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ÚVODEM. KLIDNÉ VÁNOCE
Jsme rádi, že právě čtete letošní čtvrté číslo
našeho AKA Stories. Každý měsíc pečlivě
vybíráme, které projekty a jaká témata vám zde
představíme. Tentokrát jsme se – i proto, že
pomalu končí – ohlédli za tím letošním rokem.
U nás ve studiu byl rok 2014 ve znamení velkých
změn, spousty zajímavých projektů, na nichž
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jsme pracovali i stále pracujeme. Některé jsme
vám představili v předchozích číslech AKA
Stories, jiné alespoň v souhrnu vám představíme
nyní. Chceme vás tímto především inspirovat
a ukázat, že svět naší architektury je krásný,
kreativní a není vzdálený běžnému uživateli.
Naše kanceláře, stejně jako rodinné domy dnes
denně využívají tisíce lidí. Pracují v nich, často
v nich žijí. Prohlédněte si „náš rok“, několik tipů ze

světa i náš nový web, který jsme dokončili
letos na podzim.
Na závěr bych vám všem chtěl popřát klidné,
tedy (nepracovní :-) Vánoce, dobrý start v roce
2015 a těším se opět na setkání s Vámi v lednu
příštího roku.
Srdečně Váš,
Michal K.
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AKA
TWIST
„DŮM MÁ PŘIPOMÍNAT
MÍSTO, KDE TRÁVÍTE DOBROU
DOVOLENOU. ANEBO PRÁVĚ
PŘICHÁZEJÍCÍ VÁNOCE.“
Naposledy v tomto roce se nalaďte
na naši frekvenci. Vánoce jsou
pro nás především časem setkání
s našimi nejbližšími. Časem, kdy
jsme rádi doma, uprostřed svých
bytů a domů. I proto je bydlení
základem práce našeho ateliéru.
Říkáme: jde o nám o architekturu
zevnitř. Vytváříme stylové, ležérní
interiéry, ve kterých se pohodlně
žije… Vytváříme vám: klientům
a přátelům nový domov.
Domov je o bydlení a z bydlení,
interiéru nám společně vznikne
krásný dům. Naše interiéry mají
nadčasový styl, harmonii a jsou
originální. Domy plné slunce.
Domy jako básně. Užijte si Vánoce
v krásných interiérech. V krásných
domech.
Leťte s námi na
www.atelierkunc.com
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P. F.
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
„POUR FELICITER“
Moje trasa zimní Prahou do centra města
vede kolem Pražského hradu, do barokních
ulic Malé Strany a Starého Města.
Přemýšlím, jak na stránkách AKA Stories
zakončit tento rok. Je to zavazující, protože
za ta tři vydání, která jsme dosud vydali, je
vás čtenářů víc než tisíc. Ano, pro mne je
to ohromující číslo.
Jak vám všem popřát vše dobré do nového
roku a vyhnout se přitom klišé klidných
Vánoc?
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Zůstanu uprostřed domů, které mne i celý
ateliér zaměstnávají a především baví (!)
celých 365 dní v roce. Cestou Chotkovými
sady mi na mysl přichází skoro dvě stě let
starý příběh Karla Chotka, významného
českého šlechtice a nejvyššího purkrabího
českého království.
I díky němu se v Praze i jinde tehdy hodně
stavělo: ulice a náměstí, kanalizace, nové
společenské, zdravotní a charitativní
budovy, veřejné sady a stromořadí.
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Každá architektura potřebuje
osvícené investory, třeba jako
byl Chotek… A mne napadá,
že právě takové my v Ateliéru
obvykle máme. Děkujeme vám
všem. Mimochodem, byl to hrabě
Karel Chotek, kdo do českých
zemí přinesl tradici novoročních
přání – Pour Feliciter. Jako
významný popularizátor
novoročenek a frankofil (ostatně
francouzština patřila na počátku
19. století k povinné výbavě
vyšších společenských vrstev),
se zasloužil o to, že zkratka PF
v českém prostředí zdomácněla
a dodnes je text PF nebo POUR
FÉLICITER běžnou součástí
českých novoročenek. Od mé
cesty do centra Prahy, přes
Chotkovy sady až po přání hodně
štěstí v novém roce vás zvu na
procházku našimi realizacemi
letošního roku.

