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Vývoj cestovního ruchu v Praze v období  

leden-září 2018 – předběžné výsledky 

Ve zkratce: 

 Hostů celkem: 5,848.432 

ze zahraničí: 4,977.274 (85,1 %) 

z tuzemska: 871.158 (14,9 %) 

 Celkově v Praze přírůstek hostů o 137.023 osob (2,4 %) 

nerezidenti: přírůstek o 50.847 osob (1,0 %) 

rezidenti: přírůstek o 86.176 osob (11,0 %) 

 Počet hostů byl nejvyšší v srpnu a v červenci, nejnižší v lednu a v únoru 

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

 59 % všech zahraničních hostů přijelo ze zemí TOP 10 

 Rozhodující složkou v návštěvnosti Prahy byli Evropané - 67,6 % nerezidentů 

 Přetrvává výrazná převaha hostů z Německa 

 Dvojciferné přírůstky z Ukrajiny, Číny a Tchaj-wanu 

 Bezmála 27 % návštěvníků z Asie má čínskou národnost 

 Přenocování celkem: 13,644.578 nocí 

nerezidenti: 12,118.065 nocí (88,8 %) 

rezidenti: 1,526.513 (11,2 %) 

 Celkově v Praze přírůstek přenocování o 109.069 nocí (0,8 %) 

ze zahraničí úbytek o 9.248 nocí (-0,1 %) 

u rezidentů přírůstek o 118.317 nocí (8,4 %) 

 Průměrná délka přenocování: 2,3 noci 

nerezidenti: 2,4 noci; rezidenti: 1,8 noci 

 Nejdelší průměrná doba pobytu: Rusko (3,7 noci) a Izrael (3,2 noci) 

Nejkratší průměrná doba pobytu: Jižní Korea (1,6 noci) a Čína (1,8 noci) 

 

Příjezdový cestovní ruch v Praze se od ledna do září 2018 vyvíjel nadále pozitivně. 

Celkové loňské rekordní výsledky se podařilo ještě mírně překonat. 

Českých a moravských rezidentů přibývalo po celé sledované období, počet jejich 

přenocování poprvé překonal hranici 1,5 milionu, na což ještě v roce 2012 potřebovali 

o 3 měsíce déle. V porovnání s předchozími lety se zvýšil podíl rezidentů na celkové 

návštěvnosti. 

Hostů ze zahraničí přibylo v porovnání s rokem 2017 jen nepatrně a počet jejich 

přenocování ve svém souhrnu prakticky stagnoval. Bezkonkurenčně nejvyšší 

přírůstky jsou patrné u Ukrajiny. Počet hostů z této země vzrostl o více než polovinu 

a počet přenocování o třetinu. Množství ukrajinských hostů je v tomto roce již po 

prvních třech čtvrtletích vyšší, než tomu bylo v předchozích 4 letech za celý rok. 

Stále na výrazném vzestupu je rovněž návštěvnost z Číny. Počet čínských hostů 

i jejich přenocování se od roku 2012 více než ztrojnásobil. 
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Hosté 
Celkový počet hostů za prvních devět měsíců roku 2018 dosáhnul na číslo 5,848.432  

a překonal dosud rekordní hodnotu návštěvnosti z roku 2017.  

Počet zahraničních hostů se zastavil těsně pod hranicí pěti milionů (podíl 85,1 %),  

rezidentů přijelo do Prahy více než 870 tisíc (14,9 %).  

Celkové množství návštěvníků Prahy se navýšilo o 2,4 % (137.023 hostů). Hlavní zásluhu 

na narůstající návštěvnosti měli čeští a moravští rezidenti, kterých meziročně přibylo 11 % 

v porovnání s pouhým 1 % nerezidentů. 

Vrcholným obdobím se stejně jako v minulých letech stalo třetí čtvrtletí, kdy do Prahy 

přicestovalo 2,260.732 návštěvníků. Stěžejní podíl (88,5 %) na celkovém meziročním 

přírůstku počtu hostů má však kvartál první. Jak ve druhém, tak i ve třetím čtvrtletí 

letošního roku počet návštěvníků meziročně téměř stagnoval, což je dáno mírným úbytkem 

zahraničních hostů v tomto období. 

