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MICE pod vlivem technologií

Budoucnost
patří lidem,
ne avatarům

Svět technologií otvírá nové možnosti, pod jejich vlivem prochází celý sektor velkými proměnami. Tuto větu slýcháme
minimálně posledních deset let. A že tu není zmíněn konkrétní sektor? Není. Ta věta totiž platí pro všechny vertikály.
Nicméně právě na MICE jsou možná nejvíce patrné šrámy posledních měsíců i pandemický posun myšlení.

V

irtuální prostor se v průběhu koronavirové
krize stal jedním z mála bezpečných míst
na Zemi, alespoň co se fyzického zdraví
týče. Zafungoval zprvu jako nouzová náhražka,
ale nabídl výhody, na nichž založil ambice stát se
trendem. Proto všechna zařízení, která chtějí přežít
rok 2021, mají ve své nabídce videokonference
a hybridní konference.

Hybridní neznamená levnější
Ta i ona forma má své opodstatnění, ale ani jedna
z nich neznamená (zatím) konec eventů v jejich
fyzické podobě. Ostatně, už před rokem to velmi
trefně pojmenoval tehdejší předseda Asociace
cestovních kanceláří ČR Vladimír Dolejš: „Má vize
konání kongresů a konferencí v době pokoronaviro
vé je taková, že se opět budou konat velké a střední
akce za fyzické účasti účastníků, doplněné distanční
účastí řečníků a dalších osob. Žádaní přednášející
budou mít takto možnost kvalitně přednášet a dis
kutovat s účastníky v Evropě, Asii a Americe v prů
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běhu jednoho dne, což je úžasná zpráva. Na druhé
straně ale nemohou virtuální akce úplně nahradit
osobní setkání kongresových účastníků, protože lidé
se chtějí nejen vzájemně vidět a slyšet, ale také osob
ně setkávat a poznávat.“ Současnost mu dává za
pravdu. Inu, neformální síla kuloárových setkání je
často důležitější než samotný obsah.
Když už byla řeč o výhodách, je dobré si uvědomit,
že mají své meze. Představa, že virtuální konference nic nestojí, je naivní. Ano, technologie umožňují (u)šetřit na některých nákladech, jiné ovšem
zase generují. Na hybridní konferenci bude stačit
menší sál i méně velkorysý catering, méně nákladů
si vyžádá přeprava účastníků i případný doprovodný program. Ale bude potřeba zaplatit techniky,
kamery, režii, střih, přenosové linky a kapacitu.
A virtuálnímu prostoru je třeba uzpůsobit i scénář
a podobu akce, jinak totiž vnímáte v sále a jinak
doma v obýváku. Jinými slovy, struktura nákladů
a nároků se změní, ale určitě se nezmenší. Už to
samo o sobě je důvod nepouštět se do hybridních

či virtuálních konferencí bez patřičných zkušeností, znalostí a schopností. Ano, na interní pracovní
konferenci či virtuální setkání menšího počtu
účastníků bude zcela jistě stačit některá z běžně
dostupných platforem (Skype, Zoom, Teams), nicméně akce, která má mít renomé, ta už vyžaduje
sofistikovanější profesionální nástroje. Ostatně
i firmy, které se organizováním eventů a konferencí
zabývají na vysoce profesionální úrovni, se musely
v uplynulém roce virtuálnu naučit, musely změnit
koncept, směr i své zažité modely.

Rozšířené obzory i realita
O technologiích a jejich vlivu se totiž v MICE
hovoří skutečně déle než deset let. Jenže tehdy byl
v představách inovátorů jiný model – turistický
průmysl byl na vrcholu, (český) svět si rozšiřoval
obzory a učil se slova jako bleisure, workation
nebo geofence. Pokud by se tento model stal realitou, účastnili bychom se dnes eventů na principu
rozšířené reality. Vypadalo by to následovně:
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Ať chceme, nebo nechceme, již dávno nastala doba
datová. Jen to ještě neumíme tak úplně využít,
někteří se tomu dokonce pošetile brání. V principu na tom ale není nic špatného. Za každým
z nás zůstává totiž silně výmluvná datová stopa.
Umět (a moci) ji přečíst znamená vědět více než
ostatní, a tudíž mít významný náskok v tom lítém
konkurenčním boji. Současná snaha o všemožnou
ochranu dat je jen předstupněm k modelu jejich
řízeného využití. To, co se dnes děje tak trochu
partyzánsky, bude se zítra dít cíleně a dle pravidel.
Poskytovatelé dat pak budou za jejich sdílení
patřičně odměňováni.

V hlavní roli zážitek

Ubytování máte zajištěno prostřednictvím služby
Airbnb v komfortně zařízeném bytu, s uvítacím
dopisem najdete na stole i chytré hodinky a kouzelné brýle. Obé se okamžitě spáruje s vaším mobilem a ve vašem oblíbeném chatovacím programu
vás v konferenční komunitě osobně uvítá organizátor konference – hned se můžete zapojit do některé
z debat, hned můžete o své přítomnosti zpravit
i své komunity na svých sociálních sítích. Vydáte
se na procházku městem a díky brýlím jste tu jako
doma, ačkoliv jste zde úplně poprvé. Dozvíte se i se
souvislostmi vše o každé pamětihodnosti, předem
víte, co nabízí která restaurace, obchod či galerie.
V průběhu dvoudenní konference máte k přednáškám v brýlích k dispozici veškeré podkladové
a prezentační dokumenty i audio a video materiály,
včetně kreativní prezentace komerčních partnerů
akce. Doprovodný program navíc snímá dron
a záznam z něj máte k dispozici pro vlastní použití.
Stejně jako máte k dispozici záznam celého svého
pobytu v oněch kouzelných brýlích. Mimochodem, kdykoliv můžete kteroukoliv sekvenci na
jeden klik streamovat.
Po celou dobu své účasti na konferenci se nikde
nemusíte ničím prokazovat, nemusíte si kupovat
žádné vstupenky a jízdenky, dokonce nemusíte

nikde ani platit, hodinky a brýle si rozumí s vaším
pasem i bankovním účtem. A samozřejmě ani nemusíte řešit žádné problémy, organizátor je vyřeší
dříve, než si uvědomíte, že vůbec nastaly.

Skrytý půvab dat
Má to ovšem i svou druhou – mnozí by řekli
odvrácenou – stranu. Chytré hodinky a kouzelné
brýle totiž neinformují jen vás, informují i organizátora akce o každém vašem kroku, o každém
vašem tweetu. Sofistikovaný systém pak všechny
informace skládá dohromady a analyzuje. To, že
stojíte ve frontě, tak zaručeně zjistí dříve než vy.
Stejně tak ovšem systém ví, kde jste jak dlouho
byli, co komu jste psali a řadu dalších detailů.
Organizátor pak tato data může využít ke zvýšení
publicity své či své akce, ke zdokonalování sebe
sama, případně ke zdokonalování metod, jak
prodat příští akci právě vám, či ke zdokonalování
vašeho vztahu ke značce, jíž byla akce zasvěcena.
Budete-li s poukazem na GDPR nesouhlasit,
patrně vás někdo poučí, že v propozicích akce,
které jste podepsali, a tudíž s nimi souhlasili,
bylo právo na využití dat z konference deklarováno chytře formulovanou větou na straně sedm
vpravo dole.

Některé studie zmiňují, že již dnes žijeme ve
virtuálním světě více než dvacet procent času.
V průběhu let se má tento podíl zvyšovat a již
současná generace prý zažije bod zlomu, kdy
virtuální charakter bude mít nadpoloviční část
našeho bytí. Časem se prý náš život stane životem
avatarů. Nic proti futurologickým vizím, ale zdá
se, že realita si jde svou cestou, která se s tou
načrtnutou míjí. Pokud se před lety diskutovalo
o tom, zda MICE pod vlivem technologií zanikne
či nikoliv, dnes jsou tyto debaty zapomenuty.
Posledních dvacet měsíců ukázalo, že technologie
mohou přinést nové rozměry, ale samospasitelné
nejsou. Ano, pomohly MICE přežít přechodnou
dobu, kdy fyzické setkávání bylo v podstatě
znemožněno. Ale právě díky tomu jsme velmi
rychle odhalili jejich meze. Technologie jsou jistě
skvělým doplňkem, ale mají-li nahradit reálný
svět, vnímáme to jako omezení. Jistěže je možné
konferenci i slavnostní recepci uspořádat online –
přednášky můžete sledovat v klidu z pohodlí
domova a catering vám klidně doručí celé menu
i s lahví sektu až domů. Ale popíjet bublinky
a pojídat tapas s očima upřenýma na obrazovku
není ta úplně nejpříjemnější podoba večera.
V hlavní roli totiž stále zůstává zážitek, na tom
ani pandemické intermezzo nic nezměnilo. Možná naopak, uvědomili jsme si, že zážitky prostě
potřebujeme. A že zážitkem může být i obyčejné
setkání se členy jakékoliv komunity pěkně postaru, tváří v tvář.
Ano, charakter eventů se mění, důraz na intenzivní
prožitky a zážitky je ale možná ještě silnější než
dříve. Koronavirová krize ve své podstatě nový impulz nepřinesla, jen reálnou zkušeností korigovala
impulzy již existující a dramaticky urychlila vše
obecné přijetí některých trendů. Svět MICE se nicméně bude muset vrátit k vizím, o nichž snil před
deseti lety, a uchopit je s pandemickou zkušeností
nově. S vysokou pravděpodobností bude muset
být aktivnější, kreativnější a tematicky i obsahově
vyhraněnější. Osobní setkání ale zůstává, všem
moderním možnostem i prognózám navzdory,
stále nedostižné. Technologie ho nenahradí, ale
mohou mu být významnou podporou. ■
PAVEL KOVAŘÍK, EVA MRÁČKOVÁ a PETR KARBAN
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Hybridní akce
jsou v Praze jako doma
Svět konferencí a kongresů se v posledních měsících změnil téměř k nepoznání. Osobní účast na akcích se stala ve
většině zemí na určitou dobu minulostí a delegáti si postupně zvykli sledovat obsah přednášek zpoza svých počítačů.
Ačkoliv mají virtuální akce nespočet benefitů, nemohou nikdy plně nahradit osobní kontakt. Existuje tedy nějaké
řešení, které by současnou situaci mohlo organizátorům akcí a samotným delegátům alespoň ulehčit? Dozajista ano!
Už za doby nejtvrdších restrikcí se Praha a tři další destinace spojily, aby ukázaly, jakým směrem se může kongresový
průmysl vydat.

H

aag, Ottawa, Praha a Ženeva se koncem roku
2020 rozhodly spojit síly a založit Hybrid
City Alliance – uskupení, jehož hlavním
cílem bude cross-selling a vzájemná podpora
takzvaných hybridních eventů spolu s vytvářením
a spojováním hubů v jednotlivých zapojených destinacích. Hybridní akce v sobě totiž spojují jak virtuální element – tedy účastníky připojené v reálný
čas vzdáleně prostřednictvím online technologií,
tak i osobní účast delegátů přímo v místě konání
akce. Navíc lze vytvářet i takzvané „huby“, tedy
jakási místa setkání v regionech tak, aby delegáti
za účastí na kongresu nemuseli podnikat v době
krize časově a finančně nákladné cesty.

I Praha určuje světové trendy
„Hybridní akce jsou v současné době ideálním
řešením, jak i za restrikcí a zároveň s dodržením
přísných hygienických pravidel uskutečnit kongresy
a konference, které by se jinak buď konat vůbec
nemohly, nebo by jejich organizátoři museli spoléhat
čistě na virtuální řešení. To však nemusí vyhovovat
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všem. Věříme, že hybridní akce nejsou jen dočasným
řešením nastalé situace. Virtuální či hybridní akce
se v malém rozsahu konaly i před vypuknutím
pandemie, nicméně až nyní nastal jejich boom,
který zapůsobil i jako katalyzátor s tím souvisejících
technologií. Očekáváme, že hybridní akce se po
odeznění pandemie stanou běžnou součástí nabídky
kongresových destinací. Jsem rád, že právě Praha se
v tomto ohledu stala tou destinací, která skrze Hyb
rid City Alliance určuje světové trendy,“ doplňuje
Roman Muška, ředitel Prague Convention Bureau,
organizace, která oficiálně zastřešuje pražský
kongresový průmysl.
Hybridní akce sice kladou vyšší nároky na technologie, zároveň ale šetří organizátorům náklady
vynaložené na pronájmy prostor, catering a ostatní
služby spojené s účastí delegáta. Skladba rozpočtu
akce se tak v budoucnu bude pravděpodobně měnit oproti zaběhnutým klasickým formátům akcí.
Lze předpokládat, že počty delegátů hybridních
formátů akcí v místě konání po skončení současné
pandemie postupně opět porostou, navíc tyto

eventy přivítají nové virtuální delegáty, kteří by
se z různých důvodů běžného fyzického setkání
nemohli zúčastnit.
Praha byla v posledních letech jednou z top 10
kongresových destinací světa a její nabídka i kvalita
doprovodných služeb patřila dlouhodobě k těm
nejlepším. Ani z hlediska hybridních akcí česká metropole za konkurencí nezaostává. „Praha a Česká
republika patří rozhodně k technologicky vyspělým
destinacím světa. To se projevilo i v rychlosti, s jakou
místní subjekty zareagovaly na nové požadavky or
ganizátorů akcí. Většina audiovizuálních společností
již před pandemií nějakým způsobem pracovala se
vzdáleným připojením účastníků a s grafickými prv
ky nutnými pro chod virtuálních eventů, či dokonce
s virtuálními studii. V začátku pandemie tak svou
nabídku jen rozšířily, případně dokončily již předtím
započaté investice do různých projektů využitelných
právě pro virtuální a hybridní eventy. Praha tak na
rozdíl od jiných destinací nestartovala v tomto ohledu
z nuly, což jí dozajista poskytlo silnou konkurenční
výhodu,“ komentuje Roman Muška.

Foto: archiv Prague Convention Bureau
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Hybrid není jen teorie

Praha svou pozici v rámci měst nabízejících služby
pro hybridní eventy mezinárodně upevnila právě
i skrze spoluzaloženou Hybrid City Alliance,
která aktuálně čítá 24 destinací v 16 zemích na
6 kontinentech světa. Prague Convention Bureau
se tak jakožto zakládající člen neustále aktivně
podílí na chodu celé aliance a poskytuje Praze nyní
tolik potřebnou visibilitu a otevírá cesty k získání
nových obchodních příležitostí a přilákání dalších,
nejen hybridních kongresů a konferencí do české
metropole.
O úspěchu projektu pod vedením Haagu, Ottawy,
Prahy a Ženevy svědčí nejen nedávno vydaný whitepaper Your Ultimate Guide to Multi-City Hybrid
Events (Průvodce plánováním multi-hubových
hybridních akcí), který slouží všem organizátorům
akcí jako příručka pro plánování hybridních multi-hubových akcí, ale třeba také celkové vítězství
v mezinárodním marketingovém klání Best Marketing Award Mezinárodní kongresové asociace
ICCA (International Congress and Convention
Association).
Hybridní akce však v Praze nezůstávají jen
v teoretické rovině. Poté co několik partnerských
subjektů Prague Convention Bureau uskutečnilo
v předchozím roce menší showcase hybridních
eventů především pro své klienty, nadešla i díky
zmírněným pandemickým restrikcím doba uspořádat v tomto novém formátu kapacitně daleko
větší akce.

Jednou takovou byl i hybridní kongres Mezinárodní krystalografické unie. Ten přivítal v létě letošního roku dohromady asi 1 700 delegátů, z nichž
1 200 se připojilo k dění virtuálně a zbývající
delegáti přicestovali přímo do Prahy. I díky tomu,
že organizátoři akce zvolili právě hybridní formát,
jen pouhých 10 % delegátů bylo nuceno svou
účast úplně zrušit. Od zbývajících zúčastněných
pak přišla velice pozitivní zpětná vazba na průběh
celého kongresu.

