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Společnost Veletrhy Brno, které patří městu, 

prodala tříčtvrtinový podíl v hotelu Holiday Inn 

u výstaviště společnosti CPI Hotels. Veletrhy peníze 

využijí na stavbu pavilonu D. Pro CPI jde o první 

hotel v Brně a plánuje ve městě stavbu dalšího. 

Většinový podíl ve společnosti vlastnící hotel 

prodávaly Veletrhy Brno za 323 milionů korun, 

zbývající čtvrtinový podíl má společnost 

Českomoravská investiční. 

Více než 5% meziroční nárůst v počtu 

odbavených cestujících očekává v rámci letošní 

letní sezony Letiště Praha. V červenci a srpnu by 

dokonce mohly podle odhadů projít letištěm 

měsíčně až dva miliony odbavených cestujících, což 

je nejvíc v jeho historii. Více na www.prg.aero. 

Renomovaná agentura Moody‘s Investors Service udělila Letišti Praha opět nejlepší 

dosažitelný rating v České republice, a to A1 s pozitivním výhledem. Jedná se o potvrzení 

loňského ratingu uděleného společnosti Český Aeroholding, jejíž je Letiště Praha 

nástupnickou organizací. Klíčovými důvody udělení nejvyššího ratingu zůstává stabilní cash 

flow, konkurenceschopné letištní poplatky a výborný finanční profil společnosti, který je 

udržitelný i po případných rozsáhlých investicích do rozvoje nového terminálu a paralelní 

dráhy. Více na www.prg.aero. 

 

Ruský dopravce S7 Airlines od letní sezóny 2020 přidá třetí frekvenci na lince mezi 

Prahou a Novosibirskem. Nové spojení bude v provozu každou středu v období od 29. 

dubna do 21. října 2020 a doplní stávající nabídku letů v pondělí a v pátek. Na linku bude 

aerolinka i nadále nasazovat Airbus A320neo v konfiguraci pro 164 cestujících. Cestující 

využívají tuto linku kromě přímého spojení také k přestupům v síti S7 Airlines přes 

Novosibirsk například do Irkutsku, Vladivostoku či Hongkongu. Prodej letenek byl již 

zahájen na webu dopravce www.s7.ru. 

http://www.prg.aero/
http://www.prg.aero/
https://d.docs.live.net/fbeb60784d3c19cb/TTG_Server/TTG/Klienti/CzechTourism/Newsletter%20pro%20ZZ%20CzechTourism/www.s7.ru
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Letecká společnost United Airlines zahájila v červnu provoz své přímé sezónní linky 

spojující Letiště Václava Havla Praha a leteckou základnu dopravce na mezinárodním letišti 

Newark Liberty International Airport nedaleko New Yorku. Lety budou provozovány 

během letního letového řádu každý den až do 4. října 2019. Jde o úplně první linku 

provozovanou společností United z České republiky. Více na www.prg.aero. 

Letiště Praha zavedlo na Terminálu 2 službu Security FastTrack, která umožní 

cestujícím rychlejší průchod bezpečnostní kontrolou. Cestující, kteří odlétají do zemí 

schengenského prostoru, si mohou službu objednat na internetových stránkách letiště, nebo 

ji mohou zakoupit přímo v odletové hale Terminálu 2. Cena pro jednu osobu je 150 Kč. Více 

na www.prg.aero. 

Na železnici v různých místech Česka vyjede během letních 

prázdnin několik historických a výletních vlaků. České 

dráhy vypraví pravidelné opakované jízdy i jednorázové 

akce. Celé léto bude o sobotách a nedělích vyjíždět také 

červený historický motorový vlak „Hurvínek“ na lokální trať 

z Břeclavi do Lednice na jižní Moravě. Dráhy na zhruba jednou týdně naplánovaly také 

pravidelné jízdy zvláštního vlaku Králický Sněžník z České Třebové přes Ústí nad Orlicí, 

Letohrad až do Hanušovic. Jednou týdně bude dále jezdit historický motorový vůz řady M 

240.0 přezdívaný Singrovka na spoje z Karlových Varů do lázní Kyselka. Více na www.cd.cz. 