Z měsíců připadá nejvýraznější návštěvnost tradičně na červenec a srpen (oba podíl 

13,3 %), méně oblíbené jsou leden a únor (7,5 resp. 7,6 %). 

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v období leden-září 2018: 

Čtvrtletí Celkový počet hostů Přírůstek Přírůstek v % 

Q1 1,499.044 121.224 8,8 

Q2 2,088.656 7.651 0,4 

Q3 2,260.732 8.148 0,4 

Celkem od počátku 
roku 

5,848.432 137.023 2,4 
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Přenocování 

Rovněž počet přenocování za období leden-září se dostal těsně nad loňský rekordní 

výsledek. Ve sledovaném období se v pražských HUZ uskutečnilo 13,644.578 

přenocování, což značí nárůst o 0,8 % (109.069 noclehů.) 

88,8 % noclehů připadá na návštěvníky ze zahraničí, 11,2 % na rezidenty. 

Zatímco kategorie rezidentů zvýšila počet přenocování meziročně o 8,4 %, v případě  

zahraničních hostů přenocování nepřibylo (-0,1 %). Evidentní je výrazný rozdíl mezi prvním 

čtvrtletím a zbytkem roku. 

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v období leden-září 2018: 

Čtvrtletí 
Celkový počet 
přenocování 

Přírůstek/Úbytek 
Přírůstek/Úbytek 

 v % 

Q1 3,463.338 246.304 7,7 

Q2 4,805.960 -79.655 -1,6 

Q3 5,375.280 -57.580 -1,1 

Celkem od počátku 
roku 

13,644.578 109.069 0,8 

 

Průměrná délka přenocování: 

Celkem: 2,3 noci 

Nerezidenti: 2,4 noci 

Rezidenti: 1,8 noci 
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1. Rezidenti 

 

Domácí návštěvníci dosáhli nejvyšších hodnot počtu příjezdů i přenocování v historii.  

Na 871.158 hostů připadá od ledna do září 1,526.513 přenocování. 

Sezónnost se v kategorii domácích hostů prakticky neprojevuje. Podíl jednotlivých měsíců 

na návštěvnosti kolísá mezi 9,4 a 12,4 %. 

Návštěvnost Prahy ze strany českých a moravských rezidentů se po celé sledované období 

v meziročních porovnáních vyvíjela progresivně. Nejvýraznější zvýšení návštěvnosti bylo 

naměřeno v červenci (+22,1 %). 

Rezidenti dosáhli v měřeních od roku 2012 nejvyššího podílu počtu hostů na celku – 

14,9 % i počtu přenocování na celku – 11,2 % (druhý nejlepší výsledek získali v roce 2013 

– 14,1 % resp. 10,9 %). Nárůst tohoto podílu v kategorii hosté tvoří v porovnání s rokem 

2017 1,2 %, v kategorii přenocování 0,8 %. 

Počet rezidentů v HUZ v období leden-září 2018: 

Čtvrtletí 
Celkový počet 

rezidentů 
Přírůstek Přírůstek v % 

Q1 259.196 21.017 8,8 

Q2 309.261 36.417 13,3 

Q3 302.701 28.742 10,5 

Celkem od počátku 
roku 

871.158 86.176 11,0 
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Počet přenocování rezidentů v HUZ v období leden-září 2018: 

Čtvrtletí 
Celkový počet 
přenocování 

rezidentů 
Přírůstek Přírůstek v % 

Q1 433.755 24.294 5,9 

Q2 524.870 44.784 9,3 

Q3 567.888 49.239 9,5 

Celkem od počátku 
roku 

1,526.513 118.317 8,4 
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2. Nerezidenti 

 

 

 

Počet nerezidentů, kteří navštívili během prvních třech čtvrtletí roku 2018 Prahu, o 1 %  

(tzn. o 50.847 hostů) překonal dosavadní rekord z roku 2017. Přijelo jich 4,977.274. 

Nejvíce zahraničních hostů zavítalo do českého hlavního města ve třetím kvartále, meziroční 

přírůstek však ČSÚ zaznamenal pouze ve čtvrtletí prvním, v období od dubna do září 

návštěvnost sice mírně, ale přesto poklesla (-1,3 %). Nejvyšší meziroční pokles byl naměřen 

v červnu (-3,7 %). 

