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Abstrakt
Práce se věnuje problematice ukládání v kuchyni. Zkoumá množství vybavení, které
vlastní průměrná domácnost, a objem prostoru potřebný pro jeho uložení. Dále se
zabývá historií a současným stavem kuchyňských úložných prostor, rozdíly mezi tržní
nabídkou a reálným stavem. Součástí práce je CD-ROM s přílohou obsahující dotazníky
a fotodokumentaci provedeného výzkumu.
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Abstract
The work deals with a problem of kitchen stowage space. It observes how many kitchen
utensils have an average family and how much space is needed to storage all the
kitchenware. The text notify about history and actual stadium of kitchen stowage space,
differences between market supply and real condition. A part of the work is a CD-R
with questionnaires and photo documentation.
Key words: kitchen, stowage space, dishes, appliances, utensils
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1.

Úvod
Kuchyně je už od pradávna jádrem domácnosti. Počínaje pravěkým ohništěm a

konče sporákem je hlavním zdrojem uspokojení jedné ze základních lidských potřeb –
hladu. Jak se vyvíjela technologie přípravy potravin, vyvíjely se i recepty a naopak.
Touha po dosažení lepší nebo rychleji připravené krmě iniciovala vznik nových
pomůcek. Dnes je kuchyně těmito věcmi zavalena, zejména pokud se spotřebičů týče.
Naše vlastní touha po rychlém a chutném nasycení nás pudí k nákupu mikrovlnných
trub, toustovačů apod.
Nejrychlejším způsobem, jak si zajistit doma teplé jídlo je vytáhnout z lednice
polotovar, vložit jej do mikrovlnky a za pár minut je oběd na stole. Je to ale skutečná
podstata toho, proč máme kuchyni? Ve výjimečných případech jistě, ale většinou ne.
Pro mnoho lidí je vaření koníčkem a ať jejich kuchyně vypadá jako laboratoř nebo jako
dvojče kuchyní našich prababiček, jedno musí mít společné a to být v první řadě
funkční. Vhodně řešená kuchyň s dostatkem pracovního i úložného prostoru a dobře
organizovaná, jen taková nebude svého uživatele vyčerpávat, ale dobře a bezpečně
sloužit.

2.

Cíl práce
Kuchyně již byly popsány v mnoha pojednáních, o ergonomii, dispozici, nových

materiálech a spotřebičích, ale neexistuje žádná odborná literatura o aktuálních
požadavcích na množství úložného prostoru. Cílem práce je prozkoumat současný stav
kuchyní. Zjistit, vyhovují-li požadavkům svých majitelů, kolik věcí je uloženo v běžné
kuchyni a zdali je jejich množství úměrné jejich potřebě. Jako omezující faktor byl
zvolen počet členů domácnosti. Zkoumanou skupinou jsou domácnosti, které během
svého fungování dosáhly maximálního počtu čtyř členů.
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3.

Historie kuchyní
Vývoj kuchyní začíná už v pravěku, kdy naši předkové objevili oheň. Nejednalo

se v žádném případě o kuchyni, jak ji známe dnes, ale účel už byl zřejmý. Ohniště
chránilo před divokými zvířaty, hřálo a bylo využíváno k tepelné úpravě potravin. Již
tehdy se jídlo stalo společenskou událostí a docházelo při něm k setkávání rodiny či
kmene provázenému určitými jídelními rituály. Vařilo se v hliněných nádobách na
přímém ohni nebo s použitím varných kamenů. Placky se smažily na hliněné desce –
pražnici. Chléb se pekl v hliněných píckách. Maso se peklo, udilo, sušilo. Později, když
se lidé usadili a začali stavět první domy, získalo ohniště své pevné místo ve středu
obydlí. V teplejších oblastech například ve starověkém Řecku přetrvávaly kuchyně
venkovní.
Umístění ohniště dovnitř domu vedlo ke vzniku dýmné jizby. Komíny ještě
neexistovaly, kouř se hromadil pod střechou a odtud unikal větracími otvory nad
běžnými okny. Trámy se působením kouře zahřívaly a přispívaly tak k vytápění
místnosti. Zároveň také byly chráněny proti hmyzu. Dýmná jizba se postupně vyvinula
v polodýmnou, kde dřevěný dýmník tvaru obráceného trychtýře jímal kouř, odváděl ho
do půdního prostoru a odtud štítovým otvorem mimo dům.

3.1.

Černá kuchyně

Postupem času se dýmník měnil v komín a nebylo třeba vysokých stropů.
Objevuje se černá kuchyně. Až do jejího rozšíření byla ohniště umístěna ve středu
světnice. Zprvu byla kuchyně stále součástí jizby, ohniště se pouze přesunulo k jedné ze
zdí. Postupem času se kuchyně zcela oddělila od obytné místnosti zvané nyní světnice.
Typickým zařízením černé kuchyně byly po stěnách rozvěšené naběračky, míchačky,
měch na rozdělávání ohně a nádobka na sůl, dále pak nádobí ze dřeva, hlíny, železa,
bronzu či mědi, podle zámožnosti majitele. Nádoby se nad oheň stavěly v trojnožkách,
používal se rošt a rožeň. Vybavením bohatých domů bývalo automatické zařízení na
otáčení rožně poháněné vrtulí umístěnou v komíně.
Černé kuchyně existovaly už v obydlí starořímských patriciů, ale u nás se začaly
rozšiřovat až v druhé polovině 16. století. Nejdříve se objevily v hostincích, mlýnech,
farách a na šlechtických sídlech. Kde byla kuchyně oddělená od obytných místností
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obsluhována výhradně služebnictvem. Pokrmy byly do jídelen odnášeny nebo posílány
výtahem. V měšťanských domech byla černá kuchyně umístěna v zadní části domu
nebo v patře. Jídlo bylo konzumováno v hlavní reprezentativní místnosti domu. Tam se
také v příborníku (credenze) vystavovalo nejlepší nádobí a sklo. Obdobou příborníku
byl ve vesnických staveních mísník. K ukládání nádobí sloužily také police a lžičník, do
nějž se zasouvaly dřevěné a cínové lžíce, vařečky, kvedlačky apod. Potraviny se
shromažďovaly v komorách vybavených truhlami na sypké potraviny (mouku, zrní,
atd.) a zásobními nebo spížními skříňkami. Tyto skříňky měly ve dvířkách otvor
chráněný síťkou nebo výpletem, který skříň větral a zároveň chránil potraviny proti
hmyzu.

OBR. 1 Mísník, obr. 2–5 úložné prostory na sypké potraviny

OBR. 6 a 7 Ukázky kuchyní z 18. století.
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Největšího rozšíření dosáhla černá kuchyně v 18. a 19. století. V některých
usedlostech a zejména u chudších rodin přetrvala černá kuchyně až do 20. století.
Zároveň s černou kuchyní se začaly stavět krby z cihel a malty, které se měnily
v kachlová kamna, jež byla posléze nahrazena sporáky (cihlová kamna s kovovým
plátem) napojenými na tahový komín, sporáky celokovovými a s rozvojem plynofikace
a elektrifikace plynovými či elektrickými sporáky, troubami a varnými deskami.
Nejnovějšími produkty na tomto trhu jsou indukční varné desky, které ohřívají pouze
dno varné nádoby, čímž šetří energii a zároveň jsou bezpečnější. Existují bezplamenné
plynové varné desky, senzorické varné desky, které přizpůsobí zahřívanou plochu tvaru
nádoby, horkovzdušné trouby, parní trouby, lávové grily, tepany, plnovýsuvy a spodní
výsuvy pro méně namáhavý přístup do trouby etc.

OBR. 8–10 Moderní varné desky indukční a plynové, OBR. 11–13 historické sporáky, zleva: na tuhá
paliva, plynový a elektrický

3.2.

