
NEWSLETTER
pro zahraniční zastoupení

Březen 2023

Dolní Morava

CONTENT

TRADE NEWS
Hotely & restaurace | Doprava | Data & výzkumy | Lidé

PRODUCT NEWS
Města & regiony | Kultura | Lázeňství | MICE

CORPORATE
Zprávy z agentury CzechTourism



Newsletter pro zahraniční zastoupení agentury 2

TRADE NEWS

Hotely & restaurace

Společnost Pytloun Hotels 
otevřela u parku Kampa novou 
restauraci Old Armoury Prague

Česká hotelová síť Pytloun Hotels 
otevřela novou restauraci Old 
Armoury Prague v přízemních 
prostorách hotelu Pytloun Old 
Armoury Prague, který je od loňského 
října součástí sítě.  Hotel s restaurací se 
nachází v budově ze 17. století v krásném 
prostředí pražské Malé Strany přímo 
u parku Kampa na břehu Čertovky kousek 
od Karlova mostu. Restaurace je otevřená 
od 7:00, kdy se až do 11:00 hodin 
formou bohatého teplého a studeného 
bufetu podávají snídaně, na které si 
mohou dojít i ti, kteří v hotelu nebydlí. 
Přes obědy je restaurace zavřená. Večeře 
se podávají od 18:00 do 22:00 hodin 
a restaurace má otevřeno do 23:00. 
Terasa restaurace je přístupná po můstku 
přímo z Kampy a nabízí tak jedinečnou 
možnost vychutnat si zdejší kuchyni 
s výhledem na romantický park Kampa. 
Restaurace disponuje 200 místy k sezení 
a až 250 na stání. Je tedy vhodná i pro 
různé společenské a firemní akce. Zdroj: 
Pytloun Hotels

Doprava

Ryanair začne létat z Prahy 
do Rimini
Nízkonákladová letecká společnost 
Ryanair oznámila, že v rámci letního 
letového řádu otevře nové přímé spojení 
z Prahy do Rimini. Ryanair bude do 
Rimini létat od dubna, a to dvakrát 
týdně. Zdroj: Ryanair

Společnost Kiwi.com navázala 
spolupráci s Letištěm Ostrava

Společnost Kiwi.com zahájila 
spolupráci s Letištěm Leoše Janáčka 
Ostrava. Integrace widgetu této travel-
tech společnosti ve vyhledávači na 
webových stránkách letiště rozšiřuje 
možnosti cestování z regionu do 
celého světa. Kiwi.com widget nabízí 
lidem cestujícím z ostravského letiště 
neomezené množství destinací po 
celém světě prostřednictvím svého 
vyhledávacího algoritmu umožňujícího 
self-transfer. Nově tak nejsou při 
hledání spojení limitováni pouze na lety 
spolupracujících aerolinek. Z malého, ale 
regionálně důležitého letiště se tak mohou 
cestující dostat kamkoliv potřebují, aniž 
by aerolinky, které na něm působí, musely 
do těchto destinací nabízet lety. Zdroj: 
Kiwi.com
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Data & výzkumy

V roce 2022 do Prahy přijelo 
téměř 6 milionů turistů
Podle dat Českého statistického úřadu 
dorazilo v loňském roce do Prahy 5 
976 267 cestovatelů. Až jednu čtvrtinu 
z nich tvořili tuzemští turisté, jejichž 
návštěvnost oproti roku 2019 vzrostla 
o více než 20 %. Oproti předchozím 
rokům poznamenaných pandemií se do 
metropole pozvolna začali vracet 
turisté z asijských zemí, jejich počet 
se ve srovnání s rokem 2021 zvedl o téměř 
400 %. Nejvíce asijských cestovatelů 
v minulém roce dorazilo z Jižní Koreje (47 
416) a Indie (40 886). Čísla jsou však stále 
na necelých 25 % roku 2019, kdy do Prahy 
přijelo více než milion asijských turistů. 
Zdroj: Prague City Tourism

V roce 2022 zavítal do Kraje 
Vysočina nejvyšší počet turistů za 
posledních deset let

Vysočinu loni navštívilo 646 
772 hostů, což je o 40 000 více než 
v turisticky nejúspěšnějším roce 2019. 
Podle Českého statistického úřadu 
v roce 2022 Vysočinu navštívilo 576 
tisíc domácích turistů, vracet se 
začínají i zahraniční hosté, jejich 
počet vzrostl v porovnání s předchozím 
rokem o polovinu na 71 tisíc. Ze 
zahraničí nejčastěji na Vysočinu přijíždějí 
návštěvníci ze Slovenska, Německa 
a Polska. Zdroj: Vysočina Tourism

Lidé

Robert Grader byl jmenován 
novým generálním ředitelem 
pražského hotelu Marriott