Kongresové centrum Praha (KCP) dosáhlo 

v roce 2018 zisku ve výši 33 milionů korun, s 

celkovým obratem společnosti 486 milionů 

korun. Během roku pokračovala modernizace 

technického vybavení centra, zmodernizováno 

bylo i 86 hotelových pokojů Holiday Inn 

Prague Congress Centre. Další rozvoj 

společnosti počítá v nejbližších letech s výstavbou Nové haly, která rozšíří výstavní prostory 

KCP do roku 2023 o dalších 5000 m2. Více na www.praguecc.cz. 

Celkem 372 pokojů a apartmá, nově zrekonstruované fitness centrum, 14 jednacích sálů a 

cenami ověnčená restaurace Zlatá Praha v 9. patře hotelu: i to jsou důvody, díky kterým se 

InterContinental Prague stal Hotelem roku 2019 pro kongresy v soutěži Czech 

http://www.prg.aero/
http://www.prg.aero/
http://www.cd.cz/
http://www.praguecc.cz/
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Hotel Awards. Společnost Cvent jej zároveň zařadila mezi 25 nejlepších kongresových 

hotelů v Evropě. Pro velké kongresy nabízí InterContinental sál s kapacitou až 550 míst, 

obchodní jednání nebo koktejly lze pořádat i na terase pod širým nebem nebo v místnosti 

s rozměrnými okny s panoramatickým výhledem na siluetu města a řeku Vltavu. Krásné 

výhledy na věže Starého Města, Pražský hrad a řeku Vltavu nabízí i restaurace Zlatá Praha, 

která prošla v roce 2016 rekonstrukcí. Obnovou prošlo i hotelové fitness centrum. Pod 

značkou W. Fitness & Spa, která patří do sítě World Class, je otevřel sám zakladatel 

hotelového řetězce řetězce Ulf Bengtsson. Více na www.pragueconvention.cz. 

Novým ředitelem Horské služby ČR, jejímž zřizovatelem je 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, se stává Patrik Jakl. O jeho 
jmenování rozhodla správní rada Horské služby. Ve funkci střídá 
Františka Hadáčka. Patrik Jakl v průběhu výběrového řízení prokázal 
znalost horského prostředí, o čemž svědčí i jeho dlouhodobé působení 

v Českém spolku horských průvodců. Má bohaté zkušenosti s řízením společností působících 
v oblasti cestovního ruchu. 

 

Petra Jandásková, nově jmenovaná ředitelka hotelu LH Jana Přerov, 
působí v hotelnictví od roku 2000. Od roku 2016 byla generální ředitelkou 
4* kongresového hotelu a současně menšího 3* hotelu, oba hotely s celkovou 
kapacitou 478 pokojů. Hotel s kapacitou 93 pokojů nabízí moderní 
multifunkční sál pro 600 osob, 11 konferenčních sálů a wellness centrum 
včetně venkovního bazénu.

 

Zahraniční turisté mají o návštěvu Brna větší zájem 

než čeští turisté. V minulém roce město navštívilo 

800 863 turistů, zahraničních bylo 425 711. Celkově 

vzrostl počet turistů v Brně meziročně o deset procent. 

Nejvíce zahraničních turistů přijíždí ze Slovenska, dále z 

Polska, Německa, Jižní Koreje a Rakouska. Meziročně 

vzrostl nejvíce počet turistů ze Slovenska, a to o 17 procent. 

Naopak turistů z Velké Británie nebo USA ubývá, jejich 

počet meziročně klesl o pět procent.  

