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návštěva

Marek Ztracený bydlí s rodinou v podkrovním bytě a z oken vidí na blízký 
horizont šumavských lesů. Když se rozhodl vyměnit starou kuchyň, 
tak mu v profesionálním studiu navrhli linku v kombinaci černé a dekoru 
sošného stromu. text Eva Vacková foto archiv Oresi (Pavel Mikeska)
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HORSKÁ VYHLÍDKA
Kuchyň je částečně obytná díky oknu s výhledem na 
šumavské horizonty i pohodlné pohovce. Na podlaze nová 
vinylová krytina.

 ANI CENTIMETR NAZMAR
Otočná police vyřešila další úložný 
prostor v rohu linky. 

Vaření na jedli

Zpěvák Marek Ztracený s partner-
kou Marcelou se před časem pus-
tili do rekonstrukce podkrovního 
bytu, ve kterém bydlí s devítile-
tým synem Markem. Usoudili, že 

když už se do toho dají, hodila by se i nová 
kuchyň. „Je nám tu hezky, máme možná 
jeden z nejhezčích šumavských výhledů, 
z balkonu i z okna kuchyně denně sledujeme 
nádherné západy slunce nad Jezerní horou,“ 
říká úvodem. 

Byt není velký, ale v šestnáctimetro-
vé kuchyni je místa dost. Její prostor je 
od obývacího pokoje oddělený, ale partneři 
si v předchozím řešení kuchyň zobytnili – 
postavili do ní rozkládací pohovku. „Poho-
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dlně si můžeme vypít kávu, pokud přijde 
návštěva, má kam si sednout,“ pochvalují 
si. Dispoziční řešení původní kuchyně ne-
bylo nijak zvlášť vychytané, součástí roho-
vé linky se skříňkami v dekoru olše byla 
i volně stojící pračka pod pracovní deskou. 
Marek připouští, že v plánování kuchyně 
byli úplnými začátečníky, ale zaujalo je pár 
inspirací na Pinterestu nebo v různých ča-
sopisech. „Značku Oresi jsem měl dlouho 
ukotvenou v hlavě. Jakmile jsme se rozhodli 
pro rekonstrukci, byla to intuitivní volba. 
Že bude i dobrá, se potvrdilo hned při první 
návštěvě v kuchyňském studiu,“ dodává. 

ViDět tO pOzitiVně čeRně
Partneři si přáli, aby kuchyň zapadla do hor-
ského prostředí, byla originální – aby se jim 
za pár měsíců neokoukala. Chtěli proto zno-
vu dřevodekor jako u té předešlé. „Mám rád 
industriální styl, kombinaci dřeva a cihel. 
Nemám ovšem na mysli chalupářský styl. 
Na druhou stranu jsem se nenašel v moder-
ních lesklých věcech. O budoucí kuchyni 
jsme měli doma pár vášnivých debat, ale 
nakonec jsme se shodli na kompromisu,“ 
vzpomíná Marek pobaveně a k originálnímu 
návrhu dodává: „Ve studiu Oresi se o nás po-
staral architekt Petr Kaluža. Během chvíle 
nás pochopil a profesionálně nás také prove-
dl celým procesem. Zároveň nás do ničeho 
netlačil. Typová řada Wood Point v dekoru 
Jedle Kontrast s až surovou kresbou dřeva 
mě nadchla. Odsouhlasili jsme i tmavé hor-
ní skříňky. Kombinace s černou mi přijde 
docela sexy.“ Kuchyň se na pohled zvětšila 
a Marek si pochvaluje i fakt, že stejnou jin-
de hned tak neuvidí. „Tuto kombinaci jsem 
vybral jako první. Materiál horních skříněk 
Velvet Star má super matný povrch s úpra-
vou proti otiskům prstů.“ 



návštěva
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„Přestože mi majitelé vše odsouhlasili, 
vytvořil jsem pro jistotu další dvě barevné 
varianty,“ říká architekt Kaluža. „Nicméně 
první návrh bývá většinou ten správný. Do-
stanou se do něj prvotní poznatky, potřeby 
a pocity z prostoru,“ dodává. 

nÁpADY zVětšujÍ A VYLepšujÍ
Důležitým požadavkem pro návrh kuchyně 
byl dostatek úložného prostoru. To celkem 
snadno vyřešily skříně vytažené až ke stro-
pu. Kvůli zachování vzdušnosti celého pro-
storu je blok horních skříněk z obou stran 
odražený ode zdi.

