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Zahraniční turisté oživují
cestovní ruch
Cestovnímu ruchu se v loňském roce dařilo lépe než
v roce 2009, který byl ve
znamení výrazného propadu v návštěvnosti ubytovacích zařízení. Na meziročním
růstu počtu hostů i přenocování se podíleli výhradně
zahraniční turisté.
Domácí klientela ani v roce 2010
nenašla cestu zpět do ubytovacích
zařízení. Počet ubytovaných domácích návštěvníků byl za posledních
deset let nižší pouze v roce 2001,
v přenocování byly loňské výsledky
nejhorší od roku 2000. Na vývoji návštěvnosti domácích hostů je
zajímavá ta skutečnost, že uvedený
pokles připadá plně na ubytovací
zařízení nižších kategorií. Hotely 4*
a 5* se v loňském roce těšily většímu zájmu než v minulosti.

4. čtvrtletí 2010 přineslo
celkový nárůst hostů
Z dat za 4. čtvrtletí 2010 však vyplývá optimističtější informace. Počet domácích hostů vzrostl o 2,0 %
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a počet přenocování klesl velmi nepatrně. Zahraničních turistů přijelo
více o 6,3 % a strávili v České republice o 6 % více nocí než ve 4. čtvrtletí
2009. Opět profitovaly především
hotely vyšších kategorií.

Nejnavštěvovanější je
stále Praha
Nejvíce se na konci loňského roku dařilo ubytovacím zařízením
v Praze, která tak potvrdila statut
nejoblíbenější tuzemské destina-

ce. Počty hostů i strávených nocí
se v hlavním městě Praha ve 4.
čtvrtletí 2010 meziročně zvýšily téměř o 10 %. V počtu přenocování se mezi tři nejúspěšnější
kraje zařadil ještě kraj Jihomoravský (růst o 4,3 %) a Olomoucký
(růst o 2,8 %). Ubytovacím zařízením v Olomouckém kraji se dařilo i v počtu ubytovaných turistů,
kterých ve 4. čtvrtletí 2010 přijelo meziročně o 6,3 % více. Lepší výsledek měl kromě Prahy už
jen Zlínský kraj, který navštívilo
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o 6,5 % více turistů než ve 4. čtvrtletí 2009. Naopak se v počtu ubytovaných hostů vůbec nedařilo Ústeckému kraji, kam ve 4. čtvrtletí
2010 přijelo meziročně o 5,3 %
turistů méně. Pokles počtu přenocování ve výši 10,1 % zařadilo
Liberecký kraj na poslední místo.

Lázně přilákaly domácí
návštěvníky
Specifické postavení mají v návštěvnosti hromadných ubytovacích
zařízení lázně, které ve 4. čtvrtletí
2010 navštívilo 157 000 hostů. Meziročně vzrostl jejich počet o 2,4 %.
Zvláštností oproti jiným ubytovacím zařízením je i to, že se počet
domácích turistů zvýšil o 6,1 %,
naopak ze zahraničí přijelo o 1,2 %
hostů méně. Struktura počtu přenocování se však vyvíjela opačně
– u domácích návštěvníků poklesl
o 0,1 %, u zahraničních hostů naopak vzrost o 1,5 %.
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