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TRADE NEWS

Hotely & restaurace

Hotely Hilton Prague a Hilton 
Prague Old Town zahájily 
pořádání akcí s nulovou 
uhlíkovou stopou

V rámci partnerství společnosti Hilton 
s organizací South Pole začaly hotely 
Hilton Prague a Hilton Prague 
Old Town nabízet pořádání akcí 
s nulovou uhlíkovou stopou. Tato 
iniciativa je součástí programu společnosti 
Hilton „Travel with Purpose“, který 
má snížit ekologickou stopu akcí na 
polovinu do roku 2030. Přibližně 60 
hotelů v Evropě, na Středním východě 
a v Africe nyní nabízí kompenzaci uhlíkové 
stopy meetingů a akcí bez dodatečných 
nákladů pro klienta. 
Zdroj: Hilton.

Nové Wellness centrum v ALA 
hotelu

Ve čtyřhvězdičkovém ALA hotelu 
v Bystřici nad Pernštejnem byl 
spuštěn provoz nového Welness centra, 
které slouží jak ubytovaným hostům, 
tak veřejnosti. Wellness centrum je 
otevřeno každý den od 10:00 do 21:30 
hodin, návštěvu je třeba si rezervovat na 
webových stránkách hotelu nebo emailem 
na info@alahotel.cz. 
Více na www.alahotel.cz.

Pražský Alcron bude prvním 
hotelem prestižní řady Almanac X

Pražský hotel Alcron s 204 pokoji, 
který se nachází v těsném sousedství 
Václavského náměstí, projde rozsáhlou 
rekonstrukcí a nově ponese jméno 
Almanac X Prague. Bude tak prvním 
objektem nové prestižní řady hotelů 
vlastněných vídeňskou skupinou WSF 
Group. Hotel Alcron byl otevřen v roce 
1932 a rychle se stal vyhledávaným 
místem jak pro Pražany, tak pro 
návštěvníky hlavního města, mezi které 
patřily přední osobnosti z oblasti kultury – 
herci, producenti, zpěváci, spisovatelé, ale 
i zahraniční korespondenti. Rodinná firma 
WSF Group vlastní Alcron od roku 1995. 
Zdroj: Almanac X Prague.

Doprava

Air Montenegro spojí Prahu 
a Černou Horu  

Přímé lety z Prahy na černohorské 
letiště Tivat spouští letecký dopravce 
Air Montenegro od 14. června do 
října 2022. Letový řád nabídne spojení 
dvakrát týdně (vždy v úterý a v sobotu). 
Více na www.prg.aero.

mailto:info%40alahotel.cz?subject=
www.alahotel.cz
http://www.prg.aero
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flynas přidává od 1. května mezi 
své zahraniční letní destinace 
Prahu

Společnost flynas, saúdskoarabský 
národní letecký dopravce a přední 
nízkonákladová letecká společnost na 
Blízkém východě, oznámila zavedení 
přímých letů ze Saúdské Arábie 
do Prahy od 1. května 2022. Přímá 
letecká linka mezi Rijádem a Prahou bude 
cestujícím k dispozici vždy ve středu, 
v pátek a v neděli. Více na www.prg.
aero.

Letecká linka Ostrava – Varšava 
obnovuje provoz

28. března se vrací lety mezi Ostravou 
a Varšavou. Letecká společnost LOT 
Polish Airlines bude linku provozovat 
5 x týdně, s jedním pohodlným 
přestupem ve Varšavě tak spojí 
Moravskoslezský kraj s celou Evropou 
a destinacemi v Severní Americe a Asii. 
Spojení do polského hlavního města 
bylo původně zahájeno 25. října 2020. 
Koncem března následujícího roku 

však byl jeho provoz kvůli koronavirové 
krizi a následným cestovním restrikcím 
přerušen.Více na www.airport-ostrava.cz.

Letiště Praha snížilo uhlíkovou 
stopu o 72 procent

Letiště Praha v loňském roce snížilo 
emise CO2 o 72 procent oproti roku 
2009. Zároveň letos opět obhájilo 
certifikaci managementu uhlíkové 
stopy v programu Airport Carbon 
Accreditation (ACA).
Více na www.prg.aero.

