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TRADE NEWS

Hotely & restaurace

Hotel NH Collection Prague Carlo 
IV prošel rekonstrukcí

Budova 5*hotelu z 19. století byla 
původně postavena jako majestátní 
sídlo první zemské hypoteční 
banky, později byla přestavěna na 
luxusní hotel, který nabízí služby jako 
lázně, koktejlový bar nebo restaurace 
s celodenním provozem. Nyní hotel 
prošel rekonstrukcí a vzhledem 
k tomu, že budova je národní kulturní 
památkou, dohlížel na renovaci 
Národní památkový ústav. Renovací 
prošly také gastronomické provozovny 
hotelu. Rovněž vyhledávané hotelové 
wellness a spa má zbrusu nový obklad 
dvacetimetrového vyhřívaného bazénu se 
dvěma vířivkami. Ve druhé fázi renovace, 
která proběhne během roku, se plánuje 
modernizace sauny a parní lázně. 
Zdroj: NH Collection Hotels

Zámecký hotel v Třešti byl po 
dvouleté rekonstrukci znovu 
otevřen
Náročná rekonstrukce objektu zahrnující 
i zahradu, rybník a park trvala dva a půl 
roku a stála téměř čtvrt miliardy korun. 
V květnu se zámek, který od osmdesátých 
let minulého století slouží Akademii 
věd jako konferenční centrum, 

slavnostně otevřel pro návštěvníky 
z akademické sféry i pro veřejnost. 
Rekonstrukce zámku, který je od roku 
1973 kulturní památkou, se zaměřila 
především na vnitřní prostory. Zdroj: 
Akademie věd České republiky

Doprava

FlyArystan spouští lety mezi 
Prahou a kazašským Aktau
Kazašská nízkonákladová společnost 
FlyArystan spustí od 12. června přímé 
spojení mezi Prahou a kazašským 
Aktau. Odlety Airbusu A320 pro 180 
cestujících jsou plánované vždy v neděli, 
od 6. července přibude ještě čtvrteční let. 
Dopravce si Českou republiku vybral jako 
svou první destinaci v Evropě.  
Více na www.prg.aero

SunExpress spustil přímé lety do 
Antalye

Letecká společnost SunExpress od 
května opět spojuje Prahu s oblíbenou 
turistickou destinací Antalya v Turecku. 
SunExpress bude po celou dobu letního 

https://www.prg.aero/o-letisti
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letového řádu nabízet přímé lety 
z pražského letiště až třikrát týdně. Na 
lety nasadí Boeing 737 s kapacitou pro 189 
cestujících. Více na www.prg.aero

Lidé

Tanyia Podgoretska jmenována 
generální ředitelkou hotelu Hilton 
Prague Old Town

Do funkce generální ředitelky hotelu 
Hilton Prague Old Town byla 
jmenována paní Tanyia Podgoretska. 
Od roku 2018 působila v jako komerční 
ředitelka hotelů Hilton Prague 
a Hilton Prague Old Town. Tanya ve 
společnosti Hilton pracuje již 9 let, před 
přestěhováním do Prahy pracovala 
v hotelech Hilton Kyjev a Hilton Warsaw 
City jako ředitelka obchodního rozvoje. 
Zdroj: Hilton Prague & Hilton Prague Old 
Town

 

Data & výzkumy

První tři měsíce roku 
zaznamenaly progresivní návrat 
turistů do Prahy
Podle údajů Českého statistického úřadu 
přicestovalo do Prahy za první čtvrtletí 

roku 757 682 návštěvníků, což 
odpovídá 50 procentům ekvivalentního 
období roku 2019. Většina turistů 
pocházela z České republiky, následovali 
návštěvníci z Německa a Slovenska. 
Domácí turisté se na celkovém počtu 
podíleli 35 procenty, do Prahy jich 
přijelo 267 543. Návštěvníci strávili 
v hlavním městě celkem 1 677 938 nocí, 
průměrná délka pobytu se pohybovala 
kolem 2,2 noci. 
Více na www.praguecitytourism.cz

V ČR se v 1. čtvrtletí 2022 
ubytovalo 2,8 milionu turistů
V hotelech, penzionech a kempech 
v Česku se v letošním prvním čtvrtletí 
ubytovalo 2,81 milionu turistů. Je 
to desetkrát více než ve stejném 
období loňského roku, který byl 
ovšem výrazně poznamenán covidem 
a protiepidemickými opatřeními. Ze 
zahraničí dorazilo zhruba 886 000 
turistů, což je šestnáctinásobný nárůst. 
Turisté strávili za první tři měsíce 
v ubytovacích zařízeních 7,9 milionu nocí, 
meziročně sedmkrát více. Zdroj: CSÚ

PRODUCT NEWS

Města & regiony

Kraj Vysočina

Tři století Poutního kostela sv. 
Jana Nepomuckého na Zelené 
Hoře
K oslavám 300 let výročí od 
vysvěcení poutního kostela sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře byl 
spuštěn web https://santini300.cz/, kde 
najdete program oslav. Kostel sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru 

https://www.prg.aero/o-letisti
http://www.praguecitytourism.cz/
https://santini300.cz/
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nad Sázavou je národní kulturní památka 
zapsaná na Seznamu světového dědictví 
UNESCO. Byl slavnostně vysvěcen 27. 
září 1722 a je nepochybně nejosobitějším 
dílem J. B. Santiniho Aichla.

