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Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 2. čtvrtletí 2018 

 

Ve zkratce: 

 Hostů celkem: 2,088.656 

ze zahraničí: 1,779.395 (85,2 %) 

z tuzemska: 309.261 (14.8 %) 

 Celkově v Praze přírůstek hostů o 7.651 osob (0,4 %) 

ze zahraničí úbytek o 28.766 osob (-1,6 %) 

návštěvnost z ČR přírůstek o 36.417 osob (13,3 %) 

 Počet hostů byl nejvyšší v květnu, ale celkově byla návštěvnost v průběhu 

čtvrtletí velmi vyrovnaná 

 Hlavní zdrojové země z hlediska počtu hostů: Německo, USA, Spojené 

království 

 67 % všech zahraničních hostů přijelo z Evropy (včetně Ruska), 18,9 % z Asie 

 Rezidentů přibývalo ve všech sledovaných měsících, nejvíce nerezidentů ubylo 

v červnu (-3,7 %) 

 Největší přírůstky počtu hostů: Čína, Ukrajina, Polsko 

 Výraznější úbytky: Německo, Francie, Izrael 

 Přenocování celkem: 4,805.960 

ze zahraničí: 4,281.090 (89,1 %) 

z České republiky: 524.870 (10,9 %) 

 Celkově v Praze úbytek počtu přenocování o 79.655 nocí (-1,6 %) 

ze zahraničí úbytek o 124.439 nocí (-2,8 %) 

u rezidentů přírůstek o 44.784 nocí (9,3 %) 

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

 Průměrná délka přenocování: 2,3 noci 

nerezidenti: 2,4 noci; rezidenti: 1,7 noci 

 Nejdelší průměrná doba pobytu: Rusko (3,8 noci), Izrael (3,3 noci) 

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

 Využití pokojů v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních:  73,6 % 

čisté využití lůžek: 71,5 % 

 

Praha si i v letošním druhém čtvrtletí udržela návštěvnost přesahující 2 miliony hostů. 

Druhý kvartál potvrdil dlouhodobě se zvyšující zájem o návštěvu hlavního města ze 

strany českých a moravských rezidentů. 

U zahraničních hostů jako celku sice loňských hodnot dosaženo nebylo, přesto např. 

Čína, Polsko nebo Slovensko dosáhly rekordních výsledků. 
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Hosté 

Do Prahy zavítalo v rozmezí od dubna do června 2,088.656 hostů. 

Na celkové skladbě návštěvnosti se nerezidenti podíleli 85,2 % (1,779.395 osob),  

rezidenti 14,8 % (309.261 osob). 

Došlo tak k mírnému meziročnímu navýšení celkového počtu hostů o 0,4 % (7.651 osob), 

a to díky výraznějšímu přírůstku na straně hostů z jiných krajů ČR (+13,3 %) oproti 

nepatrnému úbytku zahraničních návštěvníků (-1,6 %). 

 

Celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Q2 2018: 

Měsíc Celkový počet hostů Přírůstek/Úbytek Přírůstek/Úbytek v % 

Duben 671.090 5.501 0,8 

Květen 717.190 14.701 2,1 

Červen 700.376 -12.551 -1,8 

Celkem Q2 2,088.656 7.651 0,4 

 
Návštěvnost v jednotlivých měsících byla velmi vyrovnaná, ale zatímco v dubnu a květnu  

stoupala, v červnu naopak poklesla. 
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Přenocování 

V průběhu druhého kvartálu dosáhnul celkový počet přenocování v pražských hromadných 

ubytovacích zařízeních na 4,805.960, což je v porovnání se srovnatelným obdobím 

předchozího roku o 1,6 % (79.655 nocí) méně. 

89,1 % z celkového počtu přenocování připadá na zahraniční hosty, 10,9 % na rezidenty. 

