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 ZÁKLADNÍ  ÚDAJE O VELETRHU 
 

Termín konání:     20. - 23. 2. 2014 
Místo konání:     Výstaviště Praha - Holešovice 
Počet vystavovatelů 
Holiday World a Golf Show:   661  
Výstavní plocha:     18 800 m² brutto 
Počet zastoupených zemí:   46 
Počet zahraničních touristboardů:   23 
Odborná veřejnost:    7 480 
Zástupci médií:     708 
Počet účastníků:     31 325 

 
 NÁZEV  VELETRHU 
 Holiday World – 23. ročník Středoevropského veletrhu cestovního ruchu 
 Golf Show – 19. ročník veletrhu golfu a golfového turismu 
   

Region World - 20. ročník souhrnné prezentace turistické nabídky regionů České republiky  
  
 Datum konání 
 20. – 23.2. 2014 
  
 Manažeři veletrhu 
 Libor Patočka, Petr Kutnohorský 
  
 Místo konání 
 Průmyslový palác, Veletržní hala, venkovní plocha, Pavilon Křižík E 
  
 Počet vystavovatelů Holiday World a Golf Show 
 661  
  
 Zastoupené země 
 

Austrálie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Dominikánská 
republika, Egypt, Etiopie, Finsko, Francie, Chorvatsko, Indie, Itálie, Jamajka, Japonsko, 
Jihoafrická republika, Kuba, Kypr, Maďarsko, Malta, Maroko, Namibie, Německo, Nizozemsko, 
Nový Zéland, Polsko, Rakousko, Rusko, Řecko, Salvádor, Slovensko, Slovinsko, Spojené státy 
americké Srbsko, Srí Lanka, Španělsko, Švédsko, Tanzánie, Tchajwan, Thajsko, Tunisko, 
Turecko, Ukrajina, Velká Británie, Vietnam 

 
Záštita 
Ministr pro místní rozvoj ing. Kamil Jankovský 
Generální ředitel Czech Tourism ing. Rostislav Vondruška 
Asociace krajů ČR – Michal Hašek 

 
Partner veletrhu 
Maroko 
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 Odborná spolupráce 

SLL ČR (Svaz léčebných lázní) – garant společné expozice lázní 
Hepex - Hotel Guide SK - garant hotelové sekce slovenských hotelů na HW 2013 
AČCKA - partner sekce cestovních kanceláří 
ACK ČR - partner sekce cestovních kanceláří 
COT Media – hlavní odborný mediální partner  
 

 Partneři  
 Ministerstvo pro místní rozvoj 
 CzechTourism 

SLL ČR 
 Ragusa – Golf Show 
 
 Souběžné akce  
 Filmová přehlídka WORLD FILM 2014 
 Expediční kamera 2014 
 
 Mediální partneři 

 COT Business Media, TTG, Kam po Česku, Travel profi 
  

Souběžně probíhající veletrhy 
8. ročník gastronomického veletrhu TOP GASTRO  
(165 vystavovatelů z 10 zemí) 
19. ročník specializovaného veletrhu golfu a golfového turismu GOLF SHOW  

 
 Doprovodný program  

Doprovodný program se dělí na odbornou část (čtvrtek a pátek) a na část určenou pro laickou 
veřejnost (sobota a neděle) 
 
Výsledky soutěží pro vystavovatele na Holiday World 2013 
Kategorie - Katalog  
1. China Tours, 2. CK Alvarez, 3. CK Adventura 
Kategorie - Propagační materiál 
1. Vysočina Tourism, 2. Město Most, 3. Národní vinařské centrum 
Kategorie - stánek do 60 m2  
1. Město Most, 2. Calabria, 3. Tip Travel 
Kategorie - stánek nad 60 m2  
1.TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen, 2. Jihočeská centrála cestovního ruchu, 
3. Liberecký kraj 

 
 
 
 

DOPROVODNÝ PROGRAM VELETRHU HOLIDAY WORLD 2014 PRO ODBORNÍKY 
 
VELKÝ SÁL – Pravé křídlo Průmyslového paláce 
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ČTVRTEK 20.2. 2014 
12.30 Labská cyklotrasa - prezentace 
14.00 Dominikánská republika: To pravé pro Vás - prezentace 
 