Formát, po kterém je poptávka
Na podzim se hybridně uskutečnily i další
kongresy a konference. Tento formát zvolil
například i kongres gynekologické onkologie
ESGO 2021 s účastí 1 800 delegátů či konference
o technologiích pro osoby se specifickými potřebami INSPO 2021, které se na místě zúčastnilo
přes 300 delegátů, přičemž dalším zájemcům
byla část přednášek zpřístupněna online. Prague
Convention Bureau navrhlo hybridní formát jako
vhodné řešení i pro listopadový Kulatý stůl Unie
mezinárodních asociací (The Union of International Associations – UIA), jehož je spoluorganizátorem a který musel být kvůli pandemické situaci
už jednou odložen. Pro UIA to bude první akce
tohoto formátu vůbec. „Za asociaci jsme velice
rádi, že se 14. ročník Kulatého stolu UIA po ročním
odkladu v Praze v listopadu uskuteční. Hybridní
formát, který umožnilo Prague Convention Bureau
ve spolupráci s technickými partnery, otevírá akci

nejen evropským asociacím, ale i mnoha dalším,
které se tak mohou zapojit do edukačního programu
a setkat se s ostatními kolegy z asociací. Těšíme se,
že ve spolupráci s Prague Convention Bureau se
nám podaří uskutečnit příjemný a úspěšný event jak
pro delegáty, tak pro zástupce z řad UIA a Prague
Convention Bureau,“ řekl ještě před uskutečněním
akce Jacques de Mévius, generální tajemník UIA.
S postupujícím časem lze sledovat vzrůstající tendenci v počtu uskutečněných hybridních eventů
v Praze. „Zatímco v první polovině letošního roku
ještě převažovaly akce virtuální, na nadcházející
měsíce evidujeme již několik ohlášených větších hyb
ridních kongresů a konferencí. Pokud situace dovolí,
mělo by v Praze v hybridním formátu proběhnout
například setkání ASIS Europe 2022 pro zhruba
800 osob, ESGE Days 2022 s předpokládanou
účastí 2 000 delegátů, či EBMT 2022 pro zhruba
4 500 delegátů,“ komentuje Roman Muška a dodává: „Pomyslnou třešinkou na dortu by pro Prahu
pak měla být i multi-hubová hybridní akce, kterou
se chystáme uspořádat právě s Hybrid City Alliance.
Ta nejen že proběhne hybridně, ale díky většímu
počtu zapojených destinací bude možné vytvořit
i takzvané huby v několika světových regionech, do
kterých budou moci delegáti přicestovat. Tyto huby
pak propojíme mezi sebou a zároveň ve stejný čas
přivítáme i ty účastníky, kteří se k nám připojí čistě
virtuálně.“ ■
HANA KREJBICHOVÁ
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Kongresy versus SARS-CoV-2:
Kdo vyhrává (po druhé třetině)?
Začněme pohledem na posledních třicet let několika fakty z historie. Po otevření se světu v devadesátých letech začalo
budování příležitostí a možností pro odvětví, které procházelo i ve světě zrychleným vývojem. V letech 1991 až 1995 Česká
republika a Praha těžila z výhod „objevovaného světa“. V prehistorii kongresů a konferencí bylo možné navázat na tradici
Prahy jako kombinace geograficky dostupné, zajímavé a dostatečně vědecky i politicky propojené destinace.

N

ejdříve Praha přivítala menší konference
a firemní akce, které se odehrávaly v několika
tehdejších mezinárodních hotelech a v Kongresovém centru. Od poloviny devadesátých let
začaly některé společnosti poskytující konferenční
služby s aktivní politikou získávání konferencí –
například v rámci iniciativy Destination 2000,
která sdružila Kongresové centrum Praha,
hotel Forum, ČSA a konferenčního organizátora
Guarant. Následoval vznik prvního sdružení pro
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kongresový marketing Prahy – PAKT (Pražská
asociace kongresového turismu), který se po několika letech proměnil v dnešní Prague Convention
Bureau. První vlna, která pro nás začala takovými
kongresy jako skoro pětitisícový International
Congress of Epilepsy, a hlavně zasedání MMF/SB,
kulminovala v nultých letech absolutně úžasnou
pozicí Prahy na kongresovém žebříčku ICCA, kdy
za pětileté období 2003 až 2007 Praha byla podle
počtu mezinárodních kongresů na šestém místě

mezi všemi světovými kongresovými destinacemi.
Od té doby se Praha stabilně pohybuje na hraně
první a druhé desítky žebříčku ICCA, což je ekvivalent toho, jako když boxer muší váhy se dokáže
dlouhodobě prosadit v nejtěžší kategorii. Je to
dáno unikátní kombinací zkušených dodavatelů
pro cestovní ruch, dlouhodobou a kvalitní prací
poskytovatelů konferenčních služeb i zlepšující
se propojeností vědeckých pracovišť a osobností
zejména se „starou Evropou“.
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Když kongresy napadne covid
Kongresy a konference jsou podobně jako cestovní
ruch citlivé na přírodní i politické tlaky – ať už se
jednalo o události 11. září 2001, výbuch sopky na
Islandu, nebo právě covid. Ještě před oficiálními
opatřeními začala série přesouvání akcí z jara 2020
na podzimní termíny. Od první nákazy po uzávěru
proběhlo minimum akcí spíše lokálního charakteru a podobně se trh choval i v případě incentiv
a firemních akcí. V době před první vlnou byla
nákaza velkou neznámou a přes veškerou snahu
pořadatelů bylo málo odvahy nechat akce běžet
pod podmínkou přísných hygienických opatření.
S rychlým nástupem covidu v okolních státech se
organizátoři konferencí a živých eventů museli
smířit s lockdownem a všichni začali horečně
připravovat odsunuté akce a také jejich virtuální
nebo hybridní podobu.

Přechod do čistě digitálního světa
S tím, jak se oddalovalo datum návratu k možnosti
se potkávat naživo, bylo v rámci konferencí zapotřebí zajistit základní požadavek – kvalitní přenos
obsahu, prezentace i zvuku v dostatečné kvalitě
a za podmínek, kdy původní řešení pro videokon-

ference streamovalo obsah z kvalitně připojených
a vybavených studií, ale nyní jsme obsah sdíleli
z domova, z chaty nebo i ve firmách s kvalitním
připojením, jenže za firewalem, který mohl způsobovat výpadky signálu.
Po vyřešení obsahu následoval další oříšek, a tím
byla potřeba zajistit vzdáleným účastníkům
možnost participace – kladení dotazů, hlasování
a průzkumy. V ideálním případě jsme se snažili
poskytnout stejnou nebo srovnatelnou zkušenost
s možnostmi na živé akci, včetně takových detailů,
jako byl rozvoz přestávkových a obědových balíčků
alespoň po Praze a městech s rozvážkovými
službami.
Největším problémem pro virtuální nebo hybridní
akce je otázka pozornosti. Vzdálený účastník na
rozdíl od člověka sedícího v konferenčním sále
bojuje s vnějším činiteli – mobil s e-maily, děti
s domácími úkoly nebo třeba štěkající pes v ložnici
(jeden z VIP řečníků nebyl schopen zajistit, aby
jeho žárlivý pes nerušil během přednášky, a tak
byla celá hodinová sekce zpestřena občasným
štěkotem). Proto je nutné obsah pro virtuální
účastníky mnohem častěji „kouskovat“, přerušovat
aktivizačními prvky (kvízy nebo hlasování o tématu a podobně) a vyhovět tím kratšímu rozsahu
pozornosti.
To, co chybí u virtuálních akcí a je jen nedokonale
nahrazováno průnikem chatovacích místností,
je společenská část setkání. Sebelépe propojené
sociální sítě nedokážou nahradit společně sdílené
momenty a magii společně sdílené atmosféry.
Pro organizátory konferencí je virtuální nebo
hybridní akce větším rizikem. Pokud organizujete živou konferenci, máte vše v konferenčním
centru nebo hotelu pod určitou mírou kontroly.
Při virtuální účasti máte pod kontrolou signál,
který vychází ze studia, a už neovládáte prostředí
vzdálených řečníků ani účastníků, jejich počítače
nebo mobily.
I přesto se podařilo zorganizovat zajímavé a velké
konference; například čtyřdenní Světový kongres
anesteziologie s více než 6 500 účastníků nebo
mezinárodní kongres o robotických systémech
IROS, na kterém probíhalo každý den 20 paralelních sekcí a zaznělo více než 1 700 předem
nahraných prezentací následovaných diskuzemi.
Nebo lze uvést jako příklad hybridní konferenci
INTERSPEECH o využití řeči a o komunikaci
ve vědeckých a technických aplikacích, které se
v Brně účastnilo na 450 vědců a další tisícovka se
k jednání připojila vzdáleně z celého světa.

Jak pořadatelé přežívají covid?
Těžce. U klasických konferencí asociací, kde za
jeden registrační poplatek byla připravena konference, pak byla přesunuta na nový termín, aby byla
ve finále převedena do virtuálního formátu, došlo
k závažným ztrátám a propadu příjmů jak v roce
2020, tak i v roce 2021. Konference se totiž obvykle
připravují rok až dva roky dopředu. Větší konferenční firmy i dodavatelé za poslední období také

bojují nejen s odlivem části zaměstnanců mimo
obor do odvětví, která covidem postižena nejsou,
ale také s náklady na nevyužité kapacity. To, že
se v roce 2021 v létě a na podzim část konferencí
odehrála, je výsledkem nesmírného osobního
nasazení, pozastavených investic, spotřebovaných rezervních fondů a zadlužení do budoucna.
Samozřejmě v odvětví pomohly i některé formy
covidových podpor – u velkých subjektů šlo o čerpání COVID Rent programů, programu Veletrhy
a konference a Nepokryté náklady, u menších hrál
větší roli Antivirus nebo podpora OSVČ.
Bohužel někteří dodavatelé pro konference
a eventy propadli sítem pomoci – ať už z důvodů
formálního nastavení podpor, nebo proto, že
pracují napůl v konferencích a napůl třeba v krea
tivním průmyslu a dosáhli jen na malou nebo
žádnou pomoc. Dochází tak ke ztrátám na léty
pěstovaných dovednostech a firemním know-how,
které budeme pracně obnovovat.

Naděje do budoucna?
V listopadu 2021 se blíží další lockdown a utužují
se podmínky pro účast na veřejných akcích. Je
otázkou, jak druhou zimu živé akce a kongresy
zvládnou. I když se možná podaří další kolo státní
pomoci, je nutné mít na paměti, že všechny covidové programy jen pomáhaly sanovat část ztrát,
nikomu nebylo placeno nic navíc.
Má tedy konferenční průmysl budoucnost? Určitě
ano, bude ale trochu jiný. Očekáváme po další
vlně zase návrat k zatím omezenému cestování,
relativně rychlý comeback národních konferencí
a firemních akcí. Mezinárodní kongresy se budou
do normálu vracet pomalu a budou více využívat
prvků známých z virtuálních akcí – vzdálené účasti, rozložení v čase, možností virtuálních knihoven.
Některé konference přejdou více do módu Netflixu, kdy si sami zvolíte, kdy a jaký příspěvek chcete
konzumovat.
Konferenční organizátoři (PCO Professional
Conference Organizers), v ČR zatím sdružení
v České alianci PCO – CAPCO, a konferenční
centra v Praze mají do budoucna nasmlouvané termíny mezinárodních konferenčních
akcí, připravují se programy a technická řešení
a všichni doufáme, že nasmlouvané akce budeme
schopni zorganizovat. Pokud se nám to nepodaří,
může dojít ke ztrátě těchto společných investic
a ztrátě celého oboru. Totéž platí, pokud přijdeme
o šikovné a zkušené techniky, obsluhu v konferenčních hotelech, personál cateringových firem
anebo organizátory.
Jedna věc je však jistá: živé kongresy a konference
i bezprostřední firemní akce se vrátí, covid jednoho dne přestane být hrozbou a bude znovu možné
potkávat se tváří v tvář, diskutovat a obhajovat
nové vědecké poznatky, sdílet pracovní zkušenosti,
vymýšlet nové formy spolupráce a prostě být spolu.
Už aby to bylo… ■
IVO MIKSA, GUARANT International
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MULTIMEDIÁLNÍ
EVENTY
Obrazová a světelná show

Vyzkoušejte zvýhodněné balíčky na využití Společenského sálu pro
vaše akce s LED stěnou 14 × 4,5 m.
BLUE BASIC

PURPLE CLASSIC

GREEN EVENTFULL

Konference

Hybridní konference

Párty a večírky

CENA*
6 hodin | půldenní akce
128.000 Kč bez DPH

CENA*
6 hodin | půldenní akce
161.000 Kč bez DPH

CENA*
6 hodin | půldenní akce
163.000 Kč bez DPH

12 hodin | celodenní akce
158.000 Kč bez DPH

12 hodin | celodenní akce
178.000 Kč bez DPH

12 hodin | celodenní akce
175.000 Kč bez DPH

* Cena pronájmu Společenského sálu není zahrnuta v ceně balíčku.

Při objednání jednoho z balíčků získáte 50% slevu na pronájem
Společenského sálu.
Kompletní nabídka ke stažení:

www.praguecc.cz

IDEÁLNÍ
MÍSTO
PRO
VAŠE
NÁPADY

Nově zrekonstruované
konferenční patro v hotelu
Marriott Prague
je elegantní volbou pro váš
event.

max. 650

2000

Meetingových
prostoru

Garážové
parkování

416

Separátní
konferenční
vchod

+420 222 888 860
prague.salesoffice@marriott.com

www.marriottprague.cz

Foto: 2x archiv KCP
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Svět oceňuje hybridní kongres v Praze
Prague Congress Center patří, pokud jde o konferenční možnosti, rozhodně k tomu nejlepšímu, co Praha nabízí. Špičkové
pražské centrum přežilo pandemii a ze svých plánů neslevuje, cílem je dostat se do top desítky evropských konferenčních
center a následovat tak Prahu, která se v top desítce evropských konferenčních měst již zabydlela.

C

ovidová doba přitom konferenční byznys
poznamenala velmi bezohledně. „Měli jsme
na počátku loňského roku nasmlouvánu řadu
velkých mezinárodních akcí a předpokládali jsme
v segmentu kongresů a velkých konferencí dvaceti
procentní nárůst, realita byla jiná. Nedopadla na
nás naštěstí likvidačně, protože se nám podařilo více
než sedmdesát procent akcí pouze odsunout, nemu
seli jsme všechno rušit. A teď už se začíná život zase
rozjíždět, o čemž svědčí některé velké akce, které
proběhly, například kongres Mezinárodní krystalo
grafické unie či Retail Summit 2021,“ hodnotí ve
zkratce uplynulé měsíce generální ředitelka Prague
Congress Center Lenka Žlebková.

Praze top desítka sluší
Praha patří poslední roky mezi první desítku
nejlepších světových destinací, poslední ranking
Mezinárodní kongresové asociace byl v roce 2019
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a Praha skončila na devátém místě. Kongresové
centrum, nynější Prague Congress Center, má na
této pozici také svůj podíl. A hodlá jej posilovat
právě v duchu trendů. Nakročeno má. „Svět směřuje
k online a hybridním konferencím. Možná nejsme
úplní inovátoři, ale rozhodně držíme krok s takovými
městy, jako jsou Paříž, Madrid, Berlín, Barcelona…
Měli jsme ohromnou výhodu v tom, že jsme rekon
struovali v roce 2017 a v rámci rekonstrukce jsme
značně investovali do špičkových technologií. Dnes
jsme v situaci, kdy limity nejsou na naší straně, a po
kud jsou, pak na straně sledujících. My de facto ne
máme omezení, máme sítě pro deset tisíc lidí, kvalitní
spojení s celým světem i v několika paralelních sek
cích, umíme 3D virtuální prohlídky, máme špičkové
audiovizuální partnery… Takže jsme na nové trendy
byli připraveni už před covidem, aniž bychom tušili,
jak rychle se z trendů stane standard. Měsíc poté, co
přišel první lockdown, jsme mohli nabízet virtuální

konference a hybridní mítinky,“ pojmenovává Lenka
Žlebková důvody racionálního optimismu.

