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S výhledem do zeleně 
Kuchyň hudebníka Marka Ztraceného ještě voní novotou. 

Kombinace výrazného dekoru dřeva s černými matnými plochami působí moderně i nadčasově. 

Zároveň ale dobře ladí s horským prostředím, ve kterém Marek s rodinou žije.

připravila: libuše lhotsKá, FOTO: oresi

v místě, kde byla původní 
kuchyňská linka, je varná deska 
s digestoří, vysoký nábytkový 
modul se zabudovanými 
spotřebiči a dalšími úložnými 
prostory. Spodní rohová skříňka 
je vybavena výsuvným systémem
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P ři hledání vhodného doda-
vatele kuchyňské sestavy se 
hudebník intuitivně rozhodl 

pro značku Oresi. Brzy se přesvědčil, 
že udělal dobře. S návrhářem si totiž 
okamžitě porozuměli. „Ocenil jsem, 
že Marek i jeho partnerka přesně 
vědí, co chtějí, ale zároveň si necha-
jí poradit. Taková spolupráce bývá 
předpokladem dobrého výsledku,“ 
říká Ing. arch Petr Kaluža, který 
kuchyň navrhoval. Společně tak vy-
řešili prostorové uspořádání i výběr 
barev ke spokojenosti celé rodiny. 

S ohledem na okolní přírodu si 
majitelé přáli kuchyň ve dřevode-
koru. Návrhář jim nabídl povrch 
s výraznou kresbou dřeva, která se 
jim okamžitě zalíbila. A když ještě 
sestavu doplnil skříňkami s černým 
povrchem v moderním matovém 
pro vedení, bylo rozhodnuto. 

Stejně jako v původní kuchyni tu 
chtěli mít majitelé jídelní stůl a se-
dačku. Zároveň si ale přáli rozšířit 
pracovní plochy i úložné prostory 
a do sestavy začlenit různé spotře-
biče včetně vinotéky a pračky. To 
vše se podařilo splnit díky atypic-
kému řešení s integrovaným jídel-
ním stolem, který prostor příjemně 
opticky rozčlenil. Nejprve ale bylo 
třeba vyřešit problém s instalací 
vody, odpadů a elektřiny. Hlavní 
linka nové kuchyně totiž přiléhá 
k železobetonové stěně, do které ne-
bylo možné tyto rozvody standard-
ně zabudovat. Místo klasického ře-
šení se sádrokartonovou přizdívkou 
navrhl architekt rozšíření hloubky 
pracovní desky, takže v místě u stě-
ny zůstal volný prostor na rozvody 
a zároveň se příjemně zvětšila pra-
covní plocha. Nové úložné prostory 
vznikly ve vysokém nábytkovém 
modulu a v horních skříňkách, kte-
ré jsou vytažené až ke stropu. Prak-
tická odkládací část se vytvořila na 
konci jídelního stolu, ukotveného 
mezi dvěma skříňkami. 

Novou kuchyň, jejíž atmosféru 
umocňuje výhled na šumavské lesy, 
si rodina patřičně užívá. Radost 
jim dělají i nové spotřebiče s řadou 
funkcí, které dříve ani neznali. Za-
tímco paní domu ráda využívá mož-
nosti parní trouby, Marek oceňuje 
funkce chladničky, kávovaru a vi-
notéky. S novými spotřebiči prý ale 
občas i sám něco uvaří. ■

Výrazným prvkem 
kuchyně je jídelní stůl 

z vysokotlaké laminátové 
desky, který rozbíjí rovnou 

linii kuchyňské sestavy 
a v zadní části vytváří 

niku s úložnými 
prostory.

příjemným prvkem obytné 
kuchyně je okno s výhledem 
na šumavskou přírodu. 
Důležitou součástí, kterou 
rodina hojně využívá, je 
sedačka

v sestavě Wood point 
zkombinoval návrhář Oresi 
výrazný dřevodekor Jedle 
Kontrast se super matným 
povrchem velvet Star, 
který posunuje celek 
do nadčasovější úrovně

v přední části kuchyně 
vymezené jídelním stolem je 
přípravná část. varná a mycí 
zóna jsou oddělené 
prostornou pracovní 
plochou, jejíž hloubka se 
díky instalačním potřebám 
o několik centimetrů rozšířila

Majitelé se rozhodli pro 
spotřebiče značky Beko, 
s jejichž funkcemi i vzhledem 
jsou velice spokojeni. Kromě 
myčky se do spodní části 
sestavy podařilo umístit také 
pračku, pro kterou není 
v koupelně dost místa

Kromě standardních 
kuchyňských spotřebičů je 
v sestavě zabudovaná také 
úzká vestavná vinotéka 
Hoover H-wine 300


