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MILÍ PŘÁTELÉ,
po šesti letech vydávání AKA Stories
výrazně měníme koncept. Z newsletteru,
který jsme začali připravovat především
pro naše příznivce a klienty, se pomalu
posouváme k regulérnímu časopisu.
Proč? Chceme s vámi sdílet náš pohled na
svět: naše cesty, naše radosti, naše příběhy.
A samozřejmě naši architekturu, která tím
vším prostupuje. Ostatně i proto se náš
časopis jmenuje AKA Stories.
V tomto podzimním čísle také poprvé
najdete rozhovor s našimi klienty. Máme
obrovské štěstí, že pracujeme pro zajímavé
a skvělé lidi a můžeme se tak navzájem
inspirovat!
A právě tyto zajímavé osobnosti vám chceme
pravidelně představovat. Proto do každého
čísla AKA Stories pozveme jednoho z našich
klientů, aby představil nejen svou práci, ale
i společné dílo s Ateliérem Kunc Architects.
Dnes je naším hostem Veronika Brázdilová,
generální ředitelka společnosti XEROX pro
Českou a Slovenskou republiku a Maďarsko.
Pro ni a jejího manžela Zdeňka jsme navrhli
nejen rodinný dům v Modřanech (najdete
na našem webu zde), ale i Vintage flat –
přívětivý byt na pražském Barrandově.
Přečtěte si rozhovor na straně 13.
Další nové příběhy, která obohatí
naše AKA Stories, přinese rubrika
Na cestě. To bylo moje dlouholeté
přání cestovat, sdílet moji lásku
k cestování a ukazovat zajímavá
místa a lidi, kteří mne inspirovali.
Jsem přesvědčen, že právě tyto
inspirace dávají naší architektuře
nové impulsy a jedinečný rozměr.
3

Zvu vás proto na cestu na sever ries
Evropy – do Skandinávie. Odtud
sto
jsem se vrátil s rodinou rád s vámi
sdílím mé zážitky z cest. Rád lidi
kolem sebe inspiruji, a tak kromě
cestování přicházíme v AKA Stories
s novou rubrikou Inspirace. Pro vás
osobně jsem vybral pět věcí, které
byste neměli minout. Pět mých
oblíbených produktů, které najdete
v našich interiérech a které vás
mohou inspirovat. Tématem vydání
je náš nový interiér Vintage flat,
proto i těchto mých 5 oblíbených věcí
nějak souvisí s tématem „vintage“.
Až budete hledat inspiraci pro své
bydlení, třeba vás osloví. Já je mám
rád a rád je doporučuji i Vám. A na
závěr moje oblíbená kniha a hudba.
Já – stejně jako Vy – hledám v životě
štěstí. A k tomu je potřeba být
vědomý a umět se na sebe podívat.
Kniha, kterou Vám doporučuji, mi v
tom moc pomáhá. Pomáhá mi vracet
se na správnou cestu. A hudba?
S hudbou se mi dobře relaxuje i
navrhuje, proto na konci AKA Stories
posílám moji oblíbenou skladu.
Užijte si nové AKA Stories. Budu
opravdu rád, když mi zase napíšete,
jak se vám náš nový koncept líbí na
ak@atelierkunc.com. A příště? Další
rozhovory, další inspirace a další
krásné interiéry a bydlení od Ateliéru
Kunc Architects.
Váš, Michal
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Vintage
Flat,
Barrandov
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Vytváříme stylové, ležérní
interiéry, ve kterých se
pohodlně žije… Jednoduše
tak jako na dobré dovolené,
ze které se nebudete chtít,
nebudete muset vracet.
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Vintage Flat,
Praha

Naším prvním společným projektem s tímto klientem
bylo bydlení v Modřanech, moderní rodinný dům,
kde hlavní motto znělo propojit bydlení se zahradou,
„bydlení venku“, de facto byt na zahradě, a tomu
jsme podřídili všechno. Velmi se to povedlo, cítili jsme
proto chuť pokračovat spolu dále. Nakonec, důkazem
je mnoho článků v mediích s ohlasy čtenářů.
Tentokrát šlo o to vytvořit pro bydlení ve městě co
nejlepší možné místo. Takový byt – útočiště – když
chcete být chvilku sami nebo máte bohatý večerní
program v centru a chcete ve městě zůstat přes noc.
Barrandov je proto trochu jiný příklad pohodového
bydlení, v bytovém domě Barrandovské zahrady.
Je to městské bydlení s krásným výhledem na
řeku, s velkou designovou zahradou ve svahu na
Barrandovské skále, byt s velkými okny otevřený
přes den slunci a v noci vybízející k posezení na
terase s výhledem na řeku světel a panorama noční
metropole. Byt je příjemně velký, se třemi ložnicemi,
dvěma koupelnami a velkým proskleným obývacím
pokojem s terasou. Protože všichni rádi a hodně
cestujeme, touláme se po světě, cítili jsme velkou
potřebu zachytit útržky vzpomínek z cest, záblesky

