
OSTROVY   

ORSOS 



ORSOS Island jsou umělé plovoucí ostrovy, stavěné pro pohodlné, uvolněné a nerušené trávení 

volného času. Spojují všechny pozitivní aspekty pozemních hotelových zařízení a luxusních jacht. 

Vedle vysokého pohodlí zajišťují naprosté soukromí a díky své mobilitě také široké možnosti změny 

místa a vyhledávání nových zážitků. Byly vyvinuty jak pro soukromé použití, tak i pro účely rozšíření 

služeb klientského hotelnictví. 



Ostrov ORSOS je více než 20 metrů široký a má více než 37 metrů na délku, což skýtá dostatečný 

potenciál pro sofistikované a prostorné uspořádání. Na třech palubách po cca 400 m² nabízí téměř 

1000 m² užitné plochy, schopné přijmout najednou až 80 návštěvníků. V šesti dvoulůžkových 

pokojích je ubytování pro 12 osob. 



ORSOS ostrovy nemají své vlastní pohonné systémy, jsou však plně mobilní. Pomocí tažné 

a nákladní lodě je lze snadno přemisťovat od zátoky k zátoce, do jiné země, dokonce i jiného 

kontinentu. 



Každý ostrov je zcela energeticky autonomní. Energii potřebnou pro provoz ostrovu dnem i nocí 

dodává bezhlučný větrný energetický systém, ke kterému se ve dne přidává více než 160 m² 

solárních panelů pro využívání denního světla. Vyrobená energie slouží pro celou řadu účelů, 

včetně úpravy mořské vody na vodu pitnou a čistění odpadních vod. Základem vytápění a 

klimatizace je teplo rekuperované z mořské vody. 



Za účelem zajištění dostatku energie i v době její zvýšené spotřeby nebo za špatných 

povětrnostních podmínek je ostrov vybaven dvěma generátory se vznětovými motory. Celý 

proces výroby a spotřeby energie je kontrolován a řízen inteligentním počítačovým systém. 

Promyšlený energetický systém umožňuje zakotvit ORSOS ostrovy u kteréhokoli krásného 

pobřeží na světě, aniž by ohrožovaly tamní životním prostředí. 



Terasa na hlavní palubě poskytuje rozsáhlý prostor pro různé činnosti. Na každé straně ostrova je 

samostatný žebřík pro vstup do moře, každá strana má také chráněnou venkovní sprchu. Na přední 

straně ostrova je pak další víceúčelový prostor, který může sloužit např. jako venkovní fitness 

platforma. Tento víceúčelový prostor může být kombinován s kuchyňským či jídelním koutem.  



Na horní palubě je sluneční terasa s pohodlnými lehátky a s výhledem do okolí. Je zde také velká 

vířivka a útulné posezení. 





V této části horní paluby se nachází salonek s barem a pohodlným posezením pro více osob.  

Salonek slouží i jako příjemné útočiště před sluncem.  





Pod víceúčelovou plochou na přední straně ostrova je kabina pro vodní sporty, úschovna 

potápěčského vybavení, kotviště pro motorové čluny a zařízení pro nakládání zboží a vykládání 

odpadu. Odpadky jsou shromažďovány, komprimovaný a hygienickým způsobem skladovány 

v chlazeném depu. 



Pro vytvoření pocitu bydlení uprostřed přírody je na ostrově plno rostlin různých druhů, zvláště 

na jeho horní palubě. Přísun potřebné vody rostlinám zajišťuje speciální zavlažovací systém. 



V prostorech na střední palubě se nachází hlavní obývací pokoj, jídelna, menší kuchyňka a šest 

dvoulůžkových pokojů po 20 metrech čtverečních. Je zde i krásné exotické akvárium, které 

okouzluje nejen svou velikostí, ale i zářivými odstíny. 



Velké posuvné střešní okno poskytuje celému interiéru denní světlo, ale také zajišťuje stálý 

přísun čerstvého vzduchu. Osvětlení a přívod vzduchu lze regulovat tak, aby vždy vyhovoval 

individuálním potřebám. 





U obývacího pokoje je malý kuchyňský kout s barem, kde si lze snadno připravit rychlé 

občerstvení či jídlo.  Otevřením dveří na sousední terasu lze tento prostor ještě rozšířit. 













Ubytovací pokoje (ložnice) jsou elegantně zařízené reprezentační místnosti přístupné 

přes obývací pokoj. 





Vždy dva sousední pokoje mohou být propojeny, čímž lze vytvořit společný prostor 

i pro celou rodinu. 





Pokoje mají velká netříštivá okna, poskytující panoramatický výhled do okolí. Všechny pokoje 

jsou vybaveny koupelnou se sprchovým koutem a vakuovým WC.  





Na dolní palubě, která je pod úrovni vodní hladiny, je domácí kino a zábavní prostor např. pro 

tanec, karaoke atp.  Dále je zde velká hlavní kuchyň se spíží a chladicí jednotkou a jsou zde 

soustředěna všechna technická vybavení potřebná pro bezpečný provoz ostrova.  









ORSOS ostrovy mohou být spojeny dohromady, čímž lze rychle a snadno vytvářet větší ostrovní 

skupiny, skýtající velkorysý prostor pro rekreační aktivity. Skupina ostrovů může být jak fixní 

(ukotvená), tak i plovoucí. Jednotlivé ostrovy skupiny jsou mezi sebou a případně i s pevninou 

spojovány moly a můstky. 



Mezi mnoha možnostmi využití ostrovů je tak také stavba hotelů a vytváření obytných parků. 
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