


„…v tiché uličce Salvátorské, 
vzdálené sotva sto kroků od 
velkého střediska pražského 
a přece tak nerušené jako 
spící zátoka.“ 

Jan Štenc // nakladatel a jednatel Spolku výtvarných umělců Mánes Josef Mrkvička // redaktor RČK, 1912

 „…na pohled jednoduchá, beze všech vnějších 
zbytečných architektur postavená budova 
architekta Novotného. Její krásný, naprosto 
umělecký vzhled dává nám tušiti, že uvnitř 
musí sídliti něco skutečně uměleckého a 
vznešeného.“ 

Dům v Salvátorské ulici číslo 8 na Praze 1 vybudoval v roce 1909 nakladatel Jan 

Štenc. O Štencovi se vždy říkalo, že je renesanční člověk. Jeho podnik byl ve své 

době nejmodernějším tiskařským domem. V inspirativních prostorech ve stylu art 

deco se na počátku 20. století setkávali přední čeští umělci, rodila se zde zásadní 

díla české umělecké historie a tříbil se společenský život.

Jedinečný
prostor
s příběhem
znovu ožívá
v srdci Prahy
Opero je místem
setkávání
a unikátním
prostorem
pro Vaše akce.



Unikátní propojení
vnitřního a venkovního
prostoru

Kapacita až 200 lidí

Konference
Semináře
Společenské události
Večírky
Tiskové konference
Reprezentativní obchodní jednání
Koncerty

Využití

Profesionální audiovizuální
    technika a osvětlení
Možnost zajištění cateringu
Zajištění hostesek
atd.

Služby

Hlavní sál  127 m2  // podium  17 m2

Otevřené atrium  73 m2

Profesionálně vybavené zasedací 
a seminární místnosti

Maxmilián  13 m2

Štenc  28 m2

Salvátor  28 m2

Viola  13 m2

Galerie  43 m2

Terasa  29 m2

Profesionálně vybavená kavárna  43 m2

Jsme
flexibilní
variabilní
využití
jedinečného
prostoru
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Kromě hlavního sálu řada  
zasedacích místností, kavárna, 
vnitřní i venkovní pracovní

a relaxační prostory.

Variabilita



Kompletní zajištění akce:příprava 
prostor, catering, hostesky,  
doprovodný program, dekorace

a další dle přání klienta…

Na klíč



kavárna galerie / hlavní sál Štenc

opero.cz

info@opero.cz
+420 777 167 376

Salvátorská 931/8  
110 00 Praha 1

Hana Kučerová
eventy, produkce

hana.kucerova@opero.cz
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Staroměstké 
náměstí

Salvátorská

Kostečná

+420 606 192 909
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