
Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018 

Ve zkratce: 

 Hostů celkem: 3,587.700 

ze zahraničí: 3,019.243 (84,2 %) 

z tuzemska: 568.457 (15,8 %) 

 Celkový přírůstek hostů: 128.875 osob (3,7%) 

nerezidenti přírůstek: 71.441 osob (2,4 %) 

rezidenti přírůstek: 57.434 osob (11,2 %) 

 Vyšší návštěvnost byla ve 2. čtvrtletí, ale zahraničních hostů přibylo pouze 

v prvním kvartále 

 Hlavní zdrojové země podle počtu hostů: Německo, USA, Rusko, Spojené 

království 

 Většina hostů byli Evropané – 69,8 % (včetně regionu Ruska) 

 Největší přírůstky počtu hostů ze zahraničí: Čína, Ukrajina, Rusko 

 Přenocování celkem: 8,269.298 nocí 

ze zahraničí: 7,310.673 (88,4 %) 

z České republiky: 958.625 (11,6 %) 

 Celkový přírůstek přenocování: 166.649 (2,1 %) 

nerezidenti: 97.571 (1,4 %) 

rezidenti: 69.078 (7,8 %) 

 Hlavní zdrojové země podle počtu přenocování: Německo, Rusko, Spojené 

království, USA 

 Největší přírůstky počtu přenocování zahraničních hostů: Čína, Ukrajina, 

Španělsko 

 Průměrná délka přenocování: 2,3 noci 

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

 Nejdelší průměrná doba pobytu: Rusko (3,8 noci), Izrael (3,2 noci) 

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

 

Příjezdový cestovní ruch v Praze v 1. pololetí 2018 nadále rostl a opět se posunuly 

hranice rekordního počtu hostů i počtu přenocování, i když tempo růstu je v letošním 

roce pomalejší než v roce 2017. 

Již šestým rokem přibylo Praze během prvního pololetí návštěvníků ze zahraničí  

a vůbec poprvé jich od ledna do června přijelo více než 3 miliony. 

Stále se zvyšující zájem o hlavní město ze strany domácích turistů je patrný již 44 

měsíců v řadě za sebou. 

 

 

 



 

 

 

Hosté 

 



V období od ledna do června přijelo do pražských HUZ 3,587.700 hostů, což je při pohledu 

na srovnatelná období nejvíce v historii. 

Z toho tvořili 84,2 % (3,019.243) návštěvníci ze zahraničí a 15,8 % (568.457) rezidenti.  

Meziročně přibylo 3,7 % hostů – tj. 128.875. Ve srovnání s obdobím 2017/2016 se tak 

tempo růstu výrazně zpomalilo v důsledku vývoje během 2. čtvrtletí, kdy došlo k mírnému 

poklesu návštěvnosti ze zahraničí (-1,6 %). Přírůstek na straně rezidentů byl naopak ve 

druhém čtvrtletí ještě vyšší než v prvním (+13,3 % vs. 8,8 %). 

 

 

Rozložení návštěvnosti mělo nepřekvapivý průběh, kdy v prvním kvartálu se do Prahy jezdilo 

méně, rozdíl ve prospěch druhého čtvrtletí činil 589.612 hostů. 

Přírůstek počtu hostů byl ale v nominálních hodnotách v období od ledna do března téměř 

16x vyšší než ve druhém kvartálu. 

 

Počet hostů v HUZ  v 1. pololetí 2018: 

Čtvrtletí Celkový počet hostů Přírůstek Přírůstek v % 

Q1 1,499.044 121.224 8,8 

Q2 2.088.656 7.651 0,4 

Celkem 1. pololetí 3,587.700 128.875 3,7 

 

 

 

 



Přenocování 

I celkový počet přenocování se opět posunul na novou ještě vyšší úroveň a zastavil se na 

čísle 8,269.298.  

Převážnou většinu – 88,4 % - z těchto přenocování realizovali zahraniční hosté (7,310.673), 

11,6 % pak rezidenti (958.625).  

Počet přenocování v HUZ  v 1. pololetí 2018: 

Čtvrtletí 
Celkový počet 
přenocování 

Přírůstek/Úbytek 
Úbytek 

 v % 

Q1 3,463.338 246.304 7,7 

Q2 4,805.960 -79.655 -1,6 

Celkem 1. pololetí 8,269.298 166.649 2,1 

 

Meziročně přibylo v pražských hotelech, penzionech, hostelech, kempech a dalších 

podobných ubytovacích zařízeních 166.649 přenocování (2,1 %). 

Množství přenocování se za pololetí jako celek navýšilo u hostů domácích i zahraničních, 

přičemž se u rezidentů pozitivně vyvíjela obě čtvrtletí, zatímco počet přenocování ve skupině 

nerezidentů se zvyšoval pouze během prvních tří měsíců roku, a od dubna do června 

naopak klesal. 

