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MILÍ PŘÁTELÉ,
do Vánoc zbývá pár dnů a my vám přinášíme
letošní poslední číslo AKA Stories. Co je na něm
nejzajímavější? V minulém čísle jsem Vám představil
obsah našeho lifestyle magazínu rozšířený o nové
rubriky. Přidali jsme zajímavý rozhovor, cestování
a také můj výběr pěti věcí, které byste při zařizování
svého bytu nebo domu neměli opomenout. Ohlasy
na rozšířený obsah AKA Stories byly skvělé a já jsem
rád, že se Vám více našeho obsahu líbí. Dnes tomu
bude nejinak: k rozhovoru jsem si pozval Honzu
Klimeše, mého přítele, restaurátora papíru a doslova
renesančního člověka.
Zvu vás na cestu do Kodaně
AKA Film
A pak jsme uprostřed babího léta natočili film.
O naší tvorbě, o emocích v architektuře, o bydlení,
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.
Moje vyprávění určitě není dokonalé, ale věřte mi,
že jde od srdce. Chtěl jsem s Vámi sdílet mé názory
na architekturu a interiérový design. Na to, jak ji
vnímáme my v ateliéru. Chcete ho vidět? Tady je
Užijte si předvánoční čas a také toto vydání AKA
Stories. A samozřejmě jako vždycky, budu velmi rád
za Váš názor, tentokrát dvojnásobně, protože náš
AKA film je pro nás velkým skokem. Napište mi
na ak@atelierkunc.com. Těším se na začátku
příštího roku na setkání s Vámi. Přineseme
další rozhovory, inspirace i interiéry
a bydlení od Ateliéru Kunc Architects.
Váš, Michal
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Rozhovor
S Honzou
Klimešem

o bydlení
na venkově a pití
březové vody

V každém vydání AKA Stories nyní přinášíme povídání se zajímavou osobností
na určité téma. Dnes si povídám s pro mne osobně velmi inspirativním člověkem,
Honzou Klimešem, mým nejbližším přítelem, jehož obrovská kreativita zahrnuje
vizionáře, restaurátora papíru, výrobce cideru a březové mízy. Březová míza je něco.
Netušíte, o čem je řeč?
Nedivím se, ani já jsem to před časem nevěděl. Dnešní rozhovor proto je více osobní,
s Honzou dlouhá léta sdílíme podobné názory na život a jak si ho užít a vzájemně
se inspirujeme a podporujeme. Honza dokázal před několika lety odejít z Prahy, na
Vysočině si pak se ženou a dětmi postavit vlastní krásný domov a nastartoval tak
pro sebe úplně nový životní příběh a věnuje se tam tomu, co ho baví. Co umí a co ho
naplňuje. Řeč bude tedy o bydlení a splněných snech. Užijte si povídání a napište mi,
když vás něco zaujme. Budu rád. Michal
Honzo, díky že jsi tady se mnou a na úvod hned otázku, která prochází celou tvorbou
mého atélieru a i tímto naším časopisem AKA Stories: Takže, co pro tebe znamená
kvalitně žít?
Pro mne je to hlavně místo, kde mohu realizovat své sny. Kde se cítím v bezpečí. To
jsem ale zjistil až, když jsem se přestěhoval do nového domova a došlo mi, že vše
potřebné k životu, jaký chci, mít mám na jednom místě. Místě, které jsem si vybral
a které si mne přitáhlo.
5

