Michelinskou hvězdu pro letošní rok obhájily
pražské restaurace La Degustation Bohême
Bourgeoise a Field, které v současnosti
zůstávají jedinými restauračními zařízeními
v České republice s tímto oceněním. Symbol Bib
Gourmand, který označuje dobrou kvalitu za
přijatelnou cenu, inspektoři Michelinu přisoudili
čtyřem pražským restauracím (Divinis, Eska,
Na Kopci a Sansho), zatímco loni jich bylo
šest. Dvě restaurace, které loni získaly toto
ocenění, ale mezitím zavřely – šlo o Bistrøt 104 a
Maso a kobliha.

Liberecký kraj zvažuje koupi Zámeckého hotelu Sychrov. Přestavět by ho chtěl na
domov pro seniory. Čtyřhvězdičkový Zámecký hotel Sychrov je na prodej, jeho vlastník,
společnost Regal estate, ho nabízí ve výběrovém řízení prostřednictvím společnosti Naxos.
Investoři mají možnost předkládat nabídky do 3. května 2019.

Vienna House Diplomat Prague, konferenční hotel v pražských Dejvicích, dokončil
kompletní renovaci. Zrenovovaných 23 konferenčních místností, z nichž největší má
kapacitu až 500 osob, je nyní vybaveno prvotřídní audiovizuální technikou, v devátém patře
hotelu se nachází unikátní prostor – loft s terasou a výhledem na Pražský hrad i Petřín, který
je vhodný jak na netradiční meetingy či telekonference, tak i na narozeninové párty, či svatby.
Ve Vienna House Diplomat Prague je k dispozici 400 moderních pokojů, 23 konferenčních
místností, bar a restaurace. Více na www.viennahouse.com

Přívozy přes Lipenskou přehradu zahájily po zimní odstávce
provoz. Lidé tak mohou využít spoje mezi Horní Planou a Bližší
Lhotou a mezi Frymburkem a Frýdavou. V květnu navíc začne
jezdit přívoz na trase Dolní Vltavice – Kyselov. Lodní doprava
výrazně zkrátí cestu v oblasti turistům i obyvatelům, kteří jinak
musí lipenskou nádrž objíždět.
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Letecká společnost Rossiya Airlines navýší během letního letového řádu počet spojení na
lince mezi Prahou a ruským Petrohradem. V období od 24. května do 29. září přidá k
dosavadnímu dennímu spojení další tři lety týdně, a to ve středu, v pátek a v neděli ve
večerních hodinách. Dopravce bude na lince i na nových letech nasazovat Airbus A319 v
konfiguraci pro 128 cestujících. Podle odhadů letiště by tři nové frekvence mohlo využít
přibližně 9 tisíc cestujících v obou směrech během uvedeného období provozu. Více na
www.prg.aero.

Lotyšská letecká společnost airBaltic navýší kapacitu na trase z Rigy do Prahy díky
nasazení většího letadla typu Airbus A220-300 a zvýší komfort cestujících díky letům v
lepších časech. V rámci letního letového řádu bude nabízet cestujícím až 11 spojů týdně. Od
2. dubna airBaltic nasazuje na vybraných spojích na lince z hlavního města Lotyšska do Prahy
nový větší letoun Airbus A220-300. Dosud byly lety na lince operovány letounem
Bombardier Q400 NextGen. Celkově společnost airBaltic plánuje v rámci letošního léta zvýšit
sedačkovou kapacitu na lince do Prahy o 39 %. Společnost airBaltic na lince nabídne lety ve
třídách Basic, Premium a Business. Více na www.prg.aero.

Během letního letového řádu, který vstoupil v platnost 31. března, bude z Prahy provozovat
pravidelná přímá letecká spojení celkem 69 dopravců. Létat se bude do celkem 162
destinací v 54 zemích světa. V provozu budou také přímá spojení do 16 dálkových destinací,
což je nejvíce v novodobé historii Letiště Praha. Více na www.prg.aero.

České dráhy koupí od konsorcia Škoda Transportation – Škoda Vagonka až
55 vlaků přibližně za sedm miliard korun. Prvních 31 souprav se už začne vyrábět. V provozu
by měly být na jaře 2021. Dopravce je využije na regionálních tratích.

