Zámecký hotel Sychrov je 12 let po svém otevření na
prodej. Hotel, který léta provozoval řetězec EuroAgentur
Hotels & Travel, je od loňského podzimu zavřený. Vlastník
hotelu, společnost Regal estate ze skupiny S group, nabízí
hotel ve výběrovém řízení prostřednictvím společnosti Naxos.
Nabídky do prvního kola je možné podávat do 15. března
letošního roku.

Několikaletá rekonstrukce známého karlovarského hotelu Thermal začne letos a potrvá do
roku 2021. Modernizace brutalistické stavby ze 70. let 20. století je rozdělena do 16 etap,
náklady dosáhnou 580 milionů korun. Více na www.thermal.cz.

Letiště Pardubice loni přepravilo více než 147 tisíc cestujících.
Výsledky zlepšilo i přes dvouměsíční výluku. V roce 2017 jeho služby
využilo 88 tisíc pasažérů. Od roku 1994 jde o třetí nejlepší výsledek. Více
na www.airport-pardubice.cz.

Letiště Praha otevřelo novou komerční zónu na Terminálu 2 o celkové rozloze 2200 m².
V nově vzniklém prostoru v části za bezpečnostní kontrolou se nachází šest retailových
obchodních jednotek a jedna restaurace, prostor brzy doplní také dětský koutek. Projekt nové
komerční zóny je největším rozšířením komerčních prostor na Terminálu 2 od jeho otevření
v roce 2006. Součástí komerční zóny je celkem šest obchodů, mezi nimi jsou tři prodejny
s módou The Fashion Place, prodejna s kosmetikou Rituals, obchod s kabelkami italské
značky Coccinelle a hračkářství Hamleys. Restauraci s unikátním konceptem tržiště zde
provozuje švýcarský řetězec Marché International, který má dvě své pobočky na Terminálu 1
již od října 2018. Více na www.prg.aero.

Nová marketingová kampaň Letiště Praha podpoří během celého letošního roku výjezdový
cestovní ruch a celou řadu zajímavých destinací v Evropě. Konkrétně se jedná o místa
v Chorvatsku, Itálii, Francii a Španělsku, kam se mohou cestující dostat přímým spojením
z Letiště Václava Havla Praha. V letošním roce bude do této kampaně zahrnuto 15 různých
míst ve čtyřech zemích ‒ Francii, Chorvatsku, Itálii a Španělsku. Vizuály tak budou cestující
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lákat k letům například do Splitu, Zadaru, Bari, Pisy, Marseille nebo Malagy. Podobný formát
kampaně by se měl opakovat každý rok a konkrétní destinace pravidelně střídat a doplňovat
právě podle dlouhodobé strategie Letiště Praha.

Letiště Praha jedná s několika leteckými dopravci o nových dálkových linkách do řady
destinací na Dálném východě. Prioritou jsou mimo jiné přímé linky do Tokia, Hongkongu nebo
Dillí, na podzim by se pak definitivně mělo rozhodnout o lince do Bangkoku. Letos přibydou
do letového řádu například Newark nebo Casablanka. Více na www.prg.aero.

České dráhy dosáhly loni 179,23 milionu přepravených cestujících, tedy o 4,5 milionu
více, než v roce 2017 a nejvíce za posledních deset let. Cestující vlaky Českých drah loni najezdili
celkem 8 225 miliardy kilometrů, což je nejvíce v historii společnosti, založené v roce 2003.
Více na www.cd.cz.

Skupina Smartwings Group loni přepravila přes 8,8 milionu pasažérů, což je o 7,5 procenta
více než v roce 2017. Celkem ale letadla skupiny přepravila přes deset milionů cestujících,
1,3 milionu pasažérů skupina přepravila na palubách svých letadel pro jiné dopravce. Skupina
loni uskutečnila rekordních 72 405 letů. Pravidelné linky Smartwings a ČSA loni využilo
celkem 5,7 milionu cestujících, přičemž více než 3 miliony klientů letěly pravidelnými linkami
Smartwings a téměř 2,7 milionu pasažérů linkami ČSA. Majoritním akcionářem ČSA se
Smartwings, a.s., stala koncem února 2018. Více na www.smartwings.com.

