NEWSLETTER
pro zahraniční zastoupení
Září 2022

Broumovské kostely

OBSAH
TRADE NEWS
Hotely & restaurace | Doprava | Lidé | Data & výzkumy
PRODUCT NEWS
Města & regiony | Kultura | MICE
CORPORATE
Zprávy z agentury CzechTourism

TRADE NEWS

Doprava

Hotely & restaurace

Cestující se vracejí, České dráhy
jich v pololetí přepravily o 25
milionů více

Occidental Praha je držitelem
certifikátu udržitelnosti Green
Stay

České dráhy přepravily v prvním
pololetí letošního roku 75 milionů
cestujících, což je o 25 milionů (49
procent) více než ve stejném období
covidového roku 2021. K číslům z časů
před covidem má nicméně dopravce ještě
daleko, za první pololetí roku 2019 hlásil
92 milionů pasažérů. Zdroj: České dráhy

Letiště Praha rozšiřuje služby

Occidental Praha, člen skupiny hotelů
Barceló Hotel Group, se nově pyšní
certifikátem Green Stay Initiative,
který uděluje společnost HRS. Hotel získal
dokonce nejvyšší ocenění, tzv. stupeň A.
V certifikaci se hodnotila řada parametrů.
Mezi nejdůležitější kritérii patřila
uhlíková stopa hotelu, spotřeba
vody, elektrické energie a odpadová
strategie hotelu. Occidental Praha
do auditu Green Stay vstoupil krátce
po uvedení této iniciativy v roce 2021
a podstoupil, podobně jako další uchazeči,
měření, sběr a hlášení aktuálních dat po
dobu nejméně 12 měsíců, aby mohl titul
získat.
Více na www.pragueconvention.cz

S nárůstem počtu cestujících Letiště
Praha rozšiřuje i svoje služby.
Letiště denně odbaví téměř 45 tisíc
pasažérů, kteří nově mohou vyzkoušet
kulinářské umění vietnamské
restaurace na Terminálu 2, delší
provoz v restauracích nebo službu
balení zavazadel. Zvýšil se také počet
leteckých společností, které umožňují
samoodbavení zavazadel u letů
v rámci schengenského prostoru, tedy
z Terminálu 2. Více na www.prg.aero

SunExpress prodlouží linku do
Antalye

Letecká společnost SunExpress
prodlužuje pravidelný spoj z Prahy
do Antalye. Dopravce nabídne lety
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Obsazenost letos v červnu přesáhla 69
procent, zatímco loni v červnu činila
pouhých 19 procent. Oproti 86procentní
červnové obsazenosti v roce 2019 je to
zatím ještě o téměř 17procentních bodů
méně. Průměrná dosažená cena za pokoj
byla letos v červnu 106 eur, což je o 45 eur
více než loni a na shodné úrovni jako před
krizí. Zdroj: Cushman & Wakefield

od konce října jednou týdně,
a sice každou neděli. V uplynulých
letech pražské letiště přímé pravidelné
letecké spojení do Antalye během zimy
standardně nenabízelo.
Více na www.prg.aero

Lidé
Lázně Velichovky 1897 mají
nového výkonného ředitele

Novým výkonným ředitelem Lázní
Velichovky 1897 se stal Petr Čermák,
který doposud působil jako ředitel hotelu
Studánka v Rychnově nad Kněžnou.
Lázně Velichovky ležící blízko Hradce
Králové se specializují především na léčbu
a rehabilitaci pacientů s onemocněním
pohybového aparátu.
Více na www.velichovky.cz

Data & výzkumy
Červnové tržby pražských hotelů
pětkrát vyšší než loni
Pětinásobně vyšší než v loňském
roce byla letos v červnu v pražských
hotelích hodnota parametru RevPAR,
tedy tržby za dostupný pokoj, která
dosáhla 73,5 eura. Jde o nejvyšší nárůst
v Evropě a hodnotu již jen o 19 procent
nižší proti předkrizovému roku 2019.

