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Kuchařka života
Kuchyň je srdcem domova – místem, kde nejenže se každý 
den stáváme šéfkuchaři, ale kde se setkáváme s blízkými 
a sdílíme své mimořádné i zcela každodenní zážitky nad 
dobrým jídlem. V uspořádání domácnosti tak má zcela 
výsadní postavení, díky kterému udává našemu životu tempo. 
V různých fázích života od ní ale máme dramaticky odlišná 
očekávání.

PŘIPRAVILA: sabiNa bařiNová

FOTO: archiv

téma

Kuchyně na míru ariana (Nobilia) 
ve vzhledu matného skla s vysoce 
kvalitní povrchovou úpravou 
z polymerového skla, orientační cena 
(za třímetrovou sestavu v základním 
provedení) 59 513 Kč, www.seNesi.cz
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KuchařKa života

Startovací minimalismus
Na začátku všeho není vlastně skoro nic – jen touha být pánem vlastního 
prostoru a svým vlastním kuchařem. To znamená malou a prakticky 
uspořádanou kuchyň, která nám umožní realizovat se, a přitom bez 
zásadních komplikací udržet každodenní pořádek. Nezbytný je i apartní 
pultík, který hravě zaskočí za jídelní i pracovní stůl.
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Kuchyňská sestava NX510 
(Next125), kombinace matného 
laku v pískově šedé a světlého 
dubu, cena závisí na konkrétní 
modulaci, www.NeXt125.com

Kuchyňská sestava Nova 
Lack (Nolte Küchen), vysoký 
lesk s osvětlenou 
bezúchytkovou lištou, cena 
závisí na konkrétní modulaci, 
www.NoLte-KuecheN.com

Kuchyně Lyon (Hanák 
Nábytek) s decentním 
rámečkem, vhodná do 
moderního i rustikálního 
interiéru, kombinace 
matného laku a dýhy 
z amerického dubu, cena 
závisí na konkrétní modulaci, 
www.haNaK-NabyteK.cz

Kuchyňská sestava touch 340 
(TopLine by Asko), supermatný 
černý lak v kombinaci s kovovou 
povrchovou úpravou v barvě 
bronzu, cena závisí na konkrétní 
modulaci, www.asKo-NabyteK.cz
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Kuchyně evermatt (Dalno 
kuchyně), odolný matný lak v barvě 
bílé a světle šedé v kombinaci 
s pracovní deskou v dekoru smrku, 
cena závisí na konkrétní modulaci, 
www.daLNo.sK

Kuchyňská sestava Pure 
Kashmir Gloss / borneo 
dark (Sykora), cena závisí 
na konkrétní modulaci, 
www.syKora.eu

Kuchyňská sestava XL (Indeco CZ), 
kombinace lesklého laku a černého 
laminátu, obklad za varnou deskou 
z nerezového plechu, cena závisí na 
konkrétní modulaci, www.iNdeco.cz
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Jak to vidím
veroNiKa maršaLová

manažerka marketingu ve společnosti Dalno

Jak vzniká ideální kuchyň?

Ideální kuchyň je individuální pojem. 
Při návrhu je proto zásadní osobní 
přístup. Vždy si požadavky zákazníka 
na jeho novou kuchyni vyslechneme 
a převedeme je do prostředí 3D 
návrhu. K tomu přidáme naše znalosti 
o funkčním rozložení kuchyně 
i výběru vhodného povrchu, které 
čerpáme z dlouholetých zkušeností. 
Díky vlastní výrobě máme navíc 
prakticky neomezené možnosti, a jsme 
tak schopni navrhnout a vyrobit 
kuchyni do jakýchkoli prostor.

Liší se v něčem kuchyň pro 
jednočlennou domácnost, rodinu a pár 
v pokročilém věku?

I to závisí na konkrétním zákazníko-
vi. Často se ale stává, že pár v pokro-
čilém věku má designově mnohem 
odvážnější představy než mladí lidé. 
90 % mladých žen touží po kuchyni 
s ostrůvkem. K tomu u nich vede 
moderní a industriální pojetí 
kuchyně, v loňském roce byl velmi 
žádaný i styl provence. U rodin jde 
pak převážně o údržbu, takže 
nejčastěji sázejí na matný povrch, na 
kterém se nedrží otisky prstů. 
Exkluzivní kuchyně ve vysokém 
lesku zase preferují spíše zákazníci, 
kteří si většinu gastro zážitků 
dopřávají v restauracích.

