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Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018 

 

Ve zkratce: 

 Hostů celkem: 1,499.044 

ze zahraničí: 1,239.848 (82,7 %) 

z tuzemska: 259.196 (17,3 %) 

 Celkově v Praze přírůstek hostů o 121.224 osob (8,8 %) 

ze zahraničí přírůstek o 100.207 osob (8,8 %) 

návštěvnost z ČR přírůstek o 21.017 osob (8,8 %) 

 Počet hostů byl nejvyšší v březnu, nejnižší v lednu 

 Hlavní zdrojové země z hlediska počtu hostů: Německo, Rusko, Velká Británie 

 73,9 % všech zahraničních hostů přijelo z Evropy, 17,2 % z Asie 

 Nejvyšší přírůstky počtu nerezidentů: Německo, Rusko, Španělsko 

 Přenocování celkem: 3,463.338 

ze zahraničí: 3,029.583 (87,5 %) 

z tuzemska: 433.755 (12,5 %) 

 Celkově v Praze přírůstek přenocování o 246.304 nocí (7,7 %) 

ze zahraničí přírůstek o 222.010 nocí (7,9 %) 

u rezidentů přírůstek o 24.294 nocí (5,9 %) 

 Hlavní zdrojové země z hlediska počtu přenocování: Rusko, Německo, Velká 

Británie 

 Nejvyšší přírůstky počtu přenocování nerezidentů: Německo, Rusko, Španělsko 

 Průměrná délka přenocování: 2,3 noci 

nerezidenti: 2,4 noci 

rezidenti 1,7 noci 

 Nejdelší průměrná doba pobytu: Rusko 3,8 noci 

Nejkratší průměrná doba pobytu: Jižní Korea 1,6 noci, Čína 1,7 noci 

 Využití pokojů v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních: 56,3 % 

čisté využití lůžek: 54,6 % 

 

I během prvního čtvrtletí 2018 pokračoval v Praze pozitivní trend ve vývoji 

příjezdového cestovního ruchu. Meziročně přibylo jak počtu hostů, tak i jejich 

přenocování. 

Praha se stává stále populárnější destinací i v zimním, z celoročního pohledu slabším 

období. Počet přenocování zahraničních hostů poprvé v této části roku překonal 

hranici tří milionů noclehů. 

Kromě stále se zvyšujícího počtu příjezdů z Německa, Ruska, Jižní Koreje nebo Číny, 

bylo patrné silně nadprůměrné oživení zájmu ze strany španělských turistů (+38,7 %). 
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Hosté 

ČSÚ zaevidoval od ledna do března 2018 příjezd 1,499.044 hostů.  

82,7 % návštěvníků bylo zahraničních, 17,3 % domácích.  

Meziroční nárůst návštěvnosti dosáhl na 8,8 % (121.224 osob). 

Stejným procentem přibylo rezidentů i nerezidentů. 

Nerezidenti se na celkovém přírůstku počtu hostů podíleli 82,7 %. 

 

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Q1 2018: 

Měsíc Celkový počet hostů Přírůstek Přírůstek v % 

Leden 440.942 38.394 9,5 

Únor 443.325 35.488 8,7 

Březen 614.777 47.342 8,3 

Celkem Q1 1,499.044 121.224 8,8 

 

41 % návštěvníků přijelo v březnu, návštěvnost meziročně stoupla ve všech sledovaných 

měsících. 
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Přenocování 

Za první tři měsíce roku 2018 se v pražských hromadných ubytovacích zařízeních 

uskutečnilo 3,463.338 přenocování. Z toho více než tři miliony noclehů (87,5 %) připadlo 

na cizince, 433.755 pak na tuzemce (12,5 %). 

Celkově byl naměřen téměř čtvrtmilionový meziroční přírůstek přenocování (7,7 %). 

Množství noclehů se navýšilo u rezidentů i nerezidentů. 

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních Q1 2018: 

Měsíc 
Celkový počet 
přenocování 

Přírůstek/Úbytek 
Přírůstek/Úbytek 

v % 

Leden 1,031.431 58 006 6,0 

Únor 998.184 70 128 7,6 

Březen 1,433.723 118 170 9,0 

Celkem Q1 3,463.338 246.304 7,7 
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Nejvíce přenocování v rámci prvního čtvrtletí se uskutečnilo v březnu, leden a únor byly 

velmi vyrovnané. 