Téměř polovina Čechů tráví nejraději dovolenou v Česku a více než třetina dává přednost 

moři. Relaxování převažuje u 52 procent lidí, naopak aktivity a sport ve volném čase 

preferuje pouze 11 procent respondentů, záleží ale na věku. Vyplývá to z červnového 

https://www.pragueconvention.cz/cz/naplanujte-akci-detail/intercontinental-prague
http://www.pragueconvention.cz/
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průzkumu agentury pro výzkum trhu NMS Market Research, který zpracovala pro 

automobilku Toyota. Jen jedno procento Čechů na žádnou dovolenou během roku nejezdí. 

Česko je podle německého statistického úřadu pro Němce nejlevnější ze sousedních 

zemí, kde si mohou dopřát dovolenou. Ceny za hotelové ubytování a jídlo v restauracích zde 

loni byly v průměru o 43 procent nižší než ve spolkové republice. Naopak nejdražší z devíti 

sousedních zemí je pro Němce Dánsko, kde byly ceny o 38 procent vyšší. 

Cestovatelský online magazín traveladventure.cz patří mezi novější portály o 

cestování a má i silnou rubriku věnovanou turistickým destinacím a akcím v České republice. 

Se zhruba 100 000 real users měsíčně má poměrně silnou čtenářskou základnu. Nově se 

chystá zařazení obsahu traveladventure.cz do cestovatelské sekce zpravodajského portálu 

idnes.cz. 

 

Díla plná světla a barev budou prezentována na výstavě, která 

představuje unikátní sbírku francouzského umění z dánského 

muzea Ordrupgaard. Výstava se koná v Národní galerii Praha 

– palác Kinských na Staroměstském náměstí do 13. 10. 2019. 

Zastoupeni jsou především impresionisté jako například Claude 

Monet, Edgard Degas, Pierre Auguste Renoir, Alfred Sisley, 

Camille Pissarro, romantickou malbu reprezentuje Eugène 

Delacroix, realistický způsob zobrazení Gustave Courbet nebo 

umělci takzvané barbizonské školy, jako byli Jean-Baptiste Camille 

Corot a Charles-François Daubigny. Národní galerie, palác Kinských, do 13. 10. 2019. Více na 

www.prague.eu. 

Výstava více než 80 ilustrací Jiřího Trnky, Zdeňka Milera a Adolfa Borna.  Do 4. 8. 

2019, Galerie Moderna, Praha. Více na www.prague.eu. 

Letní Letná – festival nového cirkusu, divadla, hudby a vizuálního umění – přiváží 

do Prahy špičkové soubory z celého světa. Šestnáctý roční se letos koná od 15. 8. do 1. 9. v 

https://traveladventure.cz/
https://d.docs.live.net/fbeb60784d3c19cb/TTG_Server/TTG/Klienti/CzechTourism/Newsletter%20pro%20ZZ%20CzechTourism/idnes.cz
http://www.prague.eu/
http://www.prague.eu/


 
Newsletter pro zahraniční zastoupení agentury 6 
 

Letenských sadech. Festival nabídne zahraniční i domácí soubory nového cirkusu, pohybové 

divadlo, klaunérie a dětská představení. Diváci se mohou těšit např. na Cirque Alfonse, 

Théâtre d’un Jour nebo Cirque Aïtal and Portés de Femmes, 15. 8. – 1. 9. 2019, Praha. 

Více na www.letniletna.cz. 

Luhačovice jsou úzce spjaty se světově známým hudebním skladatelem Leošem Janáčkem a 

jeho opakovanými pobyty ve zdejších lázních, které představovaly i jeden z inspiračních 

zdrojů jeho tvorby. K poctě skladatele je od roku 1992 každoročně pořádán hudební festival 

pod názvem Festival Janáček a Luhačovice. Na 28. ročníku se mohou hosté těšit např. 

na Prodanou Nevěstu pod taktovkou dirigenta Vojtěcha Spurného, houslistku Julii Svěcenou, 

slovenskou flétnistku Simonu Pingitzer, violoncellové kvarteto Prague Cello Quartet či 

cembalistku Barbaru Marii Willi. 15. – 19. 7. 2019, Luhačovice. Více na 

www.janacekluhacovice.cz. 

