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Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2017 
Ve zkratce: 

 Hostů celkem: 7,652.761 
ze zahraničí: 6,562.518 (85,8 %) 
z tuzemska: 1,090.243 (14,2 %) 

 Celkový přírůstek hostů: 525.203 osob (7,4 %) 
nerezidenti přírůstek: 451.756 osob (7,4 %) 
rezidenti přírůstek: 73.447 osob (7,2 %) 

 Nejsilnější návštěvnost: 3. čtvrtletí; měsíce: srpen a červenec 
 Nejslabší návštěvnost: 1. čtvrtletí; měsíce: leden a únor 
 Nejvíce zahraničních návštěvníků: Německo (13,9 %), USA (7,2 %), Spojené 

království (6,1 %), Rusko (5,9 %) 
 Praha v rámci ČR nejoblíbenější cíl cizinců a druhý nejoblíbenější cíl rezidentů 
 Podíl Evropanů na celkové návštěvnosti ze zahraničí: 68,3 % (včetně Ruska) 

podíl Asijců: 18,3 % 
 Nadprůměrné přírůstky Rusů (38,6 %), Jihokorejců (26,8 %) a Číňanů (25,9 %)  
 Čtvrtina Asijců přijela z Jižní Koreje, 23,7 % z Číny 
 Přenocování celkem: 18,055.838 

nerezidenti: 16,132.282 (89,3 %) 
rezidenti: 1,923.556 (10,7 %) 

 Celkový přírůstek přenocování: 1,259.454 nocí (7,5 %) 
nerezidenti přírůstek: 1,114.579 nocí (7,4 %) 
rezidenti přírůstek: 144.875 nocí (8,1 %) 

 Nejvíce přenocování zahraničních návštěvníků: Německo (13 %), Rusko (9,3 %), 
USA (7,1 %)  

 Enormní nárůst počtu přenocování Rusů: +47 % 
podíl Rusů na celkovém přírůstku počtu přenocování: 38,1 %  

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

 Nejdelší průměrná doba pobytu: Rusko (3,9 noci), Izrael (3,3 noci) 
Nejkratší průměrná doba pobytu: Jižní Korea (1,7 noci) a Čína (1,8 noci) 

 Počet hromadných ubytovacích zařízení: 787 
41 617 pokojů, 90 891 lůžek a 1096 míst pro stany a karavany 

 Využití pokojů v hotelech: 69,5 %, čisté využití lůžek: 67 % 

 

Praha již po páté v řadě dosáhla rekordních výsledků jak z hlediska celkového počtu 
přenocování, tak i celkového počtu hostů. Narůstající zájem o českou metropoli byl patrný 
nejen u hostů domácích, ale i zahraničních. Rok 2017 proběhl především ve znamení 
velkého návratu návštěvníků z Ruska a stále vyšší poptávky ze strany Jihokorejců a 
Číňanů. Praha se stala tradičně nejnavštěvovanějším městem i krajem České republiky. 
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Hosté 

Do pražských hotelů, penzionů, hostelů, ubytoven a kempů přijelo v průběhu roku 7,652.761 
hostů. Stejně jako v předchozích letech tvořili převažující složku návštěvníci ze zahraničí, 
kterých Praha přivítala 6,562.518 (85,8 %), rezidentů se v evidovaných ubytovacích 
zařízeních zaregistrovalo 1,090.243 (14,2 %). 
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Celkový počet návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízeních vzrostl meziročně o 
525.203 osob (7,4 %).  Nerezidentů přibylo ve srovnání s rokem 2016 451.756 (7,4 %), 
domácích hostů 73.447 (7,2 %), což znamená, že cizinci se na celkovém přírůstku podíleli 
86 %.  

