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Investice do hotelových nemovitostí v České republice dosáhly rekordní výše: od začátku 
letošního roku bylo uzavřeno deset transakcí o celkovém objemu 530 milionů eur. Ve 
srovnání s ročním průměrem za posledních pět let, který činí 250 milionů eur, jde o více než 
100% nárůst. Šest z deseti transakcí, které se letos uskutečnily, se odehrálo v Praze; šlo o 
celkový objem 483 milionů eur. 

Hotel Sen v Senohrabech u Prahy, který 
před rokem změnil majitele, prošel od začátku 
roku rozsáhlou interiérovou rekonstrukcí a 
5. září byl znovu otevřen. V plánu je dostavba 
nového a rozsáhlého wellness centra a 
vnitřního bazénu. Zatím je v plném provozu 
prvních 40 zrekonstruovaných pokojů a 
restaurace Swiss a kuchyně. Dalších dvacet 
pokojů bude dokončeno v průběhu září spolu s 
druhou restaurací. V plánu je i rekonstrukce 

kongresových prostor, která bude hotová pravděpodobně v listopadu 2019. Současný majitel 
hotelu je zároveň majitelem brněnského Maximus Resort. 

Nedávno změnil majitele čtyřhvězdičkový hotel o 440 pokojích Panorama Hotel Prague. 
Při transakci, v níž Corinthia Hotel Group prodala tuto nemovitost rakouskému 
investorovi S+B, prodávající straně asistovala společnost Cushman & Wakefield. Cena 
transakce nebyla zveřejněna. 

Butikový hotel, který by měl být otevřen v Mikulově koncem příštího roku, nabídne přes 30 
pokojů s vlastní terasou, luxusní wellness a bude maximálně ekologický. Připravovaný 
Boutique Wine Hotel bude sloužit výhradně dospělým klientům. 

RegioJet, největší středoevropský plně soukromý provozovatel 

dálkových vlaků, plánuje další rozšíření provozu svých mezinárodních 

vlakových spojů. Od června 2020 by se novou destinací žlutých 

vlaků měla stát Budapešť. Na trati Praha–Brno–Vídeň–Budapešť a 

zpět budou vlaky společnosti RegioJet jezdit dvakrát denně.   
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Nízkonákladová letecká společnost SkyUp oznámila, že od zimního letového řádu bude létat 

mezi Pardubicemi a Kyjevem. Nová přímá linka do hlavního města Ukrajiny bude v 

provozu od 22. října 2019 třikrát týdně, vždy v úterý, pátek a neděli. Dopravce na linku 

nasadí letadlo typu Boeing 737-800 v konfiguraci pro 189 cestujících. Podle odhadů 

společnosti East Bohemian Airport, a.s. by mohlo spojení využít až 50 tisíc cestujících za rok 

v obou směrech. Více na www.airport-pardubice.cz. 

České dráhy koupily dvě moderní elektrické lokomotivy Taurus od rakouské 

společnosti Swietelsky Baugesellschaft, které posílí flotilu lokomotiv národního dopravce 

využívanou v mezistátní dopravě.  Více na www.cd.cz. 

Celkem šest jazykových mutací nabízí digitální navigace, která je nově cestujícím k 

dispozici na Letišti Praha, konkrétně při vstupu do prstu B na Terminálu 1. Navigace nabízí 

informace, které se na digitálních obrazovkách v průběhu dne automaticky přizpůsobují 

aktuálnímu provozu a toku cestujících. Nová technologie, která nabízí informace v češtině, 

angličtině, korejštině, čínštině, arabštině a ruštině, je zatím v procesu testování. Jestliže se 

osvědčí, plánuje letiště její rozšíření v rámci běžného provozu také na další místa. Více na 

www.prg.aero. 

Letecká společnost easyJet oznámila zahájení provozu na další přímé pravidelné lince mezi 

Prahou a Londýnem. Nové spojení na letiště London Luton bude v provozu denně od 

28. října 2019 a dopravce na ni nasadí letadla typu Airbus A320 Family v konfiguraci až pro 

180 cestujících. Více na www.prg.aero. 

České dráhy v prvním pololetí letošního roku vykázaly zisk 441 milionů korun, což je 

meziročně o 179 milionů korun více. Ziskové byly nákladní i osobní doprava, které pomohly 

rostoucí tržby z jízdného. Vlaky státního dopravce v pololetí cestovalo 91,6 milionu lidí, 

meziročně o 2,5 procenta více. 

