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TRADE NEWS

Hotely & restaurace

Nově otevřený hotel Petřín nabízí 
ubytování s krásným výhledem na 
Jablonec

Nově otevřený hotel Petřín v Jablonci 
nad Nisou nabízí ubytování ve 22 
pokojích, dva sály pro firemní 
i soukromé akce a restauraci se 
zahrádkou, která nabízí překrásný 
výhled na město a Jizerské hory nad ním. 
Brzy by měla být zprovozněna i místní 
rozhledna.
Více na www.hotelpetrin.cz

Rezidence The Julius Prague 
otevřena

Rezidence The Julius v srdci Prahy na 
Senovážném náměstí 3 je prvním 
developerským projektem společnosti 
House of Julius Meinl v segmentu 
ubytovacích služeb v Praze. The Julius 
představuje nový koncept krátko 
– až dlouhodobého rezidenčního 
designového bydlení, kde svým 

přístupem podtrhuje jedinečnost 
a výjimečnost lokality, respekt k tradicím 
a dějinám města a jeho obyvatel. Hosté 
mají na výběr 168 pokojů ve velmi 
vysokém standardu provedení a většinu 
vybavených obývacím prostorem 
a kuchyní, oddělenou ložnicí a funkční 
instalací moderních technologií 21. století. 
Zdroj: House of Julius Meinl

Vinařství Thaya na Znojemsku 
otevřelo hotel

Vyhlášené vinařství Thaya 
v Havraníkách na Znojemsku nově 
otevřelo hotel Thaya a restauraci 
Apri, ve které nabízí zvěřinu z místních 
lesů, maso z českých chovů, lokální 
sladkovodní ryby, vše okořeněné 
bylinkami, které se v areálu pěstují.
Více na www.vinarstvithaya.cz

Teplický Wellness Hotel Monopol 
nově nabízí i pivní lázně

Rozsáhle zrekonstruovaný Pivovar 
Monopol, který byl postaven kolem roku 
1850, se nachází v centru Teplic na hlavní 
třídě. Stylový pivovar nabízí komfortní 
celoroční ubytování v 7 luxusních 
dvoulůžkových pokojích a 6 apartmánech 
s kuchyňským koutem, které navozují 
atmosféru prvorepublikového stylu. 

https://hotelpetrin.cz/
https://www.vinarstvithaya.cz/
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K dispozici je i novomanželské apartmá 
a wellness centrum. Příjemné posezení 
i možnost stravování nabízí secesní 
restaurace či útulná kavárna. Wellness 
Hotel Monopol nově nabízí i pivní 
lázně. Více na www.pivovarmonopol.cz

Doprava

Letový provoz nad Českem roste 
výrazně pomaleji než v celé 
Evropě
Provoz v českém vzdušném prostoru 
během prvního pololetí stoupl 
v meziročním porovnání o 96 %. 
Stále ale výrazně zaostává za úrovní, které 
dosahoval před pandemií koronaviru. 
Za prvních šest měsíců řídící odbavili 
v českém vzdušném prostoru 268 977 
letů, loni to bylo 136 673. Provoz v prvním 
pololetí tak dosáhl 62% úrovně prvních 
šesti měsíců roku 2019. Zdroj: Řízení 
letového provozu České republiky

Lidé

Ředitelem středočeské turistické 
centrály se stal Jakub Kulhánek

Středočeskou centrálu cestovního 
ruchu nově vede Jakub Kulhánek, 
který v ní dosud působil jako 
marketingový manažer. Středočeská 
centrála cestovního ruchu je příspěvkovou 
organizací kraje. Podílí se na tvorbě 
turistické nabídky, usiluje o maximální 
využití turistického potenciálu regionu 
a na domácím i zahraničním trhu kraj 
propaguje. Její součástí je i filmová 

kancelář, která komunikuje s filmovými 
producenty a produkcemi, pomáhá jim 
k získávání kontaktů, doporučuje místa 
pro filmaře a nabízí bezplatnou pomoc 
při přípravě natáčení v regionu. Zdroj: 
Středočeská centrála cestovního ruchu

