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TRADE NEWS

Hotely & restaurace

Společnost PYTLOUN HOTELS 
otevřela novou restauraci Talíř na 
Václavském náměstí

Česká hotelová síť PYTLOUN HOTELS 
otevřela novou restauraci Talíř 
v přízemních prostorách hotelu Pytloun 
Boutique Hotel Prague na Václavském 
náměstí. Restaurace disponuje 130 místy 
k sezení ve dvou podlažích otevřených do 
společného prostoru s výhledem přímo na 
Václavské náměstí a je otevřena každý den 
již od 7.00 hodin, kdy podávají snídaně. 
Po 22 hodině se restaurace mění ve stylový 
bar. Zdroj: PYTLOUN HOTELS

Doprava

Korean Air opět nabídne spojení 
z Prahy do Soulu

Letiště Praha od 27. března opět 
nabídne přímé spojení s korejským 
Soulem, o které se postará dopravce 
Korean Air. Pravidelná linka byla 
naposledy v provozu v březnu 2020. 
Zpočátku bude linka v provozu třikrát 
týdně, každé pondělí, středu a pátek 
s možností navýšení frekvence na čtyři lety 
týdně v průběhu letní sezóny v závislosti 
na vývoji poptávky. Cestující poletí 
letadlem typu Boeing 777-300ER, které 
nabízí 291 sedadel (64 Business, 227 
Economy). 
Více na https://www.prg.aero/korean-air-
opet-nabidne-spojeni-z-prahy-do-soulu

Pardubické letiště přepravilo loni 
83 000 cestujících

Pardubické letiště loni odbavilo 
zhruba 83 000 cestujících, o 2000 
víc než v roce 2021. V létě stoupl zájem 
o pobyty u moře, nejvíc lidí tam odletělo 
s českou společností Smartwings. 
Zdroj: East Bohemian Airport

Ryanair zahájí lety z Brna do 
Milána
Nízkonákladové aerolinie Ryanair 
otevřou v rámci letního letového řádu 
novou linku z Brna do Milána. Z letiště 
Brno Tuřany na letiště Milán Bergamo 
bude Ryanair létat od dubna, a to 
dvakrát týdně. 
Zdroj: Ryanair

https://www.prg.aero/korean-air-opet-nabidne-spojeni-z-prahy-do-soulu
https://www.prg.aero/korean-air-opet-nabidne-spojeni-z-prahy-do-soulu
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Smartwings loni přepravily 5,2 
milionu cestujících 
Letecká společnost Smartwings loni 
přepravila na pravidelných linkách 
a charterových letech 5,2 milionu 
cestujících. Předloni to bylo 2,5 milionu 
pasažérů, jde tak o meziroční nárůst 
o více než dvojnásobek. Smartwings 
loni provozovaly lety z Česka a ze svých 
zahraničních základen v Polsku, na 
Slovensku, Maďarsku, Francii a na 
Kanárských ostrovech. Dalších 849 tisíc 
cestujících pak společnost přepravila na 
palubách svých letadel na letech pro jiné 
dopravce.  Zdroj: Smartwings

SunExpress bude v letní sezóně 
létat z Prahy do Antalye každý 
den

Nízkonákladový dopravce SunExpress 
plánuje létat mezi Prahou a Tureckou 
riviérou během letní sezóny každý 
den. Aktuálně je spojení v provozu jednou 
týdně. V období letního letového řádu, 
který platí od konce března do konce října 
2023, bude nabídka letů z Prahy postupně 
narůstat. Od konce března nabídne 
aerolinka tři lety do Antalye týdně, a to 
každou neděli, úterý a sobotu. Od května 
přidá čtvrtý let v pátek a od června pak 
budou lety provozovány každý den. 
Zdroj: SunExpress

