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V roce 2010 se zastavil pokles návštěvnosti České republiky  
  

Cestovní ruch – 4. čtvrtletí 2010 
 
 
Počet přenocování hostů se v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2010 
meziročně zvýšil o 3,4 %, v tom zahraničních návštěvníků o 6,0 %, naopak u domácích klesl 
o 0,1 %. Celkově přijelo o 4,4 % více hostů, v tom zahraničních o 6,3 % a domácích o 2,0 %. 
Pokračoval trend snižování průměrné doby přenocování. 
 
Za celý rok 2010 se poprvé od roku 2008 zastavil pokles návštěvnosti. Hromadná ubytovací 
zařízení vykázala o 0,4 % vyšší počet přenocování a rovněž i počet hostů se zvýšil o 1,9 %. 
   

* * * 
Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 4. čtvrtletí roku 2010 
6,9 milionu, což bylo o 3,4 % více než ve stejném období předchozího roku. U rezidentů došlo 
k mírnému poklesu o 0,1 %, počet nocí u nerezidentů v tomto období meziročně vzrostl o 6,0 %. 
Výrazný meziroční nárůst zaznamenaly hotely, především těch nejvyšších kategorií – 
v pětihvězdičkových hotelech se jednalo o 17,7 %, ve čtyřhvězdičkových o 9,2 %. V penzionech se 
počet přenocování snížil o 11,4 %. V regionálním členění vykázala nejvyšší růst ubytovací zařízení 
v Praze (o 9,8 %), dále v krajích Jihomoravském (o 4,3 %) a Olomouckém (o 2,8 %). Naopak nejvyšší 
pokles měl Liberecký kraj (o 10,1 %). 
 
Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve 4. čtvrtletí celkem 2,5 milionu hostů, což meziročně 
představovalo zvýšení o 4,4 %. Počet nerezidentů vzrostl o 6,3 % a poprvé od 3. čtvrtletí 2009 se 
meziročně zvýšil i počet rezidentů (o 2,0 %). Nejvíce vzrostly příjezdy do pětihvězdičkových 
a čtyřhvězdičkových hotelů (o 16,4 %, resp. o 12,3 %). Z regionálního pohledu se nejvíce zvýšil počet 
příjezdů hostů v Praze (o 9,3 %) a krajích Zlínském (o 6,5 %) a Olomouckém (o 6,3 %). Největší 
pokles příjezdů byl zaznamenán v Ústeckém kraji (o 5,3 %). Přestože se jako obvykle ubytovalo 
v hromadných ubytovacích zařízeních nejvíce zahraničních hostů z Německa (330 tisíc), bylo to 
o 3,3 % meziročně méně. Naopak návštěvníků z Ruska přijelo o 43,9 % více a tvořili tak druhou 
nejpočetnější skupinu zahraničních turistů (105 tisíc). Z prvních deseti zemí, ze kterých zahraniční 
hosté přijíždějí nejčastěji, vzrostl dále významně počet hostů ze Spojených států amerických 
(o 17,0 %), Slovenska (o 15,2 %) a Francie (o 13,5 %), hostů ze Španělska přijelo naopak o 13,6 % 
méně. 
 
Lázeňská zařízení navštívilo ve 4. čtvrtletí 157 tisíc hostů, tj. o 2,4 % více než ve stejném období 
předchozího roku, přičemž počet rezidentů se zvýšil o 6,1 %, naopak nerezidentů přijelo o 1,2 % 
méně. Struktura počtu přenocování se vyvíjela opačně – u domácích návštěvníků byl pokles o 0,1 %, 
u zahraničních hostů naopak nárůst o 1,5 %. V Karlovarském kraji, který trvale vykazuje více než 
polovinu z celkového počtu příjezdů i přenocování v lázeňských zařízeních, vzrostly příjezdy rezidentů 
o 15,5 % a nerezidentů naopak klesly o 0,8 %.  
 
Pokoje v hotelech a penzionech byly ve 4. čtvrtletí využity z 38,9 %, což bylo o 3,3 p.b. více než ve 
stejném období předchozího roku. Pětihvězdičkové hotely s nejvyšším využitím ze všech kategorií 
hotelů (55,9 %) jej zvýšily o 7,3 p.b., čtyřhvězdičkové s využitím 50,1 % o 2,8 p.b. Růst o 1,3 p.b. 
zaznamenaly i ostatní hotely a penziony, nicméně využití jejich pokojů bylo mnohem nižší (21,3 %). 
 

