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Veletrhy Brno chtějí do poloviny roku dojednat 

prodej většinového podílu dceřiné společnosti 

Brno Inn, která provozuje čtyřhvězdičkový hotel 

Holiday Inn sousedící přímo s výstavištěm. 

Zájemcem, s nímž vedení společnosti vlastněné 

městem jedná, je společnost CPI Hotels spadající 

do skupiny CPI Property Group. Více informací 

Mgr. Jiří Smetana, mluvčí Veletrhy Brno, tel.: 

+420 541 152 722, e-mail: jsmetana@bvv.cz. 

Pražský gastronomický koncept Manifesto Martina Barryho chystá novou pobočku na 

Smíchově. Druhý dočasný market, do kterého nedávno investovala skupina Rockaway Capital 

Jakuba Havrlanta, vznikne letos v létě na prázdném provizorním parkovišti vedle budovy 

Národního domu na Smíchově. Termín otevření marketu, který nebude kopií kontejnerového 

konceptu z Florence a v jehož středobodu bude pivo, bude oznámen během května. Více na 

www.manifesto.city 

Šéfkuchař Jan Punčochář, který působil mimo jiné i ve vyhlášených restauracích Le 

Terroir nebo Grand Cru, otevřel novou restauraci U Matěje kousek od kostela svatého 

Matěje v Praze 6. Restaurace v rekonstruované budově má kapacitu 120 míst, na zahrádku 

pod mohutnými kaštany se vejde dalších 140 lidí a nabízet bude moderní českou kuchyni. V 

druhé půlce roku bude ve stejné budově otevřena finediningová část restaurace založená na 

konceptu Chef‘s Table. Ta bude mít kapacitu 12 míst, ponese název Stůl JP a nabízet bude 

luxusní světovou kuchyni. Více na www.umateje1.cz. 

 

Investiční skupina Cimex miliardáře Petra Lukeše výrazně expanduje na hotelovém trhu. 

V Mariánských Lázních koupila dva čtyřhvězdičkové hotely – Cristal Palace a San Remo. 

Výše transakce nebyla zveřejněna, ale odhaduje se na přibližně 400 milionů korun. Cimex 

významně rozšířil svou hotelovou síť Orea Hotels & Resorts, která již v lázeňském městě 

vlastní hotely Anglický Dvůr, Bohemia a Zvon. Více na www.cimex.cz. 

mailto:jsmetana@bvv.cz
http://www.manifesto.city/
http://www.umateje1.cz/
www.cimex.cz
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Zástupci Letiště Praha podepsali memorandum o 

porozumění při spolupráci na rozvoji přímého spojení 

s leteckou společností Bamboo Airways a zvýšení 

turismu mezi Českou republikou a Vietnamem. Na 

jeho základě budou probíhat společní jednání o lince 

mezi Prahou a Hanojí. Více na www.prg.aero a 

www.bambooairways.com. 

Letiště Praha podepsalo dohodu o strategickém partnerství s leteckou společností Sichuan 

Airlines, výsledkem této dohody je otevření nového přímého leteckého spojení mezi Šen-

Čenem a Prahou. Letecká společnost Sichuan Airlines novou leteckou linku zahájí již od 1. 

července 2019 a lety budou vypravovány dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Šen-

Čen se stane již pátou destinací v Číně s přímým leteckým spojením z Prahy. Otevřením 

přímého spojení s Šen-Čenem, na které aerolinka plánuje nasadit Airbus A330 v konfiguraci 

pro 274 cestujících, se také výrazně zjednoduší cestování mezi Prahou a oblastí delty Perlové 

řeky v jižní Číně. Letecká společnost Sichuan Airlines již od roku 2016 provozuje dvakrát 

týdně přímé lety mezi Prahou a Čcheng-tu v provincii S’-čchuan na jihozápadě Číny. Více na 

www.prg.aero. 

