
NEWSLETTER
pro zahraniční zastoupení

Duben 2022

Velikonoce

OBSAH

TRADE NEWS
Doprava | Lidé

PRODUCT NEWS
Města & regiony | Lázeňství | Kultura

CORPORATE
Zprávy z agentury CzechTourism



Newsletter pro zahraniční zastoupení agentury 2

TRADE NEWS

Doprava

Letiště Praha získalo cenu Airport 
Service Quality Award za rok 
2021

Pasažéři ocenili Letiště Václava Havla 
Praha, které na základě jejich hodnocení 
získalo cenu Airport Service Quality 
Award za rok 2021. Tu každoročně 
uděluje nejlepším letištím s prokazatelně 
nejvyšší spokojeností cestujících 
s poskytovanými službami mezinárodní 
sdružení letišť Airports Council 
International. Letiště Václava Havla Praha 
získalo toto ocenění v kategorii evropských 
letišť s 15 až 25 miliony odbavených 
cestujících již počtvrté v řadě. Více na 
www.prg.aero.

Smartwings a Eurowings zahájily 
code-share spolupráci
Česká letecká společnost Smartwings 
a německá letecká společnost Eurowings 
ze skupiny Lufthansa zahájily první fázi 
spolupráce v oblasti codesharingu. 
Smartwings nově umisťuje svůj kód na 
linky Eurowings provozované z Prahy 
a zpět do 16 destinací, jako další 
plánovaný krok v rámci partnerství 
začne naopak Eurowings svými kódy 
označovat i lety provozované společností 
Smartwings. Zdroj: Smartwings.

Společnost easyJet spojí Prahu 
a portugalské Porto
Letecká společnost easyJet zavádí přímé 
spojení mezi Prahou a Portem. 
Společnost bude mezi oběma městy létat 
od 4. května dvakrát týdně, a to vždy 
ve středu a v sobotu. 
Více na www.prg.aero.

Z Prahy do 147 destinací po 
celém světě
Letiště Praha nabídne v průběhu 
letní sezony lety do 147 destinací, 
včetně 25 charterových. Letecké spojení 
s Prahou pak zajistí celkem 58 leteckých 
společností. Přibydou nová spojení, 
například do New Yorku nebo Rijádu. 
U celé řady dalších destinacích, například 
Londýna, Madridu nebo Paříže, dojde 
k navýšení frekvencí letů. V počtu 
destinací a dopravců letiště dosáhne na tři 
čtvrtiny nabídky z rekordního roku 2019. 
Více na www.prg.aero.

Lidé

Kongresové centrum Praha 
posiluje nejvyšší vedení

Kongresové centrum Praha 
(KCP) posiluje tým nejvyššího 
vedení o dva nové ředitele. Klíčovou 
strategickou pozici obchodního 
a marketingového ředitele KCP 
nově zastává Roman Sovják, který 
má za sebou více než 25 let zkušeností 
v turistickém ruchu a kongresovém 
průmyslu.

https://www.prg.aero/o-letisti
https://www.prg.aero/o-letisti
https://www.prg.aero/o-letisti
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Novým generálním ředitelem 
kongresového hotelu Holiday 
Inn Prague Congress Centre se 
stal Kamil Zlomek, který do KCP 
rovněž přichází s 20letou praxí v řízení 
mezinárodních hotelů u nás i v zahraničí. 
Oba vrcholoví manažeři se mimo jiné 
plně zapojí do realizace aktivit spojených 
s českým předsednictvím EU. Více na 
www.pragueconvention.cz.

České dráhy povede Michal 
Krapinec

Předsedou představenstva a generálním 
ředitelem Českých drah se stane Michal 
Krapinec (35), který od loňského září vede 
dceřinou firmu ČD Telematika. Krapinec 
nastoupí po Ivanu Bednárikovi, který ke 
konci února rezignoval.

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

Města & regiony

Kraj Vysočina

Ubytování v Zámku Žďár nad 
Sázavou
V Zámku Žďár nad Sázavou probíhá 
rekonstrukce ubytovacích kapacit. 
Po již zrekonstruovaném Zahradníkově 
domku se bude v květnu otevírat 
ubytování v Barokní věži, ve Mlýně 
a v apartmánu U Kašny. 
Více na www.zamekzdar.cz.

