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Dnes uvádíme příklad praktické bez-
bariérové kuchyňské linky, zejména její 
spodní části. Dlouholetý vozíčkář Luboš 
z Brna si ji navrhnul sám podle svých 
letitých zkušeností. 

„Sklopné police v horních skříňkách 
jsem zavrhl hned na začátku podle hesla 
Kam nedosáhnu sám, tam nelezu,“ ko-
mentuje Luboš fakt, že do horních skříněk 
se nedostane. „Vše pro moji potřebu mám 
ve spodních skříňkách a to nahoře je krá-
lovstvím mé partnerky,“ dodává. 

Naprosto spokojen je s výsuvnými 
pracovními plochami, které se dají jednot-
livě, podle potřeby, vysunout ze zásuvek 
těsně pod kuchyňskou deskou. Má je také 
ve spíži nad dvěma spodními kontejnery    
a jen lituje, že na vysunovací polici neu-
místil také mikrovlnou troubu a manipu-
lační prostor pod ní. 

„Za naprosto klíčové v mé kuchyni 
považuji to, že pokud na vozíku zajedu 

k plotně nebo ke dřezu, dosáhnu i na 
ostatní plochy, které jsou pro jedno či 
druhé pracoviště potřebné,“ vyzdvihuje 
Luboš klady řešení této kuchyňské linky. 
Kromě dispozičního řešení linky to 
umožňují také vysunovací šuplíky, po-
jízdný kontejner se zásuvkami a pracovní 
plochou a přídavné úzké police nad ku-
chyňskou deskou. 

Praktické jsou také elektrické zásuvky 
na více místech nad kuchyňskou deskou. 

Luboš si pochvaluje i vysunovací rů-
žici vodovodní baterie, se kterou se dá 
voda napouštět přímo do hrnce na plotně 
sporáku (sporák preferoval plynový, pro-
tože spotřeba plynu je podstatně levnější 
než elektřina), a těší se na finální stav, až 
bude mít namontováno ještě osvětlení 
pracovní plochy. 

A co na fotografii není vidět, pouze 
popíšeme: nalevo od kuchyňské linky je 
úzký stravovací stůl vytvořený z desky na 

jedné straně opřené o konzolu na zdi a na 
druhé, blíže k lince, podepřené jednou 
podpůrnou kovovou nohou (na fotografii 
je vidět kousek oblého okraje stolu). Mezi 
stolem a částí linky s mikrovlnou troubou 
a myčkou nádobí je průjezd na balkón, 
samozřejmě bezbariérový. 

Petr Dzido 
 

 

Máte zajímavě bezbariérově řešenou 
kuchyňskou linku, kancelářský stůl 

nebo cokoli jiného? 
Inspirujte ostatní vozíčkáře! 

 

 

Pošlete do Vozky několik fotografií, krátký 
popis, na ostatní se Vás doptáme. 

Kontakt: Pavel Plohák, vedoucí vydání Vozky, 
tel.: 737 238 933, 

e-mail: P.Plohak@seznam.cz 
 

Vaše chytré tipy pro bezbariérové bydlení
Kuchyňská linka s výsuvnými pracovními deskami, 

šuplíky a kontejnerem 


