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Prostory k pronájmu 

Organizování akcí na míru 

 

Nabízíme Vám ke krátkodobému pronájmu prestižní prostory na jedné z předních adres v Praze, a to 

v sídle ČNOPK na Václavském náměstí. Můžete využít jak exkluzivní dvoupatrovou skleněnou kopuli 

ČNOPK, tak i reprezentativní konferenční místnost. 

 

Kopule ČNOPK 

 

Tyto výjimečné prostory s celkovou plochou téměř 200 m2 se nacházejí v prosklené kopuli nad 

kancelářemi ČNOPK v 7. a 8. patře památkově chráněné historické budovy a pyšní se 

panoramatickým výhledem na nejhezčí části Prahy. Využitím tohoto jedinečného prostoru můžete 

svou společnost prezentovat na jedné z nejprestižnějších adres v České republice a z Vaší pracovní 

i soukromé společenské akce udělat nezapomenutelný zážitek. 

V 8. patře kopule se nachází netradiční kruhový prostor s točitým schodištěm uprostřed, který je 

možné využít pro nejrůznější typy akcí, jako například: 

 

 gala večeře 

 slavnostní recepce a rauty 

 tiskové konference 

 firemní školení a prezentace 

 semináře 

 představení nových produktů 

 pracovní obědy či večeře 

 svatební hostiny 

 promoční bankety 

 soukromé oslavy 

 a další 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapacita prostor 

 galavečeře: 80 osob 

 raut: 125 osob 

 tisková konference: 70 osob 

 seminář: 35 osob 
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Z 8. patra kopule se po spirálovém schodišti dostanete do 7. patra, kde se nachází externí vstup do 

kopule přístupný výtahem přímo z ulice a kompletní gastronomické zázemí s kuchyní vybavenou např. 

myčkou nádobí, mikrovlnnou troubou, dvěma lednicemi a gastronomickým výtahem ze 7. do 8. patra. 

Prostoru spodního patra kopule dále dominuje vestavěný barový pult s integrovaným gastro zařízením 

(chladící pulty, výrobník ledu, myčka na sklo). 

 

Samozřejmostí je možnost využití veškerého potřebného mobiliáře (např. židle, jednací stoly, 

koktejlové stoly) a technického vybavení (např. LCD projektor, plátno, laptop, flipchart, bezdrátový 

mikrofon, reproduktory). 

 

Konferenční místnost 

 

Reprezentativní konferenční místnost se nachází v 6. poschodí 

budovy na klidném místě s výhledem přímo na Václavské náměstí. 

Dostatečné množství denního světla v kombinaci s květinovou 

výzdobou vytváří velmi příjemné prostředí pro porady, prezentace 

nebo tiskové konference. Velikost této místnosti je 40 m2 a kapacita 

max. 20 osob. V místnosti se nachází plazmová televize a DVD 

přehrávač. 

Z ostatního technického vybavení Vás můžeme vybavit např. LCD projektorem, plátnem, laptopem a 

flipchartem. 

 

Organizování akcí na míru 

 

V případě zájmu Vám připravíme individuální nabídku na míru a rádi převezmeme veškeré 

organizační záležitosti Vaší akce, včetně zajištění potřebné techniky, cateringu, živé či reprodukované 

hudby, tlumočení, fotografa a veškerých dalších doprovodných služeb dle Vašeho přání tak, abyste 

s organizováním neměli žádné starosti.  

Rádi Vás kdykoli přivítáme na osobní prohlídce prostor kopule.  

 

 

Pro Vaše další dotazy a připomínky Vám jsme kdykoli k dispozici! 

 

Kontaktní osoba: 

Zuzana Skopalová 

Tel.: +420 221 490 346 

Mobil: +420 734 131 704 

E-mail.: skopalova@dtihk.cz  

mailto:skopalova@dtihk.cz
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