Bystřický park miniatur

V Bystřici nad Pernštejnem vyrůstá 
nová muzejní expozice s názvem 
Bystřický park miniatur. Kolem 
potůčku postupně vzniká kopie údolí 
Svratky se zhruba dvacítkou modelů 
hradů, klášterů a jiných památek 
v měřítku 1:50. Miniatury neodráží 
dnešní stav památek, ale období jejich 
největšího rozkvětu ve 14. a 15. století. 
Stavba modelů je rozvržena do několika 

http://www.pragueconvention.cz
http://www.zamekzdar.cz
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let, park je celoročně volně přístupný. 
Zdroj: Městské muzeum Bystřice nad 
Pernštejnem.

Praha

Retro muzeum přiblíží život 
v Československu 
v 70. a 80. letech

Nové muzeum, které bude otevřeno 
v druhé polovině května v Praze, 
přiblíží každodenní život v 70. a 80. letech 
v Československu. Jeho součástí bude 
i výstava o roli disentu a komunistické 
propagandy. Cílem muzea je představit 
tuto éru mladé generaci. Retro Museum 
Praha bude otevřeno v obchodním 
domě Kotva, v jehož celém čtvrtém patře 
o rozloze přes 2000 metrů čtverečních 
bude vystavena část téměř 12 000 
předmětů získaných prostřednictvím 
národní sbírky v roce 2018. Zdroj: Retro 
Museum Prague.

Středočeský kraj

Velikonoce ve Skanzenu Vysoký 
Chlumec
Dubnové prohlídky Skanzenu Vysoký 
Chlumec přiblíží tradiční zvyky 
a atmosféru velikonočních svátků 
na venkově v minulých stoletích. 
V malebném prostředí venkovských 
chalup si návštěvníci vyzkouší malování 
vajíček, pletení pomlázek, výrobu 
píšťalek a keramiky, tkaní pentlí na 
pomlázky a chybět nebude ani předení na 
kolovrátku. 
Více na www.muzeum-pribram.cz.

Pardubický kraj

Nejdelší visutá lávka na světě se 
otevírá na Dolní Moravě

Horský resort Dolní Morava se chystá 
otevřít světový unikát, nejdelší visutý 
most pro pěší na světě Sky Bridge 
721. Lávka ve výšce 95 metrů nad údolím 
Mlýnského potoka bude měřit 721 metrů 
a spojí dva hřebeny Králického Sněžníku. 

http://www.muzeum-pribram.cz
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Lázeňství

Třeboňské lázně postaví hotel se 
stovkou lůžek za 135 milionů Kč

Slatinné lázně Třeboň postaví u lázní 
Aurora hotel, kde bude přes 100 lůžek. 
Náklady přesáhnou 135 milionů Kč. Letos 
v listopadu chtějí lázně otevřít saunový 
svět s 54 místy vedle wellness centra. 
Práce na hotelu s 53 pokoji by měly 
skončit v březnu 2023. Saunový svět staví 
lázně od loňského prosince, náklady jsou 
95 milionů Kč.

Kultura

Mezinárodní hudební festival 
Český Krumlov

31. ročník Mezinárodního hudebního 
festivalu Český Krumlov konající se 
od 15. července do 6. srpna nabídne 
17 koncertů zasazených do 10 unikátních 
prostředí. Slavnostní zahájení proběhne 
netradičně uprostřed zámeckého jezírka. 
Hudba se vrátí také do barokního divadla, 
kde bude po dva večery znít opera Antonia 
Vivaldiho Farnace. Bohatá dramaturgie 
festivalu každoročně nabízí koncerty 
oslavující významná hudební výročí. 
Svými koncerty oslaví životní jubileum 
houslista Václav Hudeček, festival 
připomene i 90. narozeniny Johna 
Williamse, držitele několika Oscarů za 
hudbu k mnoha filmům. 
Více na www.festivalkrumlov.cz.

