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Kuchyň pro Pilníka
Pokud vás v titulku zarazil pilník s velkým P, 
tak vězte, že je tu namístě. Kuchyň, kterou 
přestavujeme, patří totiž motokrosovému 
závodníkovi Petru Pilátovi, kterému fanoušci 
a přátelé přezdívají Pilník. Zatímco ve svém 
oboru upřednostňuje Petr volný styl, u kuchyně 
vsadil na styl minimalistický. Návrh a realizaci 
svěřil odborníkům společnosti Oresi.

PŘIPRAVILA: LIBUŠE LHOTSKÁ
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S oučasný král freestyle motokrosu se 
díky otci, který byl také uznávaným 
motokrosovým jezdcem, posadil poprvé 

na motorku už ve třech letech. O několik let 
později propadl kouzlu akrobatického stylu 
FMX a své odhodlání stvrdil ve 14 letech „kous-
kem“, za který byl zapsán do Guinessovy knihy 
rekordů jako nejmladší člověk, který skočil na 
motorce salto dozadu. Ve svém oboru patří nyní 
ke světové špičce. My jsme Petra navštívili v jeho 
novém domě, abychom si prohlédli kuchyň, kte-
rou si s přítelkyní Šárkou postupně zabydlují.

Kuchyň je součástí rozlehlé obývací 
části, do které se dá vstoupit také z tera-
sy. Díky usazení domu v plenéru poskytují 
velká okna nádherný výhled na louky, kde 
se v teplých měsících pasou krávy. Ze širo-
ké nabídky kuchyní Oresi si Petr Pilát vy-
bral model Rhodos od značky Bauformat. 
Konkrétní provedení pak dořešili s návr-
hářem Oresi Ing. arch. Petrem Kalužou.

„Materiálově je kuchyň na vysoké úrov-
ni díky vícevrstvému lakování na dvířkách 
a kompaktnímu laminátu s bílým jádrem na 

tenké pracovní desce,“ přibližuje kuchyň 
návrhář Petr Kaluža. „Velkou pozornost jsme 
věnovali detailům, jako je například varná 
deska, která je zapuštěná do roviny s pracovní 
deskou. Aby se rovina zachovala po celé ploše 
desky, je tu zabudovaný typ dřezu se spod-
ní montáží. Oba tyto prvky jsou umístěné na 
prostorném ostrůvku, který disponuje velkou 
pracovní plochou, jejíž prodloužená deska 
slouží jako alternativa jídelního stolu. Netypic-
kou součástí ostrůvku je skrytý shoz na prádlo, 
který je umístěný za dvířky v čelní straně.“

Zeptali jsme se, jak se Petrovi s přítelky-
ní v nové kuchyni vaří. „Žádný velký kuchař 
nejsem,“ připouští. „Moje dovednosti se tak 
zatím omezují jen na několik základních jídel. 
V nové kuchyni se ale možná začnu o vaření 
zajímat víc. Šárka však vaří skvěle, takže si 
kuchyň náležitě užívá.“ Oba jsou velmi spoko-
jení s tím, jak kuchyň vypadá i slouží. Oceňují 
i špičkové spotřebiče Siemens, které jsou prý 
doslova nabité moderními funkcemi. 

Jednoduše řešenou kuchyň 
tvoří kromě multifunkčního 
ostrůvku vysoký nábytkový 
modul, ve kterém jsou 
vestavné spotřebiče Siemens 
a velkorysé úložné prostory. 
Kromě pečicí a mikrovlnné 
trouby je tu ukrytá chladnička 
s mrazničkou a kávovar. 
Minimalistický styl podtrhují 
volné plochy a tenká pracovní 
deska. Velkou pozornost 
návrhář věnoval detailům, 
jako je varná deska 
zabudovaná do roviny 
s deskou pracovní nebo 
barevné sladění zapuštěného 
dřezu s baterií. 

Multifunkční 
ostrůvek poskytuje 
prostornou pracovní 
desku. Za bočnicí je 

ukrytý shoz 
na prádlo.
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Praktickým prvkem ostrůvku je zapuštěná 
elektrická zásuvka. U prodloužené části 
pracovní desky, která slouží jako alternativa 
jídelního stolu, jsou židle barového typu.

Obývací část 
s prostornou 

sedací soupravou je 
nasvětlena svítidly 

ukrytými za sníženým 
podhledem.


