
Zařizujeme

kuchyň
Existují různé typy kuchyní. To, pro jakou se 
rozhodnete, závisí na řadě faktorů, z nichž zásadní je 
prostor, který máte k dispozici. Nemalou měrou se na 
určení typu kuchyně podílí i to, zda rádi vaříte, a také 
počet členů vaší domácnosti. 
TExT: LuciE PiLáTová

není jenom jedna
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Řekněte nám, jaký máte vztah k vaření a kde bydlíte, a my vám řekneme, jakou 
kuchyň byste si měli pořídit. Není totiž kuchyň jako kuchyň. Ne každý typ se hodí do 
daného prostoru a ne každý styl kuchyně se hodí pro daného jedince, který by v takové 
kuchyni měl tvořit. 

Zařizujeme Dvířka kuchyně Ekestand mají tenký rám z masivního dubu  
a panel z dubové dýhy. Jejich design je nadčasový  

s rovnými liniemi, které zvýrazňují vzor dřeva. Dub vytvoří ve vaší 
kuchyni hřejivý a světlý tón, 650 Kč/dvířka, www.ikea.cz.

Miniaturní kuchyňský kout
Malý kuchyňský kout není zrovna oblíbe-

ný, ale je nutnou součástí řady panelákových 
bytů, garsoniérami počínaje. Počítejte s tím, 
že do kuchyňského koutu se vám toho moc 
nevejde. Ani pracovní plocha není uzpůsobe-
na pro velké vaření. Pokud jde o stolování, 
místo pro dva lidi se najde díky sklopné jí-
delní ploše či jinak atypicky řešenému stolu. 
Jestliže jste vícečlenná rodina, musíte počí-
tat s tím, že se společně najíte v obývacím 
pokoji. 

Kuchyňský kout bývá řešením i někte-
rých malometrážních bytů. Lidé ho obvykle 
budují v případě, že potřebují získat jednu 
místnost navíc, ke spaní, odpočinku, pro děti  
a podobně. Prostor k vaření se nejčastěji 
umísťuje do předsíně. Přestavba ale vyžadu-
je zásadní stavební zásahy, od odpadu přes 
vodu až po elektriku a odtah. Než se do ní 
pustíte, zvažte, nakolik se vám tento krok 
vyplatí po finanční stránce a zda se srovnáte 
s faktem, že budete zvenku vstupovat nikoli 
do předsíně, ale rovnou do kuchyně. 
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Kuchyně Cosima má lakovaná dvířka 
imitující rámovou konstrukci. Skvěle se hodí 
do interiéru s rustikálním nádechem nebo 
třeba na chalupu, vybírat můžete ze tří 
barevných provedení, www.siko.cz.

Kuchyňský blok Sandy (200 x 260 cm) je typickým 
rodinným řešením s přidanou hodnotou atraktivního 
moderního designu. Světlé plochy skříněk s vysokým 
leskem a hravými dřevěnými doplňky z dubu vytvářejí 
ojedinělý vzhled, 13 309 Kč, www.jena-nabytek.cz.
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Kuchyň, nebo obývák?
Spojování kuchyně a obývacího pokoje vede vý-

robce k čím dál častějšímu prolínání materiálů  
i vzhledu kuchyňských a nábytkových skříněk. Vý-
sledkem je kuchyň, která zvolna přechází do obývací 
části. Takový styl vynikne tam, kde je kuchyňský 
kout spojený s obývákem. Prostor působí jako jeden 
celek, opticky se netříští a díky tomu nabízí dojem 

velkorysé plochy, kde svou roli hraje vzdušnost  
a příjemná atmosféra. 

Nevýhodou se může zdát fakt, že návštěvy vám 
vidí pod ruce, rušit může i případný nepořádek nebo 
pachy a pára vznikající při vaření. Vše má řešení – 
pohledům zabráníte vyvýšeným pultem nebo para-
petem, nádobí vyskládáte do myčky a o svěží vzduch 
se postará výkonný odsavač. 

Kuchyň Denim z prémiové třídy Livanza (12 073 Kč/bm)  
navazuje na obývací pokoj. Dokazuje, že i do menší kuchyně  

v panelovém domě lze použít dispozici do písmene U, www.oresi.cz.
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Tip Sofie
BydleníLesk, nebo mat? 

Lesklý povrch zaujme na první pohled. Působí luxusním dojmem. Oceníte ho v malém prostoru, kterému 
přidá na vzdušnosti. Ale pozor! Rychleji na něm odhalíte různé nedostatky. Navíc péče o lesklý nábytek 
vyžaduje více času. Někdy může takový povrch působit neosobním až chladným dojmem. Vnímáte ho 
také tak? Pak pro vás bude řešením mat poskytující útulnou až domáckou atmosféru. Bod pro něj před-
stavuje také podstatně jednodušší údržba. Díky tomu, že není nápadný, se hned tak neokouká. Na druhou 
stranu ale může svým způsobem nudit. Řešení? Nebojte se obě možnosti kombinovat, a to vzájemně 
mezi sebou, anebo i s dalšími materiály. 