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních Q2 2018: 

Měsíc 
Celkový počet 
přenocování 

Přírůstek/Úbytek 
Přírůstek/Úbytek 

 v % 

Duben 1,588.917 -35.303 -2,2 

Květen 1,650.088 +16.265 +1,0 

Červen 1,566.955 -60.617 -3,7 

Celkem Q2 4,805.960 -79.655 -1,6 

 

I z hlediska množství přenocování bylo období velmi vyrovnané. Nejvyšší hodnota byla 

vykázána v květnu, kdy došlo i k mírnému meziročnímu nárůstu. Ve zbývajících měsících 

navýšení počtu přenocování domácích hostů nestačilo převýšit úbytky na straně cizinců, 

proto je výsledkem nevelký celkový pokles. 
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Průměrná doba pobytu zůstává dlouhodobě stabilní. 

Celková průměrná délka přenocování: 2,3 noci 

Nerezidenti:  2,4 noci 

Rezidenti: 1,7 noci 

 

 

1. Domácí návštěvníci Prahy 

Občané ČR nejčastěji jezdili do Jihomoravského kraje (13,7 %), Praha skončila na druhém 

místě (11,7 %). Měla ze všech 14 krajů i druhý nejvyšší přírůstek domácích návštěvníků. 

Celkově do hlavního města zavítalo ve sledovaném období 309.261 českých a moravských 

rezidentů, což je o 13,3 % (36.417 osob) více než před rokem.  

Domácí návštěvníci v Praze strávili 524.870 nocí – tzn. o 9,3 % (44.784 přenocování) více 

než ve druhém čtvrtletí 2017. 

Výsledky druhého kvartálu tak potvrdily dlouhodobě velice příznivý trend ve vývoji tohoto 

segmentu. 
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Počet rezidentů v hromadných ubytovacích zařízeních Q2 2018: 

Měsíc 
Počet domácích 

hostů 
Přírůstek Přírůstek v % 

Duben 100.162 15.556 18,4 

Květen 106.793 10.664 11,1 

Červen 102.306 10.197 11,1 

Celkem Q2 309.261 36.417 13,3 

 

Počet přenocování rezidentů v hromadných ubytovacích zařízeních Q2 2018: 

Měsíc 
Celkový počet 
přenocování 

Přírůstek Přírůstek v % 

Duben 170.172 19.715 13,1 

Květen 184.943 16.563 9,8 

Červen 169.755 8.506 5,3 

Celkem Q2 524.870 44.784 9,3 

 

 

 

2. Zahraniční návštěvníci Prahy 
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62,8 % zahraničních hostů České republiky zamířilo přímo do její metropole.  

Více než 6 % nerezidentů se rozhodlo pro kraje Jihomoravský (6,8 %), Karlovarský (6,3 %) 

a Jihočeský (6,1 %).  

Návštěvníků ze zahraničí v Praze meziročně mírně ubylo. Přijelo jich 1,779.395, což 

představuje pokles o 1,6 % (28.766 osob).  

Nejvýrazněji poklesla návštěvnost v červnu – o 3,7 %. 

 

Počet zahraničních návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízeních Q2 2018: 

Měsíc 
Počet zahraničních 

hostů 
Přírůstek/Úbytek Přírůstek/Úbytek v % 

Duben 570.928 -10.055 -1,7 

Květen 610.397 +4.037 +0,7 

Červen 598.070 -22.748 -3,7 

Celkem Q2 1,779.395 -28.766 -1,6 

 

 

Zdrojové země 

I v letošním druhém kvartále zůstalo hlavní zdrojovou zemí Německo, a to i přes mírný 

úbytek hostů z této země (-3,5 %). 

Němců se v Praze ubytovalo 252.572, jejich podíl na celkové návštěvnosti ze zahraničí činil 

14,2 %. 

Téměř 150 tisíc osob přicestovalo z USA (podíl 8,4 %), bezmála 100 tisíc návštěvníků přijelo 

z Velké Británie (podíl 5,6 %). Přibližně 93 tisíc hostů připadá shodně na Rusko a Čínu, 

přičemž Rusů meziročně 3 % ubyla, zatímco Číňanů 15,2 % přibylo. 

