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TRADE NEWS

Hotely & restaurace

Hotel Andaz Prague vyhrál 
celosvětově uznávanou cenu za 
interiérový design

Hotel Andaz Prague byl oceněn 
v mezinárodní soutěži SBID 
International Design Awards. 
Cenu obdrželo madridské studio Brime 
Robbins za interiérový design v kategorii 
„Hotelové pokoje a apartmá“ v jedné 
z nejprestižnějších designérských soutěží. 
Pětihvězdičkový hotel Andaz Prague se 
nachází v nově zrekonstruované budově 
Cukrovarnického paláce na Senovážném 
náměstí v centru Prahy. Luxusní 
hotel vznikl rekonstrukcí památkově 
chráněného paláce, historická hodnota 
budovy s autentickou atmosférou zůstala 
zachována, a přitom byla přizpůsobena 
vysokým nárokům mezinárodní sítě 
Hyatt. Ta hotel provozuje od března 2022. 
Více na https://www.pragueconvention.
cz/cz/novinky/hotel-andaz-prague-vyhral-
celosvetove-uznavanou-cenu-za-interierovy-
design

Hotelový trh v Praze stále 
atraktivní, do roku 2024 se 
v české metropoli otevře několik 
luxusních hotelů
Ačkoliv se hotelové kapacity Prahy 
v době pandemie covid-19 částečně 
snížily, česká metropole stále patří mezi 
nejatraktivnější hotelové trhy 
v regionu střední a východní Evropy. 
V žebříčku společnosti Cushman & 
Wakefield, který hodnotil celkem 20 
měst regionu, se Praha umístila na 
prvním místě. Do roku 2024 se navíc 
očekává otevření dalších ubytovacích 
zařízení především v luxusním segmentu, 
které nabídnou bezmála 2 000 hotelových 
pokojů a více než 1 700 m² meetingových 
prostor. 
Více na https://www.pragueconvention.
cz/cz/novinky/vyvoj-hoteloveho-trhu-se-v-
praze-nezastavil-do-roku-2024-se-v-ceske-
metropoli-otevre-hned-nekolik-luxusnich-
hotelu-rozsirujicich-ubytovaci-a-meetingov

OREA Hotels & Resorts hlásí 
20. hotelový přírůstek. Součástí 
sítě se nově stává OREA Resort 
Panorama Moravský kras

Síť OREA Hotels & Resorts nově 
rozšiřuje svou nabídku o jihomoravský 
hotel Panorama Resort Blansko, který se 
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stává 20. přírůstkem hotelového portfolia, 
a mění svůj název na OREA Resort 
Panorama Moravský kras. OREA 
hotel přebírá od hoteliéra Ivo Lachmana 
s cílem rozšířit svou nabídku služeb 
pro rodiny s dětmi i firemní klientelu 
v blízkosti Moravského krasu. Resort se 
60 pokoji a kapacitou 160 osob nabízí 
širokou nabídku wellness služeb, jako 
jsou saunový svět, vnitřní i vnější bazén 
či vířivka. Je také vhodný pro pořádání 
firemních akcí i konferencí, nabízí 3 
konferenční sály o kapacitě až 140 osob. 
Zdroj: OREA Hotels & Resorts

Doprava

Czech Airlines Technics bude 
další tři roky zajišťovat těžkou 
údržbu letadel pro společnost 
Finnair

Společnost Czech Airlines Technics 
bude další tři roky zajišťovat těžkou 
údržbu letadel pro leteckou 
společnost Finnair. Smlouva 
o pokračování poskytování služeb těžké 
údržby zahrnuje komplexní provádění 
všech plánovaných revizí a oprav a CSAT 
zajišťuje údržbu celé flotily A320 
Family. V rámci těžké údržby letadel se 
provádějí pravidelné předepsané revizní 
prohlídky, náročnější opravy, modifikace 
letadlových systémů a konstrukcí, 
modifikace interiérů kabiny nebo výměny 
motorů, podvozků či jiných náhradních 