Od 13. dubna opět létá letecká společnost Croatia Airlines mezi Prahou a Záhřebem, a to 

čtyřikrát týdně, vždy v úterý, čtvrtek, sobotu a v neděli. Lety jsou operovány stroji Dash 8-

Q400 s kapacitou 76 cestujících, 6 v Business a 70 v Economy Class. Více na 

www.croatiaairlines.com. 

Ruská letecká společnost Ural Airlines navýšila od počátku letního letového řádu počet letů 

z Prahy na letiště Žukovskij u Moskvy. Nyní bude aerolinka v rámci letního letového řádu 

létat denně, nově také v pondělí, úterý a pátek. Linka byla spuštěna 26. prosince loňského roku 

a aerolinka na ni nasazuje letadla Airbus A321 s kapacitou 220 míst. Celkem dopravce nabízí z 

Prahy již tři letecká spojení. Více na www.prag.aero. 

V květnu bude z důvodu pravidelné jarní údržby a dalších nezbytných prací uzavřena 

hlavní ranvej 06/24.  Oprava bude rozdělena do dvou fází a bude probíhat pouze v denní 

dobu od 8:00 do 18:00 hodin. V první etapě v období od  10. 5. do 15. 5. 2019 bude letecký 

provoz probíhat na zkrácené vedlejší dráze pouze ve směru na Kladno, a to z důvodu broušení 

na křížení drah. V druhé etapě, která je naplánovaná na období od 18. 5. do 23. 5. 2019, se 

bude brousit a opravovat zbytek hlavní dráhy a provoz bude probíhat na vedlejší dráze 12/30, 

http://www.prg.aero/
https://d.docs.live.net/fbeb60784d3c19cb/TTG_Server/TTG/Klienti/CzechTourism/Newsletter%20pro%20ZZ%20CzechTourism/www.bambooairways.com
http://www.prg.aero/
http://www.croatiaairlines.com/
http://www.prag.aero/
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a to v obou směrech. V nočních hodinách, tedy od 18:00 do 8:00 hodin, bude provoz 

převeden zpět na hlavní dráhu. Více na www.prg.aero. 

 

₂

V září 2019 bude do provozu uvedeno nové 

multifunkční kulturní a kongresové centrum 

O2 universum napojené na pražskou O₂ arenu. 

Sloužit bude zejména pro pořádání velkých 

mezinárodních kongresů a korporátních akcí ale i 

pro pořádání koncertů. Za několik týdnů začne v 

bezprostřední blízkosti O₂ areny stavba 

čtyřhvězdičkového hotelu, který by měl být dokončen v první polovině roku 2021. Více na 

www.o2arena.cz 

 

Krkonošský národní park (KRNAP) a 

jeho ochranné pásmo v roce 2018 navštívilo 

3,78 milionu lidí, kteří tam dohromady 

strávili 11,8 milionu dní, což je o 4,8 procenta 

více než v roce 2017. Loni stoupla návštěvnost 

Krkonoš o více než půl milionu návštěv oproti 

roku předchozímu. Češi v roce 2018 tvořili 80 

procent návštěvnosti Krkonoš. Více na www.krnap.cz. 

Český statistický úřad (ČSÚ) bude sbírat anonymní data o krátkodobých pronájmech 

přes platformu Airbnb. Využije je pro statistiky o cestovním ruchu. Údaje podle ČSÚ navíc 

pomohou zpřesnit výpočty o výsledcích sdílené ekonomiky. Osobní data uživatelů platformy 

Airbnb statistici používat nebudou. ČSÚ o tom uzavřel s Airbnb dohodu, která je podle něj 

první svého druhu ve střední a východní Evropě. Airbnb funguje v Česku od roku 2009. Počet 

hostů ubytovaných v celém Česku prostřednictvím této online aplikace předloni meziročně 

vzrostl o 52 procent na 1,02 milionu. Více na www.czso.cz. 

http://www.prg.aero/
http://www.o2arena.cz/
www.krnap.cz
https://d.docs.live.net/fbeb60784d3c19cb/TTG_Server/TTG/Klienti/CzechTourism/Newsletter%20pro%20ZZ%20CzechTourism/www.czso.cz
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Praha měla v loňském roce opět nejnižší míru nezaměstnanosti ze všech regionů 

Evropské unie, činila 1,3 procenta. Druhou nejnižší pak měl český region Jihozápad. Naopak 

nejvyšší nezaměstnanost měl zámořský departement Francie Mayotte, kde dosáhla 

35,1 procenta. Více na ec.europa.eu/eurostat. 

