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Vítejte v The Grand Mark Prague 

Hotel The Grand Mark nacházející se v Hybernské ulici na dohled od Prašné brány je ideálně 

umístěným 5* hotelem v pěší vzdálenosti od všech nejžádanějších pražských památek. 

Historie budovy sahá až do 15. století. Stavba se v průběhu času změnila z dvou měšťanských 

domů na barokní palác, jež hostil různé historické osobnosti.  

První rekonstrukce budovy proběhla v roce 1928 a druhá v roce 2008. Během poslední přestavby 

byly obnoveny původní neoklasické prvky, jež se vkusně doplnily moderním designem 

dovezeným z Londýnských galerií. 

Slavnostní otevření hotelu proběhlo v říjnu 2008, od kdy se mohou hosté ubytovat v 78 

luxusních pokojích a apartmánech nadstandardní velikosti. Každý pokoj je vlastním originálem a 

nabízí nejvyšší možný komfort - od dvoupatrového apartmánu přes pokoje s balkóny a výhledem 

do centra až po apartmány se soukromými terasami a vířivkou.   
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Ubytovací možnosti 

14 moderně zařízených pokojů a 64 luxusních apartmánů se rozkládá na ploše 3500 m2. S 

průměrnou rozlohou pokojů nad 50 m² nabízí The Grand Mark hotel nejprostornější ubytování v 

Praze. Veškeré apartmány disponují oddělenou ložnicí a prostorným obývacím prostorem a 

kuchyní s jídelním koutem. Z vyšších pater si hosté mohou užívat unikátní výhled na Prahu 

z hotelových balkónů a teras. 

Největším možným pokojem je Prezidentské apartmá ležící v sedmém patře budovy. Luxusní 

prostor poskytuje kromě pohodlí také naprosté soukromí s výhledem do klidné hotelové zahrady. 

Rozloha pokoje o 142 m2 umožňuje jeho využití k jednacím účelům, kdy se jídelní kout přetvoří 

do reprezentativní meetingové místnosti a účastníci jednání mohou při kávových přestávkách 

odpočívat na venkovní terase.   

 

 

 

 

 

 



      

 

                                                                                                 The Grand Mark Prague 
Hybernská 12, 110 00 Praha 1 | Česká republika 

www.grandmark.cz 

 5 

Gastronomie ve stylu The Grand Mark 

Šéfkuchař Jaromír Hlavsa připravuje se svým týmem v restauraci Le Grill speciality inspirované 

mezinárodní a českou kuchyní. Suroviny odebírá výhradně od lokálních farmářů, vždy 

s ohledem na sezónnost a čerstvé bylinky pěstuje přímo v hotelové zahradě. Celé menu se mění 

každý měsíc. Jedinečným pokrmem, který v hotelové nabídce zůstává po celý rok je signature 

dezert - The Grand Mark dort.  

 

Kromě sezónního menu připravuje Le Grill speciální potěšení pro hosty napříč celým rokem. 

Každé odpoledne si milovníci tradic mohou užít Odpolední čaj a vychutnat si šálek dobrého 

čaje, šumivého vína a sladkých i slaných kanapek. Od pondělí do pátku je v privátním prostředí 

zimní zahrady podáván Business Lunch o čtyřech chodech. V průběhu letní sezóny je 

v hotelové zahradě organizováno BBQ pro širokou veřejnost s bohatým výběrem grilovaných 

mas, ryb, zeleniny a čerstvých salátů a domácích dezertů. 

 

Možností k vychutnání si jedinečné gastronomie mají hosté hned několik. Hotel nabízí ke 

stravování kromě vkusně vybavené restaurace s  lustry z italského skla Murano také hotelový 

Lobby Lounge, klenutý Two Steps Bar s uzavíratelnou Zimní zahradou a především soukromou 

zahradu s posezením pod vzrostlými stromy či u barokní fontány.  
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Ředitel hotelu 

Jaroslav Svoboda, výkonný ředitel a spolumajitel hotelu The Grand Mark 

Jaroslav Svoboda vystudoval střední hotelovou školu v 

Praze. Po ukončení studia v roce 1991 pracoval v luxusních 

hotelích a restauracích ve Francii a Anglii. Po návratu do 

České republiky působil v různých provozních, obchodních i 

marketingových pozicích v pražských hotelech a 

gastronomických zařízeních. V roce 2003 založil společnost 

CZECH INN HOTELS, která v současné době provozuje 

přes 20 hotelů a restaurací. Je jedním z majitelů firmy a 

jediným jednatelem.    

    

    

    

  

Umění v hotelu The Grand Mark    

 

 Interiér hotelu nabízí kromě komfortu také potěšení pro milovníky umění. Veškeré prostory jsou 

vybavené originálními obrazy pořízenými v Londýnských galeriích. Veřejné prostory 

obzvláštňují abstraktní sochy od českých umělců a hotelová restaurace upoutá svým výrazným 

dekorem kombinující historii s modernou, kterou dokreslují italské lustry ze skla Murano. 