Cesta do budoucnosti
Plány Prague Congress Center jsou skutečně
podloženy prvotřídním profesionálním technologickým zázemím – k běžné nabídce dnes patří
čtrnáct metrů dlouhá a čtyři a půl metru vysoká
LED stěna, profesionální videorežie, HD kamera,
profesionální audiosystém a ozvučení včetně
bezdrátových mikrofonů a odposlechů, scénické
nasvícení, streamovací zařízení, platformy pro propojení vzdálených účastníků, robustní internetová
konektivita i tým profesionálů, kteří jsou schopni
všechna zařízení nejen obsloužit, ale také zajistit
výrobu a distribuci obsahu. To je totiž kompetence, která se stala standardem.
Svědčí o tom i posun, který je v konferenčním
byznysu již dnes viditelný a který ukazují i mezi-
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HYBRIDNÍ KONGRES
MEZINÁRODNÍ KRYSTALOGRAFICKÉ
UNIE IUCR V ČÍSLECH
■

1 638 celkových registrací

■

523 přímých účastníků

■

1 400 hodin práce techniků

■

18 042 slidů

■

15 318 hodin streamu

■

11,8 TB přenesených dat

■

■

12 000+ online návštěv přednášek
ke konci září 2021
35 000+ online návštěv posterů
ke konci září 2021

národní průzkumy. U kongresových center dojde
k poklesu obratů z pronájmu, ale porostou příjmy
za technologie a související služby. Příkladem
budiž nedávný mezinárodní kongres krystalografie, přes 500 lidí v sále, 1 600 online. Celková cena
byla v zásadě stejná, jako kdyby to byl kongres pro
2 000 lidí v sále. Nicméně přes všechny technologické možnosti se Lenka Žlebková o budoucnost
živých akcí neobává: „Online je skvělý pomocník,
ale jeho možnosti jsou omezené. Osobní kontakt
je nenahraditelný, což ukázal i zmíněný hybridní
kongres. Těch čtyři sta lidí neskrývalo radost, že
jsou tady a že se mohli potkat s kolegou z jiné země,
sednout si na kávu a probrat vše potřebné z očí do
očí. Osobní interakci online prostor umožňuje pouze
velmi omezeně a v rámci kongresů vlastně takřka
vůbec. V rodině se také chcete potkávat. A v každém
oboru vznikají menší či větší byznysové či profesní
rodiny.“

Hybrid jako dokonalé řešení
Zmíněný kongres krystalografie je inspirativním
příkladem, kam se svět kongresů ubírá a proč.
Původně měl proběhnout v loňském roce, již
v únoru byl hotový kompletní program, který měl
přes 100 sekcí. Byla již přihlášena řada účastníků,
přednášejících. Jenže o měsíc později vypukla
pandemie. „Bylo jasné, že kongres v létě nebudeme
schopni uspořádat, jednomyslně jsme se shodli
na odložení,“ vzpomíná na loňský rok profesor
Radomír Kužel, který se na přípravách kongresu
podílel.
Na podzim ale byla situace ještě horší a s pražským
kongresem to vypadalo zle, další odklad nepřicházel do úvahy z řady důvodů. Po několika měsících
pandemie začala sice velice dobře fungovat online
setkávání, do toho se ale organizátorům nechtělo.
„Online akce by byla samozřejmě nejjednodušším
řešením. To jsme ale nechtěli. Proto jsme tolik
let o pořádání kongresu neusilovali,“ vysvětluje

profesor Kužel a dodává: „Letos v únoru jsme se
zúčastnili prezentace systému gCon firmy T.R.I.
pro hybridní kongresy, a to nám přišlo jako dobrá
varianta pro případ, že by kongres nešel uspořádat
klasicky, s čímž prakticky nebylo možné počítat.
Bylo možné připravovat program bez ohledu na to,
jestli přednášející budou moci přijet, nebo ne, a toto
rozhodnutí mohli udělat vcelku na poslední chvíli,
aniž by tím program byl dotčen. V březnu jsme ote
vřeli registraci pro online účast s možností pozdější
aktualizace na reálnou.“

SVĚT SMĚŘUJE K ONLINE
A HYBRIDNÍM KONFERENCÍM.
MOŽNÁ NEJSME ÚPLNÍ INOVÁTOŘI,
ALE ROZHODNĚ DRŽÍME KROK
S TAKOVÝMI MĚSTY, JAKO JSOU
PAŘÍŽ, MADRID, BERLÍN,
BARCELONA…
Lenka Žlebková, Prague Congress Center
Ještě začátkem května ale nebylo nic jasné. Situace
se však začala poměrně zklidňovat, a tak se na
konci května otevřela registrace pro reálnou účast.
Zájemců o účast bylo hodně. Jenže v létě bylo vše
zase horší. Bylo jasné, že klasický kongres se konat
nemůže. Delegáti z mnoha zemí sice přijet chtěli,
ale nemohli z důvodu restrikcí v jejich zemi, typicky Austrálie, Nový Zéland a další, anebo restrikcí
z naší strany. To byl případ Británie, sídla IUCr,
u níž platily jiné podmínky pro občany EU žijící
tam a Brity. Ti druzí sem prakticky nemohli, i když
byli plně očkovaní. Druhým problémem bylo,
že řada organizací v různých zemích zakazovala
cesty svých lidí do zahraničí. Ke slovu tak přišel

kongres hybridní, při němž je část hostů osobně
přítomna v kongresovém centru, zbytek účastníků je připojen vzdáleně přes internet a sleduje
celý program, který se živě streamuje. I vzdálení
účastníci se mohou zapojit, klást řečníkům otázky
i komunikovat s účastníky, kteří jsou přítomni na
místě. Pro Prague Congress Center to byl první
hybridní kongres takového rozsahu, který se
v budově konal.
„V této chvíli byla naprosto zásadní flexibilita cent
ra,“ pochvaluje si Radomír Kužel. „Ještě měsíc před
akcí jsme nebyli schopni určit, kolik lidí bude sku
tečně na místě, a jak velké tedy budeme potřebovat
sály. Naštěstí centrum disponuje širokými možnost
mi, vyšli nám dokonale vstříc a velmi nám v tomto
směru pomohli,“ říká profesor Kužel. A delegáti
kongresu, ti fyzicky přítomní i ti vzdálení, kvalitu
celé akce ocenili.

Centrum pro kongresy i Prahu
Cestu k budoucnosti ale ani zdaleka neurčují
pouze technologie. „Chceme, aby se sem vrátila
kultura, aby centrum žilo každodenním životem
a bylo blíž Pražanům. Stálá divadelní scéna je jed
nou z možností. Kultura sem patří, vždycky tu byla
a je to skvělý doplněk ke kongresům jak obsahově,
tak organizačně. Velké mezinárodní kongresy máte
potvrzené dva, tři, někdy i sedm let předem, kultur
ní akce obvykle podepisujete rok předem. Takže se
s tím skvěle pracuje. Je ale pravda, že jsme s propa
gací kultury asi příliš nepracovali, byli jsme zkrátka
kongresové centrum a kongresy jsou tím, co nás
živí. Ale jak říkám, kultura tu od osmdesátých let
vždy fungovala a je to skvělý doplněk, takže bychom
právě chtěli otevřít dveře lidem ještě víc. Ráda bych
Prahu přesvědčila, že Prague Congress Center je živé
i pro lokální klientelu,“ představuje Lenka Žlebková
plány, které by chtěla naplnit. ■
PETR KARBAN

www.komora.cz
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Střední Čechy:

Výjimečný region pro výjimečné akce

STŘEDOČESKÁ CENTRÁLA
CESTOVNÍHO RUCHU

Foto: Virtual Visit

Husova 156/21
110 00 Praha 1 – Staré Město
e-mail: info@sccr.cz
www.strednicechy.cz

Společné firemní aktivity utužují vzájemné vztahy s kolegy i s důležitými partnery a posilují pracovní týmy. Jejich přínos je
nesporný, a pokud zvažujete, kam společnou cestu plnou zážitků naplánovat, vsaďte na střední Čechy! Historie prošlapaná
nejedněmi královskými střevíci, rozmanitá příroda, památky všeho druhu i pestrá škála jedinečných zážitků – nic z toho kraji
objímajícímu Prahu nechybí. Příjemným bonusem pro všechny je výborná dopravní dostupnost.

C

hcete čas s kolegy trávit na čerstvém vzduchu,
v přírodě, na vodě, v zábavních parcích, při
exkurzích na hrady, zámky, do dolů, skláren
i jinam, na golfovém hřišti, na túře, cyklovýletě
anebo třeba při příjemné degustaci vína? Žádný
problém! Ať už vás napadne cokoliv, ve středních
Čechách je snadné nápady realizovat. Zdejší pokladnice míst k objevování a k přínosnému trávení
společného času je takřka nevyčerpatelná.

zázemí dodá pobytu punc výjimečnosti. Exkluzivně se budete cítit také na zámku v Ratměřicích
na Benešovsku. V přilehlém parku tam rostou
nejvyšší sekvojovce obrovské v naší zemi.

Foto: 8x Středočeská centrála cestovního ruchu

Nechte se inspirovat následující ochutnávkou
aktivit, které je možné ve středních Čechách
s kolektivem prožít. Její pokračování, stejně tak
jako tipy na další konferenční místa, najdete
na www.strednicechy.cz.

Zámky Liblice a Ratměřice
Téma konference znáte, a tak můžete vybírat,
zda setkání uspořádáte na šlechtickém zámku,
v bývalém pivovaru, golfovém rezortu anebo třeba
v galerii. Co byste řekli na zámek Liblice u Mělníka – perlu vrcholného baroka v Čechách s unikátní
Slatinnou loukou? Pokud se váš běžný pracovní
den odehrává v kancelářích, procházky parkem
vaši kolegové a partneři jistě uvítají. Zámecké
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Kutná Hora
Chcete-li se s kolegy sejít v centru krásného
historického města, pozvěte je do Kutné Hory
do Galerie Středočeského kraje (GASK). Domi-

MICE pod vlivem technologií
mejte tentokrát jedinečnou expozici věnovanou
dějinám kutnohorské čokoládovny. Součástí
prohlídek šitých na míru speciálně pro kolektivy je
kromě ochutnávky čokolády připravované z těch
nejlepších surovin také povídání o historii čokolády, pěstování a výrobě.

Tankodrom Milovice
Toužíte po pořádné dávce adrenalinu s nádechem
vojenské historie? Nechce si připravit program na
míru vašemu kolektivu na tankodromu v Milovicích, kde je k dispozici přes 30 kusů vojenské
techniky, obrněných transportérů, tanků, čtyřkolek
a dalších strojů, které můžete směle prohánět na
42 hektarech offroadových tratí. Někdo řídí, někdo
se veze.

Tepfactor
V Tepfactoru na Slapech vás rozhodně nemusí trápit nepřízeň počasí. Vznikla tu v Čechách naprosto
nanta města, chrám svaté Barbory, je od zdejšího
konferenčního zázemí na dohled, stejně jako další
památky, hotely i restaurace.

Jste sportovně naladěni? Oceníte kvalitní zázemí
Golf & Spa Resortu Konopiště, kde vás kromě
konferenčního zázemí a hotelu čeká také nezapomenutelná hra. Výběr z několika různě náročných
hřišť potěší jak zkušené golfisty, tak začátečníky.
Nejeden velký podnikatelský nápad vznikl na greenu, seznam obchodních dohod z golfových hřišť je
nekonečný. Něco na tom bude!

Hotel Malý Pivovar
Hledáte vše na jednom místě? Vyberte Hotel
Malý Pivovar v Českém ráji. Nachází se v klidném
prostředí pod pivovarem Klášter, kde je absolutní
diskrétnost setkání zaručena. Areál nabízí osm konferenčních sálů a poskytuje veškeré potřebné služby.

Areál Vrchbělá
Rozlehlý areál Vrchbělá na úpatí hradu Bezděz
je jako stvořený pro teambuildingové a jiné akce.
Venkovní prostor vám umožní připravit celou
řadu soutěžních aktivit, v lese postavíte různá
stanoviště a nakonec si svoji zručnost a odvahu
prověříte v lanovém centru. Večer pak prožijete

Foto: Jan Watzek Photography

Golf & Spa Resort Konopiště

„pod širákem“ v místním kempu nebo pohodlně
v sousedním hotelu.

Sklářská huť Glasstar
V Nenačovicích na Berounsku vyrostla malá rodinná sklárna, kde se všechny krásné produkty vyrábějí
ručně a skláři si klidně nechají koukat pod ruce. Objednejte si exkurzi a poodhalte všichni společně tajemství výroby originálních dekorativních předmětů
z barevného skla, na které se tu specializují. Zájemci
si dokonce vyzkouší foukání přímo do píšťal.

Muzeum čokolády a čokoládovny Lidka
Společné degustace vína anebo piva jsou už tak
trochu nuda? Vsaďte na příval energie a prozkou-

unikátní záležitost na motiv známé Pevnosti
Boyard, zaměřená na týmovou spolupráci. Cílem
je vyřešit všech 25 záludných úkolů, které prověří
fyzičku, logiku, zručnost i trpělivost hráčů. Utvořte
týmy a utkejte se v boji o pirátský poklad.

Ahoj na vodě!
Co je víc než společný zážitek? Zážitek z vody!
Užijte si spolu s kolegy společné sjíždění středočeských řek a s pádlem v ruce objevte jejich krásné
okolí, které si odjinud než z vody těžko vychutnáte. Zvolte třeba Berounku nebo Sázavu, jejichž
klidné toky jsou přívětivé i pro nezkušené vodáky.
Uspořádat se dá i jednodenní plavba v doprovodu
zkušených instruktorů. ■

www.komora.cz
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Nejvýznamnější konferenční kapacity ve Středočeském kraji
Academic Congress Hotel

Tyršovo nám. 2222
252 63 Roztoky u Prahy

sales@academic.cz

https://academic.cz

Aquapalace Hotel Praha

Pražská 137
251 01 Čestlice

conference@aquapalacehotel.cz

www.aquapalacehotel.cz

Areál Botanika

Horní Bezděkov 154
273 51 Unhošť

zdenek.bachtik@vysehrad2000.cz

www.arealbotanika.cz

Dvůr Pecínov

Pecínov 1
256 01 Struhařov

events@pecinov.eu

www.pecinov.com

Equitana Hotel Resort

Martinice 1
262 72 Březnice

obchod@equitana.cz

www.equitana.cz

Farma Michael

Nedvězí 1
257 44 Netvořice

akce@farmamichael.cz

https://farmamichael.cz

Galerie Středočeského kraje

Barborská 51-53
284 01 Kutná Hora

becanova@gask.cz

www.gask.cz

Golf & Spa Resort Konopiště

Tvrdošovice 27
256 01 Benešov

p. kunc@gcko.cz

www.golf-konopiste.cz

Hotel Akademie Naháč

Komorní Hrádek 277
257 24 Chocerady

info@hotelnahac.cz

www.hotelnahac.cz

Hotel Grand Litava Beroun

nám. Marie Poštové 49
266 01 Beroun

fb@grandberoun.cz

www.grandberoun.cz

Hotel Hejtmanský dvůr

Masarykovo nám. 114
274 01 Slaný

hotel@hhd.cz

www.hhd.cz

Hotel LIONS

Nesuchyně 31
270 07 Mutějovice

info@stredisko-nesuchyne.cz

www.stredisko-nesuchyne.cz

Hotel Malý Pivovar

Klášter Hradiště n. J. 22
294 15 Klášter Hradiště n. J.

info@hotelmalypivovar.cz

www.hotelmalypivovar.cz

Hotel Monínec

Monínec 7
257 91 Sedlec-Prčice

budilova@moninec.cz

www.moninec.cz

Hotel Na Farmě

Choťovice 134
289 05 Žehuň

konference@hotelnafarme.cz

www.hotelnafarme.cz

Hotel SEN

Malostranská 344
251 66 Senohraby

sales@hotelsen.cz

www.hotelsen.cz

Hotel Sport

U Cukrovaru 1086
278 01 Kralupy nad Vltavou

provoz@hotel-sport.cz

www.hotel-sport.cz

Hotel zámek Štiřín

Ringhofferova 711
251 68 Kamenice

obchodni@stirin.cz

www.stirin.cz

Lesní lázně Zvánovice

Kádovská 154
251 65 Zvánovice

dprochazkova@legner.cz

www.lesnilazne.cz

Maxmilian Lifestyle Resort

Loučeň 1
289 37 Loučeň

zamek@zamekloucen.cz

www.maxmilianresort.cz

Penzion Na Kmíně

Bedřicha Smetany 24
277 42 Obříství

penzion@nakmine.cz

www.nakmine.cz

relax park MODRÁ STODOLA

Spojovací 918
252 62 Horoměřice

sales@modrastodola.cz

www.modrastodola.cz

S-centrum

U Vodárny 2215
256 01 Benešov

info@scentrum.eu

www.scentrum.eu

Sokolovna Průhonice

Říčanská 118
252 43 Průhonice

info@sokolovnapruhonice.cz

www.sokolovnapruhonice.cz

ŠKODA Muzeum

tř. Václava Klementa 294
293 01 Mladá Boleslav

vendula.kucerova@skoda-auto.cz

https://museum.skoda-auto.cz

Uhelný mlýn

Areál Šroubáren 860
252 66 Libčice nad Vltavou

um@uhelnymlyn.cz

www.uhelnymlyn.cz

Wellness & Congress Hotel U Kata

Štefánikova 92
284 01 Kutná Hora

michal.berka@ukata.cz

www.ukata.cz

Yard Resort

Ke Tvrzi 7
250 72 Předboj

pboruvkova@yardresort.com

www.yardresort.com

Zámek Liblice

Liblice 61
277 32 Byšičky

liskovar@zamek-liblice.cz

www.zamek-liblice.cz

Zámek Ratměřice

Ratměřice 1
257 03 Ratměřice

martina.filipova@zamek-ratmerice.cz

www.zamek-ratmerice.cz
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Jižní Čechy méně známé
Jižní Čechy jsou oblastí klidu a duševní pohody, kam se lidé rádi vracejí za přátelskou atmosférou, kvalitními službami
cestovního ruchu a rozmanitou přírodou. A v důsledku pandemického propadu turistického průmyslu nyní více než kdy
dříve cílí na domácí klientelu. Přidejme několik tipů…
Restaurace, kde se mňouká

Slatinné lázně Třeboň

Pyšní se více než dvěma desítkami krokodýlích druhů. Jako jediná v České republice chová obří krokodýly s délkou více než 4 metry, dva z krokodýlů jsou

Není to tak úplně běžná restaurace. Zvláště, když
mňouká robot. Máte-li tedy chuť na trochu futurismu, pak nesmíte minout OREA Resort Horizont

Zakládají si na pověsti jednoho z nejbohatších
českých nalezišť rašeliny a slatiny. Není divu, že
tradice moderního lázeňství se tu datuje rokem

dokonce pětimetroví. U aligátorů severoamerických
má Protivín dokonce dva české rekordy – samec Ali
s věkem 66 let je nejstarším krokodýlem v Česku
a samec Goliáš je největším českým aligátorem
a dost možná i evropským. Samec gaviála indického
Čambal Ganéša je pak se svými pěti metry délky
největším evropským gaviálem.

v Železné Rudě. Servírka položí jídlo a nápoje do
přihrádek, na displeji určí stůl a robot s úsměvem
doveze objednávku zákazníkům. Doopravdy
s úsměvem – displej má tvar kočičí hlavy, k hostům mluví milým hlasem, a pokud robotovi někdo
zkříží cestu, zdvořile ho požádá o uvolnění. A sem
tam si vesele zamňouká.