Do Prahy se pozvolna vrací
mimoevropští turisté. Stále
však dominují domácí turisté
a návštěvníci ze sousedních zemí
Podle Českého statistického úřadu do
Prahy přijíždí stále více turistů.
Během druhého kvartálu tohoto
roku, tedy období od dubna do června,
jich do metropole zavítalo 1 610 631.
Do Prahy začali opět jezdit i turisté
z mimoevropských zemí, zejména z USA,
kteří drží třetí pozici mezi zahraničními
cestovateli. Přední příčky v návštěvnosti
stále drží čeští turisté, kterých
přicestovalo do metropole 430 930. Více
na www.praguecitytourism.cz

PRODUCT NEWS
Města & regiony
Praha
Bistro Točna na pražském
Dlabačově

Tramvajová smyčka na Dlabačově
v Praze 6 ožila, přímo na jedné z kolejí
najdete vyřazený vůz T3SU, který
nově slouží jako bistro. V nabídce
originálního Bistra Točna, které je zatím
otevřeno pouze o víkendech od 10 do
22 hodin, najdete kromě kávy, dezertů
a dobrého jídla i speciální tramvajácké
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pivo „Točená“ z pivovaru Kročehlavy
Kladno. K bistru se dostanete např.
historickou linkou č. 42, která právě
ve smyčce Dlabačov zahajuje a končí svou
jízdu. Zdroj: Dopravní podnik hlavního
města Prahy

Středočeský kraj
Ochutnej Evropu

Festival Ochutnej Evropu během 11
víkendů objíždí největší středočeská
města a představuje evropské kuchyně
a jejich delikatesy. Během jednoho
dne ochutnáte vše, co gastronomie
jednotlivých států nabízí. Zabaví se i ti

nejmenší návštěvníci, na které tu čeká
malování na obličej, různé hry, skákací
hrad a zábavní koutek. Užijete si zajímavé
rozhovory, soutěže a také koncerty. Kromě
vůní, rozmanitých chutí a poznávání
nových gastronomických skvostů vás čeká
spousta zábavy. V rámci akce se zároveň
návštěvníci seznámí s tím, co obnáší
předsednictví České republiky v Evropské
unii, významem Evropské unie a také
jejími projekty. Akci Ochutnej Evropu
pořádá Středočeský kraj ve spolupráci se
svými partnery a středočeskými městy pod
záštitou ministra pro evropské záležitosti
ČR Mikuláše Beka. Do 15. 10. 2022.
Více na www.ochutnejevropu.eu

Karlovarský kraj
Nové trampolínové centrum na
Klínovci

U restaurace U Staré lanovky na vrcholu
Klínovce bylo zprovozněno nové
trampolínové centrum. To navazuje
přímo na terasu restaurace, hosté tedy
mají při jídle přímý výhled na své děti.
Vstupné stojí 100,- Kč na den, do centra
se děti mohou v průběhu dne opakovaně
vracet. Na trampolíny navazuje i nově
upravený pump track, vhodný jak pro
začátečníky, tak pro pokročilé.
Více na www.klinovec.cz
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Kraj Vysočina
Světový pohár v biatlonu 2023
Nové Město na Moravě

Nejlepší čeští biatlonisté znovu poměří
síly se světovou elitou, tentokrát na
domácí půdě. Závody světového poháru
ve Vysočina Aréně v Novém Městě na
Moravě se budou konat od 27. února do 5.
března, 2023.
Více na www.biathlonnmnm.cz

Mahler-Jihlava Hudba tisíců

jediným dochovaným renesančním
zámkem pevnostního typu v České
republice, loni na podzim, první etapa
oprav má skončit do konce letošního
roku. Otevření zámku pro veřejnost se
plánuje na příští sezónu.
Více na www.cervenarecice.cz

Moravskoslezský kraj
Podzimní část festivalu MahlerJihlava Hudba tisíců začne
mimořádným koncertem houslistky Silvie
Hessové a harfenistky Kateřiny Englichové
21. 9. 2022 v Gotické síni jihlavské
radnice. Do Jihlavy přijede oslavit
své životní jubileum jedinečný Václav
Hudeček, který se představí 18. října
se souborem Barocco sempre giovane.
Závěrečný koncert bude patřit rakouským
hudebníkům z partnerského festivalu
Allegro Vivo 23. 10. v kostele Povýšení sv.
Kříže. Více na www.mahler2000.cz

