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Praha 10. 9. 2015 • Na pankrácké pláni 
vyrůstá pod názvem V TOWER 104  
metrů vysoká nejvyšší rezidenční budova 
v České republice. Bytový dům  
V TOWER nabízející unikátní výhledy na 
Prahu bude po svém dokončení obsaho-
vat 130 exkluzivních studií a bytů s jed-
nou až pěti ložnicemi včetně penthousů 
s vlastními střešními bazény. Součástí 
budovy bude rovněž privátní fitnes,  
bazén a sauna, společenská a dětská 
místnost a recepce nabízející 24 hodin 
denně služby hotelového typu. 

„Je to v tomto směru jedinečný projekt, 
protože žádná jiná bytová budova v 
zemi neposkytne srovnatelnou kombi-
naci vybavenosti, pohodlí, designu, do-
myšlenosti detailů, technických řešení 
a služeb hotelového typu,“ charakteri-
zuje V TOWER Martin Jaroš, předseda 
představenstva společnosti PSJ INVEST, 
která je zodpovědná za development 
projektu, jehož investorem je skupina 
Aceur Investment.
TOWER Prague je projektována jako 
trvale udržitelná zelená budova splňu-
jící ve světovém měřítku nejvyšší po-
žadavky na zelené budovy obsažené 
v certifikaci LEED PLATINUM. Po jejím 
získání bude V TOWER nejen v rámci 
České republiky, ale i Evropy aktuálně 
jedinou rezidenční budovou s takto vy-
sokým ohodnocením. 
Moderně řešený a dynamicky půso-
bící objekt navržený známým architek-

tonickým ateliérem Radana Hubičky 
přirozeně doplní prostor utvořený ar-
chitektonicky hodnotnou budovou 
bývalého Motokovu (dnes City Em-
piria) a budovou bývalého Českoslo-
venského rozhlasu (dnes City Tower). 
Architekt Radan Hubička vidí bytový 
dům jako propojení mužského a žen-
ského principu, tedy jako jin a jang. 
Věže se od sebe oddalují a zároveň se 
vzájemně přitahují, v dolní části jsou 
pevně spojené.  
Bytový dům bude mít tři podzemní 
podlaží, ve kterých kromě technic-
kého zázemí a sklepů vznikne 254 
nadstandardních podzemních parko-

vacích stání. První až páté nadzemní 
podlaží je navrženo jako společenská 
část domu, ve které bude umístěna re-
cepce s 24hodinovou nepřetržitou 
službou poskytující i servis hotelového 
typu, součástí tohoto sektoru budou 
nonstop security, privátní fitness, ba-
zén, sauna, jacuzzi, pára, společenská 
místnost a dětská místnost.  Dále až 
do 30. podlaží jsou plánovány luxusní 
byty o výměrách od 50 až do 400 m2 
včetně penthousů s vlastními střešními 
bazény.
Výstavba budovy V TOWER byla zahá-
jena v červnu tohoto roku a s jejím do-
končením se počítá v říjnu roku 2017.