Mezinárodní hudební festival 
Pražské jaro 2022

Zahajovací koncert 77. ročníku 
mezinárodního hudebního festivalu 
Pražské jaro bude řídit Daniel 
Barenboim, který způsobil senzaci, 
když Smetanovu Mou vlast na 
festivalu v roce 2017 uvedl s Vídeňskými 
filharmoniky. Tentokrát stane v čele 
West-Eastern Divan Orchestra, 
orchestru složeného z hudebníků 
z Izraele, Palestiny a ostatních arabských 
zemí. Závěrečný koncert festivalu bude 
řídit jedna z nejvýraznějších osobností 

http://www.festivalkrumlov.cz
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mezi dirigenty Andris Nelsons, který 
s Vídeňskými filharmoniky uvede 
Dvořákovu Šestou symfonii. 12. 5. – 
3. 6. 2022. Více na www.festival.cz.

Německá kapela Rammstein 
v květnu vystoupí v Praze, 
představí nové album
Německá metalová kapela 
Rammstein po třech letech opět vystoupí 
v Praze. Její koncert se uskuteční 15. a 16. 
května na Letišti Letňany a zazní na 
něm mimo jiné písně z jejího nejnovějšího 
alba s názvem Zeit, které vydá 29. dubna. 
Zdroj: Universal Music.

Velikonoční festival duchovní 
hudby

Letošní ročník Velikonočního festivalu 
duchovní hudby, který se každoročně 
koná v Brně, proběhne od 10. do 24. 
dubna. Festival nabídne šest koncertů 
ve čtyřech různých kostelech a tenebrae, 
tři temné hodinky - koncerty při 
svíčkách na Škaredou středu, Zelený 
čtvrtek a Velký pátek. Vznik festivalu se 
datuje do roku 1992 a jde o vůbec první 
festival svého druhu v České republice. 
Reaguje na stálý zájem posluchačů 
o koncerty duchovní hudby tematicky 
spjaté s liturgicky významným obdobím 
Velikonoc. 
Více na www.velikonocni-festival.cz.

ZENGA – japonské zenové obrazy 
ze sbírky Kaeru-an

Národní galerie Praha vystaví 
vůbec poprvé část sbírky Kaeru-
an, tedy sbírky „Z žabí chýše“, která 
představí japonskou zenovou 
malbu a kaligrafii ze 17.–20. století. 
Tuto unikátní kolekci zenového umění 
Národní galerii Praha daroval v roce 2019 
nizozemský umělec a sběratel Felix Hess. 
Výstava bude otevřena v Salmovském 
paláci 27. května a potrvá do 2. října. 
Více na www.ngprague.cz.

Dějiny v Národním muzeu

Nová expozice Dějiny otevřená 
v historické budově Národního 
muzea zachycuje v celkem sedmi sálech 
minulost českých zemí od 8. století až 

http://www.festival.cz
http://www.velikonocni-festival.cz
http://www.ngprague.cz


Newsletter pro zahraniční zastoupení agentury 7

do první světové války. První sály 
jsou věnovány období středověku – 
osídlování českého území, ustavování 
českého státu a kontaktům s okolními 
zeměmi, struktuře a systému středověké 
společnosti, pronikání křesťanství, ale 
také prvním písemným památkám 
dokumentujících vzdělanost. Raný 
novověk, tedy období od 15. do 18. 
století, reprezentují sály tematicky 
zaměřené na třicetiletou válku, její průběh 
a rekatolizaci. Období tzv. dlouhého 19. 
století (od 80. let 18. století do r. 1914) je 
zasvěcen poslední ze sálů expozice. 
Více na www.nm.cz.

Karel Vaňura: Vrstvení

Výstava v pražském Museu Kampa 
poprvé představuje dílo významného 
výtvarníka, malíře a skláře Karla 
Vaňury, který v šedesátých letech vytvořil 
unikátní malířské dílo, v následujících 
desetiletí pozoruhodné objekty ze skla a 
zároveň působil jako uznávaný pedagog 
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v 
ateliéru skla. Vaňurovo dílo je zastoupeno 
v mnoha renomovaných zahraničních 
i českých sbírkách. Četné jsou i jeho 
realizace v architektuře. Výstava potrvá 
do 29. května 2022. Více na www.
museumkampa.cz.

