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Protože minulé vydání AKA Stories věnované našemu toskánskému výletu
vzbudilo mezi čtenáři nebývalý ohlas, rozhodli jsme se – i když Vánoce jsou
za dveřmi – ještě jednou pro 'cestování s architektem'. Navíc ze slunného jihu,
kde jsme byli minule, je to do Amsterodamu něco málo přes čtyři hodiny letadlem.
Opačný konec Evropy je ale pro naše klíčové téma bydlení a rezidenčních interiérů
neméně inspirativní jako jižní Toskánsko.
Máme rádi otevřenost, světlé, bílé interiéry, velká okna, ale i předzahrádky
a otevřené bydlení… To všechno je pulsující Amsterodam, město, které žije.
Inspiruje. Přitahuje. Pojďte ho s námi navštívit.
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Michal Matějíček, architekt
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TÉMA:
AMSTERODAM
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SKVĚLÉ BYDLENÍ, MĚSTO PRO LIDI,
OTEVŘENÉ INTERIÉRY… TOHLE VŠECHNO
JE AMSTERODAM PODLE NÁS –
TÝMU ATELIÉRU KUNC ARCHITECTS.
VYPRAVILI JSME SE SPECIÁLNĚ PRO
VÁS PROZKOUMAT NIZOZEMSKOU
METROPOLI. ČTĚTE A PROHLÍŽEJTE.
NÁŠ AMSTR.
MICHAL KUNC | ARCHITEKT
„Amsterodam pro mne představuje především
esenci toho, co našim klientům říkáme, když k nám
do ateliéru přijdou vyřešit své bydlení. Říkáme jim:
chtějte od svého bydlení maximální otevřenost,
vyhledávejte světlé, bílé interiéry. A my pak
navrhujeme velká okna, propojení interiéru
s exteriérem, zahrádky… To přesně je nizozemská
metropole. Je to moje srdeční město, žije svým
rytmem, který miluji. Pro jeho obydlené ulice, rastry,
mozaiky materiálů… Spojení moderní architektury
a přírody je tady podle mne jedno z nejlepších
v Evropě.“
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MICHAL MATĚJÍČEK | ARCHITEKT
„Amsterodam je město, kde se dá žít všude…
V centru, na okraji města, mimo město. Vše je do
detailu promyšlené a designované. Nová výstavba
je směsicí různých měřítek, materiálů a členění,
které dohromady vytváří úžasnou mozaiku fasád
každé části města. Zamiloval jsem si oblast Ijburg
s klasickou městskou strukturou, ale doplněnou
o krásné zahrady s napojením na vodní kanály,
které dodávají rozměr bydlení, který v Praze bohužel
nikde nenajdete... A samozřejmě je návštěva
Amsterodamu pořádná jízda na kole.“
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PAVEL DOSTÁL | ARCHITEKT
„Čtvrť, ve které bydlím, se pomalu stala
vyhledávaným místem pro novostavby
luxusních domů velmi majetných lidí.
Čtvrť je vilová, nad řekou, je plná výhledů
a je tam klid. A domy rostou jako houby
po dešti a já se rád dívám, jak se ta která ulice proměňuje jediným domem. Ale
všechny ty domy jsou takové veliké, přitom prázdné… vždycky uzavřené samy do
sebe, vždycky od ulice oddělené zdí, domy
bez oken, jejich příběh, který bych chtěl,
slyšet nemají jak a čím vyprávět. Jsou
velké a nezajímavé.
I v Amsterdamu vzniká 'nadstandardní
architektura'. I tady žijí majetní lidé. Jejich
domy naproti tomu nejsou vůbec veliké,
jsou naopak zajímavé, chytré a vtipné.
Nikdy mě nezapomenou něčím překvapit,
upoutat mojí pozornost, konceptem, kompozicí, bohatostí materiálů… ale nejvíc asi
otevřeností. Otevřenost, to je vůbec téma:
to je ta holandská protestantská morálka,
okna bez záclon, otevřená přímo na chodník, nikdo z nich přeci nemá, co by skrýval,
žijí skromně a cudně. Prostor proplouvá
interiérem domu, často nepostřehnete ani
vstup, hranici mezi ulicí a vnitřkem domu,
stejně tak jako moje myšlenky a pohledy
prokouknou dům až daleko do zahrady,
všechno plyne, jako vlny a vítr na všudypřítomné vodě. A já vidím, jak to dělá dobře
nejen městu, ulici, domu, ale i lidem v nich.
Snad myslí jinak. Nevím.“
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PETR TESAŘ | ARCHITEKT
„První, co se mi vybaví, je krásné centrum
s příjemným měřítkem, nádherné staré domy
s velkými okny na březích kanálů a v ulicích
plných lidí. Z domů vyzařuje kultivovaná
noblesa a sebejistota, dávající jasně cítit, že
kdysi město patřilo k nejbohatším v Evropě
a majitelé domů k vysoce postaveným
obchodníkům. Na domech je vidět cit
původních i nových majitelů pro detail, cit
pro materiály na fasádách z cihel od bílé po
černou, v bílých a béžových odstínech omítek,
kamenných obkladech kolem oken. A k tomu:
místní lidé i turisté užívající si své město, ulice
i kanály, jako velký společenský prostor. Velký
obývák - velká zábava :-)
Nové čtvrti města najdete východně od
centra, na pracně vybudovaných umělých