Rusko má ovšem, jak v porovnání s Čínou, tak i s Velkou Británií, výrazně vyšší počet 

přenocování. 

Mimo země TOP 10 přibylo zejména Ukrajinců (+54,6 %; +11.340 hostů), Tchajwanců  

(+11,4 %; +2.084 hostů), ze zemí s nevysokým počtem obyvatel pak Islanďanů (+71,6 %; 

+1.209 hostů). 

10 zemí s nejvyšším celkovým počtem návštěvníků Q2 2018: 

Země Počet hostů Přírůstek/Úbytek 
Přírůstek/Úbytek 

 v % 

Podíl na 
návštěvnosti 

nerezidentů (%) 

Německo 252.572 -9.186 -3,5 14,2 

USA 148.731 1.672 1,1 8,4 

Spojené království 99.330 2.754 2,9 5,6 

Rusko 93.636 -2.912 -3,0 5,3 

Čína 92.612 12.216 15,2 5,2 

Jižní Korea 83.070 -2.504 -2,9 4,7 

Itálie 79.900 -1.575 -1,9 4,5 

Polsko 77.311 3.867 5,3 4,3 

Slovensko 74.641 3.510 4,9 4,2 

Francie 61.688 -6.895 -10,1 3,5 
. 
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Již tradičně mířili do Prahy v první řadě Evropané. Jejich podíl na celkové návštěvnosti ze 

zahraničí dosáhnul na 61,7 % (bez započítání Ruska).  Asijců přijelo 18,9 %, bezmála jedna 

desetina hostů byli Severoameričané, 5,3 % Rusové.  

Mírně meziročně ubylo hostů ze všech regionů, o něco výrazněji z oblasti Jižní a Střední 

Ameriky (-12,4 %).  

23 % Evropanů v Praze představují Němci, 9 % Britové, 7,3 % Italové. 

27,6 % Asijců přijelo z Číny, 24,7 % z Jižní Koreje, 9,4 % z Izraele. 
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Podíl jednotlivých regionů na celkovém počtu zahraničních přenocování byl v souladu 

s dlouhodobým vývojem velmi podobný podílům těchto regionů na celkovém počtu 

zahraničních hostů. Výjimkou jsou jako obvykle Rusko a Asie. Rusko se na celkovém počtu 

zahraničních přenocování podílí 8,4 % a Asie „pouze“ 15,7 %, což je dáno nadprůměrně 

dlouhou průměrnou dobu pobytu hostů z Ruska a naopak nadprůměrně krátkou délkou 

pobytu příslušníků většiny asijských států. 

 

 

 

Absolutní přírůstek zahraničních návštěvníků Prahy 

Největší přírůstky zahraničních hostů ve srovnání s Q2 2017 ze zemí: 

Země Přírůstek Přírůstek v % 

Čína 12.216 15,2 

Ukrajina 11.340 54,6 

Polsko 3.867 5,3 

Slovensko 3.510 4,9 

VB 2.754 2,9 

Tchaj-wan 2.084 11,4 

Nizozemsko 1.780 4,8 

USA 1.672 1,1 

Island 1.209 71,6 

Japonsko 971 4,7 
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Největší úbytky zahraničních hostů ve srovnání s Q2 2017 ze zemí: 

Země Úbytek Úbytek v % 

Německo -9.186 -3,5 

Ostatní asijské země* -7.390 -13,1 

Francie -6.895 -10,1 

Izrael -6.618 -17,3 

Dánsko -5.080 -23,1 

* Skupina asijských zemí, které nejsou sledovány samostatně 

 

Celkový počet přenocování zahraničních návštěvníků 

Nerezidenti realizovali v Praze v období duben-červen 2018 4,281.090 přenocování. 

Meziroční pokles tak činil 124.439 přenocování (-2,8 %). 

Nejvyšší podíl na celkovém počtu přenocování cizinců mají Němci (13,6 %), občané USA 

(8,6 %) a Rusové (8,4 %), i když počet přenocování ze strany Němců a Rusů poklesl. 