Catharine Beecher

Zároveň se sporáky se rozvíjela i myšlenka ekonomického uspořádání kuchyně,
které by šetřilo čas i námahu. S prvním nápadem na optimalizaci kuchyňských prací
přišla Catharine Beecher ve své publikaci A Treatise on Domestic Economy (1843,
kterou se svou sestrou Harriet Beecher Stowe přepracovala a znovu vydala pod názvem
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The American Woman's Home v roce 1869). Poprvé se objevuje design kuchyní
založený na raných poznatcích ergonomie. Návrh obsahoval pravidelně umístěné police,
dostatek pracovního prostoru a vyhrazené oblasti pro ukládání různých druhů potravin.
Fig. 12 znázorňuje plán kuchyně a místnost se sporákem. Komín a pokoj se
sporákem slouží k větrání celého domu způsobem popsaným v samostatné kapitole.
Kuchyně je od prostoru pro sporák oddělena posuvnými skleněnými dveřmi,
které nepropouští teplo a pachy. Stěny pokoje se sporákem mají být lemovány policemi.
Ty na straně sklepních schodů široké jednu stopu a vzdálené osmnáct palců, na druhé
straně jsou police užší, osm palců široké a devět palců od sebe. Zásuvky na pokličky a
na příslušenství ke sporáku musí být umístěny v blízkosti sporáku.

OBR. 14 Schéma kuchyně a prostoru pro sporák odděleného posuvnými dveřmi (rozměry ve stopách)

Na policích, v komoře a v bednách může být uložen veškeré suroviny potřebné
k vaření, kuchyňské náčiní a nástroje a všechny úklidové pomůcky a ještě zůstane
dostatek volného místa. Lodní kuchyně na parnících mají každou věc a pomůcku
k vaření pro dvě stovky lidí v prostoru ne větším než je zobrazená místnost pro sporák a
uspořádané tak, že na jeden či dva kroky dosáhne kuchař na vše potřebné.
Naproti tomu ve většině velkých domů jsou stůl, kuchyňské suroviny a nářadí,
dřez a jídelna tak vzdálené od sebe, že polovinu času a energie zabere chození tam a
zpátky a sbírání a odnášení použitých věcí.
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Fig. 13 znázorňuje dřez a kuchyňské uspořádání. Dvě okna zajišťují lepší
cirkulaci vzduchu v teplém počasí, otevře-li se jedno nahoře a druhé dole, a lepší
regulaci světla pro práci, což je důležité, když máte slabé oči.
Sud na mouku vyplňuje komůrku s přístupovými dvířky a poklopem pro běžný přístup.
Vedle ní je pracovní deska, jejíž jedna strana je určena pro přípravu zeleniny a masa a
druhá k zadělávání chleba. Dřez má dvě pumpy, na pitnou a dešťovou vodu. Jedna
z nich vede vodu do zásobníku v podkroví, který zásobuje záchod a koupelnu. Vedle
umyvadla je odkapávač s lištou, která drží nádobí a žlábkem, který svádí vodu do dřezu.
Pod dřezem jsou dvě zásuvky položené na polici vedenou v drážkách. Pod zásuvkami
jsou pod sebou další drážky, takže je možné zvětšovat nebo zmenšovat prostor mezi
policemi podle potřeby. Police se dají využít k uložení mycích potřeb, utěrek, hadrů,
misek na kousky másla, tuků atd. Pod těmito dvěma policemi je prostor pro dvě putýnky
a džbán na mýdlo.

OBR. 15 Pracovní část kuchyně
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Pod pracovní deskou se nachází police a zásuvky na hrubou mouku, kukuřičnou
mouku, žito atd. Vespod stojí plechové putýnky na bílý a hnědý cukr, jež jsou nejlepší
pro uchování těchto stále potřebných surovin. Vedle nich je cínová konev na melasu
s víčkem a zátkou ve výlevce. Tato konev je také vhodná na olej a ocet, dobře se čistí a
snadno se s ní manipuluje. Ostatní nářadí a nástroje mohou být uloženy na nebo pod
policemi po stranách nebo vepředu. Malý tácek se solí a pepřem, sypátkem, nožem a
lžičkou můžeme postavit blízko trouby, aby byl po ruce.
Na policích nad dřezem jsou umístěny dva podnosy z vrstvené lepenky na
přenášení věcí ke stolování. Ušetří mnoho času při ukládání a odklízení nádobí z tabule.
Dřez by měl být tři stopy dlouhý, tři palce hluboký a stejně široký jako pracovní
deska. (C. E. Beecher, H. Beecher Stowe, 1869)
Tolik ke kuchyni uvádí kapitola A Christian House z knihy The American
Woman’s Home. Stavba a funkce tehdejšího sporáku je v téže knize popsána v kapitole
Stoves, Furnaces, And Chimneys.

OBR. 16 Sporák z roku 1869

3.3.

Frankfurtská kuchyně

O další optimalizaci kuchyňských prací se pokusil Friedemir Poggenpohl, zakladatel
značky Poggenpohl roku 1892 a na něj v roce 1913 navázala Christine Frederick sérií
svých článků "New Household Management", které se věnují analýze kuchyní a
principům jejího ekonomického využití. Autorka provedla detailní časovou studii
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jednotlivých úkonů a od ní odvodila uspořádání kuchyně. Tato studie později
inspirovala vídeňskou architektkou Margarete Schütte-Lihotzky, která pro projekt bytů
Erna Meyera vytvořila „frankfurtskou kuchyni“ realizovanou v letech 1927 až 1928 ve
Frankfurtu. Tento návrh měl řešit akutní nedostatek bytů poválečného období.
(Kitchen – Wikipedia)

OBR. 17, 18 Originální a rekonstruovaná verze frankfurtské kuchyně (pohled od vstupních dveří)

Frankfurtská kuchyně měla rozměry 1,9 m krát 3,4 m, na jedné z jejích kratších
stěn se nacházely dveře a naproti nim okno. Sestavu tvořily dvě rovnoběžné části. Po
levé straně byl sporák následovaný posuvnými dveřmi spojujícími kuchyň s jídelnou a
obývacím pokojem. Na pravé straně byly skříňky a dřez, pod oknem pak pracovní místo
s židlí. Nebyla zde lednice, ale sklopné žehlicí prkno viditelné na obrázku svisle podél
levé zdi.
Do plánu byly zahrnuty i úložné prostory na běžné suroviny jako je mouka, cukr,
rýže a další, které pomáhaly udržovat kuchyň přehlednou a čistou. Pracovní místo mělo
speciální zásuvku na odpad, kam se odpad při práci shrnul a vše se vysypalo až
nakonec.
Protože dostupný kuchyňský nábytek té doby nevyhovoval ani novým
pracovním postupům ani úzkému prostoru, byla frankfurtská kuchyně instalována
kompletně i s velkými spotřebiči, jako je sporák. Jednalo se první vybavenou kuchyň.
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Dřevěná dvířka a čela zásuvek byla natřena modře, protože vědecko-výzkumní
pracovníci zjistili, že mouchy se vyhýbají modré barvě. Lihotzky použila na nádoby
k přechovávání mouky dub, protože odpuzuje larvy potemníka moučného, a na pracovní
desky buk, protože je odolný proti skvrnám, kyselinám a stopám po noži. Sezení bylo
na otáčivé židli pro maximální flexibilitu.
Kuchyně byla instalována v počtu nějakých deseti tisíc kusů ve Frankfurtu a
jako taková byla komerčním úspěchem. Cena jedné plně vybavené kuchyně byla
příznivá (několik set Říšských marek), náklady byly přeneseny do nájemného (což
údajně zvýšilo nájemné o 1RM za měsíc).
Přesto měli s těmito kuchyněmi jejich uživatelé problémy. Neznali nové
pracovní postupy. Nevěděli, jak kuchyni používat. Často byla popisována jako
neflexibilní, vyhrazené zásobníky byly často používány k jiným účelům, než bylo
uvedeno na nálepce. Dalším problémem těchto zásobníků bylo, že byly snadno
dosažitelné pro malé děti. Shütte-Lihotzky navrhla kuchyň pro jednu dospělou osobu,
nikdy nepočítala s dítětem nebo druhou osobou, ve skutečnosti byla kuchyň příliš malá
pro práci dvou osob. I jeden člověk často bránil otevření dvířek.
Většina soudobé kritiky se soustředila na technické aspekty. Nicméně
frankfurtská kuchyně se stala vzorem pro moderní práci v kuchyni. Po zbytek dvacátého
století byla malá racionálně vybavená kuchyně standardní vybavením domů po celé
Evropě. (Frankfurt kitchen – Wikipedia)

3.4.