Celková průměrná délka přenocování: 2,3 noci 

Nerezidenti: 2,4 noci 

Rezidenti: 1,7 noci 

 

 

1. Domácí návštěvníci Prahy 

Čeští a moravští rezidenti v průběhu prvních třech měsíců letošního roku nejčastěji volili jako 

cíl své cesty právě Prahu nebo Královéhradecký kraj (vždy 13,2 % hostů). 

Do Prahy tak přicestovalo ve sledovaném období více než čtvrt milionu návštěvníků 

z ostatních koutů České republiky. Meziročně jich přibylo 21.017 (8,8 %). 

Počet přenocování rezidentů dosáhnul na 433.755 nocí, což je o 24.294 (5,9 %) více než 

před rokem. 

 

Počet rezidentů v hromadných ubytovacích zařízeních Q1 2018: 

Měsíc 
Počet domácích 

hostů 
Přírůstek Přírůstek v % 

Leden 82.188 10.150 14,1 

Únor 82.122 7.863 10,6 

Březen 94.886 3.004 3,3 

Celkem Q1 259.196 21.017 8,8 

 

 

Nejpreferovanějším měsícem pro návštěvu Prahy byl v rámci prvního kvartálu březen, 

z hlediska přírůstku počtu hostů byly ovšem výraznější leden a únor (v obou případech 

dvojciferný procentuální nárůst). 

 

Počet přenocování rezidentů v hromadných ubytovacích zařízeních Q1 2018: 

Měsíc 
Celkový počet 
přenocování 

Přírůstek Přírůstek v % 

Leden 133.307 9.093 7,3 

Únor 137.743 10.419 8,2 

Březen 162.705 4.782 3,0 

Celkem Q1 433.755 24.294 5,9 
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2. Zahraniční návštěvníci Prahy 

Nerezidentů se v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo 1,239.848 a strávili zde 

3,029.583 nocí. Zahraničních hostů tak přibylo 100.207 (8,8 %), jejich přenocování 

222.010 (7,9 %). 

 

Praha se tradičně stala pro návštěvníky ze zahraničí hlavním magnetem v rámci České 

republiky – 61,7 % cizinců zamířilo právě do hlavního města. 

42 % z celkové návštěvnosti ze zahraničí připadlo na březen, kdy bylo dosaženo i nejvyššího 

přírůstku. 

Počet zahraničních návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízeních Q1 2018: 

Měsíc 
Počet zahraničních 

hostů 
Přírůstek Přírůstek v % 

Leden 358.754 28.244 8,5 

Únor 361.203 27.625 8,3 

Březen 519.891 44.338 9,3 

Celkem Q1 1,239.848 100.207 8,8 
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Zdrojové země 

Mezi zahraničními hosty početně dominovali tradičně Němci, jichž do Prahy přijelo 162.127. 

Němců v absolutních číslech také nejrychleji přibývalo – meziroční nárůst představoval 

16.880 osob (11,6 %). Podíl Němců na celkové návštěvnosti ze zahraničí činil 13,1 %. 

Druhou zemí, z které přicestovalo více než sto tisíc osob, je Rusko. Podíl Ruska na 

celkové návštěvnosti ze zahraničí dosáhl na 8,6 %. Podle počtu přenocování je Rusko 

opětovně dokonce zdrojovou zemí číslo jedna (podíl 13,3 %). Tempo růstu je u Rusů nyní 

již sice pomalejší než před rokem, ale přírůstek zasáhl do všech sledovaných měsíců. 

Ve skladbě zemí s nejvyšším počtem hostů došlo jen k minimálním změnám. 

Kromě mírných posunů uvnitř tabulky, kdy si vždy o jednu příčku meziročně polepšily Jižní 

Korea a Čína, je nejpodstatnější změnou nahrazení Polska Španělskem na desáté pozici. 

Přírůstek španělských hostů dosáhnul na téměř 39 %. 