Partnery mile překvapil rovněž nápad 
architekta, že by se jídelní stůl mohl stát 
součástí linky. Integrovaný kus nábytku 
z vysokotlakého odolného laminátu tvarově 
,rozbíjí‘ dlouhou přímou část linky a kromě 
toho v ní vytváří – oproti pracovní desce – 
sníženou niku s odkládacím místem. Pro-
stor v rohu linky je nyní plně využitý díky 
skříňce s výsuvem.

Nábytek na delší straně kuchyňské 
linky je přimontovaný k železobetono-
vé stěně, do níž nebylo možné vrtat, tím 
pádem do ní nešlo ani zabudovat rozvody 
vody, elektřiny a odpady. „Tento problém 
se může vyřešit instalační přizdívkou ze 
sádrokartonu. My jsme zvolili zvětšenou 
hloubku pracovní desky tak, abychom 
mohli vodu a odpad z dřezu a pračky táh-
nout po povrchu za vestavěnou myčkou. 
Tím se také příjemně zvětšila pracovní 
plocha,“ popisuje výsledek autor návrhu. 
V místnosti je také nově položená vinylová 
podlaha v dekoru prken ze světlého dřeva.  

 
SAmA peče, SAmA VAřÍ
Součástí linky jsou moderní spotře-
biče značky Beko, například parní 
trouba a mikrovlnka – obě umístěné 
ve výšce nad sebou. Marcela si oblí-
bila pečení v parní troubě, což Marek 
se smíchem komentuje: „Trouba umí 
zajímavé věci, vůbec jsem netušil, že 
existují. Vlastně mám podezření, že 
dokáže i masírovat nohy a zpívat. Ale 
vážně. Největší radost mám ze skvělé 
ledničky, vinotéky i kávovaru. Bavil 
jsem se objevováním řady nových 
funkcí. Moje snoubenka si všechny 
vymoženosti a vychytávky náležitě 
užívá, ale poslední dobou jsem začal 
vařit i já.“ Tříčlenná mladá rodina 
vylepšenou kuchyň používá naplno, 
tráví v ní společně spoustu času. Kro-
mě atraktivního vzhledu sestavy si 
partneři pochvalují, že v ní nic nevrže, 
nebouchá, vše do sebe skvěle zapadá.
Marek závěrem podotýká: „Stavíme 
nový dům, do kterého se samozřejmě 
moc těšíme. Ale nikam nepospíchá-
me. Tato kuchyň se tak povedla, že 
bych neváhal si ji tam přenést. Jsme 
teď zkušenější a díky tomu víme, že 
se vyplatilo svěřit se do rukou profe-
sionálů.“ ● eva.vackova@mfdnes.cz

 STYL DO DETAILU
Do barevného 
konceptu zapadají 
i dřez a vodovodní 
baterie značky 
Franke.

VětšÍ 
A VzDušnějšÍ
Nábytek opticky 
zvětšil místnost. 
Spodní skříňky 
v dekoru Jedle 
kontrast, horní 
skříňky jsou 
odskočené od zdi 
a mají úpravu proti 
otiskům prstů.

pLnÝ DOBROt
V lince je integrovaný 
jídelní stůl vyrobený 
z vysokotlakého 
laminátu.

 DÁT SI KÁVU
Nápoj z kvalitního kávovaru 
si chválí domácí i návštěvy.

 VÍNO NA VÝBĚR
V nové lince se 
našlo místo i pro 
zabudovanou 
vinotéku.

 KDE SE DOBŘE VAŘÍ…
Díky vychytané ergonomii 
a moderním materiálům je 
vaření také zážitkem. 


