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PRÁVĚ VÁŠ POCIT ROZHODUJE. VÍTEJTE
Právě jste otevřeli třetí číslo AKA Stories,
pravidelného měsíčníku Ateliéru Kunc
Architects. Náš tým neustále připravuje nové
a věříme, že zajímavé projekty, o které se
s Vámi rádi podělíme nejen na našem webu,
ale i v AKA Stories. Toto vydání, nyní

stories

s pořadovým číslem tři, věnujeme hlavnímu
tématu a tím jsou pocity.
Jak to souvisí s architekturou, asi se nyní
ptáte? Každý člověk je jiný a stejné je to podle
nás i s domy. Každý náš dům je originál
a my Vám v tomto rozšířeném čísle podrobně
představíme, jak se podle nás navrhuje
rodinný dům, tak aby odrážel Vaše pocity, aby

byl odrazem vaší duše. Jedním z takových
je i rodinný dům ve Stavbíně. Více najdete
na straně 4.
Přejeme Vám v listopadu samé pozitivní pocity
a nálady, třeba při čtení tohoto AKA Stories.
Srdečně Váš,
Michal Kunc
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“ZE
storiesVŠECH MÍSTNOSTÍ
JE PŘÍMÝ VÝSTUP
DO ZELENĚ.”

RODINNÝ
DŮM
SVATBÍN

Osada Svatbín… krásné klidné místo, domy
ukryté v zeleni starých zahrad. Dnes tady
žije pár desítek obyvatel, je tu blízko do
přírody a kousek do Prahy. My jsme zde pro
klienta navrhli jednopodlažní rodinný dům,
bungalov… Zázemí pro velkou rodinu s dětmi,
s bazénem a zahradou navrženou tak, aby
přirozeně navazovala na interiér domu. Je
to dům maximálně propojený s venkem, má
velká posuvná okna, krytou terasu, ze všech
místností je přímý výstup do zeleně.

Měli jsme štěstí na osvíceného klienta,
pochopili jsme se navzájem, a to je u domu
na klíč to nejdůležitější. Podařila se nám
skvělá věc, obývací pokoj jsme otevřeli
velkými okny obě strany, s výhledy do zahrad
a na horizont lesa. Bydlí se tedy doslova
„od plotu k plotu“, což je jedna z ústředních
myšlenek, které provázejí koncepty našich
domů. Jde o to bydlet v místě, ne jen v domě,
používat k životu celý svůj prostor.
Prohlédněte si naši fotogalerii na webu.

stories
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PARCELA: 1 949 m 2
UŽITNÁ PLOCHA: 272 m 2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR: 1 100 m 3
REALIZACE: 2009–2013
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Rodinný dům Svatbín
na našem webu

GO

„MĚLI JSME ŠTĚSTÍ NA OSVÍCENÉHO KLIENTA,
POCHOPILI JSME SE NAVZÁJEM.
A TO JE U DOMU NA KLÍČ TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ.“
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RODINNÉ
DOMY
PODLE
AKA
Každý člověk je jiný a stejné je to
i s domy. Každý náš dům je originál,
vytvořený třeba právě Vám přesně podle
vašich potřeb. Každý si představuje svůj
dům jinak, každý má jiné přání
a představy. My vám navrhneme vaše
bydlení, váš dům jenom pro vás… Podle
vašich snů a přání. Pokud nemáte
vhodný pozemek, pomůžeme vám
nalézt ideální místo pro stavbu domu.
Máte pozemek a žádný dům, který jste
viděli, nebo vám někdo navrhl, nenaplnil
očekávání, nebyl odrazem vaší duše?
My vám ukážeme, že to jde.
Od konceptu až po realizační projekt
s Vámi projedeme tvorbu domu tak, aby
tento proces pro Vás nebyl stresující,
ale aby byl zábavou, na jejímž konci je
odměna v podobě rodinného domu,
který budete milovat. Protože jste byli
při tom. Protože dům, to je pro nás
hlavně bydlení. A bydlení, to je domov.
6

INTERIÉR: OD NÁVRHU PO REALIZACI
Návrh interiéru je detailní prací, která
stories
zpracuje projekt do posledního dílčího

