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Hotelové uskupení Le Hotels Group, 

patřící mateřské společnosti Le-Investment 

spol. s r.o., zvyšuje standard spravovaných 

prostor a zároveň se rozrůstá o dalšího člena. 

Hlavní letošní novinkou je rekonstrukce 

konferenčních prostor v Grandium 

Hotel Prague. Ty nyní nabízí celkem 

9 variabilních místností s vestavěnou 

projekční technikou o celkové ploše 704 m2. 

Hlavní jednací místnost může pojmout přes 

300 účastníků a má celkem 5 vestavěných 

projekcí. Další konferenční sály nabízí 

zázemí pro více než 230 lidí. Další novinkou je rozšíření sítě o čtyřhvězdičkový Hotel Meteor 

Plaza v centru Prahy. Více na www.pragueconvention.cz. 

Luxusní pětihvězdičkový hotel Carlo IV v Praze na Senovážném náměstí mění majitele. 

Stane se jím francouzská realitní skupina Covivio. Prodejcem byl americký investiční 

holding Värde Partners. Společnost Covivio vlastní v Evropě kolem čtyř set hotelů, tato akvizice 

je jejím prvním vstupem na hotelový trh v regionu střední a východní Evropy. 

Včelí tým ze střechy Vienna House Andel‘s Prague získal stříbrnou medaili za nejlepší 

český med za rok 2019 od Výzkumného ústavu včelařského. Během letošní sezóny umístila 

Vienna House v České republice na všechny střechy hotelových komplexů včelí úly. Tímto 

krokem tak přispívá k biologické rozmanitosti, zejména v centrech měst, kde se budovy 

nachází. Více na www.pragueconvention.cz. 

Hřebenový Hotel Labská bouda u Špindlerova Mlýna v Krkonoších bude až do konce 

dubna příštího roku kompletně uzavřen. Nebude tak fungovat ani restaurace, ani bufet. 

Železobetonový kolos v nadmořské výšce 1340 metrů u Labské louky prochází v posledních 

letech postupnou rekonstrukcí. 

Společnost Hyatt Hotels Corporation oznámila, že její přidružená společnost uzavřela 

dohodu o správě vůbec první nemovitosti pod značkou Hyatt v České republice. 

Společnost UBM Development AG pracuje v současné době na projektu proměny 

http://www.pragueconvention.cz/
http://www.pragueconvention.cz/
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Cukrovarnického paláce v hotel Andaz Prague. Budova hotelu se 175 pokoji se nachází na 

Senovážném náměstí, předpokládaný termín otevření nového hotelu je rok 2022. Více na 

www.pragueconvention.cz. 

 

Od 30. března příštího roku bude polská společnost LOT létat 

mezi Ostravou a Varšavou. LOT bude z Ostravy do Varšavy 

létat pětkrát týdně, vždy v pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 

a sobotu. Linku budou obsluhovat letadla Bombardier Q400 

a Embraer 170/175 s kapacitou 70 až 82 pasažérů. 

U příležitosti 30. výročí 30 sametové revoluce byla na Letišti Václava Havla Praha otevřena 

ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla fotografická výstava.  Výstava sestává z celkem 

16 dobových fotografií, které zachycují Václava Havla na letišti či v letadle. Mezi 

vystavenými snímky je například i památná fotografie Václava Havla s britskou rockovou 

kapelou Rolling Stones, přivítání papeže Jana Pavla II. krátce po jeho příletu do Prahy, ale 

třeba i fotografie připomínající proces pojmenování ruzyňského letiště právě po Václavu 

Havlovi. Více na www.prg.aero. 

Letiště Praha chce do roku 2030 dosáhnout uhlíkové neutrality snížením emise 

oxidu uhličitého ze svého provozu na nulu. K tomu by měl letišti přispět i nákup 100% zelené 

elektřiny. Letiště Praha navíc letos opět obhájilo mezinárodní certifikaci Airport Carbon 

Accreditation, jež nezávisle hodnotí úsilí letišť ve snižování uhlíkové stopy. Více na 

www.prg.aero. 

Letecká společnost Rossiya 

Airlines oznámila, že od letního 

letového řádu 2020 navýší počet 

letů na lince mezi Prahou 

a ruským Petrohradem. Od 

30. března 2020 přidá k dosavadním 

deseti spojením týdně další čtyři 

frekvence, které budou operovány 

v pondělí, úterý, čtvrtek a v sobotu. 