Tedy místo, které se stalo se tvým domovem. A co si pod tím představuješ a jak ho vnímáš?
Je to hlavně prostor, který mě neustále něčím inspiruje a překvapuje. Miluji výhledy, průhledy, stíny… a to se tu neustále mění a je se na co
dívat. Když k nám někdo přijde, vždy ho ohromí celistvost prostoru a naštěstí se za tím schovají i nedodělané detaily a nepořádek v domě
:) Tedy domov, bydlení si představuji tak že jsem neustále překvapován a cítím se že jsem v bezpečí. A miluji pohled na prázdný horizont
v krajině. To mne hodně uklidňuje. Forma meditace.
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Bydlení… to je moje největší téma. Co to pro tebe je? Je to prostor? Místo? Zahrada? Nebo něco jiného? Nebo všechno dohromady?
Je to vše dohromady, každý kout má svou energii. Rád se toulám po domě, zastavuji se na různých místech. Mám vlastně rád i sklep, ten
teprve budujeme. Ale chci se tam cítit tak jako v každém jiném prostoru. Nestísněně a inspirativně. Podívej: my jsme vlastně přestali dělat
rozdíly mezi tím, co je venku nebo uvnitř. Žijeme v místě, v krajině. A naše bydlení je otevřené, je to součást krajiny a my se tak cítíme. Jsme
součástí toho místa a bydlíme vlastně v krajině. To je koncept, který mně baví. Dům, který tě neomezuje, a naopak propojuje tě s přírodou.
Vím, že ty navrhuješ takové domy.
Já svým klientům rád často říkám: bydlete jako o krásné dovolené. Co je pro tebe – se všemi tvými aktivitami – vlastně dovolená?
Sám víš, že co jsem se přestěhoval, nerad někam jezdím. Není to o pohodlnosti, ale opravdu si po sedmi letech tady, na Vysočině, připadám
jako na dovolené. Ano bydlet jako na dovolené mi funguje skvěle :). Ten pocit pohody, neuspěchanosti. A když bydlíš jako na dovolené, tak ti
každý prostor dává svobodu, vlastně neustále žiješ v náladě a emocích, které normálně zažíváš jen na těch dovolených. Také jsem přetvořil
tohle uvažování a žiju v přítomnosti na nádherném místě svůj všední, krásný život.
Vyrábíš nápoje z březové mízy, které pak dodáváš do různých top restaurací v Praze a ve světě, namátkou Eska v Karlíně. Ozvali se ti z kodaňské
Nomy, to je úžasné. Můžeš mi prosím přiblížit, o co přesně se jedná? Co to je?
Je to 100% březová míza, kterou sám stáčím, každé jaro. Je ničím neupravená, v lahvi fermentuje. Chutí mi tak trochu připomíná naturální
vína. Ale zásadní je, že je to čistě nealkoholický a čistě přírodní nápoj.
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Jak ses k tomuhle parádnímu nápadu a nápoji vlastně dostal? Jak to vzniklo?
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Po přestěhování mě pohltila magie prázdné krajiny. Břízy jsou tu kolem nás všude. Něco jsem si přečetl, doslechl se a vyzkoušel. Začal jsem pít na jaře tři litry čerstvé březové
s
vody a po pár dnech se tělo tak detoxikovalo (březová míza detoxikuje – pozn. red.), že jsem začal vstávat kolem páté, šesté hodiny naprosto nabitý energií. A problémy se
mi zdály neskutečně snadné. Nechci přehánět. Tak to opravdu bylo a je. Přestal jsem pít samovolně kávu, alkohol… vůbec jsem na to neměl chuť. Přestal jsem se přejídat
a tělo začalo mít chuť sportovat. Mimo sezónu je to ale tak, že když popíjíme s přáteli naši Euforii (tak se jmenuje produkt z březové vody – pozn. red.), přináší nám to hlavně
pohodu. Bez alkoholu. Pak se každý rozejdeme po svých činnostech, které nás baví a nejsme unavení nebo opilí.