Promítají se i do výroby kuchyní módní 
trendy?

Stejně jako móda a auta, i výroba 
kuchyní a jejich design se posouvá 
stále dopředu. Každý rok proto 
sledujeme novinky a vyvíjíme 
individuální prvky, které jsou jako 
exkluzivní šperky našich kuchyní. 
Nezapomínáme ale ani na používané 
technologie. Výrobní prvky jako 
laserové olepování hran či užívání 
pur technologie jsou pro nás dnes 
samozřejmostí, která prodlužuje 
životnost kuchyní o několik let.

Jaké barvy kuchyním přinese rok 2021?

Potěšeni budou především vyznavači 
jemných tónů. Do popředí se 
dostávají uklidňující barvy, zemité 
odstíny a výrazné tmavé dřeviny.

Kuchyňská sestava z modelů velvet star (Dolti Collection by Andrea Capovilla) a artiqa (Dolti), 
supermatný povrch s úpravou proti otiskům prstů, cena zobrazené sestavy 48 765 Kč, www.oresi.cz

Zakázková kuchyňská sestava dalia 2 (Infini), vysoký lesk a přírodní dýha s důrazem na 
dodržení návaznosti kresby dřeva, cena od 168 000 Kč, www.iNfiNi.cz

Menší kuchyňská sestava (JN Interier), bílý lak v kombinaci s břízovou dýhou a pracovní 
plochou z masivu, cena závisí na konkrétní modulaci, www.JNiNterier.cz
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40–60 centimetrů
Aby se vám v kuchyni pohodlně fungovalo, chce to poskytnou varné 
desce dostatek prostoru. Po obou stranách je optimální nechat 
manipulační prostor alespoň 40–60 cm. Digestoř by pak měla být nad 
varnou deskou umístěna ve výšce 65–75 cm.

22 %
Popularita otevřených prostor v domácnosti stále roste. Důsledkem 
toho je i skutečnost, že samostatnou kuchyň má dnes jen 22 % 
českých domácností. V drtivé většině již došlo ke spojení prostor 
kuchyně s jídelnou i obývacím pokojem. Na to koneckonců reagují 
i výrobci nábytku, kteří opticky i materiálově sjednocují vzhled skříněk.

KuchařKa života

Ergonomie v praxi
Naplánovat kuchyni, která skutečně poslouží 
svému účelu a naplní všechny naše potřeby, je 
kumšt. Stačí přitom jen správně pojmenovat, 
jaká máme očekávání, a dbát na několik 
základních pravidel. Celým procesem 
výběru vás od A do Z provedou specialisté 
z kuchyňských studií. 40 %

V České republice kuchyni vnímáme v podstatě 
jako multifunkční prostor. 40 % lidí ji totiž využívá 
také jako místo k oslavám či setkávání s přáteli. 
Pro 33 % Čechů kuchyň představuje také úložný 
prostor a pro 19 % pak i místo pro studium a psaní 
domácích úkolů.

91 centimetrů
Výška pracovní desky se v jednotlivých 
domácnostech může lišit – důvodem je především 
odlišná výška hlavního domácího kuchaře. 
Nejčastěji jsou ale pracovní desky v českých 
domácnostech vysoké 91 cm. To za standardního 
držení těla umožňuje vykonávat většinu běžných 
činností spojených s vařením.

4 minuty
Lámete si hlavu, jakou technologii sporáku vybrat 
do plánované kuchyně? Sto lidí, sto chutí. 
Kdybychom se ale měli bavit o rychlosti, vítěz je 
více než jasný – indukce. Litr vody ohřeje k bodu 
varu během čtyř minut. Za ním následuje 
sklokeramická varná deska se sedmi minutami 
a v závěsu pak následuje plyn s minutami osmi.