atmosfér, krajin a kultur, kde jsme byli a které nás
baví, zkrátka naladit bydlení ještě více cestovatelsky.
Ostatně to je i naše životní inspirace.
Byt v Barrandovských zahradách je proto taková
mozaika z cest – trochu etno, trochu Japonsko i

“Emoce
a nálada jsou
hlavními
poznávacími
znaky interiérů
AKA.“
wabi sabi, a také trochu laid back z Nového Zélandu.
Do jediné originální atmosféry pohodového bydlení
se tak krásně podařilo propojit vzdálené a zdánlivě
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nesourodé světy. Jako celek jde nicméně pořád
o bydlení v moderním městském bytě, což v našem
podání znamená nadčasový design a příběh plný
emocí.
Výsledkem je interiér s tónovanými stěrkami na
stěnách, běleným dřevem na podlaze, oblíbenými
design kousky nábytku od Vitra, příjemně ladící s
teakovým stolem a závěsnými lampami ze štípaného
bambusu, to vše jemně a postupně doplňované
menšími dekorativními kousky svícnů, váz nebo
dřevěných misek, posbíraných z cest po celém
světě. Jako ve všech návrzích a realizacích Atelieru
Kunc Architects i zde byla použita linka autorského
designu, na které se podílí celý tým, tady pod
vedením Michala Kunce a Jany Šandallové. Hodně
věcí se navrhovalo a realizovalo jako atypy, originály
pouze pro tento prostor. Hlavním artovým prvkem je
„vintage“ kuchyňský box, vytvořený hned z několika
materiálů (travertin, mramor), lakovaných povrchů či
světelných linek. Milujeme umění a originální kousky,
v tom společně souzníme.
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Naše interiery jsou
"nenápadně krásné".
Jejich bohatství není v
drahých nebo netypických
materiálech… spočívá
ve vnitřní atmosféře pohody.
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Koupelna je, musí být šperk, velmi
rádi ji navrhujeme. Je to první místo,
kam ráno přijdete a jehož atmosféra
vás naladí na celý den...
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Slovo
Veroniky
Brázdilové
„Vybrali jsme si s manželem právě Michala,
protože dlouhodobě sledujeme tvorbu jeho
studia, sdílíme jeho filozofii, především
o pohodlném bydlení, líbí se nám, jak Michal
v ateliéru pracuje s propojením vnitřku a venku,
a s celkovou atmosférou a emocemi. Později se
z nás v průběhu setkávání stali blízcí přátelé,
našli jsme stejné záliby,“ říká Veronika Brázdilová.
„Osobně mne na začátku nejvíc bavil Michalův
přístup, živá diskuse o nás, jak žijeme, jaké máme
potřeby, ale i sny a přání, náš styl života. Z toho
vznikl originál domu a bydlení jen pro nás,“
doplňuje vzájemnou souhru Veronika Brázdilová.
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“Kmen stromu
s větvemi,
prorůstající
organicky celou
budovou.
To je Deloitte.“
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Vintage
Flat,
Barrandov,
Praha
Autoři: Michal Kunc, Jana Šandallová /
Atelier Kunc Architects
Obytná plocha: 110 m2 + terasa 10 m2
Investor: manželé Brázdilovi
Investiční náklady: neuvedeny
Realizace: 2019
Fotografie: Peter Fabo