 

Nejvíce přenocování ze zemí: 

Země 
Počet 

přenocování 
Přírůstek/Úbytek 

Přírůstek/Úbytek 
 v % 

Podíl na 
přenocování 

nerezidentů (%) 

Německo 581.603 -26.838 -4,4 13,6 

USA 368.016 9.596 2,7 8,6 

Rusko 358.843 -24.229 -6,3 8,4 

Spojené království 252.555 7.384 3,0 5,9 

Itálie 225.721 -3.920 -1,7 5,3 

Francie 160.175 -14.209 -8,1 3,7 

Čína 155.652 18.584 13,6 3,6 

Polsko 153.032 12.538 8,9 3,6 

Španělsko 138.749 -9.454 -6,4 3,2 

Slovensko 135.645 3.076 2,3 3,2 

Jižní Korea 132.655 -1.401 -1,0 3,1 

 

Největší přírůstky počtu přenocování zahraničních hostů ve srovnání s Q2 2017: 

Země Přírůstek Přírůstek v % 

Čína 18.584 13,6 

Ukrajina 16.928 33,2 

Polsko 12.538 8,9 

USA 9.596 2,7 

Spojené království 7.384 3,0 

Island 4.474 117,6 

Nizozemsko 3.705 3,9 

Tchaj-wan 3.609 9,1 

Slovensko 3.076 2,3 

Japonsko 2.194 5,1 
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Největší úbytky počtu přenocování zahraničních hostů ve srovnání s Q2 2017: 

Země Úbytek Úbytek v % 

Německo -26.838 -4,4 

Rusko -24.229 -6,3 

Izrael -21.118 -17,0 

Dánsko -19.636 -29,8 

 

Průměrná doba přenocování dosáhla u nerezidentů na 2,4 noci. 

Země s výrazně nadprůměrně dlouhou dobou pobytu: 

Rusko (3,8 noci), Izrael (3,3 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 

Během 2. čtvrtletí přijelo do hromadných ubytovacích zařízení v celé České republice 

5,467.660 hostů; z toho 51,8 % připadá na hosty ze zahraničí a 48,2 % na rezidenty. 

Meziročně se navýšil počet hostů v souhrnu za celou republiku cca o 240 tisíc (4,6 %). 

Rezidentů přitom přibylo 7,9 % (téměř 194 tisíc), zahraničních návštěvníků 1,6 % (46 tisíc). 

Celková návštěvnost se zvýšila ve všech krajích, což platí i pro příjezdy rezidentů. 

U zahraničních návštěvníků došlo v Praze a v Libereckém kraji k mírnému poklesu. 

Nejvíce hostů přijelo z Německa (535.374), následovaly Slovensko (193.990),  

Čína (184.619) a Polsko (179.859). 

Na Prahu připadá 62,8 % všech zahraničních návštěvníků naší země,  

6,8 % přilákal kraj Jihomoravský a 6,3 % kraj Karlovarský. 

Rezidenti mířili hlavně do Jihomoravského kraje (13,7 %) a taktéž do Prahy (11,7 %). 

Od dubna do června zaznamenal ČSÚ na území ČR 13,407.454 turistických přenocování. 

51,7 % jich uskutečnili nerezidenti a 48,3 % domácí hosté. 

Počet přenocování se celkově zvýšil o 2,2 %. U rezidentů došlo k nárůstu o 5,7 %, 

u zahraničních hostů byl naměřen pokles o 0,8 %. 

Celkový počet přenocování mírně poklesl v Praze a také v Karlovarském, Libereckém  

a Pardubickém kraji. 

Nejvíce nocí strávili v ČR návštěvníci z Německa (1,484.821), Ruska (651.995) 

a USA (433.152). 

Podíl Prahy na celorepublikovém počtu přenocování hostů ze zahraničí byl 61,7 %. 

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

na základě údajů Českého statistického úřadu zveřejněných 8. 8. 2018 

Kontakt: m.kuritkova@prague.eu 