ostrovech. A všechny ty, tentokrát úplně
nové, domy jsou opět budovány s lidským
měřítkem, velkými okny, zeleň využívající
každý koutek, aby moc nevzdalovala domy
a hustota zalidnění byla taková, aby mohla
fungovat mikroekonomika v ulicích. Prostě
moudré, neprvoplánové. Mezi domy jsou
fungující ulice s obchody, kavárnami,
restauracemi, v klidných bočních ulicích
dětská hřiště, parčík, vodní kanály, v nichž
se koupají děti, malá marina. Uvědomíte
si, že tady se nestaví budovy a silnice, ale
domy a ulice - nevzniká zástavba, ale vzniká
město. A to na místě, kde před dvaceti lety
nebylo nic. A díky blízkosti centra víte, že je
logické, že opakují všechno, co historickém
centru tak krásně funguje. A vidíte v reálu,
jaká je škoda, že v našem regionu to všichni:

kupující, zadavatelé výstavby i municipality
pozapomněli. A na domech se opět s citem
střídají krásné materiály na fasádách od cihel
bílých přes okrové, červené, po černé, omítky,
různé obklady, dřevo, kámen. K zážitkům
samo o sobě patří projížďka na kole. Kromě
toho, že se všude dostanete rychle, systém
cyklopruhů v ulicích je naprosto dokonalý
a hlavně zábavný. Jak místní dokázali
dlouhodobým zkoušením vyladit převod
tak, že na rovince dokážete být velmi rychlí,
přesto vyjedete každý místní "kopec", resp.
protipovodňovou hráz. A k tomu ten zvláštní,
úsměvný posez za řídítky, jako když spolknete
pravítko. Když jedete ve skupině, pořád máte
poťouchlé nutkání dělat nějaké klukoviny.“
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TŘI PŘÍSTUPY. TŘI ZAJÍMAVÉ ZNAČKY.
TŘI POHLEDY NA INTERIÉROVÝ DESIGN
A DEKORACE. DVĚ AMSTERODAMSKÉ
NÁVŠTĚVY. JEDNA NÁVŠTĚVA
Z HELSINEK. TO JSOU PAULINA
ARCKLIN, IRENE MERTENS A JOHANNA
WECKSTRÖM. ZVEME VÁS NA
PROHLÍDKU NAŠICH OBLÍBENÝCH
ZNAČEK A KONCEPTŮ.
WHITE & WHITE & WHITE
Paulina Arcklin je stylistka a fotografka pracující
v Amsterodamu. Pojďte s námi navštívit její
fotoateliér a prolistovat se perfektně vyladěnými
dekoracemi a interiéry. Ovšemže převážně v bílé!
Foto: www.paulinaarcklin.net
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KALIGRAFIE & POEZIE
Ručně psané kaligrafické básně, bílé,
vzdušné příběhy interiérů a bytových
doplňků… to všechno je značka Sukha
Amsterdam, kterou založila Irene Mertens.
Foto: Sukha
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MAROKO, HELSINKI
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Jak daleko je to z afrického Maroka do
Helsinek? Kousek, zdá se nám. Zoco
Home to je krása marockého řemesla,
unikátní dekorace a nábytek. To všechno
skvěle zkombinované. Ty příběhy jsou
nezapomenutelné. Zamilujete se jako my.
Foto: zocohome.com
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DROOG | NE-HOTEL
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Není to typický hotel. Představte si
spíš něco mezi galerií, design shopem
a hotelem s jedním pokojem. Slavná
nizozemská skupina Droog tady
v historické budově ze 17. století
v centru Amsterodamu navrhla
jedinečné místo.
Ubytujte se: Staalstraat 7B, 1011 JJ Amsterdam
www.hoteldroog.com
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NA KÁVU:
DO NAPU, IJBURG
Naše oblíbená restaurace
na břehu kanálu. Zveme vás
ve fotogalerii na lehký oběd.
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Technologie a konsTrukce

