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Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2014 – 
celkové zhodnocení 
 

Ve zkratce: 

 Hostů celkem: 6,096.015 
ze zahraničí: 5,315.054 (87,2 %) 
z tuzemska: 780.961 (12,8 %) 

 Celkově v Praze přírůstek hostů o 3,3 % 
ze zahraničí přírůstek o 5,3 % 
návštěvnost z ČR poklesla o 8,3 % 

 Počet hostů byl nejvyšší ve 3. čtvrtletí. 
Nejvíce návštěvníků přivítala Praha v srpnu. 

 Hlavní zdrojové země: Německo, Rusko, USA 
 64,5 % všech hostů přijelo z Evropy, 12,5 % z Asie. 
 Země TOP 10 včetně rezidentů zajistily 62,5 % všech příjezdů do Prahy. 
 Největší přírůstky: Německo, Čína, Jižní Korea, USA 
 Přenocování celkem: 14,750.287 

ze zahraničí: 13,381.733 (90,7 %) 
z České republiky: 1,368.554 (9,3 %) 

 Celkově v Praze přírůstek přenocování o 0,7 % 
ze zahraničí přírůstek o 2,5 % 
u rezidentů pokles o 14,3 % 

 Průměrná délka přenocování: 2,4 noci 
nerezidenti: 2,5 noci; rezidenti 1,8 noci 

 Nejdéle v Praze pobývali hosté z Ruska – v průměru 4 noci 
 I přes nadstandardní přírůstky počtu hostů z Číny a Jižní Koreje stále ještě 

platí, že do Prahy během roku 2014 přijelo Němců 5x více než Číňanů a takřka 
6x více než Korejců. 

 

 

Rok 2014 byl z hlediska příjezdového cestovního ruchu v Praze velmi úspěšný a znamenal 
pro hlavní město poprvé v historii překonání hranice 6 milionů hostů, kteří se ubytovali 
v hromadných ubytovacích zařízeních. Rovněž počet přenocování byl v tomto roce 
rekordní. 
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Hosté 

V průběhu roku 2014 přijelo do hromadných ubytovacích zařízení v Praze celkem 
6,096.015 návštěvníků; z toho 780.961 rezidentů (12,8 %) a 5,315.054 nerezidentů  
(tj. 87,2 %). 
Hosté ze zahraničí měli tedy již tradičně výraznou převahu, která se meziročně dokonce o 
1,6 % zvýšila. 

 

 

 

 

 

V porovnání s rokem 2013 celkově Praze přibylo 196.385 návštěvníků (+3,3 %).  
Přibývalo přitom pouze nerezidentů – celkem 267.098 (+5,3 %), rezidentů naopak 
o 70.713 (-8,3 %) ubylo. 

Nejvýraznějším čtvrtletím z hlediska celkového množství hostů se již tradičně stalo 
čtvrtletí třetí, tedy hlavní turistická sezóna. Prahu si za svůj cíl vybralo v období od července 
do září 1,850.347 návštěvníků z nejrůznějších částí světa. Nejméně osob přicestovalo do 
Prahy ve čtvrtletí prvním – 1,042.920 hostů. 



   
 

3 
Prague City Tourism – Oddělení statistiky a analýz 

 

Stejně jako v předchozích letech kolísala návštěvnost i v jednotlivých měsících. Celému roku 
dominoval v návštěvnosti měsíc srpen, který je pro Prahu z pohledu počtu příjezdů 
stěžejní dlouhodobě. Velmi příznivých čísel dosahovala návštěvnost i v červenci a v září. 
Nejméně přitažlivá byla česká metropole též již tradičně v únoru, kdy v porovnání se srpnem 
přijela hostů ani ne polovina. Z hlediska celkového počtu hostů přineslo období od června 
do prosince nepřetržité měsíční přírůstky množství hostů.  

Z hlediska přírůstku celkového množství návštěvníků bylo výrazně úspěšnější 2. pololetí 
roku. 
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Přenocování 

Celkový počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Praze dosáhl 
během roku 2014 hodnoty 14,750.287 noclehů. Jde o číslo zcela rekordní, znamenající 
meziroční přírůstek počtu přenocování 96.005 nocí (+0,7 %). 

Přírůstek v počtu přenocování vznikl v důsledku navýšení o 324.802 nocí (2,5 %) ze strany 
zahraničních hostů, rezidenti uskutečnili v Praze noclehů naopak o 228.797 (14,3 %) méně. 

Hlavní složkou jsou i v počtu přenocování cizinci, tuzemci tvoří ani ne jednu desetinu.  
Počet přenocování zahraničních návštěvníků činil 13,381.733 (90,7 %),  
domácích 1,368.554 (9,3 %). 