Spolek výtvarných umělců 

Mánes dokázal za více jak 120 

let své existence stmelit k 

jedinečným tvůrčím činům 

stovky vynikajících umělců, a to 

nejen na poli výtvarném. 

Výstava v Galerii 

Kooperativa na přibližně 150 

exponátech představí osobnosti 

typu Antonína Slavíčka, Jana 

Štursy, Emila Filly, Otto 

Gutfreunda či Toyen i některé současné členy. 17. 4. – 30. 8. 2019, Galerie Kooperativy, 

Pobřežní 21, Praha. Více na www.prague.eu. 

Projekt Českého centra Tel Aviv je oslavou 100. výročí založení Československa a 70. 

výročí vzniku Státu Izrael. Studenti z Bezalel Academy of Arts and Design Jerusalem 

pod vedením prof. Yashy Rozova a z Fakulty umění a designu UJEP z Ústí nad Labem 

vedení prof. Karlem Míškem vytvářeli plakáty na téma společné oběma zemím, tedy Vznik 

státu – Founding of the State a jejich práce jsou vystaveny v Galerii Českých center v Praze. 

24. 4. – 2. 6. 2019, Galerie Českých center, Rytířská 31, Praha 1. Více na www.prague.eu. 

U příležitosti 80. narozenin Evy Jiřičné probíhá v Centru DOX retrospektivní výstava této 

světoznámé české architektky, která představuje její tvorbu od profesních začátků až po 

současnost. Vystaveny jsou části originální projektové dokumentace významných realizací, 

jejich architektonické modely i ukázky interiérového designu a filmové projekce spojené s 

životem a dílem Evy Jiřičné. V prostorách výstavy je rovněž reinstalováno původní 

monumentální skleněné schodiště vytvořené pro interiér pařížské pobočky sítě obchodů Joan 

& David v roce 1994. 22. 3. – 12. 8. 2019, DOX, Poupětova 1, Praha 7. Více na www.dox.cz. 

https://ec.europa.eu/eurostat/
http://www.prague.eu/
http://www.prague.eu/
http://www.dox.cz/
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Meda Mládková, podporovatelka a propagátorka moderního umění a životního stylu, 

inspirující osobnost, která tento rok oslaví sté narozeniny, vytvořila během svého života v 

USA, společně s Janem Mládkem, jednu z nejvýznamnějších sbírek středoevropského umění. 

Výstava v Museu Kampa představí nejenom život českých mecenášů v Americe, ale také 

jejich dům, který se stal salonem svobodného Československa. Dům Mládkových ve 

Washingtonu byl místem setkávání umělců, intelektuálů, osobností, ale i mostem, který 

propojoval svět za železnou oponou se západem a západ s kulturním bohatstvím zemí 

východní bloku. Spojením umění, architektury, módy a designu vznikl jedinečný prostor, 

předchůdce dnešního Musea Kampa. 24. 6. – 30. 9. 2019. Museum Kampa. Více na 

www.museumkampa.cz. 

 

Španělská synagoga v Praze se 1. června zhruba na rok a 

půl uzavře kvůli plánované modernizaci expozic a zázemí. 

Návštěvníci se do ní budou moci vrátit v posledním čtvrtletí 

příštího roku, kdy nabídne novou stálou výstavu. Synagoga je 

součástí návštěvnického okruhu Židovského muzea a patří k 

nejnavštěvovanějším místům v Praze. V synagoze je nyní stálá 

expozice Dějiny Židů v Čechách a na Moravě v 19.–20. století, 

nová podoba stálé expozice s pracovním názvem Židovská 

emancipace, šoa a poválečné Československo (1780 – současnost) bude na současnou 

expozici tematicky navazovat. Více na www.jewishmuseum.cz. 