Rossiya Airlines tak bude létat mezi 

oběma destinacemi dvakrát denně. Dopravce na pravidelnou linku nasazuje letadla typu 

Airbus A320 Family. Podle odhadů Letiště Praha čtyři nové frekvence využije za sezónu přes 

20 tisíc cestujících v obou směrech. Více na www.prg.aero. 

http://www.pragueconvention.cz/
http://www.prg.aero/
http://www.prg.aero/
http://www.prg.aero/
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Letecká linka nízkonákladové společnosti Ryanair z Brna do Berlína na jaře příštího roku 

po roce fungování skončí. Linka začala létat letos v dubnu, poslední letadlo odletí z Brna do 

Berlína 28. března. Z Brna tak budou od dubna létat pouze dvě linky, a to do Milána 

a do Londýna. Obě provozuje rovněž Ryanair. 

 

V letošním ročníku soutěže Nejtišší dopravce, kterou pořádá Letiště Praha ve spolupráci 

s Městskou částí Praha 6, zvítězila britská letecká společnost British Airways (BA). Soutěž 

se každoročně koná v období, kdy je letecký provoz na pražském letišti nejintenzivnější, tedy 

od 1. května do 31. října. British Airways v soutěži zvítězily již podruhé. Více na www.prg.aero. 

 

Mezinárodní konference Hydrogen 

Days 2020, která se zaměřuje na trendy 

a aplikaci vodíkových technologií, se 

uskuteční v Praze 25.-27. března 2020 

v Comfort Hotel Prague City East. 

11. ročník konference je pořádán Českou 

vodíkovou technologickou platformou 

(HYTEP) a každoročně přitahuje 

specialisty a odborníky v sektoru 

vodíkových technologií.  Konference 

zároveň pomáhá při koordinaci 

a propojení aktivit v tomto sektoru v rámci celé Evropy. Mottem konference pro rok 2020 je 

„Vodík v pohybu.“  Comfort Hotel Prague City East, 25.–27. 3. 2020. Více na 

www.hydrogendays.cz. 

Příští rok se koná další ročník výstavy Pivo Bier Ale EXPO. Součástí 

doprovodného programu 2020 budou vzorky nových chmelových odrůd, 

speciálních sladů, sušených kvasnic. Účastníci si budou moci prohlédnout 

i automatickou stáčecí linku pro minipivovary nebo zařízení pro filtraci 

a mikrofiltraci piva. Kongresové centrum Praha, 28. – 30. 1. 2020. Více na 

www.pbaforum.cz. 

 

 

http://www.prg.aero/
http://www.hydrogendays.cz/
http://www.pbaforum.cz/
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Konzultační společnost D&L 

Partners na základě nového 

indexu PICSA zařadila Prahu na 

třinácté místo v žebříčku 

kvality života ve světových 

městech. Společnost vybírala 

z celkem 113 míst. V žebříčku bere 

v potaz různá kritéria, mezi která 

patří kromě hrubého národního 

produktu také třeba dostupnost 

bydlení a lékařské péče či přístup ke 

vzdělávání. Zvláštní důraz je přitom 

kladen na společenskou 

a ekonomickou spravedlnost. Na prvním místě žebříčku se umístil Curych následovaný Vídní. 

Tato dvě města se přitom umísťují na čelních pozicích podobných průzkumů dlouhodobě. 

Praha získala výjimečně dobré postavení v žebříčku především díky vysoké míře 

bezpečnosti a počtu lékařů. České hlavní město má podle D&L Partners jednu 

z nejhustších sítí ordinací na celém světě. Brno se umístilo na 58. místě. 

V prvních devíti měsících roku 2019 přijelo do Prahy téměř 6 milionů návštěvníků, 

kteří zde strávili celkem 13 800 000 nocí. Nárůst celkového počtu hostů se opět mírně zpomalil, 

ve sledovaném období činí pouze 1,7 %. Dvouciferné procentní přírůstky evidujeme 

u návštěvníků z Ukrajiny (+23 %), Japonska (+19 %), nebo Francie (+10 %). V období od ledna 

do září do Prahy přijelo 5 070 000 zahraničních hostů, tedy o 1,4 % více než v loňském 

roce, domácích návštěvníků přijelo 900 000, jejich počet tak vzrostl o 3,4 %. Zahraniční 

návštěvníci v hlavním městě strávili přes 12 200 000 nocí, domácí hosté pak téměř 1 600 000 

nocí. Průměrná doba přenocování činí 2,3 noci a zůstává tedy dlouhodobě stejná. Více na 

www.praguecitytourism.cz. 