Jihočeský kraj

Historické slavnosti Jakuba 
Krčína

Největší stavitel českých rybníků, Jakub 
Krčín, po sobě zanechal dechberoucí 
vodní stavby a pověst muže, který se 
pro úspěch spřáhnul s peklem. Podle 
pověsti bývá Krčín každý rok na jeden den 
propouštěn z pekla, a to je třeba náležitě 
oslavit. V historicky laděném programu 
slavností se již tradičně představují 
skupiny historického šermu a tance, děti 
zabaví loutkové pohádky, kejklíř, sokolník, 
ukázky řemesel nebo historické soutěžení. 
Nedílnou součástí slavností jsou také 
koncerty, řemeslný trh a slavnostní 
průvody městem. Závěrečný noční loučový 
průvod vede na hráz rybníka Svět, kde 

se Krčín do pekla zase vrátí. Slavnosti jsou 
zakončeny ohňostrojem, odpalovaným 
nad hladinou Světa. Třeboň, 22. – 23. 
7. 2022. Více na www.itrebon.cz

Třeboňská nocturna 2022
Ve dnech 12. – 16. července 2022 
se v Třeboni uskuteční 19. ročník 
Mezinárodního festivalu klasické hudby 
Třeboňská nocturna.
Více na www.trebonskanocturna.cz

Země živitelka 2022

48. ročník mezinárodního agrosalonu 
Země živitelka se uskuteční na 
Výstavišti České Budějovice od 
25.  do 30. srpna 2022, tentokrát 
s podtitulem Budoucnost české krajiny. 
Více na www.zemezivitelka.cz

Jihomoravský kraj

Mezinárodní folklorní festival 
Strážnice 2022

Každý poslední víkend v červnu se do 
Strážnice sjíždějí tisíce milovníků 

http://www.itrebon.cz/
http://www.trebonskanocturna.cz/
http://www.zemezivitelka.cz/
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folkloru na mezinárodní folklorní 
festival. Jeho 77. ročník se uskuteční 
23. – 26. 6. 2022 a bude probíhat 
nejen v zámeckém parku, ale také ve 
vinohradnickém areálu a před usedlostmi 
ve strážnickém skanzenu. 
Více na www.festivalstraznice.cz

Mendel Festival 2022
Oslavy 200 let od narození Gregora 
Johanna Mendela, opata a geniálního 
vědce, otce genetiky. Festival propojující 
vědu, víru a zábavu se bude konat 17.–24. 
července 2022 na Mendlově náměstí 
v Brně. Více na www.mendelje.cz

Karlovarský kraj

Sokolovský BMW Group 1/4 & 1/2 
maraton

Sokolovský BMW Group 1/4 
maraton a Sokolovský BMW Group 
1/2 maraton pořádá Městský dům 
kultury Sokolov, generálním partnerem 
závodu se již potřetí stala společnost BMW 
Group. První ročník se konal v roce 2014 
a rok od roku nabývá na oblíbenosti běžců 
nejen z české krajiny. V roce 2022 bude 
Sokolovský BMW Group 1/4 maraton 
rozšířen o Sokolovský BMW Group 1/2 
maraton. Oba závody odstartují v sobotu 
18. června 2022 v 17 hodin v Sokolově 
na náměstí Budovatelů a jsou pro 
ženy i muže s doporučenou dolní věkovou 
hranicí 16 let. 
Více na www.sokolovskyctvrtmaraton.cz

Jazzové lázně 2022
Jazzové lázně v Mariánských 
Lázních tradičně přináší odpolední 
koncerty na lázeňské kolonádě po celý 
týden. Festival bude zahájen koncertem na 
kolonádě Ferdinandova pramene. 
25. 6.–1. 7. 2022. 
Více na www.marianskelazne.cz

FIJO Cheb 2022
Od 30. 6. do 3. 7.  se v Chebu 
uskuteční 24. ročník mezinárodního 
festivalu dechových orchestrů FIJO 
2022. Na festivalu zahraje 12 orchestrů, 
7 zahraničních a 5 českých. Většinu z nich 
doprovázejí taneční skupiny. 
Více na www.fijo.cz