* * * 
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Za celý rok 2010 se oproti předchozímu roku 2009 zvýšil celkový počet ubytovaných hostů o 1,9 % 
a počet přenocování o 0,4 %. Zahraničních návštěvníků přijelo více o 5,0 % a jejich počet 
přenocování se zvýšil o 3,5 %, naopak domácích hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ubylo 
(o 1,3 %) a snížil se i jejich počet přenocování (o 2,5 %).  Průměrná doba přenocování se dlouhodobě 
snižuje, což se projevilo i v roce 2010 jak v celku, tak u rezidentů, pouze u nerezidentů zůstala 
v r. 2010 průměrná doba přenocování na stejné úrovni jako v roce 2009. 
 
Regionálně se nejvíce počet ubytovaných hostů ve sledovaných zařízeních zvýšil v Praze (o 8,9 %), 
kde domácích hostů přijelo o 16,6 % a nerezidentů o 7,8 % více, naopak nejvyšší pokles příjezdů 
zaznamenal kraj Ústecký o 12,8 %. Podobný vývoj byl patrný i u počtů přenocování – nejvíce se 

meziročně zvýšil v Praze (o 7,8 %) a nejvíce klesl v Ústeckém kraji (o 9,3 %), pokles se nevyhnul ani 

krajům Vysočina (o 8,5 %), Libereckému a Moravskoslezskému (oba shodně o 5,7 %).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodická poznámka:  
1
) Údaje o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu jsou získané z měsíčního 

výběrového šetření CR 1-12 a čtvrtletního šetření CR 2-04. Uváděné údaje jsou souhrnem zpracovaných dat 
za předložené dotazníky a za statisticky dopočtená data ubytovacích zařízení, od kterých nebyl vyplněný dotazník 
získán. Využití pokojů je podílem počtu realizovaných pokojodnů (tj. počtu obsazených pokojů za jednotlivé dny 
sledovaného období) a součinu průměrného počtu pokojů k dispozici s počtem provozních dnů. Výsledná 
hodnota je uváděna v procentech (tj. násobena 100). 

 
 

Kontaktní osoba: Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz 
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních 
Termín ukončení sběru dat: 26. 1. 2011 
Termín ukončení zpracování: 2. 2. 2011 
Data ze 4. čtvrtletí jsou předběžná, za 1. až 3. čtvrtletí 2010 jsou revidovaná. Definitivní údaje za všechna čtvrtletí 
roku 2010 budou známy v dubnu 2011. 
Údaje za jednotlivá čtvrtletí od roku 2000 jsou k dispozici v časových řadách 
(http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cru_cr). 
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Vybrané údaje za Moravskoslezský kraj - PC, internet, mobily*)

2005 2006 2007 2008 2009

Podíl domácností vybavených
1)

:

osobním počítačem 31,2 34,9 40,3 45,7 51,1

připojením k internetu 19,6 24,6 32,6 40,2 46,6

připojením k vysokorychlostnímu internetu 7,6 14,0 22,5 32,4 39,6

Podíl jednotlivců v populaci
2)

:

s mobilním telefonem 76,1 79,7 84,4 86,3 .  

uživatelů osobního počítače 42,4 45,1 50,5 54,0 58,3

uživatelů internetu 32,8 36,8 44,3 49,4 54,4

nakupujících přes internet 6,4 9,6 14,1 17,1 19,6

V oblasti informačních technologií:

odborníci (v tis. fyzických osob) 6,7 9,2 8,9 10,4 10,6

průměrná hrubá měsíční mzda odborníků IT celkem (v Kč) . . 27 970 29 303 30 552

Podíl samostatných ordinací praktických lékařů
3)

: 

s vlastní webovou stránkou . 6,8 6,8 7,4 15,6

mající zdravotnickou dokumentaci na počítači . . . 73,7 77,0

mající zdravotnickou dokumentaci na internetu . . . 7,5 7,7

Podíl obecních úřadů poskytující občanům
4)

:

přístup k internetu v prostorách úřadu . . 68,3 69,8 73,5

zasílání informací na e-mail a mobil . . 44,0 45,7 48,4

bezplatný bezdrátový internet prostřednictvím WIFI sítě . . 12,3 10,7 10,8

*Z důvodu vyšší reprezentativnosti jsou údaje v krajském členění publikovány jako tříleté klouzavé průměry. 

Údaj publikovaný v krajském členění např. za rok 2008, je počítán jako vážený aritmetický průměr z dat za roky 2007, 2008 a 2009.