Hotel Marriott Prague jmenoval 
nového generálního ředitele, funkce 
se ujal Robert Grader. Na postu střídá 
Williama Boulton-Smitha, který ve vedení 
pražského hotelu Marriott působil od roku 
2014.
Více na https://www.pragueconvention.
cz/cz/novinky/robert-grader-byl-jmenovan-
novym-generalnim-reditelem-prazskeho-
hotelu-marriott

PRODUCT NEWS

Města & regiony

Praha

Velikonoční trhy na pražských 
náměstích
Historické centrum Prahy, jmenovitě 
Staroměstské náměstí, Václavské 
náměstí, náměstí Republiky 
a náměstí Míru přivítají svátky jara 
tradičními Velikonočními trhy, které 

https://www.pragueconvention.cz/cz/novinky/robert-grader-byl-jmenovan-novym-generalnim-reditelem-prazskeho-hotelu-marriott
https://www.pragueconvention.cz/cz/novinky/robert-grader-byl-jmenovan-novym-generalnim-reditelem-prazskeho-hotelu-marriott
https://www.pragueconvention.cz/cz/novinky/robert-grader-byl-jmenovan-novym-generalnim-reditelem-prazskeho-hotelu-marriott
https://www.pragueconvention.cz/cz/novinky/robert-grader-byl-jmenovan-novym-generalnim-reditelem-prazskeho-hotelu-marriott
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otevřou své brány návštěvníkům od 25. 
března do 16. dubna.

Legendy

Legendy jsou největší českou 
motoristickou show, která přináší přes 
1000 exponátů vystavovaných více než 
750 soukromými majiteli. Výstaviště 
Praha, 27.–28. 5. 2023.
Zdroj: Legendy – motoristická slavnost

Prague City Tourism slaví 65 
let od svého založení. Pro 
návštěvníky společnost připravila 
symbolické vstupné za 65 korun 
na pražské věže
Společnost Prague City Tourism 
připravila pro Pražany celoroční oslavy 
při příležitosti výročí svého založení, které 
vyvrcholí na podzim. Zvýhodněné 
vstupné, tematické historické jízdy 
tramvají č. 42, retro vycházky, speciální 
suvenýry nebo výstava – to je střípek 
z toho, na co se zejména obyvatelé 
hlavního města mohou těšit. Organizace 
slaví 65. výročí od svého založení 
jako Pražská informační služba. Za tu 

dobu prošla velkou proměnou a svými 
aktivitami nyní zlepšuje kvalitu života 
Pražanů i návštěvníků a kultivuje veřejný 
prostor.
Zdroj: Prague City Tourism

S Prague Visitor Pass do 
Winternitzovy vily zdarma

Prague Visitor Pass rozšířil svou 
nabídku o nová akceptační místa, 
novinkou je Winternitzova vila od 
architekta Adolfa Loose, výjimečná 
stavba meziválečné architektury. 
Návštěvníci mohou s turistickou kartou 
Prague Visitor Pass získat vstup 
zdarma nebo využít slevu 30 % na 
komentovanou prohlídku.
Zdroj: Prague City Tourism

Královéhradecký kraj

Rok 2023 je rokem 60. výročí 
založení Krkonošského 
národního parku

Ve středu 17. května 2023 uplyne 
60 let od založení Krkonošského 
národního parku, který zasahuje do 
území dvou krajů, Královéhradeckého 
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a Libereckého. Oslavy tohoto významného 
výročí budou probíhat po celý rok. Hlavní 
událostí, kterou oslavy v pátek 19. května 
vyvrcholí, bude akce ve Vrchlabí, kde 
je v plánu odpolední série koncertů 
zakončená večerním videomappingem 
z historie Krkonoš a národního parku, 
který bude promítán na jižní fasádu 
bývalého augustiniánského kláštera, 
budoucího Návštěvnického centra 
KRNAP. Zdroj: KRNAP

Středočeský kraj

Rovnodennost v katedrále 
Nanebevzetí Panny Marie a sv. 
Jana Křtitele v Sedlci u Kutné 
Hory 

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie 
je stejně jako mnoho jiných sakrálních 
staveb orientována vstupem na západ 
a hlavním oltářem na východ. Stavitelé 
katedrály ve 13. století velmi přesně určili 
osu západu slunce k půdorysu stavby 
a uzpůsobili vystavění sedleckého chrámu 
tak, aby při západu slunce ve dnech 
jarní a podzimní rovnodennosti 
dopadal paprsek zapadajícího 
slunce největším oknem v západním 
průčelí katedrály přímo na hlavní oltář.  
Tradiční putování paprsků letos hudbou 
doprovodí kutnohorské uskupení Ambient 
Zephyr. Katedrála Nanebevzetí Panny 
Marie, Sedlec, 20. 3. 2023 v 16:30. Zdroj: 
Římskokatolická farnost Kutná Hora – 
Sedlec