Friedemir Poggenpohl

Praotcem kuchyňské sestavy, jak ji dnes známe, byl Friedemir Poggenpohl.
Propojil mezi sebou jednotlivé kuchyňské skříňky do sestavy. První model kuchyňské
sestavy 1000 prezentuje roku 1950 na výstavě v Kolíně nad Rýnem. Poggenpohl se stal
průkopníkem nového kuchyňského designu, jeho systém je dodnes používán. Vývoj
kuchyňského nábytku ale rozhodně nestrnul na místě. Dalším revolučním projektem
firmy Poggenpohl byl, nikdy nevyráběný, „kitchen satellite“ vytvořený Luigim
Colanim. Šlo o kouli o průměru 2,4 m, kde mohl uživatel vykonávat všechny kuchyňské
práce pouhým stiskem knoflíku z pohodlí svého ve středu stojícího otočného křesla.
Sloužila pouze k ohřívání, nikoli k vaření, ale stala se vzorem pro následující generace
designérů. I dnes vznikají neobvyklá řešení kuchyňských pracovišť.
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OBR. 19 a 20 Kuchyňská sestava model 1000

Netradiční kuchyně OBR. 21 Luis Colani (1969); OBR. 22Circle ® kitchen, CC Concepts; OBR. 23
Philippe Starck, Tower Kitchen (2009)

Sociologické aspekty pracovní kuchyně byly kritizovány až mnohem později
v sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy feministické hnutí kritizovalo, že
emancipační záměry, které částečně motivovaly vývoj této kuchyně, selhaly. Právě
kvůli racionalizaci a malé velikosti kuchyně, kde mohla pohodlně pracovat pouze jedna
osoba, byly ženy v domácnosti odříznuty od života ve zbytku domu. To, co začalo jako
emancipační pokus (i když všichni příznivci jako Beecher, Frederick, nebo Meyer vždy
implicitně předpokládali, že kuchyň je ženská doména), profesionalizace a
přehodnocení práce v domácnosti je nyní vnímáno jako držení ženy kuchyni. (Frankfurt
kitchen – Wikipedia)
Ale poválečný konzervatismus a ekonomické důvody zvítězily a kuchyň byla
opět viděna jako místo, které je kvůli párám a odérům z vaření nutné oddělit od
obytného prostoru. To se zvlášť výrazně projevilo v případě panelových sídlišť.
Podpořeny ideou, že žena má pracovat pro společnost a ne doma, vznikaly malé
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kuchyně často průchozí někdy i bez oken s minimálním místem pro stolování. Jídlo pro
návštěvy bylo nutné přenášet do obývacího pokoje, jenž býval od kuchyně odříznut.
Otevřené kuchyně se opět začaly budovat až s vynálezem odsávače par v roce
1980. Otevřená kuchyně může být spojena buď jen s jídelnou, nebo také s obývacím
pokojem. Vaření se stále více stávalo kreativní a společenskou činností. Praktickým
důsledkem otevření kuchyní také je, že při vaření mohou rodiče dohlížet na své
potomky.
Negativa však existují i u tohoto typu kuchyně např. hluk elektrospotřebičů,
cinkot nádobí mohou rušit při sledování televize nebo relaxaci. Někteří lidé se mohou
cítit stresováni, když se jim při přípravě jídla nedaří a hosté je při tom vidí atd.
Kuchyně spojená s obývacím pokojem klade větší požadavky na vybavení, které
by mělo vhodně doplňovat vybavení zbytku místnosti. Problém může nastat v případě
podlahové krytiny. Má-li se v kuchyňském koutu lišit od ostatní podlahy, je třeba dbát
na stejnou výšku obou krytin. Přílišná odchylka může znamenat úraz (zakopnutí apod.).
Krytina by měla být odolná, dobře čistitelná a neklouzavá.
Umístění kuchyně do hlavní obytné místnosti s sebou nese i vyšší nároky na
udržení pocitu pořádku. Ve větším prostoru je to mnohem náročnější. Vaření se bez
nepořádku neobejde, když však není pořádek v jedné části, celá místnost působí
neuklizeně. Částečně je možné kompenzovat použitím barového pultu, který zamezí
pohledům z obývací části na pracovní desku. Ze všech výše uvedených důvodů je proto
nejvýhodnější kuchyň, kterou lze v případě potřeby oddělit od obytné části posuvnými
dveřmi.

Obr. 24, 25 Příklady otevřených kuchyní
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4.

Požadavky na kuchyně
4.1.

Dispoziční řešení

V předchozí kapitole jsem se věnovala vývoji požadavků na kuchyň, nyní se
zmíním, k čemu tento vývoj dospěl. V roce 1944 byl na "Small Homes Council" (od
r. 1993 "Building Research Council") v USA ustanoven „pracovní trojúhelník“ jehož
vrcholy tvoří úložiště potravin (lednice), mycí/přípravné centrum a varné centrum.
Centra by od sebe měla být oddělena natolik, aby práce na jednom z nich neovlivňovala
práci na dalších. Vzdálenosti mezi nimi by neměly být zbytečně velké. Kuchaři by
v cestě mezi nimi neměly stát žádné překážky. Princip pracovního trojúhelníku je stále
využíván a podle uspořádání pracovních míst se kuchyně dělí na typy I, H, L, U a G,
někdy doplněné ostrůvkem.
Kuchyně typu „I“ je, jak napovídá název, umístěna podél jedné stěny. Pracovní
trojúhelník je zredukován na pracovní linii. Tu je nutné sestavit podle toho, je-li její
uživatel pravák či levák. Pro praváka je nejvýhodnější umístit zleva doprava nejblíže
vchodu lednici a spíž (přinesené potraviny mohou být co nejrychleji uloženy),
následované odkladní plochou (250 x 600 mm a větší), na ni navazujícím dřezem a po
pravé straně dřezu stojící myčkou. Tímto uspořádáním se vyhneme kapání vody
z opláchnutého nádobí na podlahu při jeho skládání do myčky. Vedle mycího centra by
měla být pracovní plocha (min. 650 x 600, lépe 950 x 600, nejlépe 1000 x 600 mm)
vybavená zásuvkami na kuchyňské nástroje, jako jsou nože, vařečky apod., které jsou
využívány i v sousedním varném centru, jež spolu s minimálně třiceticentimetrovou
odkladní plochou uspořádání zakončuje. Typ „I“ není optimálním řešením, ale jiné
někdy není z důvodu nedostatku prostoru možné. U takovéto sestavy uděláme více
kroků než u všech ostatních typů. Uplatňuje se v malých kuchyních a garsonkách. Na
obrázku 26 A je vidět vhodnější varianta s lednicí proti kuchyňské lince.
Kuchyně typu „H“ má dvě rovnoběžné pracovní části, často přiléhající ke
stěnám. Jedná se o typickou pracovní kuchyni. Existují dvě možnosti uspořádání center.
Při prvním z nich je na jedné straně umístěno mycí a varné centrum, zatímco úložiště
potravin je na straně protější. U druhého způsobu spolu sousedí úložiště a mycí centrum
a proti nim se nachází centrum varné. Viz obrázky 26 G a H. Používá se zejména
v užších místnostech.
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A)

B)

C)

D)
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F)
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OBR. 26 Dispoziční řešení kuchyně A) typ „I“, B) typ „L“, C) typ „U“, D) typ „I“ s ostrůvkem, E) typ
„L“ s ostrůvkem, F) typ „U“ s ostrůvkem, G) a H) typ „H“, I) typ „G“

Uspořádání typu „L“ je velice časté. Tvoří jej dvě do rohu uspořádané sestavy.
Třetí zeď je volná a může být využita k umístění jídelního stolu, pakliže nenarušuje
komunikační trasy. U tohoto typu kuchyně se nenachodíme tolik jako u typu „I“.
Ještě kratší vzdálenost urazíme u sestavy typu „U“, která je vhodná pro větší
kuchyně. Typicky bývá mycí centrum místěno ve středu písmene „U“. Ramena sestavy
musí být od sebe vzdálena minimálně 1000 – 1200 mm. Není ovšem vhodné umísťovat
je ani příliš daleko od sebe, protože pak se vzdálenosti jednotlivých center zbytečně
prodlužují. Zkrácení komunikačních vzdáleností můžeme dosáhnout včleněním
ostrůvku (obr. 26 F). Může plnit funkci varného centra, pracovní plochy, příležitostného
stolování, mycího centra nebo pouze doplňkového dřezu. Ostrůvkové uspořádání se
uplatňuje zejména v otevřených kuchyních. V neobytných kuchyních může být na čtvrté
stěně umístěn stůl, nenarušuje-li provoz kuchyně.
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Podobně jako „U“ je na tom s využitím sestava typ „G“. V jejím případě bývá
často jedno z ramen určeno k příležitostnému stolování (obr 26 I). Na přesun mezi
pracovními místy je stejně málo náročná jako kuchyně „U“.

