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V říjnu byl po rekonstrukci otevřen čtyřhvězdičkový 

Mamaison Residence Downtown Prague. Přestavba 

hotelu nedaleko Václavského náměstí trvala více než rok a 

dosáhla nákladů přesahujících 400 milionů korun. Hotel 

nyní disponuje 85 pokoji a 88 apartmány s plně 

vybavenými kuchyněmi a podobně jako ostatní hotely společnosti CPI Hotels klade vysoký 

důraz na to, aby jeho dopad na životní prostředí byl co nejmenší. 

Ájurdvédský pavilon resortu Svatá Kateřina na 

Vysočině se umístil mezi šesti budovami, které získaly 

titul Stavba roku v prestižní soutěži organizované 

Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství. Autorem 

pavilonu je architekt Jakub Tejkl z ateliéru Architektura 

1. Více na www.stavbaroku.cz.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

V rámci zimního letového řádu má Letiště Václava 

Havla Praha přímé letecké spojení do celkem 121 

destinací ve 46 zemích světa. Je to o šest destinací více 

než ve stejném období loňského roku. V porovnání s 

loňskou zimou se na seznamu destinací objeví nově 

například Lvov, Charkov, Kišiněv, Florencie, Bejrút, Nur-Sultan nebo Keflavík. Více na 

www.prg.aero. 

Nízkonákladová letecká společnost Ryanair oznámila spuštění dvou přímých pravidelných 

linek mezi Prahou a Řeckem. Během příštího letního letového řádu bude létat z Letiště 

Václava Havla Praha do Soluně a na řecký ostrov Rhodos. Nová spojení do obou destinací 

budou k dispozici vždy dvakrát týdně a dopravce na ně nasadí letadla typu Boeing 737-800 v 

konfiguraci až pro 189 cestujících. Podle odhadů Letiště Praha obě linky využije více než 40 

tisíc cestujících za sezónu v obou směrech. Více na www.prg.aero. 

http://www.stavbaroku.cz/
http://www.prg.aero/
http://www.prg.aero/
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Mobilní hra World of Airports, jejímž partnerem je Letiště Praha, nabízí autentické 

virtuální prostředí, v němž každý hráč řídí letiště a vlastní leteckou společnost. Hráči odbavují 

jednotlivé lety, čímž vydělávají prostředky na to, aby postupně budovali vlastní flotilu letadel, 

zaváděli nová letecká spojení a rozšiřovali kapacity domovského letiště.  Vedle toho pražského, 

které je však ve hře nejpropracovanější, mají na výběr z letišť v rakouském Innsbrucku a 

italském Bari. Hru World of Airports je možné stáhnout zdarma z App Store nebo Google Play 

a hrát ji mohou uživatelé mobilních zařízení s operačním systémem iOS či Android. Více na  

www.prg.aero. 

Agentura Moody‘s Investors Service zvýšila Letišti Praha rating úvěrové 

spolehlivosti o jeden stupeň z dosavadního A1 s pozitivním výhledem na Aa3 s výhledem 

stabilním. Stalo se tak v návaznosti na totožné zvýšení ratingu pro Českou republiku. Letiště 

Praha tak dlouhodobě dosahuje nejvyššího hodnocení, jaké lze v tuzemsku získat. Mezi klíčové 

důvody udělení nejvyššího ratingu nadále patří stabilní cashflow, konkurenceschopné letištní 

poplatky, výborný finanční profil společnosti a její zásadní postavení ve státní infrastruktuře. 

Více na www.prg.aero. 

Letiště Praha spouští program Plasty už neletí, který má vést k omezení spotřeby 

jednorázových plastů v prostředí letiště. Chce proto motivovat cestující, aby tento druh 

plastů používali minimálně nebo vůbec. K tomu může cestujícím pomoct např. systém výlevek 

a pítek, kdy cestující jednoduše vodu z lahve vylijí před bezpečnostní kontrolou do výlevky a 

po průchodu kontrolním bodem si prázdnou lahev opět zdarma naplní pitnou vodou z jednoho 

ze 13 dostupných pítek. První výlevku mohou cestující vyzkoušet v Terminálu 2 již nyní a v 

budoucnu připravuje Letiště Praha instalaci několika dalších. Více na www.prg.aero. 

Celkem 6% nárůst v počtu odbavených cestujících zaznamenalo Letiště Praha v období 

červenec–září 2019. V absolutních číslech tak prošlo v létě pražským letištěm celkem 5 812 597 

cestujících. Nejvytíženějším měsícem byl srpen, naopak nejvyšší meziroční nárůst v počtu 

odbavených cestujících zaznamenalo pražské letiště v září. Nejvíce cestujících za sledované 

období směřovalo již tradičně do Londýna. Z dovolenkových destinací vedla Antalya. Více na 

www.prg.aero. 