Velikonoce ve Středočeském kraji
Na zámku Konopiště bude v Muzeu 
sv. Jiří připravena krásná velikonoční 
výzdoba, na které bude možné vidět 
i Ježíše na oslíku. V zámeckém fondu 
zámku Konopiště se totiž dochovaly dvě 
unikátní procesní figury Ježíše jedoucího 
na oslíku, které se vozily v liturgickém 
průvodu o Květné neděli na paměť 
slavného Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma. 
Oslavy Velikonoc se ve skanzenu 
Vysoký Chlumec nabídnou ukázky 
tradičních zvyků v autentickém prostředí 
venkovských chalup a v Hornickém muzeu 
v Příbrami si návštěvníci připomenou, 
jak nejvýznamnější křesťanské svátky, 
Velikonoce, oslavovali havíři na přelomu 
19. a 20. století.

Pochod Praha – Prčice

56. ročník pochodu Praha – Prčice, 
nejznámějšího organizovaného dálkového 
pochodu v Česku, jehož historie sahá 
do roku 1966, se uskuteční 20. května 
2023. Registrace bude spuštěna 5. 
května a potrvá do 19. května. Přihlásit 
se lze pouze předem elektronicky 
zaregistrováním se na příslušné trase: 
https://praha-prcice.cz/trasa

https://praha-prcice.cz/trasa
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Jihomoravský kraj

Velikonoce v Jihomoravském 
kraji
Oslavy Velikonoc v Mikulově nabídnou 
hudební a taneční vystoupení, divadelní 
představení pro děti, velikonoční jarmark 
i ochutnávku vín. Velikonoce se budou 
slavit i na zámku Valtice, kde bude 
nádvoří vyzdobené obřími vejci a znít 
bude cimbálová hudba.

Ústecký kraj

Slavnostní otevření Hřebenovky 
v Českém Švýcarsku
25. dubna bude slavnostně otevřena 
Hřebenovka Českým Švýcarskem, 
jejímž cílem je propojit co nejvíce 
turistických cílů Lužických hor a Českého 
Švýcarska. Trasa navazuje na tradici dnes 
již zapomenuté dálkové trasy, tzv. Modré 
Hřebenovky z počátku minulého století. 
Slavnost se uskuteční na Hřebenové boudě 
v obci Sněžník. Zdroj: České Švýcarsko

Kultura

Czech Press Photo

Ve třech sálech Historické budovy 
Národního muzea můžete navštívit 

výstavu již 28. ročníku prestižní 
novinářské soutěže Czech Press Photo. 
V tomto ročníku bylo vypsáno osm 
fotografických kategorií. Soutěžilo 234 
fotografek a fotografů, kteří zaslali přes 
šest tisíc snímků. Na velkoformátových 
fotografiích si můžete prohlédnout nejen 
vítězné snímky, ale už druhým rokem 
také práce mladých nadějných fotografek 
a fotografů ze základních a středních škol, 
kteří v rámci Czech Press Photo Junior 
soutěžili ve třech kategoriích. Do 31. 7. 
2023.
Více na https://www.nm.cz/program/
vystavy/czech-press-photo-2022

Expanze ticha – Olaf Hanel

Komorní výstava a doprovodné 
sympozium, které proběhne v GASK 
v sobotu 11. března za účasti autorova 
generačního souputníka Eugena Brikcia, 
představí Olafa Hanela jako tvůrce 
a kurátora v souvislostech totalitního 
útlaku i obnovené demokracie po roce 
1989. Projekt se koná u příležitosti 
autorových nedožitých 80. 
narozenin. GASK, Kutná Hora, 12. 3. – 
11. 6. 2023.
Více na https://gask.cz/vystava/expanze-
ticha-olaf-hanel/

https://www.nm.cz/program/vystavy/czech-press-photo-2022
https://www.nm.cz/program/vystavy/czech-press-photo-2022
https://gask.cz/vystava/expanze-ticha-olaf-hanel/
https://gask.cz/vystava/expanze-ticha-olaf-hanel/
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Lázeňství

Lázně Velké Losiny otevřely 
Telerehabilitační laboratoř 
a zavedly novou interaktivní léčbu

V Lázních Velké Losiny se otevřela 
nová Telerehabilitační laboratoř 
vybavená přístroji vyvinutými týmem 
odborníků ze společného pracoviště 
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
a Fakulty biomedicínského inženýrství 
ČVUT v Praze. Jde o speciální interaktivní 
systém Homebalance pro terapii 
poruch rovnováhy a koordinace 
pohybu, který využívá biologické 
audiovizuální zpětné vazby. Zdroj: Lázně 
Velké Losiny