6–10 m2

Průměrná česká kuchyň není nijak velká – 40 % 
českých hospodyněk se otáčí v kuchyních 
o velikosti 6–10 m2. 12 % domácností je vybaveno 
dokonce ještě menšími kuchyněmi!
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Kuchyň simple / optima (Hanák Nábytek) 
s kovovou úchytkou v hraně dvířek, kombinace 
lesklého laku a masivního dubu, cena závisí 
na konkrétní modulaci, www.haNaK-NabyteK.cz

Kuchyňská sestava speed (TopLine 
by Asko), cena závisí na konkrétní 
modulaci, www.asKo-NabyteK.cz
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KuchařKa života

Rodinný kolektivismus
V rodinné kuchyni se najde místo pro každého – ať už přišel pomoci 
s přípravou oběda, nebo jen potají pátrá po oblíbené laskomině. 
Velká rodina zkrátka potřebuje velkou kuchyň, protože právě ta 
je dějištěm každodenního divadla jménem život. A ať už nás jeho 
příběh překvapí čímkoli, nakonec se stejně sejdeme u jednoho stolu.
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Kuchyně +modo 
(Poggenpohl), matný 
strukturovaný lak v kombinaci 
s ořechovou dýhou 
a pracovní deskou z umělého 
kamene, cena závisí 
na konkrétní modulaci,  
www.PoGGeNPohL.cz

Elegantní kuchyňská sestava 
z modelů savana a Kaava 
(Livanza), orientační cena od 
9 234 Kč/bm, www.oresi.cz

Kuchyně evermatt (Dalno 
kuchyně), odolný matný lak 
v černé barvě a dub halifax, 
cena závisí na konkrétní 
modulaci, www.daLNo.sK

Kuchyňská sestava Pure 
antracit evermatt / dub 
Kamenný (Sykora), cena 
závisí na konkrétní modulaci, 
www.syKora.eu
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Klasická kuchyňská sestava 
focus – moderna (Nolte 
Küchen), cena závisí  
na konkrétní modulaci,  
www.NoLte-KuecheN.com

Kuchyňská sestava Pure antracit 
evermatt / dub Přírodní (Sykora), 
cena závisí na konkrétní modulaci, 
www.syKora.eu

Zakázková kuchyňská sestava salsa 
(Infini), laminát v kombinaci 
s pracovní deskou Silestone s 90% 
obsahem přírodního kamene, cena od 
125 000 Kč, www.iNfiNi.cz
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Moderní kuchyňská sestava 
(JN Interier), lak imitující sklo 
v kombinaci s umělým kamenem, 
cena závisí na konkrétní modulaci, 
www.JNiNterier.cz
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73 %
Ach ty internety! Minimálně na poli receptů to 
vypadá, že tisk pomalu ale jistě skomírá. Podle 
tištěných kuchařek dnes vaří jen 41% lidí, celých 
73 % ale hledá inspiraci v receptech na internetu. 

Více než 140 litrů
Česká republika se už dlouhé roky drží na 
absolutní špičce ve spotřebě piva. Každý rok se 
u nás vypije v průměru 140 litrů tekutého chleba 
na osobu. A to se do statistiky počítají všechny 
věkové skupiny... 

1,5 hodiny
Téměř 80 % Čechů se přiznává, že si vaření 
a přípravu jídla v podstatě užívají. Není se pak 
čemu divit, že přípravě jídla věnujeme klidně  
i více než 1,5 hodiny denně.

KuchařKa života

Zážitek z chuti
Starou známou pravdou je, že co si 
navaříme, to si nakonec vždy také sníme. 
Tak dávejte pozor, co si na vidličce vkládáte 
do úst. I kvalitní sousto toho nejlepšího 
úmyslu může totiž při troše nepozornosti 
člověku snadno zaskočit. 

57 %
Vliv dnešní uspěchané doby i větší či 
menší potíže se soustředěním je 
možné pozorovat i na našich 
stravovacích zvyklostech a rituálech. 
57 % Čechů totiž při jídle zvládá 
sledovat televizi, 43 % lidí si pak na 
stůl kromě jídla nezapomene odložit 
také mobil.

9/10
Rok 2020 byl v mnoha ohledech zcela revoluční – mimo jiné 
i v množství lidí, kteří přešli z běžného pracovního režimu na 
home office. 9 z 10 takových pracovníků se rozhodlo plně 
využít svou domácí kuchyni a připravovat si vlastní jídlo.