Celková průměrná délka přenocování zůstává meziročně nezměněna. 

Celková průměrná délka přenocování: 2,3 noci 

Nerezidenti: 2,4 noci 

Rezidenti: 1,7 noci 

 

 

1. Rezidenti 

Z celorepublikového pohledu se v hlavním městě za turistickým účelem ubytovalo v první 

polovině roku 12,4 % hostů z Čech a Moravy, 11,7 % upřednostnilo Jihomoravský a 10,6 % 

Královéhradecký kraj. 

Domácích návštěvníků Prahy bylo 568.457, což je o 11,2 % (57.434 hostů) více než ve 

stejném období roku 2017.   

Strávili zde 958.625 nocí, tj. meziročně o 7,8 % (69.078 nocí) více. 

Rezidentů i počtu jejich přenocování přibývalo ve všech šesti sledovaných měsících, což jen 

potvrdilo velmi pozitivní trend v návštěvnosti Prahy ze strany domácích hostů trvající již více 

než 3,5 roku. 

 



 

 

 

Počet rezidentů v HUZ v 1. pololetí 2018: 

Čtvrtletí 
Celkový počet 

rezidentů 
Přírůstek Přírůstek v % 

Q1 259.196 21.017 8,8 

Q2 309.261 36.417 13,3 

Celkem 1. pololetí 568.457 57.434 11,2 

 

Návštěvnost v lednu a v únoru dosahovala jako každoročně nižších hodnot, od dubna do 

června pak byla velmi vyrovnaná a překračovala v každém měsíci 100 tisíc hostů.  

Nejvyšší počet přenocování realizovali rezidenti v HUZ hlavního města v květnu – 184.943. 

 

Počet přenocování rezidentů v HUZ  v 1. pololetí 2018: 

Čtvrtletí 
Celkový počet 
přenocování 

rezidentů 
Přírůstek Přírůstek v % 

Q1 433.755 24.294 5,9 

Q2 524.870 44.784 9,3 

Celkem 1. pololetí 958.625 69.078 7,8 

 

 

 

 



2. Nerezidenti 

Množství zahraničních hostů i jejich přenocování opět dosáhly rekordních hodnot. 

Ještě v roce 2012 si Praha na tak velké množství zahraničních hostů musela počkat 

téměř o 2 měsíce déle. 

 

 

 

Počet zahraničních návštěvníků Prahy vzrostl o 71.441 (2,4 %).  

Ale zatímco v prvním kvartále jich přibylo více než 100 tisíc, ve druhém se jejich počet 

meziročně bezmála o 30 tisíc snížil. 

Dle obvyklých pravidel sezónnosti se méně jezdilo do české metropole v lednu a v únoru 

a více v květnu a v červnu. Současně ale návštěvnost ze zahraničí zaznamenala právě 

v červnu nejvyšší meziroční pokles (-3,7 %). 

 

Počet zahraničních návštěvníků v HUZ v 1. pololetí 2018: 

Čtvrtletí 
Celkový počet 

nerezidentů 
Přírůstek Přírůstek v % 

Q1 1,239.848 100.207 8,8 

Q2 1,779.395 -28.766 -1,6 

Celkem 1. pololetí 3,019.243 71.441 2,4 

 

 

 



Zdrojové země 

Hlavní zdrojovou zemí podle počtu hostů i po prvním pololetí 2018 zůstalo Německo, 

odkud do Prahy přicestovalo 414.699 návštěvníků, tj. 13,7 % ze všech zahraničních 

hostů a 21,7 % z regionu Evropa. 

Další tři pozice jsou co do počtu hostů velmi vyrovnané. Množství návštěvníků z USA,  

Ruska a Spojeného království se pohybovalo shodně okolo 200 tisíc.  

Ve složení zemí TOP 10 nedošlo ve srovnání s prvním pololetím 2017 k žádným změnám. 

Dochází k mírnému přelévání zemí na pozicích 5 až 10, ale s nevýznamnými rozdíly v počtu 

hostů. 

Ze zemí první desítky nejvíce přibylo Číňanů (+14,7 %) a Rusů (+5,7 %), ze zemí 

s celkově nižší návštěvností pak zejména Ukrajinců (+46,3 %).  

Meziročně nižší návštěvnost se týkala Izraelců (-13,5 %) a Francouzů (-7,5 %). 