Prohlédnout
na webu
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Inspirativní
lidé
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Rozhovor
S Veronikou
Brázdilovou
o cestách
Jako klient jste s Ateliérem Kunc realizovala už druhý projekt – prvním byl
váš vlastní dům, druhým je Vintage flat na Barrandově (viz strana 5). Proč
pracujete právě s Michalem Kuncem a jeho týmem?
S Michalem se dlouho známe a máme velmi podobný vkus. Obecně mi
přijde důležitá chemie mezi klientem a architektem, jistá forma naladění.
U Ateliéru Kunc Architects se mi líbí, jak pracují s klientem a jak mu
naslouchají. Jejich domy a interiéry nejsou jen o designu, ale spíše
o atmosféře a celkovém pocitu, který v uživateli vyvolávají. Koneckonců
Michal o pocitech a emocích rád mluví a píše. To mne i mého muže velmi
inspirovalo a Vintage flat je tak naší druhou společnou realizací.
Jaké bylo vaše zadání pro interiér tohoto bytu?
Tím, že nám Michalův ateliér před několika lety navrhoval vlastní dům
v Modřanech, důkladně znal a věděl, co máme rádi a jak přistupujeme
k provozu i užívání bytu. My i on rádi cestujeme, takže i poletech mohu
říct, že naše „krabička z cest“, jak tehdy náš dům některý z novinářů
nazval, funguje skvěle. Protože jsme s manželem velmi vytížení, dali jsme
Ateliéru Kunc volnou ruku: měli naši plnou důvěru. Obecně myslím, že by
tak měl fungovat každý vztah s architektem, případně dalšími dodavateli.
Kdybychom měli dům byt a jeho provedení vymýšlet my, nepotřebujeme
architekta. Takže zadání bylo: Michale, chceme to krásné a plné emocí.
A to se bezezbytku podařilo naplnit.
13

A proč jste si vybrala právě Barrandov a tento bytový
projekt?
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Hledali jsem byt s výhledem a zahradou. Protože oba
máme rádi propojení interiéru s exteriérem, tak jsme zvolili
tento projekt. Splňoval vše, co jsme s manželem od něj
očekávali. A když si pak prostor bytu vzal Michal a jeho lidé
do parády, byla jsem si jistá, že výsledek bude naprosto
v pořádku.
Podobně jako Michal Kunc ráda cestujete po světě a váš dům
v Modřanech v jednom z časopisů nazvali „krabička pokladů
z cest“. Jaké největší „poklady“ si přivážíte ze svých cest?
Většinou jsou to sošky, obrazy, ale i pracovní a hudební
nástroje, dřevěné rytiny, ale třeba dětské kresby, zkrátka
všechno co je pro danou zemi nějak typické a má svůj
příběh. Většinou tyto věci kupuji přímo od majitelů, které
na svých cestách potkávám. Nehledám turistické suvenýry,
ale vzpomínky s příběhem. Potom i náš interiér má v sobě
velmi osobní příběhy, ale i vzpomínky a nálady z cest.
Jaké by podle vás mělo být moderní bydlení?
Na to mám jednoduchou odpověď: praktické, pohodlné
a krásné. Když jsme s Michalem navrhovali náš dům,
zadání znělo, že se tam chceme cítit jako na dovelené.
Opět se tak vracíme k tématu emocí, které prostupují
práci Ateliéru Kunc Architects. O nich vlastně také píšete
tento časopis: ráda ho čtu, protože má v sobě emoce.
Máte velmi náročnou práci a jako vedoucí manažerka velké
IT společnosti hodně cestujete. Jaké požadavky máte na váš
„domácí přístav“, kam se ráda vracíte?
V tomto případě musím říct, že pro mne je spíš důležité, za
kým se vracím, než kam se vracím. Ale samozřejmě prostor
a interiér také hraje svoji roli.

Celé naše vydání AKA Stories je o cestování: kam se
chystáte v nejbližší budoucnosti?
Moc se těším na Vánoce a Silvestra, které budeme slavit
s manželem v Mexiku. A příští rok plánujeme cestu do
Japonska.
Děkuji za rozhovor.
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Kanceláře
podle AKA
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Red Bull
Funky, industrial,
friendly…