4.2.

Ergonomie

Rozměry kuchyňských skříněk jsou dány rozměry lidského těla, vybavení a
spotřebičů v nich uložených. Požadavky na výšku, šířku, hloubku pracovní plochy
a otvorů pro vybavení upravuje norma ČSN EN 1116: Kuchyňský nábytek –
Koordinované rozměry kuchyňského nábytku a vybavení, 2004. Požadavky na
bezpečnost kuchyňského nábytku stanoví norma ČSN EN 14749: Bytový a kuchyňský
úložný nábytek a pracovní desky – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení, 2006.

4.2.1. Výšková diferenciace
Diskutovaným tématem je v současné době výškové členění ploch podle
jednotlivých center. Nejvýše položeno by mělo být mycí centrum, protože pracovní
plochu netvoří vodní hladina ve dřezu, nýbrž jeho dno. Umývání nádobí patří
k nejnamáhavějším a, zejména mezi muži, k nejméně oblíbeným kuchyňským pracem,
Je to způsobeno právě nevhodnou výškou, která nutí umývajícího, aby se ohnul, což
namáhá páteř. Ideální výškou je ta, při níž, položíme-li ruce na dno, neohneme záda.
Střední výška náleží pracovní ploše pro práci vstoje. Ještě níže umisťujeme
varné centrum, abychom pohodlně viděli do hrnce. Nejníže je vhodné umístit pracovní
plochu pro práci vsedě např. v podobě výsuvné desky nebo pracovního stolu. K práci
vsedě lze využít i standardní pracovní plochu, vyžaduje však zvýšenou pracovní židli
s opěrkou pro nohy a prostor pro kolena pod pracovní deskou.
Pro člověka vysokého 160 cm činí podle ing. Švancary výška mycího centra
98,9 cm, pracovní plochy 90 cm a varného centra 80,7. Přehledně ukazuje optimální
výšky ploch pro různě vysoké uživatele tabulka číslo 1.
Dříve byla kuchyně doménou žen. Dnes už to neplatí, mnoho mužů má vaření
jako koníček. Největším oříškem při výběru vhodných výšek proto je, že všichni
uživatelé kuchyně, ženy, muži a děti, nejsou stejně vysocí. Problém lze vyřešit buď
přizpůsobením sestavy tomu členu rodiny, který kuchyni nejčastěji používá, nebo se
rozhodnout pro některý z výšku regulujících mechanismů.
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TAB. 1: Doporučené výšky pracovních ploch v cm podle výšky postavy.
Výška
160
166
170
176
180

Byt
90,0
93,8
96,4
101,1
102,7

ukládání potravin

Druh nádobí
98,9
102,7
105,2
109,0
111,5

odkládání

mycí centrum

ø
80,7
84,5
87,1
90,8
93,4

varné centrum

OBR. 27 Pořadí jednotlivých kuchyňských zón

4.2.2. Horní skříňky
Výška člověka má také vliv na umístění a provedení horních skříněk. Ty bývají
často zdrojem úrazu. Na následujících obrázcích je znázorněno, jak jim lze předejít.
Obrázek č. B ukazuje, jak lze zkosením přední plochy získat dostatek prostoru pro hlavu
a dobrý zorný úhel. Na obrázku č. C je vidět zcela jiné řešení. Vlastní pracovní plocha
je od zdi oddělena stupínkem, jehož lze použít k odkládání kořenek a podobných
drobných kuchyňských potřeb.
Ještě častějšími příčinami zranění než samotné horní skříňky jsou dvířka
otevíraná do prostoru. Jedná se sice a konstrukčně nejjednodušší a nejlevnější řešení, ale
využití žaluziových nebo výklopných dvířek ušetří mnohé nepříjemnosti a prostor.
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Maximální hloubka horních skříněk je 350 mm, doporučená výška půdy 2 m.
Vzdálenost dna horní skříňky od pracovní desky závisí na zvoleném řešení, 430 mm i
přes 500 mm.

OBR. 28 Umístění horních skříněk

4.2.3. Sokly a nožky
Nepřímo výška uživatele ovlivňuje rovněž hloubku soklu. Minimální hloubka
soklu je 50 mm, ale čím vyšší člověk, tím větší má číslo bot a potřebuje tedy více
prostoru pro chodidlo. Proto je ideální užít nikoli soklu, ale nožek. Ty zároveň
zpřístupní prostor pod sestavou, který je při použití soklu nedostupný pro čištění. Aby
byl umožněn pohodlný úklid, musí být nožky aspoň 20 cm vysoké. U soklu postačuje
výška 10 cm a optimální hloubka je 7 – 10 cm.

4.3.