Letecká společnost Air Arabia, jedna z největších nízkonákladových společností, zahájila 1.
dubna provoz nové letecké linky mezi Prahou a marockou Casablankou. Létat se
bude dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. Air Arabia na linku nasadí letoun typu Airbus
A320. Více na www.prg.aero.

Italská mezinárodní služba sdílení aut Anytime začne působit v Praze, od začátku dubna
umožňuje registraci uživatelů prostřednictvím mobilní aplikace a do měsíce začne nabízet
sdílení vozidel. Anytime je jedním z největších poskytovatelů carsharingu na světě a v
České republice plánuje v příštích letech investovat až 30 milionů eur.
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Podle Vladimíry Dufkové, mluvčí firmy Smartwings, která je většinovým vlastníkem ČSA,
České aerolinie (ČSA) propustí 40 až 60 zaměstnanců, hlavně palubních průvodčích. ČSA
zrušily v lednu několik pravidelných linek. ČSA měly podle poslední výroční zprávy ke konci
roku 2017 zaměstnanců 719, z toho 273 letušek a stevardů.

Fashion Arena Prague Outlet rozšířila počet nástupních míst kyvadlového spoje z centra.
Zahraniční zákazníci outletu mohou nově využít již 3 zastávky přímo v centru Prahy:
Staroměstské náměstí 6 a stanoviště v ulicích Revoluční 3 a Legerova 62. Více zde:
https://fashion-arena.cz/kudy-k-nam.

Dne 18. dubna proběhne v Česku první konference, která propojí témata hazardního
průmyslu a partnerského marketingu: Prague iGaming Affiliate Conference.
Organizátorem konference je mezinárodní společnost Smile-Expo, která sjednotí uznávané
marketéry, SEO experty, provozovatele online kasin, investory a odborníky na gaming a
gambling. Akce proběhne ve formátu konference + výstavní zóna. Na konferenci budou
přednášet známí právníci, poradci v oblasti herního a hazardního průmyslu, ředitelé
marketingových společností, zástupci online kasin a heren a představitelé regulačních
orgánů. 18.4.2019, Hotel Grandium Prague, Politických vězňů 913/12, 110 00 Praha 1. Více
na www.pragueconvention.cz.

Cubex Centrum Praha získalo vítězné ocenění v mezinárodní soutěži 9. Global Eventex
Awards v kategorii nové venue. Ocenění Eventex Awards je nejvyhledávanější a nejznámější
soutěží ve světě eventů. Bylo založeno již v roce 2009 a od té doby oslavuje tvořivost, inovaci
a vysokou kvalitu a efektivitu v eventovém průmyslu. Do soutěže se zapojily nejen jednotlivé
eventové lokace (kongresová centra, malá, velká, udržitelná, netradiční či nová venues), ale i
destinace, eventové agentury a kongresoví a konferenční organizátoři z celého světa. Jedním
z důvodů, proč Cubex získal toto prestižní ocenění, je unikátní design jeho prostor, jenž byl
inspirován českým kubismem. Více na www.pragueconvention.cz.

Z rozhodnutí paní ředitelky Centrály cestovního ruchu Jižní Morava Pavly Pelánové byli nově
jmenováni koordinátoři v oblasti MICE, a to Silvie Zámečník: zamecnik@ccrjm.cz a
Kateřina Zemanová: zemanova@ccrjm.cz.
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Výsledky najdete ZDE.

Dne 3. 4. 2019 proběhlo 10. slavnostní
udílení cen kongresovým ambasadorům
Prahy – Ambassador Awards Evening.
V rámci programu byli oceněni renomovaní
čeští vědci, profesoři, lékaři a další špičkoví
odborníci, kteří zastupují Českou republiku
a Prahu v mezinárodních odborných
asociacích, a významnou měrou se
zasloužili o konání odborných akcí právě v
české metropoli. Slavnostní večer pořádala
organizace Prague Convention Bureau v
rámci svého Ambassador Programu.

Rada hl. m. Prahy projednala závěry Komise pro krátkodobé ubytovací služby. Komise
podporuje schválení novely zákona o místních poplatcích, která umožní zvýšení a lepší
vybírání místního poplatku z pobytu. Více na:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/rada_proje
dnala_zavery_komise_pro.html.

