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Kuchyně 2022:

J
sou to dva roky, co nás první 
lockdown připoutal k domovům, 
změnil naše zvyky a v neposlední 
řadě se promítl do uspořádání by-

tů a domů. Ačkoli sbližování kuchyňských 
koutů s jídelnami a obývacími pokoji 
začalo už mnohem dříve, pandemie ho 
prohloubila a způsobila, že z otevřených 
kuchyní a jídelen se stalo centrum veške-
rého dění. 
„Rodiny si zvykly v kuchyni trávit spo-
lečný čas třeba na barových židlích u pra-
covního ostrůvku a tím logicky ustupují 
samostatné jídelny do pozadí. Prostor 
na vaření a stolování splývá. V době ho-
meofficů v kuchyni děti často píšou úkoly 
nebo mají online výuku, zatímco rodiče 
vaří. A na stejném ostrůvku pijí hosté 
večer aperitiv, zatímco hostitelé připravují 
večeři. Z kuchyně se tak stává mnohoúče-
lový prostor, který vytlačuje funkci nejen 
jídelen, ale i obýváků,“ popisuje současné 
trendy designérka Monika White, majitel-
ka studia Le Patio, kterou si majitelé zvou, 
aby jim pomohla vytvořit moderní a poho-
dlné bydlení. Doplňuje, že širší využívání 
kuchyně jako společenského prostoru se 
odráží v estetickém pojetí, obecně jsou 
patrné dva zásadní trendy.

ještě důležitější  
než dosud
Jednoduché linie, přírodní materiály, skrývání spotřebičů – takové 
jsou aktuální trendy v českých kuchyních, do nichž promluvila 
i pandemie. Jsme více doma a kuchyně se stávají centrem dění.

NENÁPADNÁ Kuchyně 

od Le Patio splývá s okolím 

a nepůsobí v bytě rušivě

▼

ELEGANTNÍ STYL 

Kuchyňská linka v bytě 

v pražských Kbelích 

podle návrhu Terezy 

Janků v odstínech šedé 

a antracitové v kombinaci 

s běleným dubem
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Á PŘÍRODNÍ MATERIÁLY I BARVY
■ Nejvíce žádané jsou přírodní materiály, které se 
dobře kombinují s industriálními a technickými prvky. 
Trendem jsou odstíny šedé v kombinaci se dřevem, 
oblíbená zůstává i bílá barva.   
■ Lesklé materiály jsou na ústupu, navracejí se 
matné povrchy. 
■ U pracovních desek se prosazuje trend co nejmenší 
tloušťky, což umožňuje např. velkoformátová 
keramika, umělý kámen a oblíbené kompaktní desky, 
ty se uplatní i jako zadní stěny linky či desky stolů.

NA KOŘENÍ

Hmoždíř 

v kombinaci 

mramoru a dřeva, 

999 Kč, 

marksandspencer.

com/cz

KERAMIKA

Velké misky s glazurou s výkvěty,  

650 Kč, cyrilhancl.com

NEVIDITELNOST 
A SKRÝVÁNÍ
■ Trend skrývání 
spotřebičů pokračuje: 
za dveřmi nábytku 
už nekončí jen myčky 
nádobí, ale zástěnu 
někdy majitelé 
zatáhnou před celou 
kuchyňskou linkou.  
■ Aby otevřená 
kuchyně působila co 
nejméně rušivě, volí 
majitelé nenápadné 
tóny i materiály.

SCHOVÁNO Nábytkový 

blok podle projektu Terezy 

Janků ukrývá čajovou 

kuchyňku

V tomto stylu

ORIGINÁLNÍ Kuchyň 

z masivního dřeva, hrubého kovu 

a betonové stěrky vytvořilo Le 

Patio pro rodinu, která se nebojí 

výraznějších prvků

DOKONALÝ PŘEHLED

Prosazují se výsuvné police  

a organizéry, které zaručují 

pořádek v kuchyňských 

skříňkách
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Výrazné barvy
Druhý trend, který reaguje na výsadní 
postavení kuchyně, jde opačným směrem: 
kuchyň se stává přiznaným centrem bytu 
a majitelé jsou v tomto případě obvykle 
nakloněni výraznému designu, leckdy se 
nebojí ani barev. „Typickým příkladem 
je návrat oranžové a fialové barvy v kom-
binaci s hnědou, což se nám i líbí, ačkoli 
jsme tyto barvy léta odmítali. Osobně 
bych je ale nikomu nedoporučila, protože 
výrazné barvy se časem omrzí a může se 
stát, že za dva roky budete litovat,“ varuje 
designérka Monika White s tím, že ro-
zumnější je pořídit barevné doplňky, které 
je jednodušší vyměnit.

▼

V tomto stylu

CHYTRÉ ŘEŠENÍ
■ Designérka Monika White nabízí skvělou 
vychytávku: zkombinujte skříňky z Ikea 
s doplňky na míru, což může být barový 
ostrůvek z kovu a mramorová deska, 
která skryje levnější skříňky. Výsledkem 
bude luxusně vyhlížející originální kuchyň 
za rozumnou cenu.

BARVY
■ Výrazné kuchyně si 
žádají výrazné barvy: 
prosazují se zelená, 
oranžová i fialová.   
■ Do sytých tónů je 
možné ladit skříňky nebo 
obklady, zůstat nemusíte 
u jednobarevných, 
častěji se objevují i vzory. 
Jestliže nechcete obarvit 
celou kuchyň, pořiďte 
výrazné doplňky.
■ Důležité je barevně 
sladit celý byt, zvláště 
v případě otevřené 
kuchyně.