RODINNÉ
DOMY
stories
2014

DŮM
VE SVATBÍNĚ

DŮM
V PETROVĚ
DŮM
V KARLÍKU
U DOBŘICHOVIC

VILA
V HOSTAVICÍCH
DŮM
V ZELENČI

DŮM
V POČERNICÍCH
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DŮM
ÚJEZD
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VILA V
HODKOVIČKÁCH
DŮM
V POSÁZAVÍ

REKONSTRUKCE
ČINŽOVNÍHO
DOMU
NA LETNÉ

VILA
V HOSTIVICÍCH
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REKONSTRUKCE
DOMU V ÚSTÍ
NAD LABEM

BUNGALOV
V MODŘANECH

KANCELÁŘE
2014
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LAMA
GROUP

NCR
LBM
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ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
V MILOVICÍCH
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MY & SVĚT
OKOLO NÁS
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Kromě nového webu jsme pro vás začali
v září tohoto roku vydávat náš mini lifestyle
o designu, architektuře a bydlení – AKA
Stories a účastnili jsme se s design roomem
pro exkluzivní značku Elite Bath letošní
přehlídky Designblok (viz AKA Stories 02-2014).
Zajímavým počinem byla a je soutěž IQ Bydlení,
soutěž studentů architektury na téma chytré
bydlení: „Jsme přesvědčeni, že právě v oblasti
bydlení je laická veřejnost schopná architektuře
nejlépe porozumět, soutěž může být jedním ze

spojovacích můstků mezi architekty a širokou
veřejností, pomáhá veřejnosti osvětlit, v čem
spočívají hodnoty kultivovaného prostředí, které
by mělo obklopovat náš život na každém kroku.“
S hlavním motem soutěže IQ bydlení se do
značné míry ztotožňujeme, i proto se Michal
znovu účastní v letošní porotě již pátého ročníku.
A samozřejmě jsme publikovali několik článků
v médiích o naší práci, jak o domech, tak
o našem konceptu kanceláří „landscape office“.
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PŘÍŠTÍ
ROK
& AKA
STORIES
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Myslím si, že architekt by měl mít
určitý kulturní přesah, proto vás
chceme inspirovat, ukázat náš
komplexní pohled na architekturu,
design a interiéry. Především ale na
téma, které mne i celý ateliér zajímá
nejvíce – jak kvalitně bydlet.
I v novém roce 2015 pro vás každý
měsíc nachystáme další vydání
AKA Stories a budeme vám posílat
naše nové projekty, studie, ale
i připravované realizace. Můžete se
těšit na otevření ukázkového bytu
Rezidence Vltava, na naše nové
kancelářské projekty, na články
v médiích a spoustu dalších
novinek. Sledujte náš web.

Stáhněte si všechna čísla AKA
Stories přehledně seřazená
na našem webu.
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PRÁVĚ
SE DĚJE
V ATELIÉRU
REZIDENCE VLTAVA:
FINIŠUJEME
Skočit si na kávu, pro čerstvě upečený
chleba, noviny nebo květiny? Jednoduchá
věc, protože v projektu Rezidence Vltava
v pražském Karlíně je vše u ruky. Právě
zde dokončujeme ukázkový byt, který
vám již brzy podrobně představíme.
Krásné místo... Přímo na zeleném
nábřeží nad Vltavou, doslova deset
minut pěšky od Florence, téměř v centru
města a přece obklopeno přírodou bude
na prodej 105 nových bytů. Světlo,
prostor a harmonie bydlení. To jsou
naše hodnoty při dotváření nejhezčích
částí Rohanského ostrova. Tento projekt
letos získal absolutní vítězství v kategorii
soutěži Czech Real Estate Awards 2014.
www.rezidencevltava.cz
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CO ZAJÍMÁ MICHALA KUNCE
Přinášíme vám prosincové pins.
Přidejte s k nám na Pinterestu a jestli hledáte
zajímavé a krásné vánoční dárky, tady najdete
moji inspiraci: www.nordicday.cz
Krásné Vánoce… Michal K.
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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.
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 04
prosinec 2014
Sledujte AKA Stories.
Další číslo našeho časopisu
Vám pošleme v lednu příštího roku.

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.
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