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UNIKÁTNÍ MÍSTO
PRO ŽIVOT
Jedná se o unikátní residenci s panoramatickým výhledem na Pražský hrad a údolí řeky 
Vltavy v lokalitě Braník mezi ulicemi V Podhájí a Nad Lomem. Dům je nad terénem vizuálně 
rozdělen na dva menší samostatné objekty. Na spodní části pozemku se nachází budova A 
s 8 standardními a 2 nadstandardními byty. V horní části pozemku leží budova B, která 
disponuje 4 exkluzivními byty.



HISTORIE
Poprvé se tato pražská čtvrť připomíná 
již v 11. století, kdy se v historických pra-
menech dočteme o Branici. Ve 14. století 
vlastnily Braník české královny a některé 
pražské kostely. Od husitských dob byl 
Braník v majetku Starého Města až do 
roku 1990, kdy se stal součástí městské 
části Prahy 4. Jeho bohatá historie, kterou 
nám každý den připomínají dominantní 
stavby, mu ovšem zůstala. Ke kulturnímu 
vyžití v minulých letech významně přispěl 
Branický pivovar, ve kterém vařili pivo od 
roku 1900 do roku 2006.





VŠE CO POTŘEBUJETE,
JE NA DOSAH
Kombinace husté komunikační sítě s množstvím zalesněných ploch dělá 
z Braníku skvělou lokalitu s občanskou i kulturní vybaveností. Pro milovníky 
aktivní relaxace je v blízkosti golfové hřiště, velký sportovní areál a roz-
sáhlá síť cyklostezek. Thomayerova nemocnice se nachází 10 minut jízdy. 
Mateřská i základní škola jsou v docházkové vzdálenosti. Branické divadlo 
vám přinese kulturní zážitek a odpočinout si můžete v nedalekých Žlutých 
lázních nebo na plovárně v Podolí. 

Cesta do centra z klidné vilové čtvrti trvá cca 15 minut. Lokalita je 
dostupná nejen automobilem, ale také MHD. Zastávky autobusu se 
nachází v těsné blízkosti residence, tramvajové zastávky pak asi 
7 minut pěší chůze.
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NA POHLED VYJIMEČNÉ, 
UVNITŘ DOKONALÉ
Projekt kombinuje nedalekou zástavbu činžovních domů s místními obytnými 
vilami a respektuje tak současný ráz okolí. Spodní budova A navazuje na 
okolní bytové domy a horní budova B je vystavěna do vilového typu. Domy 
jsou spojeny v jeden celek pouze v podzemní části. Residence je zasazená 
do svahu a nese vysoké standardy stavby i interiérů. Splňuje nejnáročnější 
požadavky s důrazem na design, kvalitu, praktičnost a pohodlí.

VLTAVA



Exteriérový obklad Cedr Beton s texturou dřeva

PUNC PRÉMIOVÉHO BYDLENÍ
Fasáda je pokrytá cedrovým dřevem a v kombinaci s pohledovým betonem tak vytváříme neobvyklý kontrast přírodního 
a konstrukčního materiálu. Prvky, které se objevují na fasádě můžeme opakovaně nalézt i v jednotlivých bytech v podobě 
podlah nebo obkladů. Celý pozemek residence je osázený rozmanitou vegetací, která je zavlažována dešťovou vodou 
z vlastní retenční nádrže. Samozavlažovací zelená střecha, zahrady a terasy s výhledem zvyšují životní komfort a poskytují 
ideální místo k relaxaci.

Bezpečnost rezidence je zajištěna zabudovaným SMART systémem s funkcí rozpoznání obličeje. Vstupní dveře do bytových 
jednotek jsou bezpečnostní třídy 3 s kováním značky M&T typu Maximal ve výšce 210 cm. Dům dále nabízí 25 garážových 
stání s možností auto nabíječky pro elektromobily, sklepní kóji ke každému bytu a recepci. Celý dům je připojen na SMART 
systém Loxone.
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OBJEKT A
Ve spodní budově A se nachází 

10 bytů v dispozicích od 2kk do 4kk. 



Dřevěná lamelová podlaha, povrch olej, široká prkna 
Podlaha s živou kresbou a přírodním vzhledem

PODLAHY
Pravá dřevěná podlaha Lamett OSLO 190
přináší do interiéru hřejivost a vůni přírody. 
Součástí podlah je také hliníková zápustná 
lišta s LED osvětlením.





DVEŘE
Interiérové dveře jsou nadstandardní výšky 
245 cm od české firmy SAPELI a jsou opatřené 
kvalitním kováním firmy M&T typu Maximal. 
Povrchová úprava 60% lesk a skryté hliníkové
zárubně rovněž firmy M&T, zajišťují luxusní
vzhled interiéru. Varianta STANDARD nabízí bílé 
dveře, varianta DELUXE kombinuje design dveří 
do barvy výmalby. 

