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TRADE NEWS

Hotely & restaurace

Společnost Pytloun Hotels nově 
provozuje hotel na pražské 
Kampě

Česká hotelová síť Pytloun Hotels, 
která v současné době provozuje třináct 
designových, tradičních i apartmánových 
hotelů v ČR, oznámila, že rozšířila svou 
nabídku hotelů o luxusní 4* pražský 
hotel Pytloun Kampa Garden Hotel 
Prague. Hotel se nachází v historickém 
centru Prahy na ostrově Kampa, jen 
pár kroků od významných pražských 
památek jako je Karlův most, Pražský 
hrad, Lichtenštejnský palác, Lennonova 
zeď, chrám sv. Mikuláše a dalších. Zdroj: 
Pytloun Hotels.

V Rožnově pod Radhoštěm 
vznikne první hotel ibis Styles 
v České republice

Hotelová skupina Accor rozšiřuje svoje 
portfolio ve střední Evropě. Se společností 
JR Management – Hotel uzavřela skupina 
franšízovou dohodu o prvním hotelu 

ibis Styles v České republice. Hotel 
otevře v Rožnově pod Radhoštěm 
a první hosty přivítá v prosinci 
2023. Jediný hotel této značky v Česku 
nabídne 88 pokojů, restauraci s venkovní 
terasou, kavárnu a bar, 4 konferenční 
sály s celkovou kapacitou 350 účastníků, 
fitness centrum, vnitřní a venkovní bazén, 
wellness centrum včetně sauny, masáží, 
vodoléčby a elektroléčby, sportovní 
zařízení jako minigolf, tenisové kurty, 
bowling, stolní tenis a dětské hřiště. Zdroj: 
Accor.

Doprava

Czech Airlines Technics nově 
poskytuje služby Eurowings 
a Bees Airline

Společnost Czech Airlines Technics 
(CSAT) získala do svého portfolia nové 
zákazníky. Pro německou leteckou 
společnost Eurowings, která v listopadu 
2021 otevřela novou bázi na Letišti 
Václava Havla Praha, CSAT zajišťuje 
traťovou údržbu pro bázovaná letadla typu 
Airbus A320ceo a A320neo family. Další 
nový dopravce Bees Airline, který od 
loňského října provozuje lety mezi Prahou 
a Ukrajinou, si objednal možnost využití 
služeb traťové údržby pro své letouny 
Boeing 737-800 na zavolání. Více na 
https://www.csatechnics.com/cs.

Letiště Praha loni odbavilo téměř 
4,4 milionu cestujících

Letiště Praha loni odbavilo celkem 
4 388 826 cestujících, což je o 20 
procent více než v roce 2020, stále se však 
jedná o propad asi 75 procent oproti roku 
2019. V průběhu roku převládal hlavně 
výjezdový turismus. Nejvíce cestujících 
z Prahy zamířilo do Španělska, Řecka 
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a Itálie, z konkrétních měst pak přímými 
lety nejčastěji do Amsterdamu, Paříže 
a Londýna. Více na www.prg.aero.

Společnost Smartwings loni 
přepravila přes 2,7 milionu 
cestujících

Letecká společnost Smartwings loni 
přepravila na pravidelných linkách 
a charterových letech více než 2,5 milionu 
(2 529 611) cestujících, meziročně o 199 
% více. Dalších 159 tisíc cestujících 
společnost přepravila na palubách svých 
letadel na letech pro jiné dopravce. Služeb 
letecké společnosti Smartwings v ČR 
a zahraničí tak loni využilo více než 2,7 
milionu cestujících (2 716 299). Nejvíce 
cestujících, 1,55 milionu, přepravily 
Smartwings z/do České republiky (+ 221,5 
%). Přes 981 tisíc pasažérů pak na letech 
provozovaných ze zahraničních bází, kde 
Smartwings také působí. Kromě České 
republiky Smartwings lety provozovaly 
z letišť v Polsku, Francii, Německu, Izraeli, 
Maďarsku, na Slovensku a Kanárských 
ostrovech. Zdroj: Smartwings

Zákony & předpisy

Poplatek z pobytu v Praze zvýšen

Od počátku letošního roku platí turisté 
v Praze vyšší poplatek z pobytu.  
Zvýšením poplatku z 21 Kč na 50 Kč získá 
Praha prostředky potřebné k naplňování 
své dlouhodobé vize kultivovaného 
a trvale udržitelného cestovního ruchu, 
rozvoje města jako atraktivní destinace 
pro kongresy, konference či výstavy 
a propagace města v zahraničí. Více na 
www.pragueconvention.cz.

