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MYŠLENKOVÁ MAPA
pro navrhování kuchyní

Gratulujeme vám ke stažení tohoto e-booku!
Je vidět, že nechcete nechat zařizování vaší kuchyně
náhodě.
A děláte dobře!
Ať už plánujete kuchyň pro sebe, nebo jste designér
a navrhujete kuchyň pro klienty, tato mapa vám pomůže,

abyste na nic důležitého nezapomněli.

DOVOLTE NÁM ALE NEJDŘÍV
PŘEDSTAVIT SE...
JANA PĚKNÁ
Jsem lektorkou a mentorkou v Online škole bytového designu,
kterou jsem založila, aby si lidé mohli plnit svůj sen - naučit se
navrhovat interiéry a úspěšně se v tomto oboru prosadit.
Moje cesta k interiérovému designu nebyla přímá, původně jsem
studovala ekonomii... Ale dokázala jsem změnit obor, úspěšně se
živit jako designérka a nyní svoje vědomosti
a zkušenosti předávám v naší škole dál.

IVA BASTLOVÁ
Za svou téměř 20ti letou praxi jsem navrhla
a zrealizovala řadu interiérů včetně kuchyní.
Kuchyně jsou moje srdeční záležitost :-).
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Kromě interiérů na míru se věnuji
produktovému designu (dveře, tapety, kolekce
nábytku, solitéry…). Organizuji semináře a různé
odborné akce pro interiérové designéry a
architekty. Vydávám časopis INTERIÉRY.
Absolvovala jsem obor Tvorba navrhování
interiérů a nábytku na VOŠ Volyně
a Konstrukce dřevěných staveb a nábytku
a Nábytek a výrobky ze dřeva na Technické
univerzitě ve Zvolenu.

CO JE MYŠLENKOVÁ
MAPA
Myšlenková mapa (někdy taky mentální mapa) je grafické uspořádání klíčových slov, které
naznačuje vzájemné vztahy a souvislosti. Používá se k učení, plánování nebo řešení
problémů. A to se nám právě při navrhování kuchyně hodí, protože je to komplexní

a složitý projekt.

Jádro myšlenkové mapy je uprostřed - to je naše téma. A z něj se postupně odvíjejí větvě
s hesly, nejprve obecnějšími a dále víc a víc konkrétními.
Podobně, jako v myšlenkách procházíme vším, co je v takovém projektu potřeba vyřešit, se
můžeme řídit naší mapou a postupovat po jednotlivých bodech.
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JAK POUŽÍVAT NAŠÍ MAPU
Myšlenkovou mapu najdete na následující
stránce. Na první pohled to může vypadat
jako pěkný zmatek, ale nebojte, rychle se
zorientujete.
Podívejte se nejdřív doprostřed, kde je
název "kuchyně". Odtud se odvíjejí
4 hlavní témata
- funkce,
- estetika,
- ergonomie
- možnosti prostoru.
Na ně pak navazují další větve
myšlenkové mapy, které tato témata
rozvíjejí a upřesňují.

Všechny prvky musíte brát v potaz dohromady. A všechno souvisí se vším. Ale když
promyslíte každý z jednotlivých bodů, nezapomenete na nic důležitého.

Doporučujeme si mapu vytisknout, ať ji máte stále před očima, až budete jednotlivé body
a kroky v navrhování Vaší kuchyně řešit.
V mapě najdete také výčet některých materiálů, které jsou na daný účel vhodné. Berte to
jako inspiraci, jaké máte možnosti a co hledat v nabídce obchodů. Určitě není přehled
vyčerpávající, ale je dostačující pro základní orientaci.
V sekci estetika také najdete hesla barvy a styl. K tomu najdete pár tipů na následujících
stránkách tohoto pdf.
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Prostor - centrální +
doplňková svítidla
Nábytek - pod horní skříňkou,
integrovaná svítidla
ve vitrínách

vertikální x horizontální
linie
úchytky

Kování

Osvětlení

Přírodní
Lesk
Mat

Materiály

Dřez a baterie

jak budu
prostor
používat
kolik potřebuji
úložných prostor
jak vyřešit pohodlné
užívání - výsuvy spíše
než police?
praktičnost použitých
materiálů (snadná
údržba, odolnost)