Taxislužbu na Letišti Václava 
Havla Praha bude zajišťovat 
společnost Uber
Novým provozovatelem taxi služby 
na Letišti Václava Havla Praha 

bude od jara 2023 společnost 
Uber. Zvítězila v koncesním řízení, do 
kterého se přihlásili dva uchazeči. Vítěz 
tendru garantuje pevně stanovenou 
cenu jízdy předem, zajištění dopravní 
obslužnosti v režimu 24 hodin denně 
a vozový park ve stáří maximálně do pěti 
let z vozů převážně vyšší střední třídy. 
Cestující si jízdu vozem taxislužby bude 
mít možnost objednat pomocí svého 
telefonu bez nutnosti stažení aplikace, 
přes webové rozhraní a na kioscích 
v příletových halách na obou 
terminálech. 
Více na https://www.prg.aero/taxisluzbu-
na-letisti-vaclava-havla-praha-bude-
zajistovat-spolecnost-uber-zakaznik-bude-
znat-cenu

Data & výzkumy

Cestovní ruch v ČR se přibližuje 
situaci před pandemií covidu-19, 
stále však chybí zahraniční turisté
Zatímco v listopadu 2020, tedy v roce 
plném restrikcí kvůli pandemii covidu-19, 
přijelo do hotelů v Česku jen 78 tisíc 
turistů, loni ve stejném období jich 
byl už skoro 1 milion, o 21 % víc než 
v listopadu 2021. Cestovní ruch se sice do 
Česka vrací, stále ho ale táhnou rezidenti, 
zahraničí turisté chybí. Do a po Česku 
koncem loňského roku cestovali zejména 
lidé z okolních států a tuzemští obyvatelé. 
Rezidentů do českých a moravských 
hotelů přijelo 512 469, zahraničních 
turistů bylo 482 720. Nejvíc z Německa 
107,5 tisíc, Slovenska 52,1 tisíc a Polska 
34,5 tisíc. 
Více na https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/
Novinky/Archiv/2023/01/Cestovni-ruch-se-
priblizuje-situaci-pred-pandemii

https://www.prg.aero/taxisluzbu-na-letisti-vaclava-havla-praha-bude-zajistovat-spolecnost-uber-zakaznik-bude-znat-cenu
https://www.prg.aero/taxisluzbu-na-letisti-vaclava-havla-praha-bude-zajistovat-spolecnost-uber-zakaznik-bude-znat-cenu
https://www.prg.aero/taxisluzbu-na-letisti-vaclava-havla-praha-bude-zajistovat-spolecnost-uber-zakaznik-bude-znat-cenu
https://www.prg.aero/taxisluzbu-na-letisti-vaclava-havla-praha-bude-zajistovat-spolecnost-uber-zakaznik-bude-znat-cenu
https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/Novinky/Archiv/2023/01/Cestovni-ruch-se-priblizuje-situaci-pred-pandemii
https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/Novinky/Archiv/2023/01/Cestovni-ruch-se-priblizuje-situaci-pred-pandemii
https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/Novinky/Archiv/2023/01/Cestovni-ruch-se-priblizuje-situaci-pred-pandemii
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PRODUCT NEWS

Města & regiony

Praha

Tradiční bezplatné prohlídky 
Prahy připomenou Mezinárodní 
den průvodců

Asociace průvodců ČR zve širokou 
veřejnost na tradiční bezplatné 
prohlídky Prahy u příležitosti 
Mezinárodního dne průvodců v sobotu 
25. února 2023 od 14:00 hodin. Sraz 
účastníků je na náměstí Míru v Praze 2 
před kostelem sv. Ludmily. Na prohlídky 
se není třeba předem hlásit. Letošní trasy 
povedou po Vinohradech. Je jich několik 
včetně jedné prohlídky pro rodiny s dětmi. 
Zdroj: Asociace průvodců ČR