Nejvíce přenocování se v Praze uskutečnilo v srpnu, nejméně v únoru. Rozdíl mezi 
nejsilnějším a nejslabším měsícem roku činí téměř jeden milion přenocování. 

 

 

Průměrná délka přenocování 

Ve všech kategoriích došlo meziročně ke zkrácení průměrné doby pobytu o 0,1 noci, což 
potvrzuje známý fakt, že délka pobytu se dlouhodobě zkracuje. 

Celkem: 2,4 noci 

Zahraniční. 2,5 noci 

Rezidenti: 1,8 noci 
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1. Domácí návštěvníci Prahy 

Z ostatních částí republiky přijelo do Prahy v rámci sledovaného období 780.961 
návštěvníků. Jejich podíl na celkovém počtu hostů činil 12,8 %. 

 

 

Počet rezidentů meziročně poklesl o 70.713 osob (-8,3 %). K poklesu docházelo nepřetržitě 
během celých prvních deseti měsíců roku 2014, listopad a zejména prosinec přinesly 
pozitivní obrat v jejich chování. 
Nepříliš optimistický výsledek lze vysvětlit celkově nepříznivou finanční situací českých 
domácností, které se chovají dle svých ekonomických očekávání. 

Nejvíce rezidentů se do české metropole vydalo v prosinci, ale celé podzimní období bylo 
poměrně vyrovnané. Ani Češi nepreferují při svých cestách do Prahy leden a únor. Méně 
oblíbené byly tradičně i červenec a srpen. 

Při posuzování čtvrtletí vede u domácích návštěvníků poslední kvartál roku. 

Za celý rok 2014 uskutečnili rezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních v Praze 
1,368.554 přenocování. Při pohledu o rok zpět je patrný markantní úbytek 228.797  
(-14,3 %) nocí. V průměru strávili rezidenti návštěvou Prahy 2,8 dne. 
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2. Zahraniční návštěvníci Prahy 

Počet zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl za celý rok 
2014 hodnoty 5,315.054. Meziročně jich tedy přibylo poměrně výrazně – o 267.098 
osob (+5,3 %). 

Hosté ze zahraničí tvořili rozhodující složku návštěvníků Prahy – 87,2 %. 

 

 

I v kategorii příjezdů zahraničních návštěvníků bylo dosaženo rekordu.  

Nejpreferovanějším měsícem byl pro návštěvníky ze zahraničí srpen, nejméně cizinců se 
do Prahy rozjelo v únoru. 

Při posuzování čtvrtletí stálo z hlediska celkového množství hostů ze zahraničí na vrcholku 
čtvrtletí třetí, nejmenší zájem o cesty do Prahy byl v prvních třech měsících roku. 

 

Zdrojové země 

Nejvíce zahraničních hostů přijelo v roce 2014 tradičně z Německa, na druhém místě se 
umístilo Rusko, na třetím v USA. 

Složení zemí TOP 10 je dlouhodobě stabilní a zůstává totožné s rokem 2013. Jedinou 
změnou je výměna pořadí mezi Polskem a Španělskem na 8. a 9. místě. 
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10 zemí s nejvyšším celkovým počtem návštěvníků v roce 2014: 

Země Počet hostů Přírůstek/Úbytek Přírůstek/Úbytek v % 
Německo 733.241 +56.108 +8,3 
Rusko 473.571 -68.618 -12,7 
USA 388.817 +29.861 +8,3 
Velká Británie 337.373 +17.398 +5,4 
Itálie 304.570 +18.393 +6,4 
Francie 220.072 -17.239 -7,3 
Slovensko 213.667 +12.875 +6,4 
Polsko 187.570 +25.658 +15,8 
Španělsko 173.015 +8.321 +5,1 
Ostatní asijské země* 165.381 +15.903 +10,6 
Čína 149.403 +35.049 +30,6 
*Skupina asijských zemí, které nejsou ČSÚ sledovány jednotlivě 

Vývoj návštěvnosti ze zemí TOP 10 

Výše uvedené země TOP 10 samy o sobě zajistily 60,2 % všech zahraničních příjezdů 
(resp. 52,4 % celkových příjezdů do Prahy). 

Německo 
S obrovským náskokem náš nejsilnější zdrojový trh, který předčil druhé Rusko o takřka 
260 tisíc hostů. Počet hostů z Německa je jen nepatrně nižší než počet osob, které do Prahy 
přijely z jiných krajů České republiky (780.961). 
Podíl Němců na celkovém počtu zahraničních hostů činí 13,8 % (resp. 12 % na celkovém 
počtu hostů, kam jsou zahrnuti i rezidenti). Nárůst počtu hostů během roku 2014 byl enormní 
– celkem přijelo o 56.108 osob (8,3 %) meziročně více. 

