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MILÍ PŘÁTELÉ,
bydlení je to, co se každého z nás bytostně
a velmi osobně dotýká. Pocit „mít dobré bydlení“
má každý z nás v sobě hluboce zakořeněný a já
osobně považuji navrhování bydlení za jednu
z nejkrásnějších disciplín architektury. Vlastně
za její základ.
Krásné bydlení plné příjemných emocí je naše
práce a poslání v ateliéru. Věnujeme se jí řadu
let a vy, kteří pravidelně čtete AKA Stories,
víte, že naši vášeň pro krásné interiéry rádi
pravidelně sdílíme.
Kromě vybraných předchozích čísel AKA Stories
jsme natočili také film
, ve kterém popisuji
naši filozofii, cestu ke kvalitnímu bydlení, prvky,
atmosféru a principy, ze kterých skládáme
ležérní interiéry plné emocí. Do tohoto vydání
AKA Stories jsme zařadili naše čtyři dokončené
byty, na kterých je hezky vidět, jak se dá krásně
bydlet. Každý je v jiné části Prahy, každý má
jiný příběh a jiného klienta. Každý je originál
na míru. Jako všechny naše projekty.
Všechny ale spojuje naše láska ke kráse,
a hlavně k pohodlnému bydlení. Inspirujte se,
projděte si na následujících stránkách AKAS
naše nové bydlení… A pokud chcete od nás
navrhnout byt nebo dům,
prostě mi napište na ak@atelierkunc.com :).
Za chvíli tady doufám bude jaro a my pro vás
už teď chystáme další vydání AKA Stories:
těším se na setkání s Vámi, protože
v dubnovém AKA Stories přineseme
další rozhovory, inspirace i návrhy od
Ateliéru Kunc Architects.
Váš, Michal
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Rozhovor

Jiřím
Zavadilem

Naším dnešním hostem je ředitel českého zastoupení švýcarské firmy Vitra.
Jiří Zavadil patří k lidem, kteří o interiérech a krásném bydlení ví opravdu
hodně, protože od roku 2003 pracuje ve firmě Vitra jako ředitel. Švýcarský
koncept funkčního a nadčasového nábytku definuje už desítky let standard
bytových interiérů. Vitra rovná se pro nás krásné a vkusné věci. Čistý design.
V našich návrzích nábytek a doplňky této firmy rádi používáme, a proto
bylo pozvání Jiřího do AKA Stories přirozeným a logickým vyústěním naší
dlouholeté spolupráce.
V tomto čísle AKA Stories se věnujeme bytům, ve kterých krásně bydlí. Proto
Jiří, dovol mi na začátek velmi osobní otázku: kde a jak bydlíš?
Bydlím se svou rodinou v domě za Prahou. Jedná se o rekonstrukci
a dostavbu domu z roku 1936.
Které tři věci ze svého bytu nebo domu bys sis s sebou vzal, kdybys ses musel
stěhovat do ciziny?
Archiv rodinných fotografií a video záznamů, výtvarnou tvorbu svých dětí
a portrét své ženy.
Co pro tebe osobně definuje pojem „krásné bydlení“?
Pro mě jde především o atmosféru místa a prostoru, ve které se cítím trvale
dobře a těší mě v něm trávit svůj čas. Bydlení zásadně ovlivňuje lokalita,
dům/byt, jeho vnitřní uspořádání/vybavení a především lidé, kteří v něm jsou
spokojeni. Pokud jsou tyto faktory v rovnováze, můžeme hovořit o krásném
bydlení.
4
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Řadu let Vitra prodává nábytek a doplňky od těch nejlepších světových designérů
a vaše značka definuje to, čemu říkáme „špičkový design“. Jaký je tvůj oblíbený
designér a jeho práce?
Tvorba Charlese a Ray Eamesových má neuvěřitelný přesah do současnosti
a stále inspiruje mnoho autorů. Asi jsem se ještě nesetkal s tak širokým
záběrem a přesahem do jiných oborů. Ze současných autorů mám rád
práci britské dvojice Barber&Osgerby a francouzských sourozenců
Bouroullecových.
Letošní jaro bude tak trochu netypické, protože namísto dubnového svátku
celosvětového designu v Miláně se tam (doufám) potkáme až v červnu. Přesto,
prozradíš, jaké novinky letos Vitra na Salone del Mobile chystá?
Bohužel Vitra svou účast v náhradním termínu nepotvrdila. Máme v plánu novinky
prezentovat na našich lokálních zastoupeních, tedy i v Praze. Termín ještě nebyl
stanoven. Půjde o nová díla z Vitry a Arteku. Nechte se překvapit!
Podobně jako v kancelářských interiérech i v bytových lze vystopovat určité trendy.
Jaké jsou podle tebe trendy v bydlení?
Velkou roli v bytových interiérech dnes hrají kvalitní materiály a barevnost, která
dává vyniknout nejen strukturálním prvkům, ale také mobiliáři, které pak tvoří
harmonický celek. Vnímání těchto parametrů ve spojení s vytvořením pozitivních