SYTÉ ODSTÍNY Obklady 

Tonalite Kraklé nabízejí 

širokou škálu barev, 

prodává např. Siko

BAREVNÉ VAŘENÍ Výrazné doplňky 

rozzáří každou kuchyň. Nádobí Staub 

prodává Potten & Pannen, od 4260 Kč 

MODERNÍ Trendem je použití různých 

kovů (měď, mosaz…) na bateriích. 

Baterie Grohe Minta, grohe.cz

VÍNO PO RUCE Součástí kuchyní se 

stávají vinotéky. Dunavox, 8999 Kč, 

domacivinoteky.cz

Prvním trendem je neviditelná kuchyně, 
která se stává nenápadnou součástí společ-
ného velkého prostoru. „Nevnímáte ba-
revnost, výběr materiálů, taková kuchyň 
prakticky splývá s pozadím,“ doplňuje 
Monika White. Někteří majitelé dotahují 
efekt neviditelnosti ještě dál a nechávají 
zmizet celé kuchyně, kdy pracovní plochu 
se spotřebiči a dalším vybavením skryje 
důmyslný systém dvířek a zástěn. „Jedním 
pohybem máte vše uklizeno. My jsme 
podobné řešení použili v bytě v pražských 
Košířích, kde jsme schovali takzvanou ča-
jovou kuchyňku do nábytkového bloku,“ 
říká architektka Tereza Janků, zakladatel-
ka studia architecture & interior design.
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Také Tereza Janků, která má za sebou 
mnoho architektonických návrhů a získala 
mimo jiné cenu Dům roku 2014, si všímá, 
že designéři se dnes nebojí experimentovat 
se sytými barvami. Architektka však při-
pomíná, že takové kuchyni se musí při-
způsobit zbytek interiéru – obzvlášť když 
je denní centrum propojené. A jaké barvy 
převládají u lidí, kteří se do barevných vý-
střelků nepouštějí? Bývají to často odstíny 
šedé a také bílá v kombinaci se dřevem. 
„Ale můžeme vidět i zajímavější kuchy-
ně v přírodních, zemitých až tmavých 
tónech,“ doplňuje Tereza Janků s tím, že 
nadále trvá obliba přírodních materiálů, 
jako je kámen, dýha, případně jejich napo-

dobenin ve velkých formátech (keramika, 
umělý kámen) a betonová stěrka. 

Bez zdobení
Trendem, který převládá v českých ku-
chyních, je minimalismus. Ozdobné prvky 
mizí, okouzlení francouzským venkovem 
se vytrácí a prosazují se jednoduché linie, 
důraz je kladen na funkčnost a praktičnost 
i jistou bezúdržbovost. Architektka Te-
reza Janků upozorňuje na jeden detail: ze 
skříněk mizí klasické úchytky a otevírání 
dvířek se řeší zapuštěnou průběžnou lištou 
nebo tzv. tip-onem, otevřením po zatlače-
ní, který se stále častěji objevuje i v elek-
tronické podobě. 

Důraz se v moderní kuchyni klade 
na osvětlení, kdy se kombinuje praktičnost 
(LED svítidla nad pracovní deskou) a de-
sign (návrat závěsných svítidel). „Technické 
osvětlení ideálně kombinujte se stmívačem, 
abyste v různou denní dobu navodili správ-
nou atmosféru. Není nic horšího, než když 
vám večer kuchyň svítí jako nemocniční 
sál. Nad ostrůvky naopak zavěste originální 
designové světlo z materiálu dle vašeho 
vkusu,“ radí Monika White. 
Stále větší význam mají v kuchyních mo-
derní technologie – a právě v jejich využí-
vání vidí odborníci i další vývoj. Spotřebiče 
budou chytřejší a samostatnější, ale vařit 
snad nějaký čas budeme stále my.

V tomto stylu

DŮRAZ NA SVĚTLO
■ Protože kuchyň má být především 
praktická, velkou váhu má osvětlení. 
Nenahraditelné je denní světlo, ale stejně 
důležité je to umělé – Monika White 
doporučuje technické osvětlení, které 
zajišťuje dobrou viditelnost.
■ Nad ostrůvky nebo jídelní stůl je dobré 
umístit závěsný lustr, který plní praktickou 
i designovou funkci.  
■ Stále častěji se v moderních kuchyních 
objevují LED technologie podsvětlování 
vnitřku skříněk.   

VENKOVNÍ KUCHYNĚ
■ Plnohodnotných kuchyní, kdy máte 
ve venkovních prostorách nastálo 
nejen gril a jídelní stůl, ale také vařič, 
dřez na mytí nádobí nebo skříňky 
s kuchyňským náčiním, v posledních 
letech přibývá. Majitelům umožňují 
nezůstat zavření doma, ale trávit venku 
i ty chvíle, kdy je nutné nakrmit rodinu 
nebo připravit pohoštění pro přátele.

OD STROPU 

Závěsná osvětlení 

představují funkční 

řešení a krásný design

NÁSTĚNNÁ Lampa Club Double je 

praktická a slouží i jako elegantní doplněk 

bytu. House Doctor, 7599 Kč, bellarose.cz

BEZ STÍNU Osvětlovací panel na spodní 

straně skříňky lze stmívat i na dálku.  

Irsta, 40 cm, 1290 Kč, ikea.cz

FLEXIBILNÍ Svítí tam, kde zrovna 

potřebujete. Pracovní lampa Skurup,  

799 Kč, ikea.cz

NA VZDUCHU 

Tato venkovní kuchyně 

byla pro Le Patio výzvou: 

v zadání bylo, že nesmí 

být nijak zakrytá, a přesto 

zůstat funkční. Podařilo se.