Zámek Červená Řečice prochází
rekonstrukcí
Zámek Červená Řečice u Pelhřimova
prochází rozsáhlou rekonstrukcí asi za
100 milionů korun. Opravuje se vstupní
křídlo, fasády a okna. Majitelé zahájili
památkovou obnovu stavby, která kdysi
bývala gotickým hradem a dodnes je

Dny NATO

Dny NATO v Ostravě & Dny
Vzdušných sil AČR jsou největší
bezpečnostní přehlídkou v Evropě.
Mottem akce je „Naše bezpečnost není
samozřejmost a bez bezpečnosti
není prosperita“, a proto je jejím
hlavním cílem prezentovat široké
veřejnosti co nejpestřejší škálu
prostředků, kterými disponuje Česká
republika a její spojenci na poli zajišťování
bezpečnosti. Akce je řazena do „klubu
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prestižních evropských show“ a přestože
náklady na ni každoročně rostou,
veřejnost měla, má a vždy bude mít na
tuto akci bezplatný vstup. 17. – 18. 9.
2022, Letiště Mošnov.
Více na www.natodays.cz

Síň slávy Petry Kvitové

Slavná česká tenistka Petra Kvitová
má ve Fulneku na Novojičínsku
vlastní síň slávy. Návštěvníci v ní
mohou vidět třeba poháry za velká
vítězství ve Wimbledonu. Radnice
tak chce představit svou slavnou rodačku
a po Janu Ámosi Komenském patrně
druhou nejvýznamnější osobnost spjatou
s městem. Síň slávy je rozdělená do
několika částí a mapuje celý sportovní
život Petry Kvitové. Nechybí ani
videoprojekce.
Více na www.petrakvitovafulnek.cz

udělat výstavu podstatně větší a zahrnující
více než polovinu obrazů původně
vystavených ve vlastní Obrazárně
Pražského hradu. Zárukou kvality
a také největším magnetem této výstavy
jsou jména jako Hans von Aachen,
Bartholomeus Spranger, Joseph
Heintz, Joos van Cleve, Peter Paul
Rubens, Lucas Cranach, Hans
Holbein, Tiziano Vecelio, Paolo
Caliari zvaný Veronese, Jacopo
Robusti zvaný Tintoretto a mnoho
dalších. Do 30. 10. 2022.
Více na www.hrad.cz

Serial Killer Festival

Kultura
Mistrovská díla Obrazárny
Pražského hradu

Výstava v Císařské konírně
Pražského hradu prezentuje
umělecká díla tzv. nové obrazárny
a zároveň navazuje na stejnojmennou
reprezentativní výstavu ve slovinské
Národní galerii v Lublani, která se
uskutečnila v roce 2020. Koncepce
současné výstavy v Císařské konírně
rozšířila expozici o další obrazy, které
se mezitím dočkaly restaurování. Větší
výstavní prostor zde zároveň umožnil

Pátý ročník mezinárodního soutěžního
festivalu televizních a webových
seriálů Serial Killer se uskuteční
v Brně od 20. do 25. září 2022.
Součástí festivalu, který nabízí premiéry
nejkvalitnějších seriálových novinek
z celé Evropy, je rovněž konference
TV Days určená pro televizní a filmové
profesionály.
Více na www.gotobrno.cz
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To nejstarší z evropské grafiky