V každoročním žebříčku společnosti Cushman & Wakefield Main Streets Across The 

World 2019 se Česká republika již podruhé dostala do první dvacítky zemí řazených podle 

nejdražší nákupní ulice. Na 18. pozici ji vyzdvihla ulice Na Příkopě, v níž nejvyšší hodnota 

nájmu činí 235 eur za m2 a měsíc. Česko je jedinou zemí v regionu střední a východní Evropy, 

která se mezi top 20 letos (a loni poprvé) dostala, a potvrzuje tak absolutně dominantní pozici 

na středoevropském trhu. Více na www.cushmanwakefield.cz. 

 

 

http://www.praguecitytourism.cz/
http://www.cushmanwakefield.cz/
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Kouzelnická elita The Illusionists se po roce opět vrací do Kongresového centra Praha, 

kde návštěvníkům opět předvede úchvatnou show plnou dokonalých a často i smrtelně 

nebezpečných triků. Od pódiových iluzí, přes čtení myšlenek až po eskamotérské úniky z pout 

či vodních pastí, to vše nabízí představení, které sahá daleko za hranice lidské představivosti a 

vítá diváky ve světě, kde nerozeznají realitu od iluze. Kongresové centrum Praha. 29. 1. – 9. 2. 

2020. Více na www.praguecc.cz. 

Továrna na zázraky je originální kouzelnické 
představení českého mentalisty a iluzionisty Michala 
Nesvedy. Michal se specializuje na mentalistické 
experimenty, které oklamou mysl, a přesvědčí mozek 
diváka, že ne všechno se dá logicky pochopit. Během 
vystoupení publikum uvidí také jedno z nejslavnějších 
čísel proslulého mága Harryho Houdiniho – únik z 
tisícilitrové nádrže – a dozví se, jak vybrat výherní čísla do 
slosování sportky. Na jevišti bude taky stroj času, který vás 

na okamžik vrátí do dětství. Představení se konají v lednu a únoru v Divadle Pod Palmovkou. 
Více informace ZDE.  

Výstava Stanislav Sucharda 1866–1916: Tvůrčí proces představuje osobnost 

významného českého sochaře přelomu 19. a 20. století, v jehož vrstevnaté tvorbě se prolínají 

interakce regionu a metropole, přechod od tradic 19. století směrem k moderně i postupná 

recepce progresivních evropských stylů domácím uměleckým prostředím. Veletržní palác, 

Praha. Do 5. 4. 2020. Více na www.ngprague.cz. 

Výstava v Císařské konírně, nabízející díla od vrcholného klasicismu po dnešek, zahrne 

portréty takových umělců, jako Josef Mánes, Mikoláš Aleš, Josef Brožík, František 

Ženíšek, Vojtěch Hynais, František Kupka, Joža Uprka, Jan Preisler, Miloš 

Jiránek, představitelů české moderny Emila Filly, Antonína Procházky, Bohumila 

Kubišty, Jana Zrzavého, Otakara Kubína, Václava Špály, Alfréda Justize  i 

ojedinělých solitérů na domácí scéně jsou Maxe Švabinského a Ludvíka Kuby. Z období 

surrealismu  bude představeno dílo Jindřicha Štyrského, Toyen a jim příbuzných – 

Josefa Šímy, Aloise Wachsmana, Adolfa Hoffmeistra. Dále budou připomenuti autoři 

zrající v době války – Arnošt Paderlík, František Jiroudek, Josef Liesler, Karel 

Souček, Kamila Lhoták a další představitelé 40.–60. let. Součástí výstavy bude i několik 

http://www.praguecc.cz/
https://goout.net/cs/divadlo/tovarna-na-zazraky/yyvve/+ujmfo/
http://www.ngprague.cz/
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prací z oblasti současného portrétu – především umělců ze S.U.V. Mánes. Pražský hrad, 

Císařská konírna, 18. 12. 2019 – 22. 3. 2020. Více na www.prague.eu. 