10 zemí s nejvyšším celkovým počtem návštěvníků Q1 2018: 

Země Počet hostů Přírůstek/Úbytek 
Přírůstek/Úbytek 

v % 

Podíl na 
návštěvnosti  

nerezidentů (%) 

Německo 162.127 16.880 11,6 13,1 

Rusko 106.180 13.649 14,8 8,6 

Spojené království 96.632 5.906 6,5 7,8 

Itálie 85.334 3.126 3,8 6,9 

Jižní Korea 60.634 3.985 7,0 4,9 

Slovensko 60.586 3.526 6,2 4,9 

USA 53.810 -1.258 -2,3 4,3 

Čína 48.032 5.818 13,8 3,9 

Francie 47.286 -1.879 -3,8 3,8 

Španělsko 39.206 10.930 38,7 3,2 
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Naprostá většina zahraničních hostů (65,3 %) přicestovala z Evropy, 17,2 % z Asie,  

8,6 % z Ruska, 4,9 % ze Severní Ameriky, 2,5 % z Jižní a Střední Ameriky, 

0,9 % z Austrálie, Oceánie a Nového Zélandu a 0,6 % z Afriky. 

Podíly jednotlivých regionů na celkové návštěvnosti ze zahraničí se meziročně prakticky 

nezměnily. Evropanů meziročně přibylo více než 67 tisíc (9,1 %), Asijců 15,5 tisíce (7,9 %)  

a samotných Rusů 13.649 (14,8 %). 

Plných 20 % Evropanů byli Němci, 11,9 % Britové a 10,5 % Italové. 

Z Asijců byli nejsilněji zastoupeni Jihokorejci (28,5 %) a Číňané (22,6 %). 
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Absolutní přírůstek zahraničních návštěvníků Prahy 

Největší přírůstky zahraničních hostů ve srovnání s Q1 2017 ze zemí: 

Země Přírůstek Přírůstek v % 

Německo 16.880 11,6 

Rusko 13.649 14,8 

Španělsko 10.930 38,7 

Ukrajina 6.312 36,3 

Spojené království 5.906 6,5 

Čína 5.818 13,8 

Maďarsko 5.579 33,3 

Nizozemsko 5.085 21,3 

Jižní Korea 3.985 7,0 

Slovensko 3.526 6,2 

 

Největší úbytky zahraničních hostů ve srovnání s Q1 2017 ze zemí: 

Země Úbytek Úbytek v % 

Izrael -2.194 -8,1 

Francie -1.879 -3,8 

USA -1.258 -2,3 

Finsko -1.097 -9,5 

 

 

Celkový počet přenocování zahraničních návštěvníků 

Hosté ze zahraničí uskutečnili v Praze za první tři měsíce letošního roku 3,029.583 

noclehů, což je o 7,9 % (222.010 nocí) více než před rokem. 

Nejvýrazněji se na počtu přenocování zahraničních hostů podíleli Rusové (13,3 %)  

a Němci (12,1 %), osmiprocentní podíl mají Britové a Italové. 

Nejvíce přenocování ze zemí: 

Země 
Počet 

přenocování 
Přírůstek/Úbytek 

Přírůstek/Úbytek  
(%) 

Podíl na 
přenocování 

nerezidentů (%) 

Rusko 402.909 42.012 11,6 13,3 

Německo 366.856 48.033 15,1 12,1 

Spojené království 244.012 14.191 6,2 8,1 

Itálie 242.917 333 0,1 8,0 

USA 122.816 -11.401 -8,5 4,1 

Francie 117.863 -3.440 -2,8 3,9 

Slovensko 109.741 3.339 3,1 3,6 

Španělsko 106.931 32.821 44,3 3,5 

Jižní Korea 97.708 1.755 1,8 3,2 

Čína 82.786 11.643 16,4 2,7 
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Největší přírůstky počtu přenocování zahraničních hostů ve srovnání s Q1 2017: 