s

To zní nádherně. Chci to taky :) Řekni mi, věc kterou na tobě hodně obdivuji: před lety jsi dokázal odejít z Prahy a vybudoval sis nový domov a život na venkově. Proč ses tak rozhodl?
S rodinou jsme žili kousek od Ořechovky, v nádherné staré prvorepublikové vile, nicméně v pronájmu. To místo bylo na Prahu tak klidné, že už další krok bylo se přestěhovat
ještě do většího klidu. Chtěli jsme mít vlastní zahradu, pozemek a kultivovat ho. Chtěli jsme mít svůj prostor, horizont, a bydlení které si vytvoříme sami. Klid a ticho
krajiny a prostor jsou zásadní. Moje žena je architektka, tak jsme koupili starou usedlost a přestavěli ji na bydlení, vestavbou slaměného domu do původní stodoly… Ovšem
s obrovskými okny, tak jak to máš rád ty. Tvoje otevřené domy byla velká inspirace.
V čem se pro tebe osobně liší bydlení ve městě od bydlení na venkově? Co ti to přineslo?
Vlastně v ničem, hlavní požadavek od domu byl, přenést se do prostoru, ve kterém neřešíš, že jsi ve městě nebo na venkově. A to se povedlo. Jediné, v čem se liší, je to že tu
není tolik lidí. Máš čas být více sám se sebou. Nejsi zahlcený tisíci vjemy, zbytečnými lákadly. Vnímáš jen to, co je podstatné. Jsi ve spojení s přírodou, žiješ v ní, nemáš potřebu
někam jezdit, unikat někam ven na víkendy jako v Praze.
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Ano, souhlasím, tohle je i moje velké téma. Klid, ticho a prostor kolem sebe. Největší luxus, který
můžeš mít. To jde v Praze obtížně. Myslím, že tě časem budu následovat, jsem hodně venkovní.
Tak, další z tvých mnoha aktivit je restaurování papíru a práce s ním. Já jako architekt pracuji
s mnohem trvanlivějšími materiály. Co pro tebe tedy znamená papír? Je to médium tvojí práce?
Ano. Čím jsem starší, zjišťuji, že je práce s papírem pro mě médium. Provází mě vlastně
celým životem. Restaurování papíru dnes tak trochu opouštím a začínám se věnovat
moderním papírovým výrobkům. V kreativitě práce s papírem je neskutečná živost
a stále nacházím, že definitivní finální verze neexistuje. A divil by ses, ale i papír zraje
a získává patinu jako beton.

Podobně se snažím navrhovat domy, aby byly odrazem člověka, který v nich žije. Domy
mluví o svých majitelích. Jen se o tom moc nemluví :) Proto chci, aby byly krásné, otevřené,
vzdušné, světlé, inspirativní. Domy s emocemi. S duší. Na straně 23 časopisu inspiruji naše
čtenáře, ukazuji pět mých oblíbených věcí na určité téma versus bydlení. Jaké jsou ty tvoje
oblíbené? Máš nějaké?
Když tak o tom přemýšlím, nic mě nenapadá. Asi nejdůležitější je pro mě v současnosti
schopnost naučit se milovat sám sebe. A díky tomu umět milovat jiné a inspirovat, ale
to vlastně není věc :) Jinak mám rád věci, které jsou živé a inspirují tě. To pak může být
cokoliv, záleží na člověku.

To jsem netušil, zní to krásně. Miluju papír, spíš v podobě knih nebo skicáku. Mohlo by se
zdát, že papír je už překonané médium. Jakou roli v dnešním digitálně virtuálním světě
vlastně papír může hrát?
To, jaký si vybereš designový produkt z papíru, ukazuje tebe. Jaký jsi, jak chceš vypadat.
Pro mě hraje důležitou roli to, aby každý produkt, co vyrobím, dotvořil to, co od něj
očekáváš. Doplnil tebe. Nyní s kolegy vývojáři pracujeme na cestovním deníku, který
v papírových deskách bude mít zabudovanou umělou inteligenci. Tedy myslím si, že psát na
papír bude do budoucna stále velká zábava. Takže je to hodně záležitost artu, to chápu.

