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téma: bydlení
na zahradě

Architektura,
design,
koncepty
od
Ateliéru
Kunc
architects
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MILÍ PŘÁTELÉ,
letos s naším minilifestylem poprvé.
Ale rozhodně ne naposledy. Toto je tedy další,
tentokrát již jarní vydání našeho AKA Stories.
Téma je jasné, bydlení na zahradě, to nás
nejvíce baví.
Sice je ještě brzy na pobývání na zahradě,
lyžařská sezóna na horách v plném proudu,
ale jaro… jaro je už skoro tady!
V ateliéru naplno pracujeme na nových
projektech domů i interiérů bytů, dokončujeme
kanceláře pro poradenskou společnost
Deloitte, což je aktuálně asi největší
kancelářská realizace na trhu
a náš zatím největší projekt.

Až bude náš projekt Deloitte za pár měsíců
dokončený, připravíme samostatné vydání
časopisu, kde vše podrobně představíme.
Určitě bude o co stát.
V tomto vydání se ale budeme věnovat
rodinnému bydlení a domům, které tak rádi
navrhujeme. O bydlení jako o dobré dovolené
jsme již několikrát psali, pořád je to pro nás
základní kámen naší filozofie bydlení, dnes
se ale zaměříme na jeden – pro nás opravdu
důležitý – moment a to je bydlení na zahradě.
Propojení interiéru s exteriérem je důležitým
prvkem všech našich rodinných domů. A kdy

s

jindy, než teď, když přichází jaro, se na to
nepodívat? Ne nadarmo říkám klientům že si
k nám nepřišli pro dům, ale pro bydlení, dům je
pro mne vlastně takový velmi pohodlný byt na
zahradě. Dobře bydlet, interier propojený
s exteriérem zahrady, to je základ naší práce.
Zvu vás tedy na bydlení na zahradě. Všichni
už se těšíme až bude teplo a budeme na
zahradě našeho atelieru trávit čas, tak
přijměte tohle číslo AKAS jako ochutnávku
toho co už brzy přijde.
Krásné teplé jaro Vám přeje Váš, Michal