Data & výzkumy

V ČR se loni ubytovalo 11,4 
milionu turistů, stále výrazně 
méně než před covidem

V České republice se loni ubytovalo 
11,4 milionu turistů, meziročně o 5,2 
procenta více. Loňský a předloňský rok ale 
výrazně ovlivnila pandemie koronaviru 
a s ní spojená omezení. Ve srovnání 
s předcovidovým rokem 2019 tak byla 
loni návštěvnost v Česku pouze na 52 
procentech, stále chyběli především 
zahraniční turisté. Tuzemských turistů 
se loni v Česku ubytovalo 8,8 milionu, 
o 9,6 procenta více než o rok dříve. Opět 
ale ubylo zahraničních návštěvníků. 
Přijelo jich 2,6 milionu, meziročně o 7,6 
procenta méně. 
Zdroj: ČSÚ.

Výsledky pražských hotelů za rok 
2021

Na předposledním místě v Evropě 
– tak na tom Praha byla z hlediska 
obsazenosti otevřených hotelů během 

http://www.prg.aero
http://www.prg.aero
http://www.airport-ostrava.cz
http://www.prg.aero
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uplynulého roku ve srovnání pětatřiceti 
metropolí. Zatímco celoevropský průměr 
podle dat společnosti STR přesáhl 43 
procent, v Praze bylo obsazeno jen 
26 procent hotelových kapacit, jež 
byly v provozu. Oproti předcházejícímu 
roku jde o 26procentní zlepšení, tržby za 
dostupný pokoj (RevPAR) loni meziročně 
vzrostly o 36 procent. Je to však čtvrtinová 
hodnota proti předkrizovému roku 2019, 
obsazenost je třetinová. V předkrizovém 
roce 2019 byla Praha s téměř 80procentní 
obsazeností hotelů pátá nejlepší v Evropě. 
Omezení spojená s koronavirovou krizí na 
ni však tvrdě dopadla: předloni byla s 21 
procenty na posledním místě, loni s 26 
procenty předposlední. Hůře na tom loni 
byla už pouze Bratislava s 22 procenty. 
Zdroj: Cushman & Wakefield.

Lidé

Marketing Letiště Praha vede 
Pavlína Musilová

Novou marketingovou manažerkou 
Letiště Praha je od února Pavlína 
Musilová. Ze své pozice bude 
koordinovat marketingové projekty 
společnosti a bude řídit pětičlenný tým 
specialistů. Pavlína Musilová na letiště 
přichází ze společnosti Porsche ČR. 
Zdroj: Letiště Praha.

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

Města & regiony

Jihomoravský kraj

Nové kulturní centrum ve Znojmě

V nově zrekonstruované budově Staré 
školy v areálu Louckého kláštera ve 
Znojmě vzniklo kulturní, vzdělávací 
a turistické informační centrum. 
V suterénu je umístěna expozice 
o stavebním vývoji Louckého kláštera, 
v přízemí pracovní dílny pro školení či 
kurzy starých řemesel a restaurátorských 
technik. V prvním patře vzniklo nové 
turistické infocentrum nabízející 
i komentované prohlídky s průvodcem 
a velký víceúčelový sál až pro 200 osob. 
Sloužit bude pro výstavy, konference 
a další kulturní či společenské akce. To 
vše je vybaveno moderními technologiemi 
a přizpůsobeno pro bezbariérový provoz. 
www.znojemskabeseda.cz

Karlovarský kraj

Dětská stezka Aš

Město Aš připravilo při příležitosti oslav 
150 let od svého založení naučnou 
stezku, která návštěvníky zavede na 15 
míst, kde se tvořila bohatá historie města. 
Více na https://www.info-as.cz/150let/
detska-stezka

http://www.znojemskabeseda.cz
https://www.info-as.cz/150let/detska-stezka
https://www.info-as.cz/150let/detska-stezka
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Kraj Vysočina

