
O U T R I A L  H O U S E
P O Ľ S K O

Základnou filozofiou architektonickej
kancelárie KWK Promes, vlastniacej
mnoho medzinárodných ocenení za
svoju tvorbu, je sila konceptu. Najvý-
znamnejším momentom návrhového
procesu je nájdenie dobre uchopiteľné-
ho konceptu. Celé priestorové riešenie,
forma i funkcie navrhovaného objektu,
materiály a tiež množstvo detailov (re-
dukovaných na minimum) vychádzajú
zo silného základného konceptu. Celý
proces návrhu je podriadený čitateľné-
mu poňatiu konceptu. 

Architektonické riešenie 
Trávnatá čistinka obklopená lesom

bola jediným kontextom pre navrhovaný
malý rodinný dom. Preto vznikol nápad
„vyrezať” kus zatrávnenej plochy, pre-
miestniť ju a upraviť ako strešnú krytinu

Rodinný átriový dom s názvom Outrial House, zahryznutý do kopca a ukrytý pod trávnikom,
môžeme nájsť v Poľsku. Autori architektonického riešenia využili všetky danosti terénu pre jeho
návrh a realizáciu. Výsledkom neustálej spolupráce architektov s klientom – rockovým
hudobníkom, je unikátne bývanie zakomponované do prírody. 

pre zabezpečenie všetkých požadova-
ných funkcií pod ňou. Keď bol celok
pripravený, klient prišiel s ďalšou po-
žiadavkou na vytvorenie malého nahrá-
vacieho štúdia a zimnej záhrady. Napo-
sledy spomínaný priestor architekti zís-
kali prepojením prízemia s trávnatou
strechou „zárezu” do zatrávnenej plo-
chy a „zahnutím” vykrojeného fragmen-
tu smerom nadol, dovnútra domu. 

Týmto postupom sa strecha premenila
na átrium, lebo jediný spôsob, ako sa k nej
dostať, bol cez interiér domu. Avšak na
rozdiel od typického átria, novovytvorený
priestor ponúka všetky výhody vonkajšej
záhrady, no v rámci stavby zostáva bez-
pečnou, súkromnou zónou. 

Takto bol vytvorený nový typ domu,
a jeho označenie – outrial – má vyjadro-
vať ideu typického átria, ktoré je súčas-
ťou interiéru aj exteriéru budovy. 

Nahrávacie štúdio, vytvorené obdob-
ným spôsobom ako zimná záhrada, no
pre zabezpečenie pracovného pohodlia
rockového hudobníka, bolo izolované
od zvyšku domu jeho posunutím sme-
rom nahor. 

V spolupráci 
s Ing. arch. Robertom Koniecznym 

pripravila Martina Trnkusová 
Foto: Juliusz Sokołowski

Lokalita: 
Ksiazenice, Poľsko 

Investor: 
Jacek Perkowski 

Architektonické riešenie: 
KWK PROMES 

Projekt architekt: 
Robert Konieczny

Spolupráca: 
Marcin Jojko

Stavebný konštruktér: 
Jaroslaw Kaminski 

Hlavný dodávateľ: 
Wieslaw Wadyl 

Lehota výstavby: 
2005 – 2007 

Plocha pozemku: 1 440 m2

Stavebná plocha: 346 m2

Úžitková plocha: 180 m2

Obstavaný priestor: 540 m2


