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Uvažujete o novém centru vaření? Pak vás 
jistě zajímá, co aktuálně frčí.

Moje bydlení

v zajetí trendů
KUCHYNĚ

CO NA TO ODBORNÍK
Chtěl bych se zastat bílé 
barvy. Pro svoji neutrálnost  
je u kuchyňského nábytku 
nejpoužívanější. Můžete  
k ní zvolit jakoukoliv výmalbu 
stěn nebo barevné doplňky. 
Velmi oblíbená je třeba kom-
binace s moderními odstíny 
šedé, nebo s dřevodekorem.  
A černá? Na jednu stranu symbolizuje luxus 
a přepych, na druhou stranu však není 
praktická. Přes sebelepší zacházení bude 
černá kuchyně náchylná na poškrábaní 
a i ten nejnepatrnější  škrábanec je vidět. 
Ovšem největším nešvarem černých po-
vrchů je prach, kdy se z černé barvy rázem 
stává tmavě šedá.

Michal Zavadil
specialista na 

kuchyně
Neatwood Design

Módním vlnám dnes podléhá 
kdeco a kuchyně nejsou vý-
jimkou. Ale nesnažte se držet 

trendů zuby nehty, využijte je spíš jako 
inspiraci. Vyberte si, co se vám líbí  
a hlavně, co vám bude dobře sloužit  
i za pár let. 

Které barvy jsou in?
Přestože bílým kuchyním je z pohledu 
nadčasovosti těžké konkurovat, nyní 
jsou v kurzu tmavé tóny, které nejlépe 
vyniknou ve větších prostorách. Pro 
koho je černá nebo antracitová moc 
„silná káva“, může ji odlehčit další 
barvou, například trendy pudrově 
růžovou či jinými pastelovými tóny. 
Kombinace dvou barev je rovněž v kur-
zu, vizuálně slibuje větší oživení.
Stálici představují dekory věrně na-
podobující dřevo, v záři reflektorů se 
hřejí také beton a kámen. Zejména be-
ton je skvělou volbou do industriálních 
kuchyní. I v těchto případech se nabízí 
volit kombinaci, častou dvojicí je beton 
a dřevodekor. V souladu s aktuálními 
trendy lze zvýraznit povrch nábytku 

také tenkými plátky skla, mramoru 
nebo kartáčované mosazi. Ale stejně 
tak platí – kdo nechce z pohledu 
údržby nebo financí luxusní materiály, 
nechť si pořídí jejich imitaci. 

Z pohledu stylů
Nyní se hodně preferují zejména dva 
styly – zmiňovaný industriální, byť 
v jemnější podobě, a venkovský.  

PŘÍDAVNÝ stolek  
s integrovanou 
zásuvkou například   
na tablet, Datart. 

OTEVÍRAT 
zásuvky lze  
i bez úchytek,  
třeba díky  
mechanické 
podpoře Tip-
on Blumotion, 
Blum. 

ÚLOŽNÝ prostor integrovaný 
do pracovní desky, Datart.

O VÝKLOPNÝ 
systém Aventos  
HK se určitě 
nezraníte, Blum. 

Trendy jsou  

čisté hladké  plochy,  

kde nic nevyčnívá 

(uzavřené skříňky  

bez úchytek), na druhé 

straně se „nosí“  

otevřené police.
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KUCHYNĚ
V industriálním se na 
doladění atmosféry můžou 
použít otevřené kovové regály. Ke 
slovu přicházejí i drobnější detaily typu 
úchytek či závěsných programů nebo 
vodovodní baterie minimalistických 
tvarů. Venkovský styl je mile roman-
tický, ale nikoliv přeslazený, zdůrazňu-
je se odkaz na Anglii a Francii. 

Pro snazší údržbu
Kuchyňské spotřebiče s anti finger 
print úpravou šetří čas hospodyňkám, 
které se místo likvidace mastných 
otisků prstů můžou věnovat vaření. 
Pořídit si lze i kování s touto úpravou. 
Ovšem neméně vychytaný je i některý 
nábytek, například s akrylátem nebo 
speciální nano úpravou. Bavíme se 
o matných površích. Pro ně je typické, 
že na nich jsou otisky prstů sice méně 
vidět než na lesklé ploše, zato se 
z nich hůře dostávají. A když se vrátí-
me k trendům, pak je zřetelné, že mat 
už pár let válcuje lesk. 