Foto: KVADOS

Krokodýlí zoo v Protivíně
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1883. Nicméně moderní lázeňství chce více, a tak
Třeboň vybudovala venkovní wellness s rozlohou
8 300 metrů čtverečních, s pěti bazény s vyhřívanou
vodou, odpočinkovými zónami i s kolonádou. A ani
to není vše, rozšířen by měl být také saunový svět,
v němž budou i ordinace pro fyzioterapeuty. ■
PETR SIMON

Pořádáte v zimních měsících konferenci, kongres,
firemní večírek, teambuildingovou akci či školení?

Ušijeme vaši akci
Přesně na mírU!
• Kvalitní ubytování, strava bufetovou formou
• Třeboňská slatina, wellness masáže a rituály
• Konferenční sál, salonky, restaurace, bary či kinosál
• Veškerá technická podpora, kvalitní a silná WiFi
• Skvělé rauty, živá hudba, wellnesscentrum
Rádi vám poradíme a odpovíme na vaše dotazy:
 sales@aurora.cz
 bezplatná telefonní linka 800 611 009

Lázně Třeboň
pohLadí TěLo i duši…

www.laznetrebon.cz
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KRAJSKÝ ÚŘAD
PLZEŇSKÉHO KRAJE
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
e-mail: iveta.zanova@plzensky-kraj.cz
www.plzensky-kraj.cz

Plzeňský kraj:

Foto: Alexander Vacek

Region nekonečných možností
a nezapomenutelných zážitků
Pro plánování teambuildingových akcí, konání kongresů či pořádání eventů je ideálním místem Plzeňský kraj. Využijte
kongresová centra a hotely v regionu. Vkročte do vzácné a cenné krásy chráněné krajinné oblasti a načerpejte síly uprostřed
přírody, užijte si společně adrenalinové aktivity, gurmánské zážitky či relaxaci v pivních a bylinných lázních. Stačí si jen vybrat.

J

ak se ve zdejším kraji říká: „Kde se pivo vaří,
tam se dobře daří!“ Pivovary jsou rozesety
po celém Plzeňském kraji. Jejich nabídka není
omezena pouze na výrobu piva, návštěva se stává
i labužnickým a gastronomickým zážitkem.

Pivovar Plzeňský Prazdroj
Pro návštěvníky jsou v pivovaru nabízeny dva prohlídkové okruhy. Nachází se zde i muzeum věnované pivu a velké pivovarské návštěvnické centrum.

Pivovar Purkmistr a pivní lázně v Plzni
V pivovaru se vaří pivo dle nejstarší receptury v Čechách. Luxusní jsou chmelové, pivní a další koupele, při nichž si je možné požitkářsky točit pivo.

Pivovar Chodovar a pivní lázně
v Chodové Plané

Horách, nabízejících zcela unikátní skloubení
lázeňství s přírodou.

Šumavské bylinné lázně
v Kašperských Horách

Léčebné Konstantinovy Lázně

Skvělá je relaxace v jedinečných Šumavských
bylinných lázních v Parkhotelu v Kašperských

Jedinými léčebnými lázněmi Plzeňského kraje jsou
Konstantinovy Lázně. Leží uprostřed nádherných
lesů západních Čech severozápadně od Plzně
v jedné z ekologicky nejčistších oblastí České
republiky. Hlavní léčebné metody působící zároveň
velmi relaxačně jsou založeny na využití přírodního minerálního uhličitého pramene Prusík.

Offpark lanový park Prášily
a šumavská příroda
Naopak adrenalinovou aktivitou může být návštěva
lanového parku v Prášilech. Pod dohledem zkušeného instruktora je možné užít si lesní zábavu
v Národním parku Šumava. Skvěle si vyčistíte hlavu
při procházkách zalesněnou Šumavou z Prášil kolem Prášilského jezera a vystoupejte společně až na
Poledník. Odměnou vám bude výjimečný výhled. ■

Foto: 3x archiv Plzeňského kraje

Rodinný pivovar s 500letou tradicí se nachází
v jedinečném historickém areálu pivovaru. Gurmánský požitek čeká hosty ve stylové restauraci

ve skalních prostorách a zasloužená relaxace
v pravých pivních lázních.
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Karlovarský kraj:

ŽIVÝ KRAJ –
DESTINAČNÍ AGENTURA PRO
KARLOVARSKÝ KRAJ, z. s.

Foto: 10x Živý kraj - Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.

Závodní 379/84a
360 06 Karlovy Vary
e-mail: info@zivykraj.cz
www.zivykraj.cz
www.carlsbad-convention.cz

Tradiční destinace pro vaše pracovní setkání
Díky špičkové úrovni služeb, široké nabídce ubytovacích i stravovacích zařízení a jedinečné atmosféře lázeňských měst
je Karlovarský kraj ideálním místem pro pořádání pracovních jednání, incentivních akcí a kongresů střední velikosti.
Dostatečná kapacita prostor umožňuje konání akcí pro 50 až 7 000 účastníků v 36 konferenčních lokalitách. Vybrat
si můžete od luxusních hotelových sálů a historických hradů po multifunkční moderní konferenční prostory.
Lázeňská města na seznamu UNESCO
Image Karlovarského kraje jako multikulturní oblasti vytváří především lázeňství. Kromě lázeňských
měst západočeského lázeňského trojúhelníku – Kar-

lových Varů, Mariánských Lázní a Františkových
Lázní, která byla nově zapsána na seznam UNESCO,
se tu nachází také klimatické Lázně Kynžvart
a radonové lázně Jáchymov. Neobyčejná lázeňská

architektura, zajímavá nabídka doplňkových programů – lázeňských i wellness procedur a pestré kulturní i společenské vyžití řadí region mezi destinace
kongresového turismu na světové úrovni. ■
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Jak využít volný čas nebo
jaký zvolit doprovodný program?
Prodlužte si svůj pracovní pobyt
a objevujte krásy regionu nebo
relaxujte ve zdejších hotelech

Karlovarský kraj nabízí kromě relaxu v lázních
také rozmanité volnočasové vyžití v podobě industriálních exkurzí a sportovních aktivit vhodných také pro netradiční teambuildingové akce
nebo odpočinek v malebné okolní přírodě. V létě
lákají návštěvníky historické památky, stovky
kilometrů turistických tras a cyklotras i bohatý
kulturní program. V zimě najdete kvalitní zázemí
pro sjezdové i běžecké lyžování v blízkých Krušných horách.

Národní přírodní rezervace
Kladské rašeliny
Vydejte se na procházku po naučné stezce poblíž
Mariánských Lázní, která vede po dřevěných chodníčcích tichým smrkovým lesem i kolem romantických vodních ploch.

Hrad Loket
Kousek od Karlových Varů se na skalním ostrohu
v zákrutu řeky Ohře nachází gotický hrad Loket,
místo spojené s legendami i živou kulturou.

Ostrov
Ostrov je místem architektonických skvostů. Navštivte Posvátný okrsek s kaplí svaté Anny Einsiedelnské nebo ostrovský zámek s cennou stříbrnou
šlikovskou mincovní kazetou.

Kolébka českého golfu

Hrad a zámek Bečov nad Teplou

Golf má v Karlovarském kraji více než stoletou
tradici. Zahrajete si na jednom z devíti golfových
hřišť, které jsou dějištěm amatérských i profesionálních turnajů.

Zámecký areál ukrývá druhou nejvzácnější památku Česka hned po korunovačních klenotech –
relikviář sv. Maura. Jeho objevení je opředeno
doslova špionážním příběhem.

Národní přírodní rezervace Soos

Skiareál Klínovec nabízí 31,5 km sjezdovek,
snowpark i zábavu pro děti. Ve Skiareálu Plešivec
si zalyžujete na 10 sjezdovkách různých obtížností.
V menších horských střediscích jako Jáchymov,
Pernink, Potůčky, Nové Hamry, Bublava, Kraslice,
Mariánky nebo Aš si užijete pohodové lyžování
v ústraní. Milovníci běžeckého lyžování by neměli
vynechat Krušnohorskou lyžařskou magistrálu. ■

Nedaleko Františkových Lázní se nachází NPR
Soos, přezdívaná český Yellowstone, s četnými vývěry minerálních pramenů a bahenními sopkami.

Cheb
Chebský hrad – jediná štaufská císařská falc na
našem území byla dějištěm mnoha významných
historických událostí. Nevynechte ani unikátní
expozici historických krovů. Prohlídková trasa
vede po střechách chebských domů.
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Nejvýznamnější konferenční kapacity v Karlovarském kraji
Alžbětiny lázně

Smetanovy sady 1145/1
360 01 Karlovy Vary

petra.musilova@spa5.cz.cz

www.spa5.cz

Centrum Vzdělávání Dvorana

Chebská 394/44
360 06 Karlovy Vary

lobel@hoteldvorana.cz

www.hoteldvorana.cz

Dům kultury Ostrov

Mírové náměstí 733
363 01 Ostrov

ic@dk-ostrov.cz

www.dk-ostrov.cz

GALA HOTELS, Chateau Monty SPA Resort

Příkrá 218
353 01 Mariánské Lázně

monty@galahotels.cz
provoz2@galahotels.cz

www.montymarienbad.com

Golfhotel MORRIS

Zádub – Závišín 724
353 01 Mariánské Lázně

golfhotel@hotelmorris.cz

www.hotelmorris.cz

Grandhotel Ambassador Národní dům

T. G. Masaryka 1088/24
360 01 Karlovy Vary

eventexecutive@grandhotel-ambassador.cz

www.grandhotel-ambassador.cz

Grandhotel Pupp

Mírové náměstí 2
360 01 Karlovy Vary

event@pupp.cz

www.pupp.cz

OREA Spa Hotel Cristal Mariánské Lázně

Hlavní třída 61
353 01 Mariánské Lázně

rezervace.cristal@orea.cz

www.cristalpalace.cz

Hotel Esplanade Spa & Golf Resort

Karlovarská 434
353 01 Mariánské Lázně

eva@esplanade-marienbad.cz

www.esplanade-marienbad.cz

Hotel Marttel

Lidická 447/12
360 01 Karlovy Vary

info@hotelmarttel.cz

www.hotelmarttel.cz

Hotel Pyramida

Slatina 91
351 01 Františkovy Lázně

reserve@hotelpyramida.com

www.hotel-pyramida.cz

Hotel Thermal

I. P. Pavlova 2001/11
360 01 Karlovy Vary

mice@thermal.cz, hotel@thermal.cz

www.thermal.cz

Hrad Loket

Zámecká 67
357 33 Loket

kultura@hradloket.cz

www.hradloket.cz

Hrad Vildštejn

Pod hradem 81
351 34 Skalná

vildstejn@vildstejn.cz
info@vildstejn.cz

www.vildstejn.cz

Kulturní centrum Svoboda

Za Mostní branou 5
350 02 Cheb

info@kcsvoboda.cz

www.kcsvoboda.cz

KV Arena

Západní 1812/73
360 01 Karlovy Vary

sekretariat@kvarena.cz

www.kvarena.cz

Lázeňský hotel Radium Palace

T. G. Masaryka 413
362 51 Jáchymov

radiumpalace@laznejachymov.cz

www.laznejachymov.cz

Nové Lázně Health Spa Hotel

Reitenbergerova 53
353 01 Mariánské Lázně

mice.cz@cz.ensanahotels.com
novelazne@cz.ensanahotels.com

www.ensanahotels.com/nove-lazne/cz

Parkhotel Richmond

Slovenská 567/3
360 01 Karlovy Vary

reservation@richmond.cz

www.richmond.cz

PARKHOTEL Sokolov

Husovy sady 2044
356 01 Sokolov

recepce@parkhotel-sokolov.cz

www.parkhotel-sokolov.cz

Resort Stein

Skalka u Chebu 10
350 02 Cheb

info@resortstein.cz
b.horakova@resortstein.cz

www.resortstein.cz

Sadová kavárna

Ruská 60/1
351 01 Františkovy Lázně

sadovakavarna@seznam.cz

www.sadovakavarna.cz

Sanatoria Kriváň – Bohemia lázně

Sadová 5
360 01 Karlovy Vary

accommodation@bohemia-lazne.cz

www.bohemia-lazne.cz

Spa Hotel Imperial

Libušina 1212/18
360 01 Karlovy Vary

reservation@spa-hotel-imperial.cz

www.spa-hotel-imperial.cz

Spa Resort Sanssouci

U Imperialu 198/11
360 01 Karlovy Vary

event@spa-resort-sanssouci.cz

www.spa-resort-sanssouci.cz

Statek Bernard

Šachetní 135
357 41 Královské Poříčí

info@statek-bernard.cz

www.statek-bernard.cz

Ubytování Seifert

Nové Hamry 13
362 21 Nové Hamry

info@horskyhotelseifert.cz

www.horskyhotelseifert.cz

Wellness Hotel GREEN PARADISE

Hamerská 1
360 01 Karlovy Vary – Březová

recepce@hotelgreenparadise.cz

www.hotelgreenparadise.cz

Zámek Lužec

Lužec 1
362 25 Nová Role

sales@zamek-luzec.cz

www.zamek-luzec.cz

Hotel Continental

Hlavní tř. 230/88
353 01 Mariánské Lázně

marketing@garzottohotels.cz

www.divadloverdi.cz
www.garzottohotels.cz

Data o konferenčních kapacitách v Karlovarském kraji byla čerpána z www.carlsbad-convention.cz/cz/kongresove-kapacity

www.komora.cz
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NORTH WEST BOHEMIA
CONVENTION BUREAU
Komenského 748/4
412 01 Litoměřice
e-mail: office@northwestconvention.cz
www.northwestconvention.cz
www.branadocech.cz

Foto: 11x archiv Destinační agentura České středohoří a Ústecký kraj

Ústecký kraj:
Ideální destinace
pro konference a zážitky
Přednosti Ústeckého kraje ocení každý organizátor firemních akcí, eventů a teambuildingů, konferencí i kongresů. Jeho
výborná dostupnost s pohodlnou dálnicí D8 vedoucí dále do Německa, rozmanitá příroda – Krušné hory, řeka Labe,
pískovcové skály a čedičové vrcholy Českého středohoří, spousta památek a řada komfortně vybavených míst pro pořádání
nejrůznějších aktivit, to vše dělá z Ústeckého kraje ideální MICE destinaci. Tak račte vstoupit!

Děčín je boží – raftem po Labi
do Hřenska a via ferratou
na Pastýřskou stěnu
Den plný adrenalinu zažijete v Děčíně. Zdolejte vrchol pískovcové Pastýřské stěny nejdelší
zajištěnou cestou (via ferrata), nasedněte do
raftů či pohodlných kánoí a vypravte se Labským
kaňonem do Hřenska nebo prozkoumejte město
i děčínský zámek na koloběžkách. V kombinaci
s cyklistikou po Labské stezce půjde o celodenní
zážitkový program.
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Nejdelší zipline v České republice
a dechberoucí výhledy

Za českým vínem do historického sklepa
i supermoderního provozu

Zajištěni na kladce přejedete na ocelovém laně
ze Sport areálu Klíny přes Šumenské údolí na
protější kopec (1 400 m), odtud zpět na původní
kopec dolů k nástupišti lanovky (800 m) a lanovkou zpět nahoru. Celkem vás čeká 2,2 kilometru
jízdy v krásné přírodě s výhledem na Krušné hory
a České středohoří. Pojedete ve výšce až 150 metrů nad zemí rychlostí až 75 km/hod. Zipline je
v provozu po celý rok.

Chuť českého vína v atmosféře 400 let starých
historických sklepů zažijete v Lobkowiczkém
vinařství v prostorách románského hradu
v Roudnici nad Labem. Naopak atmosféru malých
rodinných vinařství zažijete v Malých či Velkých
Žernosekách včetně prohlídky malebných starých
sklepů. Moderní provozy na vás čekají ve vinařství
v Třebívlicích nebo v soukromém vinařství Pod
Radobýlem v Žalhosticích.

MICE pod vlivem technologií
v Mostě. Areál autodromu nabízí široké portfolio
eventových služeb a zážitkových aktivit. V jeho
prostorách je možné uspořádat akci nejrůznějšího
charakteru pro 10 i 1 000 lidí. Přichystají vám tu
adrenalinové závody, program pro děti, jízdu smyku i jízdu offroady. Najdete tu dráhu pro čtyřkolky
i aquaplaning.