V České republice proběhne již pátý ročník
Blockchain & Bitcoin Conference Prague,
konference věnované blockchainu a kryptoměnám,
kterou pořádá společnost Smile-Expo. Akce se
zúčastní experti na blockchain, podnikatelé a
investoři z různých zemí. Odborníci z vedoucích
blockchainových společností promluví o aktuálních
trendech na světovém trhu s kryptoměnami a podělí se o své názory na budoucí vývoj
technologie blockchainu. 22. března 2019, Panorama Hotel, Praha. Více na
https://prague.bc.events.
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Český premiér Andrej Babiš požádal svého vietnamského kolegu Nguyena Xuan Phuca
o zrušení víz pro Čechy při pobytech do 15 dní. Podle něj by to pomohlo rozvoji turistiky.
Vietnamský premiér vzal žádost na vědomí, žádný příslib zrušení víz nebo termín, kdy by se
to mohlo stát, ale nezazněl. Ze zemí Evropské unie má Vietnam bezvízový styk s Dánskem,
Švédskem a Finskem. Některé další země mají z vízové povinnosti výjimku právě pro
krátkodobé návštěvy do 15 dnů, což Vietnam zavedl s cílem podpořit cestovní ruch. Více ZDE.

Ondřej Rušikvas nedávno odešel z ERV Evropské pojišťovny, kterou v roce 1992 společně s
Vladimírem Krajíčkem spoluzakládal a stal se stal COO/Deputy Chairmanem cestovní
kanceláře Blue Style. Na nové pozici v nové firmě má na starosti obchod, marketing, servisní
služby, klientské centrum a interní provozní záležitosti.

Počet hromadných ubytovacích zařízení pro turisty v Olomouckém kraji v letech 2014 až
2017 mírně klesl, a to kvůli úbytku levnějších druhů ubytování. Region tak v tomto
ohledu zaostává za většinou ostatních krajů. Zatímco v roce 2014 v Olomouckém kraji
fungovalo 461 hromadných ubytovacích zařízení, tak v roce 2017 jich bylo 455.
V Olomouckém kraji se v letech 2014 až 2017 snížil hlavně počet turistických ubytoven,
chatových osad a kempů. Na druhou stranu se zvýšil počet tří a čtyřhvězdičkových hotelů.
Hotelů se třemi hvězdičkami bylo v roce 2014 v Olomouckém kraji 48 a v roce 2017 jich
statistici evidovali 54. Počet hotelů se čtyřmi hvězdičkami se zvýšil z 11 v roce 2014 na 15. Více
na www.czso.cz.

Domácích turistů podle agentury CzechTourism se v tuzemských hotelech, penzionech
a kempech loni poprvé ubytovalo víc než deset milionů. Počet českých hostů přitom rostl
téměř dvakrát rychleji než zahraničních turistů. „Očekáváme, že rok 2018 bude opět
rekordním, a to co se příjezdů zahraničních i domácích turistů týká. Za první tři čtvrtletí
loňského roku se v České republice ubytovalo 8,1 milionu zahraničních turistů, což bylo
o 4,7 procenta více než ve stejném období roku předchozího,“ uvedla mluvčí agentury
CzechTourism Renata Kasalová.
Mění se také skladba zahraničních turistů. Dál výrazně přibývá návštěvníků z Číny,
kterých od ledna do září přijelo o 26 procent meziročně víc a jejich počet v ČR za celý rok tak
poprvé výrazně přesáhne půl milionu. Za první tři čtvrtletí loňského roku do ČR přijelo
480 000 turistů z Číny. Číňanů je tak poprvé víc než Rusů, kterých přijelo 413 000 při
růstu o 2,3 procenta. Němců přibylo o 4,3 procenta na 1,5 milionu korun. Nizozemců přijelo
o 6,7 procenta víc, Poláků o 8,4 procenta a Ukrajinců o 45 procent víc. Rostly také příjezdy
domácích turistů. Za první tři čtvrtletí jich do ubytovacích zařízení přijelo 8,7 milionu, což
bylo o 8,5 procenta více než ve stejném období předchozího roku. Z menších trhů loni podle
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statistiků výrazně přibylo turistů ze Spojených arabských emirátů, a to o téměř 18
procent, a z Tchaj-wanu o 19 procent.