Pracovní plocha
Uhádnete, které materiály pracovní 
desky jsou nyní v oblibě? Podle Micha-
la Zavadila ze společnosti Neatwood 
Design se do módy dostávají dvanáct 
milimetrů tenké kompaktní materiály 
(lidově kompakty) neboli vysokotlaké 
(HPL) lamináty s výbornými me-

VYCHYTANÉ SPOTŘEBIČE
Mezi novinky poslední doby patří výsuvné 
digestoře z pracovní desky a doslova lahůdku 
představují ty, jež se staly přímou součástí 
varné desky. Protiklad k nim tvoří odsavače 
par, které připomínají stropní svítidlo (viz foto 
Philco Victoria 50, 15 990 Kč). Z řady dalších 
novinek a inovací zmiňme víceúčelové pečicí 
trouby, varné desky s virtuálním asistentem, 
chladničky s integrovanou kamerou, díky níž 
třeba v práci zjistíte, co vám chybí a máte kou-
pit, nebo s vyměnitelným barevným panelem 
(viz foto Bosch Vario Style) či spotřebiče, které 
se dají ovládat rovněž na dálku.

chanicko-fyzikálními 
vlastnostmi. A také umělé 
kameny, které se velmi 

dobře kombinují třeba se 
sklem, dřevem, nerezovými 
částmi nebo jinými materiály 
na stejné bázi. Dají se snadno 
opracovat, nejsou nasákavé 

a díky napojení beze spár může být 
dřez ze stejného materiálu nedílnou 
součástí kuchyňské pracovní desky. 
Z mnoha dalších zmiňme například 
nestárnoucí keramiku, ovšem 
v moderním kabátku. Z velkých formá-
tů totiž můžete mít i pracovní desku.

Co nebývá vidět
Stranou nezůstává ani kování, preferuje 
se pohodlné ovládání, a co bylo dříve 
považováno za luxus, se stává běžným. 
Například výklopy horních skříněk lze 
složit, nebo „postavit“ vodorovně, či 
kolmo, vždy tak, aby ani v otevřeném 
stavu nehrozilo poranění. Využít beze 
zbytku prostor se šuplíky tradičně 
umožňují takzvané plnovýsuvy. Pro-
dává se rovněž šikovné kování určené 
do rohů. Výrobci myslí na výsuvné 
kování samozřejmě i pro potravinové 
skříně, jež nahrazují spíž.
S kováním souvisí také otevírání, 
designově čisté a praktické je doty-
kové, mechanické či elektronické. 
Někdy k otevření šuplíků ani nepo-
třebujete ruce, čela nábytku se stačí 
dotknout třeba kolenem. Bezúchytkové 
otevírání je fajn nejen pro rodiny s dět-
mi – nelze zavadit o něco, co netrčí do 
prostoru. Mezi minimalistická řešení 
otevírání kuchyňského nábytku patří 

CO JE HODNĚ ZAPOTŘEBÍ
Moderní kuchyně by ztratila smysl, kdybyste se 
v ní nemohli bezpečně pohybovat jen proto, že 
je špatně nasvícená. I tady je vidět velký posun, 
dnes se ledky do nábytku integrují běžně. 
Přesněji, do nábytku se zafrézovávají 
hliníkové profily s LED páskem, další 
možnost nabízí například trubice 
s ledkami. Podstatné je, abyste 
se při manipulaci s potravinami 
jednoduše zorientovali a při 
krájení či jiné přípravě surovin 
dobře viděli pod prsty. Bonusem je 
i vizuální zdůraznění určitých míst.

ROHOVÁ zásuvka 
Space Corner 
perfektně využívá 
dané místo, Blum.

FÓLIOVANÁ dvířka T.classic 
věrně imitují beton, Trachea, 
2523 Kč za m2. 

ORIGINÁLNÍ obklad je z Grafoskla, 
Jap Future, 9534 Kč za m2.

SPODNÍ SKŘÍŇKY si lze pořídit v maxi výšce 
864 mm, sestava Fashion v matu, Datart. 

PASTELOVÝM BARVÁM sluší společnost 
dřeva, Savana, Oresi, 9234 Kč/bm.

 MYČKA G 7000 Miele si sama 

 dávkuje mycí prostředky. 

 PARNÍ  TROUBU Whirlpool W11I MS180 

 lze ovládat mobilem, 24 990 Kč.  

 INDUKCE Siemens EX875LX34E 

 s ventilací, 86 990 Kč. 

také úchytky v takzvaném záporném 
úhlu, tedy skryté za zkosenou hranou. 
A vyčnívat nemusí ani zapuštěné 
úchytky. Nebo byste bez ohledu na tren-
dy raději zůstali u těch klasických? ■

PRACOVNÍ deska a dřez 
z umělého kamene 
s téměř neviditelnými 
spoji, Siko.


