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Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2018 – 

předběžné výsledky 

Ve zkratce: 

 Hostů celkem: 2,260.732 

ze zahraničí: 1,958.031 (86,6 %) 

z tuzemska: 302.701 (13,4 %) 

 Celkově v Praze přírůstek hostů o 8.148 osob (0,4 %) 

ze zahraničí úbytek o 20.594 osob (-1,0 %) 

návštěvnost z ČR přírůstek o 28.742 osob (10,5 %) 

 Návštěvnost v jednotlivých měsících hlavní turistické sezóny velmi vyrovnaná 

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

 Nejvýraznější přírůstky z Ukrajiny (+57,9 %) a Číny (+12,1 %) 

 Dvojciferné přírůstky vykazují i Saúdská Arábie, Indie nebo Tchaj-wan 

 Evropané včetně Ruska tvořili 64,3 % všech zahraničních návštěvníků;  

Asijci takřka 20 % 

 Výraznější úbytky počtu hostů: Německo, Izrael, Rusko, Jižní a Střední Amerika 

 Přenocování celkem: 5,375.280 

ze zahraničí: 4,807.392 (89,4 %) 

z České republiky: 567.888 (10,6 %) 

 Celkově v Praze úbytek počtu přenocování o 57.580 nocí (-1,1 %) 

ze zahraničí úbytek o 106.819 nocí (-2,2 %) 

u rezidentů přírůstek o 49.239 nocí (9,5 %) 

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

 Přírůstek počtu přenocování hostů z Ukrajiny dosáhnul na 45,7 % 

 Pokles počtu přenocování u Rusů (-13 %) a Izraelců (-14,8 %) 

 Průměrná délka přenocování: 2,4 noci 

nerezidenti: 2,5 noci; rezidenti: 1,9 noci 

 Nejdelší průměrná doba pobytu: Rusko (3,5 noci), Izrael (3,3 noci) 

Nejkratší průměrná doba pobytu: Jižní Korea (1,7 noci), Čína (1,8 noci) 

 Využití pokojů v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních: 77,8 % 

čisté využití lůžek: 76,4 % 

 

Příjezdový cestovní ruch v Praze se ve 3. čtvrtletí 2018 vyvíjel velmi pozitivně.  

Praha jen těsně neobhájila rekordní počet přenocování z předchozího roku (-1,1 %) 

vzhledem k mírnému celkovému poklesu návštěvnosti ze zahraničí. Vývoj na straně 

rezidentů ukazuje na stabilní růst patrný již od roku 2015. Zcela enormní je nárůst 

návštěvnosti z Ukrajiny, mimořádné přírůstky vykazují i příjezdy z Číny, Saúdské 

Arábie nebo Tchaj-wanu. 
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Hosté 

Během hlavní turistické sezony roku 2018 zavítalo do českého hlavního města 2,260.732 

návštěvníků. Z toho bylo 86,6 % hostů ze zahraničí (téměř 2 miliony) a 13,4 % rezidentů 

(více než 300 tisíc). 

Celkový počet hostů se meziročně zvýšil jen nepatrně o 0,4 % (8.148 osob).  

Zatímco rezidentů přibylo 10,5 %, návštěvnost ze zahraničí ve svém souhrnu o 1 % poklesla, 

i když se pochopitelně vyvíjela u jednotlivých zemí rozdílně. 

 

Celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Q3 2018: 

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

Červenec 779.308 9.818 1,3 

Srpen 779.208 5.515 0,7 

Září 702.216 -7.185 -1,0 

Celkem Q3 2,260.732 8.148 0,4 
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Přenocování 

Pražští hosté uskutečnili v průběhu třetího kvartálu v hromadných ubytovacích zařízeních 

5,375.280 přenocování, což představuje meziroční úbytek 1,1 % (57.580 noclehů). 

Na zahraničí hosty připadá 4,807.392 přenocování, na rezidenty 567.888. 