Ukládání

Všechny předměty, které pravidelně potřebujeme k práci v kuchyni, máme mít
uloženy dosahu pracovního stolu. Neztěžujeme si jejich uložení předměty málo
používanými nebo zbytečnými. Nádobí nebo pomůcky používané občas, zvláště
rozměrné, máme ve spíži, nepoužívané nebo poškozené do kuchyně nepatří. Mezi
pracovní nářadí nepatří ozdobné předměty, jako vázičky, koflíky apod. Proto nejsou
v kuchyni na místě zasklené vitríny, které svádějí k okázalému rovnání ozdobných
předmětů.
Předměty nejčastěji používané máme v pohodlném dosahu. Do polic kuchyňské
skříně, do polic u podlahy nebo do horních polic rovnáme věci používané zřídka.
K pracovnímu stolu patří především nože, škrabky, metly, struhadla, strojky, prkénka
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apod., ke sporáku poklice, naběračky, kvedlačky, měchačky, pánve. Stolní nádobí
ukládáme zvlášť, a to účelně pokud možno u jídelního stolu.
Velké rendlíky nebo pekáče, kterých používáme méně, ukládáme do nejspodnější
police, podlouhlé předměty, jako dlouhé pekáče a plechy, svisle po straně polic, aby se
lépe využilo hloubky skříně. Hrnce různých velikostí vkládáme do sebe nebo stavíme za
sebe. Rendlíky máme složeny podle velikosti v sobě nebo je stavíme svisle vedle sebe.
Poklice jsou buď v zásuvce, nebo zasunuté za laťkou na vnitřní straně dvířek skříně,
popřípadě v žebříčku po dvou v jednom zářezu. Pracovní pomůcky, naběračky, metly
atd. máme v zásuvce nebo v polici zavěšené na háčcích nebo na tyčce. Pokud není na
plechy místo ve sporáku, stavíme je do spodní police svisle, aby nezabraly mnoho místa.
Ve svislé poloze je zabezpečíme připevněnou tyčkou nebo prkénkem. Podobně ukládáme
prkénka na krájení. Vál, není-li naň pamatováno příhradou ve stole, ukládáme svisle ve
spíži.
Elektrické přístroje pravidelně používané mají být umístěny pokud možno
v pracovní výšce, neboť jsou těžké k přenášení. Základní jednotka s motorem má stát na
pracovním stole, různé přídavné nástavce dáváme do poliček nebo do zásuvek. Obdobně
i váhy.
Stejné druhy stolního nádobí ukládáme na sebe (talíře) nebo za sebe (koflíky,
sklenice). Vyšší předměty (džbány, konvice) stavíme dozadu police nebo po straně za
sebou. Koflíky můžeme dávat dva na sebe i s podšálkem a stavět je za sebou. Sklenice
poklápíme, aby se do nich neprášilo, a sestavujeme tak, aby zabraly co nejméně místa.
Mísy pokládáme menší na větší, u jemného porcelánu a broušeného skla vkládáme mezi
ně papírové ubrousky, aby se neodřely. (J. Břízová, B. Krchová, 1967)
Předchozí citaci z roku 1967 se dá máloco vytknout. Systém ukládání se
nezměnil, vývojem prošly pouze ukládané věci, kterým se musely úložné prostory
přizpůsobit. Největší změny se týkají elektrospotřebičů. Výše zmíněný kuchyňský robot
se stal přenosným strojkem, není mu třeba vyhradit celou skříňku. Na druhou stranu
vznikají stále nové druhy spotřebičů a všechny je třeba vhodně uložit. Nejčastěji
používané (kávovar, tyčový mixér, varná konvice, kráječ na chléb…) umisťujeme
přímo na pracovní ploše. Větším spotřebičům, jako je kávovar na espresso a mikrovlnná
trouba vyhradíme místo mimo pracovní plochu nebo můžeme zvolit jejich vestavnou
variantu. Dalšími vestavovanými spotřebiči jsou myčka na nádobí a pečící trouba. Obě
je lépe z ergonomických důvodů umisťovat výše než pod pracovní plochu, ale v mnoha
případech to není možné. Ostatní spotřebiče jako toustovač, sendvičovač, vaflovač,
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fritovací hrnec, domácí pekárnu, odšťavovač, remosku, sušičku na ovoce atd. ukládáme
podle četnosti použití ve vyhrazené skříňce nebo ve spíži.
Pásmo pohodlného dosahu je mezi 85 – 115 cm. V tomto prostoru by měly být
uloženy nejčastěji používané pomůcky a potraviny. Velkým hitem posledních let se
proto staly nejrůznější úložné programy pro co nejúčelnější využití úložného prostoru.
Nejvýhodnějším se jeví použití různě hlubokých plně výsuvných zásuvek místo polic ve
spodních skříňkách. Díky přístupu shora jsou přehlednější, méně namáhavé při použití a
potřebnou věc z nich můžeme vyndat, aniž bychom museli vytahovat nádobí stojící více
vpředu. Ve výsuvech jsou ukládány příbory, hrnce, drobné spotřebiče i potraviny a
nahrazují tak klasické spížní skříně. Existují poddřezové a vertikální výsuvy a také
nejrůznější systémy vnitřního členění zásuvek. Na trhu se objevilo množství řešení pro
využití rohových skříněk např. otočný karusel, výsuvné police, sestava rohových
plnovýsuvů nebo otočná skříňka s krájecím prkénkem ze dřeva či kamene.
Do kuchyňských sestav je integrováno i další vybavení. Do horních skříněk je
zabudováváno osvětlení, na zeď nad pracovní plochou se montují drátěné programy, do
spodních skříněk odpadkový koš, sestavy odpadkových košů na tříděný odpad, žehlicí
prkno, kráječ na chléb, výsuvné krájecí prkénko, vál nebo jiná pracovní plocha, výsuvné
sokly, ústí centrálního vysávání a další.

OBR. 29 Zóny ukládání podle pohodlnosti dosahu
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OBR. 30, 34, 35, 37, 44, 46 Plnovýsuvy různého členění; 31, 32 využití rohu speciálním kováním; 38, 39
vestavné spotřebiče; 40 poddřezová zásuvka; 41 výklopná dvířka; 42 podvěsný držák sklenic; 43 rohové
výsuvy; 45 úzký vertikální výsuv; 47 otočná skříňka s prkénkem a ústím centrálního vysávání; 48 drátěný
program
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Požadavky na druh a počet kuchyňského nádobí se mění s počtem členů
domácnosti a jejich stářím. Vliv mají také technická vyspělost, módnost, přístup
k vaření, věcem samotným a další. Jiné byly požadavky v 18. století, jiné máme dnes.
Na následující straně jsou zobrazeny požadavky Československého střediska výstavby a
architektury z roku 1976 uvedené v knize Nábytek – člověk – bydlení pro čtyřčlennou
domácnost. Obrázek zároveň prezentuje, kde by měly být jednotlivé kusy uloženy.
Úložný prostor nad pracovní plochou a meziprostorem

OBR. 49 Výbava kuchyně pro čtyři osoby
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Nábytek – člověk – bydlení také uvádí rozměry kuchyňské sestavy pro tří až
čtyřčlennou domácnost. Vyjdeme-li z předpokladu, že hloubka spodních skříněk je
600 mm, výška 850 mm, výška soklu 100 mm, hloubka dřezu 180 mm, hloubka horních
skříněk 350 mm, mezera mezi pracovní deskou a dnem horní skříňky 550 mm, výška
digestoře je 132 mm a celková výška sestavy činí 2 m, dojdeme k doporučenému
objemu úložných prostor 1,57 m3.

OBR. 50 Doporučené rozměry kuchyňské sestavy pro 3-4 osoby
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5.

Metodika
V průzkumu jsem se zaměřila na současný stav kuchyní. Snažila jsem se zjistit,

vyhovují-li požadavkům svých majitelů, kolik věcí je uloženo v běžné kuchyni a zdali
je jejich množství úměrné jejich potřebě. Zkoumání jsem podrobila celkem patnáct
domácností. Z toho osm rodin bydlelo v bytě na panelovém sídlišti a sedm v rodinném
domě. Snažila jsem se zahrnout do skupiny co nejširší spektrum rozdílných domácností,
jak co do počtu jejich členů a stáří, tak do dispozičního řešení. Ve všech případech se
jednalo o rodiny nerozvedené s dvěma dětmi v různé fázi životního cyklu (mladá rodina
s malými dětmi, tři rodiny se staršími dětmi, tři rodiny s jedním dítětem částečně
pobývajícím mimo domov, dvě rodiny s jedním dítětem s vlastní rodinou, čtyři páry
starších manželů s odrostlými dětmi, dvě vdovy s odrostlými dětmi). S každou rodinou
jsem absolvovala sezení, při kterém jsem jejím členům kladla následující otázky:

Jaký je počet členů Vaší domácnosti?
Jak dlouho Vaše domácnost funguje?
Vlastníte sváteční servis?
Ukládáte nádobí i mimo kuchyni? Kde? Jaký objem zabírá?
Používáte veškeré nádobí, které vlastníte?
Ukládáte v kuchyni bytový textil (ubrusy, utěrky)?
Ukládáte v kuchyni čisticí prostředky?
Jak často nakupujete?
Nakupujete dlouhodobě skladovatelné potraviny? Jaké? Kde jsou ukládány?
Máte spíž nebo spížní skříň? Jaká je její výměra? Jaký je Váš názor na ni?
Využíváte k uchovávání potravin mrazení? Zavařujete?
Třídíte odpad?
Kolik kusů nádobí vlastníte?
Druh nádobí
Talíře plytké
Talíře hluboké
Talíře dezertní
Šálky a podšálky
Hrnky
Sklenice
Sklenky

ks

Druh nádobí
Tlakový hrnec
Zavařovací hrnec
Odšťavovací hrnec
Pánve
Pekáče
Pečicí formy
Pečicí plechy

ks

Druh nádobí
Stojan na lahve
Mlýnky
Hmoždíře
Kalíšky na vejce
Cedníky
Dózy
Košíky

ks
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Konvice
Mísy
Misky
Teriny
Omáčníky
Hrnce
Pokličky
Tlakový hrnec

Formičky
Zapékací mísy
Vál dřevěný
Vál silikonový
Vařečky apod.
Nože
Příbory
V kráječ

Tácy
Prkénka
Sklenice ostatní
Poháry na zmrzlinu
Termosky
Zdobička cukroví
Jiné…

Které z uvedených spotřebičů vlastníte?
Spotřebič
Varná konvice
Kávovar
Espresso
Sifonová láhev
Odšťavovač
Topinkovač
Toastovač
Domácí pekárna
Sporák
Varná deska – druh:
Trouba – druh:
Mikrovlnná trouba
Remoska
Fritéza
Parní hrnec
Sušička ovoce
Digestoř
Myčka
Kráječ na chléb
Multifunkční robot
Tyčový mixér
Ruční šlehač
Mlýnek na kávu
Vaflovač
Váha
Lednice
Mrazák
Lednice s mrazákem
Vysavač
Výrobník hot dogů
Svářecí zařízení na sáčky

Kde je uložen?

