
Dokumentace datové sady (DS) 
 

Název DS:  

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení 

 

Popis datové sady: 

Datová sada obsahuje časovou řadu statistických údajů o počtech turistů a přenocování turistů 

v hromadných ubytovacích zařízeních v České republice od roku 2012, a to i v členění za rezidenty a 

nerezidenty (zahraniční hosty). Údaje jsou agregovány za celou Českou republiku, za kraje, okresy, 

správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) a hlavního města Prahy, za turistické oblasti 

(od roku 2019 rozděleny na turistické oblasti členěné a nečleněné), turistické regiony.  

Metodické poznámky 

Hromadné ubytovací zařízení – zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro 
účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, 
zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v 
přírodě, v letních a zimních táborech apod.  
 
Počet turistů (hostů) – host v ubytovacím zařízení je každá osoba (nezahrnuje se personál a majitelé 
ubytovacího zařízení, kteří v ubytovacím zařízení bydlí), která použila služeb zařízení k přechodnému 
ubytování včetně dětí. Host může použít služeb ubytovacího zařízení z důvodu dovolené, zájezdu, 
lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v 
letních a zimních táborech. V rekreačních zařízeních a školicích střediscích podniku (odborových svazu) 
se hostem rozumí každá osoba, která použila zařízení k přechodnému ubytování z výše vyjmenovaných 
důvodu, ať se jedná o vlastní zaměstnance podniku (např. členy odborových svazů), jejich rodinné 
příslušníky nebo osoby k podnikům cizí. Mezi hosty se nezapočítávají osoby, které využívají služeb 
ubytovacího zařízení k přechodnému ubytování za účelem zaměstnání, či řádného studia (pokud doba 
jeho trvání překročí 1 rok).  

Počet přenocování – celkový počet přenocování (strávených nocí) hostů ubytovaných v ubytovacích 

zařízeních ve sledovaném období. Údaje o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních 
vycházejí z pravidelného šetření organizovaného ČSÚ. Do roku 2002 (včetně) byla hromadná ubytovací 
zařízení do šetření zahrnována na základě náhodného 30-ti % výběru z Registru ubytovacích zařízení. 
Byla stanovena měsíční výkaznická povinnost pro respondenty a výsledky byly zveřejňovány čtvrtletně. 
Od roku 2003 jsou do šetření zahrnuta všechna hromadná ubytovací zařízení plošně. Šetření je 
rozděleno na měsíční šetření, do kterého jsou zahrnuty vybrané jednotky, a čtvrtletní šetření obsahující 
zbylá hromadná ubytovací zařízení. Údaje o návštěvnosti jsou souhrnem zpracovaných dat za 
předložené dotazníky a za statisticky dopočtená data ubytovacích zařízení, od kterých nebyl vyplněný 
dotazník získán. 

Průměrný počet přenocování – lze vypočítat jako podíl počtu přenocování a počtu hostů. 

Zpětné opravy a revize 

Pravidelná revize dat probíhá u údajů o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních z důvodu 

dodatečně získaných dotazníků došlých po řádném termínu. Předběžné údaje mohou být v dalším 

období v průběhu zpracování daného roku revidovány. Definitivní údaje jsou k dispozici až po 

zpracování výsledků za celý rok (všech měsíců sledovaného roku) zpravidla v červnu následujícího 

roku. 

 

 

Ochrana důvěrných údajů 

Z důvodů ochrany individuálních údajů nejsou u některých ukazatelů uvedeny jejich hodnoty, ve sloupci 

DUVERNOST je u takových údajů uveden text „duverny“.  



 

 

Metodická poznámka k územnímu vymezení 

Úhrn údajů za kraje odpovídá údajům za Českou republiku. 

Úhrn údajů za okresy a správní obvody obcí s rozšířenou působností odpovídají údajům za Českou 

republiku bez Prahy. 

Úhrn údajů za správní obvody hlavního města Prahy odpovídají údajům za Prahu. 

Úhrn údajů za turistické oblasti (členěné i nečleněné) neodpovídají údajům za Českou republiku, jejich 

vymezení používané od roku 2019 nepokrývá celé území republiky. 

V případě, že se v daném území vyskytují důvěrné údaje, souhrn není roven celkovému číslu. 

Úhrn údajů za rezidenty a nerezidenty tvoří úhrny hosté (přenocování) celkem. 

 

 

Struktura dat: 
Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva 

ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka. 

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota. 

Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná=ukazatel), časového (rozhodný 

okamžik sčítání a územního (území).   