emocí pro konkrétního klienta vytváří příjemný prostor pro život. Zde vnímám
jako klíčovou roli architekta.
Vitra se v oblasti bydlení vždy profilovala jako firma plná krásných a nadčasových
věcí. Zajímalo by mě, kolik věcí vlastně dnes vyrábíte a prodáváte? Lze říct pro
představu nějaká čísla?
Jsou to jistě řádově stovky produktů, v různých variantách. Řadím zde
samozřejmě také kolekci Artek.
Velké téma pro Vitra jako nositele originálních myšlenek a návrhů bylo kopírování.
Stále s ním bojujete?
Jednou mi někdo řekl, že pokud nás ostatní kopírují, děláme svou práci dobře.
Bohužel množství kopií roste a s ním i počet podvedených zákazníků. Nejúčinnějším
prostředkem je dlouhodobá investice do vzdělávání o pochopení rozdílu mezi
originálem a kopií v daném oboru. Soudně jsme v ČR řešili jeden případ.
Manželé Eamsovi a další designéři, kteří pro Rolfa Fehlbauma a jeho značku
navrhovali, přinesli do světového designu spoustu inovativních řešení. Která jsou
podle tebe ta nejdůležitější?
Vývoj první celoplastové židle Panton Chair, první kancelářské křeslo se
synchronní mechanikou, první kancelářský stůl na bázi společné platformy Joyn,
první akustický kancelářský systém Alcove Sofa, apod.
FOTO: VITRA
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Byty, to je bydlení
kde se krásně žije
Co spojuje naše realizace interierů? Jsou
o pohodě bydlení. Emoce, nálada, vášeň
a přístup, který v jiném architektonickém
studiu nenajdete. Naše byty jsou
výjimečné, stejně jako jejich majitelé. Mají
své originální příběhy. Při jejich navrhování
věnujeme pozornost každému detailu,
výběru materiálů, atmosféře a celkovému
řešení. Pracujeme s emocemi, protože ty
k bydlení neodmyslitelně patří. Zajímá vás,
jak postupujeme? Pojďte s námi objevovat
inspirující svět bydlení AKA.

je to, co práci našeho ateliéru odlišuje
od jiných ateliérů. „Vůbec nepovažuji
nálady, emoce nebo atmosféru okamžiku

Přečtěte si
naši Filozofie
šťastného
bydlení

Emoce v interiéru
Záměrně pracujeme s emocemi,
s atmosférou a náladou. Hloubka emocí

za něco, co by architekturu a její význam
oslabovalo. Dává jí to sílu a hloubku. Proto
v naší práci takové emoce s klientem

