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Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2016 
Ve zkratce: 

 Hostů celkem: 7,127.558 
ze zahraničí: 6,110.762 (85,7 %) 
z tuzemska: 1,016.796 (14,3 %) 

 Celkový přírůstek hostů: 521.782 osob (7,9 %) 
ze zahraničí přírůstek: 395.927 osob (6,9 %) 
z ČR přírůstek: 125.855 osob (14,1 %) 

 Nejsilnější návštěvnost: 3. čtvrtletí; měsíc: červenec 
 Nejslabší návštěvnost: 1. čtvrtletí; měsíc: leden 
 Hlavní zdrojové země: Německo, USA, Velká Británie 
 65,2 % všech zahraničních hostů přijelo z Evropy (bez započítání Ruska),  

16,5 % z Asie 
22 % Evropanů tvořili Němci 
Návštěvnost z Asie převýšila hranici 1 milionu, téměř polovina Asiatů 
přicestovala z Jižní Koreje nebo z Číny 

 Podíl Ruska jako samostatné oblasti poklesl meziročně vzhledem k celkovému 
úbytku počtu hostů z 5,2 % na 4,6 %, ale 4. čtvrtletí již bylo ve znamení 28% 
přírůstku 
Vzhledem k dlouhé době pobytu tvořil podíl Ruska na celkovém počtu 
zahraničních přenocování 6,8 %,  
podíl Asie z důvodu kratší doby pobytu 14,6 % 

 Největší absolutní přírůstky počtu hostů: Německo, Jižní Korea, Slovensko 
 V žádném z měsíců roku 2016 nedošlo k meziročnímu poklesu celkového počtu 

hostů 
 Přenocování celkem: 16,796.384 nocí 

ze zahraničí: 15,017.703 (89,4 %) 
z České republiky: 1,778.681 (10,6 %) 

 21,4 % přenocování asijských hostů připadá na Izraelce 
 Celkový přírůstek přenocování: 879.119 nocí (5,5 %) 

ze zahraničí přírůstek: 676.614 nocí (4,7 %) 
u rezidentů přírůstek: 202.505 nocí (12,8 %) 

 Průměrná délka přenocování celkem: 2,4 noci 
nerezidenti: 2,5 noci; rezidenti: 1,7 noci 

 Nejdelší průměrná doba pobytu: Rusko (3,6 noci), Izrael (3,3 noci) 
Nejkratší průměrná doba pobytu: Jižní Korea (1,7 noci) a Čína (1,8 noci) 

 Praha eviduje v současné době 795 hromadných ubytovacích zařízení,  
42 081 pokojů, 91 887 lůžek a 1010 míst pro stany a karavany 

 Využití pokojů v hotelech: 65,1 %, čisté využití lůžek 63,5 % 
Nejvyšší míru využití pokojů vykazují 5* hotely – 71,3 % 

Díky velmi pozitivnímu vývoji příjezdového cestovního ruchu v posledních 
dvanácti měsících si Praha opět přepsala své vlastní rekordy z minulých let. 
Došlo k překonání sedmimilionové hranice v celkovém počtu příjezdů, návštěvnost 
ze zahraničí se posunula nad 6 milionů a počet hostů z České republiky přesáhnul 
jeden milion osob. Výrazně se opět zvýšil i počet přenocování až k 16,8 milionu.   
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Hosté 

Statistiky pražských hromadných ubytovacích zařízení hovoří o příjezdu 7,127.558 hostů. 
Hlavní skupina návštěvníků o velikosti 6,110.762 osob (tj. 85,7 %) přicestovala tradičně ze 
zahraničí, 1,016.796 (14,3 %) byli rezidenti. 

 

Více než 30 % návštěvníků si pro cestu do Prahy zvolilo nepřekvapivě období od července 
do září. Třetí kvartál je jediným čtvrtletím, kdy počet návštěvníků hlavního města přesáhnul 
dva miliony osob. Nejúspěšnějším měsícem se stal červenec s 741.900 hosty (srpen 
ovšem zaostával pouze o 4 tisíce návštěvníků). 
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Uplynulý rok potvrdil trend narůstajícího počtu příjezdů v průběhu celého roku. Při porovnání 
dat za jednotlivé měsíce nedošlo v žádném z nich k meziročnímu poklesu celkového počtu 
hostů. 
Celkem se v Praze během roku 2016 ubytovalo o 521.782 osob více (+7,9 %) než před 
rokem. Meziroční přírůstek na straně nerezidentů dosáhnul hodnoty 395.927 (+6,9 %), 
rezidentů přibylo 125.855 (+14,1 %). 

