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V prestižní lokalitě Královských Vinohrad se nachází  
Rezidence Helenika, obklopena nádhernou zahradou 
reprezentující nadčasový půvab. Projekt nabízí budoucím majitelům 
neopakovatelnou příležitost k bydlení, jenž pRopojuje dokonalou 
HaRmonii pulzujícího života metropole a noblesu vilového domu. 
text Libor Strnad  /  foto archiv

Rezidence 

Helenika:
dobové kouzlo skRyté 
v sRdci pRaHy 
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Rezidence Helenika dokonale  
reprezentuje výhodnou investici 
do rodinného bydlení  
i pro další generace.

stylové bydlení s autentickou atmosférou
Rezidence disponuje dvanácti unikátními byty, které si díky 
citlivé rekonstrukci a sofistikovanému nadčasovému archi-
tektonickému pojetí dokázaly zachovat jedinečný charakter.  
Tento zcela mimořádný rezidenční projekt se vyznačuje vel- 
korysým pojetím standardů bydlení. Jsou pro něho typické  
vzdušné prostory, elegance a bezprostřední soukromí. „Rezi- 
dence Helenika je unikátní komorní projekt, který poskytu- 
je  mimořádnou příležitost bydlení ve vile v centru Prahy,“  
říká Marianna Krausová za prodejce LEXXUS NORTON 

a doplňuje: „Soukromí a blízkost zeleně jsou dnes mnohem  
žádanější než kdykoliv předtím. Klienti mají  možnost vý-
běru mezi bytem se zahradou o velikosti až 300 m2, anebo 
ve vyšších patrech s neopakovatelnými výhledy na Prahu.  
Projekt poskytuje navíc možnost realizace vlastních před-
stav při finalizaci interiéru bytů.“

respekt k původní architektuře 
Vila Helenika byla postavena již v roce 1924, a to dle pro-
jektu významného architekta Maxe Spielmanna působícího  
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zejména za 1. republiky. Novou přestavbou bude vile navrá-
cen její původní reprezentativní charakter. Právě přestavba 
původní vily dá vzniknout nové Rezidenci Helenika, která po 
celkové rekonstrukci nabídne bydlení splňující nejen vysoký 
standard, ale i současné požadavky na komfortní život se za-
chováním původních autentických prvků. Celý projekt pracu-
je s respektem k tomu, co bylo navrženo našimi předky, a ctí 
původní řemeslo, jehož tradice skomírá. Pokora k vyváženosti  
původních a nových prvků, bez kterých není možné v součas-
né době navrhovat bydlení nejvyšší kategorie, a také respekt 
ke každé individualitě klienta. To vše jsou atributy, které  
společnost, jež za projektem stojí, zohledňuje. 

moderní bydlení s ohledem na historii 
Rezidenční vila reprezentuje historizující proud české mezi-
válečné architektury. Ateliér CMC ARCHITECTS s více než 
dvacetiletou zkušeností s přestavbami, konverzemi industriál-
ních staveb a rezidenčním bydlením navrhl sebevědomou re-
zidenční vilu s pokorou k původní stavbě a zároveň s vlastní  
představou o moderním bydlení v centru hlavního města.  
Návrhem nástavby o jedno podlaží a změnou vnitřní dis-
pozice se do vily vrátí její původní, čistě rezidenční funkce.  
Exteriér i interiér stavby si zachovává své charakteristické prvky 
a detaily, citlivě doplněné o moderní řešení rezidenční stavby  
ve vysokém standardu navržených materiálů a technického 
vybavení.

unikátní genius loci 
Vinohradská čtvrť, jež dostala své jméno od vinic, které kdysi  
prosperovaly na jejím okraji, je považována za jednu z nejkva-
litnějších rezidenčních oblastí v Praze. Tato exkluzivní lokalita  
v centru hlavního města disponuje výbornou dopravní i so-
ciální infrastrukturou, a představuje tak ideální místo pro 
bydlení s rodinou i mladé páry. Tato impozantní čtvrť nabízí  
zkrátka vše od elegantní architektury přes výborné restau-
race i kavárny až po společenské, sportovní a kulturní vyžití. 
Zdobené secesní fasády a ulice lemované vzrostlými stromy, 
dostatek zeleně, pravidelné farmářské trhy a pulzující atmo-
sféra činí Vinohrady velmi vyhledávaným místem. �
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