
Příběh domu, který dnes majiteli slouží nejen jako firemní sídlo, 
ale zároveň také k rekreačnímu bydlení, začal mnohem dříve, než 
se investorovi podařilo najít vhodný pozemek a autory projektu. 
V přesném zadání pak kromě jasně vymezeného poslání stavby 
hrála hlavní roli také velkorysost a kvalita její realizace. 

Geometrické pravoúhlé  linie 
stavby zaujmou na první pohled 
čistotou a elegancí. Neotřelý 
vzhled dodává fasáda obložená 
bílým travertinem
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kolu zhostit se návrhu 
objektu a vytvořit koncepci 
jeho vnitřních prostor se 
ujalo autorské trio Jan 
Šesták, Marek Deyl a Filip 
Tomášek z pražského 

studia Pha ve spolupráci s Ivanou Šustrovou 
ze studia Designist, jíž připadlo dokončení 
a realizace interieru. Základem bylo působivou 
minimalistickou vilu umístit na poměrně 
rozlehlý pozemek. Tak, aby si její obyvatelé 
mohli maximálně užívat výhledy jak do okolní 
krajiny, tak i dolů na město Děčín, v kopcích 
nad nímž tento objekt čistého tvarosloví 
vyrostl. K usazení domu do svažitého pozemku 
se architekti rozhodli využít přirozeného 
terénního zlomu, takže jednotlivá podlaží 
stavby na daný reliéf dokonale navazují 
a kopírují ho. Z této determinace také vychází 
charakter celého objektu a skladba jeho 
jednotlivých úrovní. 

efektní konstrukce i materiály
Čistota a elegance, to jsou hlavní vjemy, 
jež se pozorovateli rezidence nabízejí 
při pohledu z příjezdové komunikace. 
Základem je železobetonová konstrukce, 

Ú
Dům perfektně zapadá do daného 
pozemku. Autoři projekt promítli do 
terénního zlomu tak, aby jednotlivé úrovně 
stavby navazovaly na reléf krajiny

Součástí železobetonové konstrukce 
jsou prefabrikované prvky z pohledového 

betonu. oporou nadsazené hmotě 
obytných prostor je kamenná podnož 
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Vodní prvky hraji v rámci uspořádání 
celého areálu důležitou roli. Kromě 
bazénu je tu voda zatoupena také  
v podobě jezírka s pstruhy 

Veškeré technologie v multifunkčním objektu 
spravuje inteligentní řídicí systém AMX 
IQ, jímž je budova vybavena. Vše porbíhá 
prostřednictvím  dotykových obrazovek  
a vypínačů s možností automatizovaných 
programů, chod domu lze řídit a mít ho pod 
kontrolou i přes mobilní telefon. Zajímavou 
součástí stavby je atomový kryt, rodina má 
k dispozici také vlastní generátor. V areálu 
pozemku je rovněž vodní nádrž s pstruží farmou, 
skleník pro pěstování zeleniny, „altán“ a zázemí 
pro údržbu zahrady.

zaujalo nás





Společnému obývacímu prostoru dominují 
jemné teplé přírodní odstíny. Leštěná 
travertinová dlažba koresponduje se světlou 
lakovanou kuchyňskou linkou i textiliemi 
v pískových, béžovývh a hnědých 
odstínech.  Pohledovou dominantu tvoří 
rohový krb obložený černým porfyrem



jejíž nedílnou součástí jsou prefabrikované 
prvky z pohledového betonu. Pro 
charakteristiku objektu a architektonické 
koncepce lze použít citaci z adekvátních 
stránek studia Pha: „Kamenná podnož tvoří 
oporu nadsazené hmotě pokojů, které jsou 
částečně vykonzolovány nad terasu a jsou 
rozdělené na dvě části“. Terasu pak ze dvou 
stran ohraničuje relaxační křídlo a obytný 
prostor. Pro obě tyto části domu s výhradně 
pravoúhlými liniemi zvolil architekt výrazné 
velkoplošné prosklení, posuvné stěny pak 
umožňují dokonalé pocitové i faktické 
propojení exterieru s interiérem, což 
dodává obytné a uživatelské úrovni další 
žádoucí rozměr. Souladu a vzájemnému 
průniku nahrává i působivý obklad fasády. 
Velkoformátové desky bílého travertinu 
přecházejí z fasády i do vnitřních dispozic 
domu. 