 

 
Nejmarkantnější přírůstek celkového počtu hostů (o více než 72 tisíc osob) zaznamenala 
Praha v březnu, což je důsledkem přesunu data Velikonoc ve srovnání s předchozím rokem. 
Dalším měsícem, kdy Praze výrazně přibylo hostů (o téměř 63 tisíc), je prosinec, kdy se mj. 
projevil výrazný vliv změny chování Rusů. 
Nejméně příjezdů vykázala ubytovací zařízení v prvním čtvrtletí. Počet hostů v lednu 
nedosáhl ani poloviny červencových hodnot.  

 

Přenocování 

V pražských hromadných ubytovacích zařízeních se od ledna do prosince 2016 uskutečnilo  
16,796.384 přenocování, což je o 879.119 nocí (5,5 %) meziročně více. 
Nerezidenti strávili v Praze 15,017.703 noclehů (89,4 %), domácí návštěvníci 1,778.681 
nocí (10,6 %). Zahraniční návštěvníci tak navýšili oproti roku 2015 počet přenocování o 
676.614 (4,7 %), rezidenti o 202.505 (12,8 %). 
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Hodnota počtu přenocování dosáhla svého maxima v srpnu, kdy bylo v Praze realizováno 
1,826.220 přenocování, na opačném konci žebříčku stojí únorový počet noclehů, který se 
rovná 860.499. 

Průměrná doba přenocování zůstala na hodnotách roku 2015, pouze u rezidentů o 0,1 noci 
poklesla: 
Celkem: 2,4 noci 
Nerezidenti: 2,5 noci 
Rezidenti: 1,7 noci 

 
 
1. Rezidenti 

1,016.796 rezidentů z ostatních krajů České republiky během roku 2016 alespoň jednou 
přenocovalo v hlavním městě. Jejich podíl na celkové návštěvnosti dosáhl hodnoty 14,3 %. 
Bilance měsíčních meziročních porovnání návštěvnosti českých hostů je kladná již 26 
měsíců v řadě za sebou. 
Češi uskutečnili ve sledovaném období v pražských HUZ celkem 1,778.681 přenocování, 
což je 10,6 % z celkového počtu.  
Počet hostů meziročně narostl o 125.855 osob (14,1 %), množství přenocování se 
zvýšilo o 202.505 (12,8 %). 
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U rezidentů v souladu s obvyklými zvyklostmi negradovala návštěvnost v létě, ale až v 
závěru roku. Nejvíce jich do metropole zavítalo během listopadu (více než 100 tisíc) a jen o 
5,5 tisíce méně v prosinci.  
Počet uskutečněných noclehů taktéž kulminoval v listopadu, kdy Češi nocovali v Praze 
169.864x, jedenáctému měsíci se v počtu přenocování rezidentů velmi přiblížilo i září. 
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2. Nerezidenti 

6,110.762 hostů ze zahraničí a 15,017.703 jejich přenocování je výsledkem incomingu 
Prahy v roce 2016. Návštěvnost i počet přenocování nerezidentů tak meziročně opět stouply. 
Cizinců přijelo více o 395.927 (6,9 %), počet přenocování vzrostl o 676.614 (4,7 %). 

 

Okolo 660 tisíc zahraničních návštěvníků přicestovalo do české metropole v červenci i 
v srpnu, leden a únor přispěly do celkového součtu každý jen přibližně 300 tisíci hosty. 
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Zdrojové země 

Složení zemí TOP10 z hlediska počtu hostů je značně stabilní v čase. Ve srovnání s rokem 
2015 se mezi nimi neobjevil žádný nováček. V čele tabulky stojí dlouhodobě Německo. 
Nejvýraznější změnou je upevnění pozice Jižní Koreje, která je v celkovém pořadí sedmá. 
 
 

 

 
 
10 zemí s nejvyšším celkovým počtem návštěvníků v roce 2016: 

Země Počet hostů Přírůstek/Úbytek Přírůstek/Úbytek v % 
Německo 877.352 +47.794 +5,8 
USA 453.105 +3.008 +0,7 
Velká Británie 410.527 +26.763 +7,0 
Itálie 302.278 -5.784 -1,9 
Rusko 280.641 -14.717 -5,0 
Slovensko 280.479 +39.261 +16,3 
Jižní Korea 236.449 +46.460 +24,5 
Francie 228.833 +14.002 +6,5 
Čína 226.105 +27.220 +13,7 
Polsko 225.890 +29.275 +14,9 
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Nejvyšší počet přenocování ze zemí: 