V porovnání se třetím čtvrtletím 2017 se u domácích návštěvníků počet přenocování o 9,5 % 

navýšil, u nerezidentů však o 2,2 % poklesl. Situace se přitom v průběhu čtvrtletí postupně 

zhoršovala. 

 

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních Q3 2018: 

Měsíc 
Celkový počet 
přenocování 

Přírůstek/Úbytek 
Přírůstek/Úbytek 

 v % 

Červenec 1,874.678 7.166 0,4 

Srpen 1,883.609 -18.776 -1,0 

Září 1,616.993 -45.970 -2,8 

Celkem Q3 5,375.280 -57.580 -1,1 
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Průměrná doba přenocování zůstává na stejných hodnotách jako ve srovnatelném období 

2017. 

Celková průměrná délka přenocování: 2,4 noci 

Nerezidenti: 2,5 noci 

Rezidenti: 1,9 noci 

 

 

1. Domácí návštěvníci Prahy 

 
Návštěvnost na straně rezidentů vykazovala v průběhu celého třetího čtvrtletí v meziročním 

porovnání stoupající tendence. Celkem 302.701 českých a moravských rezidentů strávilo 

v Praze ve sledovaném období 567.888 nocí. 

Domácích hostů tak meziročně přibylo 10,5 % (28.742 osob), množství jejich přenocování 

se zvýšilo o 9,5 % (49.239 noclehů). 

Návštěvnost rezidentů byla v jednotlivých měsících velmi vyrovnaná. Meziročně stoupla 

zejména v červenci – o 22,1 %, kdy se v Praze mimo jiné konal 16. všesokolský slet nebo 

oslavy 115. výročí založení značky Harley-Davidson. 
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Počet rezidentů v hromadných ubytovacích zařízeních Q3 2018: 

Měsíc 
Počet domácích 

hostů 
Přírůstek Přírůstek v % 

Červenec 99.731 18.081 22,1 

Srpen 94.962 3.525 3,9 

Září 108.008 7.136 7,1 

Celkem Q3 302.701 28.742 10,5 

 

Počet přenocování rezidentů v hromadných ubytovacích zařízeních Q3 2018: 

Měsíc 
Celkový počet 
přenocování 

Přírůstek Přírůstek v % 

Červenec 195.374 33.978 21,1 

Srpen 178.853 3.494 2,0 

Září 193.661 11.767 6,5 

Celkem Q3 567.888 49.239 9,5 
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2. Zahraniční návštěvníci Prahy 

 
V období od července do září navštívilo českou metropoli 1,958.031 nerezidentů.  

Došlo tak v meziročním porovnání k mírnému úbytku zahraničních hostů ve výši 1 % 

(-20.594 osob), v důsledku čehož zůstala Praha těsně pod hranicí svého loňského rekordu.  

Zahraniční návštěvníci strávili v hlavním městě 4,807.392 nocí, což je o 2,2 % (106.819 

přenocování) méně než v roce 2017.  

 

 

 

Počet zahraničních návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízeních Q3 2018: 

Měsíc 
Počet zahraničních 

hostů 
Přírůstek/Úbytek Přírůstek/Úbytek v % 

Červenec 679.577 -8.263 -1,2 

Srpen 684.246 1.990 0,3 

Září 594.208 -14.321 -2,4 

Celkem Q3 1,958.031 -20.594 -1,0 

 

Počet přenocování nerezidentů v hromadných ubytovacích zařízeních Q3 2018: 

Měsíc 
Celkový počet 
přenocování 

Přírůstek/Úbytek Přírůstek/Úbytek v % 

Červenec 1,679.304 -26.812 -1,6 

Srpen 1,704.756 -22.270 -1,3 

Září 1,423.332 -57.737 -3,9 

Celkem Q3 4,807.392 -106.819 -2,2 
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Zdrojové země 

Skladba TOP zdrojových zemí zůstala při pohledu o rok zpět stabilní. 

Na prvním místě se s 13,3% podílem udrželo Německo, přestože německých hostů  

o 4,8 % ubylo.  

