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ZIVOT
V OBLACÍCH
LIDSKÁ CIVILIZACE JE JIŽ MNOHO LET POSEDLÁ STAVBOU
STÁLE VYŠŠÍCH BUDOV – OD BIBLICKÉ BABYLONSKÉ VĚŽE,
KAMENNÝCH KATEDRÁL V ANGLII A FRANCII,
AŽ PO TŘPYTIVÉ MRAKODRAPY Z OCELI A SKLA
NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ. CO NÁS V DNEŠNÍ DOBĚ TOLIK
LÁKÁ NA STAVBĚ DO NEBE SAHAJÍCÍCH BUDOV?
Text KATEŘINA HORNÍČKOVÁ
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ůže to být starost o ubytování stále narůstající populace, šetření místem v zalidněných oblastech světa, přirozený růst metropolí, nebo třeba jen probouzení se s výhledem na sluncem zalité velkoměsto. Všechny tyto důvody jsou namístě!
Jednou takovou rezidenční budovou s výhledem na panorama Prahy ze všech
místností v bytech je V TOWER, vznikající v sousedství parku na Kavčích horách.
Hrubá stavba, která byla dokončena v závěru minulého roku, nesmazatelně doplnila pražskou „skyline“
a začala psát novou kapitolu moderní architektury v Praze. Je společným dílem mnoha cílevědomých
lidí. Architektonické řešení pochází z dílny architekta Radana Hubičky a realizaci zajišťuje developer
PSJ Invest. S projektem V TOWER se od začátku pojí mnoho „nej“. Láká na v Česku poměrně unikátní nabídku služeb, které bude pro rezidenty zajišťovat concierge servis – jeho úroveň a koncept jsou
známé pouze z pětihvězdičkových hotelů nebo rezidenčních projektů v Londýně či USA. Škála služeb,
které bude concierge pro rezidenty zajišťovat, je široká. Kromě 24/7 recepce zahrnuje i drobné opravy v bytech, zalévání květin, přebírání doporučené pošty, zajištění služeb čistírny, pravidelný úklidu
v bytech, umývání oken a podobně. V budově se také nachází klubové patro, které disponuje velkorysou
SPA a wellness zónou, bazénem, fitness, prostorem pro sálové aktivity, je tu i dětský koutek. Milovníci
zábavy a sportu naleznou ve V TOWER také golfový trenažér a kino.
Služby však nebudou tím jediným důvodem, proč bude V TOWER revoluční a jiný než ostatní.
Po konzultaci se zahraničními firmami budou ve „Véčku“ použity špičkové technologie, které zajistí
nejen ekologický chod celé budovy, ale také výrazně sníží provozní náklady. Díky investicím právě do
těchto moderních technologií se budou měsíční poplatky, a to včetně topení, chlazení a concierge, pohybovat mezi 90 až 95 korunami za metr čtvereční.
Zájemci o prvotřídní bydlení mají k dispozici široké spektrum bytů, které se liší orientací nebo výměrou.
Dá se říci, že v celé budově nebudou dva totožné byty a moderní bydlení tu najdou rodiny s dětmi,
„singles“ nebo starší lidé, jimž služby pro rezidenty mohou značně usnadnit život. V TOWER tedy
zacelí to, co podle některých lidí Praze tak dlouho scházelo – neopakovatelné bydlení světové úrovně
sahající skoro do nebe.
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