České aerolinie se dohodli s výrobcem letadel Airbus na koupi čtyř nových letounů 

A220-300. Původně objednaná letadla A320neo budou zároveň nahrazena třemi letadly 

A321XLR pro dálkové lety. Dva letouny Airbus A220 se do flotily ČSA zařadí koncem příštího 

roku, další dva počátkem roku 2021. Letadlo A321XLR bude dodáno v roce 2025. 

https://apps.apple.com/app/id1462642534
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haugland.woa
http://www.prg.aero/
http://www.prg.aero/
http://www.prg.aero/
http://www.prg.aero/


 
Newsletter pro zahraniční zastoupení agentury 4 
 

Letecká společnost SkyUp Airlines dnes zahájila provoz pravidelných linek mezi Prahou a 

Lvovem a Prahou a Charkovem. Obě letecká spojení budou z Letiště Václava Havla Praha 

cestujícím k dispozici dvakrát týdně: každý čtvrtek a každou neděli. Ukrajinský nízkonákladový 

dopravce na obě linky nasazuje Boeing 737-800 v konfiguraci pro 189 cestujících. Více na 

www.prg.aero. 

 

5. ročník mezinárodní konference a výstavy na téma současnost a 

budoucnost moderní decentrální energetiky. Zabývat se bude tématy 

jako nová legislativa pro propojení hybridních systémů, dotace a možnosti 

financování, výstavba nových zdrojů, praktická řešení v oblasti energetické 

soběstačnosti, zavádění nových produktů v oblasti uchovávání energie.  18. – 19. 11. 2019, 

Kongresové centrum Praha. Více na www.smartenergyforum.cz. 

Novým členem představenstva společnosti Letiště Praha, a. s. je od 15. října 

2019 Jiří Černík. Bude zodpovědný za oblast financí, nákupu a informačních 

technologií. Na letiště přichází z pozice finančního ředitele společnosti 

Skanska. Více na www.prg.aero. 

 Společnost Czech Airlines Handling (CSAH), dceřiná 

společnost Letiště Praha poskytující služby pozemního odbavení 

letadel i cestujících, má ve svém vedení nového člena 

představenstva. Od pátku 1. listopadu 2019 se jím stal Ing. 

Tomáš Svoboda, který bude ve vedení firmy zodpovídat za 

oblast pozemního provozu. Více na 

www.czechairlineshandling.com. 

Rada města Pardubic odvolala z funkce ředitelku Turistického informačního centra Marinu 

Vančatovou. Vedením organizace byla dočasně pověřena dosavadní zástupkyně ředitelky, 

Markéta Dolečková. Na uvolněnou pozici město okamžitě vypsalo konkurzní řízení. 

Přihlášky mohou zájemci podávat do 22. listopadu. 

 

http://www.prg.aero/
http://www.smartenergyforum.cz/
http://www.prg.aero/
http://www.czechairlineshandling.com/
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Podle nejnovějšího průzkumu Asociace horských 

středisek vzrostl za poslední tři roky zájem Čechů o zimní 

dovolenou na horách. Letos se na ni chystá 43 % Čechů, 

na české hory plánuje jet 36 % Čechů, výhradně do 

zahraničí míří 7 %. Regiony pro zimní dovolenou v Česku 

se navíc podle tří čtvrtin cestovatelů v posledních letech 

výrazně zlepšily. Více na www.ahscr.cz. 

Kanadský cestovní web Flight Network sestavil na základě průzkumu mezi více než tisíci 

agenturami a novináři zaměřujícími se na cestování žebříček dvaceti nejkrásnějších měst 

světa, ve kterém se Praha umístila na 14. příčce. Nejkrásnějším městem na světě je podle 

průzkumu Paříž. Více na www.flightnetwork.com. 

Nejčastějšími návštěvníky jižních Čech jsou Pražané a Středočeši. Mezi cizinci, kteří si 

jihočeský region vybírají jako cílovou turistickou destinaci, pak převažují Němci a Rakušané. 

Vyplývá to z nedávno zveřejněné analýzy Jihočeské centrály cestovního ruchu. V 

loňském roce zamířilo do jižních Čech téměř 6,5 milionu turistů. Z celkových přibližně 3,4 

milionu domácích návštěvníků pocházel téměř každý druhý z Prahy nebo středních Čech 

(47,58 %). Mezi zahraniční klientelou se o více než třetinu všech návštěv postarali Němci a 

Rakušané (37,56 %). 

Nejnavštěvovanějším hradem ve Středočeském kraji byl během letošní sezony 

Karlštejn na Berounsku. Od začátku roku do konce září si sem cestu našlo 184 000 lidí. Na 

druhém místě v počtu návštěvníků se umístil zámek Konopiště se 131 000 návštěvníky. Více 

než 85 000 lidí zavítalo na Křivoklát, který skončil třetí. 

  

http://www.ahscr.cz/
http://www.flightnetwork.com/
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Výstava obrazů Roberta Guttmanna, populárního pražského naivisty z doby 

první republiky, představuje obrazy, dobové fotografie a dokumenty dochované ve 

sbírkách Židovského muzea v Praze. Židovské muzeum, Praha. 7. 11. 2019 – 23. 8. 