Prohlídka podzemí pevnostního
města Terezín

Romantická projížď ka na lodi
Portou Bohemicou

Objevte město Terezín jako unikátní historickou
vodní a doposud funkční pevnost. Víte, proč a jak
pevnost vznikla, jak se stavěla a jak se v ní žilo?
Vydejte se s dobovými lucernami na prohlídku
jedinečného opevnění do podzemních chodeb.

Chcete okolí řeky Labe obdivovat z pohodlí lodní
paluby se sklenkou vína či šálkem kávy? Vypravte
se na plavbu s jednou z výletních lodí. Mezi Ústím
nad Labem a Litoměřicemi od jara do podzimu
pluje turistická linka T91, díky které se celou cestu
budete kochat výhledy na Portu Bohemicu a vinice
okolo Žernosek. Lodě lze domluvit a pronajmout
i na firemní soukromou akci.

Odhalte tajemství pěstování chmele
a vaření dobrého piva
Během prohlídky Chrámu Chmele a Piva navštívíte expozici v bývalém skladu chmele, kterou tvoří
labyrint z chmelových žoků, erbovní síň, tajuplná
pracovna alchymisty a chmelový poklad. Prohlédnete si Pivní orloj a na závěr navštívíte Galerii Sladovnu s expozicí Sladovnictví. Od května do září
můžete také navštívit Chmelový maják s unikátní
3D projekcí.

Jídlo a poctivou gastronomii z regionálních
surovin ocení každý návštěvník, turista i host.
V Ústeckém kraji byste neměli minout usedlost
Dvůr Perlová voda, jejichž gastronomie patří
k opravdu vyhledávaným a je skvostná. Atmosféru
dodává samotné prostředí zrenovované usedlosti,
vlastní zelenina, ovoce, byliny nebo pivo. Obdobnou kuchyni pak najdete ve wellness hotelu Ostrov
uprostřed pískovcových skal nedaleko Tisé. Gastro
zážitkem je též pohoštění v hotelu Větruše v Ústí
nad Labem, kam navíc vyjedete lanovkou.

České Švýcarsko a jeho pískovcová města
Turistika v nejmladším národním parku České
republiky je zážitkem sama o sobě. Největším
lákadlem je bezesporu největší pískovcový most
v Evropě „Pravčická brána“ a plavba na pramicích
soutěskami řeky Kamenice. V Českém Švýcarsku
však najdete řadu dalších cest vedoucích často po
římsách skal na vysuté vyhlídky nebo do útrob mohutných pískovců. Vydejte se na Mariinu vyhlídku,
na Köglerovu naučnou stezku nebo do Tisé.

Offroadsafari – kontrasty a příběhy
industriální i panenské krajiny
Čeká vás expedice industriální i panenskou
krajinou severozápadních Čech v offroad vozech.
Projedete se Mosteckou uhelnou pánví plnou
povrchových dolů a chemického průmyslu a zažijete okouzlující Krušné hory. Výpravy můžete
podniknout i do tajuplného Českého středohoří,
zkusit si vyrýžovat český granát a projít se vinicemi
pod Házmburkem.

Luxusní gastronomie s atmosférou

Thermalium v nejstarších
českých lázních Teplice
Jde o komplex největších a nejteplejších bazénů
s čistě termální vodou v Čechách. Bazény jsou
naplněny z termálního pramene Pravřídlo. Ten
je přírodním léčivým zdrojem, který 18 tisíc let
nabíral minerály a vzácné prvky z vulkanického
masivu pod městem. Složení pramene předchází
osteoporóze, pomáhá oddálit změny v kloubech,
posiluje pohybovou kondici. ■

Do Mostu na Autodrom nebo
za koupáním k jezeru
Adrenalin i prostory pro akce typu „Family nebo
Employee Day“ najdete na Autodromu a Polygonu

www.komora.cz
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Nejvýznamnější konferenční kapacity v Ústeckém kraji
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem

Špitálské náměstí 3517
400 01 Ústí nad Labem

congress.cchu@clarion-hotels.cz

www.clarioncongresshotelustinadlabem.com

Červený Hrádek u Jirkova

Červený Hrádek 1
431 11 Jirkov

recepce@zamek-jirkov.cz

www.zamek-cerveny-hradek.cz

Dům Českého Švýcarska

Křinické náměstí 1161/10
407 46 Krásná Lípa

programy@ceskesvycarsko.cz

www.ceskesvycarsko.cz

Dvůr Perlová voda

Kostelec nad Ohří 13
413 01 Budyně nad Ohří

recepce@dvurperlovavoda.cz

www.dvurperlovavoda.cz

Horský hotel Lesná

Lesná 22
431 21 Boleboř

info@horskyhotellesna.cz

www.horskyareal-lesna.cz

Hotel & Restaurant Větruše

Fibichova 392
400 01 Ústí nad Labem

hotel@hotelvetruse.cz

https://hotel-vetruse.cz

Hotel Arena

Boženy Němcové 552
430 01 Chomutov

recepce@arenahotel.cz

www.arena.royalhotels.cz

Hotel Cascade

Radniční 3
434 01 Most

hotel@hotel-cascade.cz

www.hotel-cascade.cz

Hotel Česká Koruna

Masarykovo nám. 60
405 01 Děčín

info@hotelceskakoruna.cz
provoz@hotelceskakoruna.cz

www.hotelceskakoruna.cz

Hotel Emeran

Rašov 210
436 01 Klíny

hotel.emeran@kliny.cz

www.hotelemeran.cz

Hotel ForRest

Chomutov 2000
430 01 Chomutov

recepce@forrest-hotel.cz

www.forrest-hotel.cz

Hotel Lev

Kostelní 5/7
410 02 Lovosice

rezervace@hotel-lev.cz

www.hotel-lev.cz

Hotel Magnolia

Karlovo náměstí 20
413 01 Roudnice nad Labem

recepce@hotelmagnolia.cz

www.hotelmagnolia.cz

Hotel Ostrov

Ostrov u Tisé 12
403 36 Tisá

recepce@hotelostrov.com

www.hotelostrov.com

Hotel Panorama

U Panoramy 2959
415 01 Teplice

panorama@tepgastro.cz

hotelpanoramateplice.cz

Hotel Prince De Ligne

Zámecké nám. 136/8
415 01 Teplice

info@princedeligne.cz

www.princedeligne.cz

Hotel Zlatý lev

Oblouková 228
438 01 Žatec

recepce@zlaty-lev.cz

www.zlaty-lev.cz

Hrad Střekov

Na Zacházce 844
400 03 Ústí nad Labem

strekov@lobkowicz.cz

www.lobkowicz.cz/strekov

Kulturně kongresové centrum Litoměřice
(Hrad Litoměřice)

Tyršovo náměstí 68
412 01 Litoměřice

venuse.hlavackova@mkz-ltm.cz

www.mkz-ltm.cz

Kulturní dům Říp

Husovo nám. 58
413 01 Roudnice nad Labem

premysl.jansto@steti.cz

www.kulturaroudnice.cz

Lázně Teplice v Čechách – Beethoven

Lázeňský sad 2
415 01 Teplice

info@lazneteplice.cz

www.lazneteplice.cz/lazenske-domy/
lazensky-dum-beethoven/

Lípa resort

Křinické nám. 7
407 46 Krásná Lípa

recepce@lipa-resort.cz

www.lipa-resort.cz

Pytloun Wellness Hotel Hasištejn

Místo 110
431 58 Místo – Krušné hory

manager.hasistejn@pytloun-hotels.cz

www.pytloun-hotels.cz

Resort U Fořta

Mezní Louka 37
407 17 Hřensko

info@uforta.cz

www.uforta.cz

Severočeské divadlo

Lidické náměstí 10
400 01 Ústí nad Labem

marketing@operabalet.cz

www.operabalet.cz

Sportlife Centrum

Lesní 1302/12
408 01 Rumburk

info@sportlifehotel.cz

www.sportlifehotel.cz

Školicí středisko Koruna

Nám. Jana z Dražic 103
413 01 Roudnice nad Labem

hotelkoruna@gkr.cz

www.hotel-koruna.cz

Šluknovský zámek

Zámecká 642
407 77 Šluknov

ic@mesto-sluknov.cz

www.mesto-sluknov.cz

Zámek Děčín

Dlouhá Jízda 1254/11
405 01 Děčín

info@zamekdecin.cz

www.zamekdecin.cz

Zámek Klášterec nad Ohří

Chomutovská 1
431 51 Klášterec nad Ohří

info@zamek-klasterec.cz

https://zamek.klasterec.cz
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KRAJSKÝ ÚŘAD
LIBERECKÉHO KRAJE
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
e-mail: vendula.vaclavska@kraj-lbc.cz
www.liberecky-kraj.cz

Putování Křišťálovým údolím
za tradicí výroby skla
Pestrá paleta přírodních a kulturních turistických cílů, trojí pohoří – Lužické hory, Jizerské hory, Krkonoše, majestátní
pískovcová skalní města v Českém ráji, romantický Máchův kraj a jedinečná dominanta Liberce – Ještěd, to vše nabízí
Liberecký kraj. Pro pořádání firemních akcí, eventů a konferencí se ale nově otevírá možnost navštívit Křišťálové údolí,
unikátní oblast tradičního řemesla a výroby skla, šperků, bižuterie a kamenářství.

N

avštívit živé sklářské dílny, nahlédnout pod
ruce mistrům sklářům, sledovat jedinečný
proces výroby, jak se žhavá tekutá skleněná
hmota v rukou sklářů mění v křehkou krásu, nebo
si samostatně vyzkoušet foukání skla, to vše lze
zažít v Křišťálovém údolí.

v roce 2020 dostala na prestižní seznam světového
nehmotného kulturního dědictví UNESCO!

Pačinek Glass

Rautis – perličkové ozdoby
Malebná krkonošská obec Poniklá je jediným
místem na světě, kde se dodnes zachovalo tradiční
perlařské řemeslo. První dílny na foukané perličky
zde vznikaly už na konci 19. století. Na exkurzi ve
firmě Rautis je možné sledovat celý proces výroby,
od ručního foukání přes stříbření a barvení až
k samotné montáži ozdoby. Nejdříve vznikaly zejména napodobeniny běžných předmětů, dopravních prostředků nebo zvířat. Vzápětí se přidaly typicky vánoční motivy – hvězdy nebo andělé. Tato
unikátní ruční výroba ozdob z foukaných perlí se
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dívat, jak je práce se sklem náročná. Kdo neodolá,
může si dokonce práci sklářů vyzkoušet a pomocí
sklářské píšťaly si vytvořit svůj exkluzivní skleněný
výrobek, půllitr či vázu.

Lasvit a sklárna AJETO
Česká sklářská a designérská společnost Lasvit sídlí v renovovaných historických domech
v Novém Boru. Moderní novostavby Skleněný
a Černý dům jsou metaforou světla a tmy. Nápad
založit v Lindavě u Nového Boru sklárnu vzešel od
architekta a výtvarníka Bořka Šípka a skláře Petra
Novotného. Samotná sklárna od svého založení
v 90. letech 20. století vytvářela umělecké předměty ve stylu italských sklářů z ostrova Murano.
Vzniká zde trofej Tour de France i cena Thálie,
zároveň i komponenty pro velké světelné instalace,
designová svítidla či dekorativní sklo. Sklárna
se sklářskou hutí je přístupná veřejnosti, a tak se
každý návštěvník může z ochozů na vlastní oči po-

Sklářské umění patří neodmyslitelně k historii
regionu a právě v Kunraticích u Cvikova v dílně
Jiřího Pačinka tradice skla pokračuje. Samotná
sklárna byla otevřena v roce 2015 a od té doby
láká k návštěvě sklářské výtvarníky z celého světa
i milovníky sklářského řemesla. Při prohlídce
sklářského areálu je možné pozorovat při práci
samotného mistra Pačinka, který tvoří tradiční
českou technikou foukání a ručního tvarování.
Jedním z největších lákadel je magická Skleněná
zahrada plná skleněných květin, rostlin a dalších
děl inspirovaných přírodou a prohlídka Křišťálového chrámu s unikátní sklářskou expozicí. ■

Foto: 4x archiv Libereckého kraje

Liberecký kraj:

Dobijte svou energii
v našich hotelech.

OBJEVTE SVŮJ HORIZONT...

+420 499 861111

www.hotelhorizont.cz

Krkonošské kopce,
krásná krajina
s Máchovým jezerem
i naše služby
tu pro vás zůstávají …

JSME VÁŠ BLÍZKÝ PŘÍSTAV...

+420 487 809 711

www.hotelport.cz
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Královéhradecký kraj
#BornToMice
HRADEC KRÁLOVÉ REGION
CONVENTION BUREAU
Pivovarské náměstí 1245/2
500 03 Hradec Králové
e-mail: mice@ccrkhk.cz

Foto: Ondřej Littera

www.micehkregion.com/cs/katalog

Tak zní heslo regionální kanceláře kongresové a incentivní turistiky Královéhradeckého kraje, Hradec Králové Region
Convention Bureau. Vytipujeme pro vás vhodnou lokalitu, zorganizujeme prohlídkovou cestu a navrhneme doprovodný
program, který prolomí ledy mezi účastníky a přispěje k pozitivnímu hodnocení celé akce. Jak toho docílíme?

N

ejvětší zásluhy na hladkém průběhu všech
akcí mají naši partneři z řad hotelů, kulturních zařízení i historických objektů. Ano,
tam všude lze uspořádat bezpečnou firemní akci,
ať už tím myslíme malé školení, velkou konferenci,
nebo dokonce firemní ples pro vaše zaměstnance a partnery! Kapacity jsou téměř neomezené,
stejně jako kreativní nápady při doprovodných
programech. Zejména doprovodné programy totiž
ve finále rozhodují o tom, zda budou účastníci
firemní akci považovat za vydařenou.
Foto: Michal Dědič

Hradec Králové

Foto: archiv KHK

Pokud pořádáte kongres v Hradci Králové, jako
vhodný doprovodný program se jeví prohlídka

76

www.komora.cz

Salonu republiky s průvodcem, který výklad
přizpůsobí dané skupině. Vynechat nesmíte pohled
na město ze 71 metrů vysoké Bílé věže nebo terasy
Galerie Moderního umění či ze střechy Muzea
východních Čech. Využít se dají i parníčky na Labi
nebo turistický vláček.

k jičínskému okolí plnému skal, jeskyní, vrchů
a zřícenin si můžete vyhrát v rámci teambuildingových aktivit a připravit například hledání pokladu
v terénu, doplněné o zajímavé úkoly, které stmelí
celý kolektiv.

Český ráj

Dokonalou týmovou souhru si lze vyzkoušet na
únikových hrách. Ty mají například v Kuksu, který
je známý pro svůj barokní Hospitál. Zahrát si

Také na Český ráj můžete shlédnout z výšky,
konkrétně z Valdické brány v Jičíně. Vzhledem

Podkrkonoší

MICE pod vlivem technologií
nebo šlapadle, a dokonce si vyzkoušet windsurfing.
O něco kulturnějším zážitkem může být prohlídka
zámku v Náchodě a Novém Městě nad Metují.

Zámky na řece Orlici

Foto: archiv KHK

Zámky na řece Orlici můžete navštívit nejen
jako turista, ale také jako účastník konference,
workshopu nebo jiné společenské akce. V Častolovicích, Kostelci nad Orlicí, Doudlebách nad Orlicí
i Potštejně jsou připraveni pořádat i firemní akce.
Všechny zámky jsou navíc v rukou soukromých
majitelů, mnohdy šlechtických rodů. Co by asi
řekli vaši hosté, kdyby je na začátku akce pozdravil
samotný majitel historického objektu?
Kromě rozmanitosti a vybavenosti konferenčních
prostor má Královéhradecký kraj nespornou výhodu ve své poloze. Jeho blízkost hranic především

můžete typickou vnitřní únikovou hru i netradiční venkovní, která vás provede celým širokým
areálem. Velkým zážitkem může být i samotná
doprava do Kuksu, ze Dvora Králové nad Labem
sem totiž můžete doplout po Labi. A když už budete ve Dvoře, navštivte tamní ZOO Dvůr Králové
a nakrmte tam žirafy. Ano, i takový program lze
v Královéhradeckém kraji domluvit.

Krkonoše

Foto: Michal Dědič

Samostatnou kapitolou pro firemní akce a jejich
doprovodný program jsou Krkonoše. Pod jednu
střechu se tu může ubytovat až 400 hostů, leží
tu nejvíce hromadných ubytovacích zařízení
z celého kraje a díky rozmanitosti celého regionu
jsou tu téměř neomezené možnosti. Velice oblíbené jsou společné túry po horských hřebenech
zakončené například sjezdem bobové dráhy. Ještě
oblíbenější je poté lyžování na jedné z mnoha
sjezdovek nebo běžkování po více než 500 km
upravených tratí. Na popularitě také získává
snowtubing nebo sáňkování. Pro milovníky adrenalinu je tu ledolezení a v létě oblíbený Zip Line
nad Labskou přehradou.