Galerie Rudolfinum uvádí první výstavu uznávaného
amerického režiséra, kameramana a umělce Arthura
Jafy v České republice. Výstava je prezentovaná v rámci
tour po Evropě, kdy po Londýně byla v létě 2018
uvedena v Julia Stoschek Collection v Berlíně a z Prahy
začátkem dubna pokračuje do Moderna Museet ve
Stockholmu. 17. 1. – 31. 3. 2019, Galerie Rudolfinum, Praha. Více na www.prague.eu.

Čínská společnost RiseSun plánuje vystavět lázně u jihomoravských Pasohlávek.
Lázeňské centrum za více než miliardu korun by podle smlouvy mezi čínskou společností a
firmou Thermal Pasohlávky, kterou vlastní Jihomoravský kraj a obec Pasohlávky, měla být
zprovozněna do sedmi let. Společnost RiseSun již od firmy Thermal Pasohlávky koupila
pozemky za 380 milionů korun.

Evropská lázeňská města, z toho tři z České republiky, podala žádost o zápis na Seznam
světového dědictví UNESCO. O zapsání pod společnou hlavičkou Slavné lázně Evropy (The
Great Spas of Europe) usiluje 11 evropských lázeňských měst, nejvíce zástupců mají ČR a
Německo. Vedle Karlových Varů, Mariánských Lázní a Františkových Lázní jsou na
společném seznamu německá města Baden-Baden, Bad Ems a Bad Kissingen, belgické město
Spa, francouzské Vichy, italské Montecatini Terme, rakouské město Baden u Vídně a Bath z
Anglie. O vlastním zápisu se pak bude hlasovat na přelomu června a července příštího roku
na zasedání Výboru světového dědictví UNESCO. V ideálním případě tak Slavné lázně Evropy
budou zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v polovině
roku 2020.

Pražský magistrát jedná s firmou Airbnb o spolupráci spočívající ve výměně informací a
také v tom, že by poplatky za ubytování namísto samospráv vybírala sama firma a poté je
odevzdávala. Časem by se toto řešení mohlo týkat i dalších podobných služeb. V Praze celkem
650 000 bytů a počet bytů nabízených přes Airbnb byl v květnu loňského roku 11.500, tedy
1,4 procenta bytového fondu. V Josefově, na Malé Straně a na Novém Městě podíl převyšuje
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deset procent, na Starém Městě 20 procent. V Karlíně je to 4,9 procenta, na Vinohradech 3,2,
na Smíchově 2,9 a na Žižkově 2,8 procenta. V dalších částech Prahy je podíl zanedbatelný.
Zhruba 40 procent nabídky je koncentrováno v historickém centru.

Brněnské Turistické informační centrum (TIC) se chce letos zaměřit kromě mladých
lidí a studentů i na páry, jejichž odrostlé děti už se odstěhovaly z domova, a oni tak mají víc
času na své koníčky a cestování. Podle průzkumu mezi 1500 respondenty, který si město
nechalo vypracovat před rokem, tvoří tito lidé 15 procent návštěvníků města. Návštěvnost
Brna v posledních letech roste. Zatímco v roce 2016 do města přijelo 590.000 lidí, v roce 2017
to bylo už 723.000 návštěvníků. Čísla za rok 2018 ještě nejsou k dispozici, ale očekává se opět
nárůst. Při propagaci se teď město zaměřuje hlavně na zábavu a gastronomii, v letošním roce
chce více propagovat i akce a instituce, které přispívají k popularizaci vědy.

Vláda prohlásila pražskou Bertramku za národní kulturní
památku. Nový status podle ministra kultury Antonína Staňka
pomůže s financováním oprav objektu. Klasicistní vila z 18. století
spojená s pobytem skladatele Wolfganga Amadea Mozarta patří
Mozartově obci, již dva roky je ale zavřená.

Město Ostrava upraví okolí u dvou nových univerzitních staveb, které vyrostou za Divadlem
Antonína Dvořáka. Dosud nevzhledné pozemky se promění v kvalitní veřejný prostor. Ten
bude sloužit studentům i veřejnosti. Předpokládaný termín dokončení je rok 2021, kdy budou
také otevřeny nové fakulty Ostravské univerzity.