PÁTEK 21.2. 2014 
11.30 Sverdlovsk – "Vítejte na Urale ve Sverdlovské oblasti Ruské Federace" - 
prezentace 
 
MALÝ SÁL  - střední hala Průmyslového paláce 
 
ČTVRTEK 20.2. 2014 
11.30 Turistické novinky z Plzně, Plzeňského kraje a prezentace programu Plzeň - 
Evropské hlavní město kultury 2015. Partneři: IC Bavorský les- Šumava, Techmania 
Science Center, Plzeňský Prazdroj  - pro novináře 
13.00 Delfín Travel - Prezentace seniorských destinací a novinek v rámci programu 55+ 
pro rok 2014 
 
PÁTEK 21.2. 2014 
10.30 MMR - Český systém kvality služeb (ČSKS) 
13.00 Vir – ostrov dvou tváři – prezentace 
15.00 Honey - Tepelná čerpadla a solární kolektory při  úsporách energie v 
gastronomických provozech 
 
11.00 Budva a Černá Hora – prezentace (stánek PK 155) 
 
PÓDIUM - Pravé křídlo Průmyslového paláce 
 
ČTVRTEK 20.2. 2014 
10.30 Mapcentrum – Veřejná tisková konference Pohádkových regionů ČR a vyhlášení 
Dne a Měsíce rozhleden ČR 28.9. - 28.10. 2014 
15.30 Dominikánská republika – taneční vystoupení 
 
 
PÁTEK 21.2. 2014 
14.30 Vyhlášení soutěží pro vystavovatele 
15.30 Dominikánská republika – taneční vystoupení 
 
PYRAMIDA 
 
ČTVRTEK 20.2. 2014 
10.30 Slavnostní zahájení Holiday World 2014 
14.00 KAM po Česku a Incheba Praha - Vyhlášení soutěže Kraj mého srdce 
 
LAPIDÁRIUM 
 
ČTVRTEK 20.2. 2014 
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16.00 Workshop Kerala  
 
PRAVÉ KŘÍDLO PRŮMYSLOVÉHO PALÁCE 
 
20. - 23.2. 2014 - Expediční kamera (PK 430) - premiérové promítání nejlepších 
cestovatelských filmů uplynulé sezóny z celého světa. Diskuse s autory a protagonisty 
filmů. 
 
 
 
DOPROVODNÝ PROGRAM VELETRHU HOLIDAY WORLD 2014 PRO VEŘEJNOST 
WORLD FILM - 13. ročník cestovatelského festivalu 
 
SOBOTA 22. 2. 2014 
 
10.00 hod. ZAJATCI BÍLÉHO BOHA (režie: Steve Lichtag) 
Český výzkumník Tomáš strávil v thajských a laoských horách téměř dva roky, aby se za 
každou cenu dopátral příčin křivd a násilí, která jsou na Akhajích a jejich dětech páchána. 
Dramatický dokument o malém horském etniku byl zpracován podle skutečné události. 
projekce filmu 
 
11.00 hod. MICHAEL FOKT - REUNION - ZEMĚ KONTRASTŮ 
Kousek země, kde se barva lidské kůže vůbec neřeší, se tyčí z vod Indického oceánu kousek 
od Madagaskaru. Tento tropický ráj, kde vedle sebe lidé žijí v naprosté harmonii, je kupodivu 
součástí Evropské unie. Jižní část ostrova zabírá aktivní sopka, které se však místní vůbec 
nebojí. Naopak – berou ji jako nejvítanější atrakci široko daleko. Je to země kontrastů, kde 
mají na dvě stovky klimatických zón a kam se jezdit učí předpovídat počasí meteorologové z 
celého světa.  
beseda, diashow 
 
12.00 hod. BOB STUPKA - PATAGONIE, ZEMĚ NA KONCI SVĚTA 
Je plná jezer, ledovců, skalních masivů s nádhernými vrcholky, ale také s obrovskými 
rozlohami travnatých pamp. Nádherné scenérie dokreslují stáda divokých lam, pštrosů nandu a 
obrovské kolonie tučňáků. Větrná, drsná ale nádherná, taková je Patagonie. 
 