Grafické umění se na evropském
kontinentě rodilo zejména v německy
mluvících zemích během 15. století.
Zpočátku se vydávaly jednotlivé listy
s otisky z dřevěného nebo kovového
štočku. První dřevořezy nebo otisky
z kovové desky, či později mědiryty
vznikaly zpočátku na jednotlivých listech,
tzv. jednolistech, a většinou mívaly
náboženskou tematiku. S vynálezem
a rozvojem knihtisku se pak zhruba od
sedmdesátých let 15. století grafické
ilustrace staly také součástí tištěných
knih. Nejstarší jednolisty jsou dnes velmi
vzácné. Jejich výrazové prostředky jsou
díky dané technice, vyžadující značnou
stylizaci a zkratku, působivé svou
expresivností. Během 15. století se však
technika velmi zdokonalila a možnosti
grafiky pochopili velcí umělci, jako
byli například Martin Schongauer
nebo později Albrecht Dürer, kteří
ji koncem 15. století povýšili na umění.
Sbírka grafiky a kresby Národní galerie
uchovává několik vzácných raných tzv.
šrotových tisků a dřevořezů a také díla
umělců, kteří předznamenali rozvoj
grafického umění. A právě z těchto děl je
vytvořena kolekce pro komorní výstavu
ve Schwarzenberském paláci.
6. 9. – 27. 11. 2022,
Schwarzenberský palác.
Více na www.ngprague.cz

Vincenc Morstadt – rané kresby
velikána české veduty

Vincenc Morstadt (1802–1875)
byl civilním povoláním právník a této
profesi se věnoval po většinu života. O to
obdivuhodnější je, že se zároveň stal
největší autoritou české veduty 19.
století. Morstadtovi mimo jiné vděčíme
za věrohodná zachycení pražských ulic
a panoramat z doby před vynálezem
a rozšířením fotografie. Ve své tvorbě
přitom dokázal spojit precizní detail
s vyjádřením celkové atmosféry místa.
Grafický kabinet představuje téměř
neznámé práce z umělcova mládí,
vypovídající o jeho přirozené kreslířské
suverenitě. Do 27. 11. 2022, Veletržní
palác. Více na www.ngprague.cz

Výstava „TARAS“ - fotografie aktů
a dobových portrétů

Výstava v Regionálním muzeu
v Českém Krumlově nesoucí prozaický
název „Taras“, představuje legendárního
českého fotografa ukrajinského původu,
Tarase Kuščynského, jehož tvorba se
připomíná výběrem z rozsáhlé kolekce
fotografie aktů a dnes již ikonických
dobových portrétních fotografií osobností
československé kulturní a umělecké scény
(Jana Wericha, Magdy Vašáryové, Josefa
Sudka a dalších). Do 23. 10. 2022.
Více na www.ckrumlov.info/cz/

Sting v Praze

Sting vystoupí 28. října v pražské O2
areně se svým výjimečným koncertem
My Songs. Stingův koncert My Songs je
živelná a dynamická show, v níž zazní jeho
nejoblíbenější písně, které napsal během
své slavné kariéry 17násobného držitele
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evropských i světových influencerů,
blogerů, instagramerů a youtuberů.
Spoluorganizátory jsou Česká centrála
cestovního ruchu – CzechTourism,
Statutární město Brno a Centrála
cestovního ruchu Jižní Moravy.
Konference Traverse je vzdělávací
platformou, která každoročně
přitáhne stovky tvůrců digitálního
obsahu z celého světa. Během dvou
konferenčních dní proběhnou desítky
seminářů a prezentací zabývající se online
marketingem a tvorbou obsahu. Více na
www.traverse-events.com/traverse22/

ceny Grammy, a to jak s kapelou The
Police, tak jako sólový umělec. Fanoušci
se mohou mimo jiné těšit na „Englishman
In New York“, „Every Breath You Take“,
„Roxanne“, „Message In A Bottle“
a mnoho dalších. Na turné Stinga
doprovází elektrická rocková kapela. Na
koncertě se objeví speciální host Joe
Sumner.
Více na www.o2arena.cz

ITEP – Veletrh cestovního ruchu
Plzeňského kraje

MICE
Traverse 2022

Již 9. ročník největší konference
pro tvůrce digitálního obsahu
v Evropě Traverse se bude 16.
– 18. září 2022 konat v Brně.
Do jihomoravské metropole by měly
dorazit až čtyři stovky nejlepších