Broumovsko

Turínského plátna, vzácně dochovanou klášterní
knihovnu nebo pravé mumie. Klášter poskytuje
i ubytování v renovovaných mnišských celách.

Foto: archiv KHK

Kladské pomezí
Region spisovatelů a vojenské historie vybízí
k návštěvě rodných domů Boženy Němcové či
sourozenců Čapkových, zároveň i k prohlídce dělostřeleckých tvrzí, řopíků nebo pevnosti Josefov.
Sportovní nadšenci mohou zavítat na východočeské moře – vodní nádrž Rozkoš. Tam si lze poklidně zaplavat, zarybařit, projet se na lodi, člunu

Foto: Jan Špelda

Foto: archiv HKRCB

Jestli budete svou akci pořádat na Broumovsku,
navštivte nejen krásné Broumovské stěny a zdejší
barokní krajinu, ale především impozantní barokní komplex broumovského kláštera, který ukrývá
nejen konferenční zázemí, ale taky unikátní kopii

s Polskem, ale i Německem, je pozvánkou pro
společné projekty a kongresy napříč odvětvími.
Díky zajímavým doprovodným programům,
které jsou v kraji nabízeny, ať už díky přírodním
podmínkám, či historickým událostem, je Královéhradecký kraj vyhledáván mnoha firmami z celé
České republiky. Svou roli v tom hraje i dobrá
dostupnost, zejména z Prahy díky dálnici D11.
Hradec Králové Region Convention Bureau vás
zkrátka zdarma a bezpečně nasměruje a propojí
s těmi správnými místy a lidmi! ■

www.komora.cz
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Nejvýznamnější konferenční kapacity v Královéhradeckém kraji
April hotel Panorama

Masarykova 941
516 01 Rychnov nad Kněžnou

hotel@aprilhotel.cz

www.aprilhotel.cz

Biograf Český ráj

17. listopadu 47
506 01 Jičín

miskovsky@kzmj.cz

www.kzmj.cz

Centrum andragogiky

K Dolíkám 809/8 b
503 11 Hradec Králové

info@centrumandragogiky.cz

www.centrumandragogiky.cz

CineStar Hradec Králové

OC Futurum, Brněnská 1825/23 A
500 09 Hradec Králové

firmy@cinestar.cz

https://firmy.cinestar.cz

Clarion Hotel Špindlerův Mlýn

Labská 111
543 51 Špindlerův Mlýn

reservations.chsm@clarion-hotels.cz

www.clarionhotelspindleruvmlyn.com

ČPP Aréna

Komenského 1214/2
500 03 Hradec Králové

sekretariat@mountfieldhk.cz

www.mountfieldhk.cz

Grund Resort Golf & Ski

Mladé Buky 445
542 24 Mladé Buky

reception@grundresort.cz

www.grundresort.cz

Harmony Club Hotel

Špindlerův Mlýn – Bedřichov 106
543 51 Špindlerův Mlýn

harmonysm@harmonyclub.cz

www.harmonyclub.cz

Hotel Horizont

Pec pod Sněžkou 141
542 21 Pec pod Sněžkou

akce@hotelhorizont.cz

www.hotelhorizont.cz

Hotel Rajská zahrada

Komenského 70
549 01 Nové Město nad Metují

recepce@hotelrajskazahrada.cz

www.hotelrajskazahrada.cz

Hotel reStart

Revoluční 1267
506 01 Jičín

recepce@hotelrestart.cz

www.hotelrestart.cz

Hotel Studánka

Rychnov nad Kněžnou 505
516 01 Rychnov nad Kněžnou

recepce@hotelstudanka.cz

www.hotelstudanka.cz

Hotel Špindlerova bouda

Špindlerův Mlýn 108
543 51 Špindlerův Mlýn

info@spindlerovabouda.cz

www.spindlerovabouda.cz

Hotel U Beránka

Masarykovo náměstí 74
547 01 Náchod

marketing@hotel-beranek.com

www.hotel-beranek.com

Hrad Kost

Podkost 1
507 44 Libošovice – Podkost

kubesova@kinsky-dal-borgo.cz

www.kost-hrad.cz

Klášter Broumov

Klášterní 1
550 01 Broumov

vkcb@broumovsko.cz

www.klasterbroumov.cz

Lázně Velichovky 1897

Lázně 100
552 11 Velichovky

info@lazne1897.cz

www.velichovky.cz

Orea Resort Horal

Svatopetrská 280
543 51 Špindlerův Mlýn

horal@orea.cz

www.orearesorthoral.cz

Penzion Na Faře

Dubenec 1
544 55 Dubenec

info@penzionnafare.cz

www.penzionnafare.cz

PETROF Gallery

Na Brně 1955
500 06 Hradec Králové

info@petrofgallery.cz

www.petrofgallery.cz

Podorlický skanzen Krňovice

Krňovice 35
503 46 Třebechovice pod Orebem

skanzen@krnovice.cz

www.krnovice.cz

Resort sv. František –
Erlebachova a Josefova bouda

Špindlerův Mlýn 109
543 51 Špindlerův Mlýn

betlem@spmlyn.cz

www.erlebachovabouda.cz

Safari Park Resort

Štefánikova 1029
544 01 Dvůr Králové nad Labem

safarilodge@zoodvurkralove.cz

www.safariparkresort.cz

Spa Resort Tree of Life

Lázeňská 531
507 81 Lázně Bělohrad

recepce@treeoflife.cz

www.treeoflife.cz

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Hradecká 1250/2
500 03 Hradec Králové

knihovna@svkhk.cz

www.svkhk.cz

UFFO – Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas

náměstí Republiky 999
541 01 Trutnov

info@uffo.cz

www.uffo.cz

Venclův statek

Javornice 180
517 11 Javornice

info@vencluvstatek.cz

www.vencluvstatek.cz

Zámecký resort Dětenice

Zámek Dětenice
507 24 Dětenice

info@detenice.cz

www.detenice.cz

Zámek Doudleby nad Orlicí

Zámek 1
517 42 Doudleby nad Orlicí

info@zamek-doudleby.cz

www.zamek-doudleby.cz

Zámek Karlova Koruna

Pražská 1
503 51 Chlumec nad Cidlinou

kubesova@kinsky-dal-borgo.cz

www.karlovakoruna-zamek.cz
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POHODA NAD MRAKY ANEB PROSTOR
MEZÍ PRACÍ, ZÁBAVOU A SNY
Areál Friesovy boudy

HOTEL A PENZION S MINIPIVOVAREM

Areál poskytuje výjimečnou atmosféru pro osvěžení mysli i těla.
Uspořádejte zde teambuildingovou akci, školení, či firemní večírek!
Strážné 95, 543 52 Strážné - info@friesovyboudy.cz - (+420) 724 230 884

WWW.FRIESOVYBOUDY.CZ
WWW.PENZIONANDULA.CZ
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Šest tipů pro
návštěvu Pardubického kraje
DESTINAČNÍ SPOLEČNOST
VÝCHODNÍ ČECHY

Foto: 8x Destinační společnost Východní Čechy

Oddělení East Bohemia
Convention Bureau
náměstí Republiky 12
530 02 Pardubice
e-mail: dsvc@vychodnicechy.info
www.kongresypardubickykraj.cz

Turistický region Východní Čechy se nachází na hranicích Čech a Moravy a pokrývá území současného Pardubického kraje.
Na severu sousedí s Polskem a díky své poloze je dobře dostupný také ze všech ostatních států sousedících
s Českou republikou – Slovenska, Rakouska a Německa.
East Bohemia Convention Bureau
Jsme regionálním partnerem Czech Convention
Bureau a specialistou na kongresový a incentivní turismus v Pardubickém kraji. Rádi vám
bezplatně pomůžeme s výběrem vhodné
lokality pro vaši akci, ověříme její dostupnost
a provedeme předběžnou rezervaci pronájmu
konferenčních prostor a ubytování, poradíme
s návrhem programu a sestavením itineráře
doprovodných akcí, doporučíme unikátní místo
a náměty pro incentivní i teambuildingové
akce a navrhneme zajímavá turistická místa
v destinaci.

Hotel Tvrz Orlice
je ideálním místem pro různorodé firemní akce.
Historické prostory s technickým vybavením a zázemím moderního konferenčního centra dodají
vaší akci jedinečnou atmosféru. Ke každé firemní
akci přistupují individuálně. Všem hostům se vždy
snaží připravit dokonalý zážitek. Jsou připraveny
3 konferenční sály pro celkem 120 osob, 23 pokojů pro 70 účastníků a event manažer k vašim
službám. Samozřejmostí je catering podle vašich
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představ, zážitková gastronomie, sklep jako středověká krčma a krásné okolí.

hodovní sál v domě zbrojnošů, lovecký salonek
a další stylové prostory.

Hrad Svojanov

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Uprostřed hlubokých lesů nad romantickým
údolím řeky Křetínky stojí malebný hrad Svojanov,
jeden z nejstarších královských hradů u nás. Je to
jediný hrad v Čechách, v jehož architektuře se mísí
gotika s empírem, tedy středověk s 19. stoletím.
Nabízí celoroční využití hradních prostor se zajištěnými cateringovými službami. K dispozici je také

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je
jedním z nejstarších hřebčínů na světě a zároveň
domovem nejstaršího původního českého plemene
koní – koně starokladrubského. Od 6. července 2019 je pak celý krajinný komplex kladrubského
hřebčína včetně koní v něm chovaných novou
českou kulturní památkou zapsanou na seznam

MICE pod vlivem technologií

světového dědictví UNESCO. V rámci vaší akce
je možno zajistit bohatý doprovodný program
s prohlídkou stájí, projížďkou nezaměnitelnou
krajinnou scenérií hřebčína v kočáře taženém
starokladrubskými koňmi, s prohlídkou zámku
a se spoustou dalších aktivit.

Zámecké návrší Litomyšl (UNESCO)
Náročná klientela, velký event a k tomu prostředí
historického města Litomyšl? Tyto benefity dostanete, když zvolíte pro svoji konferenci či meeting

Zámecké návrší Litomyšl. Vyniká nejen luxusními
prostory, ale i velkou kapacitou. Ke své akci můžete
například využít zámeckou jízdárnu či pivovar.

Kongres hotel Jezerka
Nachází se v CHKO Železné hory u Sečské
přehrady, 100 km od Prahy. Nabízí ubytování
v moderně zařízených pokojích standardu čtyř
hvězdiček. Součástí hotelu jsou restaurace, dvě
vinárny, kongresový sál a jedno z nejmodernějších
Wellness & Spa v České republice. Pro volný čas

mohou návštěvníci využít fitness centrum, půjčovnu sportovních potřeb, laserovou střelnici, squash,
venkovní umělou lezeckou stěnu, přírodní koupání, sportovní hřiště, bowling nebo stolní tenis.

Relax & sport resort Dolní Morava
Nabízí množství sportovních aktivit jako lanový
park, horolezeckou stěnu, skoky volným pádem,
nejdelší bobovou dráhu, letní provoz lanovky,
lyžování, sáňkování, tenis, bowling a golfový simulátor. Hotel je vybaven bazénem s protiproudem

a panoramatickým výhledem na okolní horské
hřebeny, dále vířivkami, finskou a parní saunou,
fitness centrem, půjčovnou sportovních potřeb
a venkovním sportovním hřištěm. Kongresové
prostory hotelu disponují nejmodernější AV technikou, která umožňuje sdílet obraz a zvuk mezi
všemi sály, sdílet streamy z konference s okolním
prostředím. V sále lze prezentovat auta či jiné
objemné výrobky. ■

www.zamecke-navrsi.cz
www.jezerka.cz
www.dolnimorava.cz
www.tvrzorlice.cz
www.svojanov.cz
www.nhkladruby.cz
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Nejvýznamnější konferenční kapacity v Pardubickém kraji
Congress Centre Pardubice

Masarykovo náměstí 2799
530 02 Pardubice

info@ccafi.cz

www.ccafi.cz

Dům techniky Pardubice

nám. Republiky 2686
532 27 Pardubice

dtpce@dtpce.cz

www.dtpce.cz

EA Hotel Kraskov

Starý Dvůr 47
538 43 Třemošnice

kraskov@eahotels.cz

www.hotelkraskov.cz

Fabrika Svitavy

Wolkerova alej 92/18
568 02 Svitavy

recepce@kultura-svitavy.cz

www.kultura-svitavy.cz

Golf & Spa Resort Kunětická Hora

Dříteč 155
533 05 Dříteč

event@grkh.cz

www.grkh.cz

Hotel Aplaus

Šantovo náměstí 181
570 01 Litomyšl

recepce@hotelaplaus.cz

www.hotelaplaus.cz

Hotel Erwin Junker

Pardubická 332
534 01 Holice

hotel@junker.cz

www.hoteljunker.cz

Hotel Euro

Jiráskova 2781
530 02 Pardubice

info@hoteleuro.cz

www.hoteleuro.cz

Hotel Filipinum

Aloise Hanuše 141
561 64 Jablonné nad Orlicí

hotel@filipinum.cz

www.filipinum.cz

Hotel Jezerka

Ústupky 278
538 07 Seč

recepce@jezerka.cz

www.jezerka.cz

Hotel Pierre

Kunětická
530 09 Pardubice

konference@pierrehotel.cz

www.pierrehotel.cz

Hotel Trim

Semtínská 56
533 53 Pardubice

provozni@hoteltrim.cz

www.hoteltrim.cz

Hotel Tvrz Orlice

Orlice 1
561 51 Letohrad

gastro@eywan.cz

www.tvrzorlice.cz

Hotel UNO

T. G. Masaryka 897
562 01 Ústí nad Orlicí

hotel.uno@rcaktiva.cz

www.hoteluno.cz

Hotel Zlatá Hvězda

Smetanovo nám. 84
570 01 Litomyšl

zlata.hvezda@lit.cz

www.zlatahvezda.com

Hotel Zlatá štika

Štrossova 127
530 03 Pardubice

hotel@zlatastika.cz

www.zlatastika.cz

Hrad Svojanov

Hrad Svojanov
569 73 Svojanov 1

info@svojanov.cz

www.svojanov.cz

Ideon Pardubice

Jiráskova 1963
530 02 Pardubice

akce@pvv.cz

www.pvv.cz

Kramářova chata

Orličky 186
561 55 Orličky

recepce@suchak.cz

www.suchak.cz

Muzeum Chrudim

Široká 85
537 01 Chrudim

beranova@chbeseda.cz

www.salmuzeumcr.cz

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Kladruby nad Labem 1
533 14 Kladruby nad Labem

podatelna@nhkladruby.cz

www.nhkladruby.cz

Natura Park

Štolbova 2874
530 02 Pardubice

kindlova.paleta@seznam.cz

www.natura-park.cz

Penzion Terezka

Velká Morava 32
561 69 Dolní Morava

rezervace@dolnimorava.cz

www.dolnimorava.cz/penzion-terezka

Renospond

Zderaz 119
539 44 Proseč

renospond@renospond.cz

www.renospond.cz

Smetanův dům Litomyšl

Komenského nám. 402
570 01 Litomyšl

smetanuv.dum@litomysl.cz

www.smetanuvdum.cz

Společenské centrum Nový dvůr

Nový dvůr 143
561 51 Letohrad

restaurace@novydvur-letohrad.cz

www.novydvur-letohrad.cz

Univerzita Pardubice

Studentská 95
532 10 Pardubice 2

petra.cernohuba@upce.cz

www.upce.cz/pronajmy

Wellness Hotel Vista

Dolní Morava 46
561 69 Dolní Morava

firemky@dolnimorava.cz

www.hotel-dolnimorava.cz

Zámecké návrší Litomyšl

Jiráskova 133
570 01 Litomyšl

info@zamecke-navrsi.cz

www.zamecke-navrsi.cz

Zámek Pardubice

Zámek č. p. 2
530 02 Pardubice

pronajmy@vcm.cz

www.vcm.cz
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Chrudimská
beseda

Fibichův sál

kapacita: 300 míst

www.chrudimskabeseda.cz

kongresy | svatby | plesy | sympozia

možnost cateringu Měšťanské restaurace Muzeum
Široká 85, 537 01 Chrudim | +420 469 660 665 | beranova@chbeseda.cz

Měšťanská restaurace Muzeum

Vinárna v Muzeu

Muzeum barokních soch

Přednáškový sál Muzea

Divadelní kavárna

Galerie v Muzeu

kapacita: 90 míst

kapacita: 40 míst

kapacita: 48 míst

kapacita: 100 míst

kapacita: 130 míst

kapacita: 60 míst

MICE pod vlivem technologií

Objevte Vysočinu v celé její kráse
Panenská příroda, malebné vísky i městečka, historické skvosty, ale i přívětiví lidé a nespočet zajímavých míst, která si
právem oblíbili i filmaři. Hledáte-li inspiraci na netradiční ubytování či zábavné putování, máme pro vás tahák plný zážitků.
Jen si vybrat!
Zámek Úsobí

Dalešický pivovar
Onen ráj paní sládkové v podání Magdy Vášáryové
stojí za návštěvu nejen milovníkům piva a Postřižin. Onen věhlasný komín tu ale nehledejte, ten je
v pivovaru nymburském, a to je přece jen kus cesty.