Lidé

Krajské letiště v Karlových Varech 
má novou jednatelku

Společnost Letiště Karlovy Vary, s. 
r. o., bude mít nové vedení. Rozhodla 
o tom Rada Karlovarského kraje na 
základě doporučení komise ve výběrovém 
řízení. Jednatelkou letiště se stane 
Alice Justina Undus, která dosud 
působila jako viceprezidentka společnosti 
AERO Vodochody AEROSPACE, a. s.

PRODUCT NEWS

Poznámka: Vzhledem opatřením 
kvůli Covid-19 je třeba ověřit 
aktuální situaci ohledně konání 
akcí.

Města & regiony

Jihočeský kraj

Modernizace sportovního areálu 
v Hluboké nad Vltavou

V Hluboké nad Vltavou probíhá 
modernizace Sportovně relaxačního 
areálu, kde vznikne nové zázemí pro 
cyklisty, bar a osvěžovací zóna.
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Jihomoravský kraj

Znovuotevření zámku 
v Uherčicích

V dubnu letošního roku se zámek 
Uherčice po několikaleté rekonstrukci 
znovu otevře veřejnosti. Zámek 
Uherčice je jedním z největších zámeckých 
areálů na Moravě. Jeho rekonstrukce 
vyvrcholila projektem celkové obnovy 
v letech 2019–2021. Náročnými 
restaurátorskými zásahy prošel např. 
i jedinečný Banketní sál včetně přilehlých 
salónků jako zázemí pro pořádání 
kulturních akcí, konírny i nádvoří či 
drobné architektury v zahradách. Více na 
www.zamek-uhercice.cz.

JazzFest Znojmo

Oblíbený festival zve světové jazzmany 
do Znojma na nejrůznější místa 
v centru i v okolí, nechybí swingová 
tančírna, klubová noc, recesistické 
závody v kopání písku ani mrznoucí jazz 
v ulicích. Pod hlavičkou „Wine goes to 
Jazz!“ jsou jednotlivé koncerty vždy 
doplněny degustací kvalitních vín 
ze Znojemska. Do 12. 3. 2022. www.
jazzfestznojmo.cz   

Karlovarský kraj

Nový newsletter destinační 
agentury Živý kraj

Destinační agentura Živý kraj nově 
spustila newsletter, který rozesílá 
v pravidelném měsíčním intervalu. 
K odběru newsletteru s tipy na výlety 
v Karlovarském kraji se mohou zájemci 
přihlásit na www.zivykraj.cz. 

CARDION Karlův běh 2022

51. ročník Karlova běhu se uskuteční 
v sobotu 19. a v neděli 20. 2. 2022 na 
Božím Daru. Registrace na místě nebo 
online na https://www.karluvbeh.cz/
informace-k-zavodu/# do 16. 2. 2022.

Kraj Vysočina

Kampaň zve k návštěvě zimní 
Vysočiny

Zimní kampaň na Vysočině láká 
na desetiprocentní slevu na lyžování ve 
vybraných lyžařských areálech. Akce 
odstartovala 17. ledna a potrvá po celé 
období jarních prázdnin až do konce 
března. Kampaň má podpořit lyžařské 
areály a zvýšit návštěvnost Vysočiny 
v zimních měsících. Na turistickém 
portálu www.vysocina.eu zájemci najdou 
odkaz na slevový voucher, který jim po 
zaregistrování přijde e-mailem. Voucher 
si vytisknou, při návštěvě některého 
z uvedených areálů jej předloží na 
pokladně a získají desetiprocentní 
slevu na skipas. Voucher je platný do 
31. března 2022 a zájemci jej mohou 
získat opakovaně.

www.vysocina.eu
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Nové možnosti ubytování na 
Vysočině

Novinkou je možnost ubytování 
v apartmánech v kouzelné vile 
v Novém Městě na Moravě (https://
www.vilanmnm.cz/), ubytování ve 
dvoulůžkových a třílůžkových pokojích 
v Kästle Residence rovněž v Novém 
Městě na Moravě (https://www.
kaestleresidence.cz), nebo v Apartmánu 
u skláře ve Sklárně Karlov (https://
www.megaubytko.cz/apartman-u-sklare). 
Zámek Žďár nad Sázavou nově nabízí 
ubytování v Zahradníkově domku 
(https://www.zamekzdar.cz/ubytovani/).

Místa UNESCO objektivem Věry 
Zadinové

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka 
Telč a Univerzitní centrum MU Telč 
zvou na výstavu k 30. výročí zapsání 
Telče na Seznam světového dědictví 
UNESCO. 
 Vernisáž se koná v pondělí 7. 2. v 16.00 
hod., výstava potrvá do 31. 3. 2022. Více 
na https://www.telc.eu/kalendar/2178.