PRODUCT NEWS

Města & regiony

Praha

Praha je mezi desítkou nejlepších 
měst světa

České hlavní město opětovně boduje 
v žebříčku mezinárodního magazínu 
Time Out. Ten Prahu zvolil šestým 
nejlepším městem planety a zároveň 
třetím nejkrásnějším. Magazín 
vypichuje dobrou dostupnost veřejnou 
dopravou. Za klidem pak mohou Pražané 
vyrazit na Divokou Šárku, a to ani nemusí 
opustit město. K návštěvě mezinárodní 
periodikum doporučuje Náplavku, která 
byla nominována na architektonickou 
cenu. Na překrásné výhledy pak podle 
magazínu láká i nedaleký Střelecký ostrov. 
Praha byla loni v žebříčku Time Out 
zvolena sedmou nejlepší metropolí, letos 
si tedy polepšila.
Více na www.timeout.com

https://www.pivovarmonopol.cz/
https://www.timeout.com/
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Plzeňský Prazdroj v Praze otevře 
zážitkové centrum

Plzeňský Prazdroj plánuje na jaře 
příštího roku v Praze otevřít 
turistické zážitkové centrum, které 
má návštěvníkům představit historii 
i současnost plzeňského piva. Otevřít by 
se mělo ve spodní části Václavského 
náměstí a mělo by mít plochu 3000 
metrů čtverečních. Centrum by se 
mělo rozkládat v historické budově 
City Palais na třech podlažích. Kromě 
historie plzeňského piva bude centrum 
návštěvníkům nabízet také například 
školu čepování piva, degustační bar, 
restauraci nebo firemní prodejnu. Podle 
pivovaru v něm bude pracovat zhruba 
100 lidí. Plzeňský Prazdroj provozuje 
návštěvnické centrum i přímo v Plzni 
v areálu pivovaru.
Zdroj: Plzeňský Prazdroj

Praha spustila tři letní kampaně
Letní marketingové kampaně 
Prague City Tourism lákají cestovatele 
do Prahy na motivační balíčky a učí 
je, jak se chovat v historickém centru. 
Vedle digitální zahraniční kampaně 
#stayinprague, která láká kultivované 
cestovatele ze zahraničí do Prahy, byla 
spuštěna kampaň #vprazejakodoma, 
která letos přináší motivační balíčky pro 
delší pobyty českých turistů. Společně 
s městskou částí Praha 1 společnost 
zahájila také osvětovou kampaň Enjoy 
Respect Prague. Kampaně V Praze jako 
doma a Enjoy Respect Prague jsou 

naplánovány až do konce roku, kampaň 
Stay in Prague poběží do konce září. 
Více na vprazejakodoma.cz, www.prague.
eu/enjoyrespect, stayinprague.eu

Pardubický kraj

Visutý most v Dolní Moravě 
se objevil mezi nejlepšími 
místy světa roku 2022 podle 
amerického časopisu Time

Nejdelší visutý most pro pěší na 
světě v Dolní Moravě se objevil mezi 
nejlepšími místy světa roku 2022 
podle amerického časopisu Time. 
Fotografie moravského mostu se dostala 
i na obálku časopisu. Sky Bridge 721, 
jak se 721 metrů dlouhý most v podhůří 
Jeseníků nazývá, byl po dvou letech 
výstavby otevřen letos v květnu. Je 
zavěšen více než 95 metrů nad zemí 
a nabízí panoramatické pohledy na 
Mlýnský potok a rozlehlé údolí zahalené 
do mraků. Chodník je široký 1,2 m 
a nadmořská výška mostu je od 1110 do 
1116 metrů. Atrakce drží Guinnessův 
rekord jako nejdelší visutý most pro pěší. 
Dosavadního rekordmana, most Baglung 
Parbat v nepálské provincii Gandaki, 
překonala o 154 metrů.

https://www.vprazejakodoma.cz/
https://www.prague.eu/cs/desatero
https://www.prague.eu/cs/desatero
https://stayinprague.eu/
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Olomoucký kraj