Plovoucí sauna na hladině 
zatopeného lomu u Lipnice nad 
Sázavou

Na hladině zatopeného lomu Hranice 
u Lipnice nad Sázavou vyrostla 
plovoucí sauna Hidden Retreat, která 
od března nabízí i ubytování. Hostům 
je k dispozici ubytování se zařízenou 
kuchyňkou a sociálním zázemím, 
vyhlídková terasa nad lomem s grilem, 
Hot Tub, plovoucí sauna a lodička a v létě 
i paddleboard. Více na  https://www.
facebook.com/hiddenretreat.cz

Vzpomínková akce k uctění obětí 
holokaustu

22. května se bude v třebíčské Zadní 
synagoze konat každoroční pietní 
akce připomínající květnové transporty 
Židů z Třebíče v roce 1942.

Moravskoslezský kraj

Ostravsko a šoa: k 80. výročí 
konference ve Wannsee

Výstava přibližuje události, které 
vedly k nacistickému „konečnému 
řešení židovské otázky“ v prostoru 
Ostravska s přihlédnutím k dobovému 

mezinárodnímu kontextu. Pozornost je 
věnována genezi nacistické perzekuce 
židovského obyvatelstva, stejně 
jako židovskému vystěhovalectví 
z protektorátu. Výstava se soustředí také 
na účast židovských uprchlíků z regionu 
v zahraničním odboji, stejně jako na 
vybrané osudy osobností zdejší židovské 
komunity. Slezské zemské muzeum, 
Historická výstavní budova, Komenského 
10, Opava, do 26. června 2022. Více na 
www.szm.cz.

Plzeňský kraj

Nová budova MotoMuzea 
Chlumčany

Ve sbírkách MotoMuzea Chlumčany 
jsou kompletní předválečné řady 
motocyklů JAWA, ČZ a Praga. 
Součástí výstavy je i kompletní 
sbírka motokrosových speciálů ČZ 
a ESO. Návštěvníci v současné době 
uvidí 160 motocyklů. Více na www.
motomuzeumchlumcany.cz

DEPO Street Food Market v Plzni

V sobotu 19. 3. 2022 pořádá plzeňské 
DEPO2015 oblíbený DEPO Street 
Food Market. Food trucky na nádvoří 
a v autobusové hale DEPO2015 nabídnou 
jídla nejrůznějších světových kuchyní, na 

https://www.facebook.com/hiddenretreat.cz
https://www.facebook.com/hiddenretreat.cz
http://www.szm.cz
http://www.motomuzeumchlumcany.cz
http://www.motomuzeumchlumcany.cz
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své si přijdou i vegetariáni a vegani. Vstup 
zdarma. Více na https://www.visitplzen.eu/
akce/depo-street-food-market/   

Festival světla BLIK BLIK

Každoročně se během festivalu rozsvěcují 
různá místa po Plzni, která tak nabízí 
unikátní podívanou při večerní procházce. 
Letos se návštěvníci mohou těšit na 
trasu dlouhou 2,5 km s celkem 15 
zastaveními, spojující kulturní prostor 
DEPO2015 s náměstím Republiky. 
Hlavní role festivalu se ujme nově 
zrestaurovaný interiér Katedrály 
sv. Bartoloměje, ve kterém jeden 
z největších interiérových videomappingů 
rozehraje gotické stropy, oltář a další 
architektonické prvky v impozantní 
audiovizuální instalaci Nebeská 
symfonie. Plzeň, 25. – 26. 3. 2022. Více 
na https://www.visitplzen.eu/akce/festival-
svetla-blik-blik/

Praha

Rekonstrukce Průmyslového 
paláce zahájena

Průmyslový palác, dominanta 
Výstaviště Praha, se konečně po 13 
letech od ničivého požáru dočká 
rekonstrukce. Kompletní stavební práce 
na Průmyslovém paláci by měly být hotové 
do tří let a výše jejich nákladů by se měla 
vyšplhat na 2,3 mld. korun bez DPH. 
Průmyslový palác byl postaven a otevřen 
v roce 1891 při příležitosti Jubilejní 
zemské výstavy a dnes je chráněnou 
kulturní památkou. Je významným 
místem konání veletrhů, výstav, festivalů 
a firemních akcí. Levé křídlo paláce, 
které kompletně shořelo v roce 2008, 
znovu vyroste na původním místě, navíc 
i s jedním podzemním podlažím pro 
zázemí. Pravé křídlo a střední hala se 
dočkají citlivé rekonstrukce. Více na www.
pragueconvention.cz.