2

„Domov není nutně
místo; domov je taky
myšlení a paměť a zlost
a radost a láska a hněv,
vůbec všechno, co v nás
je. Tam jsme chyceni,
ať jsme, kde jsme.“
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Přečtěte si o filosofii šťastného bydlení
od Ateliéru Kunc Architects na Archiwebu
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Rozhovor s Michalem Kuncem o tom,
jak vytvořit dům splněných přání
a tedy domov pro šťastné lidi
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Téma: Bydlení
na zahradě
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Jen málo lidí miluje uzavřené prostory. Nejlépe se obvykle
cítíme v otevřeném prostoru, propojeném do exteriéru.
Proto navrhujeme "bydlení na zahradě", zkoumáme
vztahy… konkrétní místo a jedinečnost daného člověka,
obyvatele budoucího domu. Z toho pak dům vyrůstá
sám a zcela přirozeně. Co předchází vysněnému bydlení
na zahradě? Tady jsou tři první kroky.
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Krok 1:
Pozitivní energie !
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Každý náš návrh a stavba rodinného domu vyžaduje spoustu pozitivní
energie. Jak od nás tak od klientů. Potřebujete domu dát duši, dát mu
emoce, to jsou naše domy. To je jejich hlavní znak. Mají duši a hovoří svým
jazykem. A jsou krásné. Cítíme že dnes už nestačí vymyslet praktický dům.
Dáváme svým domům ještě něco víc, něco renesančního, chceme aby byly
krásné. Aby se vám líbili a cítili jste se v nich pohodlně.
Aby jste se do nich těšili.
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Krok 2: Dům
splněných přání
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Víc než deset let navrhujeme lidem domovy, domy a interiéry, obvykle
ve středních Čechách a potkáváme se s různými klienty kteří mají různé
požadavky a přání. Z těchto zkušeností ,krok po kroku jsme "pilovali" náš
koncept šťastného bydlení. A pak jsme se jednoho dne rozhodli představit
náš první, vlastní dům. Pak druhý…Přetavili jsme do nich to nejlepší z naší
filozofie bydlení, našich projektů, realizací, ale i z cest po světě a poznávání
tématu bydlení pro moderního člověka ve městě.
A další domy a domovy jsou na cestě. Vždy začínáme zadáním od klienta
které společně pilujeme. Tak vzniká dům splněných přání.
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Krok 3:
Dostupnost
a udržitelnost
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Výsledkem naší řadu let trvající práce je souhrn myšlenek a postupů,
který vytváří koncept "ideálního domu": cenově dostupný, moderní
pohodlný dům, spíše byt na zahradě, který respektuje individualitu
každé rodiny, její potřeby a přání a sny a zároveň v sobě nese všechny
prvky našeho AKA rukopisu. Emoci, krásu, otevřenost, světlo.
To je naše filozofie bydlení a tzv. „šťastného domu“.
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Bydlení venku
na zahradě
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Díky velkým proskleným plochám vidíme kus zahrady z každé
místnosti. Z každé místnosti také umíme vyjít ven na terasu
a do zahrady. Další „vychytávkou“ je malá severní terasa se
vstupem z kuchyně. Přesně na ní při snídani najdete klid
a útočiště nejen před horkem.
Dům zrozený ze snů a přání nedělá rozdíl mezi interiérem
a exteriérem, je to jeden plynoucí prostor plný emocí, jeden
příběh, jedna krajina pro bydlení, vlastně pro život.
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Průhledy
do zeleně
Dům vás nesmí omezovat, musím z něj
vidět, proto jsou klíčové průhledy
do zeleně a velké kryté letní terasy
propojené s obývacím prostorem.
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Zahrada
a dům jako
jeden příběh
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Skládáme dům i zahradu z koláže mnoha rastrů, materiálů
a jejich působení: Je přece tak krásné kombinovat přírodní
materiály, mozaiky povrchů, dřevo s cihlou, kamenem, sklem,
barvou. Přidejte světlo a doteky přírody. Důležité je žít na
celém pozemku, aby vás dům neomezoval, aby byl takovým
proskleným přístřeším, aby umožňoval prožívat místo, zahradu
jako celek. Bydlet od plotu ke plotu, ne jen v domě.
Všude, na celé zahradě.
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Exteriér
a interiér
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Představujeme domy, kde jsme našim klientům vytvořili další
obývací pokoj na zahradě. Propojení exteriéru s interiérem je
nejvíc žádoucí i v místnostech, jako je koupelna. Ta radost vyjít
si ve slunečném ráno na dřevěnou terasu a cítit paprsky slunce
dopadající na tvář. Umíme náladu i pocit dostat až k vám.
To nás baví, ta emoce která se nedá koupit, musí se vytvořit.
To je ten příběh.

Red Bull
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Chcete se s námi pobavit
o tom, jak se dá žít v exteriéru
zahrady a přitom být,
bydlet ve městě?
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Rád vás přivítám v našem ateliéru, kde také máme
prostor propojený do krásné zahrady s bazénem
a vzrostlými stromy.. Přijďte si s námi popovídat
o zahradě, o rostlinách, o náladě. To vše formuje bydlení
a dává mu zcela nový rozměr. Rodinný dům AKA je především
o pohodě života, o bydlení, a kráse života vůbec.
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adresa
ateliéru
Nad Spádem 650/12,
147 00 Praha 4 — Podolí

tel
email

+420 733 536 685
ak@atelierkunc.com

web

www.atelierkunc.com
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Členové
týmu
Michal Kunc

Michal Matějíček

Petr Tesař

Lucie Eisová

ak@atelierkunc.com

mm@atelierkunc.com

pt@atelierkunc.com

le@atelierkunc.com

Jana Šandallová

Michal Sůva

Ondřej Jelínek

Michal Švejda

js@atelierkunc.com

ms@atelierkunc.com

oj@atelierkunc.com

msv@atelierkunc.com
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Děkujeme
za vaši důvěru,
díky které se
můžeme věnovat
naší práci
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