
Rezidence The 
Julius: ubyTování 
inspiRované 
alfonsem muchou

Budova má za sebou bohatou 
minulost. Novorenesanční dům 
„U Bílého koníka“ vznikl v letech 
1891–1892 podle návrhu architekta 
Josefa Blechy a byl postupně 
rozšiřován a přestavován. Nový 
začátek se pro budovu začal psát 
až s přechodem do vlastnické 
struktury rakouské rodinné 
společnosti Julius Meinl. „The 
Julius je rezidencí apartmánového 
typu nabízející pocit útulnosti 
domova ve středu velkoměsta,“ 
říká Julius Meinl VI. Hosté mají 
na výběr ze 168 pokojů, ve velmi 
vysokém standardu provedení 
a většinou vybavených obývacím 
prostorem a kuchyní, oddělenou 
ložnicí a funkční instalací 
moderních technologií 21. století. 
Design interiérů s prvky art deco 
vytvořilo italské architektonické 
studio Matteo Thun & Partners 
z Milána. Celosvětově proslulý 
tým architektů, který je držitelem 
hned několika nejuznávanějších 
ocenění, si investor vybral, aby 
vnesl do projektu Julius nadhled 
a nádech světovosti. Jednoticím 
prvkem pro celý interiér The Julius 
Prague je inspirace stylem Alfonse 
Muchy. Barevná škála z jeho děl 
je přenesena do interiéru a dobu 
art deco reflektují jak nábytek, tak 
doplňky. V interiéru vyniká dílo 
designérky Terezy Drobné – 16 m 
dlouhý lustr. 

Interiéry rezidence Julius 
byly designérským týmem 
řešeny do posledního detailu. 
Jeden z kamínků v této mozaice 
tvoří vypínače, zásuvky a další 
elektroinstalační prvky. Volba 
padla na kulaté otočné vypínače 
moderního vzhledu berker 
R.classic od společnosti Hager. 
„Tyto robustní vypínače nezastírají 
svou inspiraci v ikonických 
klasických otočných vypínačích 
školy Bauhaus, ale posunují 

jejich vzhled do třetího tisíciletí,“ 
vysvětluje Thomas Grund, 
generální ředitel společnosti 
Hager v ČR. „Pro interiér 
rezidence však nepadla volba na 
žádnou ze standardních barev, 
ve kterých se vypínače berker 
R.classic vyrábějí. Do celkového 
vyladění interiéru bylo potřeba 
dotvořit i vypínače s bronzovým 
feelingem. Úkol jako stvořený pro 
náš zakázkový výrobní program 
Hager Manufaktura,“ dodává 
Thomas Grund a pokračuje: „Díky 
úzké spolupráci s concept store 
MONOBRAND sídlícím v Karlíně 
jsme splnili i nejnáročnější 
požadavky zákazníka. Museli jsme 
především vymyslet a namíchat 
speciální odstín barvy vypínačů, 
který by reflektoval požadavky 
designérského týmu na celkové 
vyladění interiéru.“ Ve výsledném 
vzhledu najdete v interiéru 
nejen vypínače a silové zásuvky, 
ale také další prvky moderní 
elektroinstalace, včetně např. 
žaluziových spínačů nebo USB 
zásuvek. 

The Julius dále nabízí společné 
prostory pro co-working, fitness 
centrum nebo konferenční 
prostory. Bistro a restaurace 
jsou nedílnou součástí konceptu 
a zvou ke gastronomickému 
zážitku nejen ubytované hosty, ale 
i všechny kolemjdoucí. Dokonale 
namíchaný koktejl architektury, 
promyšleného designu, moderních 
technologií, udržitelnosti a péče 
věnované každému detailu slibuje 
nezapomenutelný zážitek pro 
každého, kdo práh rezidence The 
Julius překročí. ■

www.hager.cz/vypinac
www.monobrand.cz
www.thejulius.eu
www.juliusmeinlliving.com
www.matteothun.com

The Julius na Senovážném 
náměstí představuje nový 
koncept moderního ubytování 
hotelového typu. Kombinace 
skvělé lokality, historické budovy, 
citlivé rekonstrukce, designového 
konceptu a nejnovějších 
technologií přidá moderním 
nomádům v Praze další zážitek.
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