
bývanie › kuchyňa

4 kroky k vysnívanej kuchyni
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1. Určite si priority
Pred zariaďovaním kuchyne si najskôr dobre ujasnite svoje 
priority. Zamyslite sa, čo všetko vám prekáža alebo chýba 
v tej súčasnej kuchyni, alebo po čom ste vždy túžili v prípa-
de, že sa do jej zariaďovania púšťate prvý raz. Nezabudnite 
pritom na pravidlá pracovného trojuholníka, ktorý prepája 
drez, sporák a chladničku tak, aby ste sa v priestore mohli 
čo najefektívnejšie pohybovať. Pri dimenzovaní priestoru 
vychádzajte aj z celkového počtu členov domácnosti a váš-
ho životného štýlu.   

2. Inšpirujte sa
Zozbierajte si obrázky kuchýň, ktoré sa vám páčia alebo 
si spíšte, ktoré prvky by ste vo svojej kuchyni chceli mať. 
Nevšímajte si pritom len jej dispozíciu, materiály a fareb-
nosť, ale vnímajte priestor ako jeden celok. Aj takýmto spô-
sobom ľahšie zistíte, či uprednostňujete kuchynské linky 
s dreveným dekorom, svetlou pracovnou doskou a nená-
padnou kuchynskou zástenou, alebo túžite po farebných 
dvierkach a vzorovanom obklade.

3. Zohľadnite danosti priestoru
Pri výbere kuchyne vždy vychádzajte z daností konkrétne-
ho priestoru. Ak je miestnosť menšia a kuchyňa bude samo-
statná, odporúča sa využiť celú jej výšku – skrinky v hornej 
časti poslúžia ako ďalšia (a často naozaj vítaná) úložná plo-
cha. Väčšie priestory, samozrejme, ponúkajú viac možnos-
tí. V otvorenej dennej časti sa s obľubou používajú kuchyn-
ské ostrovy, resp. polostrovy, ktoré kuchyňu oddeľujú od 
obývacej časti a jedálne. 

4. Povýšte nevyhnutnosti na dekora-
tívne prvky
Aj úložné plochy v kuchyni môžu pôsobiť dekoratívne. 
Zaujímavou možnosťou sú otvorené police a systémy, ktoré 
dotvoríte dózami s koreninami a trvanlivými potravinami ale-
bo menšími dekoráciami. Stále obľúbeným riešením sú záves-
né koľajničky, ktoré sa upevňujú na kuchynskú zástenu. Do 
stropu nad kuchynský ostrov si zasa môžete nainštalovať rošt, 
z ktorého môže visieť najpoužívanejšie kuchynské náradie. 
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Kuchyňa je pre mnohých skutočným srdcom domova. Ako postupovať 
a čo zohľadniť pri jej návrhu, aby bola plne funkčná a zároveň naplno 
odzrkadľovala vašu osobnosť? 
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