, kde zároveň působí jako 
designový prvek.

Stůl jako součást ostrůvkové 
kuchyně

Takovýto způsob stolování je 
potřeba naplánovat v okamžiku, kdy 
se rozhodneme kuchyň pojmout jako 
součást multifunkční zóny bydlení 

Pracovní deska pro řešení ostrůvku s varným a mycím 
centrem a se zakomponovaným sezením musí být 
nejméně 90 cm hluboká. 

a vybereme variantu s ostrůvkem 
nebo s poloostrůvkem. Ten můžeme 
podle dispozic bytu zvolit jako mycí, 
varné či pracovní centrum. Místo pro 
stolování se pak stává jeho přímou 
součástí nebo jídelní stůl na ostrů-
vek konkrétním způsobem navazuje. 
Rozměry stolové desky volíme podle 
počtu stolovníků. Délka stolové 
desky je obvykle určena násobkem 
místa pro jednu osobu a počtem 
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Odborníci v kuchyňských 
studiích vám potvrdí, že je 

snazší naplánovat a vybavit 
kuchyň v otevřeném prostoru, 
kde si návrháři nebo architekti 

mohou doslova vyhrát 
s jejím ergonomickým 

řešením.

Jídelní stůl je na jedné straně 
kotvený do stěny, na straně 
druhé má odlehčené designové 
podnoží.



stolujících. Ideální šířka plochy pro 
jednu osobu je 60 centimetrů.

Plochu potřebnou pro vlastní sto-
lování jednotlivce určuje vzdálenost 
mezi lokty. Komfort stolování je 
závislý též na dostatečném prostoru 
kolem stolu, který umožňuje přístup, 
dostatek místa pro odsunutí židle při 
vstávání či odsedávání od jídelního 
stolu zároveň také průchod kolem 
místa stolování.

Barové sezení versus jídelní stůl
Jestli má barové sezení dobře 

nahradit jídelní stůl, je potřeba 
vybavit jej vysokou či barovou židlí. 
Na trhu je dnes široká nabídka baro-
vých židlí, u kterých výrobci prefero-
vali bezpečnost a pohodlí, a přitom 
nabízejí i kvalitu a zajímavý design.
Barovou židli budeme potřebovat 
i v případě, že je stolování zvýšené 
nad pracovní desku.

Běžnou židli využijeme v případě, 
že je stůl do ostrůvku zakompo-
nován v klasické výšce. Ale buďme 
i tady při plánování opatrní. Výška 

desky jídelního stolu se pohybuje 
mezi 720 až 780 mm (obvykle jde 
o 750 mm). Ovlivňuje ji samozřejmě 
výška stolovníků, kteří budou u stolu 
nejčastěji sedět. Všechny tyto aspek-
ty je třeba vzít v potaz již při pláno-
vání kuchyně.

Ergonomické řešení
„Odborníci v kuchyňských studiích 

vám potvrdí, že je snazší naplánovat 
a vybavit kuchyň v otevřeném pro-
storu, kde si návrháři nebo architekti 
mohou doslova vyhrát s jejím ergo-
nomickým řešením. A také ji podle 
dispozic, stravovacích zvyklostí, 
počtu členů rodiny a samozřejmě 
dle finančních možností zákazníka 
vybavit potřebnými doplňky a elek-
trospotřebiči,“ upozorňuje Dušan 
Všelicha, specialista na kuchyně 
Oresi. Právě u této společnosti jsme 
našli inspirativní nápady na řešení 
jídelních stolů v ostrůvkové kuchyni, 
které vám dnes představujeme.

Společnost je největším prodejcem 
kuchyní na českém trhu. V port-

foliu má kuchyně Dolti ve střední 
třídě, německé prémiové kuchyně 
Livanza i luxusní německé kuchyně 
Bauformat, které vždy přinášejí pro-
věřenou kvalitu v atraktivním desig-
nu za nejnižší možnou cenu. Proto 
uspokojí všechny své zákazníky.

Současné trendy ve světě 
kuchyní

S novými trendy přicházejí návr-
háři každý rok a prezentují je svě-
tové veletrhy, například milánská 
Eurocucina a Salone Del Mobile nebo 
Ambiente či Tendence ve Frankfurtu 
nad Mohanem. Tato světová fóra 
odrážejí nálady a trendy, které ve 
světě nábytku, spotřebního zboží, 
designu či bytového textilu vládnou.

Prvky exotického dřeva
V popředí zájmu designérů 

a výrobců kuchyní šedé kuchyně, 
prosazuje se i hnědá, černá a další 
tmavé barvy. Ty se kombinují s prvky 
v dekoru světlého i exotického 
dřeva. Chybu neuděláte, když šedé 
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Pro někoho by celá černá kuchyňská linka byla moc extravagantní. 
Ale když se vysoký černý lesk kuchyně Musa prémiové třídy Livanza 
kombinuje s vysokým leskem v barvě Aqua, vznikne elegantní 
kuchyň podle nejnovějších módních trendů.

Kuchyňská linka od značky Bauformat  
využívá kombinace dekoru mramoru  
kuchyně Carrara a dýhy dvířek  
z linie Westray.



a tmavé skříňky doplníte o bílé 
nebo barevné kontrasty. Luxusní, 
elegantní i poněkud extravagant-
ní se mohou zdát černé kuchyně 
ozvláštněné zlatými doplňky nebo 
plochami s odleskem zlata, mosazi či 
mědi. K dalším „trendy“ tipům patří 
dekor betonu a mramoru na čelních 
plochách, pracovních deskách i na 
korpusech kuchyňského nábytku. 
A svou pozici v oblibě designérů si 
drží i nábytkářský beton.

Mixování několika stylů
Milovníci industriálního stylu ocení 

módní černé ocelové prvky, které se 
objevují rovněž v designu kuchyň-
ských spotřebičů. Preferovaným 
materiálem tvůrců módních trendů 
pak zůstává kalené sklo a nerezová 
ocel. Dobrou zprávu máme pro kli-
enty, kteří si svou kuchyňskou linku 
chtějí ponechat, ale touží po její 
modernizaci. Jedním ze současných 
módních trendů je mixování několi-
ka stylů. Takže svou stávající kuchyň 
můžete doplnit třeba o nová dvíř-
ka, pracovní desku, obklad nebo o 
módní doplňky. Vybírejte ale s citem 
a vkusem, abyste si vyladili moderní 
kuchyň a nenamixovali jste si drahý 
ďábelský koktejl. ●
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Kuchyně Barcelona představuje nejnovější trendy. Vysoký lesk  
v černé barvě podtrhují zlaté akcenty. 

Klasický barový pult ve slim pojetí je zhotoven z ocelového 
ohýbaného a následně lakovaného plechu. (snímek vlevo dole)

Na ostrůvek s mycím centrem navazuje barový pult zvýšený nad 
pracovní desku. Je ukotvený konzolami do boční stěny skříněk  
a v pravé části do policové nábytkové sestavy. (snímek vpravo dole)


