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Zadání majitelů znělo vytvořit příjemné a nadčasové bydlení, 

které už nebudou muset měnit ani jinak upravovat. Investorem je 

úspěšný manželský pár ve středním věku, kterému už odrostly děti 

– nároky a potřeby rodiny se tedy značně změnily. 

Nově, Nadčasově 
a Napořád

autorem návrhu kuchy-
ně a obývacího poko-
je v rodinném domě je  

Jiří Lukášek ze společnosti  
Sedlák Interier, který si pochva-
luje ukázkovou spolupráci a říká: 
„Klienti byli velmi osvícení a tří-
letý tvůrčí proces, kdy interiér 

vznikal, byl pro mě velmi inspi-
rující a motivující nejen po pro-
fesní, ale zejména po osobní 
stránce.“ Výsledek se shoduje se 
zadáním, tedy nadčasová a prak-
tická kuchyň pro pohodlné vaření 
s dostatkem odkládacích prostor, 
barem a vinotékou. 

Pro Potěchu a Pohodlí
Společný prostor o velikosti 

přibližně 60 metrů čtverečních, 
v němž je nově vybudovaná ku-
chyň s jídelnou, chtěli majitelé 
pro nadčasovost ladit do svět-
lých tónů. Následně se nábytek 
doplnil o dubovou dýhu, která 
je použitá na podlaze. Černá 
pracovní deska kuchyně vyva-
žuje světlé plochy a vhodně kon-
trastuje s rustikálním výrazem 
dubové dýhy. Kuchyň značky 
Eggersmann je navržena v bez-
úchytkovém provedení e:sing 
v kombinaci s elektrickým sen-
zorovým otevíráním horních 
skříní a skříňky s odpadkovým 
košem – každý korpus má samo-
statný elektromotor pro motoric-
ké dotykové otevírání a zavírání. 
Bezúchytkové lišty jsou v ma-
sivním hliníku, což jim zaručuje 

vysokou odolnost. Dvířka ve vy-
soké sestavě skříní nad spotře-
biči a skříňky pod barem jsou 
vybavené Touch Latch systémem. 
Aby techniky nebylo málo, osvět-
lení pod a nad horními skříňka-
mi je ovládané skrytými senzory. 
Přední plochy dvířek jsou lako-
vány do vysokého lesku Blüten- 
weiss. Barový element je vyrobe-
ný z drásané dýhy rustikálního 
vzhledu s nápadnými suky v po-
vrchové úpravě olej. Zajímavos-
tí je žulový obklad integrovaný 
do barového elementu ze strany 
od varné zóny, který zajišťuje tr-
vanlivost konstrukce baru v na-
máhaných místech za varným 
centrem. Zeď za pracovní deskou 
pokrývá kalené sklo v bílé barvě. 

Majitelka je vynikající ku-
chařkou. V kuchyni si dopřá-
la jak kvalitní materiál a pl-
nohodnotné vnitřní vybavení 
s kováním Grass a systémem 
příborníků Eggersmann, tak 
i špičkové spotřebiče značky 
Miele – kombinovanou parní 
troubu – konvektomat, vestav-
ný kávovar, troubu s pyrolýzou, 
ohřevnou zásuvku s automatic-
kým spínáním (propojeno s ká-
vovarem pro automatické ranní 
nahřátí šálků) a dvouzónovou 
vinotéku. Celoplošnou flexi 
indukční desku a Teppan Yaki 
pořídila od značky Gaggenau, 
odsavač par Sombra s interním 
motorem a atypickým komínem 
od značky Gutmann. 

Na kuchyň s ostrůvkem na-
vazuje jídelna a obývací pokoj 
s dominantní knihovnou v pro-
vedení matný lak RAL 9010 
v kombinaci s dýhou z drásané-
ho sukatého dubu. ■

t V otevřeném společném prostoru 
propojeném s kuchyní a obývákem se 
vaří, stoluje i odpočívá. Prosklená 
stěna za jídelnou nabízí vstup 
do zahrady

u majitel je milovníkem a sběratelem 
literatury, proto si dopřál knihovnu 
v rozměrech 4,75 x 2,70 m, která 
v místnosti vytváří krásnou kulisu

uq Prostorná kuchyňská sestava 
s varným ostrůvkem a barovým 
posezením je spněným snem ženy, 
která často a výborně vaří
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