Mezinárodní setkání uměleckých 
kovářů Hefaiston

Hefaistonu každoročně aktivně účastní 
několik stovek kovářů z celého 
světa. Vždy poslední srpnový víkend se 
hrad Helfštýn promění v obrovskou 
galerii pod širým nebem, stovky exponátů 
jsou instalovány ve všech prostorách 
hradu. Výstava je soutěžní. Práce 
hodnotí v různých kategoriích odborná 
porota složená zpravidla z historiků 
a teoretiků umění, architektů, výtvarníků 
a zasloužilých mistrů kovářského řemesla. 
Hrad Helfštýn, 26. – 28. 8. 2022.
Více na www.hefaiston-helfstyn.cz

Plzeňský kraj

Hospoda na Spilce znovu 
otevřena

Po více než dvouleté pauze se opět 
otevřela legendární Hospoda Na 
Spilce. Ta se nachází přímo v areálu 
plzeňského pivovaru a patří k největším 

v Česku. Poslední dva roky byla Hospoda 
Na Spilce nejprve vlivem pandemie 
a následně kvůli rekonstrukci uzavřená, 
na nádvoří Prazdroje fungoval pouze pivní 
bar. Více na www.naspilce.cz

Kultura

Adam Plachetka – Koncert za 
svobodu

Živé vystoupení jednoho z nejúspěšnějších 
českých operních pěvců Adama 
Plachetky a klavíristy Davida Švece 
v koncertním programu „KONCERT 
ZA SVOBODU“ se uskuteční na Letní 
scéně pražského Musea Kampa 
21. 8. v 19:00, v den výročí okupace 
Československa armádami Varšavské 
smlouvy.
Více na www.letniscenamuseakampa.cz

Letní Letná 2022

Mezinárodní festival nového 
cirkusu a divadla Letní Letná 
do necelých tří týdnů koncentruje to 
nejlepší z tuzemského i zahraničního 
nového cirkusu, divadla a hudby. Jedná 
se tak o jedinou přehlídkou svého druhu 

https://hefaiston-helfstyn.cz/
https://www.naspilce.cz/
https://letniscenamuseakampa.cz/
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a rozsahu v České republice a okolních 
zemích. Návštěvníky čeká kromě 
večerních představení i bohatý divadelní 
program pro děti.  Ze zahraničních hvězd 
se letos můžete těšit například na švédský 
ansámbl Cirkus Cirkör, cirkusovou 
legendu Johanna le Guillerma či na 
temperamentní Španěly COMPAÑÍA 
DE CIRCO „EIA“. Ve festivalovém 
areálu, který se od svého založení 
nachází v Letenských sadech, jednom 
z největších zelených parků v centru 
Prahy, je několik odpočinkových 
zón, stánků s občerstvením i barů. 
Návštěvníci v něm tak mohou pohodlně 
strávit celý den. Prostor je samozřejmě 
přizpůsoben i pro hendikepované. 
11. - 31. 8. 2022.
Více na www.letniletna.cz

Theodor Pištěk | Senzační 
realismus

Poprvé se malíř Theodor Pištěk objevil 
společně s americkými a evropskými 
hyper-, foto- či jinými realisty 60. a 70. 
let na široce koncipované výstavě East of 
Eden v Ludwigově muzeu v Budapešti. 
Nyní se ke svébytné Pištěkově realistické 
prezentaci s lehkými přesahy k jeho 
evropským a americkým druhům 
odhodlala Alšova jihočeská galerie 
v Hluboké nad Vltavou. Samotný 
Theodor Pištěk je na tomto výstavním 
projektu představen výhradně svými 
realistickými pracemi. Ty vznikaly 
zejména od počátku 70. let 20. století 
do první poloviny následné dekády, 
malíř se však ke svému svébytnému 
realismu průběžně vracel až do nedávné 
doby. V kontextu Pištěkovy tvorby je 
tedy zajímavé srovnání jeho přístupu 
jednak s americkými hyperrealisty, které 
zde zastupuje Richard Estes, jednak 

s tendencemi evropského malířství, které 
z realismu vycházelo (zejména práce 
Jacquese Monoryho či Gerharda 
Richtera), či na něj bezprostředně 
navázalo (Gottfried Helnwein). Několik 
prací, zapůjčených z Ludwigových muzeí 
ve Vídni, Budapešti a Koblenzi, a také ze 
dvou českých sbírek, umožňuje srovnání 
jednotlivých uměleckých strategií. 
Zámecká jízdárna Hluboká nad Vltavou, 
do 30. 10. 2022. Více na www.ajg.cz