DVÍŘKA

Design

vnitřní vybavení skříněk
a zásuvek
výsuvy
výklopy

Životní styl

KORPUSY

FUNKCE

Rozvody

ESTETIKA

Kuchyně

plyn
voda
elektřina
odpad
odtah (digestoř)

Styl
Barvy

Architektonická
omezení
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lze změnit
dispozice?
lze bourat příčky?
je potřeba rozdělit
prostor?
jaké je umístění
oken, dveří?
lze změnit vývody
vody, elektřiny, plyn
a odpady?

MOŽNOSTI
PROSTORU

Dostatek úložných prostor
Ideální vzdálenosti

Půdorys
Zaměřit prostor
a nakreslit si plánek

OCHRANA ZA LINKOU
Keramické obklady
Grafosklo
Lamino
Laminát
Přírodní kámen
Umělý kámen
Nerez
Sklo
Tapety
Stěrka
PRACOVNÍ DESKA

tj. zásady bezpečného a pohodlného
pohybu práce

Propojení

spojená s jídelnou
a obývákem
x
samostatně umístěná

ERGONOMIE

Uspořádání

MDF + Folie
MDF + lak
DTD - lamino
DTD - laminát
překližka
spárovka
biodeska
kov + sklo
PODLAHA
Keramické dlaždice
Dlažební kámen
Vinyl
Dřevo/parkety
Linoleum
Korek
Břidlice
Stěrka

Spotřebiče
Vypínače
a zásuvky

převážně z lamina LTD

Masiv - spárovka
Laminát
Sklo
Nerez
Umělý kámen
Přírodní kámen
Keramika
Kovolaminát

Tvar kuchyňské linky
Pracovní trojúhelník
Varná deska
Dřez
Chladnička

Lineární
Tvar U
Tvar L
Souběžná
Ostrůvek

KAM DÁL?
Svojí mapu máte a díky ní se na cestě k vysněné kuchyni neztratíte.
Ale je to jen mapa. Určitě se vám budou hodit na cestu i další rady a informace.
Co se týče barevného sladění, najdete spoustu článků o barvách na blogu janapekna.cz
Důležité je si rozmyslet i to, v jakém stylu vaše kuchyň bude. Měla by ladit se zbytkem
vašeho interiéru a tento styl by vám měl být blízký. Nemusí to ale být nějaký zaškatulkovaný
a pojmenovaný styl. Můžete si najít svůj vlastní, osobitý.
Dobrou pomůckou pro to je Pinterest. Můžete tam najít spoustu inspirace. Udělejte si
nástěnku pro váš projekt a sbírejte obrázky kuchyní, které vás zaujmou. A může to být
i inspirace mimo interiér - příroda, model šatů nebo třeba film.

PROTO TU JE NÁŠ ONLINE KURZ NAVRHOVÁNÍ KUCHYNÍ.
V kurzu se s vámi Iva Bastlová podělí o všechny zkušenosti, které za 20 let praxe
s navrhováním kuchyní získala.
Budete mít sebejistotu, že navrhnete kuchyň nejen krásnou, ale i ergonomickou, praktickou
a využijite na maximum prostor i rozpočet, který máte k dispozici.

CHCI VĚDĚT VÍC O KURZU
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Jana a Iva
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No a možná jste právě zjistili, že věcí, které musíte znát pro navržení kvalitní kuchyně, která
bude vám nebo vašim klientům dělat dlouho radost, je opravdu hodně. Nejde jen
o estetiku, je to taky spousta technických záludností. A nechcete udělat zbytečné chyby!

PROSTOR PRO VAŠE POZNÁMKY:

