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Módní záležitost, 
nebo praktický 
multifunkční 
kus nábytku? 
Pracovní 
ostrovy, ostrůvky 
a poloostrovy 
patří 
neodmyslitelně 
k moderním 
kuchyním. Mají 
totiž řadu výhod, 
dobře se na nich 
vaří a kolem nich 
to žije. 
text Eva Vacková  
foto archiv firem

ydáte-li se na ,ces-
tu za ostrovem‘, je 
potřeba se předem 
rozmyslet, kolik 
máte v kuchyni 

místa, co od ostrůvku očekává-
te. Primárně by měl sloužit jako 
přehledná pracovní plocha, ale 
dá se na něm vařit či mýt nádobí. 
V tomto případě musíte zohled-
nit pár věcí - především dovést 
do místa budoucího ostrůvku 
vodu, elektřinu či plyn, zajistit 
odpad ve spádu a to všechno před 
položením podlahy. Jednodušší je 
to v novostavbě, při rekonstrukci 
počítejte z hlediska stavební při-
pravenosti s určitým omezením.

V
„Nezapomeňte alespoň na jed-

nu elektrickou zásuvku. Nechte 
ji nainstalovat z boku, ve spod-
ní části nebo přímo do desky. 
Budete potřebovat plochu také 
osvětlit, stačí to vyřešit závěs-
ným svítidlem nebo digestoří 
s integrovaným osvětlením,“ 
upozorňuje na důležité para-
metry Andrea Freislebenová ze 
společnosti Technistone. Má-li 
ostrůvek varnou plochu, je nutné 
dotáhnout v podhledu potrubí 
pro odvod par z digestoře. 

„Do ostrůvků se dají osadit 
i digestoře, které mají odtah 
vedený do spodní skříňky, dále 
do potrubí nebo do filtru v soklu 

ostrůvku. Výhodou je, že při va-
ření se zbavíte páry a mastnoty 
hned, nerosí se brýle a na ni-
čem neulpívá mastný povlak,“ 
připomíná Klára Nováková ze 
studia Lebon. 

Na ostroVě to žije
Z vaření se v posledních letech 
stal rituál, zábava, relaxace. Díky 
trendu otevřených interiérů, kdy 
se propojují kuchyně s obývacím 
pokojem, nemusí nikdo čekat, 
co kuchařka vytvoří za dveřmi 
a co bude servírovat. Je takzvaně 
cool se do přípravy jídla zapojit. 
„Pokud vám v kuchyni přibude 
posila, ostrůvek oceníte. U kla-

sické linky si totiž víc kuchařů 
vzájemně překáží,“ připomíná 
Tereza Polcarová z IKEA. 

Kladem je přístup z obou stran. 
Na ostrůvku s varnou plochou to 
tomu, kdo vaří, umožní komuni-
kovat se členy domácnosti, s ná-
vštěvou nebo sledovat televizi 
v pokoji. „Hodně času zaberou 
přípravné práce v dřezu. Proto 
když se nechcete vzdát komuni-
kace s ostatními, vyplatí se přidat 
na plochu i dřez. Nedoporučuji 
rozdělit varnou zónu a dřez mezi 
ostrůvek a linku. Při přenášení 
hrnců voda odkapává na podla-
hu,“ radí Tomáš Halama ze spo-
lečnosti Gorenje. 

Velké, malé, 
NejmeNší
Velikost ostrůvků se liší. Ome-
zujícím parametrem je velikost 
místnosti, staví se proto v délce 
od jednoho až po čtyři metry. 
Jejich hloubka se přizpůsobuje 
dané ploše, nejčastěji je to 65, 90 
či 120 cm. Z každé strany ostrův-
ku se doporučuje nechat volný 
prostor 120 cm, ale postačí i 90. 
Větší rozměr vychází z faktu, že 
když jsou proti sobě dvě skříňky 
(jedna v lince, druhá v ostrůvku, 
měly by jít zároveň otevřít, což je 
poněkud netypická situace). 

V kuchyni se často potýkáme 
s nedostatkem místa. Neuklá-

dáme totiž jen skleničky, talí-
ře a hrnce, ale také řadu více 
či méně potřebných zařízení 
a chytrých pomocníků. 

Jednou z možností, jak ušet-
řit centimetry i metry, je právě 
přidat ostrůvek. „Vejde se do něj 
totiž spousta úložného prostoru 
– skříňky z vnější strany ostrův-
ku, různé šuplíky nebo kastlíky 

luxusní
Vysoký lesk a deska z přírodního 
kamene – trendový ostrůvek 
fungující v otevřeném prostoru 
i jako výrazný solitér. oresi

Pěkné obliny 
Model se zakulacenými rohy pořídíte v polárně modré 
či dalších 15 odstínech, v matu i lesku. Gorenje

TyPový 
Zabudované úchytky neruší 
plochu nábytku s lesklou fólií 
na povrchu. ikea

MraMorový  
Posuvná deska zakryje 

dřez i varnou plochu. 
Pro značku Rossana 

navrhl italský architekt 
Massimo Castagna. 
Veletrh eurocucina

barový  
Dýhované L  

s barovým 
sezením 

zakončuje 
široký ostrůvek 

s plynovou 
varnou deskou. 

lugi
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integrované v pracovní desce,“ 
zmiňuje Klára Nováková ze stu-
dia Lebon. Dovnitř se vejdou i  
závěsná zařízení nebo odpadko-
vé koše. Je-li součástí ostrůvku 
bar, můžete mít po ruce vinoté-
ku. Ostrůvek s velkými zásuv-
kami a barovým sezením může 
v malém bytě nahradit část linky 
a jídelní stůl, který by se do míst-
nosti už nevešel. Je jasné, že toto 
řešení je zajímavé  pro mladý pár, 
nikoli však už pro čtyřčlennou 
rodinu. 

lamiNo, dřeVo, kámeN 
i sklo
Ostrůvky se dobře kombinují se 
stylem linky a nábytku v obý-

vacím pokoji. Na druhou stranu 
je možné zvolit naprostý kon-
trast a nechat ostrůvek vyrobit 
z jiného materiálu a odlišné bar-
vy. V rámci jednoho ostrůvku 
můžete zkusit odlišit jednotlivé 
zóny použitím rozdílné výšky, 
kupříkladu varnou plochu snížit 
o 20 centimetrů oproti ploše se 
dřezem.„Ostrůvek slouží v ote-
vřeném prostoru k optickému 
oddělení kuchyně od obytné 
zóny. Některé části skříněk 
směřujících do obýváku je lep-
ší nechat otevřené nebo zvolit 
prosklená dvířka. Odlehčí se 
tím hmota výrazného bloku 
nábytku,“ připomíná architekt 
Petr Kaluža z Oresi. 

Na pracovní desky se použí-
vají stejné materiály jako u ku-
chyňské linky – lamino desky, 
tvrzený kámen Technistone, 
kompozitní materiály (napří-
klad Corian), přírodní kámen či 
dřevo. „Osvědčilo se nám sklo 
– je tvrdé, hygienické, snadno 
se udržuje. Skleněnou desku lze 
navíc podlakovat jakýmkoliv 
odstínem RAL bez omezení,“ 
vysvětluje Klára Nováková ze 
studia Lebon. Hitem jsou po-
suvné desky. Když se nevaří, 
plochu stačí překrýt a je ukli-
zeno. Někteří výrobci nabízejí 
také nastavitelné výšky pra-
covních desek. 

eva.vackova@mfdnes.cz

 uklizeno 
Ostrůvek vyrobený na míru s úložným 
prostorem i z vnější strany. Dýhovaný 
hranol je místem na drobnosti 
i na nabíjení mobilů. lebon

 úsPorný 
Když je málo místa, vytvoříte 
nejmenší ostrůvek i ze 
servírovacího stolku. ikea

na fošně 
Kontrasty jsou 
v módě. Hladký 
povrch nábytku 
bez úchytek doplnil 
výrobce Team 7 
barovou deskou 
z masivního hrubě 
opracovaného 
dřeva. decoland

 DoMů i ven 
Dřevo, kov a přírodní mramor 
použil výrobce na ostrůvek, 
který můžete mít i na zahradě. 
Veletrh eurocucina

 v obyTné kuchyni 
Prostor odlehčují prosklené 

skříňky i na ostrůvku obráceném 
do pokoje. Gorenje
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Jakou digestoř Je neJlepší 
použít nad kuchyňský 
ostrůvek?

Do otevřených kuchyňských prostorů, kde varná plocha 
nepřiléhá ke zdi, ale je umístěna v prostoru zpravidla 

rozlehlejší místnosti, je vhodné použít přímo tzv. ostrůvkové 
digestoře. Celkově mohou kuchyň pozvednout jak po funkční, 
tak i po estetické stránce, protože jsou často designově pojaté 
jako dominantní interiérový prvek. 

Digestoř můžete podle možností zvolit buď odtahovou, 
anebo recirkulační. Odtah horkého vzduchu komínem či 
ventilační šachtou je samozřejmě účinnější a zpravidla také 
méně hlučný, nicméně nemáte-li tuto možnost, je nutné 
zvolit recirkulaci spojenou s nutností pravidelné výměny (či 
důkladného mytí) filtrů.

Digestoř by měla být vždy stejně široká nebo o trochu širší 
než varná deska pod ní. Ostrůvkové digestoře jsou standardně 
vyráběny v šířkách od 60 cm do 120 cm. Ze spotřebitelského 
hlediska je důležitý především výkon, který by měl odpovídat 
desetinásobku velikosti místnosti – tak, aby 
se vzduch v místnosti stačil při plném provozu 
vyměnit 10x za hodinu. Minimální výkon digestoře 
spočítáte podle jednoduché rovnice: šířka x 
délka x výška místnosti (v m) × 10 = minimální 
sací výkon digestoře (v m³). Zákazník by však při 
výběru neměl pominout ani parametr hlučnosti, 
který je pro komfort při vaření také zásadní.

Petr Jiras, Electro World

 Mobilní
Úložného místa 
v kuchyni není nikdy 
dost, proto přijde 
vhod i vozík, který 
může být u ostrůvku 
po ruce. ikea

 víceúrovňový 
Rozdílnou výškou pracovní desky z tvrzeného kamene architekt 
oddělil mycí, varnou i barovou odkládací plochu. technistone

na chaluPu 
Součástí 
stylového 
ostrůvku 
s pracovní deskou 
z pozinkovaného 
plechu je  
vysouvací stůl. 
anglická sezona

na kozách 
Vyšší pracovní deska 
z tvrzeného kamene 
sjednocuje všechny 
plochy, originální jídelní 
stůl je pokračováním 
poloostrůvku. 
technistone

rada 
odborníka{ }