Retrospektivní výstava vůbec poprvé v českém prostředí představí dílo jednoho z 

nejvýznamnějších umělců 20. století, sochaře a malíře Alberta Giacomettiho (1901–1966). 

Jeho hlavním námětem byla lidská postava. Proslavily ho především existenciálně naléhavé 

protáhlé figury vznikající po druhé světové válce, neméně závažná jsou však i jeho díla z 

meziválečného období, kdy patřil k jádru pařížské avantgardy. Výstavu připravila Národní 

galerie ve spolupráci s nadací Fondation Giacometti sídlící v Paříži. 19. 7. – 1. 12. 2019, 

Národní galerie Praha, Veletržní palác. Více na www.prg.eu. 

Přehlídka soch českých i zahraničních umělců na různých místech Brna, tentokrát s 

podtitulem Jsem závislý objekt. Do 11. 8. 2019. Více na www.brnoartopen.cz. 

 

Novinkou letní turistické sezony v Kroměříži jsou plavby lodí 

po řece Moravě. Loď bude jezdit na trase Kroměříž–Kvasice a 

zpět, trasa měří 18 kilometrů a plavba potrvá zhruba dvě hodiny. 

Loď bude vyplouvat vždy v pátek, sobotu a neděli v 10:00, a to 

až do září. Více na www.kromeriz.eu. 

Zpoplatnění vjezdu zájezdových autobusů do centra, které Český Krumlov zavedl od 

1. června, přineslo za první měsíc čtyři miliony korun bez DPH. K 1. červenci bylo v systému 

9400 rezervací, pravidla dodržuje přes 90 procent autobusů. Za příjezd a odjezd z takzvaného 

bus stopu zaplatí jeden autobus 1250 korun. Dosud dopravci neplatili nic. Český Krumlov 

čeká, že letos bude mít z tohoto systému příjmy osm milionů korun. 

http://www.letniletna.cz/
http://www.janacekluhacovice.cz/
http://www.prg.eu/
http://www.brnoartopen.cz/
http://www.kromeriz.eu/
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Na prohlídku Vily Tugendhat se stojí doslova fronty a navštívit ji se podaří jen šťastlivcům. 

A mezi nimi mohou být nově držitelé turistické karty BRNOPAS. Pro ně jsou rezervovány 

vstupenky s výkladem v českém, anglickém a německém jazyce. Vstupenky s kartou 

BRNOPAS lze zakoupit nebo rezervovat pouze na informačním centru Panenská 1. 

Kapacita lístků je omezena a vstupenka není k BRNOPASu garantována. Prodej a rezervace 

vstupenek je možný nejdříve 7 dní před daným termínem prohlídky. Bližší informace o 

vstupenkách na čísle +420 602 404 246 nebo +420 513 039 035. Více na 

www.gotobrno.cz/misto/vila-tugendhat. 

V rámci třetího ročníku úspěšného projektu Gourmet Brno byly vybrány nejlepší podniky 

z brněnské food and drink scény. Hodnocení provedli nezávislí hodnotitelé-

profesionálové. Stažení průvodce a další info na www.gotobrno.cz/ochutnejte. 

Již 3. ročník festivalu Soundtrack Poděbrady se koná ve dnech 29. 8. – 1. 9. Všem 

filmovým a hudebním fanouškům představí 4 dny plné hvězd filmového hudebního 

průmyslu. Nebude chybět ani Soundtrack cena, která se uděluje za mimořádný přínos české 
nebo světové filmové hudbě. Čekání na hlavní koncerty si mohou návštěvníci zpříjemnit v 

areálu lázeňského parku, kde bude probíhat bohatý doprovodný program. Návštěvníci se tak 
mohou těšit na filmové projekce, workshopy, výstavy či hudební vystoupení. Tato část 

programu je zdarma. Více na www.soundtrackfestival.cz. 