Země Počet přenocování Přírůstek/Úbytek Přírůstek/Úbytek v % 
Německo 2,050.741 +104.491 +5,4 
USA 1,091.235 -16.975 -1,5 
Velká Británie 1,058.570 +68.938 +7,0 
Rusko 1,021.833 -112.583 -9,9 
Itálie 854.700 -28.884 -3,3 
Francie 587.108 +28.456 +5,1 
Španělsko 558.956 +48.946 +9,6 
Slovensko 542.768 +76.325 +16,4 
Izrael 470.654 +75.932 +19,2 
Polsko 447.640 +57.936 +14,9 
 

Německo 
Nejvyšší podíl na návštěvnosti ze zahraničí měli hosté z Německa (14,4 %).  
Přijelo jich 877.352, tedy ještě o 47.794 (+5,8 %) více než v roce předchozím, tzn., že 
v absolutním vyjádření dosáhli ze všech zemí i nejvyššího meziročního přírůstku.  
Němci jsou pro Prahu zemí číslo jedna taktéž v počtu přenocování (podíl 13,7 %). Příslušníci 
tohoto národa strávili v hlavním městě ČR 2,050.741 nocí, což je takřka o milion více než 
stačilo na druhou příčku. Přírůstek 104.491 noclehů (+5,4 %) je rovněž z pohledu 
absolutních čísel v pořadí zemí nejvyšší. 

 
 

USA 
Druhé v pořadí jsou USA. Počet hostů z této země i počet jejich přenocování jsou ale ve 
srovnání s Německem jen přibližně poloviční. 
Podíl amerických hostů na celkové zahraniční návštěvnosti dosáhl 7,4 %, podíl na celkovém 
počtu přenocování hostů ze zahraničí 7,3 %. 
Celkově Američanů v Praze meziročně přibylo jen nepatrně, počet jejich přenocování se 
mírně snížil. 
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Velká Británie 
Třetí pozici obhájilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska. 
Britové navíc dosáhli velmi solidního přírůstku jak v počtu hostů, tak i v množství jejich 
přenocování (shodně +7 %). 
 
Itálie 
Italů sice meziročně mírně ubylo, ale svou pozici v celkovém pořadí zemí si zachovali. 
 
Rusko 
Po neúspěšném vývoji návštěvnosti z Ruska v předchozích dvou letech, jehož počátek je 
možné dohledat již v březnu 2014, je v závěrečné části roku 2016 evidentní příznivý 
obrat. Ač v celoročním porovnání Rusů o 5 % ubylo, výsledek čtvrtého kvartálu již 
představuje přírůstek ruské klientely o 28 % (+19.082 osob). 
V souhrnu za celý rok se množství přenocování občanů Ruska sice snížilo o 112.583 nocí 
(-9,9 %), ale i v kategorii počtu přenocování znamenalo čtvrté čtvrtletí nadějnou změnu, kdy 
se počet noclehů ze strany Rusů meziročně zvýšil o 73.545 (29,6 %). 

 
 

Asijské země. 
Celkové množství hostů z Asie převýšilo hranici jednoho milionu.  
45,8 % jich přicestovalo z Jižní Koreje nebo z Číny.  
Korejců přibylo více než 46 tisíc (24,5 %), Číňanů 27 tisíc (13,7 %); tempo růstu už je však u 
těchto dvou zemí pomalejší, než tomu bylo před rokem. 
Z důvodu kratší doby pobytu do TOP10 podle počtu přenocování zatím Jižní Korea ani Čína 
nedosáhly. Zato zde na devátém místě figuruje Izrael. 
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Podíl jednotlivých oblastí světa na cestovním ruchu Prahy 

65,2 % všech zahraničních hostů – tedy tradičně naprostá většina - přijelo z Evropy (bez 
započítání Ruské federace), 16,5 % z Asie, 8,6 % ze Severní Ameriky, 4,6 % z Ruska, 2,9 % 
z Jižní a Střední Ameriky, 1,5 % z Austrálie, Oceánie a Nového Zélandu, 0,6 % z afrických 
zemí. 
Při hodnocení z hlediska počtu přenocování jsou výsledky velmi podobné. Výraznější rozdíly 
se projevují pouze u Asie a Ruska jako samostatné oblasti, což je dáno výrazně dlouhou 
dobou pobytu u Rusů (3,6 noci) a naopak nápadně krátkou délkou pobytu u Korejců (1,7 
noci) a Číňanů (1,8 noci). Na Asijce připadá 14,6 % všech zahraničních přenocování, na 
Rusy 6,8 %. 
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Absolutní přírůstek zahraničních návštěvníků Prahy 

Počet nerezidentů navštěvujících Prahu nepřetržitě stoupá již od roku 2012. Celkově přijelo 
za uplynulý rok o 395.927 zahraničních hostů (6,9 %) více než v roce 2015. 
Přírůstek Evropanů přitom činil 258.803 osob (6,9 %), přírůstek Asijců 136.496 hostů (15,6 
%) a úbytek samotných Rusů se zastavil na čísle 14.700 osob (-5 %). 