VARY GOOD FEST
14. ročník hudebního festivalu VARY 
GOOD FEST, který se uskuteční 
v Karlových Varech sobotu 11.6.2022, 
zaštítí česká legendární funková skupina 
Monkey Business, která do Karlových 
Varů přiveze koncert plný známých hitů 
i zbrusu nových skladeb. Festival bude 
otevřen v 9:00 dětským dnem s názvem 
VARY GOOD FAMILY DAY, který 
tentokrát nabídne všechny atrakce 
zdarma. Více na www.karlovyvary.cz/cs/
vary-good-fest

Olomoucký kraj

Levandulový festival

Nejvoňavější festival na Moravě vypukne 
5. – 6. července 2022, přímo uprostřed 

http://www.festivalstraznice.cz/
https://www.mendelje.cz/
www.sokolovskyctvrtmaraton.cz
http://www.marianskelazne.cz/
https://www.kcsvoboda.cz/akce/fijo-cheb-2022
http://www.karlovyvary.cz/cs/vary-good-fest
http://www.karlovyvary.cz/cs/vary-good-fest
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rozkvetlého levandulového pole na 
bezděkovském statku. Návštěvníci 
ochutnají originální levandulové dezerty 
i osvěžující levandulové pivo a limonádu. 
Kromě toho si budou moci nakoupit 
i kosmetiku a sušenou levanduli v bio 
kvalitě. S nabídkou regionálních produktů 
se představí řada dalších producentů. 
Součástí festivalu bude kulinářská 
show, program pro děti, ekologické 
přednášky a série koncertů. 
Více na www.levandulovystatek.cz

Zpřístupnění barokního kostela 
ve vojenském prostoru Libavá 
veřejnosti  

Barokní poutní chrám svaté Anny 
a svatého Jakuba Většího ve 
Staré Vodě na Libavé bude v letní 
sezóně přístupný veřejnosti – vždy 
v sobotu. V současnosti si vnitřní 
prostory skvostné barokní stavby 
mohou zájemci prohlédnout pouze při 
mimořádných příležitostech. Návštěvní 
doba bude v sobotu vždy od 10 do 14 
hodin. Bližší informace o otevírací době 
najdou turisté ještě před zahájením 
návštěvnické sezony na internetových 
stránkách spolku Lubavia (www.
lubavia.cz), na internetových stránkách 
města (www.mesto-libava.eu) i přímo 
u chrámu na ceduli u plechových vrat 
do areálu. Vstup do unikátního chrámu 
s pohnutou minulostí bude zadarmo. Ve 
stánku u kostela si turisté budou moci 
zakoupit i drobné upomínkové předměty. 
K dispozici bude kasička pro případné 
příspěvky na obnovu Staré Vody a dalších 
památek na Libavsku. Římskokatolický 
poutní kostel v zaniklé obci Stará Voda, 

dnes součásti obce Města Libavá, byl 
vystavěn v letech 1683 až 1688 podle 
projektu architekta Giovanniho 
Pietra Tencally. Interiéry zdobí 
vzácné fresky, které vytvořil italský 
mistr Giovanni Carlone.

Kultura

Colours of Ostrava

Multižánrový mezinárodní hudební 
festival Colours of Ostrava se uskuteční 
od 13. do 16. července. Tento festival 
se každoročně pořádá od roku 2002 
v Ostravě v oblasti Dolních Vitkovic 
– bývalém areálu hutí, dolů a železáren. 
Diváci se letos mohou těšit např. na The 
Killers z USA, punkovou dvoučlennou 
kapelu Sleaford Mods z Velké Británie 
a mnoho dalších. Více na www.colours.cz

Festival Beethovenovy dny 2022

Tradičním festivalem Beethovenovy 
dny si Karlovarský symfonický 
orchestr každoročně připomíná 
pobyt a benefiční vystoupení jednoho 
z největších skladatelů všech dob v srpnu 
1812 v Karlových Varech. Zahajovací 
koncert festivalu se uskuteční 5. června 

http://www.levandulovystatek.cz/
www.lubavia.cz
www.lubavia.cz
http://www.mesto-libava.eu/
http://www.colours.cz/
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v hotelu Grandhotel Ambassador 
Národní dům, závěrečný 
v Grandhotelu Pupp 16. června. 
Zdroj: Město Karlovy Vary

Lombardské dědictví Antonia 
Marii Vianiho: Kresby 
z Regionálního muzea v Teplicích

