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Uprostřed nádherného léta, které se
nám zdá letos velmi podařené, sedíme
s kolegy na zahradě jednoho rodinného domu, který jsme realizovali.
V rámci „redakčního brainstormingu“
diskutujeme téma tohoto čísla: rodinné domy, bydlení, zahrady a dovolené…
to všechno aktuálně visí doslova
ve vzduchu.
Jistě znáte skvělou komedii Woodyho
Allena „Všechno, co jste kdy chtěli
vědět o sexu (ale báli jste se zeptat)…“
My jsme si pro toto vydání vypůjčili
parafrázi názvu a představujeme vám
další AKA Stories, tentokrát na téma
'Všechno, co jste kdy chtěli vědět
o rodinných domech (ale báli jste se
zeptat)… '
Sedm kroků k novému rodinnému
domy, tři slavné světové vily, které milujeme a také několik postřehů, co by
nemělo chybět na Vaší zahradě. Užijte
si druhou polovinu léta, přečtěte si náš
archiv AKA Stories na webu, kde se
pomalu blížíme k ročnímu jubileu a…
Napište mi, pokud chcete cokoliv vědět o bydlení. A samozřejmě i dalších
architektonických konceptech od AKA.
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Váš, Michal K.
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PRŮVODCE RODINNÝM
DOMEM, VE KTERÉM
CHCETE BYDLET

V posledních měsících jsme často diskutovali
o bydlení a rodinných domech. V minulých číslech
AKA Stories jsme vám přiblížili náš pohled na
kuchyni a koupelnu… Podle nás nejdůležitější
prostory každého krásného domu (ve kterém
chcete bydlet ). Protože je téma rodinných domů
a interiérů pro naši práci klíčové a prakticky denně
se jím zabýváme, sestavili jsme sedm kroků, které

byste měli při vašich úvahách o bydlení zvážit…
Takový malý „Bedekr AKA rodinným domem,
ve kterém se bude bydlet jako o dobré dovolené“.
Určitě není vyčerpávající a ukazuje jen malou část
z toho, jak k navrhování bydlení přistupujeme.
Přidejte k němu několik tipů na slavné rodinné
domy, které máme opravdu rádi a obrázek
o bydlení podle AKA bude kompaktní.
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KROK 1 /

stories

ORIGINALITA stories
A OSOBITOST
Hned úvodem je třeba říct, že rodinné domy AKA
jsou originální, vždy mají svůj příběh a duši.
Není důležité, jaké značky použijeme, ale jakou
atmosféru a jakou kvalitu života vytvoříme.
S klienty vytváříme místo, kde se žije. Naše poslání
je pomáhat lidem žít krásnější život…
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KROK 2 /

INSPIRUJTE SE NAŠIMI
SKICAMI A VIZUALIZACEMI
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Rádi kreslíme… Tužkami, barvami, na papír, do skicáku… Než
sedneme k počítačům, budeme si s vámi dlouho povídat, o tom,
jak probíhá váš den, jak žijete, jak byste chtěli žít. Vaše přání a sny…
A pak skicovat, přemýšlet. Skicovat a znovu skicovat.
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KROK 3 /

CESTA
K VYSNĚNÉMU
DOMU
Navrhneme a realizujeme pro Vás
dům a interiér na klíč. Když budete
chtít, vybereme pro Vás do Vašeho
moderního rodinného domu
i polštáře na sofa… Zakládáme si na
komplexním přístupu, od první skici
přes návrh, kompletní projektovou
dokumentaci včetně interiéru,
až po vlastní realizaci. To všechno
je práce, kterou milujeme.
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KROK 4 /

ZEVNITŘ VEN
Návrh samotného domu vychází z naší filozofie,
kdy dům tvoříme zevnitř ven. Začínáme interiérem.
Z dobře navržené dispozice, určující budoucí
podobu bydlení vznikne dům. Přikládáme velkou
váhu propojení exteriéru s interiérem, se zahradou.
Protože interier je pro nás především o pohodě
bydlení. A bydlení – to je domov…
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KROK 5 /

MÍSTO, ZAHRADA, INTERIÉR
Říkám rád klientům: „Bydlete od plotu k plotu.“ Vnímejte, žijte v místě,
které máte. Dům nesmí člověka omezovat, zahrada a její propojení
s interiérem domu velkými plochami oken je poznávacím znamením
celé práce AKA. Prohlédněte si, jak pracujeme se spojením interiéru
a exteriéru na našem webu anebo v publikovaných článcích.
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KROK 6 /
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DETAILY, LÁSKA
stories
K ŘEMESLU
Návrh interiéru je pro nás detailní prací, která
zpracuje projekt do posledního dílčího detailu.
V tomto kroku navrhneme a připravíme k realizaci
atypické součásti Vašeho interiéru. Rádi vám
předvedeme míru detailu, kterou se zabýváme.
Potrpíme si na krásu řemeslného zpracování.
Všechny naše interiéry si realizujeme na klíč
s našimi vyzkoušenými subdodavateli. Je to
přirozený proces, vymyslet dům, a pak ho postavit.
Jinak to ani neumíme.
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KROK 7 /

stories

ŠŤASTNÝ KROK
stories
Musíte udělat Vy. Proměnit své sny o krásném
novém bydlení ve skutečnost. Chceme Vás
na těchto stránkách inspirovat a dát Vám
spoustu tipů a ukázek toho, jak právě
Ateliér Kunc Architects může být Vaším
architektem a partnerem.
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HISTORIE