Období sběru dat: 4. čtvrtletí 2003, 1. čtvrtletí 2005, 2. čtvrtletí v letech 2006 až 2010

Zdroj: Český statistický úřad, 2010

Definice:

Pozn.: Nákupem přes internet se rozumí on-line objednání zboží nebo služeb elektronickou cestou přes internet. Samotný akt nákupu 

přes internet je z hlediska kupujícího tvořen sledem webových stránek, kterými prochází a které umožňují zadání objednávky. Zboží 

objednané přes tyto sítě nemusí být placeno přes internet, dodání zboží či služeb je možné on-line (po internetu) nebo off-line (poštou 

nebo osobně). Za nákup přes internet se nepovažuje pouhé rozhodnutí o uskutečnění nákupu na základě informací získaných přes 

internet a stejně tak nákupy realizované na základě objednávek, které byly uskutečněny prostřednictvím klasického, ručně psaného a 

odeslaného e-mailu.

1)
 podíl na celkovém počtu domácností v daném kraji (%)

2)
 podíl na celkovém počtu jednotlivců 16 let a starších v daném kraji (%)

3)
 podíl z celkového počtu jednotlivých samostatných ordinací lékaře v daném kraji (%)

Jednotlivci nakupující přes internet - zahrnuje jednotlivce 16let a starší jež si objednali přes internet jakéhokoliv zboží nebo službu 

pro soukromé účely v posledních 12 měsících

4)
 podíl z celkového počtu OÚ, které se zúčastnily šetření v daném kraji (%)

Uživatel osobního počítače/internetu – za uživatele osobního počítače/internetu je považován jednotlivec 16let a starší, který použil  

osobní počítač/internet v posledních 3 měsících, a to kdekoliv a z jakéhokoliv důvodu. 

Pozn. Použitím internetu se myslí jakákoliv aktivní činnost na internetu – např. prohlížení webových stránek, stahování souborů, 

používání e-mailů - odesílání a přijímání elektronické pošty, z jakéhokoliv místa (domácnost, škola, práce atd.), pro jakýkoliv účel 

(soukromý, pracovní atd.), a to jak na počítačích (i přenosných), tak na mobilních telefonech, smartphonech, herních konzolích atd.

Uživatel mobilního telefonu - jednotlivec 16let a starší mající v době šetření k dispozici (má možnost použít pro svou vlastní potřebu) 

mobilní telefon



Vybrané údaje za Moravskoslezský kraj - nezaměstnanost 

(údaje v územní struktuře daného roku)

2000 2001 2002 2003 2004

Nezaměstnaní celkem (tis. osob)
1)

88,8 88,1 82,4 90,7 89,0

z toho ženy 46,7 47,6 44,8 51,7 48,8

Obecná míra nezaměstnanosti celkem (%) 14,3 14,3 13,3 14,7 14,5

 muži 12,3 11,8 11,0 11,5 11,9

 ženy 16,9 17,4 16,3 18,8 17,8

Neumístění uchazeči o zaměstnání celkem
2)

94 609 94 226 101 214 106 304 105 486

z toho     dosažitelní .  .  .  .  99 732

ženy 45 193 45 335 48 388 51 013 52 096

občané se zdravotním postižením 11 449 11 973 12 656 13 514 14 138

absolventi škol a mladiství 12 593 13 258 13 513 9 956 8 904

evidovaní 12 a více měsíců 42 688 43 572 47 169 52 593 52 548

Míra registrované nezaměstnanosti celkem (%) 
3)

15,13 15,11 15,89 16,84 15,66

     muži .  .  .  .  14,07

     ženy .  .  .  .  17,72

Volná pracovní místa 2 973 2 566 2 301 2 403 2 674
1)

 Výběrové šetření pracovních sil, roční průměry
2)

 podle úřadů práce, stav k 31. 12.

3)
 od roku 2004 nová metodika (výpočet z dosažitelných uchazečů, pracovní síla včetně cizinců)



2005 2006 2007 2008 2009 2010

86,4 73,1 51,3 45,3 59,7

48,3 38,8 29,8 27,6 29,3

13,9 12,0 8,5 7,4 9,7

11,2 10,1 6,3 5,1 8,8

17,2 14,3 11,3 10,3 10,9

96 528 85 422 65 816 57 455 80 581 82 776

91 177 80 378 61 403 54 193 78 554 79 257

49 111 44 309 34 504 29 483 37 746 39 333

13 890 13 487 12 184 10 642 10 661 10 467

6 995 5 758 3 752 3 623 4 699 5 224

49 957 43 358 32 266 22 781 24 285 31 478

14,23 12,58 9,62 8,49 12,14 12,36

12,47 10,88 8,08 7,25 11,35 11,45

16,50 14,76 11,67 10,16 13,20 13,56

3 306 7 896 10 696 8 795 2 756 3 191