Karlovarské infocentrum od dubna vede Radek Volf. Vyhrál mezi devíti uchazeči
výběrové řízení na ředitele městské obecně prospěšné společnosti. Volf nahradil dlouholetou
ředitelku Jitku Štěpánkovou, která byla odvolána novým vedením města. Podle
současného vedení Karlových Varů je ale třeba se více zaměřit na mladé klienty a oslovovat
je novou formou, přes internet, sociální sítě a podobně.

Počet stromů v šumavském národním parku se za posledních 23 let zvýšil o 1,2 milionu.
Data vycházejí z výzkumu, jehož výsledky park představil. Podle něj každý rok na hektar lesa
odumře, případně se vytěží sedm stromů a osm nových jich vyroste.
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Národní muzeum otevřelo v Českém muzeu hudby
novou výstavu s názvem Import / Export /
Rock’n’Roll. Návštěvníci se mohou těšit na různé
podoby importu a exportu populární hudby v
šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech 20.
století. Zjistí například, který Beatle hrál na kytaru z
Československa, nebo zda věděli Black Sabbath, že píší
píseň o pražském metru. 29. 3. 2019 – 31. 1. 2020, České muzeum hudby, Praha. Více na
www.nm.cz.

Retrospektivní výstava Od aut po ženy Káji Saudka v Galerii Tančící dům navazuje na
úspěšnou expozici z roku 2015 s názvem Kája Saudek 18+. Ta byla zaměřená výhradně na
Saudkovy erotické kresby. Výstava nabízí několik set originálních děl včetně těch, která zatím
nebyla nikde vystavena, od komiksu přes nejznámější filmové trháky až po nikdy
nevystavenou erotickou tvorbu, která byla nalezena v pozůstalosti umělce. Expozice je
rozprostřena do tří pater Tančícího domu, z toho jedno patro je věnováno erotické a tvrdé
pornografické tvorbě Káji Saudka a je přístupné pouze návštěvníkům starším 18 let. 27. 3. –
29. 9. 2019, Galerie Tančící dům, Praha. Více na www.prague.eu.

Po několika desetiletích bude Praha opět hostit retrospektivní výstavu slovinského
impresionismu a dalších uměleckých směrů, které v období od roku 1870 do 1930
formovaly slovinský kulturní prostor. Výstava v Jízdárně Pražského hradu nabídne přes 450
děl umělců, jako např. Rihard Jakopič, Matej Sternen, Matija Jama, Ivan Grohara, fotograf
Avgust Berthold, nebo satirik Hinko Smrekar. 17. 5. – 16. 9. 2019, Jízdárna Pražského hradu.
Více na www.prague.eu.

Historická stavba původní čistírny odpadních vod s unikátním podzemím vybízí je
významnou průmyslovou památkou. Čistírna, kde se točila řada hollywoodských filmů, vedle
běžných prohlídek poskytuje prostory pro firemní a společenské akce, přednášky a
konference, zážitkovou turistiku, teambuilding, výstavy, filmování, fotografování, svatby a
další. Více na www.staracistirna.cz. Info o industriálních památkách najdete i na
www.ceskoindustrialni.cz.
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Zastupitelé Královéhradeckého kraje schválili záměr vytvořit krajskou organizaci
destinačního managementu, která by měla přilákat do kraje více turistů. Konkrétní
podoba společnosti, její financování, personální obsazení a stanovy by měly být známy letos
na podzim. V Královéhradeckém kraji se loni ubytovalo 1,34 milionu turistů, o 6,6 % více, než
v roce 2017. Nejnavštěvovanější turistickou oblastí hradeckého kraje jsou tradičně nejvyšší
české hory Krkonoše.

Návštěvníci státních zámků v Karlovarském kraji si
letos za vstup na tyto památky připlatí. Vstupenky na
prohlídky na zámcích v Bečově nad Teplou a Valči
zdraží o desetikorunu, v Kynžvartu budou vstupenky v
nové sezoně dražší o 30 korun. Vstupenky na zámcích
budou mít také novou podobu, budou ve formě
sběratelských kartiček. Na Bečově zaplatí lidé 80 korun za
prohlídku zámeckých interiérů, za okruh s relikviářem
svatého Maura 150 korun. Zámecké interiéry na Kynžvartu vyjdou rovněž na 150 korun,
stejně jako vstup do muzea a kabinetu kuriozit. Vstup na zámek Valeč nově stojí 90 korun.

