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VÝŠKOVÁ VILA
UPROSTŘED MĚSTA

●  Neopakovatelný pocit bydlení nad městem.  ●  Dechberoucí výhledy.
●  Bydlení na okraji „Central parku“ . ●  Budoucí prestižní pražská adresa úspěšných.

●  5* concierge služby hotelového typu.  ●  SPA, fitness, kino, golfový trenažér…
ilka na  kraji města, nebo ještě lépe za  měs-
tem, je sen, který snila snad každá z nás. Sen, 
který se velmi snadno může změnit v noční 
můru. Ano, zahrada u domu je skvělá věc, ale 
někdo se o ni také musí 

starat. Neustále. Totéž bazén. A  koho 
by napadlo, že vytoužený klid vykoupí 
minimálně hodinou popojíždění v ko-
loně? Nemluvě o tom, že je to najed-
nou všude daleko – do práce, do školy, 
na úřad, do divadla, na nákup... Není 
divu, že vás pak napadne kacířská my-
šlenka, jestli nakonec nebylo lepší zů-
stat ve městě. 
 Bylo. Zvlášť když kousek od cent-
ra získáte všechny výhody „vily za měs-
tem“, navíc v  luxusním provedení, 
špičkové kvalitě a  bez starostí. A  jako 
bonus dostanete nejlepší výhled v Pra-
ze, protože budete bydlet v  nejvyšším 
rezidenčním mrakodrapu v Česku, 104 
metry vysokém V Tower, Prague.
 Nejnovější dominanta pražského 
horizontu, kterou na  pražské Pankrá-
ci staví developerská společnost PSJ Invest, se rychle blíží 
dokončení. Během několika týdnů bude hotová skleněná 
fasáda budovy a dalšího zhruba půl roku se bude pracovat 
na interiérech. Pak už se do pozoruhodně subtilní, ikonické 
stavby ve  tvaru pís-
mene V budou mo-
ci nastěhovat první 
obyvatelé.
 Proti domu má 
byt ve  Véčku řadu 
výhod: „Když má-
te dům, musíte se 
o  něj starat. Něko-
ho si najmete, ale to 
vám zase naruší sou-
kromí. Ve  Véčku se 
vám to nestane. Tam 
bude o všechno po-
staráno,“ říká archi-
tekt Radan Hubička, 
který je autorem ná-
vrhu Véčka. 

 Jde zejména o služby concierge, na jaké vyjma pětihvěz-
dičkových hotelů v Česku nenarazíte. Funguje to jednodu-
še. Dejme tomu, že se vám ucpe odpad. Prostřednictvím 
speciální aplikace BuildingLink závadu ohlásíte a  během 

chvíle přijde technik a odstraní ji. Stej-
ným způsobem můžete vyřešit zalévání 
květin po dobu vaší dovolené, objednat 
kadeřníka nebo zarezervovat prostory 
pro dětskou oslavu. 
   Potom je tu také klubové patro. 
Místo abyste složitě jezdili do fitka přes 
půl města, svezete se výtahem o  pár 
pater níž. Hned vedle najdete bazén 
s protiproudem, vířivku, saunu, prostor 
pro masáže. A děti zatím můžete pone-
chat ve vedlejším dětském koutku. 
    Nebude vás trápit ani další z měst-
ských neduhů – parkování. Ke  kaž-
dému bytu patří dvě nadstandardně 
velká parkovací místa, kde pohodlně 
zaparkujete Bentley i  rodinné SUV. 
A může tam zůstat stát, dokud nebu-
dete potřebovat vyjet z města, protože 
všechno ostatní budete mít na  dosah 

ruky. Na Příkopech i v Pařížské jste do deseti minut, při-
tom máte kolem dokola obrovské zelené plochy, kam mů-
žete jít běhat, jezdit na kole, venčit psa nebo o víkendu 
vyrazit na piknik. Daleko není ani do výborných restau-

rací, za kulturou ne-
bo do škol a školek. 
Konec poskakování 
v kolonách.
   V Tower, Prague 
přináší do  Prahy 
zcela novou kate-
gorii luxusu. Mo-
derní, ekologické 
a  designové bydlení 
pro ty, kteří žáda-
jí to nejlepší a  do-
kážou to i  ocenit. 
Třicet pater exklu-
zivních městských 
vilek s  nejlepším 
výhledem.  ❑
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SPLNĚNÝ SEN 
Mít na dosah vše, o čem se vám kdy 

v souvislosti s bydlením zdálo? V Tower 
je místo, kde nebudete muset dělat 

kompromisy! 

DEKOR