dílů. V údržbové sezóně 2021/2022 
společnost Czech Airlines Technics 
realizovala pro všechny své zákazníky 
celkem 86 revizí těžké údržby na letadlech 
typu B737, B737 MAX, A320 Family 
i A321neo. Mezi nejvýznamnější zákazníky 
v rámci těžké údržby patří dlouhodobě 
letecké společnosti Transavia Airlines, 
Neos, Austrian Airlines, Novair a právě 
Finnair. Více na https://www.csatechnics.
com/cs/news

easyJet bude létat z Prahy do 
Lisabonu

Letecký dopravce easyJet začne od 31. 
března 2023 nabízet lety z Prahy do 
Lisabonu, linka bude zajištěna třemi 
týdenními frekvencemi, létat se bude 
každé pondělí, středu a pátek. Více na 
https://www.prg.aero/s-dopravcem-easyjet-
az-na-samy-okraj-evropy-do-lisabonu-bude-
letat-trikrat-tydne

Letiště Praha obhájilo akreditaci 
od ACI
Pražské letiště opět získalo certifikát 
ACI Airport Health Accreditation 
za vysokou úroveň opatření v oblasti 
zdraví. Ta vedou k větší bezpečnosti 
cestujících, kteří létají přes Prahu. 
Certifikace oceňuje, že nastavené 
standardy odpovídají požadavkům 
mezinárodních organizací, které v letectví 
působí. Letiště Praha akreditaci obhájilo 
na dalších dvanáct měsíců.  ACI 
Airport Health Accreditation (AHA) 
je oficiální akreditační program, který 
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je otevřen všem členským letištím této 
organizace po celém světě. ACI v rámci něj 
hodnotí letiště podle jednotlivých kritérií 
a posuzuje tak jejich nastavená ochranná 
opatření a další nástroje, které používají 
v boji s koronavirem. 
Více na https://www.prg.aero/letiste-praha-
je-stale-bezpecnym-mistem-pro-cestovani-
obhajilo-akreditaci-od-aci

Data & výzkumy

V říjnu se v českých hotelích 
ubytovalo více hostů než loni
V říjnu letošního roku se v českých 
hotelích ubytovalo o 23 procent více 
hostů než v říjnu 2021. Celkem se 
jednalo o 1,3 milionu lidí, z toho více než 
polovina (672 tisíc) přijela ze zahraničí. 
Nejvíc do České republiky letos v říjnu 
přijelo Němců, a to 192 tisíc. Následovali 
Slováci (61 tisíc) a Poláci (44 tisíc). 
Dále do České republiky přijelo 37 tisíc 
Američanů a 28 tisíc obyvatel Britů. 
Více na https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/
Novinky/Archiv/2022/12/V-rijnu-prijelo-do-
Ceske-republiky-vic-hostu-nez-l

PRODUCT NEWS

Města & regiony

Praha

V centru Prahy roste fotovoltaika 
jako fotbalové hřiště

V Kongresovém centru Praha 
(KCP) začala výstavba největší 
fotovoltaické elektrárny v centru 
Prahy. Celkově na ploše 7 000 metrů 
čtverečních vyroste 2 080 solárních 
panelů, které ročně Kongresovému 
centru Praha uspoří 5,5 milionu 
korun za elektřinu. Fotovoltaika doplní 
jeden z největších projektů energetických 
úspor v Česku, který v KCP realizuje 
ENESA, dceřiná společnost ČEZ ESCO. 
O snížení energetické náročnosti objektu 
se snaží vedení KCP už od roku 2016, kdy 
byl realizován technologicky unikátní 
energeticky úsporný projekt řešený 
metodou EPC, který pro KCP realizuje 
právě společnost ENESA. EPC znamená, 
že dodavatel za velikost úspor přímo ručí 
ve smlouvě. Díky modernizaci vytápění, 
vzduchotechniky, osvětlení a kogeneraci 
za 135 mil. korun se zde jen letos podařilo 
snížit náklady na energii přepočteno na 
současné vysoké ceny o 50 mil. korun. 
Celková garantovaná úspora za 10 let 
existence projektu dosáhne nejméně 
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235 milionů korun a sníží spotřebu o 30 
procent. 
Více na https://www.pragueconvention.
cz/cz/novinky/v-centru-prahy-roste-
fotovoltaika-jako-fotbalove-hriste

