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Závěsná lampa Bronx, 
ruční práce, mosaz a cín, 
cena 2 900 Kč, 
www.lukagarden.cz 

Vařečka Premium, 
zaoblená silikonová 
koncovka s ostrou 
hranou umožňující 
nabírání i porcování, Le 
Creuset, cena 579 Kč, 
www.lecreuset.cz 

Porcelánová váza 
Sockerärt, 0,6 l, Ikea, 
cena 179 Kč, 
www.ikea.cz   

Venkovský styl propůjčují sestavě 
Laura kazetová dvířka, prosklené 
boky horních skříněk a úchyty 
s porcelánovými prvky, Siko, 
www.siko.cz

K uchyně zařízené ve ven
kovském stylu vyhle
dávají hlavně lidé, kteří 

mají rádi teplo domova umocněné 
přírodními materiály a předměty 
vycházejícími ze starých lidových 
tradic. Jejich podoba se ale v toku 
času mění. Vedle bohatě zdobe
ných rustikálních inte riérů, které 
byly populární koncem minulého 
století, nebo romantických ku
chyní po vzoru Provence se etab
luje i novější typ, do kterého se víc 
promítá život ve městě. 

Při zařizování venkovsky 
laděné kuchyně se musíte roz

KUCHYNĚ 
S ROMANTICKOU 
DUŠÍ
Vedle moderních kuchyní s rovnými liniemi 

a minimem zdobných prvků jsou stále aktuální 

i takové, které svým zařízením a atmosférou 

připomínají venkovská stavení našich předků. 

Zapékací mísa Ultimate, 
na výběr 5 barev, 
4 velikosti, Emile Henry, 
cena od 605 Kč, 
www.vasekuchyně.cz

Kuchyňská sestava Florinda 
s povrchem profilovaným 

vertikálními drážkami, lak, barva 
magnolia, Siko, www.siko.cz
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hodnout, jaká dávka romantiky 
a zdobnosti vám vyhovuje a po
dle toho vybírat nábytek i do
plňky. Pokud jste přesvědčení, že 
jde o styl vašeho srdce, ve kterém 
jste odhodláni setrvat co nejdéle, 
zaměřte se na nábytek s typický
mi prvky. Opatrnější cesta, která 
v budoucnosti umožní změnu 
bez velkých nákladů, představu
je kombinaci jednoduchých ná
bytkových prvků v neutrálních 
barvách s doplňky, které vytvoří 
žádoucí atmosféru.  

Nábytek, který má připome
nout staré časy, nemusí mít spe
cifický tvar. Oblíbeným prvkem 
podtrhujícím venkovský styl jsou 
vertikální drážky, s nimiž působí 
plocha dvířek jako složená z pr
ken. Stejný efekt vyvolají také 
dvířka s kazetami nebo rámečky. 
Na rozdíl od moderních kuchyň
ských sestav si venkovské modely 
často uchovávají v horních par
tiích prosklená dvířka, typické 
jsou také otevřené police. Na zho

tovení nábytku se dají použít 
prakticky všechny dostupné ma
teriály, neboť každý z nich dokáže 
imitovat povrch, který je pro tyto 
kuchyně typický. Pokud toužíte 
po autentickém dojmu, sáhnete 
po matně lakovaném nábytku. 
Praktickou a levnější variantou 
ale může být například akrylát, 
který se dobře udržuje a na roz
díl od laku je méně zranitelný. 
Z barev jsou nejtypičtější různé 
odstíny bílé, slonová kost nebo 
béžová. Městské interpretaci ven
kovských sestav sluší i zemitěj
ší tóny, jako je módní šedá nebo 
výrazný odstín bordó. Venkovský 
dojem podtrhnou úchyty, které 
dokážou posunout do venkovské

ho stylu i jednoduchou moderní 
sestavu. Stylově působí napří
klad jednoduchá forma ve tvaru 
knoflíků, oliv z porcelánu nebo 
matného kovu. K venkovskému 
nábytku se dobře hodí pracovní 
deska z masivu nebo jeho lami

Nástěnné hodiny Skovel, 
Ø 35 cm, Ikea, cena 490 Kč, 
www.ikea.cz

Stylové kuchyně mají
moderní vnitřní vybavení, 
výsuvné police Le Mans, 
Kesseböhmer, cena 
7 320 Kč, www.kuchynsky-
drateny-program.cz

Venkovský styl kuchyně 
s kazetovými dvířky 
vynikne i v módním šedé 
barvě, sestava z řady 
Windsor Lack, Nolte, 
www.nolte-kuechen.de

Kuchyň Sonata 
s kazetovými dvířky, 
prosklenou horní skříňkou, 
a stylovými úchyty, 
Livanza, www.oresi.cz

Venkovský styl lze 
navodit retro spotřebiči 
a doplňky, trouba 
Tjänlig, Ikea, 
cena 5 990 Kč, 
www.ikea.cz

Litinové nádobí z řady 
Chiffon Pink, několik typů 
varných a pečicích nádob, 
Le Creuset, cena (rendlík 
Ø 30 cm) 4 209 Kč, 
www.lecreuset.cz

Závěsné svítidlo Nordic, 
skleněné stínítko v jantarové 
barvě, Hübsch, 3 299 Kč, 
www.favi.cz
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nátové napodobeniny.Důležitou 
roli ve venkovských kuchyních 
hrají doplňky a textil. Atmosfé
ru podtrhne starý hmoždíř, mlý
nek na kávu, kořenky, keramické 
a porcelánové nádobí, proutěné 
košíky, nádoby s vařečkami, ma
sivní prkénka i další jiné před
měty po babičkách nebo z baza
ru. Kuchyňské spotřebiče není 
třeba skrývat. K dispozici je širo
ká nabídka stylových retro spo
třebičů a ani moderní typ nemusí 
působit nepatřičně.

Důležitou estetickou roli v ku
chyni hraje také dřez a baterie. 

K venkovskému stylu se hodí 
masivní keramický dřez s jed
noduše tvarovanou baterií. Kdo 
chce umocnit dojem starých časů, 
může místo pákové armatury 
použít kohoutkovou nebo typ 
s mosazným povrchem. Stejně 
jako doplňky lze podtrhnout iluzi 
venkovské kuchyně s pomocí ob
kladů a dlažeb. Nabídka nábytku 
a rozmanitých stylových doplňků 
je velmi široká. Pokud ale chcete 
vytvořit vkusný a harmonický 
interiér, držte se při zařizování 
osvědčené rady, že méně znamená 
někdy více.  ■

Nostalgickou atmosféru dodala sestavě 
zkombinované z kolekcí Girona 
a Westray dřevěná dýha a bílý matný 
lak, Bauformat, www.oresi.cz

Závěsné svítidlo 
Stockbury, Eglo, cena 
1 790 Kč, www.eglo.cz

Smaltovaný litinový hrnec, 25 x 
9 cm, mnoho barev, 2 velikosti, 
Český smalt, cena 1 299 Kč, 
www.makuchyne.cz 

Stylové nádobí z řady 
Student, vzor len, Dita 
Pecháčková, ceny k doptání, 
www.ditap.cz

Moderní kuchyňské spotřebiče 
v retro stylu v několika barvách 

nabízí značka Smeg, ceny 
k doptání, www.smeg.cz