Jak často je používán?
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Máte v kuchyni některé z uvedeného vybavení?
Vybavení
Chlebník
Kuchařské knihy
Koš na tříděný odpad
Odkapávač
Drátěný program
Blok na nože
Pracovní židle
Vnitřní osvětlení skříněk
Barový pult
Výsuvné prkénko
Výsuvný vál
Rádio
Televize
Pračka
DVD
Žehlička
Sušička
Mandl
Žehlicí prkno
Vodní filtr
Jiné…

Jak často je používáno?

Kolik kusů bytového textilu vlastníte?
Kuchyňský textil

ks

Ubrusy
Utěrky
Závěsy

Kuchyňský textil

ks

Zástěry
Chňapky
Jiné …

Po úvodním sezení jsem provedla prohlídku a měření kuchyně. Výsledky jsem
zaznamenala do následujícího formuláře.

Rozměry kuchyně:
Orientace kuchyně vzhledem ke světovým stranám:
Okno/a:
Osvětlení: centrální
varného centra
mycího centra
pracovní desky
jídelního stolu
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Stolování: příležitostné

jídelní kout

samostatná jídelna

Je kuchyně spojena s obývacím prostorem/jídelnou?
Dispoziční řešení: I

L

H

U

G

s ostrůvkem

bez ostrůvku

Materiály kuchyňské sestavy:
Je sestava výškově rozdělena na jednotlivé funkční zóny?
Čí výšce je sestava uzpůsobena?
Výška spodních skříněk:
Nejvyšší výška horních skříněk:
Mezera mezi dolními a horními skříňkami:
Objem úložných prostor (m3):
Plocha pracovní desky:
Co se (mimo spotřebičů) vyskytuje na pracovní desce?
Jaké druhy úložných prostor se v kuchyni vyskytují?
Výsuvy

- plné
-částečné
- poddřezové
- rohové
- spec. členěné

Police

- příbory
- talíře
- hrnce
- pokličky

- otevřené
- kryté

- roletou
- dvířky

Soklový výsuv
Využití rohu

Nakonec jsem nakreslila půdorys kuchyně a pořídila její fotodokumentaci.
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6.

Výsledky
Výměry kuchyní se pohybovaly od 7 až do 22 m2, v průměru 10,95 m2.

V rodinných domech byl kuchyním věnován větší prostor a to průměrně 12,8 m2,
v bytech pouze 9,3 m2. Rozdíl mezi kuchyní v domě a v bytě tedy činí 3,5 m2.
Jídelní kout je součástí jedenácti kuchyní. Samostatnou jídelnu mají jen čtyři
z patnácti rodin. Jídelna vždy těsně přiléhá ke kuchyni, což šetří čas i energii. Ve všech
případech je stolní nádobí součástí kuchyňského inventáře.
Ve třech případech kuchyní v bytech byl jako konstrukční materiál použit plech.
Nejvíce rozšířeným materiálem se ukázala být laminovaná dřevotřísková deska samotná
nebo v kombinaci s dýhovanými dílci.

6.1.

Výškové členění

Výškové členění podle pracovních center bylo začleněno do koncepce jediné
kuchyně. Výška mycího centra 89 cm sice není dostačující, ale paní domu není vysoká
a rodina vlastní myčku. Dřez tedy neslouží primárně k umývání nádobí, ale jen
k omývání potravin. Výška pracovní plochy 93 cm je vyhovující. Výšky spodních
skříněk ostatních sestav zobrazuje tabulka č. 2. Ani jedna z uvedených hodnot není
podle tabulky č. 1 dostačující uživatelům kuchyně. Výška půdy horních skříněk nad
podlahou se lišila domácnost od domácnosti. Půda byla ve většině případů mimo
oblast dosahu hospodyně. Výška dna nad pracovní deskou byla v každé kuchyni jiná
počínaje nedostatečnou vzdáleností 34 cm a konče odpovídajícími 57 cm u nejnovější
sestavy.
TAB. 2 Výška spodních skříněk [ cm]
Výška skříněk
Počet domácností

85
2

86
4

86,5
1

87
1

87,5
1

88
3

90
1

92
1

TAB. 3 Výška půdy horních skříněk nad podlahou [ cm]
Výška skříněk
Počet domácností

180
1

184
1

188
2

198
1

200
2

203
1

204
1

205
3

208
1

237
1

260
1

48
1

49
2

50
1

53
1

54
2

57
1

TAB 4: Výška dna nad pracovní deskou [ cm]
Velikost odstupu
Počet domácností

34
2

35
1

41,5 46,5
1
1

47
2
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Ze všech domácností pouze dvě měly kuchyně nové. Byly vybaveny
plnovýsuvy, vertikálními výsuvy, u horních skříněk výklopnými dvířky. Ostatní
obsahovaly klasická dvířka, otevřené police a převážně částečné výsuvy. Nové sestavy
měly také výsuv na odpadkový koš. Rohové výsuvy využívaly čtyři ze sedmi kuchyní
dispozice „L“ nebo „U“. Poddřezovou zásuvkou a výsuvným soklem disponovala jedna
domácnost. Vnitřní členění zásuvek pro příbory využívaly všechny kuchyně, pro
pokličky pouze dvě. Jiné vnitřní členění jsem nezaznamenala.

6.2.

Dispozice

Dispozice typu „I“ byla nejrozšířenější v panelových bytech. Celkem byla
použita ve čtyřech bytech a jednom domě. V bytech byla také často využívána dispozice
typu „L“, ve třech bytech a jednom domě. Naproti tomu dispoziční typ „U“ se
vyskytoval ve třech domcích a pouze v jednom bytě. Dispozice typu „H“ byla
instalována výhradně v rodinných domech a to třech. Výskyt dispozice typu „G“ ani
ostrůvkového uspořádání jsem nezaznamenala. Počet jednotlivých typů v bytech a
rodinných domech zobrazuje graf č. 1.
Typ „I“ vychází z průzkumu jako nejméně prostorný, což odpovídá jeho využití.
O téměř 800 l prostornější je typ „L“. Kuchyně „H“ předčí „I“ téměř dvojnásobně,
vyplývá to už logiky věci. Z tabulky 5 je také patrné, že rodinné domy mohou
s prostorem zacházet velkoryseji a dispozice „H“ a „U“ jim poskytují o 814 l více
úložného prostoru.
GRAF 1 Dispoziční řešení kuchyní

TAB. 5 Objem úl. prostor různých typů sestav
Objem úložného prostoru
[ m3]

Podíly typů kuchyní v RD a v bytě
1

1
"I" RD

2

"I" byt

4

"H" RD
"H" byt
"L" RD
"L" byt

3

"U" RD
"U" byt

1 0

3

Typ „I“
Typ „H“
Typ „L“
Typ „U“
Ø RD
Ø byt
Celkový ø

1,3702
2,6994
2,1019
2,5353
2,6523
1,8382
2,2181
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6.3.