10 zemí s nejvyšším celkovým počtem návštěvníků v 1. pololetí 2018: 

Země Počet hostů Přírůstek/Úbytek 
Přírůstek/Úbytek 

 (%) 

Podíl na 
návštěvnosti 

nerezidentů (%) 

Německo 414.699 7.694 1,9 13,7 

USA 202.541 414 0,2 6,7 

Rusko 199.816 10.737 5,7 6,6 

Spojené království 195.962 8.660 4,6 6,5 

Itálie 165.234 1.551 0,9 5,5 

Jižní Korea 143.704 1.481 1,0 4,8 

Čína 140.644 18.034 14,7 4,7 

Slovensko 135.227 7.036 5,5 4,5 

Polsko 112.650 3.301 3,0 3,7 

Francie 108.974 -8.774 -7,5 3,6 

 

 



Mezi hosty jednoznačně převažovali Evropané (63,2 % bez započítání Ruska), 

následovali Asijci (18,2 %), hosté ze Severní Ameriky (7,7 %) a Ruska (6,6 %).  

Menší podíly připadají na Jižní a Střední Ameriku (2,7 %), Austrálii, Oceánii a Nový Zéland 

(1,1 %) a Afriku (0,5 %). 

Evropanů přibylo 2,8 % (téměř 52 tisíc), samotných Rusů 5,7 % (bezmála 11 tisíc). 

Turistů z oblasti Jižní a Střední Ameriky naopak 4,2 % (tzn. -3,5 tisíce osob) ubylo. 

 Absolutní přírůstek zahraničních návštěvníků Prahy 

Největší přírůstky zahraničních hostů ve srovnání s 1. pololetím 2017 ze zemí: 

Země Přírůstek Přírůstek v % 

Čína 18.034 14,7 

Ukrajina 17.652 46,3 

Rusko 10.737 5,7 

Spojené království 8.660 4,6 

Španělsko 8.076 9,9 

Německo 7.694 1,9 

Slovensko 7.036 5,5 

Nizozemsko 6.865 11,2 

Maďarsko 5.958 13,6 

Tchaj-wan 3.944 13,4 

 

Největší úbytky zahraničních hostů ve srovnání s 1. pololetím 2017 ze zemí: 

Země Úbytek Úbytek v % 

Izrael -8.812 -13,5 

Francie -8.774 -7,5 

Ostatní asijské země* -5.610 -6,3 

Ostatní americké země** -2.772 -6,3 

Dánsko -2.701 -8,7 

Finsko -2.506 -7,9 

Belgie -2.080 -5,2 

Brazílie -1.907 -7,5 

Austrálie -1.867 -6,4 

Kanada -1.584 -5,2 

* Skupina asijských zemí, které nejsou sledovány samostatně 

** Skupina amerických zemí, které nejsou sledovány samostatně 

Z celkového počtu 55 sledovaných zemí a území došlo u 35 z nich k přírůstku  

a u 20 z nich k úbytku v návštěvnosti Prahy. 

 

 

 

 



Celkový počet přenocování zahraničních návštěvníků 

V počtu přenocování zahraničních návštěvníků Praha opět překonala svůj loňský rekord. 

Nerezidenti strávili v Praze od ledna do června 7,310.673 nocí, tedy o 1,4 % (97.571 nocí) 

meziročně více. 

Podíl zahraničních návštěvníků na celkovém počtu přenocování dosáhl na 88,4 %.  

13 % všech zahraničních přenocování připadá na Němce, 10,4 % na Rusy,  

velmi podobnou měrou se na celkovém počtu přenocování zahraničních hostů podílely 

Spojené království (6,8 %), USA (6,7 %) a Itálie (6,4 %). Celý region Asie přispěl 15,1 %. 

Počet přenocování nerezidentů v HUZ  v 1. pololetí 2018: 

Čtvrtletí 
Celkový počet 
přenocování 
nerezidentů 

Přírůstek/Úbytek 
Přírůstek/Úbytek 

 v % 

Q1 3,029.583 222.010 7,9 

Q2 4,281.090 -124.439 -2,8 

Celkem 1. pololetí 7,310.673 97.571 1,4 

 

Ve druhém kvartále bylo v kategorii cizinců statistiky zaznamenáno o 1,2 milionu 

přenocování více než v prvním. Počet přenocování však meziročně stoupal pouze v prvních 

třech měsících roku, ve druhém čtvrtletí klesal a to zejména v červnu (-4,7 %). 