Návštěvnost měla stoupající tendence v průběhu celého roku, během druhého i třetího 
čtvrtletí přesáhla hranici dvou milionů hostů a v posledním kvartále se jí výrazně přiblížila. 
Nejvíce příjezdů bylo zaznamenáno v srpnu a v červenci (v obou měsících cirka 770.000 
hostů), oproti tomu první dva měsíce roku si pro cestu do českého hlavního města zvolilo 
vždy jen přibližně 400 tisíc návštěvníků. 
Nejvyššího přírůstku počtu hostů (+104.234 osob; 18,6 %) dosáhla Praha v dubnu zejména 
v důsledku posunu termínu Velikonoc právě na čtvrtý měsíc roku oproti březnu a květnu 
2016. Více než 70 tisíc návštěvníků (11,3 %) přibylo hlavnímu městu i v červnu. 
 

 

 
Přenocování 

Celkový počet přenocování překonal hranici 18 milionů noclehů, z čehož 16,132.282 
(89,3 %) připadá na nerezidenty a bezmála 2 miliony (10,7 %) na návštěvníky z České 
republiky. Ve srovnání s rokem 2016 se počet přenocování navýšil o 1,259.454 noclehů 
(7,5 %).  
Více než jeden milion z celkového přírůstku počtu přenocování si na konto připsali zahraniční 
hosté, 144.875 nocí pak rezidenti. 

30,1 % všech přenocování se v Praze uskutečnilo od července do září, z toho 1,902.385 
noclehů pouze v srpnu. V únoru jich bylo naopak téměř o milion méně. 
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Počet přenocování narůstal ve všech měsících sledovaného období. Dubnový přírůstek 
dosáhnul na více než 300 tisíc noclehů (23,6 %), červnový přesáhnul 158 tisíc nocí (10,8 %). 
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Průměrná délka pobytu zůstává v posledních letech prakticky nezměněna. 
Celkem: 2,4 noci 
Nerezidenti: 2,5 noci 
Rezidenti: 1,8 noci 

 

1. Rezidenti 

Praha se stala v roce 2017 po Jihomoravském kraji druhým nejoblíbenějším cílem 
tuzemských návštěvníků. Vzhledem k extrémně vysokému zájmu cizinců o hlavní město je 
ale současně krajem s nejnižším podílem českých a moravských hostů (14,2 %). 

Návštěvnost ze strany rezidentů meziročně vzrostla o 7,2 % (73.447 hostů). Celkem tak 
přijelo do pražských hromadných ubytovacích zařízení 1,090.243 domácích návštěvníků. 
Až na bezvýznamný úbytek únorových hostů přibývalo návštěvníků po celé sledované 
období. 

Tuzemští návštěvníci uskutečnili od ledna do prosince v české metropoli 1,923.556 
přenocování, což je o 8,1 % (144.875 nocí) více než v roce předchozím. Na celkovém 
počtu přenocování se podíleli 10,7 %.  
 

 

 

Návštěvníci z ostatních krajů České republiky jezdili do hlavního města již tradičně zejména 
v poslední části roku, více než 100 tisíc jich každý měsíc přijelo od září až do listopadu a 
téměř 100 tisíc i v prosinci. Výrazný přírůstek blížící se čtrnácti tisícům návštěvníků (17,7 %) 
byl naměřen v březnu.  
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Nejvyšších počtů přenocování dosahovali rezidenti od srpna do listopadu, v září měsíční 
hodnota přesáhla dokonce 180 tisíc odbydlených nocí. Ve všech sledovaných měsících 
došlo k meziročnímu navýšení počtu přenocování rezidentů. Nejvyšší podíl na celkovém 
ročním přírůstku měl březen (15,5 %). 
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2. Nerezidenti 

Pro zahraniční hosty byla Praha tradičně nejvyhledávanějším krajem.  
Současně je i krajem s nejvyšším podílem hostů z ciziny v republice (85,8 %). 

Statistika nerezidentů zaznamenala 6,562.518 příjezdů v průběhu roku 2017 a 16,132.282 
jejich přenocování. Zahraničních hostů tak přibylo 451.756 (7,4 %), jejich přenocování 
1,114.579 (7,4 %). 
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Vrchol turistické sezóny Praha nepřekvapivě zažila v červenci a v srpnu, kdy počet 
zahraničních návštěvníků překročil v obou případech 680 tisíc a počet jejich přenocování 
1,7 milionu. Naopak jen přibližně 330 tisíc nerezidentů upřednostnilo leden či únor, což jsou 
jediné dva měsíce v roce, kdy počet přenocování nepřekročil jeden milion.  