Liberecký kraj

Jizerská 50

55. ročník tradičního běžkařského 
závodu Jizerská 50 se bude konat 
11. – 13. 2. 2022. Závod, který je určen 
pro profesionální závodníky i amatérské 
běžce, je největší masový závod 
v běžeckém lyžování ve střední Evropě. 
Více na https://jiz50.cz/.

Moravskoslezský kraj

Dětský svět v novém

Oblíbený Dětský svět v přízemí budovy 
Velkého světa techniky v ostravských 
Dolních Vítkovicích se v lednu po 
obnově znovu otevřel veřejnosti. 
Na více než 950 m² je postaven svět 
dospělých, převedený do dětského 
měřítka. Určen je dětem ve věku od 2 do 6 
let věku v doprovodu dospělé osoby. Více 
na https://www.dolnivitkovice.cz/detsky-
svet/.

http://www.kaestleresidence.cz
http://www.kaestleresidence.cz
https://www.dolnivitkovice.cz/detsky-svet/
https://www.dolnivitkovice.cz/detsky-svet/


Newsletter pro zahraniční zastoupení agentury 6

Olomoucký kraj

On-line služba pro běžkaře 
v Jeseníkách

Milovníci běžeckého lyžování 
v Jeseníkách mohou využít novou 
on-line službu. Webové stránky 
jdemenabezky.cz jim ukážou, kde se 
zrovna pohybuje rolba, jak jsou upravené 
trasy a případně i jaké je na horách počasí. 
Trasy jsou rozdělené do několika okruhů 
a odlišené barvami. Běžkaři po najetí 
myší na příslušný symbol uvidí, zda je 
trať upravena a kdy jí rolba projížděla 
naposledy. Další symboly upozorňují na 
nebezpečí, kterými jsou třeba těžba dřeva 
nebo zledovatělý povrch. 

Plzeňský kraj

Škola čepování piva Pilsner 
Urquell

Zážitkový program v pivovaru 
Plzeňský Prazdroj je určen výhradně 
dospělým. V ceně programu je mimo 
jiné zahrnuta prohlídka pivovaru, škola 
čepování piva a péče o pivo i neomezená 
konzumace piva Pilsner Urquell.  Více na 
https://www.prazdrojvisit.cz/zazitky/
skola-cepovani-piva-pilsner-urquell/#

Praha

Marketingová kampaň Stay in 
Prague na podporu turismu 
v Praze přebrala turisty sousední 
Vídni a Berlínu

Marketingová digitální kampaň 
Stay in Prague, kterou na podzim 
spustila organizace Prague City Tourism 
s partnery, zaznamenala téměř 800 
milionů zobrazení na vybraných 
trzích. Kampaň byla nejúspěšnější 
v Polsku, Itálii, Španělsku, Izraeli 
a Německu. Podle dostupných dat se 
Praha u některých cílových trhů stala 
mnohem vyhledávanější než sousední 
konkurenční města, jako je Vídeň a Berlín. 
Kampaň začala v polovině října a skončila 
na konci prosince. Více na www.
praguecitytourism.cz.

Na Brumlovce vznikl největší 
zábavní park s virtuální realitou 
v ČR

Na pražské Brumlovce se otevřel největší 
zábavní park s virtuální realitou 
v Česku. Park Avatar na 500 metrech 
čtverečních nabízí například simulovaný 
pád z mrakodrapu, jízdu na horské dráze 
nebo účast na obraně středověkého hradu. 
Celý park je přístupný pro všechny věkové 
kategorie včetně dětí. Více na https://
avatarherna.cz/

Středočeský kraj

Úklid řeky Sázavy

Již po sedmnácté se bude uklízet řeka 
Sázava. Akce se uskuteční od 8. do 10. 

https://jdemenabezky.cz/
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4. 2022. Dobrovolníci se mohou hlásit na 
www.cistarekasazava.cz.

Salon výtvarníků Benešovska 
2022

Cílem již tradičního salonu, který 
se koná v Muzeu umění a designu 
Benešov, je představit regionální 
tvorbu v co nejširším spektru od 
malby, přes grafiku až po fotografii či 
architekturu. 20. 2. – 1. 5. 2022. Více na 
https://mudbenesov.cz/

Ústecký kraj

Nové běžkařské tratě 

Lužické hory a České Švýcarsko v této 
zimní sezóně spojí 130 km běžkařských 
tratí. Ke stávajícím 100 km udržovaných 
tratí v Lužických horách se přidá dalších 
30 km udržovaných tratí v Ústeckém kraji. 
Více na https://www.ceskesvycarsko.cz/cs. 
 