Více než 170 tisíc hostů přicestovalo z USA (podíl 8,8 %). Návštěvnost převyšující kvartálně 

sto tisíc hostů zaznamenal ČSÚ ještě u Číny a Velké Británie (obě podíl 5,6 %). 

Nejvyšší přírůstky z hlavních zdrojových zemí byly zaznamenány u Číny (+12,1 %). 

Z ostatních zemí pak zejména u Ukrajiny (+57,9 %), která tak během jednoho roku 

postoupila v celkovém pořadí zemí podle počtu hostů z 26. příčky na šestnáctou. 

Dvojciferný přírůstek vykazují i Saúdská Arábie (+26,8 %), Indie (+12,9 %) nebo Tchaj-wan 

(+11,6 %). Do Prahy se naopak v porovnání se stejným obdobím roku 2017 vypravilo méně 

Izraelců (-12,2 %), Brazilců (-17,4 %), Rusů nebo Slováků (oba -5,2 %).  

10 zemí s nejvyšším celkovým počtem návštěvníků Q3 2018: 

Země Počet hostů Přírůstek/Úbytek 
Přírůstek/Úbytek 

 v % 

Německo 259.589 -12.951 -4,8 

USA 171.534 4.373 2,6 

Čína 109.523 11.858 12,1 

Spojené království 109.194 3.019 2,8 

Jižní Korea 88.117 -2.451 -2,7 

Rusko 85.146 -4.660 -5,2 

Španělsko 84.386 753 0,9 

Itálie 80.866 1.319 1,7 

Slovensko 75.118 -4.088 -5,2 

Polsko 71.912 442 0,6 
. 

 

Absolutní přírůstek zahraničních návštěvníků Prahy 

Největší přírůstky zahraničních hostů ve srovnání s Q3 2017 ze zemí: 

Země Přírůstek Přírůstek v % 

Ukrajina 14.196 57,9 

Čína 11.858 12,1 

USA 4.373 2,6 

Indie 3.227 12,9 

Spojené království 3.019 2,8 

Saúdská Arábie 2.238 26,8 

Tchaj-wan 2.049 11,6 

 

 

Největší úbytky zahraničních hostů ve srovnání s Q3 2017 ze zemí: 

Země Úbytek Úbytek v % 

Německo -12.951 -4,8 

Ostatní americké země -6.091 -19,0 

Ostatní evropské země -5.975 -21,7 

Izrael -5.814 -12,2 

Rusko -4.660 -5,2 



   
 

8 
Prague City Tourism – Oddělení statistiky a analýz 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

9 
Prague City Tourism – Oddělení statistiky a analýz 

Plných 60 % návštěvníků Prahy se rekrutovalo z evropských zemí (bez započítání Ruska, 

jehož samostatný podíl činil 4,3 %), bezmála 20 % z Asie, 10,5 % ze Severní Ameriky, 

2,9 % z Jižní a Střední Ameriky, 1,8 % z Austrálie, Oceánie a Nového Zélandu a 0,6 % 

z Afriky. 

S výjimkou Asie a Severní Ameriky hostů ze všech regionů meziročně ubylo.  

Nejvýrazněji to platí pro oblast Jižní a Střední Ameriky (-15,1 %). 

 

 

 

 

Celkový počet přenocování zahraničních návštěvníků 

Na návštěvníky ze zahraničí připadá ve třetím čtvrtletí 2018 4,807.392 přenocování,  

tedy o 2,2 % (106.819 nocí) méně než před rokem.  

12,6 % z celkového počtu přenocování hostů ze zahraničí připadá na Němce, 

8,9 % na návštěvníky z USA a 6,2 % na Rusy.  

Počet přenocování z Ruska však při porovnání se třetím kvartálem 2017 v důsledku 

opětovného oslabení ruského rublu o 13 % poklesl, což znamená, že z celkového úbytku 

počtu přenocování zahraničních hostů připadá na Rusko takřka 42 %. 