Letecká společnost American Airlines, jedna z největších aerolinek na světě, oznámila, že 

8. května 2020 spustí novou sezónní linku mezi Prahou a Chicagem. Dopravce na ni 

nasadí moderní letoun typu Boeing 787-8 Dreamliner. Spojení bude cestujícím k dispozici 

pětkrát týdně od 8. května do 24. října 2020. Více na www.prg.aero. 

 

 

http://www.airport-pardubice.cz/
http://www.cd.cz/
http://www.prg.aero/
http://www.prg.aero/
http://www.prg.aero/
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Dopravní společnost RegioJet se chystá na největší nákup ve své historii. Od společnosti 

Bombardier koupí 15 lokomotiv typu TRAXX MS3. Na dodávku až desítek dalších 

strojů má navíc opci ve smlouvě. Lokomotivy budou nasazeny v roce 2020 na vnitrostátních i 

mezinárodních linkách. 

Na výročním kongresu s výstavou Evropské společnosti pro urgentní medicínu 

EUSEM se v pražském Kongresovém centru sejde 2 500 účastníků z více než 70 zemí 

světa. Kongresové centrum Praha, 12.–16. 10. 2019. Více na www.eusemcongress.org. 

27. ročník největší evropské události, která se soustředí na testování softwaru – EuroSTAR 

Software Testing Conference – se uskuteční na podzim v Praze. Tisíc profesionálů bude 

po dobu čtyř dnů sdílet své prezentace a účastnit se workshopů a diskuzí. 9.–14. 11. 2019, 

Kongresové centrum Praha. Více na https://conference.eurostarsoftwaretesting.com/. 

Na dotace na podporu kongresové turistiky vyčlení pražský magistrát letos 

30 milionů korun. Praha rovněž zvýší jednotlivým kongresům podporu na jednoho 

delegáta. Dotace jsou určeny na projekty v období od 1. ledna do 31. prosince 2020. Hlavní 

město podpoří dvě skupiny kongresů. První jsou akce, které budou mít 700 a více 

registrovanými delegátů. Město je podpoří maximálně 400 korunami na jednoho účastníka. 

Na jeden kongres mohou být vyplaceny maximálně dva miliony korun, což je dvakrát více než 

loni. Druhou kategorií jsou kongresy s 500 až 699 účastníky. Maximální podpora na jednoho 

delegáta může být 300 korun, na jeden kongres bude moci být vyplaceno maximálně 209 700 

korun.

Novým ředitelem karlovarského hotelu 

Thermal, jehož vlastníkem je stát, bude Vladimír 

Novák. Nastoupí na začátku října, nahradí 

Michala Kočarka. Bude mít na starosti i 

rekonstrukci hotelu a bazénu, který by měl být 

otevřen v červnu 2021. Rekonstrukce hotelu vyjde 

na 580 milionů korun. Bazén stát opraví za 110 

milionů, ale provozovat ho bude soukromá 

společnost Saunia. 

http://www.eusemcongress.org/
https://conference.eurostarsoftwaretesting.com/
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Nejvíce turistů v Jihočeském kraji se loni ubytovalo v Českém Krumlově. Bylo jich 

293.644, tedy 17 procent všech turistů, kteří do jižních Čech přijeli. Téměř tři čtvrtiny 

návštěvníků, kteří se loni ubytovali v Českém Krumlově, byli cizinci. Zahraničních turistů ve 

městě loni meziročně přibylo o 16 procent. Podle ČSÚ do města nejčastěji míří turisté z Asie, 

kteří tam ale zpravidla přespí jednu noc. Více na www.czso.cz. 

Praha je pátým nejlevnějším evropským městem co se ceny za cestu taxíkem z centra na 

letiště a naopak týče, uvedla nizozemská společnost Taxi2Airport.com, která porovnávala 

ceny ve 14 metropolích Evropy. Žebříčku vévodí portugalský Lisabon, naopak nejdražší cesta 

čeká na cestující v nizozemském Amsterodamu. 

Každý sedmý obyvatel Prahy je cizinec a podle analýzy Institutu plánování a rozvoje 

hlavního města Prahy (IPR) nejpočetněji zastoupeni Ukrajinci, kterých tu žije více než 51 

tisíc. Následují Slováci, jichž je v Praze přes 31 500, a Rusové, kterých v hlavním městě bydlí 

téměř 24 tisíc. Dohromady příslušníci těchto zemí tvoří víc než polovinu cizinců v Praze. 