Středočeský kraj

Audio video prohlídka 
Sázavského kláštera

Od začátku dubna si budou moci 
zájemci koupit audio video prohlídku 
a s pomocí QR kódu staženého do 
telefonu procházet areálem kláštera 

https://www.visitplzen.eu/akce/depo-street-food-market/
https://www.visitplzen.eu/akce/depo-street-food-market/
https://www.visitplzen.eu/akce/festival-svetla-blik-blik/
https://www.visitplzen.eu/akce/festival-svetla-blik-blik/
http://www.pragueconvention.cz
http://www.pragueconvention.cz
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vlastním tempem s výkladem 
namluveným profesionálním 
hercem a doplněným fotografiemi 
z archeologických výzkumů.

Nová kavárna GASK v Kutné Hoře

Kavárna Art Gallery Café v prostorách 
jezuitské koleje, kde je návštěvník 
obklopen moderním uměním, je určena 
jak pro návštěvníky galerie, tak pro 
veřejnost. Kavárna nabízí také občerstvení 
s sebou, a to v ekologicky udržitelných 
obalech, z nichž některé je možné oproti 
záloze vrátit v Art Gallery Café nebo také 
v Kafírnictví na Palackého náměstí. Více 
na www.gask.cz.

Pivní lázně Svijany

Těsně před otevřením jsou Pivní lázně 
Svijany v budově bývalé školy naproti 
Zámku Svijany. Horká lázeň v kvalitní 
svijanské vodě obohacené o svijanské 
pivo, chmelové mláto a pivovarské 
kvasnice ve vířivé dubové vaně působí 
blahodárně na lidskou psychiku a má řadu 
prokazatelných léčebných účinků na lidský 
organismus. Celá pivní koupel včetně 
následného odpočinku na lůžku trvá 60 
min. Doporučená doba koupele je 20-30 
minut. Více na www.hotelzameksvijany.cz.

Zlínský kraj

Otevření městského muzea 
v Holešově

Po dvanáctileté pauze se Holešov opět 
dočká městského muzea a muzejní 
galerie. Slavnostní otevření na 
zámku se plánuje na začátek května. 
O měsíc dříve tomu bude předcházet 
otevření nového zámeckého okruhu. 
Nový zámecký prohlídkový okruh 
se prodlouží, přibydou místnosti 
vybavené nábytkem, který do Holešova 
zapůjčily zámky v Náměšti nad Oslavou 
a v Jaroměřicích nad Rokytnou. První 
turisty zámek přivítá 2. dubna.

Kultura

Jiří Sopko: Retrospektiva

http://www.gask.cz
http://www.hotelzameksvijany.cz
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Ve třech patrech Musea Kampa bude 
od března k vidění stovka obrazů Jiřího 
Sopka a několik desítek jeho kreseb 
a akvarelů z let 1969 až 2021. Sopko 
patří mezi nejvýraznější osobnosti české 
poválečné malby. Pro jeho tvorbu jsou 
charakteristické výrazné barvy, zájem 
o lidskou figuru a osobitý smysl pro 
humor. Víc jak čtvrtstoletí Jiří Sopko vedl 
malířský ateliér na pražské akademii a po 
dvě funkční období zastával funkci rektora 
školy. Výstava se koná u příležitosti 
malířových 80. narozenin, které oslavil 
20. února 2022. Sopkova poslední velká 
výstava v Praze se konala před patnácti 
lety v Galerii Rudolfinum, jeho obrazy ze 
70. a 80 let neměli diváci možnost vidět 
ještě výrazně déle. Malířovu retrospektivu 
Museum Kampa připravuje ve spolupráci 
s Galerií Gema. Museum Kampa, Praha, 
11. 3. – 29. 5. 2022.
Více na www.museumkampa.cz.