Zahájení lázeňské sezony

V květnu se každoročně slavnostně 
zahajuje sezona v českých lázních. 
V Karlových Varech zahájení proběhne 

ve dnech 5. – 7. května, třídenní 
program jako každý rok nabídne např. 
žehnání pramenům a slavnostní mši, 
průvod družiny Karla IV. nebo řemeslný 
trh s dobovými atrakcemi pro děti 
zdarma. V Mariánských Lázních 
spadá otevírání sezony tradičně na 
druhý květnový víkend, od 12. do 
14. Oslavy zahrnují svěcení pramenů, 
slavnostní průvod, koncert Západočeského 
symfonického orchestru, mši a bohatý 
doprovodný program. 20. května 
zahájí již 230. lázeňskou sezonu město 
Františkovy Lázně, v Teplicích bude 
lázeňská sezona zahájena ve dnech 26. 
– 28. 5., v Luhačovicích 12. – 14. 5., 
v Poděbradech 13. 5., v Jáchymově 
27. 5. a Lázně Bělohrad otevřou 
sezonu 20. 5. Rovněž Konstantinovy 
Lázně nabídnou ve dnech 19. – 21. 5. 
bohatý kulturní program včetně jízdy 
autoveteránů a promenádního koncertu.

MICE

Zrekonstruovaná restaurace 
Bohemia nabídne unikátní zázemí 
pro eventy

Bývalá restaurace Bohemia na 
pražském Výstavišti se dočkala 
kompletní a velmi náročné rekonstrukce. 
Budova bývalé plzeňské restaurace z roku 
1891 nyní otevírá své brány veřejnosti 
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a bude sloužit pro rozmanité účely jako 
konference, výstavy, módní přehlídky, 
komorní koncerty a další kulturní akce 
nebo společenská a obchodní setkání. 
Budova Bohemia byla původně vystavěna 
jako restaurace v rámci Jubilejní 
zemské výstavy v roce 1891, patří tedy 
k nejstarším stavbám na Výstavišti. 
Objekt nabízí přízemní prostorný sál 
a v horním patře dva salonky. Nechybí ani 
špičkově vybavená kuchyně se zázemím 
pro nejnáročnější catering. Kapacita 
budovy je 164 osob. Více na https://
www.pragueconvention.cz/cz/novinky/
zrekonstruovana-restaurace-bohemia-
nabidne-unikatni-zazemi-pro-eventy

CORPORATE

Zprávy z agentury 
CzechTourism

Veletrh AITF v Baku, Ázerbájdžán

Na veletrh AIFT v ázerbajdžánském 
Baku, který se bude konat ve dnech 4. – 
6. dubna 2023, se Česko po covidové 
pauze vrací se sdíleným stánkem. 
Česko je zde tradičně vnímáno jako 
lázeňská destinace. Pro velký zájem 
vystavovatelů o účast na veletrhu musela 
být plocha české expozice rozšířena a nyní 
se veletrhu zúčastní 6 českých partnerů 
z oblasti lázeňství.

IWINETC – International Wine 
Tourism Conference 

Česko a česká vína se poprvé představí 
na mezinárodní konferenci 
o vinařské turistice, která se letos 
23. a 24. března koná ve španělské 
Tarragoně. CzechTourism zde ve 
spolupráci s Centrálou cestovního ruchu 
jižní Moravy a Národním vinařským 
centrem představí Česko jako destinaci 
pro vinařskou turistiku. Konference se 
koná od roku 2011 a účastní se jí zejména 
touroperátoři specializovaní na vinařskou 
turistiku a gastro turistiku z celého světa. 
Název českého příspěvku na konferenci je 
Czech Wine Escapes: Where Wine 
Pairs with Folklore, Heritage and 
Design, po příspěvku bude následovat 
Czech Wine Masterclass, která nabídne 
k ochutnání šest vzorků českých 
a moravských vín.
Více na https://www.iwinetc.com/

https://www.pragueconvention.cz/cz/novinky/zrekonstruovana-restaurace-bohemia-nabidne-unikatni-zazemi-pro-eventy
https://www.pragueconvention.cz/cz/novinky/zrekonstruovana-restaurace-bohemia-nabidne-unikatni-zazemi-pro-eventy
https://www.pragueconvention.cz/cz/novinky/zrekonstruovana-restaurace-bohemia-nabidne-unikatni-zazemi-pro-eventy
https://www.pragueconvention.cz/cz/novinky/zrekonstruovana-restaurace-bohemia-nabidne-unikatni-zazemi-pro-eventy
https://www.iwinetc.com/