Regionální muzeum v Teplicích uchovává 
ve svých sbírkách výjimečný soubor 
italské kresby. Tzv. Teplické album 
obsahuje díla předních představitelů 
Cremonské školy. Přestože byla 
v nedávné minulosti část této kolekce 
rozptýlena, umělecky nejpoutavější část 
souboru se stále nachází na místě, kde 
jej deponovali jeho poslední soukromí 
majitelé Clary-Aldringenové. Nedílnou 
součástí kolekce jsou kresby Antonia 
Marii Vianiho (kolem 1550–kolem 
1635). Grafický kabinet představí výběr 
z tvorby tohoto umělce, jehož život a dílo 
jsou spjaty s Cremonou, Mantovou 
a Mnichovem. Do 4. 9. 2022, Národní 
galerie Praha, Schwarzenberský palác. 
Více na www.ngprague.cz

Nový projekt 3+ galerie 
v Klášterech Český Krumlov 
se představí unikátní výstavou 
Sbírka ilustrací pro děti 
Jednou z nejvýznamnějších kulturních 
událostí letošního roku v Českém 

Krumlově, který slaví třicet let od zápisu 
na seznam světového kulturního dědictví 
UNESCO, bude mezinárodní výstava 
Sbírka ilustrací pro děti. Od 1. června 
do 30. října 2022 představí pod novou 
značkou 3+ galerie na 500 m2 areálu 
českokrumlovských klášterů přes 160 
originálů od 22 nejvýznamnějších 
ilustrátorů z celého světa, kteří 
věnovali své umění dětem. 
Zdroj: Kláštery Český Krumlov

Prague Proms 2022

18. ročník festivalu nabídne již zažitou 
kompilaci klasiky, jazzu a crossoveru. 
Festival Prague Proms bude zahájen 
v červnu 2022 a během pěti měsíců 
představí několik netradičních 
koncertů. Opět nebudou chybět 
filmové melodie, klasická hudba, 
ani jazz. Koncerty budou probíhat 
v klubu The Loop Jazz Club Hostivař, 
Studio Gallery a ve Smetanově síni 
Obecního domu. Významnou pozornost 
věnuje dramaturgie festivalu koncertu 
Hollywood Night, Gospelovému 
sboru Jeremyho Winstona, nebo 
Radkovi Pastrňákovi. 21. 6.–20. 10. 2022. 
Více na www.pragueproms.cz

http://www.ngprague.cz/
http://www.pragueproms.cz/
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Výstava Vesmír v Muzeu skla 
a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Téma vesmír zpracovalo do unikátních 
objektů čtyřicet českých výtvarníků 
– sklářů a šperkařů. Vesmír je 
všudypřítomný – kolem nás i v nás 
a vybraní autoři svými pracemi reagují 
na vnímání tohoto pojmu různými 
způsoby. Nejpočetněji zastoupeným 
materiálem je na výstavě v Muzeu skla 
a bižuterie v Jablonci nad Nisou 
sklo, které díky svému charakteru 
vhodně podněcuje obrazotvornost 
o tajemnosti a neohraničenosti vesmíru 
a také vyšších principech bytí v kontrastu 
s malichernostmi našeho pozemského 
života. Výstava potrvá do 11. 9. 2022. 
Více na www.msb-jablonec.cz

Prague Sounds – Koncert pro 
Evropu

Koncert České filharmonie na 
plovoucí scéně na Vltavě se bude 
konat 2. září 2022 u příležitosti 
předsednictví České republiky 

v Radě EU. Plovoucí scéna Prague 
Sounds je unikátní festivalový počin, 
který nabízí jednou do roka možnost zažít 
koncerty světových umělců v působivé 
kulise historické Prahy. Umožňuje 
sledovat umělecký zážitek přímo z hladiny 
Vltavy, ale i z mostů, sousedních ostrovů, 
vltavských nábřeží i z lodiček a šlapadel na 
Vltavě. Více na www.koncertproevropu.cz

Lázeňství

Luhačovický lázeňský hotel Niva 
bude znovu otevřen, má nového 
majitele

Skupina ROYAL SPA podepsala kupní 
smlouvu na převzetí lázeňského hotelu 
Niva, který byl do loňského roku jedním 
ze čtyř poskytovatelů lázeňské léčebně 
rehabilitační péče v Luhačovicích. 
V listopadu loňského roku původní 
majitelé jeho činnost ukončili, hotel byl 
uzavřen a nabídnut k prodeji. Samotné 
převzetí hotelu Niva skupinou ROYAL 
SPA proběhne po dokončení transakce 
v průběhu června. Následně bude 
zařazen do společnosti Lázeňských 
hotelů Miramare Luhačovice, které 
již provozují v Luhačovicích lázeňský 
komplex Miramare a Antoaneta. Celková 
kapacita ROYAL SPA v Luhačovicích tak 
přesáhne 400 lůžek. Záměrem nových 
majitelů je znovuotevřít lázeňský 
hotel Niva ještě do zahájení hlavní 
letní sezony, tzn. nejpozději do konce 
června. Zdroj: Royal Spa

http://www.msb-jablonec.cz/
http://www.koncertproevropu.cz