Praha se i letos udržela v žebříčku 25 nejlepších destinací světa, který každoročně sestavuje
cestovatelský server TripAdvisor. Hlavní město České republiky ohodnotili uživatelé
portálu jako 11. Na žebříčku evropských destinací se Praha letos umístila jako sedmá. V čele
žebříčku světových destinací Travellers' Choice je letos Londýn, následovaný Paříží,
Římem, Krétou a indonéským ostrovem Bali. Ocenění Travellers' Choice vychází přímo z
hodnocení uživatelů cestovatelského portálu TripAdvisor. Více na www.tripadvisor.co.uk

Pro Kuvajťany je Česká republika atraktivní destinací a do českých lázní jezdí velmi rádi.
Uvítali by ale zvýšení kvality služeb. V rozhovoru s ČTK to uvedl nový kuvajtský
velvyslanec v České republice Rašíd Fálih Hadžrí. Podle velvyslance je překážkou i fakt, že
si pacienti z Kuvajtu nemohou pobyt v lázních prodloužit a zůstat déle než 90 dní.

Speciální prohlídky pro nevidomé nebo pro vozíčkáře nabízí gotický kostel
Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Kostel je na návštěvníky s handicapem připraven a
jeho prohlídkové trasy jsou bezbariérové. Gotický kostel je známý i díky svému přesunu o
841,1 m v roce 1975, kdy stavba musela ustoupit těžbě uhlí.
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V rozvadovském kasinu King's Resort začne 7. dubna dvoutýdenní turnaj v pokeru Czech
Poker Masters, 5500 hráčů včetně Čechů se utká o více než 14 milionů korun. Turnaj končí
22. dubna. Vítěz finále získá prestižní titul a více než 2,5 milionu Kč. Více na www.ctk.cz

Vůbec poprvé v historii budou oceněni inspirativní osobnosti sociálních sítí napříč zeměmi a
národy. Praha se v květnu stane dějištěm v Česku ojedinělé akce, která k nám přiveze přední
hvězdy sociálních médií. Na finálový galavečer se sjede víc než 40 influencerů z celého
světa. Finálová ceremonie se uskuteční ve středu 29. května 2019 ve Foru Karlín. Více
informací na https://socialawards.global/. CzechTourism je hlavním partnerem soutěže.
Zlín Film Festival, je nejstarší, největší a nejvýznamnější filmovou přehlídkou filmů pro
děti a mládež na světě. Festivalové projekce se uskutečňují nejen ve Zlíně, ale také v řadě
dalších měst České republiky. Každoročně festival uvádí přes 350 snímků z více než 50 zemí
světa. V posledních třech letech přesahuje návštěvnost festivalu 150 000 dětí i dospělých. Zlín
Film Festival je aktivním členem European Children's Film Association. ZFF organizuje
rozsáhlý doprovodný, odborný a charitativní program. 24. 5. – 1. 6. 2019. Více na
www.zlinfest.cz.

Zahájení lázeňské sezony, spojené s oslavou lázeňství a žehnáním pramenům, se
uskuteční tradičně první květnový víkend od 3. do 5. 5. 2019. V průběhu víkendu Karlovy
Vary ožijí mnoha kulturními akcemi, do města zavítá průvod zakladatele Karla IV. a centrum
města se zaplní jak návštěvníky, tak občany Karlových Varů. V Mariánských Lázních se
bude sezóna otevírat o týden později. 3. – 5. 5. 2019 Karlovy Vary, 10. – 12. 5. 2019
Mariánské Lázně. Více na www.karlovyvary.cz, www.marianskelazne.cz