Vyváženost a vzdušnost
Interiéry rezidence vypovídají o stejné 
velkorysé uměřenosti a důrazu na čistotu 
linií, jež jsou určující pro vnější rysy stavby. 
Na pochybách vás nenechá hned vstupní 
část vedle garáže v přízemí. Ze spodního, 
ryze funkčního  patra vyplněného především 
technickým zázemím, stoupá schodiště, jemuž 
dominuje mohutná stěna s nepřehlédnutelným 
obkladem z tmavošedého labradoritu. Přes 
svou značnou hmotu a monumentalitu, 
s níž se prolíná do všech pater, působí díky 
určitému odsazení odlehčeně, navíc tak mohly 
vzniknout průhledy vytvářející pocit otevřené 
galerie. Součástí hlavních obytných ploch 
navazujících na venkovní terasu s bazénem 
je kromě velkorysé relaxační a welness zóny 
také rozlehlé společenské centrum s krbem 
a integrovanou otevřenou kuchyní a jídelnou. 

1

2

3 1 Přírodní kámen (leštěný flamengo red) 
byl použit i ve fromě efektní pracovní plochy 
pokrývající rozlehlý kuchyňský ostrůvek. 
Kromě varného a mycího centra slouží  
i k příležtistnému stolování

2 Součástí ložnice s pohodlným 
dvoulůžkem je také pracovní kout. Barevnou 
striktnost přírodních tónů cíleně rozbíjí 
pitoreskní koberec na dřevěné podlaze

3 Komfortní venkovní kuchyně s jídelnou je 
díky posuvné prosklené stěně připravena 
poskytnout pohostinnost během teplých  
i chladných dnů.

4 o působivé vyznění sprchového koutu 
se postarala stěna z podsvíceného onyxu. 
Intimitu zajišťuje gravírované sklo posuvných 
dveří 

5 obložení koupelny z červeného leštěného 
travertinu  v kombinaci s tmavou tropickou 
dýhou vypadá velmi efektně
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Technické údaje
 
Zastavěná plocha: 750 m²

Konstrukční řešení: železobetonová konstrukce, 
prefabrikované prvky z pohledového betonu, přizdívka 
z příčovek YTONG, zdivo nenosné obvodové Porotherm

Výplně stavebních otvorů: okna Ri-nal s hliníkovými rámy

Fasáda: velkoformátové travertinové desky 

Relizace stavby: proběhla pod dohledem společnosti Correct 
v čele s inženýrem Dlouhým a stavbyvedoucím inženýrem 
Richtrem (2009-2013)

Velkorysý multifunkční dům

 sTudio pha

Autoři: Projekt stavby a základní koncepce interiéru: 
Architekti Jan Šesták, Marek Deyl a Filip Tomášek, Studio pha  
Architektonická kancelář Studio pha se zabývá komplexní 
projektovou činností od studie až po realizaci a autorský 
dozor, návrhy obytných a občanských staveb, rekonstrukcí 
i urbanistických projektů. 

Architektura a design interiérů:  
Ivana Šustrová 
Vystudovala interiérový design 
v Austrálii a Velké Británii, 
spolupracovala v Sydney s australskými 
architekty a designéry. Ve studiu 
3dh interier zpracovávala návrhy 
soukromých i komerčních interiérů.  
V r. 2012 založila vlastní studio 

Designist, zaměřuje se na vlastní zpracování, návrhy 
a realizace interiérů včetně projektového managementu. 

Kontakty: Ivana Šustrová, Designist, 
www.designist.cz 
Architektonická kancelář Studio Pha, www.studiopha.cz

Důraz na materiál a jeho strukturu 
Designérka Ivana Šustrová ve snaze ctít vyváženost, 
vzdušnost a dané dispozice objektu dala podle svých slov 
interiéru spíše pánský charakter, proto se zaměřila zejména 
na přírodní materiály a tóny. Prim tu hraje zejména kámen, 
jemuž k dokonalému vyznění pomohli zkušení řemeslníci 
firmy Kámen Engeneering. Kromě už zmíněného travertinu 
umocňuje obytný komfort například flamengo red, onyx 
nebo křemičitý porfyr. Pro horní klidové části domu, kde 
se nacházejí pokoje pro hosty a pracovna, zvolila dřevo. 
Pokud jde o nábytek a doplňky, směřoval její výběr zejména 
na designové kousky z provenience osvědčených značek. 
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