 

Počet zahraničních návštěvníků v HUZ v období leden-září 2018: 

Čtvrtletí 
Celkový počet 
zahraničních 
návštěvníků 

Přírůstek/Úbytek Přírůstek/Úbytek v % 

Q1 1,239.848 +100.207 +8,8 

Q2 1,779.395 -28.766 -1,6 

Q3 1,958.031 -20.594 -1,0 

Celkem od počátku 
roku 

4,977.274 +50.847 +1,0 
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Zdrojové země 

Mezi TOP zeměmi z hlediska množství hostů i v letošním roce kraluje Německo, odkud 

pochází 674.288 hostů – tj. 13,5 % z objemu zahraničních návštěvníků. 

S podílem 7,5 % si druhou pozici obhájily USA, odkud ovšem přijelo ve srovnání s první 

příčkou cca o 300 tisíc osob méně. Rovněž třetí místo Velké Británie a čtvrtá příčka Ruska 

potvrdily loňské pořadí zdrojových států. 

Vzhledem k nadprůměrnému přírůstku (+13,6 %) si opět o dvě místa vylepšila svoji pozici 

ještě vloni sedmá Čína. Oproti rok starým výsledkům také došlo na 10. místě k nahrazení 

Francie Španělskem, jehož návštěvnost se v současné době vyvíjí příznivěji. 

 

10 zemí s nejvyšším celkovým počtem návštěvníků v období leden-září 2018: 

Země Počet hostů Přírůstek/Úbytek 
Přírůstek/Úbytek 

v % 

Podíl na 
návštěvnosti  

nerezidentů (%) 

Německo 674.288 -5.257 -0,8 13,5 

USA 374.075 4.787 1,3 7,5 

Spojené království 305.156 11.679 4,0 6,1 

Rusko 284.962 6.077 2,2 5,7 

Čína 250.167 29.892 13,6 5,0 

Itálie 246.100 2.870 1,2 4,9 

Jižní Korea 231.821 -970 -0,4 4,7 

Slovensko 210.345 2.948 1,4 4,2 

Polsko 184.562 3.743 2,1 3,7 

Španělsko 174.275 8.829 5,3 3,5 

 

Absolutní přírůstek zahraničních návštěvníků Prahy 

Nerezidentů přibylo meziročně pouze 1 %.  

Mimo země TOP 10 stojí za pozornost zejména mimořádně se zvyšující zájem o Prahu 

ze strany ukrajinských turistů. Výrazné přírůstky jsou patrné v měsíčních měřeních již od 

července 2017, v období od ledna do září 2018 jich meziročně přibylo 50,8 %, tzn. 31.848. 

Zatím sice podíl Ukrajiny na celkové návštěvnosti ze zahraničí činí necelá 2 %, 

ale v celkovém pořadí zemí zaujala 16. pozici (v porovnání s loňským 22. místem).  

Dvojciferný přírůstek je patrný i u Tchajwanců. 

Nižší byla naopak návštěvnost z Izraele (-12,9 %), Francie (-6,0 %) či Brazílie (-11,9 %),  

od druhého kvartálu ubývá v Praze opětovně i Rusů. 

Největší přírůstky zahraničních hostů ve srovnání s obdobím leden-září 2017 ze zemí: 

Země Přírůstek Přírůstek v % 

Ukrajina 31.848 50,8 

Čína 29.892 13,6 

Spojené království 11.679 4,0 

Španělsko 8.829 5,3 

Nizozemsko 7.864 7,1 

Rusko 6.077 2,2 

Tchaj-wan 5.993 12,7 

Japonsko 4.903 7,9 

Indie 4.853 7,8 

USA 4.787 1,3 
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Největší úbytky zahraničních hostů ve srovnání s obdobím leden-září 2017 ze zemí: 

Země Úbytek Úbytek v % 

Izrael -14.626 -12,9 

Francie -10.486 -6,0 

Ostatní asijské země -10.015 -7,0 

Ostatní americké země -8.863 -11,7 

Ostatní evropské země -7.543 -10,6 

Brazílie -5.464 -11,9 
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Vývoj návštěvnosti dle regionů 

 

 

 

 

Z pohledu celých regionů si udržuje své výsadní postavení Evropa, odkud pochází 

61,9 % pražských návštěvníků (bez započítání Ruska), 18,8 % jsou Asijci, 8,8 % 

Severoameričané, 5,7 % Rusové, 2,8 % hosté z regionu Jižní a Střední Ameriky,  

1,4 % z oblasti Austrálie, Oceánie a Nového Zélandu a 0,6 % Afričané. 