Štola Mikulov

V květnu nebo červnu se v Mikulově 
otevřou další dvě štolová patra a bude 
zpřístupněn velký kus podzemních 

prostor, které návštěvník uvidí 
v takovém stavu, jako byl důl v dobách 
svého provozu. Více na https://www.
stolamikulov.cz/

Zlínský kraj

Turistický průvodce Valašskem

Destinační společnost Valašsko 
vydala turistického průvodce 
s nabídkou turistických zajímavostí 
regionu od tipů na výlety ke skalám, 
rozhlednám a památkám, po cyklovýlety. 
Najdete zde inspiraci, kde si užít relax 
a wellness nebo tipy pro zimní období na 
lyže, běžky či skialpové trasy. Turistický 
průvodce je dostupný zdarma ve všech 
informačních centrech na Valašsku. 
www.visit-valassko.cz  

Kultura

Kunsthalle Praha

Kunsthalle Praha je nové centrum 
moderního a současného umění, 
které vzniká na pražském Klárově. Termín 
Kunsthalle obecně vyjadřuje uměleckou 
instituci, která svůj program zakládá 
na dočasných výstavách. Kunsthalle 
Praha je soukromá nezisková organizace 
založená nadací The Pudil Family 
Foundation, otevřena bude 22. 2. 2022. 
Více na www.kunsthallepraha.org
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Svět fantazie Jindry Čapka

V nových výstavních prostorách 
představují Kláštery Český Krumlov 
dosud neucelenější výstavu ilustrátora 
Jindry Čapka věnovanou dětem 
i dospělým. Výstava dvou set originálů 
knižních ilustrací mezinárodně 
uznávaného výtvarníka Jindry Čapka 
odkrývá podivuhodný svět fantazie 
plný pohádkových příběhů, tajuplných 
krajin, pitoreskních postav, zvířat 
i nadpřirozených bytostí. Do 1. 5. 2022. 
Více na www.ckrumlov.info.

MICE

Science on Stage 2022

V březnu se hlavní město Praha bude 
moci pyšnit pořádáním největšího 
evropského vzdělávacího veletrhu pro 
učitele Science on Stage 2022. Na 12. 
ročníku festivalu European Science on 
Stage 2022 se sejde kolem 450 učitelů 

základních a středních škol z více než 30 
zemí. Festival se bude konat od 24. do 
27. března 2022 v Clarion Congress 
Hotelu Prague. Více na www.prague.eu.

Veletrh cestovního ruchu 
Dovolená

Další ročník veletrhu cestovního ruchu 
Dovolená se uskuteční 11. – 12. 3. 
2022 na Černé louce v Ostravě. 
Oficiální ukončení online přihlášek pro 
vystavovatele je do 25.2.2022. https://
www.dovolenaostrava.cz/cz/vystavujici/
pro-vystavujici/.

CORPORATE

Zprávy z agentury 
CzechTourism

Moravia Convention Bureau se 
mění v Brno Convention Bureau

Změna názvu Moravia Convention 
Bureau na Brno Convention Bureau 
sleduje jasný trend ze zahraničí, kde se 
většina convention bureaux jmenuje podle 
příslušné metropole. Nový název tak lépe 
reflektuje pole působnosti společnosti 
a přesněji vymezuje Jihomoravský 
kraj s centrem v Brně. Společnost má 
nové logo a brzy bude spuštěn nový web. 
Více na https://www.moraviaconvention.
cz/predstaveni/.

Spolupráce agentury 
CzechTourism se Salónem vín

Agentura CzechTourism uzavřela 
memorandum o spolupráci se 

https://www.dovolenaostrava.cz/cz/vystavujici/pro-vystavujici/
https://www.dovolenaostrava.cz/cz/vystavujici/pro-vystavujici/
https://www.dovolenaostrava.cz/cz/vystavujici/pro-vystavujici/
https://www.moraviaconvention.cz/predstaveni/
https://www.moraviaconvention.cz/predstaveni/
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Salónem Vín za účelem plánování 
společných aktivit a širší propagace 
vinařské turistiky v letošním i příštím 
roce.

Travel Trade Day se letos bude 
konat v Karlových Varech

Výroční incomingový workshop Czech 
Republic Travel Trade Day se 
bude letos konat ve dnech 23. a 24. 
května 2022 v Karlových Varech. 
Nejvýznamnější B2B networkingovou 
akci, která podnikatele propojuje se 
zahraničními nákupčími pořádá agentura 
CzechTourism ve spolupráci s Destinační 
agenturou pro Karlovarský kraj – Živý kraj 
za podpory Karlovarského kraje.