13.00 hod. LENKA KLICPEROVÁ, OLGA A VAŠEK ŠILHOVI - AFRIKA V NÁS II 
Beseda s autory knihy Afrika v nás II zavede posluchače do zákulisí vzniku této nové obrazové 
a reportážní  publikace, která volně navazuje na první společný literární počin z roku 2010. 
Cílem celého projektu je snaha představit subsaharskou Afriku v co největší rozmanitosti – od 
krásy zdejší přírody až po mizející domorodé zvyky a tradice. Nevyhýbá se ale ani palčivým 
tématům, se kterými se černý kontinent potýká. 
beseda, diashow 
 
 
14.00 hod. PETR HORKÝ - STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA 
Všichni známe jejich expedice, knihy a filmy. Nikdo ale neví, jaký žili Zikmund a Hanzelka život. 
V dubnu vstupuje do kin životopisný dokument Století Miroslava Zikmunda a jeho režisér přijde 
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povyprávět o tom, jak takové dílo vzniká. Projekce natočených materiálů, dosud 
nepublikovaných archivů H+Z i perličky, které se do filmu nedostanou… 
beseda, projekce ukázek z filmu, diashow 
 
15.00 hod. AGNES MIKSCH - 1000 STATEČNÝCH 
Fundraisingovou akci 1000 statečných na podporu činnosti nadace „Národ dětem“, přijde 
představit Agnes Mikschová. Projekt navazuje na sérii humanitárních koncertů motol-
motolice.cz, které se konají v Praze už od roku 2007. Cílem je poukázat na problematiku v 
dětské onkologii, která je pro mnohé až na samotném konci zájmu. 
beseda, diashow 

 
16.30 hod. JARDA LHOTA - EVROPOU BEZ MOTORU 
Největší zážitky člověku přináší cestování "bez motoru". Tedy když šlape na kole, splouvá řeky 
nebo stoupá k vrcholům hor. Tímto mottem se Jarda řídil, když vyrazil na půlroční cestu z 
Nordkappu na Gibraltar dlouhou 8 tisíc kilometrů. Jaké to je překonat světadíl jen na kajaku, na 
kole, na plachetnici, na koni, pěšky? 
beseda, diashow 

 
NEDĚLE 23. 2. 2014 
 
9.15 hod. RUB A LÍC DOBRODRUŽNÝCH VÝPRAV 
Jsou cestovatelé blázni? Rub a líc dobrodružných výprav z televizního cyklu Ivety Toušlové se 
pozastavuje nad riziky, která cestovatelé podstupují. Není to v dnešní době zbytečnost? K 
čemu to je? 
projekce filmu 
 
10.00 hod. VAŠEK PIŠTORA - TO LIVE NOT ONLY EXIST 
Snad každého, kdo shlédnul Spielbergovy Čelisti, film nějak zasáhnul. Stejně tak i Vaška, který 
po té žralokům propadnul a pravidelně jezdí na jejich pozorování po celém světě. Vlivem 
mezní životní situace, kterou zažil v Jižní Africe, se stal vášnivým popularizátorem ochrany 
žraloků a zakladatelem projektu To Live Not Only Exist, jehož smyslem je poukázat na 
důležitost celoživotního aktivního přístupu k životu a nezapomenout plnit si své životní sny. 
beseda, diashow 
 
11.00 hod. PETR SLAVÍK - ŠELMY PŘED OBJEKTIVEM 
Vyprávění profesionálního fotografa divočiny Petra Slavíka o jeho lásce k velkým šelmám. Od 
kamčatských jezer po brazilské bažiny, od zasněžených lesů Minnesoty k rozpáleným africkým 
pláním vedou jeho cesty za zvířaty, které příroda postavila na vrchol potravního řetězce. Blízká 
setkání s největšími suchozemskými predátory planety tváří v tvář zachycená na jeho 
fotografiích, vám umožní poznat krásu tvorů, vyvolávajících smíšené pocity. Obdiv a strach. 
beseda, diashow 
 
 
 
12.00 hod. MILAN DANĚK - ZROZENI K BĚHU 
O vytrvalosti kmene indiánů Tarahumara ukrytého v divočině Měděných kaňonů na 
severozápadě Mexika se vypráví legendy. Jaká je současnost jejich života a jsou stále právem 
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považováni za nejlepší běžce světa na dlouhé tratě? Pro skupinu českých ultramaratonců byla 
velká výzva zaběhnout si s nimi závod na 50 mil a najít tak odpověď. 
beseda, projekce filmu, diashow 
 
13.00 hod. ZUZKA ZWIEBEL - INDIE - UMĚNÍ CESTOVAT 
S pomocí několika organizací spojujících místní umělce v jižní Indii vytváří Zuzka cestovatelské 
stezky spojující (ne)obyčejné lidi a jejich příběhy. Můžete si je nejen poslechnout, ale také se 
stát jejich součástí a podpořit aktivity těchto nadaných lidí. Představíme vám jižní Indii na 
hranici mezi východní a západní kulturou. 
 