Středověká tvrz Gerstein
To je největší srub na Vysočině. Toužíte-li po
víkendu offline, po víkendu provoněném smrkovým dřevem, v klidu, jaký si už ani nepamatujete,
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Foto: 3x archiv COT group

Nabízí ubytování v líbivých komnatách či stylově
zařízených apartmánech se zdobným nábytkem.
Nádech všudypřítomné historie pohladí na duši
a zároveň rozpustí chmury i nevítaný stereotyp.

pak jste tu správně. A klidně si to můžete dopřát
v rámci firemního teambuildingu.

Glamping u Poličky
Představuje maximální sounáležitost s přírodou
bez narušení komfortu. Nepohodlné stany, do kterých se musíte soukat po čtyřech, a k tomu se
navíc probouzíte rozlámaní, střídají mini příbytky
ve stylu, jako jsou tiny či tree housy nebo zařízené
maringotky. A věřte, že budík není potřeba.

Chlouba Vysočiny
To je Roštejn, pozdně gotický lovecký hrad ze
14. století, který najdete asi 7 kilometrů od Telče,
na skalnatém vrcholku Javořických vrchů u obce
Doupě. ■
LENKA ZELNITIUSOVÁ

NECHTE SE HÝČKAT
KRÁSOU JIŽNÍ MORAVY
Hotel nabízí ubytování ve 42 designových
pokojích, restauraci, konferenční sály, vinný
sklep pro pořádání degustací, firemních
nebo společenských akcí.

Dlouhá 69, Velké Pavlovice

WWW.HOTEL-LOTRINSKY.CZ
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BRNO CONVENTION BUREAU
Radnická 2
602 00 Brno
e-mail: info@brnoconvention.cz
www.brnoconvention.cz

Region bohatý na technologie
a radost ze života

Foto: vinařství Lahofer

Jižní Morava:

Technologický hub v srdci Evropy. Brno je městem inovací, kam se sjíždějí špičky ve svých oborech a posouvají technologie
kupředu. Zároveň tady na jihu Moravy víme, jak nabrat síly a zapomenout na stres.
vých poskytovatelů služeb a toho nejlepšího vína
(a možná překvapivě i piva!) je neodolatelnou pozvánkou k uspořádání vaší firemní akce právě zde.
I my posouváme kvalitu našich služeb neustále
vpřed. Proto nový rok vítáme novým brandem.
Z Moravia Convention Bureau se stává Brno Convention Bureau, aby nový název lépe vymezoval
prostor naší působnosti – Brno a jižní Moravu.
Rádi vám pomůžeme s výběrem destinace, nalezením vhodných prostor i vyladěním a doplněním
vašeho programu. Jsme tu pro vás a vaše úspěšné
eventy.

Na vlně inovací –
Brno Convention Bureau
Inovace a touha neustále vylepšovat nabídku
žene vpřed i zbytek regionu. Mnoho podnikatelů
v posledních letech rozšířilo jak své prostory, tak
služby a nabízí teď pro náročného kongresového
turistu vše pod jednou střechou. Kombinace genia
loci moravské metropole, místní krajiny, pokroko-
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Brno

Foto: Monika Hlavacova, Pocket media s.r.o.

B

rno v posledních letech dokázalo získat
věhlas středoevropského hi-tech hubu
a přitáhlo pozornost technologických firem
i zajímavých startupů. Moravská metropole se
zkrátka těší respektu v oblasti vědy a výzkumu
a společně se silným zázemím celého regionu
je perfektním místem pro pořádání odborných
konferencí a kongresů.

a Lednicko-valtického areálu. Ale vezmeme to
pěkně od podlahy, tedy vlastně od sklepa. Brněnské podzemí – to už není jen Labyrint pod Zelným trhem nebo tajemná kostnice pod chrámem
sv. Jakuba. Vstupte do historických vodojemů na
Žlutém kopci. Monumentální prostory evokují
Tolkienovu Morii. Své obchodní partnery můžete
pozvat také na loď, nebo do hvězdárny.

To je město, které se musí zažít. Leží mezi kulisami přírodních krás Podyjí, Moravského krasu

Augustiniánské opatství
Je libo špičkový hotel v centru Brna, nebo radši
komornější boutique hotel na úpatí Pálavy? Možnosti jsou otevřené, pronajmout si můžete i část
Augustiniánského opatství s krásnou zahradou,
kde žil a pracoval Gregor Johann Mendel. To se
v roce oslav 200. výročí od jeho narození obzvláště
hodí, co říkáte?

MICE pod vlivem technologií

Foto: Oldřich Hrb

5 TOP
incentivních
zážitků

zkoumání nebo ochutnání. Celkem 1 200 kilometrů ucelených cykloturistických tras láká k aktivnímu odpočinku po náročném školení. Šlápněte
do pedálů a poznejte jihomoravskou krajinu – od
starobylého Znojma až po Uherské Hradiště na
Slovácku. Objevte malebná města i vinařské vesničky s typickou sklepní architekturou, historické
a přírodní památky UNESCO a také folklór a vína
pohostinných moravských vinařů.

Krásnými prostory pro konferenci to ale nekončí. K perfektně zvládnuté akci přidáme neotřelý
program i výlety pro vaše klienty nebo zaměstnance. Díky pracovitosti a nápaditosti místních lidí
je z čeho vybírat. Nabídka je, stejně jako celá jižní
Morava, rozmanitá. Na každém kilometru vás čeká
jiná scenérie, jiný zážitek.

Foto: Jan Caga

Adrenalin v Moravském krasu
Projížďka po Punkvě a prohlídka dna Macochy
jsou skvělou variantou pro váš incentivní program.
které jinde v České republice nejsou. Dáme ruku
do ohně za místní barmany a prolomení bariér
vašich večerních jednání.

Pivní tour
Foto: Petra Vlkova

Vítejte v regionu s největším počtem minipovarů
v celé republice. Ano, čtete správně. Odměňte své
zaměstnance objevováním pivních krás kraje třeba
v minipivovaru Dubňak, který se chlubí vítězstvím
na letošní přehlídce Gourmet jižní Morava. Vyberte si z oceněných podniků nebo vyrazte rovnou na
pivní stezku na Tišnovsko. ■

Na den vinařem
Vinobraní je pro vinaře nejočekávanější období
roku. Pojďte se přidat, třeba na teambuilding! Do
vinohradu vyrazíte za ranního chládku. Od prvního sebraného hroznu po naplnění bedny stihnete
probrat mnoho pracovních i nepracovních témat.
Oběd vás čeká přímo na vinici za povídání vinaře,
který vás zasvětí do tajů svého řemesla. Ochutnáte
právě vylisovanou vinnou šťávu, lahodný burčák
a na závěr víc než zasloužený tekutý poklad uzrálý
pod moravským sluncem. Takový zážitek stmelí
tým víc než cokoli jiného.

Na kole po vinicích
Vítr ve vlasech, malebná, mírně zvlněná krajina
a na každém kilometru něco zajímavého k pro-

Ale možná jste dobrodružnější povaha. Nasaďte
si přilbu a čelovku, nasedněte do horolezeckého
úvazu a pojďte se spustit do 40 metrů hluboké
jeskynní kaskády plné průlezů, propastí a komínů. Speleoferrata v Moravském krasu vás nechá
sáhnout si na vlastní limity!

Brno bar tour
Slyšeli jste někdy o Baru, který neexistuje, Super
Panda Circus baru nebo o Výčepu Na Stojáka?
Ti, kteří stáli za rozvojem brněnské barové scény,
se nebáli experimentovat. Přijeďte do Brna zažít
noční život a poznat bary s jedinečnými koncepty,

www.komora.cz
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Nejvýznamnější konferenční kapacity v Jihomoravském kraji
Abzac

Šimáčkova 704/135
628 00 Brno-Líšeň

info@abzac.cz

www.abzac.cz

Augustiniánské opatství

Mendlovo náměstí 157/1
603 00 Brno

asistentka@opatstvibrno.cz

www.opatstvibrno.cz

Barceló Brno Palace

Šilingrovo nám. 2
602 00 Brno

brnopalace.events@barcelo.com

www.barcelo.com

Best Western Premier Hotel
International Brno

Husova 200/16
602 00 Brno

sales@hotelinternational.cz

www.hotelinternational.cz

Bukovanský mlýn

Bukovany 70
696 31 Bukovany

info@bukanovsky-mlyn.cz

www.bukanovsky-mlyn.cz

Clubco

Vlněna 5
602 00 Brno-střed

adriana.sniegonova@ctp.eu

www.clubco.cz

Courtyard by Marriott Brno

Holandská 12
639 00 Brno

brno.groups@courtyard.com

www.courtyardbrno.cz

Dům umění města Brna

Malinovského nám. 2
602 00 Brno

info@dum-umeni.cz

www.dum-umeni.cz

Hotel Amande Wine Wellness

Husova 8
693 01 Hustopeče

info@amandehotel.cz

www.amandehotel.cz

Hotel Cosmopolitan Bobycentrum

Sportovní 559/2 A
602 00 Brno

sales@hotelcosmopolitan.cz

www.hotelcosmopolitan.cz

Hotel Olberg

Olomučany 58
679 03 Olomučany

konference@olberg.cz

www.olberg.cz

Hotel Volarik

22. dubna 1000/28
692 01 Mikulov

event@hotelvolarik.cz

www.hotelvolarik.cz

Hrad Špilberk

Špilberk 210/1
662 24 Brno

muzeum.brno@spilberk.cz

www.spilberk.cz

Hvězdárna a planetárium Brno

Kraví hora 2
616 00 Brno

e-mail@hvezdarna.cz

www.hvezdarna.cz

Impact Hub Brno

Cyrilská 508/7
602 00 Brno

brno@impacthub.cz

www.hubbrno.cz

Lahofer

Vinice 579
671 82 Dobšice

petr.tomek@lahofer.cz

www.lahofer.cz

Letohrádek Mitrovských

Veletržní 19
603 00 Brno

info@letohradekbrno.cz

www.letohradekbrno.cz

Moravská Galerie
Místodržitelský palác

Husova 18
662 26 Brno

info@moravska-galerie.cz

www.moravska-galerie.cz

OREA Congress Hotel Brno

Křížkovského 458
603 73 Brno-střed

conference@orea.cz

www.oreacongresshotelbrno.cz

Otevřená zahrada

Údolní 33
602 00 Brno

pronajmy@nap.cz

www.otevrenazahrada.cz

PREMIUM Hotel

Pražská 2133/100
669 02 Znojmo

event@premiumhotel.cz

www.premiumhotel.cz

Sklep na vyhlídce

39518
664 64 Nové Bránice

info@sklepnavyhlidce.cz

www.sklepnavyhlidce.cz

SONO Centrum

Veveří 113
616 00 Brno

sales@hotelsono.cz

www.sonocentrum.cz

Veletrhy Brno

Výstaviště 1
647 00 Brno

rent@bvv.cz

www.bvv.cz/rent

VIDA! science centrum

Křížkovského 554/12
603 00 Brno

pronajmy@vida.cz

https://vida.cz/pronajmy

Vila Löw-Beer

Drobného 22
602 00 Brno

vila@vila.mubrn.cz

www.vilalowbeer.cz

Vinařství Skalák

Skalka 85
696 48 Skalka

info@sklepskalak.cz

www.sklepskalak.cz

Wellness hotel Panorama

Češkovice 168
678 01 Blansko

manager@hotelpanorama.cz

www.hotelpanorama.cz

Zámek Slavkov

Palackého nám. 1
684 11 Slavkov u Brna
Zámek 1
691 42 Valtice

info@zamek-slavkov.cz

www.zamek-slavkov.cz

valtice@npu.cz

www.zamek-valtice.cz

Zámek Valtice
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Východní Morava

Foto: Martin Peterka

’
Region s batovským
odkazem

www.eastmoravia.com 

www.vychodni-morava.cz
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Východní Morava:

Inspirující místo pro výjimečná setkání
CCRVM – EAST MORAVIA
CONVENTION BUREAU
J. A. Bati 5520

Foto: Martin Peterka

761 90 Zlín
tel.: +420 577 043 903
e-mail: kongresy@vychodni-morava.cz
www.eastmoravia.com

Autentický region Východní Morava by se vám měl dostat do hledáčku míst, pokud hledáte opravdový zážitek pro své
pracovní partnery. Jeho jedinečnost a pestrost pramení ze spojení oblastí – Kroměřížska, Slovácka, Valašska, Zlínska
a Luhačovicka. Destinace nabízí řadu zajímavých míst pro výjimečná setkání, ať už se jedná o firemní setkání, konference,
či akce. Specifikem regionu je bohatá historie spjatá se světovými firmami a značkami, mezi které neodmyslitelně patří
firma Baťa. Podnikatelská síla a fenomén celého Zlínského kraje je znát na mnoha místech.

N

Zlínsko a Luhačovicko a okolí –
ty nejlepší služby pro vybranou klientelu
Toužíte-li s obchodními partnery či svými
spolupracovníky poznat funkcionalismus v několika oblastech, pak je tím správným místem
Zlín. Dýchne na vás Baťův odkaz v historických

sídlech i nálada města má stále svůj genius loci.
Jen kousek od Zlína, v Luhačovicích a v dalších
místech, lze najít jen ty nejlepší služby pro vybranou klientelu. Lázeňské město nabízí kvalitní
zázemí v nejmodernějších hotelech s wellness
službami.

foto: 7x CCRVM

ové technologie přináší velké zvýhodnění a zefektivnění při práci, ale osobní setkání jsou nenahraditelná a mají velkou přidanou hodnotu.
Proto přicházíme s tipy, kde si na Východní Moravě
„vyčistit“ hlavu a utužit pracovní kolektiv nebo kde
se vaše setkání stane alespoň více neformální.
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zahradami UNESCO – to je Kroměříž. Stejně tak
zajímavé zážitky při firemních setkáních nabízejí
třeba ranče, z nichž se lze vydat po značených
hipostezkách, nebo se ocitnout na chvíli v kulisách
westernového filmu. Po pracovním setkání nebo
firemním školení lze vyrazit do pivních lázní a vychutnat si tradiční mok i v jiné podobě.
Návštěva takových míst nám dnes více než kdy
jindy pomůže očistit se od starostí i stresu všedních dní. A to není málo. Pamatujte, že malebná
východní Morava vás vždy přivítá s otevřenou
náručí.

Valašsko – firemní akce v panenské
přírodě spojené s relaxací
Výběr správného místa je základem úspěchu
každého obchodního setkání, konference,
firemní akce, ale i neformálního teambuildingu,

Slovácko – region dochovaných tradic
Slovácko je rozmanitý region, který si váží svého
přírodního i kulturního bohatství. Folklor, historie,
kultura, víno, tradiční gastronomie. To vše zažijete
na Slovácku. Pohostinnost patří k hlavním rysům
zdejších obyvatel, proto nebudou chybět ani lákavé
ochutnávky tradičních jídel či svátečních koláčků.
Srdcem Slovácka je Uherské Hradiště a jeho
nedaleké okolí. Jestli vaši kolegové, nebo obchodní
partneři hledají něco neotřelého, při čem zažijí
dobrodružství a zábavu, i to umí nabídnout Slo-

vácko. Projížďky po Baťově kanále patří mezi ně.
Pokud ale toužíte po poklidném místě v kopcích,
lákadlem vám mohou být lesy Chřibů a Bílých
Karpat. Lze zažít i tradice zapsané v UNESCO, například Jízdu králů, nebo se vydat po části evropské
kulturní stezky po stopách Cyrila a Metoděje.

Kroměřížsko – teambuilding
v arcibiskupských sklepích nebo na ranči
Nádherné historické město se zámkem, galerií,
mincovnou, vinnými sklepy a světoznámými

či jakékoliv významné rodinné události. Krásná
místa obklopená přírodou Beskyd nabízejí
hotely ve Velkých Karlovicích. Hotely poskytují
perfektní zázemí v kongresových sálech, luxusně
vybavené pokoje i wellness zónu. Nezní úžasně
po náročném pracovním dni si dát saunový
rituál, při kterém vám hraje Čechomor? Tomu
se říká relax po Valašsku. Jedinečné zázemí nabízejí i valašské roubenky, kde lze strávit pobyt
či event a načerpat tak pozitivní energii, která
z regionu čiší. ■

www.komora.cz
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Olomoucký kraj:

Místo pro váš kongres se zárukou
CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU
OLOMOUCKÉHO KRAJE

Foto: Statutární město Olomouc

Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc
e-mail: michael.zacek@centralaok.cz
www.conventionok.cz

Olomoucký kraj je ideální destinací k pořádání akcí pro korporátní klientelu, a to jak v rozmanitém regionu Střední
Morava, tak i v horském prostředí Jeseníků. Central Moravia & Jeseniky Convention Bureau je oficiálním reprezentantem
Olomouckého kraje v oblasti kongresového cestovního ruchu. Střední Morava nabízí řadu konferenčních a kongresových
prostor, z nichž ty největší pojmou více než 1 000 účastníků, a Jeseníky nabízejí několik konferenčních kapacit s kvalitním
zázemím až pro 500 hostů.
Poznávací plavby a jízdy přírodní Olomoucí

Olomouc vždy patřila mezi nejvýznamnější královská města v českých zemích. Díky své výhodné
poloze, starobylé univerzitě, duchovním, kulturním a řemeslným tradicím byla po dlouhá staletí
přirozeným centrem Moravy, které lákalo umělce,
vzdělance a obchodníky. K unikátům města se řadí
také Arcidiecézní muzeum Olomouc. Jako jediná
památka v České republice se pyšní titulem European Heritage Label. Kromě svého nejcennějšího
highlightu, města Olomouce, nabízí Olomoucký
kraj řadu dalších míst, která stojí za vidění.