Středočeský kraj

L‘Etape Czech Republic by Tour 
de France 2023

L‘Etape Czech Republic by Tour de 
France je závod pro amatéry na silničních 
kolech, kteří chtějí zažít atmosféru 

slavného závodu Tour de France. Start 
a cíl bude v Praze, trasy s délkou od 
65 do 142 km povedou Středočeským 
krajem. Závod se uskuteční 10. 6. 
2023, start, cíl a zázemí závodu budou 
umístěny na Strahově. Závod je vypsán 
na tři různé distance – 65, 102 nebo 146 
kilometrů. Maximální kapacita závodu 
je 3 000 účastníků – 1 000 na Krátké 
trase, 1 500 na Střední trase a 500 na 
Dlouhé trase. Součástí skupiny závodníků 
budou opět i cyklistické hvězdy doby 
minulé i současné. Z českých zástupců 
jmenujme Jána Svoradu, Zdeňka Štybara 
nebo Martinu Sáblíkovou, ze zahraniční 
pak dorazí vítěz Tour de France 2012 Sir 
Bradley Wiggins. 
Více na https://www.letapeczech.cz/o-akci/ 

Kraj Vysočina

Masopust na Vysočině
Masopustní průvody projdou 
na Vysočině hned několika městy. 
V Pelhřimově se bude masopust 
slavit 16. února, průvod vyjde ve 14:30 
z Masarykova náměstí. V Žirovnici 
vyrazí masopustní průvod 26. února ve 
14:30 z prvního nádvoří Zámku Žirovnice, 
v Humpolci se masopustní oslavy 
uskuteční 16. února od 14 hodin. Zdroj: 
města Pelhřimov, Žirovnice, Humpolec

Ústecký kraj

Glamping na kolejích

https://www.letapeczech.cz/o-akci/


Newsletter pro zahraniční zastoupení agentury 5

Horské nádraží Kovářská nabízí 
nevšední ubytování. Pronajmout si zde 
můžete vagon, ve kterém se dá pohodlně 
bydlet i v největší zimě. Vagony na 
kolejích nádraží v Krušných horách jsou 
vybaveny koupelnou i kuchyní, každý 
vagon je jedinečný designem, umístěním 
nebo výhledem. Pokud se zde ubytujete, 
přispějete tak na rekonstrukci tohoto 
malebného nádraží. 
Zdroj: Vagony na horách

Masopust v Ústeckém kraji

Masopustní oslavy se budou konat 
v několika městech Ústeckého kraje. 
V Roudnici nad Labem proběhnou 17. 
února a jejich součástí budou i farmářské 
trhy, v Litoměřicích se začne slavit 18. 
února už v 10 hodin dopoledne a v Ústí 
nad Labem rovněž 18. února již v 9 
hodin ráno. I v Ústí nad Labem budou 
součástí oslav farmářské trhy a bohatý 
program. Zdroj: města Roudnice nad 
Labem, Litoměřice, Ústí nad Labem

Kultura

Kateřina Černá: 
Sny zaznamenané
Výstava Kateřiny Černé, která 
místo štětce a olejových barev používá 
tempery, tuš, odstřižky látek, barevné 
papíry, krajky, stuhy, provázky, korálky, 
voskovaný povrch a také stříbrnou 

kovovou fólii, do jaké se balí třeba 
čokoláda. Do linorytu a leptu autorka 
přenesla obrazy, s nimiž se musela 
rozloučit, nebo je nestihla namalovat. 
Výsledkem nejsou jednotlivé tisky, ale 
souvislé knihy doplněné vzpomínkami, 
sny a zákulisními příběhy. Ty se skrývají 
v malované skříni, stejně jako pozvánky 
na výstavy, básně, loutky, dopisy a recepty 
po babičce. Musem Kampa, Praha, 
do 12. 3. 2023. Více na https://www.
museumkampa.cz/vystava/katerina-cerna-
sny-zaznamenane/