14.00 hod. SRDCAŘI.CZ - HONZA A MICHAEL TUTOKY - POTÁPĚNÍ S KROKODÝLY 
Donedávna bylo potápění za žraloky považováno za adrenalinovou špičku v potápění. Potápěč  
a kameraman  Jan Tutoky se synem Michaelem ale zvedli pomyslnou laťku o kousek výš. 
Vydali se do delty Okavanga v Botswaně za dalším postrachem Afriky: krokodýlem nilským.  
Jde takovou výpravu pod hladinu vůbec přežít? Přijďte se podívat na unikátní záběry, které 
natočili pro interaktivní magazín Srdacaři. Ten vám v rámci besedy představí jeho šéfredaktor 
Miroslav Náplava a moderátorka Lucie Výborná. 
 
15.00 hod. VAŠEK SŮRA, PETR HORKÝ - EXPEDICE PÓL CHLADU 2013 
Nejchladnější obydlená místa na severní polokouli: vesnice Ojmjakon a Tomtor. V prvně 
jmenované je dokonce i kýžené označení zvěčněné v podobě pomníku. Vloni v únoru tam padl 
teplotní rekord -71°C a v druhé jmenované se během naší návštěvy konal Festival mrazu, 
jehož součástí byla i volba Miss mráz. Navíc polárnické dostihy sobů, vlci, silnice kostí, náš 
stan a sáně a seznámení s novým kamarádem Charliem. 
 
16.00 hod. NA CESTĚ PO VÝCHODNÍ KRÉTĚ (dokumentární cyklus České televize) 
Kréta nabízí od všeho trochu – nádherné moře, divoké hory, historické památky i skvělou 
kuchyni. Miroslav Donutil vás tentokrát provede východní částí ostrova v roli skutečného 
průvodce. 
projekce filmu 
 
VÝSTAVY 
 
MICHAEL FOKT - NATURE IN PICTURE 
Vydejte se s námi po stopách nejvzácnějších nosorožců světa nebo za milostnou vášní 
zmodralých žab. Uvidíte, co dělá stádo největších suchozemských savců světa během africké 
noci, nebo jak loví jeden z nejmenších dravců naší přírody – nádherně zbarvený křižák 
pruhovaný. Všechny tyto tvory a mnoho dalších při své práci potkal a na snímcích zachytil 
přírodovědec, cestující novinář a fotograf Michael Fokt.  
 
LENKA KLICPEROVÁ - KRÁLOVÉ GEREWOLU 
Unášejí tu bělochy, působí tu africká odnož al-Káidy a panuje tu neskonalá bída. I proto na 
severu Nigeru turisty nepotkáte. Autorka fotografií Lenka Klicperová se do této neklidné oblasti 
vydala proto, aby zdokumentovala fascinující festival hojnosti a lásky Cure salée i magický 
mužský tanec gerewol. 
 
TRADIČNÍ CESTOVATELSKÉ KNIHKUPECTVÍ 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Jako každý rok i letos bude možné nakoupit si cestovatelské knihy a DVD za speciální 
festivalové ceny, navíc mnohdy s podpisem a věnováním od autorů! 

