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MILÍ PŘÁTELÉ,
několik let intenzivně pracujeme na našem konceptu
„Domu, který je domovem“.
Naše filozofie navrhování
rodinných domů, přemýšlení a dlouhé diskuse
s klienty získávají obrovskou odezvu.
Domy AKA se v posledních
měsících objevily v řadě
časopisů, a to nejen odborných, ale i těch široce
čtených. Rodinný dům
v Modřanech byl vybrán
na obálky několika známých magazínů, dům
v Neveklově právě letí českým internetem a vyvolává
zaslouženou pozornost.
Před několika dny jsme
za rodinný dům v Neveklově získali ocenění nejlepší
Dřevostavba roku a já mám

Bydlení
na zahradě
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obrovskou radost. Sdílím ji
s vámi i s našimi investory,
kteří nám umožnili dům
navrhnout. Jim patří obrovský dík za důvěru, která
přinesla tento krásný dům.
Rád bych se s vámi podělil
i o naše další úspěchy
a radost na stránkách
AKA Stories. Pojďte na
návštěvu do Rodinného
domu v Neveklově a přečtěte si články, které jsme
v předchozích měsících
publikovali. V ateliéru
chystáme spoustu nových
projektů, takže materiálu
do dalších čísel AKA
Stories máme minimálně
do konce roku.
Přeji Vám krásné jaro.
Váš, Michal
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Rodinný dům
Neveklov
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KONCEPT ARCHETYPÁLNÍHO DOMU
VE SKANDINÁVSKÉM STYLU

V Ateliéru Kunc Architects věříme, že pravým cílem našeho života
je hledání štěstí. Ať už jsme věřící nebo ne, všichni hledáme v životě
něco lepšího. Jak to souvisí s domy a architekturou?
Stejně jako neexistují ideální lidé nebo dokonale spočitatelné
projekty, neexistuje jeden ideální rodinný dům, který může být
vhodný pro každého. Existuje jen cesta. Ta naše v Ateliéru Kunc
Architects trvá už řadu let: soustředěně hledáme, skicujeme,
popisujeme, diskutujeme mezi sebou i s našimi klienty. Tvoříme
filozofii „rodinného bydlení, které lidem přináší skutečný Domov“.
Chceme, aby se v našich domech příjemně a pohodlně žilo.
Až pak je to architektura.

„Máme za sebou roky a roky práce, mnoho rodinných domů
a tisíce hodin rozhovorů, setkání i výměn názorů. Navrhujeme
„architekturu zevnitř“. Vytvořili jsme si naši vlastní filozofii
bydlení, souhrn pozitivních zkušeností a chytrých nápadů,
vydestilovaných z našich předchozích domů a interiérů. Ovšemže
tento souhrn sám o sobě nikomu štěstí asi nepřinese. Ale může
přinést skvělý výsledek – rodinný dům, který svým obyvatelům
dává skutečný pocit Domova. A s ním i štěstí. Protože naše
architektura je hlavně o bydlení a bydlení pro nás znamená
domov, šťastný domov. Jednou z posledních realizací, která
bezezbytku naplňuje náš koncept, je rodinný dům v Neveklově.“
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Dům v Neveklově pracuje se základním,
archetypálním tvaroslovím rodinného domu se
sedlovou střechou. Vnitřek v sobě ovšem ukrývá
naprosto současný pohodlný interiér moderního
bungalovu, vzdušný prostor plný světla a průhledů
do velké zahrady. Kompozičně jde o dvě budovy se
stejným sklonem střechy a rozdílnou výškou, lehce
od sebe uskočené a spojené proskleným krčkem.
Na dvou místech je dům v interiéru otevřený
do krovu obloženého bílými prkny, v obývacím
pokoji a v koncovém segmentu ložnice, což také
umožnilo, aby se podoba domu se sedlovou
střechou otiskla do proskleného čela ložnice.
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Barevná kompozice domu je velmi
minimalistická, vychází z naší
dlouholeté inspirace nordic stylem
a Skandinávií. Dům je zvenku černý
a uvnitř převážně bílý. Barevnost
a design vytvářejí detaily a nábytek.
Pohodu domu dotváří krb na dřevo
a množství polštářů, dek a svíček
v lampionech. Dům stojí ve velké
staré zahradě – bývalém ovocném
sadu. Propojení interiéru s exteriérem
velkými okny a terasami je hlavním
motivem našeho konceptu rodinného
domu, který se stává Domovem.
Proto je i tento dům do zahrady
komponovaný tak, aby ji minimálně
zatížil a časem se stal její nedílnou
součástí. Při navrhování jsme hodně
mysleli na japonskou filozofii Wabisabi, kráse v nedokonalosti. Počítáme
s tím, že černá fasáda časem dostane
patinu, oprší, dřevěné terasy zestříbrní,
doroste tráva a luční kytky. A vše se
nádherně propojí a splyne do jednoho
organického celku, dům i místo…
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Dřevostavba
„Bydlet jako
o dobré dovolené“

Konstrukčně se jedná o dřevostavbu, skeletový systém
s instalační předstěnou. Fasády včetně šikmé střechy jsou
provedeny starou japonskou technikou, jsou obaleny ručně
hloubkově opalovanými modřínovými prkny. Abychom podtrhli
minimalistický výraz domu, navrhli jsme skrytý zaatikový žlab.
7

“Dům má
připomínat
místo,
kde byste
rádi trávili
dobrou
dovolenou...”
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...To je hlavní krédo našich návrhů a realizací
interiérů a rodinných domů. Bydlení je základ
naší práce. Architektura zevnitř.
Vytváříme stylové, ležérní interiéry, ve kterých
se pohodlně žije… Jednoduše tak jako na dobré
dovolené, ze které se nebudete chtít, nebudete
muset vracet.

