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Naše procházka ideálním domovem
byla v minulém díle AKA Stories věnovaná koupelnám. Tentokrát vás zvu do
kuchyně a k pomyslnému srdci každého
domova – k rodinnému krbu. Pozorovali
jste někdy soustředěně plameny v krbu
nebo kamnech? Praskání dřeva, mihotavé barvy a uklidňující plápolání vytvářejí v kuchyni nebo obývacím prostoru
vlastní krajinu pro vaši imaginaci.
Zvu vás na prohlídku nejen kuchyní...
Vítejte u AKA krbu.
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Přeji Vám letní čtení plné inspirace.
Váš, Michal K.
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KUCHYNĚ
JE ZÁKLAD
INTERIÉRU,
BYDLENÍ
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Krajina a prostor, ve kterém člověk žije, jej vždy ovlivňuje a silně na něj
působí. Vnější okolí a prostor, v němž pobýváme, se otiskuje a přenáší i do
podoby naší duše. Duše a vnitřní svět pak přirozeně zpětně působí na to,
jaké prostředí vyhledáváme a sami vytváříme. Naše vnitřní krajina pak tedy
ovlivňuje a dotváří to, jak vypadá naše okolí a jakým způsobem bydlíme.
Často s našimi klienty mluvíme o jejich potřebách a čteme na mapách
jejich přání a potřeb. Interiér – a to nejen ten kuchyňský – je srdcem vašeho
domu nebo bytu. Dopřejte si klid na snění a věnujte své duši i prostředí,
v němž pobýváte, patřičnou péči.
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KUCHYNĚ
PODLE
AKA
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Představte si, že procházíte domem –
je to vaše krajina snů. Pojďte se s námi
dnes zastavit právě v kuchyni. Toto je
pět hlavních AKA charakteristik moderní
kuchyně:
• Kuchyně je místo společného
rodinného času
• Preciznost a spolehlivá funkčnost:
kuchyně musí fungovat jako dobře
seřízený stroj
• Prostor kuchyně navržený architektem
v sobě má především řád
• Kuchyně ztělesňuje design spojený
s příběhem
• Příroda musí být přirozenou součástí
kuchyně i přirozeným zdrojem surovin
• Kuchyně je součástí obytného interiéru,
jde o plynoucí prostor s jídelnou a tzv.
living space
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OHEŇ
V INTERIÉRU
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Ze všech věcí, které vyvolávají a navozují
snění, je plamen jedním z vůbec nejsilnějších. Plamen nás dokáže přenést do nejrozmanitějších světů. Vyzývá nás k tomu,
abychom se dívali a ponořili do tisíce vzpomínek, které si uchováváme. V blízkosti
plamene si dovolíme jít za svými sny velmi
daleko… Ztraťte se ve svém snění, které do
vašich domovů může vnést kouzlo a pomoci vytvořit interiér, ve kterém se vám bude
skvěle bydlet.

6

PROHLÉDNĚTE SI SEKCI
BYDLENÍ NA NAŠEM WEBU
A NAČERPEJTE INSPIRACI
MEZI NAŠIMI REALIZACEMI.
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PĚT VĚCÍ, KTERÉ
NECHYBÍ V KUCHYNI
MICHALA KUNCE
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TŘIKRÁT
Z HISTORIE
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ZAUJALO NÁS…

Prostor kuchyně je už od starověkého Řecka
centrálním místem, okolo kterého byly postaveny ostatní místnosti domu. Nádvoří obvykle
sloužilo jako jídelna a případně i jako kuchyně.
Pokud byla kuchyně umístěna v místnosti,
často se nacházela vedle koupelny, aby se využilo teplo z ohně v kuchyni pro vyhřívání obou
místností.
Znáte japonské pece kamado, původně
z 3. až 6. století? Dodnes se nabízejí v různých
obměnách a moderních úpravách. Byly obvykle vyrobeny z hlíny a omítky a topilo se v nich
dřevem nebo dřevěným uhlím, které se plnilo
skrze díru vpředu.
Dnes budete nejspíš vařit na plynovém nebo
indukčním sporáku, ale jejich historie není zas
tak dlouhá. Vůbec první plynový sporák byl
patentován v USA v roce 1825 a jeho rozšíření
bylo přímo spojené se zaváděním plynu do
měst díky veřejnému osvětlení. Na začátku
20. století se ve městech vytvořila dostatečná
elektrická síť, která umožňovala zavádění i dalšího typu - elektrických sporáků, které začaly
vytlačovat plynové sporáky z trhu.
Ale to už jsme skoro v dnešních dnech.
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OBLÍBENÉ KUCHYNĚ
MICHALA KUNCE
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PRÁVĚ SE DĚJE
V ATELIÉRU KUNC ARCHITECTS
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Právě teď začalo léto a my pracujeme na návrhu
krásné břevnovské vily. Dokončujeme také interiéry
kanceláří firmy BPD a kromě toho připravujeme
několik rodinných domů a interiérů. Děje se toho
opravdu hodně a toto léto rozhodně v AKA není
lenivým nebo ospalým časem.
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NA NÁSTĚNCE MICHALA KUNCE:
KUCHYNĚ A JÍDELNY
Hledáte inspiraci pro Váš domov? Do vašeho mobilního telefonu nebo
počítače můžete pravidelně dostávat výběr z toho nejzajímavějšího ze
světa interiérového designu... Zajímavé nápady, realizace a inspirace
od architekta Michala Kunce. Jako celé toto číslo, jsou i červnové pins
na téma kuchyní.
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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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AKA STORIES 10
červen 2015
Sledujte AKA Stories.
Další číslo našeho časopisu
k Vám vyšleme v červenci 2015.

Každý měsíc vydává ATELIER KUNC architects, s.r.o.
www.atelierkunc.com
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Stáhněte si všechna čísla AKA stories
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