Plavby po řece Moravě lodí Marie Terezie. Řeka
Morava obtéká historické centrum Olomouce
a poté protéká do přírodní neregulované části
řeky Moravy, kde začíná lodní putování. Součástí plavby je i povídání o historii města, o řece
samotné a přírodě kolem řeky. Můžete vyzkoušet
i Ološlap – zábava, která pobaví.
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Foto: Martin Šilar
Foto: Jan Andreáš

Foto: Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje

Foto: Daniel Berka

Olomouc

Olomoucké tvarůžky
Olomoucký kraj je také vyhlášený svými gastronomickými specialitami v čele s Olomouckými

MICE pod vlivem technologií

Pivovar TVARG
Za návštěvu určitě stojí nově vzniklý pivovar
TVARG ve Velké Bystřici, kde spolu s originálním
pivem můžete ochutnat i tradiční tvarůžky a spoustu specialit z nich vyráběných. Tvargle si tu vyrábí
podle tradiční receptury sami. Je zde také možno
objednat exkurzi po pivovaru a výrobně tvarůžků.

Foto: 4x Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje

Foto: Daniel Schulz

tvarůžky. V Lošticích již přes 600 let zrají pravé
Olomoucké tvarůžky, které se proslavily daleko za
hranicemi naší republiky. V komplexu výrobny
tvarůžků v Lošticích poodhalíte tajemství výroby
tohoto jedinečného sýra a v muzeu nahlédnete do
jeho historie. V Lošticích můžete ochutnat také
slané tvarůžkové dezerty z Tvarůžkové cukrárny
nebo unikátní tvarůžkovou zmrzlinu z Kavárny
U lišky Bystroušky.

Jeseníky
Více na severu se dostaneme do oblasti Nízkého
a Hrubého Jeseníku. Zde najdeme stovky dobře
značených tras jak pro pěší turistiku, tak pro cykloturistiku, vyhlášená střediska zimních sportů, lázně, památky a kulturní akce jsou důvodem,
proč navštívit Jeseníky kdykoliv během roku.

Hrady a zámky v Olomouckém kraji
a jedinečným klimatem. První vodoléčebný ústav
na světě založil před více než 190 lety Vincenz
Priessnitz. Síla zdejších horských pramenů spočívá
v jejich molekulární struktuře, která z nich vytváří
doslova „živou vodu“. Energie okolní přírody
umocňuje lázeňskou relaxaci.

Velké Losiny
Velké Losiny – unikátní manufaktura představuje
vznik (ne)obyčejného papíru, provázejícího lidstvo
už tisíce let. Manufaktura na výrobu papíru ve
Velkých Losinách je jedním z nejstarších a nejdéle
fungujících podniků svého druhu v Evropě. Lze
objednat exkurzi s odborným výkladem.
Termální lázně Velké Losiny patří mezi nejstarší
a nejznámější moravské lázně s dlouholetou tradicí. Příroda dala Velkým Losinám do vínku léčivé
termální prameny, které mají blahodárné účinky
na pohybový aparát, nervovou soustavu a kožní
nemoci. Jejich teplota se pohybuje okolo 36 °C
a losinská balneoterapie je využívá k léčebným
koupelím. Příjemnou relaxaci poskytne také
unikátní Therme park, který nabízí devatero termálních bazénů a vodní atrakce.

Priessnitzovy léčebné lázně
Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník leží uprostřed horského prostředí s čistým ovzduším

Foto: m-ARK

Bohatá historie Olomouckého kraje dala vzniknout
pestré mozaice šlechtických sídel. K návštěvě lákají
otevřené brány hradu Bouzova, pověstného svým
pohádkovým vzhledem, kterého často využívají filmaři z celé Evropy. Za rozlehlými hradbami nově
zrekonstruovaného hradu Helfštýn se každoročně
pořádá mezinárodní setkání uměleckých kovářů –
Hefaiston. Honosným protikladem pevnostních
hradů jsou zdobné zámky rozeseté po celém kraji.
K nejnavštěvovanějším z nich patří např. Náměšť
na Hané, Tovačov, Úsov, Čechy pod Kosířem, Sobotín, Velké Losiny, většina těchto honosných sídel
nabízí prostory k netradičním eventům.

Přečerpávací vodní elektrárna
Dlouhé Stráně
Třetí největší přečerpávací vodní elektrárna
na světě a nejrozsáhlejší vodní energetické dílo
v České republice. Většina objektů se nachází pod
zemí, stavby na povrchu jsou ohleduplně začleněny do okolní přírody a vytvářejí s ní harmonický
celek. ■
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Nejvýznamnější konferenční kapacity v Olomouckém kraji
Arcibiskupský palác Olomouc

Wurmova 9
771 00 Olomouc

kupka.jan@ado.cz

www.arcibiskupskypalac.cz

BEA centrum

tř. Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc

sona.pavelkova@beacentrum.cz

www.beacentrum.cz

Bělecký Mlýn

Zdětín 71
798 43 Zdětín

office@beleckymlyn.cz

www.beleckymlyn.cz

Clarion Congress Hotel Olomouc

Jeremenkova 36
779 00 Olomouc

info.cchol@clarion-hotels.cz

www.clarioncongresshotelolomouc.cz

Comfort Hotel Olomouc Centre

Wolkerova 29
779 00 Olomouc

reception.colo@comfort-hotels.cz

www.comforthotelolomouccentre.com/cs/

Herbarium boutique hotel

Dobrovského 16b
779 00 Olomouc

info@herbariumhotel.cz

www.herbariumhotel.cz

Hotel Dlouhé Stráně

Rejhotice 72
788 11 Loučná nad Desnou-Kouty

info@hotelds.cz

www.hotelds.cz

Hotel Flora

Krapkova 439/34
779 00 Olomouc

hotelflora@hotelflora.cz

www.hotelflora.cz

Hotel Golf Resort Olomouc

Dolany – Véska 89
783 16 Dolany – Véska

recepce@golf-olomouc.cz

www.golf-olomouc.cz

Hotel Hesperia

Brněnská 55
779 00 Olomouc

hesperiahotel@gmail.com

www.hotel-hesperia.cz

Hotel Chateau Goldenstein

Branná 1
788 25 Branná

recepce@chateaugoldenstein.com

https://chateaugoldenstein.com/

Hotel Jana

Koliby 2
750 02 Přerov

recepce@hotel-jana.cz

www.hotel-jana.cz

Hotel Praděd Thamm

Krnovská 197
793 76 Zlaté Hory

recepce@hotelpraded.eu

www.hotelpraded.eu

Hotel S-PORT

Véska 91
783 16 Dolany – Véska

recepce@s-port.cz

http://s-port.cz

Hotel Tennis Club

Za Kosteleckou 49
796 01 Prostějov

hotel@tennis-club.cz

www.hoteltennisclub.cz

Hotel Zámek Velká Bystřice

Zámecké náměstí 773
783 53 Velká Bystřice

recepce@hotel-zamek.cz

http://zamekvelkabystrice.cz/

NH Collection Olomouc Congress

Legionářská 21
779 00 Olomouc

m.baslikova@nh-hotels.com

www.nh-olomouc.eu

NUTRENDWORLD

Chválkovice 604
779 00 Olomouc

recepce@nutrendworld.cz

https://nutrendworld.cz/hotel

Pevnost poznání,
Areál Korunní pevnůstky

17. listopadu 7
779 00 Olomouc

jan.jendrejek@upol.cz

www.pevnostpoznani.cz

Priessnitzovy léčebné lázně

Priessnitzova 12/299
790 03 Jeseník

info@priessnitz.cz

www.priessnitz.cz

Regionální centrum Olomouc

Jeremenkova 40b
779 00 Olomouc

rco@rco.cz

www.rco.cz

Resort HODOLANY

Ostravská 1
772 00 Olomouc

info@resort-hodolany.cz

www.resort-hodolany.cz

Resort Sobotín

Sobotín 13
788 16 Sobotín

reservation@resortsobotin.cz

www.resortsobotin.cz

Seminární Hotel Akademie

Hrubá Voda 59
783 61 Hlubočky

hrubavoda@hotelakademie.cz

http://hruba-voda.hotelakademie.cz

Sporthotel Kurzovní

Rejhotice 149E
788 11 Loučná nad Desnou

recepce@kurzovni.eu

https://kurzovni.eu/

Sportovní areál Kouty

Kouty nad Desnou 30
788 11 Loučná nad Desnou

marek@k3-sport.cz

www.kouty.cz

Termální lázně Velké Losiny

Lázeňská 323
788 15 Velké Losiny

sales@lazne-losiny.cz

www.lazne-losiny.cz

Theresian hotel & Spa

Javoříčská 5
779 00 Olomouc

reception@theresian.cz

www.theresian.cz

Wellness hotel Diana

Žárovská 618
788 15 Velké Losiny

info@diana-losiny.cz

www.diana-losiny.cz

Wellness hotel Hluboký dvůr

Hrubá Voda 21
783 61 Hlubočky

reditel@hlubokydvur.cz

https://resorthrubavoda.cz/
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Nepřekonatelné firemní akce
Váš event ve znamení
dokonalosti a jedinečnosti

Wellness hotel Vista****

Adrenalin

Trail Park | Mamutí horská dráha
Horské koloběžky | Adrenalin Park

TOP atrakce

Luxusní snídaně | Wellness | Fitness
Rauty | Coffee breaky | Tematické bufety
106 pokojů

Kongresové prostory

Stezka v oblacích | Bobová dráha | Obří mamut
Nejdelší visutý most na světě - Sky Bridge 721

7 variabilních sálů | Celková kapacita sálů 350 osob
Nejmodernější kongresové zázemí
Profesionální technické vybavení a podpora

Kontakt: firemky@dolnimorava.cz I Tel.: +420 731 139 301

MICE pod vlivem technologií

Moravskoslezský kraj:

Eventy s nádechem nevšednosti

MORAVIAN-SILESIAN
CONVENTION BUREAU
Foto: 10x archiv Magistrátu města Ostravy

Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava
e-mail: convention@ostrava.cz
www.convention.ostrava.cz

Nezaměnitelná atmosféra průmyslových lokalit, kvalitní služby a dostatečná kapacita činí z Ostravy a Moravskoslezského kraje
ideální místo pro pořádání kongresů, konferencí i menších firemních a společenských akcí všeho druhu. Stačí si jen vybrat.
Ostrava
Ostrava, to jsou v prvé řadě industriální památky. První kroky proto zpravidla směřují do bývalého industriálního komplexu Dolních Vítkovic,
který je působivý svou kapacitou a variabilitou.
Kousek odtud stojí Trojhalí stvořené pro módní
přehlídky a koncerty. V Ostravě se nachází dvě
muzea věnovaná hornictví, Landek Park a Důl
Michal.
Přeměnou industriálních památek na multifunkční
prostory získala Ostrava nový rozměr. Architektonicky významná aula Gong nebo surové prostory
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Dolu Michal si již získaly organizátory akcí po
celém světě. Propojovat firemní akce s incentivou
není pro kraj, který je známý svými věhlasnými
kulturními festivaly, golfovými hřišti nebo hned
dvěma pohořími, žádný problém.
Za místo svého setkání si Ostravu vybrali například Světová zdravotnická organizace (WHO)
a blogeři z celého světa v rámci konference
TBEX EUROPE 2018 (poprvé ve střední Evropě).
V Ostravě se také každoročně konají mezinárodní a evropské šampionáty, atletické mítinky
a turnaje.

Dolní Vítkovice
Dolní Vítkovice patří k nejnavštěvovanějším
místům v ČR. Tento industriální skvost kromě
komentovaných prohlídek areálu, Světa techniky,
Národního zemědělského muzea, Bolt Tower,
Heligonky Jaromíra Nohavici apod. nabízí i bohatý
kulturní program. Festivaly Colours of Ostrava
nebo Beats for Love jsou světoznámé. Celý areál
dokáže pojmout až 50 000 lidí, přičemž největší
sál v Gongu nabízí až 1 509 míst k sezení a největší
kongresový hotel Clarion Congress Hotel Ostrava
má kapacitu více než 1 000 delegátů.

MICE pod vlivem technologií

Trojhalí Karolina
O zajímavá místa, která mohou být využita ke
kongresovým účelům v Ostravě, není nouze. Jen
pár set metrů vzdušnou čarou od Gongu se nachází další zrenovovaná industriální stavba Trojhalí
Karolina – kryté náměstí, které slouží jednou jako
sportovní hala, jindy zde můžete navštívit trhy, ale
konají se zde i koncerty, módní přehlídky či konference. Kapacitu lze přizpůsobit jednotlivým akcím
a může se vyšplhat až na 4 500 míst.

vanů – Radegasta, a když už budete nahoře, určitě
nevynechejte stezku korunami stromů – stezku
Valaška.

Klimkovice a Karlova Studánka
Pokud chcete spojit firemní akci s relaxací, lázně
v Klimkovicích a Karlově Studánce s nejčistším
ovzduším ve střední Evropě jsou ta pravá místa
pro odpočinek. Nejen milovníci piva jistě ocení
populární pivní koupele.

Landek
Dalším místem s puncem výjimečnosti je Vila na
Landeku s možností ubytování v rozlehlém parku
s divadelním amfiteátrem, odkud je krásný výhled
na celou Ostravu a nedaleké Beskydy.
Ostrava však není jen industriální. Pro své eventy
mohou organizátoři využít vedle kapacit hotelových zařízení také například Divadlo Antonína
Dvořáka z roku 1907, areál Slezskoostravského
hradu nebo Zámek Vítkovice a řadu dalších míst.

Hukvaldy
V malebných Hukvaldech, rodišti světově proslulého hudebního skladatele Leoše Janáčka, se nachází
největší zřícenina hradu na Moravě.

Štramberk a Kopřivnice
Cestou na Štramberskou Trúbu spojenou
s ochutnávkou místních Štramberských uší se
nezapomeňte zastavit v Kopřivnici, v sídle muzea
automobilky Tatra.

Pustevny
Jsou jedním z nejnavštěvovanějších horských středisek Beskyd. Na vrcholu je několik horských chat,
nejznámější jsou lidové stavby architekta Dušana
Jurkoviče. Vidět tam můžete také sochu boha Slo-

Beskydy a Jeseníky
Sportovní vyžití po celý rok nabízejí oblíbené
Beskydy či nedotčené Jeseníky. Celkem 6 golfových
resortů přitahuje nejenom tuzemské a zahraniční
golfisty, ale také pořadatele mezinárodních turnajů.
Z ubytovacích a kongresových kapacit určitě stojí
za zmínku Miura Hotel v Čeladné, Hotel Belaria
Resort v Hradci nad Moravicí, Kopřivná Resort
v Malé Morávce, horský hotel Lorkova vila či
některý z golfových resortů.

Plánujte firemní akce
a konference s námi!
V kanceláři Moravskoslezského Convention
Bureau vám rádi pomůžeme s výběrem lokace,
propojíme vás s vybranými subjekty v celém kraji,
zařídíme prohlídku konferenčních prostor či připravíme návrh incentivního programu. ■
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Hotel Centrum sídlí v historické budově bývalé
knihtiskárny. Má strategickou polohu v centru
města Hranice, 3,5 km od dálnice D1 mezi
Ostravou a Olomoucí a zároveň na železnici mezi
Prahou/Brnem a Ostravou. Zajišťujeme školení,
firemní eventy a večírky včetně ubytování
s kapacitou 55 osob v kategorii *** Superior.
Máme k dispozici optický internet včetně záložní
přípojky a robustní WiFi sítě.
Sál – kapacita 100 osob, klimatizace,
audiovizuální technika, vlastní bar,
prostor pro raut i kapelu.
Salónek – kapacita 30 osob, audiovizuální
technika, přirozená klimatizace, prostor pro raut.
Šéfkuchař Jakub Trčka je zárukou skvělé
gastronomie bez kompromisů. Snídaně, coffee
breaky, obědy i večeře vše v krásném prostředí
a s profesionální obsluhou v Tiskárna Restaurant.
Skvělá event manažerka Denisa Biskupová
nepřehlédne žádný detail a zajistí hladké
fungování díky precizně evidované
komunikaci s klienty.
Těší se na Vás, tým hotelu Centrum.
tel. 773 692 626
manager@hotelcentrumhranice.cz
www.hotelcentrumhranice.cz

