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DRUHÝ ROČNÍK PROJEKTU 
NOC HOTELŮ – 2018

Na začátku roku dne 26. ledna proběhl druhý ročník akce Noc Hotelů. 

Akce se dočkala zejména kladných ohlasů, a  to nejen u  návštěvníků 

v Praze, ale i v ostatních městech, která se akce Noc Hotelů zúčastnila. 

V  druhém ročníku se zapojilo celkem 140 hotelů po celé České 

republice, které nabídly více než 1400 dvojlůžkových pokojů včetně 

snídaně. Praha připravila pro hosty zvýhodněný vstup na Pražský hrad, 

do Národní galerie, Muzea hlavního města Prahy, ale také na 

Staroměstskou radnici.

Po spuštění promo kampaně jsme zaznamenali velkou poptávku 

a  zájem ze strany veřejnosti. Třetina hotelů, především tedy těch 

z  třídy 5* a  4*, byla vyprodána během několika hodin. AHR ČR ale 

i nadále motivovala hotely a ubytovací zařízení, aby do projektu vkládaly 

své kapacity i  po spuštění rezervací. Mnohé hotely se tak dohlásily 

ještě i  v  průběhu akce. K  25. 1. 2018 byla vyprodána téměř všechna 

ubytovací zařízení.

Pražané měli zájem také navštívit hotely a  dozvědět se něco o  jejich 

provozu a podnikání i bez samotného ubytování, což jim bylo v letošním 

ročníku umožněné. Všechny hotely tentokrát nabídly svým hostům 

prohlídky technického zázemí, což se setkalo  s  velkým zájmem ze 

strany veřejnosti. 

Všechny pražské hotely obdržely dotazník pro své hosty, aby AHR ČR 

získala pro tuto akci zpětnou vazbu. Recenze a náměty Pražanů jsme 

tak využili při vyhodnocení uplynulé akce a  zohlednili je při přípravě 

nového systému pro nadcházející ročník Noci Hotelů. 



DRUHÝ ROČNÍK PROJEKTU 
NOC HOTELŮ – 2018



TŘETÍ ROČNÍK PROJEKTU 
NOC HOTELŮ – 2019

Již 3. ročník projektu Noc Hotelů odstartoval 3. 12. 2018, kdy byly 

spuštěny rezervace pro obyvatele Prahy. Ty budou pokračovat až do 

24. 1. 2019. Akce si již tradičně klade za cíl zvýšit povědomí místních 

obyvatel o důležitosti cestovního ruchu pro město i  je samotné. Jejím 

prostřednictvím organizátoři chtějí poděkovat Pražanům za podporu 

turismu, za vstřícnost k  návštěvníkům města a  v  neposlední řadě za 

toleranci některých negativních vlivů, které jsou  s  turismem spjaté. 

Podstatou poděkování je „otevření hotelů“ rezidentům, a tedy možnost 

tak s nimi navázat vzájemně bližší vztahy a zároveň jim nabídnout nový 

zážitek v  jejich městě odhalením některých zajímavostí hotelových 

provozů nebo aktivit, které dělají pro podporu života obyvatel města.

Každý hotel nabízí dle svých možností určitý počet pokojů. Jak tomu 

bylo i v předchozím ročníku, hotely si samy vybraly ze tří symbolických 

cenových hladin 777,- Kč, 999,- Kč, 1.111,- Kč. Jednotlivé pražské hotely 

nabídnou účastníkům této akce nejen své služby, ale připraví pro ně 

i  doprovodný program v  podobě prohlídky technického zázemí hotelu 

tzv. „show round“. Většina z  partnerů nabízí ještě další doprovodný 

program pro tuto akci a to v podobě slevy na různé aktivity, které jsou 

podrobně rozepsány na webových stránkách Noci Hotelů. V  minulých 

ročnících byly doprovodné akce ze strany veřejnosti velmi kladně 

hodnoceny.

K  projektu byla připravena a  spuštěna ve zcela nové podobě webová 

stránka www.NocHotelu.cz, která slouží jako hlavní informační zdroj. 

