
POZEMKOVÁ BANKA

GREEN PORT STRAŠNICE



GREEN PORT STRAŠNICE

„DOMOV JAKO KLIDNÝ PŘÍSTAV“



Lokalita Strašnice – Praha 10

Blízko bulváru Vinohradské ulice.

Nejmodernější technologie pro 21. století:

pasivní energetický standard, řízené větrání, 

izolační trojskla a další. 

Společný vnitroblok s relaxačními prvky a zelení

Prostor pro aktivní odpočinek.

Přímo u autobusové zastávky a pouhých 5 minut 

na metro A – Želivského. 

Zahrádka, lodžie nebo terasa u většiny bytů

Výhledy do zeleně. 

Bohatá infrastruktura Prahy na dosah: 

školy a školky, obchody, sportoviště, tramvaj a 

metro.

HLAVNÍ USP PROJEKTU



VÝBĚR JE NA VÁS
Green Port Strašnice nabízí celkem 156 bytů v dispozicích od 1+kk do 4+kk a mnoho nebytových prostor. Většinu bytů Doplní předzahrádka, lodžie nebo terasa. 

Všechny byty mají vlastní sklep. Parkovací místa jsou umístěna v podzemních Garážích. Společné prostory nabízejí mimo jiné kočárkárnu / kolárnu a klidné atrium s relaxačními prvky.



DOMY S PŘÍBĚHEM
Green Port Strašnice leží mezi ulicemi Počernická a Nad Vodovodem v Praze 10, Strašnicích. Přímo u projektu se nachází autobusová zastávka Na Palouku. Stanice metra A 

Želivského je odtud pár minut, stejně jako tramvajové zastávky. V bezprostředním sousedství domu je multifunkční sportovní areál TJ Bohemians Praha s širokým vyžitím pro dospělé i 

děti. V nejbližším okolí najdete školu, školku, restaurace a obchody. Nedaleko je krásný Malešický park, sportovní centrum Hector, fitcentrum BBC nebo obchodní centrum Atrium Flora.



LOKALITA
Respektujeme lokalitu, ve které stavíme, proto je v názvu projektu slovo port – přístav. V místě výstavby desítky let sídlí Česká námořní plavba.

Proto jsme se námořní tématikou nechali inspirovat při návrhu projektu. Námořní symbolika se promítla v názvech domů a jejich částí a také jsme umístili prvky 

spojené s tímto tématem do společného parku.



HISTORIE MÍSTA
Od 70. let minulého století sídlí Československá námořní plavba v budově ve Strašnicích, na adrese Počernická 1a v Praze 10, v místě výstavby budoucího projektu Green Port 

Strašnice. Tehdy byla zamýšlena jako „provizorní administrativně-obchodní budova“, která se stala dočasným umístěním pro ústředí ČNP v roce 1975 až do doby, než bude postaveno 

reprezentativnější sídlo. Česká námořní plavba sídlí v tomto objektu do dnes. Před budovou je umístěna stará „admirálská kotva“, kterou námořníci na lodi Blaník vylovili v roce 1976 z 

Karibského moře. 



ZELENÉ BALÍČKY

E-mobilita

Určitý počet parkovacích stání v podzemním podlaží bude

připraven pro instalaci nabíjecích stanic pro elektromobily.

Cyklo friendly

Součástí společných prostor projektu budou prvky pro

cyklisty – stojany na kola, venkovní myčka a servisní stanice.



VIZUALIZACE





















MILNÍKY STAVBY



PŮVODNÍ BUDOVA



PŘÍPRAVA NA STAVBU 02/2022



POKLEPÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE 05/2020



ZAHÁJENÍ STAVBY 05/2022



DOSAŽENÍ PŘÍZEMÍ 8/2020 



STAVBA 11/2020



DOKONČENÍ HRUBÉ STAVBY 05/2021 



BUDKY PRO RORÝSE



POKRAČUJEME DÁLE 10/2021 



POKRAČUJEME DÁLE 4/2022



FOTO Z DRONU 4/2022



KOLAUDACE 5/2022



MYSLÍME I NA NEJMENŠÍ



UMĚNÍ NA PROJEKTU



FINÁLNÍ PODOBA