Rusko 
Počet hostů z Ruska narůstal až do loňského roku velice strmým tempem, i když už rok 2013 
určité zpomalení vykazoval. V roce 2014 došlo k poměrně citelnému poklesu počtu hostů o 
68.618 (-12,7 %), který je důsledkem rusko-ukrajinské krize a propadu kurzu rublu. I přes to, 
že Rusů přijelo meziročně méně, udržuje si tato země pozici č. 2 s více než  
osmdesátitisícovým náskokem před třetími USA. 

USA 
USA zopakovaly, resp. ještě o něco předčily zřetelný nárůst počtu hostů z roku 2013. Podíl 
hostů z USA činil 7,3 % na celkovém počtu zahraničních hostů (resp. 6,4 % na celkovém 
počtu hostů). 

Itálie 
Itálie se po poklesu počtu hostů z roku 2013 opět v roce 2014 vrátila mezi země se solidním 
ročním přírůstkem. 

Francie 
Země, u které nejspíše pod vlivem hospodářské situace došlo k jednomu z nejvyšších 
poklesů v počtu návštěvníků Prahy. 

Slovensko si udrželo svoji loňskou 7. pozici s téměř dvojnásobným přírůstkem počtu hostů 
oproti roku 2013. 
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Polsko jako země s pátým nejvyšším přírůstkem počtu hostů se díky této skutečnosti 
posunula před Španělsko na osmou pozici. 

Španělsko 
U této země je v roce 2014 patrné oživení. Jeden z nejvyšších poklesů počtu hostů z roku 
2013 byl v roce 2014 nahrazen nadějným přírůstkem o 8.321 osob (+5,1 %). 

Asijské země 
Představují výrazně se rozvíjející trhy, které kompenzují momentální propad ze strany Ruska 
či Ukrajiny.  Nejvíce hostů z oblasti Asie k nám přijíždí z Číny, která vykázala i nejvyšší 
přírůstek, rovněž přírůstky z Jižní Koreje jsou velmi markantní, čemuž napomohlo osm 
pravidelných letů týdně na lince Praha-Soul. 
Slibným zdrojovým trhem byl v uplynulém roce i Izrael.  
Japonců ovšem, nejspíš v důsledku stagnace japonské ekonomiky, po celý rok přijíždělo 
méně. 

Z celkového počtu 52 sledovaných zemí a území pouze u jedenácti z nich byl zaznamenán 
úbytek v počtu hostů, u všech ostatních návštěvníků přibývalo. 

 
Podíl jednotlivých oblastí světa na cestovním ruchu Prahy 

Při pohledu na jednotlivé světadíly a oblasti světa je patrné, že nejvíce hostů přijíždí do 
Prahy z evropských zemí. Evropanů přibylo během posledního roku 178.618, jejich podíl 
64,5 % na celkovém počtu nerezidentů je zhruba na loňské úrovni. 
Velmi rychle přibývalo také hostů z Asie, u kterých celkový přírůstek činil 96.649 osob, 
a podíl na celkové návštěvnosti meziročně stoupnul o 1,1 %.  
Při vymezení Ruska jako samostatné oblasti je patrný pokles počtu hostů o 68.618, čímž 
jejich podíl na celkové zahraniční návštěvnosti poklesl o téměř 2 %. 
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Absolutní přírůstek zahraničních návštěvníků Prahy 

Celkový přírůstek nerezidentů činil za celý rok 2014 267.098 osob (+5,3 %). 

Největší přírůstky hostů ve srovnání s rokem 2013 ze zemí: 

Země Přírůstek Přírůstek v % 
Německo 56.108 +8,3 
Čína 35.049 +30,6 
Jižní Korea 33.717 +36,9 
USA 29.861 +8,3 
Polsko 25.658 +15,8 
Ostatní evropské 
země* 19.261 +20,7 
Itálie 18.393 +6,4 
Velká Británie 17.398 +5,4 
Ostatní asijské země** 15.903 +10,6 
Izrael 14.460 +17,4 
* Skupina evropských zemí, které nejsou ČSÚ sledovány zvlášť 
** Skupina asijských zemí, které nejsou ČSÚ sledovány zvlášť 

 

Největší úbytky hostů ve srovnání s rokem 2013 ze zemí: 

Země Úbytek Úbytek v % 
Rusko -68.618 -12,7 
Ukrajina -19.704 -20,3 
Francie -17.239 -7,3 
Japonsko -10.883 -10,3 
Dánsko -9.710 -12,6 
Ostatní americké země* -2.732 -4,2 
Malta -2.008 -43,6 
Norsko -1.796 -3,0 
Švýcarsko -1.042 -1,5 
*Skupina amerických zemí, které nejsou ČSÚ sledovány zvlášť 

 

Celkový počet přenocování zahraničních návštěvníků 

Počet přenocování zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl za 
r. 2014 hodnoty 13,381.733, což představuje meziroční přírůstek 324.802 přenocování 
(+2,5 %). 