Jelikož byl o projekt ze strany hoteliérů i obyvatel různých měst velký 

zájem, rozrostl se projekt do více měst v České republice, tudíž byl pro 

Prahu vytvořen nový webový odkaz praha.nochotelu.cz. Hlavní důraz 

stránek je kladen na prezentaci významu cestovního ruchu a zároveň 

na prezentaci samotných hotelů. 

https://www.nochotelu.cz/
https://praha.nochotelu.cz/


NOVINKY PRO ROK 2019
Po zkušenosti z  minulých let jsme nyní připravili nové a  praktičtější 

uživatelské rozhraní. Pro hotely jsme vytvořili elektronický systém pro 

registraci, na jejímž základě si hotely budou moci veškeré informace 

o  svých volných kapacitách, doprovodných programech a  své fotky 

upravovat již samy, aby veškeré informaci byly co nejaktuálnější.

V  systému jsme také připravili i  takzvané postupné uvolňování 

ubytovacích kapacit. Každý hotel tedy 3. 12. 2018, kdy byly rezervace 

spuštěny, nabídl minimální počet pokojů, což jsou v  tomto případě 2, 

a  následně v  jakémkoli jiném datu uvolní zbylou ubytovací kapacitu. 

Tento systém by měl hotelům poskytnout větší flexibilitu a  možnost 

kdykoliv reagovat na vývoj v počtu registrací. 

Pro samotné návštěvníky jsme vytvořili přehled, kolik zbývá pokojů 

u  každého hotelu a  přehled doprovodných programů. Aktuální stav 

pokojů se po každém zaslání rezervačního formuláře automaticky sníží 

a při vyčerpání nabízené ubytovací kapacity se každému návštěvníkovi 

ukáže tlačítko „Vyprodáno“. Tím jsme předešli situacím z minulých let, 

kdy vyprodané kapacity byly nahlášeny na sekretariátu AHR 

a docházelo tak k prodlevě aktuálních počtů pokojů. 

Veškeré informace o celé CSR akci Noc Hotelů, ale také o památkách 

i  souvisejících kulturních akcích naleznete na webových stránkách 

www.NocHotelu.cz.

https://www.nochotelu.cz/
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PARTNEŘI NOCI HOTELŮ

Správa Pražského hradu připravila ve dnech 25. – 26. 1. 2019 50% 

slevu z plného vstupného na prohlídku okruhu B.

Muzeum hlavního města Prahy nabídne 50% slevu z plného vstupného 

na Hlavní budovu muzea, Dům U  Zlatého Prstenu a  Novomlýnskou 

vodárenskou věž a  nové také na Malostranskou mosteckou věž ve 

dnech 25. – 26. 1. 2019.

Národní galerie Praha nabízí snížené vstupné na expozici "Evropské 

umění od antiky po baroka", která se nachází ve Šternberském paláci 

též ve dnech 25. – 26. 1. 2019.

Prague City Tourism poskytne pro Pražany zapojené do Noci Hotelů 

50% slevu na vstupenky na Staroměstskou radnici ve dnech 25. – 26. 

1. 2019. V případě návštěvy Staroměstské radnice nepotřebujete 

potvrzenou kartičku z hotelu.



RECENZE
• „Velice oceňuji, že nám byla nabídnuta možnost, poznat 

zázemí hotelu. Byl to opravdu velký zážitek, za který moc 

děkujeme. Je to výborný projekt, který nám dává možnost 

vidět hotely, do kterých bychom se z různých důvodů 

nepodívali.“

• „Děkujeme hotelu za skvělý zážitek, krásné 

přivítání s prohlídkou hotelu a přípitkem… Spalo se nám jako 

v pohádce!“

• „Je to velice zajímavá akce, velmi nás potěšila.“

• „S hotelem jsme byly zcela spokojeny a s kamarádkou jsme 

si náramně odpočinuly.“

• „Akce Noc hotelů se mi velice líbila. Projekt má opravdu 

skvělou propagaci.“



Nechte si poděkovat za podporu 

turismu a vstřícnost

k návštěvníkům našeho města! 

WWW.NOCHOTELU.CZ

https://www.nochotelu.cz/

