
NEJČASTĚJŠÍ DRUHY DŘEVIN
Při pořizování nábytku z exotických

dřevin zjistíme, že v porovnání s ostat-

ními dřevinami mají vyšší cenu. Výrob-

ci proto nabízejí také levnější imitace.

Dřevo je ale dřevo, proto častěji volíme

přírodní verzi, a ne náhražku. Kvůli ce-

ně se ovšem jedná o dřevěnou dýhu

a jen zřídkakdy o masiv. Povrchová

úprava může být přírodní, nebo se set-

káme s lakovanou formou ve velmi vy-

sokém lesku.

● Zebrano je nejrozšířenější dřevinou

používanou v kuchyních. Pochází ze zá-

padní Afriky. Vyniká svojí zlatohnědou

barvou a velmi výrazným zebrovitým

pruhování v odstínech světle zlaté až po

černou. 

● Wenge se právem nazývá černou per-

lou Afriky. Její nezaměnitelná tmavě

hnědá až černá barva s jemnějším žilko-

váním působí elegantním dojmem. 

● Teak je zlatohnědé dřevo se zelenoh-

nědým až načernalým žilkováním. Ča-

sem získává šedavý nádech. Uplatnění

nachází především na podlahách a za-

hradním nábytku.

Při výběru exotických dřevin můžeme

zvolit i ty z bližších krajin. Rozšířený je

americký ořech, švýcarská hrušeň nebo

exotická třešeň. Každá dřevina nabízí

nezaměnitelné odstíny barev i kresby. 
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Exotické dřeviny pocházejí převážně

z oblastí, kde převládá teplé a vlhké

podnebí, a to jim dává v mnohém odliš-

né vlastnosti oproti běžně používaných

dřevům, jako je například smrk nebo

borovice. Exotické dřeviny mívají velmi

tvrdé dřevo a mnohé odolávají vlhkosti.

U spotřebitelů jsou ceněny pro snad-

nou údržbu, kterou lze provádět vlh-

kých hadříkem s běžným mycím pro-

středkem.

V poslední době se exotické dřeviny sta-

ly žádaným artiklem. Hodí se převážně

do moderních interiérů, téměř výhrad-

ně jsou používány na hladká dvířka, pří-

padně plochy bez složitých profilování.

Barevně oživují interiéry a neobvyklá

kresba dřeva zajímavě doplňuje jedno-

duchost. Při navrhování interiéru kuchy-

ně však musíme dbát na to, abychom

exotickou dřevinu zvýraznili a aby neza-

nikla mezi dalším vybavením. Výrazný

prvek je lépe doplnit jednobarevnými

dvířky v okolí, méně výrazným vymalo-

váním a podobně. Výrobci a návrháři

kuchyní kombinují exotiku především

s jednoduchými lakovanými plochami

nejčastěji v bílé nebo světle krémové

barvě. Dají tak vyniknout jen žádanému

detailu.

KDE A JAK POUŽÍT
Tipů, jak vhodně použít kombinaci exo-

tiky tak, aby výsledný efekt zaujal každé-

ho příchozího, je několik. Nejjednodušší

a nejčastější je kombinace dřeva a barvy.

Můžeme zvolit například spodní skříňky

kuchyňské sestavy v laku nebo světlé fo-

lii a doplnit je horními skříňkami v exo-

tické (ale i jiné) dřevině. Stejně to lze sa-

mozřejmě použít i naopak. Zřetelně tak

oddělíme spodní a horní část skříněk.

Nejlépe toto řešení vynikne ve větších,

otevřených prostorech. Další zajímavou

kombinací je zvýraznění solitéru. Větši-

nu nábytku zachováme v jedné téměř

nevýrazné barvě například bílé. Vybere-

me část, kterou chceme zvýraznit, napří-

klad zvýšené mycí centrum nebo blok

vysokých skříní – chladničky, zvýšené

trouby a potravinové skříně, a ty odliší-

me zvolením exotického materiálu. Již

při prvním pohledu na kuchyňskou se-

stavu bude právě zvýrazněný blok přita-

hovat pozornost. Zvýraznění například

ostrůvku lze docílit použitím obklado-

vých boků v dřevině. 

Méně častým, avšak efektnímřešením je

umístění dřeva s exotickou kresbou do

prostoru obkladu kuchyňské linky. Jeli-

kož se však jedná o poměrně velkou

plochu, bude také velmi dominantní.

Proto již další použití na prvky v kuchy-

ni omezme.

Interiérový designéři mají zcela volnou

ruku, jak si s exotickou dřevinou poradí.

Mohou si také pohrávat s kresbou let –

zvolením jejich vertikálního nebo hori-

zontálního toku lze dosáhnout odliš-

ných efektů.

DOPLŇKY
Exotickou dřevinu však můžeme použít

a originalitu do interiéru vnést také po-

mocí jednoduchých doplňků. Pokud již

například kuchyňskou linku nebo inter-

iér máme zařízený, ale kresba exotic-

kých dřev nás okouzlila, vybereme si za-

jisté z nabídky misek všech velikostí,

kuchyňského náčiní, prostírání a jiných

doplňků. Kuchyň může doplnit výrazný

dřevěný stůl a židle. 

KUCHYNĚ
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Exotické dřeviny 
v kuchyni
Obliba exotických dřevin
stále roste. Své uplatnění
nacházejí v interiérech,
používají se na podlahy
a také na zahradní
nábytek. Zákazníky
přitahuje zejména jejich
výrazná kresba, která je ve
srovnání s tuzemskými
dřevinami velmi neobvyklá
a barevně zajímavá. 