Hotelová zahrada mezi své dominanty řadí barokní fontánu a další chráněnou památkou v hotelu 

je původní obloukový vchod ze 17. století.  
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Úchvatné svatby 

Prostorné Lobby Lounge, rozlehlá soukromá zahrada a novomanželské apartmá s unikátním 

výhledem. Velkolepé svatby v prostředí plném zeleně a přitom v centru Prahy jsou žádanou 

službou hotelu The Grand Mark. Profesionální personál se postará o hladký průběh svatby a 

zajistí nezapomenutelný zážitek.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferenční prostory 

 

The Grand Mark konferenční prostory nabízí široké možnosti 

pro pořádání menších soukromých eventů i velkolepých 

venkovních akcí. Originální prostory kombinované s uměleckým 

podtextem a nejnovějším AV vybavením zaručeně ohromí 

každého návštěvníka pořádaného meetingu. Všechny jednací 

místnosti navíc poskytují denní světlo. 

 

Pro konference hotel nabízí ve své zadní části kompletně nový 

prostor až pro 120 hostů. S výhledem do zahrady nabídne 

konferenční sál velmi vzdušné prostředí a nejnovější AV 

techniku k různým typům eventů. 
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Představujeme nové prostory 

Pro vylepšení našich služeb a zvýšení zážitku z pobytu v hotelu The Grand Mark Prague pro 

naše hosty jsme připravili několik novinek. Nově je k dispozici moderní fitness a wellness 

centrum včetně masáží a také několik nových pokojů.  

Wellness 

Odpočiňte si v bazénku s vířivkou, uvolněte se v horké sauně nebo si dopřejte masáž dle Vašeho 

výběru. Moderní design s dřevěnými a skleněnými prvky a příjemné osvětlení vytvoří ideální 

prostředí určené ke kompletní relaxaci. Zahalte se do luxusu vytvořeného oceňovaným 

architektem Paulem Woodsem.  

 

Fitness 

Zdokonalte svou postavu v nově postaveném fitness hotelu The Grand Mark. Rustikální 

prostředí, moderní stroje, prostorné šatny se sprchami a pro dámy i make-up koutek. Cvičení se 

pro Vás rázem stane příjemným návykem.   

 

Meetingový prostor Pavilon 

Novinka pro stále častější a náročnější konference v Praze. Zahradní pavilon s výhledem do 

hotelové zahrady nabízí kromě rozlehlého a dělitelného prostoru také privátní Foyer či moderní 

vestavěné AV vybavení. Zarezervujte si meeting v reprezentativním prostředí až pro 130 osob. 
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Ocenění a certifikáty 

Tým hotelu The Grand Mark pracuje neustále na zkvalitňování svých služeb. Klíčem k úspěchu 

je snaha o zajištění nejvyšší kvality ubytovacích služeb, skvělá kuchyně a unikátní prostředí 

hotelu, kterému dominuje elegantní propojení historie s moderním designem. 

OCENĚNÍ 2015  

 Michelin guide 2015  

 Maurer's Grand Restaurant 2015 – Le Grill mezi TOP 20 nejlepšími restauracemi v České republice 

 TripAdvisor - vítěz ocenění Travellers' Choice v kategorii hotelů 

 Booking – Guest Review Award, Score 9,1 

OCENĚNÍ 2014  

 Gault Millau 2014 Guide - 4. nejlepší restaurace v České republice  

 Maurer's Grand Restaurant 2014 – Le Grill mezi TOP 100 nejlepšími restauracemi v České republice  

 Michelin guide 2014  

 TripAdvisor - Certificate of Excellence 2014, volba cestovatele Top 25 luxusních hotelů v ČR  

 Euro magazín - ročenka nejlepších restaurací – Two Steps bar 7. nejlepší bar v České republice 

OCENĚNÍ 2013  

 Czech Bar Awards 2013 - Two Steps bar nominovaný v kategorii Nejlepší hotelový bar  

 Gault Millau 2013 Guide - 2. nejlepší hotel a 4. nejlepší restaurace v České republice  

 Maurer's Grand Restaurant 2013 – Le Grill mezi TOP 40 nejlepšími restauracemi v ČR 

 Michelin guide 2013  

 TripAdvisor - Certificate of Excellence 2013, volba cestovatele Top 25 luxusních hotelů v ČR  

OCENĚNÍ 2012  

 Czech Bar Awards 2012 - Two Steps bar nominovaný v kategorii Nejlepší hotelový bar  

 Maurer's Grand Restaurant 2012 – Le Grill mezi TOP 50 nejlepšími restauracemi v České republice  

 Maurer's Grand Bar 2012 - Two Steps bar 3. nejlepší v České republice  

 Gault Millau 2012 Guide - 3. nejlepší restaurace v České republice  

 Michelin guide 2012  

 TripAdvisor – Certificate of Excellence 2012 

OCENĚNÍ 2011  

 Czech Bar Awards 2011 - Two Steps bar nominovaný v kategorii Nejlepší hotelový bar  

