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DESIGN KITCHEN

Kuchyně se za posledních několik desetiletí změnila 
k nepoznání. Stala se součástí obytného prostoru 

a kuchyňský ostrůvek, který tvoří předěl mezi místem 
pro vaření a jídelnou či obývacím pokojem, představuje 
centrum domácnosti.

text Alena Kodlová foto archivy firem

OSTRŮVKOVÉ KUCHYNĚ
 Návrat k tradici
v ultramoderním provedení

Ostrůvková kuchyně sestavená z linií 
Big Picture a MAGIQ je součástí 
otevřeného obytného prostoru. 
V ostrůvku je zakomponované varné 
i mycí centrum. Nabízí také barové 
sezení, velkou pracovní plochu 
a místo k ukládání nádobí. ORESI
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Ostrůvky většinou slouží jako varné 
nebo přípravné centrum, jejich pracovní 
desky jsou propojeny s plochou pro příle-
žitostné stolování, či dokonce s plnohod-
notnými jídelní stoly. Zatímco pracovní 
plochy ostrůvků jsou především z výraz-
ně odolných hmot – betonu, kompozitů 
či přírodního kamene, jídelní část bývá 
z nápadně odlišného materiálu, většinou 
z dřevěného masivu. Designovou čistotu 

umocňuje omezení úchytek nebo jejich 
úplná absence, což přispívá k  potlače-
ní kuchyňského vzhledu. U  modelů, jež 
špičkoví výrobci představují na veletr-
zích, nejsou u ostrůvků výjimkou nasta-
vitelné výšky pracovní plochy, případně 
lze posuvnou deskou zakrýt pracovní 
část s dřezem a varnou desku, aby zůstal 
na pohled pouze exkluzivní designo-
vý ostrůvek.

Do rodinných domů a novostaveb s otevřeným obytným prostorem se hodí ostrůvková 
kuchyně s navazujícím jídelním stolem. Model Velvet Star v trendové šedé a černé 
s povrchem supermat má úpravu anti-fingerprint proti otiskům prstů. ORESI

Miniostrůvek či stolek s výškově 
nastavitelnou deskou doplněný 
barovkou. SENESI

Novinkový ostrov Lignum et Lapis 
kombinuje nerezovou ocel a ušlechtilý 
teak. Pracovní deska Lignum o tloušťce 
12 cm je vybavena dřezem, indukční 
varnou deskou, posuvnými mřížkami 
PaperStone® /odolný, recyklovaný 
materiál/ a prkénky. Jeho součástí je 
také snídaňový stůl z masivního dřeva. 
ARCLINEA

www.vilpe.cz

PRAHA
Masarykova 54
252 19 Rudná u Prahy
T: +420 736 659 943

ÚSTÍ NAD LABEM
Teplická 380
403 35 Libouchec
T: +420 603 172 692

BRNO
Vídeňská 237/136
619 00 Brno
T: +420 731 187 837

OSTRAVA
Pavlovova 1351/44
700 30 Ostrava
T: +420 739 028 666

BRATISLAVA
Hradská 76a
821 07 Bratislava
T: +421 911 614 014

PREŠOV
Šebastovská 2
080 06 Prešov
T: +421 910 614 014

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Plachého 8
370 01 České Budějovice
T: +420 734 445 971

KUCHYNĚ
S VENTILACÍ VILPE®

JE OÁZOU KLIDU
SYSTÉM TICHÉ KUCHYNĚ VILPE® JE ZALOŽEN

NA BEZMOTOROVÉM KUCHYŇSKÉM ODSAVAČI PAR
V KOMBINACI SE STŘEŠNÍM VENTILÁTOREM VILPE®.
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PLÁNOVÁNÍ OSTRŮVKU

 Účel 
Nejprve si ujasníme, jaké funkce bude ostrůvek plnit. Pokud 
na něj chceme umístit varné a mycí centrum, bude podstatně 
větší, než když nabídne pouze pracovní plochu. Další zásadní 
otázkou zůstává, zda bude sloužit jako hlavní místo pro 
stolování, nebo bude doplněn několika barovými židlemi pro 
příležitostné posezení.
 
 Dispozice 
Nezbytnou podmínku pro zbudování funkční ostrůvkové 
kuchyně představuje dostatečný prostor. Na umístění 
ostrůvku má vliv celková dispozice místnosti, rozmístění oken 
a dveří. Má smysl jen tam, kde nekomplikuje pohyb a kde se 
stane funkční součástí prostorné kuchyně.

 Projekt a stavební úpravy 
S ostrůvkem je vhodné počítat už v projektu novostavby nebo 
rekonstrukce bytu. Pokud na něm hodláme umístit varnou 
desku a dřez, musíme naplánovat rozvody plynu, elektřiny, 
vody, odpadu i umístění výkonného odsavače par.

 Rozměry 
Výška ostrůvku se odvíjí od jeho využití. Pokud slouží jako 
pracovní nebo multifunkční plocha, zachovává si stejnou 
výšku jako pracovní deska kuchyňské linky. Ostrůvek lze 
navrhnout také ve dvou úrovních, kdy je pracovní plocha nižší 
než strana s klasickou barovou deskou.

 Využití 
Pokud bude na ostrůvku varná deska i dřez, umístíme je 
tak, aby mezi nimi vznikla dostatečně velká pracovní plocha 
a práce v kuchyni plynule navazovaly. Dřez je výhodné doplnit 
myčkou, zjednoduší se tím vodoinstalace. Bude-li ostrůvek 
sloužit jako hlavní prostor pro přípravu jídla, doplníme ho 
sběrnými nádobami na odpadky a jejich recyklaci.