Objemy vybavení

Ač mají kuchyně v bytech menší objem úložných prostor než kuchyně
v rodinných domech, je v nich uskladněno o 126 l více věcí. Mezi staršími a mladšími
domácnostmi je rozdíl uložených objemů pouze 24 l, tedy zanedbatelný. Počet členů
domácnosti neměl vliv na objem úložných prostor ani na množství uložených věcí.
Nezáleží tedy na tom, ve které vývojové fázi se čtyřčlenná domácnost nachází, objemy
se nemění.
TAB. 6 Počet kusů jednotlivých druhů nádobí
Druh nádobí
Talíře plytké
Talíře hluboké
Talíře dezertní
Šálky a podšálky
Hrnky
Sklenice
Sklenky
Konvice
Mísy
Misky
Teriny
Omáčníky
Hrnce
Pokličky
Tlakový hrnec
Odšťavovací hrnec
Zavařovací hrnec
Pánve
Pekáče
Pečicí formy
Pečicí plechy

RD

Byt

19,14
19,14
24,86
28,86
30,57
26,43
25,14
3,71
8,57
12,43
1,86
1,43
9,00
9,00
1,29
0,14
0,14
2,71
3,43
5,43
4,00

18,75
19,88
19,25
27,25
29,13
26,38
20,88
4,13
11,00
11,75
0,75
0,88
14,38
14,13
1,25
0,00
0,38
3,88
2,63
4,63
4,38

ø
18,93
19,53
21,87
28,00
29,80
26,40
22,87
3,93
9,87
12,07
1,27
1,13
11,87
11,73
1,27
0,07
0,27
3,33
3,00
5,00
4,20

Druh nádobí
Zapékací mísy
Formičky
Vál dřevěný
Vál silikonový
Vařečky apod.
Nože
Příbory
Hmoždíře
Kalíšky na vejce
Dózy
Mlýnky
Prkénka
Sklenice ostatní
Zmrzlinové poháry
Cedníky
Košíky
V kráječ
Tácy
Termosky
Zdobička cukroví
Váleček

RD

Byt

1,57
54,29
0,57
0,57
17,43
10,29
17,14
0,43
2,71
14,57
1,57
4,43
38,71
2,43
2,71
1,86
0,00
4,29
1,43
0,29
1,00

2,25
45,75
0,75
0,25
19,38
11,00
14,63
0,13
3,38
24,00
1,25
2,63
32,88
2,38
2,38
1,50
0,25
4,88
1,88
0,5
1,00

ø
1,93
49,73
0,67
0,40
18,47
10,67
15,80
0,27
3,07
19,60
1,40
3,47
35,60
2,40
2,53
1,67
0,13
4,60
1,67
0,40
1,00

Tabulka 6 zobrazuje, kolik kusů nádobí průměrně vlastní každá domácnost,
zároveň s průměrnými hodnotami rodin z rodinných domů a bytů. Mezi domy a byty
nejsou podstatné rozdíly, ale porovnáme-li počet skutečně vlastněného nádobí
s doporučenými hodnotami z obrázku 49, vidíme, že skutečný počet se od teoretického
mnohdy značně liší.
Zejména počet hrnků a sklenic všeho druhu, překračuje hodnoty až pětinásobně.
Počty šálků s podšálky a talířů jsou také vyšší. Zřejmě je to způsobeno potřebou nakrmit
nejen rodinu, ale příležitostně i návštěvy a rodinné oslavy. Za tím účelem vlastní většina
domácností (10) sváteční servis. Množení kuchyňského inventáře má na svědomí také
přechovávání „kousků“ ze starých sad.
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OBR. 51 Zjištěný počet kuchyňského nádobí

Čisticí prostředky jsou v kuchyni ukládány vždy. Jejich množství závisí na tom, zda
je nádobí myto pouze ručně nebo i v myčce. Sůl, leštidlo, tablety nebo prášek bývají
uskladněny v blízkosti myčky. Prostředek na nádobí stojí vždy na pracovní desce těsně
vedle dřezu.
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6.4.

Spotřebiče

Každá z domácností vlastní robot nebo tyčový mixér, dvanáct z patnácti
domácností obojí a devět navíc ruční elektrický šlehač. Sporáky převažují plynové,
sedm rodin, hned po nich následují kombinované sporáky s horkovzdušnou troubou, pět
rodin. Všechny domácnosti disponují lednicí s mrazákem a tři z rodinných domů navíc
zvlášť stojícím mrazicím boxem. Rovněž varnou konvici vlastní každá z domácností,
dvě z nich dokonce dvě. Mikrovlnnou troubu vlastní jedenáct dotazovaných, toustovač a
kráječ na chléb devět, odšťavovač osm, topinkovač sedm, myčku šest, z toho čtyři žijící
v bytě, espresso pět, kávovar a elektrický mlýnek na kávu čtyři, domácí pekárnu a
sušičku na ovoce dvě a vaflovač a výrobník hot dogů pouze jedna domácnost.
TAB. 7 Průměrný počet elektrospotřebičů [ks]
Spotřebič
Varná konvice
Kávovar
Espresso
Odšťavovač
Topinkovač
Toustovač
Domácí pekárna
Sporák plyn
Sporák el.
Sporák kombi
Var. deska plyn
Var. deska el.
Trouba plyn
Trouba el.
Trouba hokovz.
Gril

6.5.

RD
1,29
0,00
0,29
0,43
0,57
0,71
0,14
0,29
0,00
0,43
0,14
0,14
0,00
0,00
0,29
0,00

Byt
1,00
0,50
0,38
0,63
0,38
0,50
0,13
0,63
0,00
0,25
0,13
0,00
0,00
0,00
0,13
0,00

ø
1,13
0,27
0,33
0,53
0,47
0,60
0,13
0,47
0,00
0,33
0,13
0,07
0,00
0,00
0,20
0,00

Spotřebič
Mikrovlnka
Remoska
Fritéza
Parní hrnec
Sušička ovoce
Digestoř
Myčka
Kráječ na chléb
Robot
Ruční mixér
Tyčový mixér
Mlýnek na kávu
Vaflovač
Lednice
Mrazák
Led. s mrazákem

RD
0,57
0,57
0,43
0,00
0,14
0,57
0,29
0,57
1,00
0,71
1,00
0,29
0,00
0,00
0,43
1,00

Byt
0,88
0,50
0,88
0,00
0,13
0,50
0,50
0,63
0,75
0,50
0,88
0,25
0,13
0,00
0,00
1,00

ø
0,53
0,67
0,00
0,13
0,53
0,40
0,60
0,87
0,60
0,93
0,27
0,07
0,00
0,20
1,00
0,53

Textilní doplňky

Ač se to zdá paradoxní, většina domácností ukládá kuchyňské textilní doplňky
mimo kuchyni. Sedm domácností odpovědělo, že v kuchyni ukládá utěrky. Hlavním
úložištěm ubrusů, ubrousků a utěrek je ale ložnice.
Rodiny s dobou fungování nad třicet let vlastní více ubrusů než rodiny mladší třiceti let
a to průměrně o dvě třetiny. Starší manželé shromáždí za život pět až dvaadvacet kusů
ubrusů, mladší se pohybují v rozmezí od nuly do cca jedenácti kusů. Toto je ovlivněno
přístupem ke skladování typu „to se ještě může hodit“, který v naší společnosti stále
převládá, dále módními vlnami, přístupem jednotlivce a dětmi. Domácnosti s dětmi
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Led.+mrazák

Mrazák

Lednice

Výrobník hot dogů

Vaflovač

Mlýnek na kávu

Tyčový mixér

Ruční mixér

Robot

Kráječ na chléb

Myčka

Digestoř

Sušička ovoce

Parní hrnec

Fritéza

Remoska

Mikrovlnka

Gril

Trouba hokovz.

Trouba el.

Trouba plyn

Var. deska el.

Var. deska plyn

Sporák kombi

Sporák el.

Sporák plyn

Domácí pekárna

Toastovač

Topinkovač

Odšťavovač

Espresso

Kávovar

Varná konvice

Počet kusů

GRAF 2 Vybavenost domácností spotřebiči a porovnání jejich počtu v bytech a domech
Graf počtu spotřebičů
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Spotřebič

často ubrusy nepoužívají nebo používají ochranné fólie, z důvodu lepší čistitelnosti
hygieničnosti povrchu.
Počet utěrek je poměrně vyvážený, kolem třiadvaceti na jednu domácnost.
I když i zde se vyskytují nadprůměrné hodnoty spíše u starších domácností. Téměř
konstantní počet utěrek je zřejmě dán jejich relativně rychlým opotřebením a tím
vznikající nutností k jejich častější obměně. Z dalších kuchyňských textilních doplňků
vlastní každá domácnost průměrně dvě chňapky a jednu až dvě kuchařské zástěry.
TAB. 8 Průměrný počet kusů kuchyňského textilu na jednu domácnost
Objem
Ubrusy
Utěrky
Závěsy
Zástěry
Chňapky

RD
10,71
26,43
0,71
1,86
1,86

Byt
9,88
21,50
0,25
1,63
2,25

6.6.