Správa jeskyní Moravského krasu získala od největšího cestovatelského serveru na světě TripAdvisoru Certifikát výjimečnosti za rok 2018. Pro Moravský kras se jedná již o páté
nejvyšší ocenění od roku 2014. Na základě pěti udělených ocenění v kontinuální řadě byl
Moravský kras TripAdvisorem zařazen do Síně slávy tohoto největšího cestovatelského
serveru. Více na www.moravskykras.net

Několik desítek jihočeských výrobků začne turistům nabízet Jihočeská centrála
cestovního ruchu v infocentru v českobudějovickém obchodním centru Mercury.
Připravila i deset tipů na pěší výlety či program 16 obnovených památek. V kraji ročně
přenocují čtyři miliony turistů. Do nově otevřeného infocentra v létě přišlo 10 000 lidí.
Jihočeská centrála připravuje i e-shop. Základem bude 50 až 60 produktů, marmelády,
sedlická krajka či pálenky. Jihočeský e-shop najdete ZDE.
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Festival světla Blik blik přibližuje současné umění
atraktivní formou světelných a interaktivních instalacích
na neobvyklých místech a ve výjimečném nočním
čase.Už po páté rozsvítí ulice Plzně. Festival nabídne
celkem více než patnáct uměleckých instalací ve
veřejném prostoru a čtyři z nich obohatí i interiéry.
Festivalová trasa rozsvítí samotné centrum města a
povede na trase od DEPA2015 kolem Krajského úřadu
Plzeňského kraje až k Pivovarnickému muzeu. Info: 29.
a 30. března v Plzni. Více na www.depo2015.cz/blikblik.

Festival dobrého jídla a pití, který si klade za cíl dlouhodobě ukazovat veřejnosti, že v České
republice je řada kvalitních restaurací a kuchařů, kteří dělají svoji práci s radostí a dobře.
Festoval podporuje místní výrobce a farmáře, regionální potraviny a značky, cestovní ruch ve
městě i kraji, se zaměřením na gastroturistiku. Přináší nové trendy v gastronomii, ukazuje
zajímavé koncepty, přiváží špičkové kuchaře. Nově do programu zařazuje také hudební
představení. Akce proběhne v Olomouci, Rožnově pod Radhoštěm a Ostravě zavítá i do
Prahy. Termíny: 4.–6. 4. Praha, 27.–28. 4. Ostrava, 25.–.26. 5. Rožnov pod Radhoštěm, 28.–
29. 9. Olomouc. Další info na gardenfoodfestival.cz.

Největší seriál v běhu na lyžích u nás se již po dvanácté postupně představí v Jizerských
horách, na Šumavě, v Orlických horách, v Beskydech a v Jeseníkách. Jedinečný závod s
čelovkami Night Light Marathon zahájí běžkařskou sezónu a na konci února ji zakončí
JeLyMan. SkiTour je seriál 5 závodů v běhu na lyžích určený široké veřejnosti. Každý ze
závodů se koná v jedinečné lokalitě českých hor, účastníci tak mohou poznat celé Česko
z běžkařské perspektivy. Akce se koná od ledna do února v regionech. Web: www.ski-tour.cz.

Celkem 7 000 závodníků, tři desítky národností, jedinečná atmosféra, to vše a mnohem více
je jeden závod: legendární Jizerská 50! V roce 2019 se uskuteční už 52. ročník, a to o druhém
únorovém víkendu. Vybrat si lze z bohatého závodního menu – 10, 25 či 50 km klasicky, 30 km
volně, dětské a štafetové závody či sprint na 1,5 km soupaž. První ročník se konal v roce 1968.
Datum: 8.–10. 2., Bedřichov. Oficiální web: www.jiz50.cz.

Davis Cup je největší každoročně hraná soutěž v mužském sportu, která byla poprvé pořádána
v roce 1900! Čeští tenisté se v kvalifikačním kole nového formátu Davis Cupu utkají
s Nizozemci. Prvního a druhého února budou mít výhodu domácí haly, hrát se bude patrně
v Ostravě. Každoroční souboj je považován za neoficiální mistrovství světa, v roce 2018 se ho
účastnilo přes 130 národů. 1.-.2.2. Ostrava-Zábřeh. Web: www.daviscup.com.
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Souboj o fedcupový titul je považován za nejprestižnější ženskou týmovou tenisovou
soutěž – zúčastní se ho nejlepší světové hráčky a přitahuje pozornost vyprodaných stadiónů a
globálních médií. V roce 2018 se v zápasech Fed Cupu prezentovalo téměř 100 týmů. České
tenistky přivezou do Ostravy Fed Cup, který v listopadu vybojovaly zpět do svého držení, budou
hrát proti Rumunkám v sobotu 9. února od 12:45 (úvodní dvouhry) a v neděli 10. února od
12:00 (dvě dvouhry a závěrečná čtyřhra), ač uvedené časy ještě mohou být upraveny. Jde o 57
ročník. Info: 9.–10.2 Ostrava, www.fedcup.com.