Austerlitz 2019 bude hlavní vzpomínková akce věnovaná napoleonské historii ve 

střední Evropě a proběhne na slavkovském bojišti. Hlavními body programu budou 

sobotní bitevní rekonstrukce bitvy pod kopcem Santon (14:00 h), za účasti až 1000 vojáků v 

dobových uniformách, 60 koní a 15 děl, a nedělní pietní akt na Mohyle míru, místě nejtěžších 

bojů bitvy tří císařů (12:00 h). Součástí programu bude řada doprovodných akcí v 

předcházejícím týdnu na různých místech v okolí. Slavkov, 30. 11. – 1. 12. 2019. Více na 

www.austerlitz.org.  

https://d.docs.live.net/fbeb60784d3c19cb/TTG_Server/TTG/Klienti/CzechTourism/Newsletter%20pro%20ZZ%20CzechTourism/www.gotobrno.cz/misto/vila-tugendhat
https://d.docs.live.net/fbeb60784d3c19cb/TTG_Server/TTG/Klienti/CzechTourism/Newsletter%20pro%20ZZ%20CzechTourism/www.gotobrno.cz/ochutnejte
http://www.soundtrackfestival.cz/
http://www.austerlitz.org/
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Sedmý ročník festivalu světel Signal se uskuteční v Praze od 10. do 13. října. Festival, 

který jedinečným způsobem propojuje umění, městský prostor a moderní technologie, za šest 

své existence přilákal více než dva miliony diváků. Svou koncepcí oslovuje jak širokou, tak 

odbornou veřejnost. Praha, 10.–13. 10. 2019. Více na www.signalfestival.com. 

Designblok je nejstarší, největší a nejnavštěvovanější akce svého druhu ve střední Evropě. V 

roce 2019 se bude konat již 21. ročník festivalu, který za dobu své existence navštívilo více než 

650 000 návštěvníků a zúčastnilo se ho přes 5000 vystavujících z 28 zemí světa, vybraných 

na základě kurátorského výběru. Festival představuje na více než 15 000 m2 to nejlepší ze 

současného tuzemského i mezinárodního designu, představuje nejvýznamnější a 

nejvýraznější aktuální tvůrce. Praha, Výstaviště Holešovice, 17.–21. 10. Více na 

www.designblok.cz. 

Velkolepá historická slavnost, největší svého druhu v ČR. Dominantou slavností je 

kostýmovaný průvod krále Jana Lucemburského čítající na 530 dobových postav. 

Součástí programu jsou rytířské turnaje a turnaje na koních, středověká tržiště s 

ukázkami řemesel, vojenské ležení, Ulička chudiny, Středověká krčma, bohatý multikulturní 

program na třinácti scénách v centru města Znojma. Program pro děti, klidové zóny. 

Slavnost nabízí nepřebernou nabídku vín a burčáku, dobové mázhauzy, poznávací 

ochutnávky vín. Znojmo, 13.–15.9. 2019. Více na www.znojemskevinobrani.cz. 

Finále Světového poháru ve vodním slalomu v Praze–Troji se bude spolu s MS v 

extrémním slalomu konat v termínu od 5. do 9. září 2019. Zatímco závody Světového 

poháru se v České republice pořádají pravidelně, Mistrovství světa v extrémním slalomu se 

zde bude konat poprvé. Vysílat ho bude živě Česká televize a šest zahraničních televizních 

společností. Praha, 5.–8. 9. 2019. Více na www.slalomtroja.cz. 

http://www.signalfestival.com/
http://www.designblok.cz/
http://www.znojemskevinobrani.cz/
http://www.slalomtroja.cz/
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Lední hokej je zábavou pro všechny generace. Série hokejových fan zón představí tradiční 

hokejové země a bude prezentovat hokej jako moderní incomingový nástroj interaktivním 

zapojením všech generací fanoušků u příležitosti NHL Global Series 2019. Zóny formou 

road tour budou uspořádané v Praze, Plzni, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích. Návštěvníci 

se aktivně zapojí na hrací ploše i na dovednostních trenažérech. Praha, Jihočeský, 

Jihomoravský, Plzeňský, Moravskoslezský kraj, 2.–29. 9. 2019. 

