zař i z u j e m e

Souboj

N á v r h y : Ka te ř i n a M l e j n ková
T e x t : Ka te ř i n a M l e j n ková, N a d ěžd a Ku řá ková
F o t o : a rch iv fi rem

 moderny s klasikou
řešení

Dva lidé, dva rozdílné názory, ale jen jedna kuchyně. Bytový

pro vás

architekt, který se ujal řešení kuchyňského prostoru tentokrát, stál
před velmi nelehkým úkolem, neboť sami majitelé neměli jasno, zda
chtějí svou kuchyň ve stylu rustikálním nebo stroze minimalistickém.

Přání majitelů
Mladá paní se spíše
přiklání k variantě
rustikální, účelnější
a pohodlné, kde by
bylo vše pěkně po
ruce. Z místnosti by také
měla dýchat domácká
atmosféra, měl by zde
být také malý prostor
pro stolek, kde je možno
rychle posnídat nebo si
během vaření na chvilku
sednout ke kávě. Co se
týče barev, preferuje
budoucí majitelka světlejší
odstíny.
Její manžel naproti tomu
prosazuje moderní, možná
poněkud strohý design
interiéru s kovovými
spotřebiči a kuchyňskými
doplňky, který na první
pohled působí elegantním
dojmem. Z barev by též
volil spíše světlejší paletu.

Medalj, hrnec s poklicí z nerezové
oceli s objemem 5 l, cena 998 Kč
(IKEA)
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Kuchyňská místnost se nachází v

přízemí novostavby rodinného domu, které obývá
mladý manželský pár se dvěma malými dětmi. Menší místnost o rozměrech 325 x 250 cm volně navazuje
na otevřený obývací pokoj, což do budoucna skýtá
možnost oba tyto prostory nejrůznějším způsobem
obměňovat a propojovat nebo naopak oddělovat. Plochu určenou pro kuchyni je možno podle potřeby
zvětšovat nebo zmenšovat. Denní světlo sem vstupuje prostřednictvím francouzských dveří a jednoho
menšího okna, obojí je orientováno na sever.

Situační plán přízemí rodinného domu. Prostor
kuchyně s okny orientovanými na sever zde
volně přechází v obývací část místnosti

ŘEŠENÍ PRVNÍ
První řešení respektuje přání mladého pána domu
zařídit tuto místnost v lehce minimalistickém duchu.
Pro tuto variantu byla vybrána kuchyňská linka s vysokými jednoduchými skříněmi v designu světlá bříza a pracovní deska z přírodního kamene ve světlém
odstínu. Pracovní plocha je situována do tvaru písmene U a směrem k obývací části plynule přechází
v barový pult, který opticky odděluje oba prostory.
U něho je možno posnídat nebo posedět při skleničce dobrého moku. Kuchyňská linka je vybavena několika výsuvnými bloky pro uskladnění potravin pro
denní použití, jako jsou cukr, sůl, čaj, káva, kakao,
mouka a další, horní skříňky použité v sestavě mají
výklopná dvířka směrem vzhůru.

Na detailu záleží
Hliníkové úchytky ke dveřím skříněk a zásuvek mají
co nejjednodušší tvar. Výplně skříněk jsou z pískovaného skla, podobně jako poličky na stěně mezi oknem

a dveřmi, které poněkud odlehčují kuchyňský prostor
a působí příjemným vzdušným dojmem. V horní části
je kuchyňská linka opatřena rampou, která naznačuje
uzavření celého kuchyňského prostoru shora.

Spotřebiče
Pro toto řešení se nejlépe hodí vestavné spotřebiče,
zabudované do prostoru skříní naproti pracovní ploše. Mikrovlnná a kombinovaná trouba jsou umístěny
nad sebou výše od podlahy z důvodu snazší manipulace a pohodlnějšího přístupu. V levé části stěny je také
chladnička s mrazničkou, vpravo pak najdeme vestavný kávovar. V pracovním prostoru nalezneme sklokeramickou varnou desku, v blízkosti mycího centra pod
pracovní plochou je zabudována myčka. Cena sestavy
bez spotřebičů v provedení lamino a MDF fólie (dvířka) se včetně pracovní desky z materiálu postforming
pohybuje kolem 70 000 Kč. Při variantě desky z přírodního kamene však musíme počítat s vyšší cenou.

