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architects

speciál: Krásné bydlení
s Michalem Kuncem
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EDITORIAL:
MICHAL KUNC O KRÁSNÉM BYDLENÍ...

Co vás
čeká
v tomto
čísle
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KRÁSNÉ BYDLENÍ PODLE AKA
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VIDEOROZHOVORY:
MICHAL KUNC O BYDLENÍ
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BUTIQUE ARCHITEKTONICKÉ STUDIO
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INSPIRACE: KNIHA HUDBA
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NA CESTĚ...

14

NÁŠ TÝM
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KONTAKT A SERVIS
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MILÍ PŘÁTELÉ,
koncept krásného bydlení, který navrhujeme
– a hlavně žijeme – už řadu let, jsme nyní
přetavili do stejnojmenného seriálu. Zatím
má první čtyři díly a já jsem nadšený, protože
doposud ho vidělo přes 30 000 diváků.
Třeba i Vy.
Bydlení a interiér našeho domova jsou velmi
důležité pro každého z nás a my v Ateliéru
Kunc se emocím, pocitům a náladě v interiéru
věnujeme systematicky, dlouho a poctivě.
Náš seriál vás zavede do rodinného domu
v Průhonicích (věnovali jsme se mu AKA Stories
zde) a také do rodinného domu v Modřanech (ten
jsme vám představili zde).
Pojďte se tedy pohodlně usadit, připravte si
svůj oblíbený čaj nebo kávu a pojďte společně
se mnou projít krok po krokem našimi
krásnými a pohodlnými domy a jejich interiéry.
Protože krása bydlení je to, co tvoří základ
našeho života. Jsou to základy, na kterých
stavíme své Bytí. Naše útočiště, náš domov.
A dnes v této zvláštní době, plné nejistot, to
platí dvojnásobně. Napište mi, jak se vám náš
seriál líbí. Ozvěte se, pokud vás inspiruje…
Těším se na další setkání.

				

Váš, Michal
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Videopořad:

Krásné bydlení

s Michalem Kuncem

s

Přinášíme nový seriál Krásné bydlení od
Ateliéru Kunc architects, který představuje
manifest architektury Michala Kunce. Celkem
čtyři díly plné příjemné atmosféry a emocí,
stejně jako oceňovaná architektura Ateliéru
Kunc architects.
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Architekt Michal Kunc představuje orie
t
nejen svůj právě dokončený interiér s
rodinného domu v Průhonicích. Ten je
vyústěním konceptu architektury plné
emocí a ukazuje, jak ateliér pracuje
s prostorem, ale i náladou a materiály.

s

„Naše domy mají duši
a hovoří svým jazykem.
Dáváme do návrhů spoustu
emocí a pro naše klienty
navrhujeme jedinečné
a osobité interiéry,“
popisuje architekt Michal Kunc.

Pronikněte s námi do světa bydlení,
které je nejen praktické, ale i plné
pozitivní atmosféry. Ukážeme vám,
proč právě toto může přispět ke
kvalitnímu životu. Jaký je rozdíl
mezi touhou po domě a touhou po
krásném bydlení? Jaká místnost je
srdcem domu? Co je „TO“, co dělá dům
domovem?

5

rie
o
t
s

s

Přehrát
video

Přehrát
video
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Přehrát
video

Přehrát
video
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Jsme architektonické studio
specializující se na návrhy a realizace
moderních kanceláří, rodinných
domů, vil a designových interiérů.
Návrhům a realizacím našich projektů
se věnujeme s maximálním osobním
nasazením, protože nás architektura
prostoru plného emocí baví, chceme jí
dělat naplno a s láskou.  Architektura
je podle nás životní styl a způsob
myšlení. ATELIER KUNC architects je
renomované boutique architektonické
studio s osobním přístupem.
Provádíme originální projekty na klíč
svým klientům, od první skici přes
projekt až po finální detailní realizaci.
Zabýváme se komplexním řešením
kancelářských prostor, interiérů
a jejich realizací, dále navrhováním
a realizací rodinných domů.

Jsme boutique
pro krásné bydlení
FOTO: PETER FABO, Deloitte
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Michal Kunc
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Vedoucím architektem, zakladatelem
a majitelem je MgA. Michal Kunc (*1971).
Vyučil se truhlářem, poté vystudoval
architekturu u Evy Jiřičné na pražské Vysoké
škole umělecko-průmyslové. Od roku 2002
je řádným členem České komory architektů.
Realizace ATELIER KUNC architects
jsou často publikovány v tuzemských
i zahraničních časopisech, ateliér je členem
Czech Deco týmu.
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Přehrát
video
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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
Racek,
		Richard Bach
www

Hudba

Chillout mix

www

Protože je nálada ve společnosti taková, jaká je,
obracím se k vyzkoušeným titulům, které mám rád
a které mě svým optimismem a svěží energií umí
„vytáhnout“ a připomenout mi, že realita života není
jen to, co nám servírují média.

Posloucháme naše oblíbené mixy chill out hudby,
při kterých se dobře pracuje. Cafe del Mare, Hotel
Costes, Ibiza a jedna z posledních kompilací je
oblíbené album Lounge Bar New York, vol. 2.
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Inspirace | Na cestě…
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Tak tahle rubrika vypadá, že bude ještě
chvilku prázdná. Ale! Máme krásnou
zemi a už jsem o ní psal v posledním
vydání AKA Stories. Ano, o mých
oblíbených místech. Doplňuji tedy další
z mých „tajných“ krajin a budu se těšit
na jarní slunce a toulky přírodou.
Je to daleko na jihu, v srdci Šumavy.
Miluju řeky a tahle je jedna z mých nej.
Jmenuje se Křemelná.
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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

ak@atelierkunc.com

mm@atelierkunc.com

pt@atelierkunc.com

Lucie Eisová

Pavol Sojka

le@atelierkunc.com

ps@atelierkunc.com

Jana Šandallová

Michal Sůva

Michal Švejda

ms@atelierkunc.com

msv@atelierkunc.com

Kateřina Ždychová

js@atelierkunc.com

ks@atelierkunc.com

s

Javier Navas Fabre
Pavel Kříž

jnf@atelierkunc.com
pk@atelierkunc.com

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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Prohlédněte si
náš film na:
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AKA
stories 34
speciál
březen 2021
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YouTube
SLEDUJTE
AKA STORIES.

VYDÁVÁ
ATELIER KUNC
ARCHITECTS, S.R.O.
WWW.ATELIERKUNC.COM
KONCEPT & REDAKCE
IDEALAB / RADEK VÁŇA
GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ
IDEALAB / LENKA HORKÁ
STÁHNĚTE SI VŠECHNA
ČÍSLA NEWSLETTERU NA
WWW.ATELIERKUNC.COM
© 2021
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
DALŠÍ MAGAZÍN CHYSTÁME
ZA DVA MĚSÍCE,
ZŮSTAŇTE NALADĚNI.
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Děkujeme
za vaši důvěru,
díky které se
můžeme věnovat
naší práci
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