Využití prostoru

Starší
16,29
25,00
0,43
2,14
1,29

Mladší
5,00
22,75
0,50
1,38
2,75

ø
10,27
23,80
0,47
1,73
2,07

Souhrn předchozích poznatků vede k závěru, že průměrná domácnost, která
neukládá kuchyňský textil v kuchyni, musí uložit 985 l věcí, z toho 508,65 l nádobí,
445,88 l spotřebičů a 27 l ostatního vybavení nepočítaje audiovizuální techniku.
Ne všechny věci z tabulky jsou však uloženy v kuchyni. Mnoho z nich je
uloženo či vystaveno v obývacím pokoji. Průměrný objem zabraný nádobím mimo
kuchyni je 755,69 l. V domácnostech v rodinných domech je věnováno nádobí navíc
939,36 l úložného prostoru, v bytech jen 500,51 l. Starší rodiny mají převážnou část
nádobí v kuchyni, mimo ni 517,54 l. Mladší rodiny ukládají mimo kuchyni více,
využívají 869,59 l. Celkový objem úložných prostor věnovaných kuchyňskému
vybavení je tedy 2973,83 l, skoro 3m3.
Porovnáním výsledku a tabulky 5 vidíme, že úložný prostor je využit asi z jedné
třetiny. Je to, dle mého názoru tím, že:
A) spolu s uloženými věcmi je ukládán i vzduch, který je vyplňuje,
B) i když je trh přesycen nejnovějšími vymoženostmi, jsou finančně nedostupné,
C) domácnosti neprošly v poslední době změnou fáze, která by iniciovala rekonstrukci
kuchyně (odchod dětí z domu…),
D) rodiny nemají dostatečný přehled v nabídce.
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TAB. 9 Průměrný objem uložených věcí na jednu domácnost [l]
Objem
Nádobí
Spotřebičů
Vybavení
Celkem

6.7.

RD
470,92
415,42
28,73
917,95

Byt
541,66
472,53
25,64
1043,66

Starší
524,17
415,84
29,10
972,00

Mladší
495,054
472,16
25,31
996,36

ø
508,65
445,88
27,08
984,99

Ukládání potravin

Neméně důležité než ukládání kuchyňského vybavení je uložení potravin. Větší
část potravin pojmou spíž či spížní skříň a lednice. Množství uloženého jídla závisí na
individuálním přístupu každé rodiny. Zda nakupují nebo produkují dlouhodobě
skladovatelné potraviny (konzervy, zavařeniny), jak často nakupují, jestli nakupují do
zásoby a kolik.
Šest rodin z bytů a pět z rodinných domů uvedlo, že k dlouhodobému
uchovávání potravin používají zavařování. Množství a druh takto upravených potravin
se lišil podle toho, zda měli obyvatelé k dispozici zahradu nebo nakupovali, zejména
ovoce, v obchodech. Nejčastěji zavařovanými potravinami se ukázaly být ovocné
džemy a marmelády a okurky ve sladkokyselém nálevu. Nejčastěji nakupovanými
dlouhodobě skladovatelnými potravinami jsou balené minerální vody, mléko, cukr a
konzervované potraviny.
Spíž je doménou zejména rodinných domů. Pět ze sedmi rodinných domů
disponuje spíží, byt pouze jeden a to ve starší zástavbě. Průměrná velikost spíže
v domku je 6,1 m3. Jediná zkoumaná spíž v bytě dosahovala objemu pouze 2,2 m3.
V bytech je nejobvyklejší spížní skříň, byla zjištěna v šesti bytech. Objem spížní
skříně činí cca 1,1 m3. Pouze ve dvou rodinách z dvougeneračního domku vlastnili
spížní skříně (0,6 m3), ale navíc společně užívali komoru ve sklepě. Jediná rodina
neměla kuchyni vybavenu ani spíží ani spížní skříní a místo nich používala plnovýsuvy.
Všichni dotazovaní se shodli na tom, že spíž je ideálním řešením a to z několika
důvodů: pojme více potravin nežli spížní skříň, obsah je uložen přehledněji a na
dosažitelnějších místech, bývá zpravidla vybavena oknem, které umožňuje lepší větrání,
uvnitř bývá nižší teplota než ve spížní skříni. Někteří respondenti uvedli, že spíž
v zimních měsících používají místo lednice.
Větší úložný prostor může svádět k ukládání stále většího množství věcí. Ve
spíži se tak mohou ocitnout nejen potraviny a méně využívané spotřebiče, ale také
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odložené věci, pro něž není místo jinde např. šatstvo, nefunkční spotřebiče a další, což
je nehygienické a brání to řádnému využití prostoru.
Nedostatek úložného prostoru naopak vede k provizorním řešením, jako je
ukládání trvanlivých potravin do vestavěných skříní v předsíni. Tento jev jsem
pozorovala u tří domácností bydlících v bytě.
Z názorů dotazovaných vyplývá, že by uvítali, kdyby se spíž opět zařadila do
dispozice bytu. Neměla by být příliš velká ani příliš malá, aby se do ní vešly všechny
potraviny a některé spotřebiče, ale nesváděla k hromadění jiných věcí. Měla by být
dostatečně větraná a chráněná sítí proti hmyzu, pokud možno temnější. Podle mého
názoru, postačí k uložení potravin správně řešená a odvětrávaná spížní skříň. Stávajících
příliš hluboké spížní skříně nejsou vyhovující z hlediska přehlednosti, přístupu
k potravinám a využití úložného prostoru. Police ne hlubší než 40 cm nebo vertikální
výsuvy či plnovýsuvy zaručí lepší přehlednost a využití.
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7.

Závěr
Jak z průzkumu vyplývá, stav kuchyní není zdaleka ideální. Přemíra uložených

věcí si žádá mnoho úložného prostoru a toho je, zvláště v panelákových bytech,
nedostatek. Proto je třeba co nejefektivněji využít dostupného prostoru pomocí
plnovýsuvů, které jsou přehlednější a lépe dostupné než klasické skříňky. Kování ale
zvyšuje jejich cenu, takže investice do zcela nové kuchyně bývá značná. V důsledku
toho si ne všechny domácnosti mohou rekonstrukci dovolit.
V rámci realizace nové kuchyně by budoucí uživatelé neměli zapomenout na
vhodné výškové členění pracovní plochy, které ušetří spoustu námahy. Výšky se
odvozují od nejčastějšího uživatele kuchyně nebo lze využit některého ze systémů
výškového přestavení plochy. Je také nutné promyslet, kolik nádobí, spotřebičů a
ostatního vybavení je skutečně zapotřebí a volbu úložných prostor této skutečnosti
přizpůsobit. Univerzální hloubka zásuvek je naprosto nevhodná, plýtvá prostorem.
Velikost spížní skříně zvolit podle předpokládaného množství uložených potravin
včetně zavařenin a jiných dlouhodobě skladovatelných potravin. Potravinová skříň by
měla být přehledná a dobře větraná.
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8.

Summary
How the research shows, the status of the kitchen is not ideal. Over many stored

goods calls for a lot of storage space. But it isn‘t enough especially in flats in
prefabricated houses. Therefore, it should be used the most efficient of available space
with fully retractable drawers which are cleaner and more accessible than classic
cabinets. But a furniture hardware advance price, so investment to a new kitchen is
considerable. Because of that not all households can afford reconstruction.
When the new kitchen is realized future users shouldn’t forget about adequate
height zoning of the desktop which save a lot of effort. Heights are derived from the
tallness of the most common user of cuisine or can be used some of systems which can
regulate height of the desktop. It is also necessary to think about how much dishes,
appliances and other equipments is really needed and adapt storage space to that fact.
Universal depth of drawers is absolutely incorrect because it wastes any space. The size
of a pantry optimize to the presumed quantity of food (including preserves and other
long-term storable food). The food cupboard should be clean and well-ventilated.
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