Výstava kreseb českého sochaře Otto Gutfreunda (1889–1927), člena Skupiny 

výtvarných umělců. Kresba stála v jeho díle na hranici mezi volným uměním a přípravnými 

studiemi, v nichž zpracovával tvůrčí témata rozvíjená také v sochařských plastikách. Hlavním 

námětem byla lidská figura, kterou v letech 1910–1914 podroboval tvarovým deformacím v 

kubistickém stylu. Veletržní palác, Praha. Do 10. 2. 2020. Více na www.ngprague.cz. 

Pro zimní sezonu 2019/2020 připravila Galerie Tančící 

dům největší retrospektivní výstavu světoznámého 

výtvarníka, designéra a architekta Bořka Šípka s 

názvem Retrospektiva. Návštěvníky čeká na 250 kusů 

váz a na 40 kousků designového nábytku, který umělec 

vlastnoručně vyráběl. Výstava vznikla ve spolupráci s 

rodinou Bořka Šípka a soukromými sběrateli. Galerie 

Tančící dům, Praha. Do 22. 3. 2020. Více na www.galerietancicidum.cz. 

Na Letenské pláni v Praze vyroste v létě obrovské šapitó, pod kterým se odehraje od 

17. července do 2. srpna 2020 představení Cirque du Soleil nazvané Totem. Totem se 

odehrává na ostrově, který svým tvarem připomíná obří želvu. Show sleduje cestu lidského 

druhu, která začíná u původních obojživelníků a pokračuje až k touze člověka létat. Představení 

zkoumá vazby, které člověka poutají k jinému druhu, zobrazuje jeho sny a nekonečný potenciál. 

Vyjadřovacími prostředky jsou především akrobatické výkony doplněné vizuálními efekty. 

Letenská pláň, Praha. 17. 7. – 2. 8. 2020. Více na www.cirquedusoleil.com. 

Přes 10 tisíc druhů medúz v 38 akváriích najdete na střeše nákupního 

centra Arkády Pankrác v Praze v nově otevřeném Světě medúz. Více na 

www.arkady-pankrac.cz. 

Lázně Luhačovice zvítězily v národním kole soutěže European Destination of 

Excellence 2019 (EDEN), kterou organizuje Evropská komise. Projekt „Well, well … Lázně 

Luhačovice“ získal prvenství mezi celkem 12 uchazeči o titul. 

http://www.prague.eu/
http://www.ngprague.cz/
http://www.galerietancicidum.cz/
http://www.cirquedusoleil.com/
http://www.arkady-pankrac.cz/
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Zážitek z cesty letadlem si mohou návštěvníci Prahy zopakovat, ovšem tentokrát v roli 

pilota v kabině letounu Boeing 737-800! Pod vedením profesionálního pilota můžete 

v simulátoru vzlétnout z třeba z Letiště Václava Havla Praha a přistát na některém z 24 000 

letišť světa. Ve stejném objektu je i nový simulátor závodního vozu Formule 1, s jehož řízením 

vám pomůže závodní instruktor. Rezervace na www.myairlines.cz a www.myrace.cz. 

Oblíbené venkovní kluziště Pražanů i návštěvníků města v centru metropole nabízí 

ledovou plochu o rozměrech 14 x 30 metrů. Otevřeno denně od 10 do 21 hodin. Vstup 

zdarma, půjčení bruslí za poplatek.  Do 31. 1. 2020. Více na www.prague.eu. 

Kluziště o velikosti 40 x 20 metrů na Letenské pláni je otevřeno denně od 9 do 21 hodin. 

K dispozici je i dětské kluziště s plochou 22 x 10 metrů, vyhřívaný stan, občerstvení a 

půjčovna bruslí. Vstup zdarma. Do 1. 3. 2020. Více na www.prague.eu. 

Veletrh je největší prezentací průmyslu cestovního ruchu s akcentem na regiony ve 

střední Evropě. Regiontour je nosným projektem na podporu domácího cestovního ruchu a 

incomingu v České republice. Veletrh GO je zaměřen na výjezdovou turistiku. Vedle 

tuzemských CK a agentur se jej účastní poskytovatelé služeb cestovního ruchu ze zahraničí. 

BVV, Brno. 16. – 19. 1. 2020. Více na www.bvv.cz/go-regiontour. 

http://www.myairlines.cz/
http://www.myrace.cz/
http://www.prague.eu/
http://www.prague.eu/
http://www.bvv.cz/go-regiontour