Slavnosti svobody Plzeň jsou oslavou konce války, věnovanou osvobození americkou
armádou. Tento typ akce je unikátní v rámci střední Evropy, každoročně navštívený velkým
počtem návštěvníků z ČR i zahraničí. Hlavní součástí programu je bohatý kulturní program
zaměřený na jazz, swing, country a folk, s účastí zahraničních hvězd. Prezentace vojenské
techniky z 2. světové války, unikátní Konvoj svobody s více než 150 vozy. Interaktivní
vzdělávací soutěž pro rodiny s dětmi. 3. – 6. 5. 2019 Plzeň. Více na www.slavnostisvobody.cz

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro byl založen roku 1946, je festivalem
klasické hudby s nejdelší tradicí v České republice. V roce 2019 divákům přinese 74. ročník,
což jej řadí i v celosvětovém měřítku k festivalům s nejdelší historií. Momentálně nemá na
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české scéně srovnání také co do počtu koncertů. Každoročně nabízí na ploše tří květnových
týdnů na 50–60 koncertů symfonických těles, komorních ansámblů a sólistů a 4-5 hudebnědivadelních představení. 9.5. – 4.6. 2019 Praha. Více na www.festival.cz

24. Jarní porcelánové slavnosti na prostranství před Grandhotelem Pupp v Karlových
Varech pořádá 3. – 5. května porcelánka Thun 1794 a. s. ve spolupráci s Grandhotelem
Pupp a sklárnou Moser a.s. V slavnostním sále Grandhotelu Pupp bude instalována
výstava „Prostřené stoly“ kde společnost Thun 1794 a.s. bude prezentovat svoji současnou
produkci užitkového porcelánu, kterou na stolech vkusně doplní sklo Moser. Připraven bude
doprovodný program Po celý víkend je pro návštěvníky připraven doprovodný program v
podobě živé hudby, bohatého občerstvení a Porcelánové školičky pro děti. 3. – 5. 5. 2019,
Karlovy Vary. Více na www.thun.cz

Multižánrový hudební open air festival United Islands of Prague se i v letošním roce
soustředí především na objevování nové muziky a hudebních talentů. V roli českého
headlinera vystoupí Kapitán Demo. Akce se uskuteční v termínu 31. května – 1. června v
ulicích pražského Karlína. Vstup je zdarma. Poprvé se v rámci festivalu bude konat soutěž
hudebních talentů Objevy United Islands. Registrace na další info na www.unitedislands.cz.
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Od 18. 3. 2018 je novým ředitelem CzT Jan Herget, kompletní zpráva ZDE. Dosavadní
mluvčí Renata Kasalová byla k 1. 4. odvolána, ovšem bude bude v agentuře působit ještě i
v dubnu. Na tuto pozici bude vypsáno výběrové řízení. V oddělení eventů Veroniku
Jeřichovou střídá nově příchozí Lucie Kratochvílová – manažer eventů. Na pozici
manažerky ČSKS a udržitelnosti k 31. 3. končí Lenka Davidová a nastupuje Nikola
Slováková. Od března 2019 je vedoucím oddělení online marketingu Radek Rejchrt.
Sociální sítě má na starosti Jiří Kameš, který spolu s agenturou Mark BBDO spravuje
globální účty sociálních médií. Na pozici marketingového manažera zodpovědného za
kreativu nastoupila Michaela Jindřichová. Oddělení marketingové komunikace od 1. 4.
2019 povede Ivana Machoňová.

V obsahových
novinkách na
CzechTourism.com od
začátku roku najdete
přehled top eventů roku
2019 včetně jejich
aktualizace v sekci
Events, novinky
Národní galerie v roce
2019 (stěžejní výstavy
byly v AJ přidány i do
kalendáře akcí). Dále
byly přidány články
s tématy jako Sladké delikatesy české kuchyně, Nejlepší hotely ČR vyhlášené TripAdviserem,
Nejzajímavější stavby architektky Evy Jiřičné (která oslavila v březnu významné jubileum),
Kam za dobrou kávou a k marketingovému tématu článek: Města jako brány do regionů nebo
Za zdravím a odpočinkem do českých lázní, text o Art District 7. Na další období
připravujeme pro sekci NEWS následující témata: Užijte si svátky jara v ČR, Tipy na jarní
výlety do přírody či Na kole v pohodě. Připravili jsme také nové slidery na homepage webu
CzechTourism.com.
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