 

SLOUPEC VYZNAM POZNAMKA 

idhod unikátní identifikátor údaje 

Veřejné databáze ČSÚ 

využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji  

hodnota zjištěná hodnota  zpravidla v numerickém formátu 

v případě, že se jedná o důvěrný údaj, je sloupec 

prázdný 

duvernost příznak důvěrnosti veřejné údaje mají uveden text „verejny“, 

důvěrné údaje „duverny“ 

stapro_kod kód statistické proměnné statistická proměnná vyjadřuje základní věcné 

vymezení statistického údaje, zejména statistický 

pojem a funkci  

stapro_txt název statistické proměnné 
 

kat_cis číselník pro kategorii 

ubytovacího zařízení 

 

kat_kod kód kategorie ubytovacího 

zařízení 

 

uzemiz_cis číselník pro zemi původu, 

odkud hosté přicestovali 

pro úhrn není vyplněno, 

pro rezidenty se používá číselník 86, 

pro nerezidenty číselník 5898 



SLOUPEC VYZNAM POZNAMKA 

uzemiz_kod kód země původu, ze které 

hosté přicestovali 

pro úhrn není vyplněno, 

pro rezidenty se používá kód 203, 

pro nerezidenty kód 17 

rok referenční období  - ve formátu 

RRRR 

rok, za který se návštěvnost šetřila 

uzemi_cis kód číselníku pro referenční 

území  

číselník odpovídá typologii území, 

stát (Česká republika) má kód 97, 

kraje kód 100, 

okresy kód 101, 

turistické oblasti 427 (do roku 2018) 

turistické regiony 428 

správní obvody ORP 65, 

správní obvody Prahy 72 

turistické oblasti nečleněné 627 (od roku 2019) 

turistické oblasti členěné 628 (od roku 2019) 

uzemi_kod kód položky číselníku pro 

referenční území  

kód území v příslušném číselníku, 

údaje za ČR mají kód 19 

uzemi_txt text položky číselníku pro 

referenční území 

název území  

 
 

Použité číselníky a referenční údaje: 
 

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém 

ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a 

klasifikace).  

V datové sadě jsou použity: 

Seznam statistických proměnných - https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke-promenne-ukazatele 

stapro_kod TEXT 

2654 Počet hostů (turistů) 

2655 Počet přenocování hostů (turistů) 

 

Kategorie ubytovacího zařízení 

kat 
_cis 

kat 
_kod 

TEXT 

154 1 Hromadná ubytovací zařízení 

 

Země původu 

uzemiz 
_cis 

uzemiz 
_kod 

TEXT 

86 203 rezidenti (Česká republika) 

5898 17 nerezidenti (svět bez České republiky) 

  celkem (úhrn rezidenti a nerezidenti) 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke-promenne-ukazatele


Číselník správních obvodů obcí s rozšířenou působností – kód číselníku ČSÚ 65  

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=65&typdat=0&cisjaz=203&format=0  

 

Číselník správních obvodů Prahy – kód číselníku ČSÚ 72  

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=72&typdat=0&cisjaz=203&format=0  

 

Číselník krajů – kód číselníku ČSÚ 100  

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=0&cisjaz=203&format=0  

 

Číselník okresů – kód číselníku ČSÚ 101  

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=101&typdat=0&cisjaz=203&format=0 

 

Číselník turistických regionů – kód číselníku ČSÚ 428 

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=428&typdat=0&cisjaz=203&format=0 

 

KOD TEXT 

1 Praha 

2 Střední Čechy 

3 Jižní Čechy 

4 Šumava 

5 Plzeňsko a Český les 

6 Západočeské lázně 

7 Severozápadní Čechy 

8 Českolipsko a Jizerské hory 

9 Český ráj 

10 Krkonoše a Podkrkonoší 

11 Královéhradecko 

12 Východní Čechy 

13 Vysočina 

14 Jižní Morava 

15 Východní Morava 

16 Střední Morava a Jeseníky 

17 Severní Morava a Slezsko 
 

Číselník turistických oblastí – kód číselníku ČSÚ 427 (použit u dat do roku 2018) 

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=427&typdat=0&cisjaz=203&format=0 

 

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=65&typdat=0&cisjaz=203&format=0
http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=72&typdat=0&cisjaz=203&format=0
http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=0&cisjaz=203&format=0
http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=101&typdat=0&cisjaz=203&format=0
http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=428&typdat=0&cisjaz=203&format=0
http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=427&typdat=0&cisjaz=203&format=0


KOD TEXT 

101 Praha 

201 Střední Čechy – západ 

202 Střední Čechy – jih 

203 Střední Čechy – Polabí 

301 Jižní Čechy 

401 Šumava /Jihočeský kraj/ 

402 Šumava /Plzeňský kraj/ 

501 Český les - Domažlicko (Chodsko) 

