Kuchyň od Schüllera je pulzujícím srdcem našeho bytu
Když jsem si manželkou pořizovali nový byt shodli jsme se na tom, že kuchyň je jeho
středobodem, kde se stráví nejvíc aktivního času, když jsme doma. Zároveň je
největším technologickým celkem bytu. Uvědomili jsme si, že po pořízení vlastního
bytu je to druhá největší investice. Když po letech uvažuji, jak stanovit rozpočet,
napadá mne přirovnání, že kuchyň by měla stát asi jako vaše nové auto.
Rozhodli jsme proto do kuchyně investovat a spojit se s profesionály, protože na
kuchyň jsme si kladli poměrně mnoho požadavků. Aby nám dlouho vydržela, byla
kvalitní a nadčasová, aby odpovídala celkovému pojetí bytu, kdy je součástí
obývacího prostoru, kam budeme zvát návštěvy, ale odpovídala také potřebám
manželky, která jako její hlavní uživatel a kuchařka potřebuje mít vše správně po
ruce, ale zároveň nechce být odříznutá od dění v okolní místnosti. Zároveň jsme
nehledali za každou cenu značky, ať již kuchyně nebo vybavení. Šlo nám o kvalitu.
Plánováním jsme strávili tři měsíce, samotnou realizací asi měsíc. Plánovat kuchyň
jsme začali ihned po zahájení stavby tak, abychom veškeré požadavky od
kuchyňského studia mohli předat včas developerovi. Udělali jsme si částečnou
představu a potom začali obcházet téměř všechna kuchyňská studia v Praze.
Přístupy byly rozdílné a již na začátku jsme si uvědomili, že i do vlastního výběru
studia budeme muset investovat, protože některá studia si nechala za skicu zaplatit.
A vlastně nic převratného nevymysleli, nepochopili naše potřeba, ale předváděli
svoje nápady. Jiná studia naopak byla z našeho pohledu pouze předraženými
značkami. Jedním ze showroomu, které jsme na doporučení navštívili, byl také
Schüller. A zde se nám věnovala architktke Silvie, se kterou jsme si sedli a která od
začátku vnímala naše požadavky jako svoje, kterou práce na našem návrhu opravdu
bavila. Připomínám, opravdu nevěděla, zda jí zakázku nakonec zadáme nebo ne.
Ale investovaná energie a nadšení se jí nakonec vyplatilo.

Sylvie se nám od začátku věnovala a pochopila, co kuchyní doopravdy myslíme.
Neřešila s námi prostor, kde se vaří, ale celý obývací prostor, jehož je kuchyň
součástí. Zvát kamarády, rodinu, dívat na televizi, odpočívat po práci, snídat,
obědvat, pořádat slavnostní večeře nebo party pro kamarády a přátele a si promítat
si společné zážitky. A zároveň být v omezeném prostoru daným dipozicemi.
Na rozdíl od jiných studií pro nás připravila několik konceptů, které pojímali prostor z
různých i protichůdných způsobů užití. A to včetně 3D vizualizací. Od krásné
kuchyně na ukazování, která dá vyniknout spotřebičům, nábytku, ale nedá se v ní již
tak pohodlně vařit a zároveň být v kontaktu s okolím. Přes kuchyň, ve které se dá
naopak úžasně vařit, ale již nezbude tolik prostoru na vše ostatní. Nad nimi jsme si
stále více upřesňovali, co vlastně opravdu potřebujeme, a Sylvie nám tak pomohla s
rozvržením jednotlivých částí obývacího pokoje na část jídelní, společenskou a
kuchyňskou. Několikrát jsme řešili i umístění digestoře. Líbili se nám krásné
otevřené, ale nakonec jsme se rozhodli pro zabudovanou, která není vidět, protože
lépe odpovídala celkovému elegantnímu a jednoduchému pojetí kuchyně. A to jsme
si připravili pro Sylvii ještě špek, v podobě grilu, pro který jsme rozhodli až na
poslední chvíli. Výběr ostatních spotřebičů byl potom již podstatně jednodušší.
Na základě finálního návrhu jsme potom developreovi změnili dispozice celé
místnosti, posunuli vstupní dveře, nechali vytvořit niky na ledničku a skříň na
potraviny, aby zůstala zachovaná jednotná čelní pohled na kuchyň. Nechali jsme
vytvořit podhledy i technologické tunely. Vznikla tak kuchyň, která je kompaktní
součástí prostoru a většina návštěvníků při první návštěvě ani netuší, že jsou již v
kuchyni, protože vše vypadá přirozeně a neruší.
Vlastní realizace trvala cca jeden měsíc. Proběhla přesně podle plánu, technici si
dávali pozor na již hotové podlahy, byli ochotní a poradili i se spoustou technických
detailů jak například kuchyň nebo přístroje udržovat. A přesto, že se vyskytly drobné

potíže se subdodavatelem kaleného skla - chtěli jsme jich několik a opravdu hodně
velké - na studio Schüller nedáme dopustit. Na jejich přístup a ochotu včetně
pozáručního servisu. Po pěti letech užívání bychom provedli pouze malé
nepodstatné změny, takže si asi koupíme dvě barové stoličky. A až budeme někdy
opět “dělat” kuchyň máme vybráno. Jsme fanoušci Schüllera proto ho všem
doporučujeme :-)
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