cíleně vytváříme. Chceme, aby naše
interiéry a domy vzbuzovaly silné pozitivní
emoce, pocity, nálady. Smyslem je, aby se
v nich krásně žilo, aby to byl domov,“ říká
Michal Kunc.
Základem našich úvah je filozofie, ke které
jsme došli nejen během cest po světě,
ale především navrhováním pro zcela
konkrétní lidi a rodiny. Neexistuje jeden
typicky český nebo jakýkoliv jiný klient,
který by měl nějak přesně spočitatelnou
představu. To, jak náš ateliér profilujeme,
je něco víc než jen architektura. Je to
vášeň po kráse.
My v AKA jsme jako butik studio: chceme
pracovat pro ty klienty, kteří s námi
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sdílejí stejné hodnoty, mají stejný přístup
k životu, mají stejnou chemii, naladění
jako my. A naší tvorbou se navzájem
přitahujeme. Empatie architekta a zájem
je začátkem společné práce. My dovedeme
naslouchat klientovi, dovést naše společné
debaty nad přáními a potřebami až ke
splněnému snu o životě v klidu a pohodě
vlastního bydlení. Všichni potřebujeme
svoje místo, kam patříme, svůj domov.
Navrhovat lidem nový domov, měnit svět
na lepší místo je krásné poslání a tím
žijeme.
Nenápadná krása
Naše interiéry jsou "nenápadně
krásné". Jejich síla není v drahých nebo

netypických materiálech… spočívá ve
vnitřní atmosféře pohody. Každý interiér

Zvu vás také
k našemu filmu,
kde vyprávím
o své, naší cestě
k navrhování
a architektuře
bydlení.

s

je jako příběh. Originál. Složený z mozaiky
mnoha věcí a jejich vzájemného působení:
je přece tak krásné kombinovat přírodní
materiály, koláž povrchů, dřevo s cihlou,
kamenem, sklem, barvou. Přidejte sluneční
světlo a doteky přírody. Každý byt
a interiér pak vypráví o stylu života svých
obyvatel. Jsou to příběhy v nich a okolo
nich. Odehrávají se, drží nás v teple
a bezpečí, vytvářejí útočiště, náš domov.
Krásný interiér v nás vzbuzuje pozitivní
emoce, přitahuje nás, představujeme si, že
takto bychom měli a chtěli žít. Pak během
tvorby a navrhování, získáme k interiéru,
domu, svůj osobní vztah, už to není jen
"byt", je to partner, osobnost s vlastní
duší. Místo, kde se krásně žije. A my jsme
tam šťastní. Jsme doma.
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Libeňský
penthouse
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Naše byty jsou výjimečné,
stejně jako jejich majitelé.
Mají své originální příběhy.
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Vytváříme stylové,
ležérní interiéry,
ve kterých se
pohodlně žije…
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Libeňský
penthouse
Autoři: Michal Kunc, Jana Šandallová
Užitná plocha: 177 m2
Autoři: 2018−2019

Prohlédnout
na webu
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Bydlení
podle AKA

Byt na
Břevnově
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Vytvořili jsme interiér
propojený se zahradou.
Můžete tak žít městský
život s kvalitou žití jako
v rodinném domě.
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Použili jsme kombinace
přírodních teplých
tónů a povrchů, dřeva,
stěrek a vše doladili
černými detaily.
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Prohlédnout
na webu

Autoři: Michal Kunc, Jana Šandallová
Užitná plocha: 240 m2
Autoři: 2018−2019
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Podolí
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Emoce a nálada jsou
hlavními poznávacími
znaky interiérů AKA.“
20

Když navrhujeme prostor,
je koupelna jedním
z nejdůležitějších míst v domě.
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Byt
v pražském
Podolí

Prohlédnout
na webu
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Autoři: Michal Kunc, Petra Semerádová,
Lucie Eisová
Užitná plocha: 260 m2
Autoři: 2017−2018
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podle AKA

Vintage Flat
na Barrandově
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Vintage flat – útočiště – když chcete
být chvilku sami nebo máte bohatý
večerní program v centru a chcete
ve městě zůstat přes noc.
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Byt v Barrandovských
zahradách je taková
mozaika z cest – trochu
etno, trochu Japonsko
i wabi sabi, a také
trochu laid back
z Nového Zélandu.
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Vintage Flat
na Barrandově
Autoři: Michal Kunc, Jana Šandallová
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Prohlédnout
na webu