Ústecký kraj

Krajská cyklotrasa „Route 66“ má 
své značení

Ústecký kraj dokončil značení nové 
cyklotrasy, které bylo přiděleno číslo 
66. Oficiální název trasy ještě není 
stanoven, ve výběru jsou tři varianty. 
Vzhledem k nadcházející zimě bude 
cyklotrasa objevována turisty až na jaře 
roku 2023, kdy dojde ke slavnostnímu 
otevření a zveřejnění definitivního 
názvu. Trasa byla navržena tak, aby vedla 
převážně po rekultivovaných místech 
mostecké hnědouhelné pánve. Cílem 
vedení trasy je ukázat cyklistům změny 
krajiny, které vznikly rekultivacemi 
zaniklých povrchových dolů v Ústeckém 
kraji. Cyklotrasa dlouhá 104 km 
propojuje velká města Ústeckého 
kraje se dvěma významnými 
dálkovými říčními cyklotrasami – 
Labskou stezkou č. 2 a Cyklostezkou Ohře 
č. 6. 
Více na https://www.kr-ustecky.
cz/vismo/dokumenty2.asp?id_
org=450018&id=1772275&n=krajska-
cyklotrasa-route-66-ma-sve-znaceni

Karlovarský kraj

CARDION Karlův běh

52. ročník druhého nejstaršího 
běžkařského závodu v Čechách 
CARDION Karlův běh se uskuteční 
18. – 19. 2. 2023 na Božím Daru. 
Registrovat se můžete do 15. 2. 2023 zde: 
https://registrace.sportsoft.cz/mregistration.
aspx?m=362. 
Více na https://www.karluvbeh.cz/

Jihočeský kraj

Indian Riders Fest

Třetí ročník Indian Riders Fest, 
sjezdu motocyklů značky Indian, se 
uskuteční v Českých Budějovicích ve 
dnech 9. – 11. 6. 2023. V roce 2022 
na Českobudějovické Výstaviště dorazilo 
více jak 1400 motocyklů značky Indian 
z téměř 40 zemí. Dohromady branami 
areálu prošlo na 3500 lidí. Příští rok se 
očekává návštěvnost v rozmezí 5000-7000 
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osob. Stejně jako v předešlých letech se 
akce uskuteční na Výstavišti v Českých 
Budějovicích. 
Více na https://www.indianridersfest.eu/cs/

Plzeňský kraj

CO.CON aneb plzeňský Comic 
Con

Další ročník jediného plzeňského 
festivalu komiksů, deskovek, PC 
her a cosplay, který se inspiruje 
světoznámým Comic Conem, proběhne 
28. ledna 2023 v plzeňském 
DEPO2015. V jednodenním programu 
zažijete kolektivní hraní PC her 
a deskovek, nebudou chybět exhibiční 
a prodejní stánky, pokémoni, nebo 
výstava Bradavického hradu z LEGO 
kostek. Program je doplněn i přednáškami 
zajímavých osobností, tematickými 
workshopy a výstavami. Zdroj: Visit Plzeň

Kultura

Vorařství na seznamu 
nehmotného kulturního dědictví 
UNESCO
Starobylá tradice spojená se stavbou 
vorů a jejich plavením po řekách se 
dostala na Reprezentativní seznam 
nemateriálního kulturního dědictví 
lidstva. Vorařství se dostalo do 
UNESCO na základě nadnárodní 
nominace. Pod názvem „Timber rafting“ 

ji společně připravilo šest evropských 
států: Česká republika, Lotyšsko, 
Německo, Polsko, Rakousko, Španělsko, 
zpracování koordinovala polská strana. 
Česká republika má nyní na seznamu 
nehmotného kulturního dědictví UNESCO 
už osm položek. 
Více na https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/
Novinky/Archiv/2022/12/V-UNESCO-je-dalsi-
ceska-stopa-vorarstvi