 Úložné prostory 
Ostrůvek také nabízí úložné prostory, vnitřní zásuvky 
nebo poličky lze využít na uskladnění trvanlivých potravin. 
U ostrůvku s varnou deskou mohou sloužit k uložení nádobí, 
místo pod dřezem může skýtat příležitost k uskladnění 
čisticích prostředků.

 Odvětrání
Pokud je na ostrůvku umístěno varné centrum, lze jistě 
doporučit komínový odsavač par. Výkonné digestoře jsou 
finančně nákladnější, avšak společně s ostrůvkem mohou 
vytvořit dominantu kuchyně.

Srdce domácnosti
I  když se tento koncept zdá novátor-

ským, jde o  záležitost již vyzkoušenou 
a v minulosti zcela běžnou. Jen se pro ni 
musíme vrátit daleko proti proudu času – 
do doby, kdy jedna místnost sloužila více 
funkcím  – vaření, stravování a  často 
i spaní. Vedle praktických hledisek, co se 
týče řešení nedostatku prostoru či úspory 
ve vytápění, to přinášelo jeden důležitý 
účel  – rodina byla alespoň večer pohro-
madě. Současnost tento způsob života 
vrací v  ultramoderním provedení, od-
dělování kuchyně od ostatního prostoru 

se dnes jeví jako nemoderní a  zastaralé. 
Kuchyně se prostě zabydluje, vytváří 
součást obývacího prostoru. Jako se před 
Vánocemi u prababičky vše točilo kolem 
kuchyňského stolu, jenž sloužil jako pro-
storná pracovní deska, je středem moder-
ní domácnosti kuchyňský ostrůvek. I  ta 
nejjednodušší varianta s  volnou pracov-
ní plochou s  napojenou barovou deskou 
plní v  domácnosti důležitou společen-
skou funkci. Příprava snídaně či večeře 
v  časově vytížených rodinách mnohdy 
znamená jedinou možnost, kdy se všichni 
mohou setkat.

Ostrov Convivium z nerezové oceli 
Vintage obsahuje dřez, speciální varnou 
desku s litinovými podpěrami pánve, 
posuvné mřížky PaperStone®, dřevěnou 
krájecí desku a skleněnou ochranou 
proti stříkající vodě. Vestavěný snídaňový 
stůl je z masivních dubových lamel. 
ARCLINEA

Kontrast kovového povrchu a ušlechtilého dřeva zdobí 
novinkový ostrov Italia. Pracovní deska z nerezové 
oceli je vybavena dřezem, indukční varnou deskou 
s integrovanou digestoří, posuvnými mřížkami, 
prkénkem a ochranou proti stříkající vodě. Barová 
deska je z masivních lamel z amerického černého 
ořechu. ARCLINEA

Rustikální ostrůvková digestoř 
Thea Isola nabízí nadčasovou 
eleganci spojenou se špičkovým 
výkonem. Odsavač je osazen 
výkonnou ventilační jednotkou 
EVO, která zajistí vysokou 
účinnost při nízké spotřebě 
energie. FABER
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Přírodní textury versus lesk
Kuchyňský ostrůvek reprezentuje ne-

jenom dělicí prvek v  otevřeném obytném 
prostoru, ale zároveň tvoří designové pro-
pojení jednotlivých zón. Je z  identického 
materiálu jako kuchyňská linka, která je 
elegantní a  často k  nerozeznání od stěny 
v obývacím pokoji. Vestavěné spotřebiče se 
skrývají ve vysokých skříních, čelní plochy 
jsou hladké a vytvářejí esteticky působivý 
blok v celé sestavě. Povrchové úpravy v ku-
chyni a  v  obývacím pokoji jsou sladěné, 
stále se prosazuje dřevo, zejména v podobě 
strukturálních povrchů. Ty ale dokážou 
výrobci lamina napodobit natolik doko-
nale, že snadno uvěříme dojmu, že čelní 
dvířka kuchyně jsou z  masivního dřeva. 
Jeden z trendů prosazuje kombinaci dřeva 
s plochami ve vysokém lesku. Dřevo dává 
pocit spojení s přírodou, leštěný kov, akryl 
či lak naproti tomu interiéry rozsvěcují, 
vtiskují jim eleganci. Nad kuchyňským os-
trůvkem stále častěji nacházíme designové 
svítidlo, ale nenechme se mýlit, obvykle jde 
o sofistikovaný odsavač par. Kuchyni zdo-
bí umělecká díla, materiály obou prostorů, 
kuchyňského i obývacího, se vzájemně do-
plňují nebo jsou identické.

Ostrůvkový odsavač par Belle Gold je určen k instalaci nad varnou zónu umístěnou 
v kuchyňském ostrůvku. Jeho elegantní design se hodí do větších prostor, které 
vzniknou spojením kuchyně s obývacím pokojem. FABER

Kuchyně s ventilací vilpe® je oázou klidu. Odsavač bez vestavěného motoru spojený se střešním ventilátorem představuje 
efektivní řešení pro vaši tichou kuchyni. Větrák je umístěn na střeše domu, typický hluk digestoře odpadá. VILPE

Najděte tu svoji na cz.russellhobbs.com

Když konvice,
tak Russell Hobbs

Naše konvice zahřejí váš domov

Už 60 let jsou tu pro vás za každé situace. Od přivítání nečekané návštěvy, přes ukonejšení šálkem lahodného čaje 
v období nemoci až po noční dobrodružství při přípravě mléka pro ty nejmenší. A pořád je zdokonalujeme.
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