Angelsbo, víceúčelový koš
z přírodního materiálu za 399 Kč
(IKEA)

1

Sada příborů, cena dle typu (HOME STYLE)

2

3

Senior, souprava na fondue v barevné kombinaci červená/černá od
designéra Kristiana Krogha, cena 1 190 Kč (IKEA)

1 Pracovní plocha volně přechází v barový pult, jenž opticky odděluje
kuchyňský a obývací prostor

2 Okna orientovaná severním směrem zajišťují během dne alespoň
částečné osvětlení místnosti

3 V levé stěně linky jsou zabudovány téměř všechny velké
elektrospotřebiče

4 Shora je linka uzavřena rampou, do níž je zapuštěno osvětlení

►

4
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BYTOVÝ
ARCHITEKT
Kateřina Mlejnková
1980
V letech 1997– 2001
absolvovala SUPŠ obor
nábytkářství. Od roku 2001
se pak zabývá projektováním
interiérů a bytového designu.

KONTAKT
5

■ RESA, spol. s r. o., výroba a prodej čalouněného nábytku
Hyacintová 8, Praha 10, tel.: 234 697 185
www.resa.cz, www.ligno.cz

ŘEŠENÍ druhé

6

Jako druhá varianta byla navržena více otevřená kuchyňská linka v duchu nestárnoucí rustikální klasiky,
jež by měla vyhovovat přání a požadavkům paní majitelky. Pro toto řešení byla vybrána barevná kombinace
vanilky se světlým přírodním bukem, díky níž místnost působí útulným a teplým dojmem. Bar tentokrát
není dělicím prvkem mezi obývací a kuchyňskou částí místnosti, ale je umístěn pod oknem a může sloužit také jako odkládací prostor pro nejrůznější drobnosti. Otevřený policový regál pod barem skýtá zase
dostatek prostoru pro uložení kuchařských knížek,
časopisů atd. Napravo od stěny s oknem a dveřmi se
nachází mycí centrum s vestavnou myčkou a část pracovní plochy, vlevo je místo pro varnou zónu s digestoří a klasicky působícím plynovým sporákem a troubou. Do skříně napravo byla zabudována chladnička
s mrazákem. Zajímavým prvkem je bezpochyby regál
za dveřmi, kde je možno krátkodobě uskladňovat láhve s vínem nebo sem odkládat drobnější předměty.

Materiály

7

Pro toto zpracování je doporučeno použít lamino, jež
je daleko tvrdší než přírodní dřevo a v průběhu času
tolik „nepracuje“. Pro pracovní desku se dobře hodí
středně tmavý přírodní kámen. Stejným materiálem,
který je použit na pracovní desku, budou obloženy
také stěny v blízkosti pracovní zóny. Pokud by byly
použity dlaždice, prostor by mohl působit poněkud
roztříštěným dojmem. Cena nábytkové sestavy bez
spotřebičů se pohybuje od 50 000 Kč. 
■

navrhneme vám

interiér

Vážení čtenáři,
Máte ve svém domě atypickou místnost a nevíte si
rady se zařízením jejího interiéru? Nebo se stěhujete do
nového a hledáte inspiraci, jak co nejlépe využít prostor
jednotlivých pokojů? Zašlete do naší redakce fotografie
a půdorys vybrané místnosti s přesnými rozměry
a naznačenou orientací vzhledem k světovým stranám.
K plánku můžete připojit i krátký komentář o charakteru
prostoru a o tom, co od něj očekáváte. Pro vybrané
interiéry navrhnou bytoví architekti zdarma vhodné
prostorové řešení. Nevybrané podklady nevracíme.

8
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Pište na adresu: Vydavatelství Springer Media CZ,
časopis Můj dům, Nádražní 32, 150 00 Praha 5

Skleněná dóza Glatt může ukrývat bonbony nebo nejrůznější drobnosti, cena 299 Kč (IKEA)

Praktickým pomocníkem pro večerní posezení u dobré sklenky
je držák na láhev vína (ABITARE)

Potraviny pro denní použití je dobré mít vždy po ruce
(SCHÜLLER)

Barové stoličky Sune, design
Choris Martin, výška sedáky
63 cm a 74 cm, cena
od 399 Kč (IKEA)

5 Varné centrum zařízené spotřebiči v retro designu
6 Šikovný barový pult je umístěn kolmo na pracovní plochu s mycím centrem
7 Výkonná digestoř by měla zajistit dostatečný odtah v celém spojeném prostoru kuchyně i obýváku
8 Pracovní plocha i obklad na stěně kolem jsou ze stejného materiálu

Náš
tip

Další rady a inspiraci pro zařizování
moderní kuchyně najdete v rubrice
KUCHYNĚ na www.dumabyt.cz
w w w.d u m a by t .c z