Sofie Bydlení | duben32

Z časů našich babiček
V minulosti bývala kuchyň jakýmsi centrem veš-

kerého rodinného dění. Kromě vaření se u velkého 
stolu psaly úkoly, nemohlo chybět pohodlné kana-
pe, na které po obědě obvykle ulehla hlava rodiny. 
Vzhledem k tomu, co všechno se do takového prosto-
ru muselo vejít, je jasné, že šlo o samostatnou míst-
nost. Taková obytná kuchyň je součástí bytů nebo 
domů i dnes. Má mnoho výhod. Díky své velikosti 
pojme nejenom veškeré vybavení, které potřebujete 
k hlavní činnosti, ale také se do ní vejde zmíněný 
stůl a klidně i malá pohovka. S odpovídajícím za-
řízením v ní vytvoříte útulnou domácí pohodu jako 
za časů našich babiček. Na druhou stranu může 
být samostatná kuchyň v malometrážním bytě tak  
trochu luxusem. 

Sametový mat dostanete do své kuchyně s dvířky 
v akrylátovém povrchu T.acrylic žlutá mat, na kterém 

na rozdíl od jiných materiálů vůbec neulpívají otisky 
prstů, od 2529 Kč/m2 dvířek, www.trachea.cz.

Přední plochy kuchyně Goya jsou vyrobeny  
z lakované MDF desky. Provedení splňuje veškeré 
požadavky na současné trendy i zajištěni maximální 
funkčnosti, 28 861 Kč, www.jena-nabytek.cz.

Malý prostor kuchyně 
můžete opticky zvětšit pomocí 
světlých odstínů bílé a zelené 
na lesklých fóliovaných 
dvířkách, od 3024 Kč/m2, 
www.trachea.cz.



Tato nadčasová kombinace skříněk z linie Stevia  
(12 073 Kč/bm) a Camelia (7702 Kč/bm) z prémiové  
třídy kuchyní Livanza dokazuje, že se moderní kuchyně velmi 
dobře hodí i do venkovských interiérů, www.oresi.cz.

Kuchyňská dvířka Kungsbacka jsou vyrobená z recyklovaného 
dřeva a pokrytá plastovou fólií z recyklovaných PET láhví. Povrch  
s fólií je odolný vůči nárazu, snadno se udržuje a čistí. Vysoká 
skříň s policemi, 3050 Kč, www.ikea.cz.
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Rustikální kuchyň
Stylem připomíná kouzlo francouzského venkova, 

některé prvky eleganci severské nekomplikovanosti  
a celek dokonalou pohodu, kterou si vychutnáte s ro-
dinou či přáteli při posezení u masivního stolu ve spo-
lečnosti dobrého jídla a pití. Z popsaného je jasné, že 
taková kuchyň potřebuje prostor. V paneláku ji proto 
nehledejte. Vynikne především v rodinném domě a je 
vhodná pro všechny, kteří rádi vaří a kuchyni pova-
žují za srdce domova. Vládne jí masiv a kvalitní ma-
teriály. Připravte se proto na to, že zařídit takovou 
kuchyni je poměrně náročná věc hlavně z finančního 
hlediska. 

Kuchyň jako laboratoř
Spojení obývacích pokojů a kuchyní přineslo jeden 

poměrně zajímavý trend. Kuchyňské skříňky čím dál 
více nabírají podobu nábytkových obývacích modulů 
a spotřebiče už nemají své místo na polici, v otevře-
né skříňce či na jakémkoli viditelném místě, ale jsou 
ukryté za bytelnými dvířky. Strohý výraz připomína-
jící spíš laboratoř než pomyslné srdce domova navíc 
umocňují barvy, které upřednostňují zemité tóny. 

Těmto kuchyním vládne minimalismus a high-tech 
vybavení. Pokud vám nic neříká načančaná rustikál-
ní kuchyň, bude třeba pro vás právě tohle laboratorní 
řešení dokonalou volbou. Bonusem navíc bývá fakt, že 
se nemusí tolik uklízet. Pracovní plocha, včetně skří-
něk, se totiž často skrývá za jednou kompaktní stě-
nou, kterou stačí pouze odsunout či zasunout. Tuhle 
vychytávku oceníte ve chvíli, kdy se ohlásí nečekaná 
návštěva a vy jste ještě nestačili uklidit, anebo se vám 
prostě jenom nechce a pohled na špinavé nádobí by 
vás rušil… 

Pro milovníky tradičního rodinného 
stylu kuchyní je zde série Dolti, Hiqory, 
v dekoru ořech s klasickými kazetovými 
dvířky, 8045 Kč/bm, www.oresi.cz.