Smrtelné hříchy Jamese Ensora

Výstava belgického malíře Jamese 
Ensora (1860–1949), který se díky 
odmítání konvencí, využívání estetiky 
ošklivosti, zjednodušené barevností 
a provokativnosti námětů stal přímým 
předchůdcem expresionismu 
a moderního umění vůbec. 
Ensorově tendenci k plošné abstrakci 
forem konvenovala práce s grafikou, 
představující černobílý protipól jeho 
malířské tvorby. V cyklu leptů, vydaném 

v roce 1904, se chopil klasického tématu 
sedmi hlavních hříchů, avšak s jemu 
vlastní originalitou, popírající tradiční 
způsoby vyobrazování tohoto námětu. 
Národní galerie, Veletržní palác, do 
15. 5. 2022. 
Více na www.ngprague.cz.

MICE

Czech Convention Bureau se 
připojilo k iniciativě Net Zero 
Carbon Events

Czech Convention Bureau se svým 
podpisem připojilo k iniciativě Net 
Zero Carbon Events a zavázalo se 
postupovat tak, aby aktivity kongresového 
a incentivního cestovního ruchu v ČR 
směřovaly ke snížení emisí skleníkových 
plynů na polovinu do roku 2030 
a dosažení čisté nuly do roku 2050. 
Více na www.pragueconvention.cz.

Holiday World 2022

Jubilejní 30. ročník tradičních veletrhů 
Holiday World & Region World se 
uskuteční 18. až 20. března 2022. 
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. Chybět nebudou národní 
turistické centrály tradičních evropských 
zemí. Na turistické zážitky budou lákat 
regiony České republiky, aktuální nabídku 
zájezdů do celého světa nabídnou desítky 
cestovních kanceláří a agentur.

http://www.museumkampa.cz
http://www.ngprague.cz
http://www.pragueconvention.cz
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Kongresové centrum Praha bude 
hostit neformální zasedání Rady 
EU během českého předsednictví 
EU v roce 2022

Kongresové centrum Praha 
a.s. (KCP) bude místem konání 
neformálních zasedání Rad EU. 
Těch se v České republice během 
českého předsednictví EU uskuteční 
čtrnáct. KCP má s pořádáním velkých 
mezinárodních setkání na vysoké 
úrovni bohaté zkušenosti. V roce 
2000 zde proběhlo například jednání 
Mezinárodního měnového fondu a Světové 
banky, o dva roky později pak summit 
NATO. Více na www.pragueconvention.cz.

Termín letošního Travelconu se 
přesouvá ze 7. a 8. na 21. a 22. 
dubna

Termín konání letošního Travelconu se 
mění. Šestý ročník odborné konference 
věnované problematice domácího 
turismu, tradičně pořádané Jihočeskou 
centrálou cestovního ruchu (JCCR), který 
měl původně proběhnout ve dnech 7. a 8. 
dubna, se s mírným posunem nakonec 
uskuteční 21. a 22. dubna. Akce se po 
dvou on-line ročnících znovu vrací do své 
původní prezenční formy.

CORPORATE

Zprávy z agentury 
CzechTourism

Setkání krajských koordinátorů

V termínu 21.–22. 3. 2022 se bude 
v Praze konat zasedání Krajských 
koordinátorů, které bude navazovat na 
veletrh Holiday World (18.–20. 3. 2022).

Pořad Skryté skvosty

Dokumentární cyklus vznikl 
ve spolupráci s NPÚ a v deseti 
půlhodinách představí hrady ukryté 
v lesích, zámky s překrásnými parky, 
kláštery, které po staletí vyzařují duchovní 
sílu, nebo uhelný důl ponechaný tak, jako 
by horníci právě odešli. Pořadem provází 
Jaroslav Plesl. Premiéru prvního dílu bude 
vysílat ČT 2 ve čtvrtek 24. 3. Jednotlivé 
díly ukážou Hrádek u Nechanic, 
Jezeří, Rožmberk, Grabštejn, Vilu 
Stiassni, Kynžvart, Manětín, důl 
Michal, Jaroměřice nad Rokytnou 
a Buchlovice.

http://www.pragueconvention.cz