Čtvrtou nejpočetnější skupinou jsou obyvatelé Vietnamu, jichž v hlavním městě žije přes 13 

tisíc. 

  
O česká víza je rekordní zájem. Ukazují to statistiky Ministerstva zahraničí ČR – za 

první pololetí letošního roku přijaly české zastupitelské úřady 408 tisíc vízových žádostí, 

což na poplatcích vyneslo českému rozpočtu zhruba půl miliardy korun. Nejčastěji přicházejí 

žádosti o víza z Ruska, Ukrajiny a Číny. 
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Mezinárodní hudební festival 

Struny podzimu už 

potřiadvacáté přinese typicky 

osobitý výběr kvalitní hudby. 

Letošní ročník zahájí 15. října v 

prostoru Forum Karlín britská 

zpěvačka a pianistka Laura Mvula, o 

zakončení se 13. listopadu v Lucerně 

postarají legendy hip-hopové scény 

De La Soul. Mezi těmito koncerty se 

můžete těšit na návrat velikána 

saxofonu Charlese Lloyda a na 

pražské premiéry jazzového pianisty Freda Hersche i amerického avantgardního uskupení 

JACK Quartet. K vrcholům 23. ročníku Strun podzimu bude patřit unikátní scénický projekt 

věnovaný Jiřímu Suchému a Jiřímu Šlitrovi. Program Strun podzimu čítá přes desítku 

koncertů v rozmanitých pražských sálech a inspiruje se vztahy mezi klasickou soudobou 

vážnou hudbou, jazzem, hip-hopem a elektronikou. Praha – různá místa, 15. 10. – 13. 11. 

2019. Více na www.strunypodzimu.cz. 

Letošní ročník Noci divadel s podtitulem Divadlo a svoboda připadá na 16. listopad 

2019. Tematicky se letošní Noc divadel bude věnovat 30. výročí sametové revoluce. 

Připomenutí politických změn ve střední a východní Evropě, jejichž hybatelem bylo v České 

republice mimo jiné právě divadlo, vybízí k ohlédnutí se za  ideály a nadějemi 90. let. Noc 

divadel je součástí mezinárodního projektu European Theatre Night.  Praha, různá místa. 16. 

11. 2019. Více na www.nocdivadel.cz. 

Výstava O létání a jiných snech představí pět autorských knih Petra Síse, které jsou 

úzce spjaty s tématem „vnitřní“ a „vnější“ svobody. Oceňovaná autobiografická kniha Zeď – 

Jak jsem vyrůstal za železnou oponou (česky Labyrint – Raketa, 2007) vypráví o pomyslných 

i skutečných zdech, o světě, kde svoboda zůstává pouhým snem. V knize Tři zlaté klíče (česky 

Albatros, 1995), se autor pomyslně vrací do Prahy svého dětství. Tentokrát je to ale město, 

které v dětských očích ožívá legendami, sny a příběhy. I Sísova verze perské básně Ptačí sněm 

http://www.strunypodzimu.cz/
http://www.nocdivadel.cz/
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(česky Labyrint – Raketa, 2011) stejně jako knihy Pilot a Malý princ (česky Labyrint – Raketa, 

2014) a Robinson (česky Labyrint – Raketa, 2017) se dotýkají univerzálních otázek lidské 

svobody a její důležitosti. Centrum současného umění DOX, Praha. 13. 9. 2019 – 20. 1. 2020. 

Více na www.prague.eu. 

To nejlepší z brněnského funkcionalismu 

– luxusní vily, nájemní domy, banky, 

výstaviště, kostel či zastávka pouliční dráhy. 

Slavná jména a neméně slavné stavby v rámci 

jedné z vyhlídkových tras – Bohuslav Fuchs, 

Ernst Wiesner, Oskar Poříska, Bohumil 

Čermák, Emil Králík a další. Brno, každou 

sobotu až do 26. října, 10.00, 14.00. Více na 

www.gotobrno.cz. 

V Česku začne na podzim nabízet sdílení aut maďarská firma GreenGo. Do Prahy přiveze 

100 elektromobilů Volkswagen e-Up. GreenGo funguje v Budapešti od roku 2016 a je první 

společností, která ve střední a východní Evropě vybavila svou flotilu čistě elektrickými vozy. 