2,7 kilogramu
Ať už jste milovníky čokolády, nebo na sladké moc netrpíte, 
za rok 2018 jste jako průměrný statistický Čech spořádali 
2,7 kilogramů čokolády. Dalších 3,7 kilogramu jste pak 
zkonzumovali ještě v podobě oblíbených čokoládových 
cukrovinek.
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Kuchyně comfort (Hanák 
Nábytek) s ostrůvkovým řešením 
s povrchem v lesklém laku, cena 
závisí na konkrétní modulaci, 
www.haNaK-NabyteK.cz

Kuchyně na míru tamara (Naturel), 
matně lakovaný laminát, cena závisí 
na konkrétní modulaci, www.siKo.cz
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KuchařKa života

Uvědomělý absolutismus
Život párů, kterým už děti vylétly z rodného hnízda, ale to nejlepší 
mají stále ještě před sebou, je zklidněný jistotou. Tu mu dodávají 
roky zkušeností, díky kterým už dávno bezpečně vědí, co od života 
chtějí, a umějí si to užít.
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Kuchyňská sestava z modelů 
Portland – tavola (Nolte 
Küchen), masivní dub 
v kombinaci s ručně 
nanášeným cementovým 
povrchem, cena závisí 
na konkrétní modulaci,  
www.NoLte-KuecheN.com

Kuchyně Pietra Grigia (Dalno 
kuchyně), akrylát v matném 
lesku, cena závisí na konkrétní 
modulaci, www.daLNo.sK

Kuchyňská sestava z modelů 
NX870 a NX620 (Next125), 
kombinace matného laku v moka 
hnědé a přírodního ořechu, cena 
závisí na konkrétní modulaci, 
www.NeXt125.com

Kuchyně simple (Hanák 
Nábytek) je charakteristická 
čistými liniemi, kombinace 
matného laku a dubové 
dýhy, cena závisí 
na konkrétní modulaci,  
www.haNaK-NabyteK.cz
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Kuchyně unique beola Nera (Eggersmann), ostrůvek z přírodního 
křemence, vysoké skříně z eloxovaného hliníku a dubové dýhy, cena závisí 
na konkrétní modulaci, www.sedLaKiNterier.cz

Kuchyňská sestava trend 
tosca / Xtreme matt black 
(Sykora) doplněná posuvnou 
skleněnou zástěnou, cena 
závisí na konkrétní modulaci, 
www.syKora.eu

Kuchyňská sestava Portland – 
Nova Lack (Nolte Küchen), 
vysoký lesk v kombinaci s ručně 
nanášeným cementovým 
povrchem, cena závisí  
na konkrétní modulaci,  
www.NoLte-KuecheN.com

027_043_tema_MB02.indd   42 26.01.21   14:51



www.modernibyt.cz    43      

Jak to vidím
sabiNa bařiNová

redaktorka

Co se týče vybavení domác-
nosti, jsem spíše klasik. 
V kuchyni si potrpím na 
dvířka s jednoduchým 
frézovaným vzorem a jemné 
saténové barvy – nepřestává 
mě totiž bavit jejich kombina-
ce s nápadnými vzory na 
řemeslně vyráběných 
kachličkách. Pokud, stejně 
jako já, máte ambice stále 
rozvíjet svoje kuchařské 
dovednosti, oceníte správné 
uspořádání pracovních zón. 
Dík němu na sebe budou 
jednotlivé kuchařské postupy 
plynule navazovat. Při 
plánování tak nezapomeňte 
promyslet, kam hodláte 
ukládat zásoby a nádobí. 
Vedle úložných zón je 
nejpraktičtější umístit zónu 
určenou k mytí, na kterou 
pak ideálně navažte příprav-
nou zónou a nakonec i zónou 
určenou k vaření. Uvidíte, že 
vám díky tomu vaření půjde 
snadněji než kdy dřív. 
Jakmile se gastronomicky 
vyřádíte, potěší vás i vhodně 
zvolené povrchy. Ty totiž 
zásadním způsobem usnadní 
údržbu kuchyně a to se nikdy 
neomrzí! V tomto ohledu pro 
mě zůstává naprosto nepřeko-
naný matný lak, který většina 
výrobců nabízí pod názvem 
Evermatt. Oproti nerezu 
a vysokému lesku na něm 
nezůstávají patrné šmouhy 
ani otisky prstů. Ať se vám 
ale v kuchyni odehraje cokoli, 
jistě to není nic, co by 
nespravila sklenička dobrého 
vína.

Kuchyňská sestava XL (Indeco CZ), kombinace lesklého laku a dubové dýhy, otvírání dvířek 
pomocí skrytého profilu, cena závisí na konkrétní modulaci, www.iNdeco.cz

Kuchyňská sestava chalet (TopLine by Asko), cena závisí na konkrétní modulaci, www.asKo-NabyteK.cz

Kuchyňská sestava s ostrůvkem (JN Interier), matný lak v kombinaci s přírodním 
kamenem, cena závisí na konkrétní modulaci, www.JNiNterier.cz
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