Tempo růstu obecně velmi zpomalilo. Nominálně přibylo nejvíce Evropanů – více než 34 

tisíc, návštěvnost z Asie vzrostla o 2,7 %, negativně se vyvíjela návštěvnost z oblasti Jižní 

a Střední Ameriky – pokles o 9 % (k úbytku došlo zejména ve 2. čtvrtletí). 

Takřka 22 % příjezdů z oblasti Evropy připadá na Němce, každý přibližně desátý evropský 

host byl Brit, 26,7 % pražských návštěvníků z Asie má čínskou národnost. 
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Celkový počet přenocování zahraničních návštěvníků 

Zahraniční hosté uskutečnili v Praze ve sledovaném období 12,118.065 přenocování.  

Z toho více než 1,5 milionu přenocování (12,8 %) připadá na Němce a více než milion 

noclehů (8,8 %) na Rusy. Počet přenocování německých hostů přitom meziročně stagnoval 

a u hostů z Ruska mírně poklesl (-2,5 %). Rusů přijelo sice o 2,2 % více, ale o 0,2 noci se 

zkrátila délka jejich pobytu. 

Celkový počet přenocování nerezidentů jen těsně nedosáhl hodnot roku 2017 – pokles 

o 0,1 % (-9.248 nocí). 

I z hlediska počtu přenocování si v pořadí zemí TOP 10 vylepšila svoje postavení Čína 

(přírůstek 13,5 % a posun z devátého místa na sedmé).  

Až do šestého místa je však letošní žebříček zcela identický s loňským. 

Počet přenocování ukrajinských hostů vzrostl meziročně o plnou jednu třetinu (tj. 49.503 

noclehů). 

Úbytek je naopak patrný zejména u Izraele (-13,2 %), u severských států s výjimkou Islandu 

a také u Brazílie. 

Nejvíce přenocování ze zemí: 

Země 
Počet 

přenocování 
Přírůstek/Úbytek 

Přírůstek/Úbytek  
(%) 

Podíl na 
přenocování 

nerezidentů (%) 

Německo 1,555.125 549 0,0 12,8 

Rusko 1,060.855 -27.023 -2,5 8,8 

USA 918.263 27.615 3,1 7,6 

Spojené království 780.040 29.419 3,9 6,4 

Itálie 699.224 -5.268 -0,7 5,8 

Španělsko 487.093 17.366 3,7 4,0 

Čína 438.740 52.297 13,5 3,6 

Francie 422.903 -21.210 -4,8 3,5 

Slovensko 397.290 -505 -0,1 3,3 

Jižní Korea 378.917 -6.232 -1,6 3,1 

 

Nejvyšší přírůstky počtu přenocování ve srovnání s obdobím leden-září 2017 

Země Přírůstek Přírůstek v % 
Čína 52.297 13,5 

Ukrajina 49.503 33,0 

Spojené království 29.419 3,9 

USA 27.615 3,1 

Španělsko 17.366 3,7 

Nizozemsko 16.116 5,8 

Polsko 15.320 4,3 

Tchaj-wan 12.889 12,4 

Indie 12.082 8,2 

Maďarsko 10.062 6,6 
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Nejvyšší úbytky počtu přenocování ve srovnání s obdobím leden-září 2017 

Země Úbytek Úbytek v % 
Izrael -48.789 -13,2 

Rusko -27.023 -2,5 

Ostatní asijské země -24.613 -7,5 

Ostatní evropské země -23.532 -13,8 

Ostatní americké země -22.591 -12,5 

Francie -21.210 -4,8 

Dánsko -20.078 -11,3 

Finsko -15.054 -10,2 

Brazílie -13.403 -11,3 

Švédsko -10.385 -4,1 

 

 

 

 

Proporcionálně se úloha jednotlivých regionů změnila v uplynulém roce jen minimálně, 

z dlouhodobějšího pohledu je zřetelný nárůst podílu Asie a opačný vývoj u Ruska. 