Honzo díky moc za tohle inspirativní povídání. Určitě v něm budeme pokračovat. Jdeme
ochutnat březovku!
Honza Klimeš je taky brzo-vinař, mikro-cidrař, mini-sýrař, a hlavně zapálený lahvovatel
březové mízy. Člověk, jehož smysl pro krásné věci všeho druhu (a dům, kde je schraňuje)
vás nabije energií. Nejvíc samozřejmě osobně, ale skoro stejně dobře funguje přenos
prostřednictvím mízy značky Euforia, kterou si můžete v Esce nebo La Degustation
Bohême Bourgeoise dopřát i vy.
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Bydlení
podle AKA

Rodinný
dům
Průhonice
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Měkké přírodní
materiály přinášejí
pocit komfortu
a pohody do interieru.
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Vytváříme především emoce,
pozitivní atmosféru,
hrajeme si s prostorem…
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Když navrhujeme
prostor, je koupelna
jedním z nejdůležitějších
míst v domě.
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Výstup z koupelny
na zahradu vám hned
ráno změní náladu.
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Rodinný dům
Průhonice
Prohlédnout
na webu
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Bydlení
podle AKA

Rodinný
dům
Strakonice

s
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Bydlete jako o krásné dovolené
a propojte svůj interiér s exteriérem.
To je hlavní myšlenka našich
bytových interiérů.
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Rodinný dům
Strakonice

Prohlédnout
na webu
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Inspirace | Na cestě…
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Kodaň
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„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.“

s
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Pro mne jsou tyhle „Benátky severu“ nekonečnou studnicí inspirace. Skvělá
moderní architektura, speciálně bydlení, nové bytové domy… Líbí se mi
spojení s křištálově čistou vodou a místní foodie scéna. Všichni tady jezdí
na kolech. Je to město, které žije venku a kde bych rád bydlel.
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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
Piet Oudolf:
Landscapes
In Landscapes
Zahradní designér Piet Oudolf
říká, že struktura rostliny je
nejdůležitější aspekt úspěšné
zahrady. Oudolf boří konvenční
přístupy k navrhování zahrad
a ukazuje, jaké potěšení může
přinášet práce s všestrannými,
výraznými trvalkami při
vytváření trvalých a ekologicky
zdravých zahrad.

Hudba
Hotel Costes
V kanceláři, ale i ve
sluchátkách mi teď
stále jede skvělý
chillout nejen pro práci.
Provází mne na cestách,
poslouchal jsem
kompilace Hotel Costes
při prozkoumávání
Kodaně.

www

www
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Inspirace | LIFESTYLE svět podle Michala Kunce

„

Mám rád krásu a věci, které v sobě nesou tuto emoci. Dnes s vámi sdílím pět věcí, které rád používám v koupelně.
Je to místo, kde se každé ráno začíná váš den a kde se probouzíte. Tady byste měli mít ten nejlepší pocit. Pocit, který
vás pak povede celým dnem. Udělejte si váš svět krásnějším hned po ránu.“

Umyvadlo Maya
od Antic Colonial

www

Protože bílá v koupelně je prostě už nuda.
Tenhle krásný oblázek z přírodního kamene
mi přinese každodenní potěšení.

Baterie
od italského Gessi

www

Řemeslná krása, na kterou si každý den po
ránu s chutí rád sáhnu, když pouštím vodu.
23

Inspirace | LIFESTYLE svět podle Michala Kunce
Hřejivé ručníky
z bio bavlny
Zabořte se ráno do
měkké biobavlny.
www

Krásná dřevěná
stolička je vyrobená
z jilmového dřeva
a její hrubé opracovaní
je dokonalou
ukázkou severského
stylu. Milujete-li
skandinávský design
a přírodní materiály,
naprosto vás okouzlí.

Vůně
je také
emoce

V žádné koupelně nesmí chybět
naše oblíbené vůně a svíčky od
značky Rituals

Stolička z jilmového dřeva
k vaně na
odkládání ručníků

www

www
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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

Kateřina Ždychová

js@atelierkunc.com

ms@atelierkunc.com

oj@atelierkunc.com

msv@atelierkunc.com

ks@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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