Květa a Jitka Válovy – Cesta 
předurčena osudem

Výstava sester-dvojčat Květy a Jitky 
Válových s názvem Cesta předurčena 
osudem představuje životní dílo 
těchto dvou výrazných osobností 
u příležitosti stého výročí jejich narození. 
Klíčovou součástí expozice jsou ukázky 
z pozůstalosti obou sester, která byla 
v roce 2021 darována do sbírek GASK. 
GASK, Kutná Hora. Do 13. 3. 2023. 
Více na https://gask.cz/vystava/kveta-a-
jitka-valovy-cesta-predurcena-osudem/
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MICE

Holiday World & Region World 
2023

31. ročník tradičních veletrhů Holiday 
World & Region World se uskuteční 
17. až 19. března 2023. Veletrhy se 
tímto krokem vracejí k řádnému termínu 
konání. Oblíbená akce se uskuteční 
v moderním výstavišti PVA EXPO 
PRAHA v Letňanech. Veletrh cestovního 
ruchu Holiday World je nejvýznamnější 
akcí svého druhu nejen v České republice, 
ale i v regionu střední Evropy. 
Více na www.holidayworld.cz

Czech Convention Bureau 
Inspirational Afternoon
25. ledna 2023 se v hotelu Vienna 
House Diplomat Prague bude 
konat Czech Convention Bureau 
Inspirational Afternoon, odpoledne 
zaměřené na prezentaci současných 
trendů v oblasti kongresové 
a incentivní turistiky.  V celkem pěti 
tematických blocích vystoupí význační 
zahraniční řečníci, např. Matthias 
Schultze, Managing Director, German 
Convention Bureau, Neil Brownlee, Head 
of Business Events, Visit Scotland, nebo 
Eric Bakermans, Director Marketing 
Meetings & Conventions, Netherlands 
Board of Tourism and Conventions.  
Registrovat se můžete zde:
https://connect.eventtia.com/en/public/
events/czechconventionbureauinspiratio-
nalafternoon/registration/attendees?atten-
dee_type=97857

Czech Republic Travel Trade Day
Po Olomouci, Plzni a Karlových 
Varech bude i Brno hostit Czech 
Republic Travel Trade Day, 
platformu pro obchodní jednání českých 
podnikatelů, regionů a dalších subjektů 
aktivních v oblasti cestovního ruchu 
s mezinárodními nákupčími. Akci 
organizuje CzechTourism společně 
s Centrálou cestovního ruchu Jižní 
Morava a městem Brnem. Czech 
Republic Travel Trade Day se bude konat 
v pondělí a úterý 24. a 25. dubna 2023, 
účastníci v rámci tzv. pretours přijedou 
na jižní Moravu a do Brna už v pátek. 
Akci pořádá CzechTourism od roku 2016. 
Zahrnuje B2B workshopy, na které zve 
agentura nákupčí z celého světa, i podporu 
přímé spolupráce českých podnikatelů, 
regionů a partnerů s řediteli jednotlivých 
zahraničních zastoupení. 
Více na https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/
Czech-Republic-Travel-Trade-Day-2023

CORPORATE

Zprávy z agentury 
CzechTourism

Culinary World Cup 2022
Projekt Czech Specials byl hrdým 
partnerem Národního týmu kuchařů 
a cukrářů AKC ČR, který si ze 
světového poháru v Lucembursku 
přivezl 2 bronzové medaile. Národní 
tým nastoupil ke své první disciplíně 
26. listopadu, za úkol měl přípravu 
Chef‘s table pro 12 osob. Dva dny na to 
už tým připravoval tříchodové menu pro 
110 osob. V každé disciplíně získal tým 
bronzovou medaili. Skvělého úspěchu 
dosáhl člen týmu Vojta Petržela. Veze si 
domů 3 zlaté medaile za carving. Iva 
Roháčová, rovněž členka týmu, získala 
za individuální skulpturu také zlato. 
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