Po dlouhých 8 letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár žen v alpském
lyžování žen. Světové hvězdy a česká superstar Ester Ledecká budou 8. a 9. března závodit v
obřím slalomu a slalomu. Světový pohár v alpském lyžování je hned po Olympijských hrách
nejprestižnější soutěží v oblasti alpského lyžování. Jedná se o akci s vysokým mezinárodním
významem, které se pravidelně účastní nejlepší světové i české lyžařky. Přímý přenos světového
poháru bude vysílaný v desítkách zemí po celém světě. Jedinečná možnost pro prezentaci
českého lyžování, českých hor ale i celé České republiky. K akci bude bohatá nabídka
doprovoných aktivit. Info: 8.–9. 3. 2019, Špindlerův Mlýn. Info: www.worldcup2019.cz.

Kolo pro život se od své premiéry v roce 2000 stalo největším a nejpopulárnějším
amatérským seriálem bikerů v ČR. Od samého začátku byla hlavním cílem zábava pro lidi,
kteří mají rádi horská kola a všechno s nimi spojené. Kolo pro život je víkendovou akcí pro
všechny bez rozdílu věku a výkonnosti, včetně malých dětí a starších ročníků, a dokonce i pro
ty, kdo se rozhodnou dělat cyklistům doprovod. Každý si vybere svoji trasu nebo zábavu v rámci
našlapaného doprovodného programu. Od dubna do října v regionech. Info: www.kolopro.cz.

26. ročník Mezinárodního filmového festivalu Praha, který přináší v širokém záběru to
nejlepší a nejnovější z celého světa, kvalitní projekce a slavné hosty. Přitahuje každý rok
početnější publikum všech věkových kategorií a vzbuzuje zájem domácí kritiky a tisku, stejně
jako místních distributorů. 21.–29.3. Praha, 1.–18.4. regiony, Info: www.febiofest.cz.

Závody RunCzech patří mezi běžci k nejoblíbenějším. Tisíce běžců každoročně bojují na
tratích půl maratonů a maratonu v Praze v Karlových Varech, v Olomouci, v Ústí nad
Labem a Českých Budějovicích Skvělá organizace, báječná atmosféra. To jsou závody
RunCzech. Duben až říjen, Praha a regiony. Info na www.runczech.com.

Sezona Běhej lesy 2019 se rozběhne už 27. dubna tradičně v Lednicko-valtickém areálu.
Závod startuje přímo ze zámecké zahrady Státního zámku Lednice. Proběhne se Lednickovaltickým areálem, který je součástí světového dědictví UNESCO. Trasa povede ze zámeckého
parku přes hráz lednických rybníků, kolem chrámu Tří Grácií nebo okolo „paláce pro koně“
Nový Dvůr. V případě volby delší delší trasy, lze se těšit i na Apollonův chrám, trojbokou kapli
sv. Huberta a vítězný obloukem Rendez-vous. Užít si mohou účastníci jedinečnou přátelskou
atmosféru závodu v krásném, pohádkovém prostředí. Info: duben–září, různé regiony,
www.behejlesy.cz.
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9. ročník mezinárodního tenisovéo turnaje žen pod hlavičkou WTA – J&T Banka Prague
Open 2019. Turnaj je součástí ženského okruhu ITF a nejvýznamnějším individuálním
turnajem žen u nás. Turnaj buduje novou tradici pořádání prestižních sportovních akcí nejen
v Praze, ale celé ČR. Největší ženský tenisový turnaj v ČR proběhne na antukových dvorcích
Tenisového klubu Sparta Praha ve Stromovce. Info: 29. 4. – 4. 5., Praha,
www.jtbopen.cz/cs.
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