Tento headline přesně vystihuje naši
novou realizaci kanceláří pro Red Bull.
Vzhledem k tomu, že jsme úspěšně
realizovali původní interiér kanceláří pro
RB před více jak osmi lety, přizvali nás
k jeho redesignu znovu.
Osm let je dlouho a za tu dobu se styl
kancelářské práce posunul na úplně
novou úroveň, proto redesign.
Dnes je to tedy nejvíce o sdílení,
o kreativních hubech, neformálním
a inspirativním designu, o úplném setření
rozdílu mezi "doma" a " v práci".
Náš nový multispace pro RB reflektuje
naplno právě tyto trendy.
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Funky
Red Bull má svoji osobitou kulturu, vytváří celý životní
styl pro širokou vrstvu podobně sportovně a pozitivně
naladěných lidí, ke kterým patříme samozřejmě i my!
Máme tento sportovní lifestyle rádi, a tak bylo logické
použít artefakty a design, které k tomu patří. Stejně
tak uvažují i naši kolegové v RB, hledali jsme společně ty
správné "kousky" k vyladění kreativní funky atmosféry
a pohody. Vytvořili jsme společně kreativní HUB
naboostovaný od sklepa po střechu energií a nápady.
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Industrial
RB sídlí v původní funkcionalistické vile na Babě a zabí-
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rá každý čtvereční centimetr interiéru.
Potřebovali jsme proto všechen prostor. A tak jsme
bourali. Až na kost, až na beton, na cihlu. Hledali jsme
prostor.
Z tohoto hledání se přirozeně vyvinul design koncept
industriálního interiéru.
Ukázat to původní, kvalitní, odhalit konstrukci, přiznat
raw povrchy a ve spojení s moderním designem interiéru vytvořit silný design mix.
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Vytváříme pracovní prostředí
s emocí pohody, co nejbližší
našemu domovu.
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Friendly
Navrhovali jsme interiér pro všechny generace
a samozřejmě nejvíc pro tu nejmladší, mileniálovou.
Takže je to hodně o pohodě při práci, o sdílení
u kávy a samozřejmě u plechovky RB energy drinku.
Je to o obrovské komunitě lidí, kteří sdílejí podobnou
vášeň a životní styl, kteří ji vytvářejí.
Je to o přátelství.
Autoři: Michal Kunc, Michal Sůva / tým AKA
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Inspirace | Na cestě…

Cesta po
Skandinávii

24

„Cestování je pro naši práci obrovskou inspirací. Rádi projíždíme svět,
hledáme nové koncepty, zkoumáme bydlení i zvyklosti místních lidí.
Materiály, vůně, ale i vítr a déšť… to vše jsou emoce, které si přivážíme
ze všech koutů světa a které se pak promítají do naší práce.“
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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
Městský
mnich

Hudba
Islands of chill /
Ibiza
Proč právě tahle kniha?
Je to moje současná bible.
Jako všichni hledám v životě
štěstí a naplnění. A právě
tahle kniha mi hodně
pomáhá, jak se umět sám na
sebe podívat, být vědomý,
řídit si svůj život. Pomáhá
mi vracet se na správnou
cestu…
www

Při práci
a navrhování rádi
posloucháme chill
out. Hudba, která
nám dává správnou
náladu a inspiraci.
Poslouchejte
s námi."

Inspirace | LIFESTYLE svět podle Michala Kunce
Židle
DAW

Lustr
Saturnia
Ikonická designová židle
od firmy Vitra, která
má sedák s opěrkami
a konstrukci z dřeva.
Navrhli ji manželé
Charles a Ray Eamesovi
v 50. letech a je to moje
nejoblíbenější židle.
Najdete ji ve většině
našich projektů, výborně
se ní sedí.“

www

www

Často a rád používám tuto
značku. Kombinuje v sobě
umělecký výraz, dýhu,
jednoduchou a čistou emoci
a krásy…

Váza
od Ateliéru Vierkant
Používáme je rádi jako
propojení exteriéru
s interiérem. Fascinuje
mne rukodělná práce
a emoce, které v ní jsou.
www
27

Inspirace | LIFESTYLE svět podle Michala Kunce
www

Modulární sofa
Extra Wall

Navrhl ho před více než patnácti lety Piero Lissoni
a nám dává možnost sestavit z něj celou řadu
originálních kousků. Tahle sedačka se pak stává
centrem bytu, je to ostrov pohody. Doplníte ji malými
stolky a můžete se jít povalovat s námi.

www

Tapeta
Decent Art
Inspiruje mne flóra, fauna a industriálními detaily.
Color Decent Art mají množství efektních a zajímavých
motivů, které dávají zdem unikátní atmosféru.
28
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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

ak@atelierkunc.com

mm@atelierkunc.com

pt@atelierkunc.com

le@atelierkunc.com

Jana Šandallová

Michal Sůva

Ondřej Jelínek

Michal Švejda

js@atelierkunc.com

ms@atelierkunc.com

oj@atelierkunc.com

msv@atelierkunc.com
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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.

VYDÁVÁ
ATELIER KUNC
ARCHITECTS, S.R.O.
WWW.ATELIERKUNC.COM
KONCEPT & REDAKCE
IDEALAB / RADEK VÁŇA

STÁHNĚTE SI VŠECHNA
ČÍSLA NEWSLETTERU NA
WWW.ATELIERKUNC.COM
© 2019
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
DALŠÍ MAGAZÍN CHYSTÁME
ZA DVA MĚSÍCE,
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Děkujeme
za vaši důvěru,
díky které se
můžeme věnovat
naší práci
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