Vyhlášky, které regulují otevírací dobu pohostinství a zakazují prostituci, schválili v 

reakci na stížnosti obyvatel znojemští zastupitelé. Noční podniky ve Znojmě teď budou muset 

zavírat nejpozději ve 3:00, prostituce bude zakázána na území celého města. 

Stále populárnější koloběžku si mohou turisté nyní půjčit i v České Lípě. Tamní regionální 

informační centrum na hlavním náměstí jich má k dispozici 19 a pro děti mají k zapůjčení i 

povinné helmy. Koloběžku si mohou obyvatelé i návštěvníci města půjčit jen na pár hodin, ale 

také až na tři dny. Vracet ji nemusí do centra v České Lípě, ale také v nedalekém Kamenickém 

Šenově nebo Novém Oldřichově. Více na turistika.mucl.cz. 

Dlouhodobě nepřístupná Invalidovna v pražském Karlíně se otevřela veřejnosti. Bývalou 

ubytovnu pro válečné vysloužilce, která dlouhodobě chátrala, od státu převzal Národní 

památkový ústav. Ten část barokní budovy nyní půjčil neziskové organizaci Iniciativa 

pro Invalidovnu, která tam bude po šest měsíců pořádat hudební, divadelní a taneční 

představení, přednášky nebo besedy. Samotná budova Invalidovny vznikla v letech 1731 až 

http://www.museumkampa.cz/
http://www.jewishmuseum.cz/
turistika.mucl.cz
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1737 podle projektu významného architekta českého baroka Kiliána Ignáce Dientzenhofera. 

Více na iniciativaproinvalidovnu.cz. 

 

Již 22. ročník nejstaršího závodu dračích lodí v České republice se uskuteční v sobotu 11. a 

v neděli 12. května ve Žlutých lázních na Podolském nábřeží v Praze. Více na 

www.dragonboat.cz. 

Praha bude hostit pátý ročník festivalu Open House Praha, který na jeden víkend v roce 

otevře sídla veřejnosti běžně nepřístupných firem, úřadů či moderních technických staveb. 

Festival architektury Open House probíhá již v mnoha městech Evropy, Ameriky a Austrálie. 

Kromě budov, které se zapojily již v předchozích letech a stále jsou mezi návštěvníky značně 

oblíbené (např. Invalidovna, hotel International nebo Ústřední telekomunikační 

budova), se tento rok otevře 38 naprostých novinek. K nahlédnutí budou např. 

reprezentativní prostory Hrzánského a Lichtenštejnského paláce nebo 

Trauttmannsdorfský palác na Hradčanech, který sloužil až do začátku 20. století jako 

věznice a v současné době se dokončuje jeho rekonstrukce pro potřeby Ministerstva 

zahraničních věcí ČR. 18. – 19. 5. 2019, různá místa v Praze. Více na www.prague.eu. 

Kaskadérské show, historické motocykly, motorky od těch nejlepších designérů a setkání s 

motorkáři ze všech koutů světa, to vše čeká, spolu se skvělou muzikou a dobrým jídlem a 

pitím, na návštěvníky Prague Harley Days 2019. Letošní akce navazuje na loňské oslavy 

115. výročí Harley-Davidson, které v Praze navštívily 103 tisíce návštěvníků. 5. – 6. 7. 2019, 

Výstaviště Holešovice, Praha. Více na pragueharleydays.cz. 

Colours of Ostrava je multižánrový mezinárodní hudební festival pořádaný 

každoročně v Ostravě již od roku 2002. Colours of Ostrava je držitelem ceny Anděl za 

Hudební událost roku 2005 a 2006, nejlepší hudební akce roku 2004, v roce 2015 se 

probojoval na shortlist Best Major Festivals v rámci European Festival Awards a získal 

ocenění Czech Superbrands 2015. Deník The Guardian ho zařadil v roce 2016 mezi 10 

iniciativaproinvalidovnu.cz
http://www.dragonboat.cz/
http://www.prague.eu/
https://pragueharleydays.cz/
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nejlepších festivalů Evropy. 17. – 20. 7. 2019, Dolní Vítkovice, Ostrava. Více na 

www.colours.cz. 

