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Příjezdy v roce 2018 stále meziročně rostou
Český cestovní ruch zaznamenal v 1. - 3. čtvrtletí meziroční nárůst příjezdů
do hromadných ubytovacích zařízení ČR celkem 6,6 %, z toho dosáhl u nerezidentů
4,7 % a u rezidentů dokonce 8,5 %. Vyplývá to z aktuálních údajů ČSÚ.
V absolutním vyjádření se jednalo o více než 16,8 mil. osob, z toho přes 8,1 mil. zahraničních
a téměř 8,7 mil. tuzemských hostů. Tradičně nejvíce nerezidentů přijelo z Německa – téměř
1,55 mil. osob, meziročně o 4,3 % více. Na druhém místě byli turisté ze Slovenska (556 tis.
osob, meziročně + 8,1 %). V pořadí třetí byli turisté z Polska (519 tis. osob, meziročně
+ 8,4 %). Je potěšitelné, že v posledních letech stále rostou příjezdy z okolních zemí, které
pro nás v absolutním vyjádření představují nejvýznamnější partnery co do počtu turistů
i jednodenních návštěvníků.
Nicméně největší meziroční nárůst byl vykázán v příjezdech Ukrajinců (153 tis., + 45,8 %),
naopak meziroční nárůst Rusů, který po několika letech propadu začal zhruba před rokem,
zpomalil (412,8 tis., + 2,3 %). Vedle významných zdrojových zemí je nezbytné zmínit také
opětovný meziroční nárůst příjezdů Číňanů (480 tis., + 26,4 %) a Tchaj-wanců (136,7 tis.,
+ 18,9 %) i rezidentů dalších asijských zemí včetně Japonců.

Příjezdy turistů do hromadných ubytovacích zařízení ČR
dle zemí v 1.-3.čtvrtletí 2018
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V regionálním členění bylo u všech krajů vykázáno meziroční zvýšení příjezdů
zahraničních návštěvníků. Vedle dominantního postavení hlavního města, do kterého
v 1. - 3. čtvrtině roku přicestovalo téměř 5 mil. hostů (61 % všech příjezdů), byl s větším
odstupem na 2. a 3. místě kraje Jihomoravský (539 tis. osob, + 5,5 %) a Karlovarský
(534 tis. osob, + 7,8 %).
Tuzemští návštěvníci využívali nejvíce ubytování v Jihomoravském kraji (téměř 1,1 mil.
osob, + 8,4 %), v Jihočeském kraji (951 tis., + 5,4 %) a v Královéhradeckém kraji (883 tis.
osob, + 7,5 %). I u tuzemského cestovního ruchu došlo k většímu či menšímu meziročnímu
nárůstu počtu příjezdů u všech krajů České republiky.
Vzhledem k významu 3. čtvrtletí v rámci daného roku je již téměř jisté, že i rok 2018 bude
v příjezdech zahraničních návštěvníků opět rekordním obdobím v historii České republiky.
zpracovalo MMR ČR dle údajů ČSÚ ze 7. listopadu 2018
Další informace: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-3-ctvrtleti-2018

Stránka 1 z 1