Mezinárodního festivalu čajového umění promění Vyšehrad na dva dny v největší 

čajovnu pod širým nebem v Evropě. Setkává se zde komunita profesionálů i laiků – čajoven, 

čajových mistrů, dovozců, keramiků, umělců a všech, kterým je inspirací k tvorbě a životu čaj. 

24.–25. 8. 2019. Praha – Vyšehrad. Více na www.cajomir.cz. 

Svátek amerických burgerů. Posláním Burgerfestu je dokázat, že i tradiční americké jídlo, 

jakým burger je, má své místo v kvalitní gastronomii. Cílem festivalu tak je vyvrátit mýty o 

americké kuchyni, kultuře a ukázat, že burger není žádný karbanátek, ale umění, které zaslouží 

svůj festival! Výstaviště Praha, 7.–8. 9. 2019. Více na www.burgerfest.cz. 

Nejčastěji navštěvovaným turistickým cílem České republiky roku 2018 je Pražský 
hrad, oznámila dnes agentura CzechTourism, která má na starosti rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu. Pražský hrad vloni navštívilo 2,44 milionu osob. Na druhém místě byla 
lanová dráha na Petřín (2,03 mil. návštěvníků) a na třetím pražská zoologická 
zahrada (1,43 mil.). Na tyto pražské destinace se na čtvrtém místě dotahuje technická 
památka Moravskoslezského kraje Dolní Vítkovice s 1,36 milionu návštěvníků. 

„S cestovním ruchem je třeba pracovat moudře, je to naše česká ropa,“ uvedl Jan Herget, 
nový ředitel agentury CzechTourism. „V rozvinutých zemích těžba ropy ani zemního plynu 
nezatěžuje životní prostředí ani místní obyvatele. To může platit také pro turismus u nás. 
Když prodáváme přednosti Česka v cizině, doporučujeme turistům a cestovním kancelářím 
vyhledávat alternativy k sezónně přetíženému centru Prahy, Českému Krumlovu či 
Adršpachu na Broumovsku,“ uvedl Herget. 

Česko-emirátské obchodní fórum 2019 se konalo 1.–4. 7. 2019 v Praze a v Karlových 
Varech. Jedná se o dlouhodobě připravovaný projekt, který pořádá Czech Bussiness 
Council Dubaj a na kterém se podílí Velvyslanectví České republiky v Abú Dhabí, 
agentura Czech Trade a také agentura CzechTourism. Cílem fóra je vytvoření nových 
obchodních vztahů a příležitostí mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty. 

http://www.cajomir.cz/
http://www.burgerfest.cz/
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Mezi hlavní diskutovaná témata Česko-emirátského obchodního fóra patří oblast inovací, 
robotiky a umělé inteligence, smart cities, certifikace, zdravotnictví, letectví, řízení letového 
provozu a také oblast turistiky jako takové s důrazem například na lázeňství.  Fórum je 
přínosné zejména pro zájemce o vstup na emirátský trh, případně pro ty, kteří se chtějí 
dozvědět o obchodních možnostech v oblasti cestovního ruchu. Zároveň přinese fórum 
mnoho užitečných informací z ekonomické oblasti, z oblasti právní i daňové. Partnerství 
agentury CzechTourism je klíčové hlavně pro sektor B2B, zástupci českého obchodu mají díky 
akci možnost jednat s partnery ze Spojených arabských emirátů a mohou tak navázat důležité 
kontakty. Druhá část fóra se pak odehrála v Karlových Varech a byla spojena s představením 
města a jeho možností. 