Přírůstek přenocování na straně ukrajinských hostů dosáhl na 45,7 % (+25.337 nocí), 

u Číňanů na 12,4 % (+22.070 nocí). 

Množství nocí realizovaných Izraelci naopak o 14,8 % (-23.912 nocí) pokleslo. 
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Nejvíce přenocování ze zemí: 

Země Počet přenocování Přírůstek/Úbytek 
Přírůstek/Úbytek 

 v % 

Německo 606.666 -20.646 -3,3 

USA 427.431 29.420 7,4 

Rusko 299.103 -44.806 -13,0 

Spojené království 283.473 7.844 2,8 

Španělsko 241.413 -6.001 -2,4 

Itálie 230.586 -1.681 -0,7 

Čína 200.302 22.070 12,4 

Slovensko 151.904 -6.920 -4,4 

Jižní Korea 148.554 -6.586 -4,2 

Polsko 147.929 2.917 2,0 

 

 

Největší přírůstky počtu přenocování ve srovnání s Q3 2017 ze zemí: 

Země Přírůstek Přírůstek v % 

USA 29.420 7,4 

Ukrajina 25.337 45,7 

Čína 22.070 12,4 

Indie 8.327 14,1 

Spojené království 7.844 2,8 

Tchaj-wan 4.639 11,9 

Saúdská Arábie 4.605 20,9 

 

 

Největší úbytky počtu přenocování ve srovnání s Q3 2017 ze zemí: 

Země Úbytek Úbytek v % 

Rusko -44.806 -13,0 

Izrael -23.912 -14,8 

Německo -20.646 -3,3 
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Porovnání vývoje cestovního ruchu v Praze s celkovým vývojem 

v rámci ČR 

Při shrnutí výsledků za celou Českou republiku je patrný další meziroční nárůst 

návštěvnosti. Za komplex všech hromadných ubytovacích zařízení v naší zemi zaevidoval 

ČSÚ příjezd 7,359.673 hostů. Převažující složkou byli rezidenti s 55,4 %, nerezidenti za nimi 

zaostali o 796.353 návštěvníků. 

Z celkového objemu zahraničních turistů, kteří navštívili Českou republiku, jich 60 % 

strávilo alespoň jednu noc v Praze. Dva další nejoblíbenější kraje v pořadí - Jihomoravský 

a Jihočeský navštívilo pouze 7,4 (resp. 7,2) % zahraniční klientely. 

Nejvíce nerezidentů přicestovalo do České republiky z Německa, Slovenska, Číny a 

Polska. 

Při porovnání návštěvnosti rezidentů v jednotlivých krajích ČR dosáhla Praha průměrného 

výsledku 7,4 % z celkového počtu domácích hostů v celé zemi. Nejvýrazněji bodovaly 

kraje Jihočeský (13,7 %) a Jihomoravský (13,4 %). 

Celkový počet hostů za celou zemi narostl o 5,7 %, přičemž návštěvnost rezidentů 

vzrostla o 7,5 % a návštěvnost nerezidentů o 3,6 %. Nejpomalejším tempem narůstal počet 

hostů v Praze (+0,4 %), nejrychleji v kraji Karlovarském (+13,5 %), Zlínském (+13,2 %) a 

Plzeňském (+13 %). 

V České republice jako celku se v hlavní turistické sezóně uskutečnilo 20,635.214 

přenocování, z nichž 59,7 % připadá na rezidenty a 40,3 % na nerezidenty. 

Celkový počet přenocování se meziročně navýšil o 4,3 %, tj. o 850 tisíc noclehů. 

Přibývalo přenocování jak na straně rezidentů (+6,3 %), tak i nerezidentů (+1,5 %). 

V kategorii rezidentů se zvýšil počet přenocování ve všech čtrnácti krajích, ve skupině 

zahraničních hostů zaznamenala úbytek pouze Praha (-2,2 %) a Karlovarský kraj (-2,3 %). 

Podíl Prahy na celorepublikovém počtu přenocování hostů ze zahraničí byl 57,8 %. 

 

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 

 