Pot, slzy, La Putyka – výstava
Výstava fotografií Karla Cudlína, 
Jana Dobrovského a Jana Mihalička 
v galerii 400 ASA na Smíchově 
dokumentuje netradiční zápas souboru 
Cirk La Putyka se situací v době 
přísných protipandemických 
opatření. V době, která bylo pro mnohá 
kulturní odvětví téměř likvidační, se herci 
ze souboru Cirk La Putyka rozhodli 
pokračovat v činnosti. Navzdory přísným 
opatřením, která zakazovala shlukování 
lidí, a tedy úplně znemožnila návštěvy 
divadel, kin i cirkusů, pokračovala pražská 
company v programu a experimentovala 
s formáty představení. Herci například 
vystupovali ve výlohách obchodů 
a restaurací, připravovali živý program 
pro místní rozhlasy na českém venkově 
nebo po 21 dnů na webu nepřetržitě 
vysílali výkony vždy jednoho performera 

https://www.museumkampa.cz/vystava/katerina-cerna-sny-zaznamenane/
https://www.museumkampa.cz/vystava/katerina-cerna-sny-zaznamenane/
https://www.museumkampa.cz/vystava/katerina-cerna-sny-zaznamenane/
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na scéně, na které vždy strávil 24 hodin. 
Fotografové ze 400 ASA tyto experimenty 
sledovali po dobu jednoho roku. Galerie 
400 ASA, Praha, do 28. 2. 2023. 
Více na https://www.400asa.
org/2022/12/08/pot-slzy-la-putyka-vystava/

Shen Yun
Shen Yun, hudební a taneční společnost 
založená v roce 2006 v New Yorku, 
svým jedinečným uměleckým přístupem 
mění divadelní zážitek v dojemnou cestu 
mnoha rozměrů. Provede vás jedním 
z největších pokladů lidstva, pěti tisíci 
lety tradiční čínské kultury. Shen Yun 
uvádí jednu z nejstarších uměleckých 
forem – klasický čínský tanec – spolu 
s inovativními multimediálními efekty 
a originálními orchestrálními skladbami, 
a otevírá tak bránu do civilizace plné 
krásy a inspirující moudrosti. Kongresové 
centrum Praha, 8. — 12. 03. 2023. 
Více na https://www.praguecc.cz/cz/
prehled-akci

Josef Mánes: 
Člověk – umělec – legenda
Josef Mánes je jedním 
z nejvýznamnějších českých umělců 

19. století. Jeho tvorba se vyznačuje 
neobyčejnou šíří a kvalitou – zahrnuje 
práce určené do veřejného prostoru 
i vyhraněně intimního charakteru, díla 
nadčasová i zcela aktuální, podobizny, 
krajiny i alegorie; plátna, kresby 
i grafiky. Výstava představuje stěžejní 
okruhy Mánesovy tvorby a doplňuje 
je o srovnávací materiál, postihující 
jak práce jeho českých současníků, tak 
zahraničních umělců, kteří české prostředí 
ovlivňovali. Celkový obraz dotvářejí 
ukázky z Mánesovy korespondence, 
dobové texty a fotografie a v neposlední 
řadě i informace o nových objevech 
učiněných v rámci restaurátorského 
průzkumu Mánesových děl. Výstava 
představuje více než 400 exponátů 
z 25 veřejných institucí a soukromých 
sbírek, včetně originálu Kalendářní desky 
pražského orloje ze sbírek Muzea hlavního 
města Prahy.  Valdštejnská jízdárna, 
Praha, 31. 3. – 16. 7 2023. Více na https://
www.ngprague.cz/udalost/3577/josef-
manes-clovek-umelec-legenda