RODINNÉ DOMY,
KTERÉ VÁM
ROZBUŠÍ SRDCE
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DŮM NAD VODOPÁDEM
Frank Lloyd Wright / USA
Realizace: 1935–39

Vodopád dal jméno bezpochyby
nejslavnějšímu modernímu obytnému
domu na světě. Každý rok ho navštíví
přes 75 000 lidí. Dům se nachází hluboko
v lesích na břehu horské bystřiny Bear
Run v Pennsylvánii. Tušili jste, že základní
koncept autor nakreslil za dvě hodiny?
Začal u půdorysů, které rýsoval na jeden
papír vždy jednou barvou pro každé patro,
poté nakreslil řez a nakonec jižní pohled
na dům a vodopád. Dům vznášející se
nad vodopádem, život s tekoucí řekou,
s jejím nekončícím šuměním… Asymetrie,
kontrast, proporce, kontinuita, příroda –
to jsou hlavní znaky domu.
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SKLENĚNÝ DŮM

Philip C. Johnson (spoluautor: Richard T. Foster)
/ USA / Realizace: 1949
O pár let později vznikl další slavný dům, který si architekt
Johnson navrhl sám pro sebe. Skrývá se sedmačtyřicet
akrů velkém pozemku v New Canaan ve státě Connecticut.
Glass House a deset dalších staveb (dům pro hosta, jezerní
pavilon, pinakotéka, glyptotéka, návštěvní pavilon...), které
Johnson v průběhu půlstoletí na svém pozemku zrealizoval,
patří mezi stěžejní díla světové architektury. Jestli je někde
propojení obytného interiéru s přírodou dovedené
k dokonalosti, tak to je Johnsonův Glass House.
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CASA MALAPARTE

stories

Adalberto Libera
/ Itálie / Realizace: 1938–43

stories

"Ten den, co jsem se rozhodl
postavit tento dům, jsem nevěřil,
že nakonec tento dům o mně
vypoví víc než celé mé literární
dílo." Curzio Malaparte.
A do třetice: k létu neodmyslitelně patřící dům Casa Malaparte
od architekta Adalberta Libery
na mysu Massullo na jižním pobřeží ostrova Capri. Zasněte
se s námi a přeneste se alespoň
ve fotografiích na jih Evropy.
Vždyť je léto!
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TIP:
Podrobně naše realizace rodinných domů
prozkoumejte v sekci Napsali o nás na našem webu
www.atelierkunc.com.
Chtěli byste dům od Ateliéru Kunc Architects? Přijďte
si popovídat. Rádi Vás u nás přivítáme.
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POD LETNÍM
NEBEM AKA

stories

MILUJEME ZAHRADY

máme rádi louky, snažíme se navrhovat
zahrady v přírodním stylu. Milujeme
bambusy a velké trávy! Vybrali jsme
několik našich oblíbených rostlin, které
jsme využili při realizaci obytného
interiéru zahrad našich klientů.
Inspirujte se.
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ATELIÉR KUNC
ARCHITECTS

V MÉDIÍCH
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Možná jste si všimli, že naše realizace
jsou čím dál častěji publikovány
v různých časopisech a médiích.
Samozřejmě nás těší zájem veřejnosti
o domy a interiéry, které navrhujeme.
Na našich webových stránkách
najdete pravidelně aktualizovanou
sekci 'Napsali o nás', kde archivujeme
články o naší práci.
Aktuálně vaší pozornosti
doporučujeme profilový materiál
v Hospodářských novinách
anebo aktuální vydání Villa Journalu,
kde je rodinný dům ve Svatbíně
zařazený mezi nejzajímavější vily
a domy z celého světa. A naše
poslední realizace interiéru „podle
nás“ v projektu Rezidence Vltava.
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PRÁVĚ SE DĚJE
V ATELIÉRU KUNC ARCHITECTS
stories
Toto léto je opravdu hektické a plné nové, zajímavé
práce. Intenzivně připravujeme interiéry společnosti
RWE a BOSCH, kde v novém pracovním prostředí
od AKA bude pracovat přibližně 600 lidí. Zajímá Vás
koncept Landscape Office, který jsme využili nejen
zde? Prolistujte si vydání AKA STORIES březen 2015,

které je věnované tématu kancelářské práce
a interiérů HOME OFFICE.
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NA NÁSTĚNCE MICHALA KUNCE:
RODINNÉ DOMY A BYDLENÍ
Léto a cestování je velkým inspiračním zdrojem a do pinterestového
účtu Michala Kunce přináší spoustu nových impulsů, nápadů a tipů.
Mohly by zajímat i Vás! Sledujte Michalovy inspirace na Pinterestu.
Červencová nástěnka je plná hlavně rodinných domů. 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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Každý měsíc vydává
ATELIER KUNC architects, s.r.o.
www.atelierkunc.com

Sledujte AKA Stories.
Další číslo našeho časopisu
k Vám vyšleme v srpnu 2015.

Koncept, grafika a redakce: Idealab / Radek Váňa,
Tereza Čermáková
Stáhněte si všechna čísla newsletteru na
www.atelierkunc.com
© 2015. Všechna práva vyhrazena.

21