Země Přírůstek Přírůstek v % 
Německo 48.033 15,1 

Rusko 42.012 11,6 

Španělsko 32.821 44,3 

Maďarsko 14.399 43,1 

Spojené království 14.191 6,2 

Nizozemsko 12.278 22,1 

Čína 11.643 16,4 

Dánsko 8.326 36,7 

Ukrajina 7.238 16,6 

Norsko 5.919 26,9 

 

Největší úbytky počtu přenocování zahraničních hostů ve srovnání s Q1 2017: 

Země Úbytek Úbytek v % 
USA -11.401 -8,5 

Ostatní evropské země* -4.688 -10,7 

Finsko -4.427 -13,8 

Izrael -3.759 -4,6 

Francie -3.440 -2,8 
*Skupina evropských zemí, které ČSÚ nesleduje samostatně 

Zatímco množství přenocování ze strany Němců, Rusů či Španělů přibývalo,  

u občanů USA počet realizovaných nocí v prvním kvartálu o 8,5 % poklesl. 

 

 

 

64 % všech zahraničních přenocování připadá na Evropany, 14,3 % na Asijce 

a 13,3 % na samotné Rusy.  
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Průměrná doba přenocování zahraničních návštěvníků dosáhla na 2,4 noci. 

Země s výrazně nadprůměrně dlouhou dobou pobytu: 

Rusko    3,8 noci 

Izrael    3,1 noci 

 

Země s výrazně podprůměrně dlouhou dobou pobytu: 

Jižní Korea   1,6 noci  

Čína    1,7 noci 

 

Porovnání vývoje cestovního ruchu v Praze s celkovým vývojem 

v rámci ČR 

Příjezdový cestovní ruch se během prvního čtvrtletí vyvíjel pozitivně v celé České 

republice. Celkem přijelo do hromadných ubytovacích zařízení 3,971.343 hostů, z toho 

2,010.928 zahraničních (50,6 %) a 1,960.415 (49,4 %) českých a moravských rezidentů. 

Návštěvníků celkově meziročně přibylo 405.652 (11,4 %), o což se rezidenti a nerezidenti 

zasloužili téměř rovným dílem. 

Nejvíce hostů přijelo do České republiky z Německa, Ruska a Slovenska.  

Němců meziročně přibylo 13,7 %, Rusů 14,3 %. 

61,7 % z celkového počtu zahraničních návštěvníků České republiky se vypravilo do 

hlavního města, s obrovským odstupem následoval kraj Karlovarský (7,6 %). 

 

Návštěvnost se zvýšila ve všech krajích České republiky, v Plzeňském kraji dokonce 

o 24 % celkově a o 47,3 % na straně hostů ze zahraničí.  

Podíl nerezidentů byl nejvyšší v Praze (87,5 %) a Karlovarském kraji (63,3 %). 

Ve všech ostatních krajích tvořili hlavní návštěvnickou složku hosté z Čech a Moravy. 

Počet přenocování v celé zemi dosáhnul na 10,758.270. Přibližně polovina jich připadla na 

rezidenty a polovina na nerezidenty. Množství přenocování se navýšilo o více než 900 tisíc 

(9,3 %). 

Hosté ze zahraničí strávili v České republice o 9 % nocí více než ve srovnatelném období 

předchozího roku, rezidenti o 9,5 %. 

Jediným krajem, kde se počet přenocování nezvýšil – a to v žádné z kategorií, byl kraj 

Zlínský. Nejvýraznější nárůst ČSÚ naopak zaznamenal v kraji Plzeňském (+22 %)  

a Středočeském (+17,2 %). 

Nejvyšší počet nocí v České republice strávili Němci, Rusové a Poláci.  

Pouze na Němce připadá více než 1,3 milionu z celkového počtu přenocování (12,5 %). 

Průměrná doba pobytu za celou Českou republiku dosáhla na 2,7 noci, přičemž hodnoty 

byly velmi podobné u rezidentů i nerezidentů. 

Podíl Prahy na celorepublikovém počtu přenocování zahraničních hostů činil 56,1 %. 

Autor: Ing. Martina Kuřitková, oddělení statistiky a analýz, Prague City Tourism 

na základě údajů Českého statistického úřadu zveřejněných 10. 5. 2018 

Kontakt: m.kuritkova@prague.eu 