MICE

Fórum cestovního ruchu letos 
netradičně na březnovém veletrhu 
Holiday World
Letošní ročník Fóra cestovního 
ruchu proběhne 17.3.2023 jako součást 
veletrhu cestovního ruchu Holiday 

https://www.400asa.org/2022/12/08/pot-slzy-la-putyka-vystava/
https://www.400asa.org/2022/12/08/pot-slzy-la-putyka-vystava/
https://www.praguecc.cz/cz/prehled-akci
https://www.praguecc.cz/cz/prehled-akci
https://www.ngprague.cz/udalost/3577/josef-manes-clovek-umelec-legenda
https://www.ngprague.cz/udalost/3577/josef-manes-clovek-umelec-legenda
https://www.ngprague.cz/udalost/3577/josef-manes-clovek-umelec-legenda
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World & Region World v pražských 
Letňanech. Tématem Fóra cestovního 
ruchu 2023 bude udržitelnost, a to 
nejen z pohledu ochrany životního 
prostředí. Fórum přinese mnoho 
inspirace ze zahraničí jak pro destinační 
management, tak i podnikatelům. Mimo 
téma udržitelnosti se objeví i celá řada 
nových inovativních nápadů v turismu 
a start-up firem. Součástí Fóra budou 
přednášky, debaty, ale i praktičtěji 
zaměřené workshopy. 
Zdroj: CzechTourism

CORPORATE

Zprávy z agentury 
CzechTourism

Global Chefs Challenge 

V evropském kole prestižní 
mezinárodní kuchařské soutěže 

Global Chef Challenge, které se bude 
konat 19. – 22. 2. 2023 v italském 
Rimini, bude Česko reprezentovat 
Národní tým kuchařů a cukrářů 
(NKC ČR), jehož hrdým partnerem je 
projekt Czech Specials. V evropském 
semifinálovém kole bude Česko 
reprezentovat člen NKC ČR šéfkuchař 
Lukáš Čížek, společně s ním půjde do 
boje Anna Marvanová, vítězka soutěže 
Cukrář roku. Juniory bude reprezentovat 
Hanka Budková, poslední vítězka 
Gastro Junior Bidfood Czech Republic 
Cup. Finále Global Chefs Challenge bude 
22.-25.10. 2024 v Singapuru. 
Více na https://worldchefs.org/
globalchefschallenge/

Víc než 250 služeb v cestovním 
ruchu získalo Známku Q
Kvalitu v cestovním ruchu 
symbolizuje Známka Q. Značku, 
kterou iniciovali sami podnikatelé, 
mohou získat profesionálové v turismu. 
Pokud jsou klientsky vstřícní, pečují 
o kvalitu a úspěšně projdou certifikačním 
procesem. Aktuálně ji má právo užívat 
už víc než 250 subjektů. Známka 
Q se uděluje ve spolupráci s Českou 
unií cestovního ruchu a profesními 
asociacemi. Podmínky, a tedy vlastní 
proces certifikace, už splnily malé, střední 
i velké podniky. O Známku Q lze požádat 
zapojenou profesní asociaci. Aktuálně 
jich je devět, konkrétně: Asociace 
cestovních kanceláří ČR, Asociace českých 
cestovních kanceláří a agentur, Asociace 
lanové dopravy, Asociace turistických 
informačních center, Asociace bazénů 
a saun ČR, Asociace kempů ČR, Svaz 
venkovské turistiky a agroturistiky, Český 
spolek horských průvodců a Česká komora 
fitness.
Více na https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/
Novinky/Archiv/2023/01/Vic-nez-250-sluzeb-
v-cestovnim-ruchu-ziskalo-Znamk

https://worldchefs.org/globalchefschallenge/
https://worldchefs.org/globalchefschallenge/
https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/Novinky/Archiv/2023/01/Vic-nez-250-sluzeb-v-cestovnim-ruchu-ziskalo-Znamk
https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/Novinky/Archiv/2023/01/Vic-nez-250-sluzeb-v-cestovnim-ruchu-ziskalo-Znamk
https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/Novinky/Archiv/2023/01/Vic-nez-250-sluzeb-v-cestovnim-ruchu-ziskalo-Znamk

