


S respektem k řemeslnému umění starých zednických mistrů vzniklo osobité místo, perfektně napl-

ňující požadavky současného bydlení a aktivního městského života. Uprostřed všeho dění, v dyna-

mické čtvrti Palmovka se skvělou dopravní dostupností, vynikající občanskou vybaveností, širokým 

společenským i sportovním vyžitím stojí moderní rezidence, která s hrdostí navazuje na generace 

minulých stavitelů.

Na samém počátku 20. století zhotovila stavební kancelář Jana Pilce pro Josefa Loudu stavební plány 

pražského domu s číslem popisným 541. Psal se rok 1901 a Sokolovská ulice se tenkrát označovala jako 

Královská třída. V průběhu času objekt prošel bohatými stavebními úpravami. Dodnes si zachovává 

neorenesanční fasádu. Ta po citlivé rekonstrukci zdobí dům do ulice, zatímco vnitroblok dýchá klid-

nou elegancí a skrývá i parkovací stání.

Pilcova rezidence



V pěti podlažích Pilcovy rezidence jsou dostupné byty o dispozicích 1+1 až 4+kk, které tepou v rytmu 

velkoměsta. Řešení Shell & Core umožňuje každému majiteli byt individuálně dotvořit dle vlastního 

vkusu. Přízemí budovy je členěno na dvě obchodní jednotky, suterén náleží sklepním kójím.
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Na místě se původně rozkládala viniční usedlost, kterou po novoměstskému kupci Matěji Vojtěchu 

Milerovi z Mildenburku zdědila v 17. století jeho dcera Voršila Palmová. Právě na rod Palmů název 

čtvrti odkazuje. Vinařskou tradici dodnes připomíná park Podvíní, co by kamenem dohodil od Pilcovy 

rezidence. Historie Palmovku spojuje i s verši básníka Vítězslava Hálka. Jeho vnučka Jana Štěpánková 

byla mnoho let členkou místního Divadla Pod Palmovkou.

Kultura v mnoha variacích se na Palmovce snoubí s poetikou kaváren, restaurací a barů, občanské 

služby a široké nákupní možnosti se mísí s businessem do ideální kompozice pro moderní život.

Tramvajová zastávka Palmovka je jen pár kroků od rezidence, stejně jako zastávka autobusu Bala-

benka je vzdálená 1 min. pěšky. Na metro Palmovka se dá lehce dojít za 3 min. chůze. Díky rozvinuté 

dopravní infrastruktuře, kterou propojuje linka metra B, se pohodlně dostanete po celé Praze.
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