Užitná plocha: 115 m2
Autoři: 2018−2019
Prohlédněte si také samostatné vydání AKA Stories
věnované tomuto jedinečnému bytu.
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Inspirace | Na cestě…
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Pod plachtami
chorvatským
archipelagem
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Miluji cestování a zážitky z cest pak přenáším do našich
návrhů. Miluji vodu ve všech jejích podobách. Největší
zdroj je pro mě plachtění. Dnes vás tedy zvu na moře:
plachtění okolo čarovně krásných chorvatských ostrovů,
kde jsme strávili dlouhé a divoké dny na závodech plachetnic. Po chladné a designové Kodani, kterou jsme
navštívili v minulém vydání AKA Stories, dnes budeme
putovat dolů na jih za sluncem a delfíny.
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Měkké odstíny teplého lámajícího
se světla, vybělené dřevo a dlažba
omývaná slanou vodou. Odstíny
barev vypálené jižním sluncem,
okrové, pískově béžové až zlatavé…
A bílá… pohoda… Že je vám to
povědomé z našich interiérů? Chorvatsko, jeho moře, písek a voňavý
vzduch jsou naše velká inspirace.
Pojďte si užít dotek léta a pohody.
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Inspirace |

"Rád inspiruji a nechávám se inspirovat, tady jsou mé oblíbené
design ikony, hudba, knihy a příběhy, které inspirují mne."

Kniha
Tolle Eckhart

Hudba
Hotel Costes
Další ze série skvělých
chilloutů série Hotel
Costes, která nám
často běží v ateliéru
při navrhování.

Kniha kterou prostě
musím doporučit všem,
stále se k ní rád vracím,
je o vědomém životě
a přítomnosti.

www

www
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Inspirace | LIFESTYLE svět podle Michala Kunce

„

Tématem tohoto AKA Stories jsou interiéry, kde se krásně bydlí. Vybrali jsme v našem ateliéru pět věcí, které rádi
používáme při navrhování bytů našich klientů. Nechte se inspirovat.

Čaj Arya Tara
Wonder Tippy
Handrolled

Designový
čajový servis
od Kinto

k navození příjemné atmosféry

Čistá japonská elegance
nejen pro chvíle relaxace

www

www
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Inspirace | LIFESTYLE svět podle Michala Kunce
Vlněná deka
z Tkalcovny Strmilov Lněné povlečení
ze Švédska
www

Jeden z nejstarších
vzorů, který vás
okouzlí i zahřeje

Povlečení díky kterému
se vám ráno nebude chtít
z postele.

Vůně
Purotatto

Italská bytová vůně, která svou
čistotou připomíná čerstvě vyprané
prádla a vůni prvních květin.

www
www
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Rozhovor
s Michalem Kuncem
o bydlení
Chcete se dozvědět více o naší tvorbě? O tom, jak navrhujeme interiéry a jaký je
vlastně přístup Ateliéru Kunc Architects k architektuře? O tom, co by
Vás mohlo zajímat, než k nám přijdete?
Naše vyprávění o architektuře, emocích a náladě bydlení jde od
Tady je
srdce. Sdílejte s námi naše názory na architekturu a interiérový
AKA
film
design. Na to, jak ji vnímáme my v ateliéru.

o navrhování
bydlení
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adresa
ateliéru
Nad Spádem 650/12,
147 00 Praha 4 — Podolí

tel
email

+420 733 536 685
ak@atelierkunc.com

web

www.atelierkunc.com
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Členové
týmu
Michal Kunc

Michal Matějíček

Petr Tesař

Lucie Eisová

Jana Šandallová

ak@atelierkunc.com

mm@atelierkunc.com

pt@atelierkunc.com

le@atelierkunc.com

js@atelierkunc.com

Michal Sůva

Ondřej Jelínek

Michal Švejda

Kateřina Ždychová

Javier Navas Fabregat

ms@atelierkunc.com

oj@atelierkunc.com

msv@atelierkunc.com

ks@atelierkunc.com

jnf@atelierkunc.com

s

ADRESA NAD SPÁDEM 650/12, 147 00 PRAHA 4 — PODOLÍ / TEL +420 733 536 685 / EMAIL AK@ATELIERKUNC.COM / WEB WWW.ATELIERKUNC.COM
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SLEDUJTE
AKA STORIES.
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ATELIER KUNC
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WWW.ATELIERKUNC.COM
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Děkujeme
za vaši důvěru,
díky které se
můžeme věnovat
naší práci
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