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Prostor, ve kterém žijete, vás vždy
nějakým způsobem ovlivňuje. Vzdušný,
světlý otevřený a dobře promyšlený
interiér bude působit na vaše sebevědomí, emoce i na přístup k práci. Vytvořit
harmonické a funkční místo, kde se
dobře žije, není nic lehkého a samozřejmého, v ateliéru zastáváme názor, že
není důležité, jaké značky použijeme, ale
jakou celkovou atmosféru a jakou kvalitu bydlení, defacto života vytvoříme. Pro
toto číslo jsme si vybrali koupelnu jako

často opomíjený prostor, kde ale člověk
obrazně řečeno začíná i končí každý
den. Chceme vám představit, proč byste
své koupelně měli věnovat pozornost,
ale také to, jak se toto místo proměňovalo a stále proměňuje a jakou koupelnu
si vybrat, aby vás hned po ránu nabila
energií a večer vás naladila, uklidnila.
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Inspirativní čtení
Váš, Michal K.
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ZAMYŠLENÍ
A PŘÍSTUP
K NAVRHOVÁNÍ
KOUPELEN
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Každý člověk je jiný a stejné je to i s koupelnami. Každý
náš dům nebo byt je originál, vytvořený někomu přesně
podle jeho potřeb. Každý si představuje své domácí
prostředí jinak a každý má i jiné potřeby.
Koupelna je intimní prostor, který musí bezchybně
fungovat. Vedle funkčnosti jsou pro nás ale stejně důležité
emoce a pocity, kterými koupelna své majitele naplňuje.
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PROSTOR
A JEHO
PROMĚNA

Koupelna není statickým místem a nemá danou podobu.
Proměňuje se a otevírá exteriéru, už nejde o zastrčenou malou
místnost, ale klidně o přirozenou součást ložnice nebo pokoje.
V ateliéru nasloucháme vašim přáním, chápeme vaše
individuální představy a požadavky, jejichž naplnění očekáváte
od nové koupelny. Hledáme dokonale funkční řešení prostoru
v nejmodernějším designu. Ale pocit, atmosféra je stále
to nejdůležitější.
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JAK VYPADALA
stories
KOUPELNA?
Koupelna má za sebou dlouhou historii. Po tom, co se lidé
přestali mýt v řece, začali si s sebou do svých obydlí nosit
vodu v různých nádobách. Keramické nádoby byly tedy první
předchůdci van, ale i toalet. Římané pak pozvedli mytí a lázně
na společenskou událost, jejich thermy (tedy veřejné lázně)
tvořily celé stavební komplexy. Obdobu velkolepých římských
lázní vymysleli v Turecku, kde se dodnes můžete po koupeli
nahřívat na teplém kameni.
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SPOLEČENSKÉ
POSTAVENÍ
VERSUS KOUPELNA
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společenské postavení versus koupelna
Podle koupelny a toalety, kterou lidé
vlastnili, nebo směli používat, šlo
po dlouhou dobu poznat také jejich
společenské postavení.

KOUPELNA VERSUS
ARCHITEKTURA DOMU
Důležitost hygieny a také prostoru
koupelny si uvědomovali především
avantgardní architekti, kteří tomuto
tématu věnovali ve svých stavbách
velkou pozornost. Le Corbusier ji třeba
ve své Ville Savoy otevřel na jednom
konci do zahrady… Na tyto myšlenky
přirozeně navazujeme a rozvíjíme je.
Interiéry domů tvoříme zevnitř ven.
Z dobře navržené dispozice, určující
budoucí podobu bydlení vznikne
dům. Dobře bydlet je pro nás totiž to
nejdůležitější. Proto také přikládáme
velkou váhu propojení interiéru
s exteriérem, zahradou. Ideální koupelna
pro mne obsahuje kus přírody, pohled
ven, energii vody, vzduchu, slunce…
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NAŠE
KOUPELNY
JSOU ŠPERKY
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Lehkost, funkčnost, moderní design a celkový
pocit z prostoru… ale to není všechno. Podstatná
je harmonie: soulad barev, materiálů, tvarů, světla,
čistota vody, energie kamene, teplo dřeva, to vše
vytváří neopakovatelnou atmosféru, kterou nelze
koupit. Přemýšlíme nad koupelnou, jako místem,
které vás nejvíce osloví, a ze kterého musíte mít
pocit relaxace. Vím to, postavil jsem si vlastní
dům a koupelna je pro mne ten nejkrásnější
prostor. Proto říkám, koupelna musí být jako
šperk domu. Je to první místo, se kterým se po
ránu setkáte a jaké bude, takový bude váš den.
Očista duše i těla…
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KOUPELNY OD
ATELIÉRU KUNC
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PRÁVĚ SE DĚJE
V ATELIÉRU KUNC ARCHITECTS
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Dokončujeme pro Vás knihu AKA Office Book, tedy
vše o kancelářích a našem přístupu k nim, pracujeme
na nových studiích rodinných domů, dokončujeme tři
krásné domy, které vám později předvedeme.
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INTERIÉROVÉ „PINS“ MICHALA KUNCE
Hledáte inspiraci pro Vaši koupelnu? Do vašeho mobilního telefonu
nebo počítače můžete pravidelně dostávat obrázky a písmenka...
prostě to, co baví Michala Kunce. Tentokrát ze světa koupelen.
Sledujte to, stojí to za to.
Má Michal na Pinterestu sekci Koupelny? MÁ
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ATELIER
KUNC ARCHITECTS
ADRESA ATELIÉRU
Ke Stírce 1844/35, 182 00 Praha 8
Tel.: +420 602 367 448
Email: ak@atelierkunc.com
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Sledujte AKA Stories.
Další číslo našeho časopisu
k Vám vyšleme v červnu 2015.

Každý měsíc vydává ATELIER KUNC architects, s.r.o.
www.atelierkunc.com
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