 

Rozdílný je v období od ledna do září 2018 vývoj z oblasti jihu a severu Ameriky. Zatímco 

počet přenocování Severoameričanů o 2,8 % stoupnul, u regionu Jižní a Střední Ameriky 

došlo k desetiprocentnímu poklesu. 

 

 



   
 

13 
Prague City Tourism – Oddělení statistiky a analýz 

Průměrná doba přenocování zahraničních návštěvníků 

Země s výrazně dlouhou průměrnou dobou pobytu: 

Rusko  3,7 noci 

Izrael  3,2 noci 

 

Země s výrazně krátkou průměrnou dobou pobytu: 

Jižní Korea 1,6 noci 

Čína  1,8 noci 

 

 

Porovnání vývoje cestovního ruchu v Praze s celkovým vývojem 

v rámci ČR 

Výsledky příjezdového cestovního ruchu za Českou republiku jako celek jsou ve 

sledované části roku velmi příznivé. 

České a moravské hotely, penziony, kempy a další hromadná ubytovací zařízení přivítaly 

16,798.676 hostů, meziročně se tedy návštěvnost navýšila o 6,6 % (tj. o více než milion 

osob). 

Mírně nadpoloviční většinu tvořili rezidenti, zahraničních hostů přijelo 48,4 %. 

Návštěvníků z domova přibývalo rychlejším tempem (+8,5 %) než nerezidentů (+4,7 %). 

Více než třetina (34,8 %) z celkového objemu hostů zavítala do Prahy,  

druhý nejnavštěvovanější byl kraj Jihomoravský (9,7 %). 

Praha tradičně jednoznačně dominovala jako cíl pro návštěvníky ze zahraničí.  

Připadá na ní 61,3 % všech nerezidentů.  

Shodně 6,6 % cizinců upřednostnilo Karlovarský nebo Jihomoravský kraj.  

Přírůstek počtu zahraničních hostů byl zaevidován u všech krajů České republiky. 

Nejvyšší tempo růstu vykázal Plzeňský kraj (+26,3 %), v Praze naopak přírůstek dosáhnul 

jen na 1 %. 

Z pohledu rezidentů se Praha umístila s desetiprocentním podílem v první čtyřce.  

Nepatrně větší zájem byl pouze o kraje Jihomoravský (12,5 %), Jihočeský (11 %)  

a Královéhradecký (10,2 %).  

Domácí návštěvníci nejmarkantněji navýšili příjezdy do Karlovarského kraje (+17,7 %). 

Nejvýraznější návštěvnickou skupinou byli v souhrnu za všechny kraje Němci (19 %),  

za nimiž následují Slováci (6,8 %) a Poláci (6,4 %). 

V hromadných ubytovacích zařízeních České republiky bylo od počátku roku realizováno 

44,800.938 přenocování, tj. nárůst o 4,8 % (více než 2 miliony noclehů). 

53,9 % z celkového počtu přenocování uskutečnili rezidenti, 46,1 % cizinci. 
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Na straně domácích hostů přibylo meziročně 6,8 % přenocování, u nerezidentů 2,6 %. 

Počet přenocování nerezidentů se meziročně zvýšil ve 12 krajích – nejvíce v Plzeňském 

(+22,1 %) a Středočeském (+17 %), 

nepatrný pokles byl naměřen v Karlovarském regionu (-1,5 %) a v Praze (-0,1 %).  

Podíl Prahy na celkovém počtu přenocování zahraničních hostů však činil 58,7 %. 

Nejvíce nocí (takřka 4,5 milionu) strávili v České republice Němci (podíl 21,6 %),  

Rusové (9 %), Slováci (5,5 %), Poláci (5,4 %) a občané USA (5,3 %).  

 

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

na základě údajů Českého statistického úřadu zveřejněných 7. 11. 2018 

m.kuritkova@prague.eu 
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