Hrady CZ je kulturní festival, který má dvě části: České hrady.CZ a Moravské hrady.CZ. 

15. ročník tohoto projektu se uskuteční během léta 2019 na významných českých a 

moravských historických památkách postupně v osmi různých krajích České republiky.  12. 7. 

– 31. 8. 2019, Česká republika. Více na www.hrady.cz. 

Mezinárodní filmový festival je zařazen do kategorie A a každoročně představí více než 

200 nových filmů z celého světa. Mezi filmaři, buyery, distributory, sales agenty a novináři je 

považován za nejdůležitější událost ve střední a východní Evropě vůbec. Je určen laické i 

odborné veřejnosti a nabízí návštěvníkům pečlivě koncipovaný program, kvalitní zázemí a 

široký servis služeb. 28.6. – 6.7. 2019, Karlovy Vary. Více na www.kviff.com. 

Jeden z top mezinárodních atletických závodů světa se koná každoročně již od roku 1961, 

od roku 2010 je součástí světového seriálu IAAF World Challenge. Na mítinku byla 

překonána řada světových rekordů a pravidelně hostí až 200 novinářů z celého světa. 20. 6. 

2019, Ostrava. Více na www.zlatatretra.cz.

Global Social Awards zahájí 27. května akcí Meet & Greet v Hotelu Hilton, 28. května 

proběhne tamtéž GLOSA Talks Conference. Hlavní ceremonie se bude konat 29. května ve 

Foru Karlín.  Moderátorky večera budou česká modelka Karolína Kurková a německé 

influencerky Lisa and Lena. Zásah na sociálních sítích počítá minimálně se 150 miliony 

impresemi, přičemž u živého přenosu gala večera se očekává až 10 milionů sledujících. Kromě 

kategorie Rising Star jsou počty followerů u jednotlivých influencerů v řádech milionů. 

Influenceři s minimálním počtem 5 mil. sledujících budou den před a po akci využiti na press 

tripy. 27. – 29. 5. 2019, Hotel Hilton a Forum Karlín, Praha. Více na 

www.socialawards.global. 

K 1. květnu dochází k reorganizaci na úseku odboru finance a facility management. 

Oddělení koordinace veřejných zakázek je přejmenováno na oddělení bezpečnostně 

právní a vedoucím je doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M. K 1. červnu 2019 výkon 

http://www.colours.cz/
http://www.hrady.cz/
http://www.kviff.com/
http://www.zlatatretra.cz/
http://www.socialawards.global/
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funkce interního auditora v agentuře CzechTourism nahrazuje veřejnosprávní kontrola 

zajišťována zřizovatelem. 

Na webu CzechTourism.com je připravena Landing page k 

marketingovému tématu Cities, Gateways to Regions v 10 

jazykových mutacích. Stránka má tuto URL: 

https://czechtourism.com/cities/ a dostanete se na ni přes hlavní 

slider webu. V sekci NEWS najdete následující nová témata a 

články: Informace ke směnárnám (novinky) – také v sekci Travel 

Info, Alternativní kultura v Praze,  České lázně vítají své návštěvníky nebo Krásy České 

republiky ze sedla motorky. 

Ve dnech 20. a 21. června 2019 proběhne ve Vzdělávacím středisku Benešov 

teambuildingová akce agentury CzechTourism. 

 

 

http://czechtourism.com/home/
https://czechtourism.com/cities/
https://czechtourism.com/cities/
http://czechtourism.com/news/
https://czechtourism.com/n/money-exchange/
https://czechtourism.com/a/currency/
https://czechtourism.com/a/currency/
https://czechtourism.com/n/slightly-different-culture-prague/
https://czechtourism.com/n/czech-spa-season-opening/
https://czechtourism.com/n/czech-republic-on-motorbike/
https://czechtourism.com/n/czech-republic-on-motorbike/