Největší přírůstky hostů ve srovnání s rokem 2015 ze zemí: 

Země Přírůstek Přírůstek v % 
Německo 47.794 5,8 
Jižní Korea 46.460 24,5 
Slovensko 39.261 16,3 
Polsko 29.275 14,9 
Ostatní asijské země 27.641 18,7 
Čína 27.220 13,7 
Velká Británie 26.763 7,0 
Izrael 25.155 21,0 
Španělsko 21.421 11,7 
Nizozemsko 18.201 15,1 
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Největší úbytky hostů ve srovnání s rokem 2015 ze zemí: 

Země Úbytek Úbytek v % 
Japonsko -15.920 -16,8 
Rusko -14.717 -5,0 
Brazílie -7.151 -12,1 
Itálie -5.784 -1,9 
Ostatní evropské země -3.106 -3,1 
Srbsko a Černá Hora -2.866 -7,2 
 
Nejzřetelnější pokles návštěvnosti je patrný na straně Japonců (téměř -16 tisíc osob), 
přičemž hostů z této asijské země ubývalo ve všech měsících sledovaného období a ani 
poslední čtvrtletí roku zatím nesignalizuje změnu. 

Největší přírůstky počtu přenocování ve srovnání s rokem 2015 ze zemí: 

Země Přírůstek Přírůstek v % 
Německo 104.491 5,4 
Jižní Korea 80.255 24,8 
Slovensko 76.325 16,4 
Izrael 75.932 19,2 
Velká Británie 68.938 7,0 
Ostatní asijské země 60.722 17,8 
Polsko 57.936 14,9 
Španělsko 48.946 9,6 
Čína 47.489 13,2 
Nizozemsko 40.833 13,0 
 

Největší úbytky počtu přenocování ve srovnání s rokem 2015 ze zemí: 

Země Úbytek Úbytek v % 
Rusko -112.583 -9,9 
Japonsko -29.748 -15,4 
Itálie -28.884 -3,3 
Brazílie -22.297 -14,3 
USA -16.975 -1,5 
 
 

 

Porovnání vývoje CR v Praze s celkovým vývojem v rámci ČR 

Hostů přibylo v roce 2016 nejen v hlavním městě, ale i v České republice jako celku. 
V souhrnu za všechny kraje jich přijelo 18,388.853. Z toho 50,7 % tvořili nerezidenti  
a 49,3 % rezidenti. 

Za celou zemi přijelo meziročně o 1,193.303 návštěvníků (6,9 %) více. Z toho přírůstek 
na straně cizinců činil 614.527 osob (7,1 %) a přírůstek rezidentů 578.776 (6,8 %). 

1,881.095 nerezidentů přijelo do České republiky z Německa, to znamená každý pátý. 
Přibližně třetinové množství hostů v porovnání s Němci představují Slováci, třetí nejsilnější 
skupinou jsou Poláci, kterých přicestovalo 541.332, čtvrtí občané USA.  
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Pátých Rusů sice z celoročního pohledu 6,3 % ubylo, ale i celorepublikově se poslední 
čtvrtletí roku 2016 vyvíjelo příznivě a ruští hosté vykázali přírůstek 23,1 % (22.306 osob). 
Návštěvnost z Číny meziročně stoupla v součtu za celou republiku o 23,3 % (67.217 hostů), 
návštěvnost z Jižní Koreje o 22,7 % (60.282 hostů), Izraelců přijelo o 19,9 % (27.995 osob) 
více. 

Podíl Prahy na celorepublikové návštěvnosti ze zahraničí je 65,6 %. 

 

 

Počet přenocování v HUZ za celou zemi dosáhl hodnoty 49,696.957. Podíl rezidentů a 
nerezidentů je velmi podobný (51,2%:48,8%).  
Celkově tak meziročně přibylo 2,603.051 přenocování (5,5 %).  
Domácí hosté uskutečnili o 1,621.417 nocí více (6,8 %),  
u nerezidentů se tato hodnota zvýšila o 981.634 noclehů (4,2 %). 

Podíl Prahy na celorepublikovém počtu přenocování hostů ze zahraničí činil 61,9 %. 

Přírůstek počtu přenocování i počtu hostů byl zaevidován u všech čtrnácti krajů České 
republiky. 

 

Autor: Ing. Martina Kuřitková, Oddělení statistiky a analýz,  
Prague City Tourism 
na základě údajů Českého statistického úřadu zveřejněných 31. 3. 2017 