CORPORATE

Zprávy z agentury 
CzechTourism

Českopis

Českopis, který se bude od 27. 4.  vysílat 
jednou týdně na dětském kanálu 
České televize „Déčko“, je cestopisný 
a vlastivědný průvodce představující 
odlehčenou a dynamickou formou širokou 
paletu zajímavých míst a možných zážitků 
po celé České republice. Jeho cílem 
je zachytit bohaté možnosti tuzemské 
turistiky, zábavně podat zajímavé 
informace o jednotlivých destinacích, 
a motivovat tak dětské diváky 
i jejich rodiny k cestování po Česku. 
Jednotlivé díly pořadu pokrývají specifická 
cestopisná a vlastivědná témata i formy 
turistiky napříč všemi regiony. To vše je 
podkresleno vizuálně atraktivními záběry 
půvabné české krajiny – přírody, památek, 
sídel a scenérií... Přesný čas vysílání 
seriálu, ke kterému má CzechTourism 
plná práva a může ho dle potřeby využívat, 
bude teprve upřesněn.

http://www.nm.cz
https://www.museumkampa.cz/
https://www.museumkampa.cz/
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označeny značkou Czech Specials. 
Certifikát se uděluje na tříleté období, po 
jeho skončení je nutné požádat o novou 
certifikaci.

Technické památky českých zemí

Od 9. března vysílá Česká televize 
dokumentární cyklus Technické 
památky českých zemí, na němž se 
podílela i agentura CzechTourism. 
Cyklus, kterým provází Tomáš Hanák, 
představí technické památky všech 
čtrnácti krajů České republiky. Mezi 
navštívenými památkami je např. pražské 
Muzeum MHD a jeho historická tramvaj 
č. 41, Křižíkova elektrárna v Písku, nebo 
Ruční papírna ve Velkých Losinách. 
Program se vysílá vždy ve středu ve 21:45 
na ČT2.
Více na www.kudyznudy.cz.

Ocenění pro seriál Kudy, foodie?/
Foodie’s Czechlist

Seriál Kudy, foodie?/
Foodie’s Czechlist vyhrál třetí místo 
v prestižní mezinárodní soutěži 
Native Advertising Awards v kategorii 
„Nejlepší seriál pro webovou 
televizi“. Více informací naleznete 
zde: SEZNAM.cz a zde Native Advertising 
Institute. 

Projekt Czech Specials se 
rozšiřuje na cukrárny a kavárny
Projekt Czech Specials, který 
je partnerským dílem agentury 
CzechTourism a Asociace kuchařů 
a cukrářů ČR, si klade za cíl 
popularizovat českou kuchyni. Czech 
Specials je nejen průvodcem po kvalitních 
restauracích, které nabízejí tradiční 
i moderní českou kuchyni, ale je také 
prestižní certifikační značkou. K české 
kuchyni ale patří neodmyslitelně i lokální 
cukrářské výrobky, proto byla certifikace 
Czech Specials od února tohoto roku 
rozšířena. Nyní mohou o certifikaci Czech 
Specials žádat i cukrárny a kavárny, 
které nabízejí minimálně tři druhy 
typicky českých cukrářských 
výrobků v tradiční či moderní formě 
a vysoké kvalitě. Restaurace a cukrárny, 
které se do projektu přihlásí a splní 
všechna požadovaná kritéria, budou 

https://www.kudyznudy.cz/aktuality/ctrnact-kraju-ctrnact-tipu-zname-i-zapomenute-tech
https://blog.seznam.cz/2022/03/cesi-zari-v-zahranicni-soutezi-nativni-reklamy-seznam-brand-studio-je-nejlepsi-na-svete/
https://www.nativeadvertisinginstitute.com/awards/winners-2022
https://www.nativeadvertisinginstitute.com/awards/winners-2022