 

 
Zdrojové země 

Složení zemí TOP 10 podle počtu příjezdů zůstává totožné s rokem předchozím. Pouze 
uvnitř této skupiny došlo k posílení pozic Ruska, Jižní Koreje a Číny.  
 
TOP 11 zemí s nejvyšším počtem návštěvníků v roce 2017: 

Země Počet hostů Přírůstek/Úbytek Přírůstek/Úbytek 
v % 

Podíl na 
návštěvnosti  

nerezidentů (%) 
Německo 913.950 36.598 4,2 13,9 
USA 472.737 19.632 4,3 7,2 
Spojené království 403.553 -6.974 -1,7 6,1 
Rusko 389.065 108.424 38,6 5,9 
Itálie 322.744 20.466 6,8 4,9 
Jižní Korea 299.927 63.478 26,8 4,6 
Slovensko 287.641 7.162 2,6 4,4 
Čína 284.602 58.497 25,9 4,3 
Francie 233.691 4.858 2,1 3,6 
Polsko 225.120 -770 -0,3 3,4 
Španělsko 215.500 10.996 5,4 3,3 
 

Mezi deseti zeměmi s nejvyšším počtem přenocování se nově objevily Jižní Korea a Čína,  
u kterých nárůst překročil 20 % (tedy 90.000 nocí).  Dostaly se tak dokonce těsně před 
Izrael, pro jehož hosty je typická dlouhá doba pobytu (3,3 noci). 
 

TOP 11 zemí s nejvyšším počtem přenocování v roce 2017: 

Země Počet 
přenocování Přírůstek/Úbytek Přírůstek/Úbytek 

v % 
Podíl na 

přenocování 
nerezidentů (%) 

Německo 2,099.753 49.012 2,4 13,0 
Rusko 1,501.617 479.784 47,0 9,3 
USA 1,138.126 46.891 4,3 7,1 
Spojené království 1,036.924 -21.646 -2,0 6,4 
Itálie 921.226 66.526 7,8 5,7 
Španělsko 611.023 52.067 9,3 3,8 
Francie 594.955 7.847 1,3 3,7 
Slovensko 542.637 -131 0,0 3,4 
Jižní Korea 501.524 97.057 24,0 3,1 
Čína 500.404 93.888 23,1 3,1 
Izrael 496.352 25.698 5,5 3,1 
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Německo 
Hlavní zdrojovou zemí s náskokem 441 tisíc hostů a téměř 600 tisíc přenocování zůstalo 
Německo. Podíl Němců na návštěvnosti ze zahraničí činil 13,9 %, na počtu přenocování 
nerezidentů 13 %. Němci přijížděli zejména od dubna do října, přičemž v posledním z 
jmenovaných měsíců překonala návštěvnost 100 tisíc hostů a 256 tisíc přenocování. Na 
návštěvnosti z Evropy se Němci podíleli 20,4 %. Přírůstek počtu hostů byl v absolutním 
vyjádření čtvrtý nejvyšší, přírůstek počtu přenocování šestý nejvyšší. 

 

 
 

 