Nejvíce přenocování ze zemí: 

Země 
Počet 

přenocování 
Přírůstek/Úbytek 

Přírůstek/Úbytek 
 v % 

Podíl na 
přenocování 

nerezidentů (%) 

Německo 948.459 21.195 2,3 13,0 

Rusko 761.752 17.783 2,4 10,4 

Spojené království 496.567 21.575 4,5 6,8 

USA 490.832 -1.805 -0,4 6,7 

Itálie 468.638 -3.587 -0,8 6,4 

Francie 278.038 -17.649 -6,0 3,8 

Španělsko 245.680 23.367 10,5 3,4 

Slovensko 245.386 6.415 2,7 3,4 

Čína 238.438 30.227 14,5 3,3 

Jižní Korea 230.363 354 0,2 3,2 

 

Počet přenocování Evropanů v porovnání se srovnatelným obdobím roku 2017 narostl o 2 % 

(téměř 90 tisíc noclehů), naopak u hostů z Jižní a Střední Ameriky o 6,7 % (cirka 14.000 

nocí) poklesl. 

Z jednotlivých zemí se meziročně navýšil počet přenocování zejména u Číňanů (+14,5 %), 

Ukrajinců (+25,6 %) a Španělů (+10,5 %). 

 

 



 

 

 

Největší přírůstky počtu přenocování ve srovnání s 1. pololetím 2017: 

Země Absolutní přírůstek Přírůstek v % 

Čína 30.227 14,5 

Ukrajina 24.166 25,6 

Španělsko 23.367 10,5 

Spojené království 21.575 4,5 

Německo 21.195 2,3 

Rusko 17.783 2,4 

Nizozemsko 15.983 10,6 

Maďarsko 15.796 17,4 

Polsko 12.403 5,9 

Tchaj-wan 8.250 12,8 

 

 

 



Největší úbytky počtu přenocování ve srovnání s 1. pololetím 2017: 

Země 
Absolutní 

úbytek 
Úbytek v % 

Izrael -24.877 -12,0 

Francie -17.649 -6,0 

Ostatní asijské země* -14.085 -7,2 

Dánsko -11.310 -12,8 

Finsko -10.469 -11,5 

Ostatní evropské země** -10.427 -9,9 

Ostatní americké země*** -8.791 -8,5 

Brazílie -6.539 -9,6 

Belgie -5.512 -5,7 

Austrálie -4.291 -6,0 

* Skupina asijských zemí, které nejsou sledovány samostatně 

** Skupina evropských zemí, které nejsou sledovány samostatně 

*** Skupina amerických zemí, které nejsou sledovány samostatně 

 

Průměrná doba přenocování zahraničních návštěvníků 

Průměrná doba přenocování byla u nerezidentů 2,4 noci – stejně jako před rokem. 

Země s výrazně nadprůměrně dlouhou dobou pobytu: 

Rusko   3,8 noci 

Izrael   3,2 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 

V souhrnu za všechny kraje České republiky se během prvního pololetí 2018 navýšil 

jak počet hostů, tak i počet přenocování. Přírůstek byl přitom zaznamenán nejen u 

celkových hodnot, nýbrž i u rezidentů a nerezidentů zvlášť. 

Zvýšení ve všech měřených kategoriích platí i pro všechny kraje s výjimkou regionu 

Karlovarského, kde o 1 % poklesl počet přenocování nerezidentů. 

Celkem navštívilo od ledna do června Českou republiku 9,439.003 návštěvníků, 

kteří alespoň 1x přenocovali v některém z hromadných ubytovacích zařízení.  

Množství zahraničních hostů přitom jen nepatrně převyšovalo počet hostů domácích  

(51,3 % vs. 48,7 %).  

Celkově v České republice přibylo meziročně za první pololetí 7,3 % (645.300 hostů), 

z toho 248.910 zahraničních (+5,4 %) a 396.390 domácích (+9,4 %).  

I celorepublikově se tedy tempo růstu ve srovnání s předchozím rokem zpomalilo. 



Nejvyšší podíl na celkové návštěvnosti ze zahraničí připadl tradičně na hosty ze 

sousedních států – v první řadě na Němce (19,8 %), dále na Slováky (6,9 %) a Poláky 

(6,4 %). 

Podíl Prahy na celorepublikovém množství hostů ze zahraničí činil 62,3 %,  

druhým cizinci nejnavštěvovanějším byl Karlovarský kraj (podíl 6,8 %),  

na třetí příčce se umístil kraj Jihomoravský (6,1 %). 

Celkový počet přenocování stoupnul ve sledovaném období o 1,2 milionu (5,2 %) na 

24,165.724.  Na nerezidenty připadá 51,1 % všech přenocování, na domácí hosty 49,1 %. 

U zahraničních hostů se počet přenocování zvýšil o 3,3 %, u rezidentů o 7,4 %. 

Nejvyšší podíl na celorepublikovém počtu přenocování zahraničních hostů měli Němci 

(22,9 %), dále Rusové (10,6 %) Poláci (5,6 %) a Slováci (5,2 %). 

 

Podíl Prahy na celorepublikovém počtu přenocování nerezidentů činil 59,2 %. 

Druhý nejvyšší podíl měl Karlovarský kraj (13,6 %). 
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