stories

detailu. Navrhujeme dům zevnitř,
bydleni je to nejdůležitější. Jde nám
o to, jaký prostor, emoci, atmosféru
společně vytvoříme.
Na počátku je návrh půdorysu, jeho
varianty. Ten určuje hlavní myšlenku
celému interiéru, výběr jednotlivých
prvků, až po detailní rozkresy atypických
součástí. Rádi vám předvedeme míru
detailu, kterou se zabýváme. Všechny
naše interiéry si realizujeme na klíč
s našimi vyzkoušenými subdodavateli.
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INTERIÉR X EXTERIÉR X ZAHRADA = DŮM
Návrh samotného domu vychází z naší filozofie, kdy dům tvoříme
„zevnitř ven“. Z dobře navržené dispozice, určující budoucí podobu
bydlení vznikne dům. Je to přirozená cesta, dům se sám narodí.
Dobře bydlet je pro nás to nejdůležitější. Proto přikládáme velkou
váhu propojení exteriéru s interiérem, se zahradou. Proto si ji rádi
navrhujeme, jako přirozené pokračování domu. Prováděcí projekt
stavby od nás obsahuje mimo všech nezbytností také výpočty
celkové ceny realizace, její případnou optimalizaci a samozřejmě
dotažení projektu do kompletní realizace. Jak samotného domu,
tak interiéru a zahrady.
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REALIZACE NA KLÍČ
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Tím že budeme dům navrhovat, dostáváte
od nás i to, že dům i zrealizujeme. Co jsme si
společně nakreslili, to si i postavíme.
O celém procesu navrhování, projektování
a realizace na klíč si s Vámi rádi popovídáme
u nás v ateliéru nad dobrou kávou.
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DOMY PODLE NÁS. NAŠE FILOSOFIE
„Dům má připomínat místo, kde byste rádi trávili
dobrou dovolenou.“
To je hlavní krédo našich návrhů a realizací interiérů
a rodinných domů. Bydlení je základem naší práce.
Architektura zevnitř. Vytváříme pohodové interiéry, ve
kterých se příjemně žije. Jednoduše tak jako na dobré
dovolené, ze které se nebudete chtít a nebudete
muset vracet. Vytváříme našim klientům a přátelům
nový domov. Protože bydleni je domov. Naše interiéry
mají svůj nadčasový styl, svou harmonii, jsou
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originální díky našemu osobitému vkusu, světlé a
vzdušné, kombinující přírodní materiály a struktury
do jednoho příběhu, ve kterém se příjemně žije.
Design, styl našich domů je příjemně neokázalý,
kombinující nadčasovost vzdušného bílé architektury
s uvolněným stylem interiéru v jemných béžových
a šedých tonech a přírodních strukturách, vše
zarámováno velkými posuvnými plochami skel.
Věříme v maximální spojení domu, bydlení s přírodou,
sluncem a světlem, propojení domu se zahradou,
domy s výhledem, domy plné slunce.
Domy jako básně…
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PRÁVĚ SE DĚJE
V ATELIÉRU KUNC ARCHITECTS
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V listopadu dokončujeme několik zajímavých
kancelářských projektů, tady je malá ochutnávka.

Kanceláře pro ING
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S projekty vás podrobněji seznámíme
v dalších vydáních AKA Stories.
Více našich projektů najdete
na našem webu

GO
Naši prezentaci můžete
najít také na Archiwebu

GO
Ze zahraničních serverů například
na www.archilovers.com

GO

Kanceláře pro IT firmu NCR
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„MYSLÍŠ SI, ŽE U NÁS PRACUJÍ SEŠNĚROVANÍ ÚŘEDNÍCI ZAVŘENÍ
V LABYRINTU ŠANONŮ UPROSTŘED NEOSOBNÍHO OPENSPACE?
ODLOŽ PŘEDSUDKY A KRAVATY – BOŘÍME MÝTY VELKÉ ČTYŘKY.
POJĎ SE PODÍVAT, JAK OPRAVDU ŽIJEME MY, GENERACE Y!“.
TAK CHARAKTERIZUJÍ KANCELÁŘE EY, KTERÉ JSME NAVRHLI.
PROHLÉDNĚTE SI PRAŽSKÉ KANCELÁŘE ERNST & YOUNG
V ADMINISTRATIVNÍ BUDOVĚ FLORENTINUM V NOVÉM VIDEU.
Sledujte AKA Stories.
Další číslo Vám pošleme v prosinci.
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architektura
design
interiér

CO ZAJÍMÁ MICHALA KUNCE
Začal podzim a z pozdně letní nálady Designbloku
Vám přinášíme listopadové „pins“… dávku
zajímavých tipů ze světa architektury, designu,
cestování a hudby... Sledujte můj Pinterest.
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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
PŘIDEJTE SE K NÁM.
Přidejte se k nám. Hledáme talentované
absolventy fakult architektury. Pokud Vás zajímá
práce v našem ateliéru, pište přímo Michalovi na
ak@atelierkunc.com.
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PŘIJĎTE K NÁM
stories
NA KÁVU
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AKA STORIES 03
listopad 2014
STAY TUNNED ON AKA VOLUME.

prohlédněte si náš web nebo sledujte
Pinterest Michala Kunce.

Každý měsíc vydává ATELIER KUNC architects, s.r.o.
www.atelierkunc.com
Koncept, grafika a redakce: Idealab / Radek Váňa,
Tereza Čermáková
Stáhněte si všechna čísla AKA stories na www.atelierkunc.com
© 2014. Všechna práva vyhrazena.
Další AKA stories k Vám vyšleme v prosinci 2014.
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