AKA V MÉDIÍCH

01

01 > Nízká horizontální hmota domu je otevřena do zahrady k jihu

rodinný dům
jako kámen v zahradě
Svatbín – krásné, klidné místo, domy ukryté v zeleni starých zahrad, pár
desítek obyvatel. Architekt Michal Kunc tu navrhl nízkou stavbu, která
neruší své okolí. Pozemek je stranou hlavní cesty, v koncové pozici
boční cesty. Dál je les, louky, výhled, slunce a klid.
Stavební parcela je úzká a dlouhá, po
delší straně orientovaná k jihu. Dům
slouží rodině se třemi dětmi, jeho zahrada byla navržena tak, aby navazovala na
interiéry. Ty jsou s exteriérem propojeny

posuvnými a otvíravými okny na plnou
výšku místnosti a krytou terasou.
Koncepce půdorysu je postavena na
ose chodby, jednotlivé místnosti se za
sebou řadí v logickém sledu. Od příjez-

du je velké kryté stání, přecházející v zastřešení vstupu a terasy, okolo domu se
dá chodit suchou nohou i v nepříznivém
počasí. Z předsíně se vchází do kuchyně,
která je srdcem celého domu, navazuje
na velký obytný prostor.
„Podařilo se nám otevřít obytný prostor velkými okny na obě strany, s výhledy do zahrad a na horizont lesa na
jižní zastíněné terase. Na severní straně vznikla malá terasa, kde je chládek
v letních dnech. Dům se prosklenými
plochami opticky zvětšil, v létě není
rozdíl mezi venkovním a vnitřním, jde
o plynoucí prostor,“ říká architekt Michal Kunc a dodává: „Chtěli jsme, aby se
bydlelo doslova od plotu k plotu, což je
jedna z ústředních myšlenek, které provázejí koncepty našich domů.“
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02 > Východní trakt a garáž mají dřevěný plášť z vypékaného dřeva (Thermowood),
fasáda přístřešku na auta je ze stěrkové omítky bílé barvy

03 > Koncepce půdorysu byla postavena na ose chodby

Michal Kunc poskytl dlouhý rozhovor lifestylovému
magazínu Dotyk, ve kterém říká: „Nevymýšlíme
dům, stavíme bydlení…“. Stáhněte si článek přímo
na našem webu v sekci Napsali o nás. Další články
nyní připravujeme a rádi vám je představíme
v dalším vydání AKA Stories. Všechny publikované
články si můžete přečíst v sekci Napsali o nás.
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PRÁVĚ SE DĚJE
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V ATELIÉRU KUNC ARCHITECTS
Azimut Yachts: v centru Prahy chystáme interiéry
pro prodejce luxusních jachet. Představujeme
náš koncept luxusního showroomu, který bude
dokončen v nejbližších měsících.
Více také na www.azimutyachts.com
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NA NÁSTĚNCE MICHALA KUNCE:
AMSTERODAM
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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 15
listopad 2015
Sledujte AKA Stories.
Další newsletter k Vám vyšleme před Vánoci,
v prosinci 2015.

Každý měsíc vydává ATELIER KUNC architects, s.r.o.
www.atelierkunc.com
Koncept & redakce: Idealab / Radek Váňa
Grafika: Idealab / Tereza Čermáková
Foto: Ateliér Kunc Architects a archiv
Stáhněte si všechna čísla newsletteru na
www.atelierkunc.com
© 2015. Všechna práva vyhrazena.
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