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Probouzíme domy k životu

Naším cílem je probouzet domy k životu, proto investujeme do nákupu a následného rozvoje nemo-
vitostí. Vlastníme několik zajímavých měšťanských domů v Praze, které společně s přilehlými prostory 
revitalizujeme. Pronajímáme také kanceláře. V roce 2020 se naše portfolio rozrostlo o třetí nejvyšší 
budovu v České republice City Empiria. 

Do našeho portfolia patří také jedna z nejikoničtějších budov v České republice – Tančící dům. Ten 
jsme podle původního záměru Václava Havla opět zpřístupnili pro širokou veřejnost a koná se zde 
mnoho kulturních a společenských akcí. Nalézt zde můžete i skvělou luxusní restauraci a hotel.

Nemovitosti nabízíme po celé Praze, v Pardubicích i Hradci Králové a to již od roku 1991.



Marek Padevět 
ředitel rezidenčních projektů

Po delší době PSN přichází s novým pro-
jektem, který je novostavbou, a to přímo 
v krásné vinohradské lokalitě Prahy 2. 
V nabídce máme většinu projektů, které 
vznikly rekonstrukcí původního objektu, 
a my jsme jim dali novou vizi a nový život. 
Projekt Vila dům Na Vinici bude nový soli-
térní objekt s 27 byty a s parkováním pří-
mo v domě, který je pouhých 150 metrů 
od krásných Havlíčkových sadů, tedy vi-
nohradské Grébovky. Tento projekt vznikl 
velmi spontánně, a to oddělením části 
pozemku od našeho úspěšného projektu 
Depo Grébovka, který jsme v lednu 2021 
stavebně dokončili. Líbilo se nám místo, 
které z jedné strany nabízí nevšední vý-
hledy na Prahu a z druhé strany výhledy 
na vily v okolí Grébovky. Věřím, že noví 
majitelé bytů ve viladomu budou stej-
ně nadšeni, jako jsme byli my, když jsme 
projekt s architekty vymýšleli a těšili se na 
jeho realizaci.



O projektu

Půvab romantických vinic si lokalita praž-
ských Vinohrad zachovává i jako prestiž-
ní čtvrť moderního velkoměsta. Vila dům 
Na Vinici, zasazený do úrodného svahu 
prosyceného zelení, skýtá příjemné byd-
lení se všemi vymoženostmi metropole.

Funkční technologie se pro pohodlí 
a  komfort obyvatel snoubí s přírodními 
materiály. Čisté linie a barvy vkusně oži-
vují motivy zeleně. Architektonické řešení 
respektuje tradiční hodnoty bydlení. Dů-
myslně využívá okolní křivky, prostřednic-
tvím balkonů, teras a neskromných oken 
zrcadlí energii zdejší krajiny. Moderní 
novostavba s osobitým stylem PSN před-
stavuje místo, kde se plní přání dětí i do-
spělých.



Všechny barvy 
života

Ve čtyřech patrech domu najdete 27 bytů 
o dispozicích 1 + kk až 3 + kk. Velkolepě 
pojaté byty jsou jako stvořené pro rodinný 
život, dýchají mladistvým elánem s esencí 
lehkosti. Skýtají soukromí a bezpečné zá-
zemí, ale současně se otevírají i svěžesti 
přírody. Hru světla v interiérech prová-
zejí harmonické tóny pohody. Všechny 
byty jsou zařízené ve standardu Fit out*. 
Nadčasový design ideálně dokresluje 
perfektní praktické pojetí, aby společ-
ně vytvořily dokonalý domov. Nechybí 
ani garážové stání situované v suterénu 
domu. Tam jsou obyvatelům k dispozici 
i sklepní úložné prostory.

* Bytová jednotka je dokončena pouze do finálních 
povrchů včetně sanity a obsahuje přípravné body pro 
kuchyni.

Propojení s přírodou zajišťují prostorné 
předzahrádky a balkóny s krásnými výhledy.



Bytové jednotky 
ve standardu Fit out, 

nadčasový design 
a perfektní praktické 

pojetí.

Dispozice 1 + kk  
až 3 + kk, jako 
stvořené pro  
rodinný život.
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Lokalita

Vila dům Na Vinici vyrostl v Perucké ulici, 
která lemuje západní část Perucké strá-
ně. V minulosti vinice a sady, dnes jde 
o oblíbený městský park, zdobený řadou 
pozoruhodných dřevin. Malebné stezky 
vedou do navazujícího parku Grébovka 
s luxusním výhledem na pražské panora-
ma. Součástí areálu je také venkovní posi-
lovna nebo hřiště na petanque.

Přírodní krásy v okolí vily provází nezměr-
né příležitosti pro aktivní život, zábavu, 
sport, wellness, kulturu, ale i skvostná ar-
chitektura. Ne náhodou jsou Vinohrady 
jednou z nejžádanějších a nejprestižněj-
ších pražských čtvrtí. Lokalitu charakteri-
zuje také vynikající občanská vybavenost 
a skvělá dopravní dostupnost. V těsné 
blízkosti domu sídlí několik základních 
a mateřských škol, pošta a poliklinika. 
V docházkové vzdálenosti jsou situovány 
i četné restaurace a obchody. Dopravní 
spojení zajišťuje nedaleká tramvajová za-
stávka s napojením na linky metra A a C. 
K dispozici je také vlaková zastávka ve Vr-
šovicích.

Nám. Bratří Synků
spoj 11, 14, 18, 193 

9 min. chůze

Divadlo Na Fidlovačce 
spoj 7, 14, 18, 24 

9 min. chůze

Nuselské schody
spoj 6, 11 

8 min. chůze

Jana Masaryka 
spoj 4, 13, 22, 135

9 min. chůze

Otakarova
spoj 6, 7, 24
7 min. chůze



Skvělá občanská 
vybavenost a dopravní 

dostupnost v kombinaci 
s romantickou krajinou 

městských parků, 
původních vinic a sadů.



PSN s. r. o.
Seifertova 9/823
130 00 Praha 3

725 753 753 
prodej@psn.cz

www.na-vinici.cz