Na letošní ITEP přijedou opět zajímaví
hosté, např. český divadelní a filmový
herec Lukáš Hejlík, který je známý
i svým blogem a projektem Gastromapa
o českých restauracích, kavárnách
a bistrech. Herečka a moderátorka
kulinářského pořadu Peče celé Česko
Tereza Bebarová do Plzně přiveze
i svoji novou knihu Čas na pečení, kterou
vydala společně s pekařským guru
Josefem Maršálkem. Tereza Bebarová se
navíc v Plzni zhostí asistence při gastro
show, které proběhnou v podání Hotelové
školy Plzeň. Vystavovatelé dorazí nejen
z Plzeňského kraje a Čech, ale také
z Německa, Rumunska či Slovenska.
Velmi rozsáhlou a zajímavou expozici má
mít i sousední Ústecký kraj. 15. – 17. 9.
2022. Více na www.itep-plzen.cz
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CORPORATE
Zprávy z agentury
CzechTourism

zahraničí zůstávali o 1-2 dny déle (37
%). Do/po ČR se obě skupiny dopravily
převážně vlastním automobilem/
motorkou (70 %) a cestovaly tu zejména
s partnery/partnerkami (49 %). Více
na https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/
Novinky/Archiv/2022/08/Se-sluzbami-vcestovnim-ruchu-byli-turiste-v-1-pol

Hrdinové cestovního ruchu 2022

Speciální ocenění Hrdinové cestovního
ruchu vyhlašuje CzechTourism s cílem
poukázat na osobnosti a projekty, které
dané oblasti nejvíc pomáhají. Protože
turismus v posledních letech prochází
velmi náročným obdobím v souvislosti
s pandemií koronaviru, letošní ocenění
nese název COVID Avengers. Ocenění
má tři kategorie: boj za podporu
cestovního ruchu, digitalizace
a rozvoj produktu. Výsledky ročníku
2022 budou slavnostně vyhlášeny na
networkingovém večeru ve středu 7. září
2022, který se uskuteční v pražském
Mánesu. Účast přislíbil i ministr pro
místní rozvoj a místopředseda vlády pro
digitalizaci Ivan Bartoš.
Více na https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/
hrdinove-cr

Výzkum agentury CzechTourism:
Se službami v cestovním ruchu
byli turisté v 1. pololetí spokojeni
Není nic, co by mi v této lokalitě
chybělo, pokud jde o poskytované
služby, to je názor 96 % hostů ze
zahraničí a 92 % domácích, který
zazněl v průzkumu chování cestovatelů
po České republice v letošním 1. pololetí.
Ze šetření Institutu turismu agentury
CzechTourism také vyplynulo, že
zatímco turisté ze zahraničí za osobu
a den v ČR utratili 1 811 Kč, denní výdaje
tuzemských cestovatelů byly 810 Kč.
Nejvíc se zahraniční (67 %) i domácí (55
%) turisté ubytovávali v hromadných
ubytovacích zařízeních, jako jsou hotely,
motely, botely či pensiony. Zatímco
obyvatelé ČR v nich při cestování
nejčastěji trávili 2 noci (30 %), hosté ze

Výzkum agentury CzechToursim:
Do/po České republice se začíná
cestovat podobně jako před
covidem
Příjezdy do České republiky ve
2. letošním čtvrtletí ve srovnání
s loňskem vzrostly, a to 3,3krát.
Zvýšily se také počty přenocování
– 2,9krát. Vyplývá to z informací
Institutu Turismu, které na základě
vydaných dat Českého statistického
úřadu vyšly na www.tourdata.cz. Pozitivní
zprávou je, že se zájem o cestování do/
po ČR přibližuje době před pandemií
covidu-19. Turisté tradičně nejvíc
navštěvovali Prahu (1 610 631 hostů),
následoval Jihomoravský (533 120
cestovatelů) a Jihočeský kraj (351 039
návštěvníků). V Praze tvořili cizinci 73
% ubytovaných, v ostatních regionech
převažovala domácí klientela. Více na
https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/
Novinky/Archiv/2022/08/Do-po-Ceskerepublice-se-zacina-cestovat-podobne-j
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