Rusko 
Návštěvnost z Ruska výrazně stoupala během všech dvanácti měsíců 2017, přičemž tento 
jev byl nastartován již na podzim 2016 (po předchozím více než dvouletém nepříznivém 
vývoji). Celkový přírůstek počtu ruských hostů dosáhnul na 38,6 % (108.424 osob). 
Měřeno množstvím přenocování se Rusko posunulo z loňského čtvrtého místa v celkovém 
žebříčku nerezidentů na druhé. Je to dáno enormním bezmála půlmilionovým nárůstem 
počtu přenocování (+47 %; 479.784 nocí). 
Podíl Ruska na návštěvnosti ze zahraničí byl 5,9 %, podíl na přenocování nerezidentů 
dokonce 9,3 %, jelikož Rusové vykazují nadprůměrnou délku pobytu (3,9 noci).  
38,1 % z celkového přírůstku počtu přenocování připadá právě na Rusy. 
Zatímco nerezidenti obecně preferovali pro pobyt v Praze zejména období léta, Rusové  
prosinec a leden.  
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USA 
Druhé podle množství hostů a třetí podle počtu přenocování. Podíl hostů z USA je ve 
srovnání s Německem přibližně poloviční, počet přenocování je nižší cirka o milion nocí. 
Jak počtu amerických hostů, tak i jejich přenocování v průběhu roku mírně přibylo. 
Hlavní období návštěvnosti Američanů probíhá od května do října. 
 

Velká Británie 
Přestože po loňském zvýšeném zájmu o cestu do českého hlavního města návštěvnost 
ze Spojeného království v roce 2017 mírně poklesla, třetí pozice podle počtu hostů Británii 
zůstala. 
Britů ubývalo ve druhém a třetím kvartále, nejvyšší návštěvnost byla zaznamenána v prosinci 
(111.862 hostů). 
 

Asijské země 
Návštěvnost z Asie stoupla na 1,2 milionu hostů. Téměř o polovinu těchto příjezdů se 
zasloužili velmi podobným dílem Jihokorejci a Číňané.  
Počet hostů z Jižní Koreje stoupnul od roku 2012 3,6x, počet Číňanů 2,8x. Meziroční 
přírůstky z těchto dvou zemí patřily k nejvyšším: Jižní Korea +26,8 %, Čína +25,9 %. 
V pořadí zemí dle délky pobytu však Jižní Korea zůstala zcela na chvostu (1,7 noci)  
a Čína těsně před ní (1,8 noci).  
Mimo země TOP 10 byly zajímavé i přírůstky Indů (+27,7 %) nebo Tchajwanců (+19,2 %). 
Počínaje květnem se začala pozitivně vyvíjet též návštěvnost z Japonska (+8,6 %). 
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Podíl jednotlivých oblastí světa na cestovním ruchu Prahy 

Při vydělení Ruska jako samostatné oblasti činil podíl Evropanů na celkové návštěvnosti ze 
zahraničí 62,4 %, podíl Asijců 18,3 %, podíl Severní Ameriky 8,4 %. Na Rusy připadá 5,9 %  
na Jižní a Střední Ameriku 2,9 %. Z regionu Austrálie, Oceánie a Nového Zélandu 
přicestovalo 1,4 % a z Afriky 0,6 % hostů. 
Asijců přibylo meziročně 19,1 %, tedy téměř 200 tisíc, samotných Rusů 108.424 (38,6 %)  
a Evropanů 109.725 (2,8 %). Podíl Asie se tak v porovnání s rokem 2016 navýšil o 1,8 %, 
podíl Evropy naopak o 2,8 % poklesl. 

Zastoupení jednotlivých regionů podle počtu přenocování vychází velmi obdobně. Tradičně 
jsou diference patrné u Rusů a Asijců, což jsou dvě skupiny s výrazně odlišnou délkou 
pobytu v porovnání s průměrem.  Hosté z Evropy se na celkovém počtu přenocování 
nerezidentů podíleli 61,7 %, na Asijce připadá 15,8 %, na Rusy 9,3 %, na návštěvníky ze 
Severní Ameriky 8,3 %, z Jižní a Střední Ameriky 2,9 %, na Austrálii, Oceánii a Nový Zéland 
1,4 % a na Afričany 0,6 %. 
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Absolutní přírůstek zahraničních návštěvníků Prahy 

Množství hostů přijíždějících ze zahraničí v měřeních od roku 2012 každoročně překonává 
své hranice. V roce 2017 činil meziroční přírůstek 7,4 % (451.756 osob). 
 