Klika M&T Maximal - provedení lesklý chrom

Dvěře Sapeli, zvýšená výška 2450mm,
skryté zárubně, provedení přírodní hliník,
barva křídla: bílá matná



OKNA A ŽALUZIE
Okna vám svými rozměry dovolují vnímat pestré zelené okolí domu mnohem intenzivněji. 
Jsou velká od podlahy ke stropu, část je fixní, část je otevíravá a poskytuje tak pohodlný 
vstup na terasu. Hliníková okna jsou zasklená čirým izolačním trojsklem doplněná 
o přípravu na venkovní žaluzie.

Posuvná hliníková okna - černá barva Ukázka osazení venkovních žaluzií - pouze příprava
(byt bez žaluzií)





KOUPELNY
Vybavení koupelen a toalet značky Laufen řady Pro S a Vitra S-50 se vyznačuje čistým designem 
a jasnými jednoduchými tvary ve spojení s funkčností. Sprchové zástěny s posuvnými dveřmi Hüppe 
Aura. Všechny byty obsahuji bidety nebo bidetové spršky

Vitra S-50 Laufen Pro S Baterie Concept 100 NEW





SVĚTLA
Bezrámečkové moderní provedení vestavěných svítidel 
značky FLOS nebo HALLA můžeme najít v prostorách 
domu a kuchyních, koupelnách a chodbách bytů. 

V bytech pouze zabudovaná do SDK a na terasách
Flos KAP bílá
OSRAM – LEDVANCE Spot bílá
Zahrady – světlo Talia
Terasy – Kos, Chios



Detail osvětlení HALLA 

Detail osvětlení FLOS 





VÝTAH
Podlaha – keramická dlažba imitace beton
Dveře – nerez
Obklad – masivní dřevěná prkna dub 
kartáčovaná ve stylu fasády, obkladové 
desky v imitaci betonu s otlakem prken

Design kabiny výtahu (dvoudvéřový) 
Budova A



SOFISTIKOVANÉ BYDLENÍ
Všechny byty jsou plně automatizovány a napojeny na systém SMART HOME značky 
Loxone, díky kterému můžete ovládat celou svoji domácnost pomocí tlačítek a LCD 
panelu, webového prohlížeče nebo pohodlně přes aplikaci mobilního telefonu. 
Možnost naprogramovat si denní režim vám dává maximální svobodu, pocit 
bezpečí a možnost vychutnat si každý okamžik ve vašem bytě naplno.

Světla dnes nemusíte pouze zapínat a vypínat. Můžete měnit intenzitu, barvy 
a různé zdroje podle nálady a využít tak schopnosti osvětlení naplno. Inteligentní 
domácnost zvládne ovládat všechny běžně dostupné typy světel od klasické 
žárovky přes barevné LED pásky až po zářivky.

Zabezpečení domácnosti zajišťují pohybové a magnetické senzory, detektor úniku 
vody a detektor kouře. Lze nasimulovat vaše přítomnost a nastavit tísňové tlačítko, 
které dokáže zavolat pomoc telefonem.



Ovládaní domácnosti pomocí 
inteligentního panelu nebo aplikace 
firmy LOXONE. 

Loxone Miniserver je centrem veškerých
ovladacích SMART prvků v bytě i celé 
residenci.





SMARTHOME – VÁŠ DŮM SE O VÁS POSTARÁ
Inteligentní domácnost společně s centrální meteostanicí dokáže monitorovat rychlost 
a směr větru a tím nastavit žaluzie na správnou polohu. Žaluzie hlídají pohyb slunce 
a v závislosti na teplotě v místnosti a úrovni světla se starají o komfort i úspory energie.

Nastavte si teploty, které vám jsou příjemné a časy, kdy je chcete mít a váš dům 
se v každém pokoji individuálně postará o dokonalé prostředí přizpůsobené dané 
příležitosti. O teplo se starají otopná tělesa značky Jaga. Chlazení je zajištěno 
standardními nástěnnými interiérovými jednotkami. Zdrojem tepla je dálkový 
teplovod a zdrojem chladu tepelné čerpadlo vzduch-voda. 



NABÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ
Dům nabízí možnost auto nabíječky značky Innogy typu inoggy 
eBox smart, která vaše vozidlo dokáže dobít za 60 minut.

Innogy eBox smart – 2x na návštěvnickém stání



Innogy nabíjecí stanice eBox smart



Spolupráce se společnostmi:
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