Filozofie
šťastného
bydlení od
Ateliéru
Kunc
Architects

Vytváříme lidem nový domov. To je naše poslání.
Protože domov je především o bydlení a z bydlení,
interiéru nám společně vznikne krásný dům.
Naše interiéry mají svůj nadčasový styl, svou
harmonii, jsou originální, světlé a vzdušné,
kombinující přírodní materiály do jednoho
příběhu, ve kterém se příjemně žije. Interiery
v jemných béžových a šedých tonech
a strukturách, vše zarámováno velkými
posuvnými plochami skel.
Naše filozofie je o maximálním spojení
domu se zahradou, sluncem a světlem, dům
s výhledem, propojujeme život uvnitř i vně.
Každý dům je originál. Dům začíná interiérem,
ten určuje kvalitu bydlení, kvalitu života ve vlastním
domě… Vracíme se k tématu bydlení, o to nám jde
nejvíce. Navrhujeme architekturu zevnitř…
		Pohoda bydlení je pro nás
		stále to nejdůležitější.
		
Domy plné slunce a světla,
		
Domy s duší,
		
Domy jako básně…
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V interiéru jsou na obvodových konstrukcích použita prkna,
natřená na bílo, vnitřní příčky jsou sádrokartonové, podlaha
litá cementová stěrka, v koupelnách jsou použity stěrky
na stěnách, v jedné z koupelen pak černobílé obklady.
Veškerý nábytek jsme navrhli jako vestavný na míru
interiéru: jde kombinaci bílých lakovaných MDF a přírodního
olejovaného dubu. Drobné, kontrastní detaily jsou černé.
V koupelnách jsou zařizovací prvky v matně černém odstínu.
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+ OBYTNÁ PLOCHA: 		
380 m2
+ ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 440 m2
+ POZEMEK: 			
4 575 m2
+ AUTOR: 			MgA. Michal Kunc
					/ Ateliér Kunc Architects

+ SPOLUAUTOR: 		
Ing. arch. Alžběta Vrabcová
+ GENERÁLNÍ 		
DODAVATEL: 		

+ INVESTIČNÍ NÁKLADY:
+ DOKONČENÍ:
+ FOTOGRAFIE:

Stavební firma TFH dřevěné skeletové domy
neuvedeny
2017
Jan Vrabec
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+ PUBLIKOVÁNO:
+ UMÍSTĚNÍ V:		
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Dřevostavba roku 2018, Interiér roku 2018
Archiweb, Stavba, IQ Bydlení, Novinky
Dům roku 2017, Dřevěná stavba roku 2018
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Umíme
krásné
domy
Zaujal vás dům v Neveklově?
Prohlédněte si další naše návrhy
na www.atelierkunc.com.
Chcete dům navrhnout od nás?
Přijďte si s námi popovídat do
našeho ateliéru. Rádi Vás u nás
přivítáme. Pište rovnou Michalovi.

Navrhneme
i ten váš.
15

Napsali
o nás
Rodinný dům v Modřanech
byl v předchozích měsících
publikován v celé řadě
časopisů. Přečtěte si
články, kde podrobně
rozebíráme a popisujeme
naši práci. Nejen nad
rodinným domem
Modřany.

Archiweb
Bydlení IQ
Deník
Design Home & Garden
Dům & zahrada
EARCH.
Moderní byt
Můj dům
StavbaWEB
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Navštívit
dům

"Vybrali jsme si s manželem Ateliér Kunc, především oba
Michaly, protože dlouhodobě sledujeme tvorbu studia a sdílíme
jejich filozofii," říká Veronika Brázdilová. Moc děkujeme Veronice
a Zdeňkovi Brázdilovým za možnost krásné práce. Michal Kunc
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právě se děje
v Ateliéru Kunc
Architects…
nové projekty
facebook
Sledujte naši práci také
na Facebooku a LinkedIn
profilu Michala Kunce.

Intenzivně pracujeme
na kreativním konceptu
kanceláří pro Deloitte, jednu
z největších poradenských
společností. Je to projekt
s velkým D. Brzy ho
představíme i vám.

krásné jaro
Ať vám jarní slunce svítí
na správnou stranu cesty.
Váš Michal Kunc
a celý tým AKA.
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Členové
týmu
Michal Kunc

Michal Matějíček

Petr Tesař

Jana Šandallová

ak@atelierkunc.com

mm@atelierkunc.com

pt@atelierkunc.com

js@atelierkunc.com

Mirka Fiedlerová

Michal Sůva

Norbert Bačo

Petra Semerádová

Lucie Eisová

mf@atelierkunc.com

ms@atelierkunc.com

nb@atelierkunc.com

ps@atelierkunc.com

le@atelierkunc.com
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ADRESA NAD SPÁDEM 650/12, 147 00 PRAHA 4 — PODOLÍ / TEL +420 733 536 685 / EMAIL AK@ATELIERKUNC.COM / WEB WWW.ATELIERKUNC.COM
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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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SLEDUJTE
AKA STORIES.

VYDÁVÁ
ATELIER KUNC
ARCHITECTS, S.R.O.
WWW.ATELIERKUNC.COM
KONCEPT & REDAKCE
IDEALAB / RADEK VÁŇA
FOTO
JAN VRABEC, ALEŠ JUNGMANN,
DAVID PORT A ARCHIV

STÁHNĚTE SI VŠECHNA
ČÍSLA NEWSLETTERU NA
WWW.ATELIERKUNC.COM
© 2018
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
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Děkujeme
za vaši důvěru,
díky které se
můžeme věnovat
naší práci
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