 
Mapcentrum - "Turistická pohlednice ČR 2014" 
Prezentace a vyhodnocení pohlednic  

 
 PROPAGACE 

 
Travel TV – reportáž z veletrhu v pátek 21.2. 2014 
(http://www.youtube.com/watch?v=HTQ9XuLEe1M) 
 
Rádia – Blaník, City, D6 (E2,F1,Imp,RockZ,Bont,Dance), iSpoty Nacional, Impuls, Praha 

 
Tisk - Mafra - METRO (inzerce + speciální příloha), RINGIER - BLESK (inzerce + speciální 
komerční příloha, 16 stran); VLP - Pražský deník, Deník Střední Čechy (inzerce + speciální 
příloha); deník EXTRA, MAURI – Hobulet, Strategic Consulting - Vaše 6, Naše Praha 7, 
Osmička;  
 
Venkovní reklama – billboardy a bigboardy (150 ks - Praha, Brno, krajská města), MHD 
rámečky metro (150 ks), plakáty - centrum města a Praha 7 (2 000 ks), tramvajové polepy 
vozů (100 ks), Lavičky AD NET (160 ks), velkoplošné obrazovky - Nuselský most, OD Kotva, 
obchodní centrum Palác Flóra, magistrála Kačerov, Špindlerův Mlýn, banner na bráně veletrhu 
HW 14 

 
Odborná propagace - C.O.T. MEDIA - COT business, Travel Service Magazine, Komora.cz; 
1.DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOST - TTG, TTG Digest, TTG czech Luxury; EXTRA PUBLISHING 
- 100+1 zahraniční zajímavost, Příroda; LEONARDO - TravelFocus; KAM po česku, TRAVEL 
PROFI - Travel profi; MLADÁ FRONTA - Lidé a země; EUROCARD - Turistický informační 
magazín TIM; NAKL. JOTA - Turistický průvodce, Katalog Jota; CONVENTIA - Travel & Event 
Manager´s Handbook  (více jak 180 článků, inzercí a reportáží)   

 
Internetová propagace  
Vlastní stránky soutěže pro návštěvníky www.zajezdyzamilion.cz  
Vlastní stránky www.holidayworld.cz 

 
Další propagace na jiných serverech např.  
Hyperinzerce.cz, Hyperbydleni.cz, Adresarfirem.cz, Katalogfotoaparátu.cz, Ttg.cz, 
Traveldigest.cz, Invia.cz, Nettravel.cz, Kampocesku.cz , Travelguide.sk, Czech-tim.cz, 
Menhouse.eu, Hobulet.cz, Zemesveta.cz, Epublishing.cz, Lideazeme.cz, Orbion.cz, E15.cz, 
Magazin.e15.cz, eRabat.cz, Zahadyzivota.cz, Ceskydomov.cz, Nama.cz/shop, Turistika.cz, 
Akce.cz, Kulturniakce.cz, Primavikend.cz, Cd.cz, Managerka.cz, TRAVELprofi.cz, 
Travelfocus.cz, HedvabnaStezka.cz, Pohora.cz, Airways.cz, Hydromagazin.cz, 
SvetOutdooru.cz, Jota.cz, Dovolena.iDNES.cz, IDNES.cz/cestování, zprávy, zprávy Praha, 
OnaDnes.cz, Novinky.cz/cestování, Jedu.cz, Muzeumkarlazemana.cz, Praguewelcome.cz , 
Cestovniinformator.cz, Cestovnyinformator.sk, Epublishing.cz, FACEBOOK  (více jak 100 
bannerů a článků) 
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 Ohlasy z médií 
Veletrhu HW 2014 se věnovaly prakticky všechny celostátní a regionální tiskoviny. Vzhledem 
k významu veletrhu není možné je zde všechny uvést. Veškeré konkrétní citace má v seznamu 
a eviduje oddělení marketingu.  

 
 Seznam zúčastněných firem - vystavovatelů 
 Katalog Holiday World 2014 (tištěná verze a verze na CD) 

 
 Personální obsazení  
 Obchodní ředitel     Marcela Benešová 
 Manažeři    Libor Patočka, Petr Kutnohorský 
 Technická realizace   Josef Pospíšil, Viktor Zvelebil 
 Produkce    Vendula Šaríková 

   
 Kontakty na obchodní tým (vč. technické realizace a prodeje reklamy) 

 Obchodní ředitel     Marcela Benešová (m.benesova@incheba.cz) 
 Manažeři    Libor Patočka (l.patocka@incheba.cz),  
      Petr Kutnohorský (p.kutnohorsky@incheba.cz) 
 Reklamní příležitosti   Tomáš Růžička (t.ruzicka@incheba.cz) 

Technická realizace  Josef Pospíšil (j.pospisil@incheba.cz),  
     Viktor Zvelebil (v.zvelebil@incheba.cz) 