 

Již 56. ročník mezinárodní televizního festivalu, který je jedinečným mezinárodním 
festivalem prezentujícím nejlepší televizní hudební a taneční pořady a filmy všech žánrů. 
Prestižní mezinárodní soutěž je doplněna bohatým doprovodným programem: videotékou, 
workshopy, koncerty, prezentacemi televizních společností, projekcemi a setkáními s 
renomovanými režiséry, producenty a choreografy a jejich tvorbou. Nová scéna, Národní 4, 
Praha 1. 25. – 28. 9. 2019. Více na www.ceskatelevize.cz/specialy/zlatapraha/cs.

Oblíbené a hojně navštěvované slavnosti vína začnou jako každý rok na V Praze na náměstí 

Míru, a to v pátek 20. září, v sobotu se hlavní program přesune do areálu Havlíčkových sadů 

– Grébovky. V celém areálu návštěvníci najdou 80 vinařských, řemeslných a bio stánků, 

které budou nabízet dobré jídlo, pití i zajímavé dárkové předměty. Grébovka, Praha, 

Vinohrady, 20. – 21. 9. 2019. Více na www.vonobraninagrebovce.cz, www.prague.eu. 

http://www.prague.eu/
http://www.gotobrno.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/zlatapraha/cs/
http://www.vonobraninagrebovce.cz/
http://www.prague.eu/
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Krasobruslařská show, na které se představí osm olympijských 

medailistů, sedm mistrů světa, devět evropských šampionů a řada 

domácích hvězd. Diváci se mohou těšit na takové hvězdy, jako jsou 

Jozef Sabovčík, Javier Fernandez, Tomáš Verner, Vladimir Besedin, 

Alexei Polishchuk nebo Tatiana Totmianinová a Maxim Marinin. 

Ostravar Aréna, Ostrava. 6. 11. 2019. Více na www.fire-on-ice.cz. 

Kvalifikační souboj reprezentačních výběrů Česka a Anglie o postup na ME 2020 ve 

fotbale bude 11. října hostit Sinobo Stadium v Praze. Sinobo Stadium (Eden Aréna), Praha. 

11. 10. 2019, 20:45 hod. Více na www.prague.eu. 

Osmý ročník Festivalu vína Český Krumlov nabídne návštěvníkům od 18. října do 23. 

listopadu nejen vynikající tuzemská a zahraniční vína, ale i gastronomické a kulturní zážitky. 

Český Krumlov, různá místa. 18. 10. – 23. 11. 2019. Více na www.festivalvina.cz. 

  

Festival minipivovarů na nádvoří pivovaru Purkmistr přiláká na selskou náves v 

plzeňských Černicích několik desítek minipivovarů především z Čech. 20. – 21. 9. 2019, 

Plzeň. Více na www.slunceveskle.cz. 

Na webu CzechTourism.com byl aktualizován slider pro UNESCO památky, včetně 

nových záznamů pro nově zapsané památky – Národní hřebčín a krajina pro chov koní 

Kladruby nad Labem a hornický region Krušnohoří. V sekci NEWS najdete následující nová 

témata a články: Atypické ubytování, Babí léto na horách, Po stopách Lichtenštejnů,   Vltava 

– řeka plná zážitků , Hrady a zámky pro děti nebo Na kole podél železné opony. Na další 

období připravujeme pro sekci NEWS témata jako např.: Nevšední gastro zážitky, Po stopách 

Václava Havla, Neobvyklé vyhlídky z českých střech. 

http://www.fire-on-ice.cz/
http://www.prague.eu/
http://www.festivalvina.cz/
http://www.slunceveskle.cz/
http://czechtourism.com/home/
https://www.czechtourism.com/a/unesco/
https://www.czechtourism.com/c/kladruby-stud-farm-castle-and-landscape-unesco/
https://www.czechtourism.com/c/krusnohori-erzgebirge-mining-region-unesco/
http://czechtourism.com/news/
https://www.czechtourism.com/n/atypical-accommodation/
https://www.czechtourism.com/n/indian-summer-czech-mountains/
https://www.czechtourism.com/n/liechtenstein-footsteps/
https://www.czechtourism.com/n/vltava-river-adventures/
https://www.czechtourism.com/n/vltava-river-adventures/
https://www.czechtourism.com/n/castles-chateaus-children/
https://www.czechtourism.com/n/cycling-iron-curtain
http://czechtourism.com/news/