Z celkového počtu přenocování připadá na zahraniční návštěvníky 90,7 % noclehů. 

Prvenství v počtu přenocování zůstalo tradičně i v roce 2014 Rusku a to i přes to, že tato 
země vykazuje meziroční pokles v počtu přenocování 353.168 (-15,8 %). Skladba i pořadí 
zemí v první desítce zůstávají stejné jako před rokem. Snížil se ovšem náskok prvního 
Ruska před Německem na pouhých 199.866 noclehů (před rokem to bylo 650 tisíc noclehů). 
Třetí USA zaostávaly za Německem podobně jako před rokem přibližně o 750 tisíc 
přenocování. 
Jedinou zemí z první desítky, u které se počet přenocování meziročně snížil, je, s výjimkou 
Ruska, Francie. Její šestou pozici tento fakt ale nijak neohrozil. 
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Nejvyšší počet přenocování ze zemí: 

Země Počet přenocování Přírůstek/Úbytek Přírůstek/Úbytek v % 
Rusko 1,884.225 -353.168 -15,8 
Německo 1,684.359 +98.592 +6,2 
USA 936.466 +65.333 +7,5 
Itálie 859.888 +57.689 +7,2 
Velká Británie 819.594 +43.208 +5,6 
Francie 558.607 -58.714 -9,5 
Španělsko 462.493 +16.887 +3,8 
Slovensko 398.819 +28.291 +7,6 
Polsko 367.623 +54.497 +17,4 
Ostatní asijské země 361.139 +25.830 +7,7 
*Kategorie Ostatní asijské země zahrnuje všechny asijské země s výjimkou Číny, Indie, Izraele, Japonska a Jižní 
Koreje, které jsou Statistickým úřadem sledovány zvlášť. 

 

Průměrná doba přenocování zahraničních návštěvníků 

Průměrná délka přenocování se u nerezidentů meziročně zkrátila o 0,1 noci na 2,5 noci.  
Nejvyšší průměrný počet nocí u nás během roku 2014 strávili návštěvníci z Ruska – 4 noci, 
nadprůměrně dlouho pobývali v Praze i občané Malty (3,5 noci) nebo Izraele (3,1 noci). 
Pouze krátký čas věnují návštěvě Prahy hosté z Číny a Jižní Koreje (1,8 noci), ale i 
Slovenska či Rakouska (1,9 noci). 

 

Porovnání vývoje cestovního ruchu v Praze s celkovým vývojem v rámci ČR 

Do hromadných ubytovacích zařízení v rámci celé České republiky přijelo v roce 2014 
celkem 15,587.076 hostů, což představuje navýšení o 179.405 osob (1,2 %). 

Z toho připadá 51,9 % na nerezidenty a 48,1 % na rezidenty. 
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Nejvíce hostů přijelo do České republiky z Německa (1,553.370), na druhém místě se 
umístili návštěvníci z Ruska (691.198), na třetím jsou Slováci (492.550). 

Podíl celkového počtu hostů v Praze na celkovém počtu hostů v rámci České republiky 
činil 39,1 %, podíl počtu nerezidentů v Praze na celkovém počtu nerezidentů za celou zemi 
dokonce 65,7 %. 

Z následujícího grafu vyplývá, že Praha byla nejnavštěvovanějším krajem.  

 

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v celé České republice 
dosáhl za rok 2014 hodnoty 42,946.929, což je o 361.350 noclehů (0,8 %) méně než v roce 
předcházejícím. 

Podíl Prahy na celkovém celorepublikovém přenocování činil 34,3 %, na přenocování 
nerezidentů v rámci ČR 60,5 %. 

Z hlediska České republiky jako celku tedy v roce 2014 přijelo více hostů, ale počet 
přenocování se snížil. Zahraničních návštěvníků přijelo o 3,1 % více, ale jejich počet 
přenocování se snížil o 0,2 %. Domácích hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ubylo 
o 0,9 % a také počet jejich přenocování klesl o 1,5 %. 

Regionálně přibylo hostů v sedmi krajích, přičemž Praha patřila k těm nejúspěšnějším. 

 

Autor: Ing. Martina Kuřitková, Oddělení statistiky a analýz,  
Pražská informační služba - Prague City Tourism 
na základě údajů Českého statistického úřadu zveřejněných 31. 3. 2015 