Největší přírůstky hostů ve srovnání s rokem 2016 ze zemí: 

Země Přírůstek Přírůstek v % 
Rusko 108.424 38,6 
Jižní Korea 63.478 26,8 
Čína 58.497 25,9 
Německo 36.598 4,2 
Ostatní asijské země* 21.859 12,5 
Itálie 20.466 6,8 
USA 19.632 4,3 
Indie 16.859 27,7 
Švédsko 15.347 15,1 
Ukrajina 14.717 19,5 
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Největší úbytky hostů ve srovnání s rokem 2016 ze zemí: 

Země Úbytek Úbytek v % 
Turecko -7.448 -8,2 
Spojené království -6.974 -1,7 
Srbsko a Černá Hora -5.042 -13,7 
Švýcarsko -3.581 -4,5 
Chorvatsko -2.882 -6,7 
Rakousko -2.612 -1,8 
Litva -2.232 -11,9 
 
Největší přírůstky počtu přenocování ve srovnání s rokem 2016 ze zemí: 

Země Přírůstek Přírůstek v % 
Rusko 479.784 47,0 
Jižní Korea 97.057 24,0 
Čína 93.888 23,1 
Itálie 66.526 7,8 
Španělsko 52.067 9,3 
Německo 49.012 2,4 
USA 46.891 4,3 
Ostatní asijské země* 45.641 11,4 
Švédsko 43.278 15,9 
Indie 40.661 28,5 
 

Největší úbytky počtu přenocování ve srovnání s rokem 2016 ze zemí: 

Země Úbytek Úbytek v % 
Turecko -26.091 -11,0 
Spojené království -21.646 -2,0 
Srbsko a Černá Hora -15.560 -15,3 
Chorvatsko -11.503 -9,6 
Polsko -9.207 -2,1 
 
*Skupina asijských zemí, které nejsou ČSÚ sledovány jednotlivě 
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Porovnání vývoje CR v Praze s celkovým vývojem v rámci ČR 

Příjezdový cestovní ruch se vyvíjel velmi pozitivně i v České republice jako celku, počet 
hostů i počet přenocování vzrostly meziročně ve všech krajích. 
V množství návštěvníků i jejich přenocování bylo za celou zemi dosaženo historického 
maxima. 

Od počátku roku do konce prosince zaevidoval ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních 
20,000.561 návštěvníků. Podíl hostů ze zahraničí činil 50,8 %, podíl rezidentů 49,2 %.   
České republice meziročně přibylo 1,611.708 hostů (8,8 %). Počet nerezidentů se navýšil 
o 839.028 (9 %), počet tuzemských návštěvníků o 772.680 (8,5 %).  

I v celorepublikovém pořadí přicestovalo nejvíce (19,3 %) zahraničních návštěvníků 
z Německa (1,962.582), následovaly další sousední země - Slovensko (681.917) a Polsko 
(575.643) a také Rusko (548.318). 

Naprostá většina cizinců mířila do hlavního města (64,6 %), následovaly kraje Karlovarský 
(6,4 %) a Jihomoravský (6,3 %). U rezidentů tak výrazná preference jednoho konkrétního 
regionu patrná není – nejvíce jich bylo zaevidováno v Jihomoravském kraji (12,7 %), Praze 
(11,1 %) a Jihočeském kraji (10,4 %).  

Během roku 2017 se v České republice uskutečnilo 53,219.395 přenocování. Rezidenti jich 
uskutečnili 50,7 %, nerezidenti 49,3 %. Celkový počet realizovaných noclehů tak 
v porovnání s předcházejícím rokem vzrostl o 3,522.438 (7,1 %). U zahraničních hostů 
se počet přenocování zvýšil o 1,988.864 (8,2 %), u domácích o 1,533.574 (6 %). 

Hlavní zdrojovou zemí z hlediska počtu přenocování bylo taktéž Německo (5,760.866 nocí), 
následovalo Rusko (2,560.872) a Slovensko (1,373.512).   

 

Autor: Ing. Martina Kuřitková, oddělení statistiky a analýz,  
Prague City Tourism 
na základě údajů Českého statistického úřadu zveřejněných 3. a 13. 4. 2018 
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