Festival Mácháč

Mácháč patří historicky k nejdůležitějším 
tanečním open air festivalům u nás. 
Magické spojení přírody, taneční hudby 
a nádherné scenérie na břehu Máchova 
jezera s písčitou pláží je přesně to, díky 
čemu má festival jedinečnou atmosféru 
a stal se brzy nejnavštěvovanější akcí 
elektronické taneční hudby v České 
republice. První ročník festivalu proběhl 
již v roce 1999 a za celou jeho historii 
jej navštívilo přes 250 000 návštěvníků. 
Doksy, Máchovo jezero, pláž Klůček, 19. – 
20. 8. 2022. Více na www.machac.cz

MICE

Praha opět mezi TOP 10 
kongresovými destinacemi světa
Přestože byl kongresový průmysl 
v posledních dvou letech jedním z nejvíce 
postižených oborů pandemií COVID-19, 
Praha si zvládla udržet svou mezinárodní 
pozici v TOP 10 kongresových 
destinacích světa. Pandemie COVID-19 

https://letniletna.cz/
https://www.ajg.cz/
https://www.machac.cz/
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zasáhla v různé míře téměř všechny 
kongresové destinace světa. Mezinárodní 
kongresová asociace ICCA (International 
Congress & Convention Association) proto 
v letošním roce inovovala svůj dosavadní 
žebříček nejpopulárnějších kongresových 
destinací a vytvořila na základě několika 
setů dat nový Destination Performance 
Index (DPI). Ten v mezinárodním 
kontextu hodnotí destinace s ohledem 
na počet plánovaných, uskutečněných, 
virtuálních a hybridních asociačních akcí 
a od něj odvozenou úroveň virtualizace. 
Praha si nejlépe vedla v hledisku 
plánovaných asociačních akcí (5. 
místo), což znamená, že za zachování 
dřívějších kritérií žebříčku asociace ICCA 
dle počtu potvrzených akcí pro Prahu, 
by se česká metropole umístila v TOP 5 
kongresových destinacích světa. Česká 
metropole pak také obstála v hodnocení 
virtualizace, kde obsadila 6. místo. 
Zdroj: Prague Convention Bureau

CORPORATE

Zprávy z agentury 
CzechTourism

Nový web Czech Specials

V rámci zkvalitnění služeb pro naše 
certifikované restaurace a větší povědomí 
o projektu byl 1.7.2022 spuštěn nový 
web Czech Specials. Veškerý obsah je 
zatím v české verzi, ale během měsíce 
vznikne i verze anglická. Na webu 
je k dispozici veškerý certifikační 
proces, žádosti, profily certifikovaných 
restaurací a cukráren, novinky, články, 
doporučené receptury, videa, glosy 
a přehled gastrofestivalů a slouží pro 
certifikované restaurace a odbornou 
veřejnost. B2C obsah v anglické verzi 
a jiných jazykových mutacích se 
přesouvá na  #VisitCzechRepublic do 
sekce Gastronomy, kde najdete profily 
restaurací, informaci o projektu, tradiční 
české receptury a krátká videa o vaření. 
B2C obsah v české verzi je nyní 
na  Kudy z nudy - Ochutnejte Česko!, 
kde najdete profily certifikovaných 
restaurací. Nadále budeme zveřejňovat 
nabídky našich certifikovaných restaurací 
na webu a Facebooku Czech Specials 
(20+) CzechSpecials aneb Ochutnejte ČR 
| Facebook, Kudy z nudy a Visit Czech 
Republic.

https://www.czechspecials.cz/
https://www.visitczechrepublic.com/en-US/Things-to-Do/Category-Group-Pages/Cultural-Heritage/Gastronomy
https://www.kudyznudy.cz/czechspecials
https://www.facebook.com/czechspecials
https://www.facebook.com/czechspecials