 Michelin Guide 2011  

 Seven Stars and Stripes in New York Society - mimořádné ocenění restauraci Le Grill  

 Mauer’s Grand Restaurant 2011 – Le Grill mezi TOP 100 nejlepšími restauracemi v České republice 

 TripAdvisor - Certificate of Excellence 2011  
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 TripAdvisor - 5. místo v celosvětové kategorii Nejlepší palácový hotel – Žijte jako král 

 

 

Jsme členem The Leading Hotels of the World 

 

The Grand Mark hotel se řadí jako jediný v ČR do celosvětové sítě The Leading Hotels of the 

World, jež sdružuje nezávislé luxusní hotely. Organizace čítá více než 420 prvotřídních hotelů 

v 80 zemích světa. Uživatelé LHW si mohou vybrat mezi městskými luxusními palácovými 

hotely, přímořskými vilami či unikátními hotely v korunách stromů. Každý z hotelů tohoto 

sdružení představuje určité kulturní bohatství svého regionu a musí být dostatečně jedinečné a 

nezávislé. 

 

LHW bylo založeno v roce 1928 několika progresivními evropskými hoteliéry a již přes 

osmdesát let poskytují hotely svým hostům nezapomenutelné cestovatelské zážitky. Zpočátku 

sdružení obsahovalo 38 členů a své řady rozšiřuje pouze o hotely splňující nejvyšší standardy 

kvality. A co mají všechny hotely LHW společné? Hotelnictví pro ně není jen odvětvím – je to 

umění a vášeň.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

                                                                                                 The Grand Mark Prague 
Hybernská 12, 110 00 Praha 1 | Česká republika 

www.grandmark.cz 

 11 

 

 

Jsme členem American Express Fine Hotels & Resorts 
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Souhrn – The Grand Mark Hotel Prague 

 

ADRESA      

  

Hybernská 12, 110 00 Praha 1, Česká republika  

TELEFON      

  

+ 420 226 226 111  

FAX     

  

+ 420 226 226 123  

WEB     www.grandmark.cz 

        

  

www.lhw.com 

FACEBOOK   

  

Facebook.com/TheGrandMark  

TWITTER      

  

INSTAGRAM  

 

Twitter.com/TheGrandMark 

 

 Instagram.com/TheGrandMark 

 

OTEVŘENÍ HOTELU  

  

říjen 2008  

MAJITEL   

  

Hybernská Properties s.r.o.  

UBYTOVÁNÍ  

  

78 pokojů a apartmá 

(s výjimkou kategorie Superior disponují všechny pokoje 

oddělenou ložnicí a obývacím pokojem vybaveným kuchyňským 

koutem, některé pokoje s balkonem nebo terasou)  

  14 Superior pokojů – prům. velikost 28 m2  

  18 Grand Deluxe apartmá – prům. velikost 43 m2  

  9 Duplex apartmá – prům. velikost 56 m2  

  15 Family apartmá – prům. velikost 65 m2 

  20 Executive apartmá – prům. velikost 60 m2  

  1 Bohemia apartmá – vel. 140 m2 (vč. terasy o rozloze 49 m2) 

  

  

1 Prezidentské apartmá – vel. 190 m2 (vč. terasy o rozloze 56 m2)  

RESTAURACE, BAR  Restaurace Le Grill  

A KONFERENCE Two Steps bar se zimní zahradou  

        Lobby Lounge  

        Soukromá zahrada s terasou (rozloha 1.800 m2)  

http://www.grandmark.cz/
https://www.lhw.com/hotel/The-Grand-Mark-Prague-Czech-Republic?rooms=1&numadult1=2&numchild1=0
https://www.facebook.com/TheGrandMark/
https://twitter.com/thegrandmark
http://www.instagram.com/thegrandmark
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        Konferenční místnost Pavilon s denním světlem (120 osob)  

       Prezidentské apartmá vhodné k soukromým jednáním  

 

 

 

SLUŽBY HOTELU  

  

 

Služby Concierge  

Pokojová služba 24 hodin denně 

Prádelna a čistírna  

Doprava hotelovou limuzínou  

Parkování s obsluhou  

Klimatizace a trezor na recepci i na 

pokojích  

Prodej dárkových předmětů                 

Business koutek  

Čištění obuvi zdarma  

Wi-Fi zdarma na pokojích a ve všech prostorách hotelu  

Služba doručení novin 

Hotelové SPA & Fitness 

Půjčení jízdních kol 

  

KONTAKT HOTEL    The Grand Mark Prague  

Hybernská 12 • 110 00 Praha 1 • Česká republika Tel. +420 226 

226 111 • Fax +420 226 226 123 • sales@grandmark.cz • 

www.grandmark.cz  

  

KONTAKT MÉDIA  Petr Himl 

Sales Manager 

Tel +420 226 226 135 

Mob + 420 725 830 411 

petr.himl@grandmark.cz 

 

  

KONTAKT LHW     PR Office New York  

         press@lhw.com 
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