2020. Více na www.prague.eu. 

Výstava ve znovuotevřeném Schwarzenberském paláci nabízí výběr z mistrovských děl 

evropské grafiky a kresby 16. a 17. století. 6. 11. 2019 – 10. 2. 2020, Schwarzenberský palác, 

Praha. Více na www.ngprague.cz. 

Sedmý ročník Klavírního festivalu Rudolfa Firkušného přinese pětici prvotřídních 

klavíristů. Z hvězd světových pódií se diváci mohou těšit na recitál skvělého Jevgenije Kissina 

či Marc-André Hamelina. Vůbec poprvé se českému publiku představí mladá italská klavíristka 

Beatrice Rana, již časopis Gramophone v lednu tohoto roku zařadil mezi pět klavíristů nové 

„zlaté éry“. Dle tohoto hodnocení tak stojí po boku Daniila Trifonova či Yuji Wang. Zástupcem 

domácí scény bude Jan Bartoš a milovníci jazzu se mohou těšit na oceněními ověnčeného 

klavíristu Aarona Diehla, který vystoupí se svým triem. Praha, různá místa. 17.–23. 11. 2019. 

Více na www.firkusny.cz. 

Mezinárodní hudební festival České doteky hudby patří mezi nejrozsáhlejší akce svého 

druhu v České republice. V rámci 21. ročníku vystoupí řada prominentních interpretů a 

souborů v exkluzívních prostorách Pražského hradu, Obecního domu, Kongresového centra 

Praha či Klementina. Budou jimi např. dirigenti Marius Stravinsky (prasynovec Igora 

Stravinského, který se představí v Praze poprvé) a Zsolt Hamar z Maďarska, houslistka Maria 

Włoszczowska z Polska, skvělý španělský flétnista Claudi Arimany, nebo vídeňský chlapecký 

sbor Wiener Sängerknaben. Praha, různá místa. 16. 12. 2019 – 6. 1. 2020. Více na 

www.ceskedotekyhudby.cz. 

Výstava, zahájená společně s otevřením nové expozice umění 19. století ve Veletržním 

paláci, představuje téma architektonické výzdoby obytných staveb 19. a počátku 20. století. 

Výstava se zabývá malířskou, sochařskou a sochařsko-štukatérskou výzdobou exteriérů i 

interiérů nájemních domů, ale také podnikatelských paláců a vil. Veletržní palác, Praha. 15. 

11. 2019 – 2. 2. 2020. Více na www.ngprague.cz. 

http://www.prague.eu/
http://www.ngprague.cz/
http://www.firkusny.cz/
http://www.ceskedotekyhudby.cz/
http://www.ngprague.cz/
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Národní muzeum otevřelo památník Jana Palacha, jehož 

součástí je i Palachův rodný dům. V dlouho puštěném dome 

z roku 1929 ve Všetatech u Prahy, který koupilo Národní 

muzeum v roce 2014, návštěvníky čeká i multimediální 

výstava. Více na www.nm.cz. 

V kutnohorské kostnici a nedaleké katedrále Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana 

Křtitele bude od ledna platit zákaz fotografování. Důvodem je zachování piety v obou 

památkách. Návštěvníci si pořizují nevhodná selfie a neváhají kvůli zajímavým fotkám i 

manipulovat s kostmi. Kostnicí ročně projde přibližně půl milionu turistů. 

Czech Design Week je přehlídka českého a mezinárodního designu 

představující umělce nezávislé scény, která má v úmyslu ukázat ta 

nejzajímavější díla českých a zahraničních umělců s důrazem na 

autentičnost a osobní vizi. Kongresové centrum Praha, 9. – 15. 12. 

2019. Více na www.praguecc.cz. 

 

Vánoční strom bude oficiálně rozsvícen v pátek 29. 11. na náměstí Svobody v Brně. Brno 

bylo první město v tehdejším Československu, a pravděpodobně i ve střední Evropě, na jehož 

náměstí se před 95 lety vánoční strom objevil. Náměstí Svobody, Brno. 29. 11. 2019, 17 hod. 

Více na www.gotobrno.cz. 

Historické nádvoří zámku Dobříš bude hostit v sobotu 7. prosince od 11 do 19 hodin druhý 

Vánoční trh pod záštitou paní Livie Colloredo-Mannsfeldové. Více na 
www.zamekdobris.cz. 

Pod záštitou prezidenta Peru do Brna doputuje ohromný zlatý poklad nesmírné historické 

hodnoty, ale i ceny samotného zlata, ze kterého jsou předměty vyrobeny. Jedná se o originální 

rituální předměty, které poprvé opustily území Jižní Ameriky. Na ploše více než 2000 m2 

návštěvníci uvidí stovky předmětů, do kterých je doslova vryta historie starých civilizací a jejích 

bohů. Brněnské výstaviště, pavilón C. Do 31. 1. 2020. Více na www.gotobrno.cz. 

http://www.nm.cz/
http://www.praguecc.cz/
http://www.gotobrno.cz/
http://www.zamekdobris.cz/
http://www.gotobrno.cz/

