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ERGONOMIE
V KUCHYNI



ČSN EN 1116, prosinec 2004, 
nahrazuje ČSN 91 0115

• Kuchyňský nábytek – Koordinované
rozměry kuchyňského nábytku a vybavení.

• Evropská norma mění a doplňuje rozměry 
kuchyňských skříněk a vestavných 
prostorů pro vybavení (pro uložení
spotřebičů).

• Výšky pracovní plochy 800, 850, 900, 950 
+50 mm, -0 (přizpůsobení výšce osob).



Každá kuchyně, ve které se vaří, je 
náročné a rizikové pracoviště, 

proto:  minimalizace rizik !



Ergonomie pom áhá sn ížit rizika
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Promyšlené řešení pro leváka i praváka, 
celkové a místní osvětlení, plochy bez 

úchytek, zvýšené pečící trouby



Hladké plochy bez výstupků a míst 
na prach = snadná údržba, T -

nový způsob rozmístění nábytku 



Nové elektrospotřebiče – varné
indukční desky, parní trouby, 

účinné odsavače par



Nábytek - ergonomicky správné vnější
řešení a vnitřní uspořádání
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Vertikální nastavení výšky  
Plocha stolu naho ře = 
práce vstoje nebo vsed ě

na „barových“ židlích

Každou polovinu stolu lze 
samostatn ě snížit / zvýšit



Vertikální nastavení výšky 
středového „ostrůvku“

Pult MANIAC s varným i 
mycím centrem (NADOP) 

Plynulé vertikální nastavení podle  
výšky  obsluhy a vykonávané
práce , bezpe čnostní pojistka 
zastaví pohyb p ři doteku   



Varné centrum – nastavení výšky 
nejen podle výšky vařící osoby  

Vnit řní úchytka je bezpe čná –
nezachytí se za ni od ěv, nehrozí
pád, zran ění

Dle pot řeby lze varné
centrum zvýšit / snížit 



Vertikální posun = využití rohu
Úložný prostor rohu  je 
škoda nevyužít

Výškový posun =  
dostupnost   p ředmětů



Vertikálně lze snižovat horní police, 
zajistit bezpečnou dostupnost 

Mikrovlnná trouba v horní
poloze – riziková výška pro 
menší osoby

Dolní poloha - mikrovlnná
trouba je obslužná bez rizika + 
přístup do trezoru



Horní police lze snížit a přiblížit 
také mechanicky

Riziko pádu osoby p ři vyjímání
nádobí z horních polic (nap ř. ze 
židle apod.)

Riziko odstraní ru ční stažení
polic  (kombinovaný pohyb  
dolů a vpřed) 



Bezpečná pomoc pro menší
postavy, nejen pro seniory 

Spodní dv ě police jsou pevné, 
horní dv ě rozdíln ě řešené
police se snižují mechanicky

Ručně se horní police sníží a 
současně předsunou p řed 
spodní pevné police



Riziko  snižuje i vnitřní osvětlení

LED diody se rozsvítí p ři 
vysunutí zásuvky

Osvětlení zajistí p řehlednost  
celého prostoru zásuvky  
(plného výsuvu)



Novinka – zpřístupnění prostoru 
horních polic  jedním pohybem 

Horní police  jsou skryté
Otevření (zpřístupn ění) celé
dlouhé dvoupatrové police je 
pohybem ruky bez námahy



Mechanické otevírání horních 
skříněk



Mechanické otevírání horních 
skříněk



Elektřina pomáhá nejen malým 
postavám (otevírání bez úchytek, uzavírání

elektrickým impulsem) 



Otevírání spodních zásuvek 
pomocí elektřiny – nízké napětí



DÍKY 

ZA 

POZORNOST
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www.volny.cz/cech_cal.cz

www.cech-cal.eu