502 Plzeňsko 

601 Západočeské lázně 

701 České středohoří a Žatecko 

702 Krušné hory a Podkrušnohoří 

703 České Švýcarsko 

801 Českolipsko 

802 Jizerské hory 

901 Český ráj 

1001 Krkonoše a Podkrkonoší 

1101 Kladské pomezí 

1102 Hradecko 

1103 Orlické hory a Podorlicko (Královéhradecko) 

1201 Orlické hory a Podorlicko (Východní Čechy) 

1202 Pardubicko 

1203 Chrudimsko – Hlinecko 

1204 Králický Sněžník 

1205 Českomoravské pomezí 

1301 Vysočina 

1401 Znojemsko a Podyjí 

1402 Pálava a Lednicko - Valtický areál 

1403 Slovácko (Jižní Morava) 

1404 Brno a okolí 

1405 Moravský kras a okolí 

1501 Slovácko (Východní Morava) 

1502 Kroměřížsko 

1503 Zlínsko a Luhačovicko 

1504 Valašsko 

1601 Střední Morava 

1602 Jeseníky – západ 

1701 Beskydy – Valašsko 

1702 Těšínské Slezsko 

1703 Ostravsko 

1704 Poodří - Moravské Kravařsko 

1705 Opavské Slezsko 

1706 Jeseníky – východ 
 



Číselník turistických oblastí nečleněných – kód číselníku ČSÚ 627 (použit u dat od roku 2019) 

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=627&typdat=0&cisjaz=203&format=0 

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=627&typdat=0&cisjaz=203&format=0


KOD TEXT 

01 Praha 

02 Berounsko, Křivoklátsko 

03 Brdy a Podbrdsko 

04 Kladensko, Slánsko, Neratovicko 

05 Kolínsko, Kutnohorsko 

06 Kraj blanických rytířů 

07 Mělnicko, Kokořínsko 

08 Nymbursko, Mladoboleslavsko 

09 Posázaví 

10 Rakovnicko 

11 Česká Kanada 

12 Českobudějovicko-Hlubocko 

13 Krumlovsko 

14 Lipensko 

15 Novohradsko-Doudlebsko 

16 Písecko 

17 PodKletí-Jihočeský venkov 

18 Prácheňsko 

19 Šumavsko 

20 Toulava 

21 Třeboňsko 

22 Český les, Chodsko 

23 Královicko, Střela, Radnicko 

24 Plzeňské Pošumaví, Přešticko 

25 Plzeňsko 

26 Plzeňský západ 

27 Šumava Západ a Pošumaví 

28 Krušné hory Západ 

29 Lázeňské Karlovarsko a Ašsko 

30 Slavkovský les, Doupov, Vladař 

31 České Středohoří 

32 České Švýcarsko 

33 Dolní Poohří 

34 Východní Krušné hory 

35 Český ráj 

36 Jizerské hory 

37 Lužické hory 

38 Máchův kraj 

39 Broumovsko 

40 Hradecko 

41 Kladské pomezí 

42 Krkonoše 

43 Orlické hory a Podorlicko 

44 Podkrkonoší, Podzvičínsko 



45 Českomoravské pomezí 

46 Chrudimsko-Hlinecko 

47 Králický Sněžník 

48 Pardubicko 

49 Jihozápadní Vysočina 

50 Koruna Vysočiny 

51 Severozápadní Vysočina 

52 Třebíčsko 

53 Brno a okolí 

54 Moravský kras a okolí 

55 Pálava a Lednicko-valtický areál 

56 Slovácko 

57 Vyškovsko 

58 Znojemsko a Podyjí 

59 Jeseníky-západ 

60 Střední Morava 

61 DS Valašsko 

62 Kroměřížsko 

63 Zlínsko - Luhačovicko 

64 Beskydy 

65 Jeseníky-východ 

66 Opavské Slezsko 

67 Ostravsko 

68 Poodří-Moravské Kravařsko 

69 Těšínské Slezsko 
 

Číselník turistických oblastí členěných – kód číselníku ČSÚ 628 (použit u dat od roku 2019) 

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=628&typdat=0&cisjaz=203&format=0 

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=628&typdat=0&cisjaz=203&format=0


KOD TEXT 

1101 Praha 

2101 Berounsko, Křivoklátsko - Středočeský kraj 

2102 Brdy a Podbrdsko  - Středočeský kraj 

2103 Český ráj  - Středočeský kraj 

2104 Kladensko, Slánsko, Neratovicko 

2105 Kolínsko, Kutnohorsko 

2106 Kraj blanických rytířů 

2107 Mělnicko, Kokořínsko 

2108 Nymbursko, Mladoboleslavsko 

2109 Posázaví 

2110 Rakovnicko 

2111 Toulava  - Středočeský kraj 

3101 Česká Kanada 

3102 Českobudějovicko-Hlubocko 

3103 Krumlovsko 

3104 Lipensko 

3105 Novohradsko-Doudlebsko 

3106 Písecko 

3107 PodKletí-Jihočeský venkov 

3108 Prácheňsko 

3109 Šumavsko 

3110 Toulava - Jihočeský kraj 

3111 Třeboňsko 

3201 Berounsko, Křivoklátsko - Plzeňský kraj 

3202 Brdy a Podbrdsko  - Plzeňský kraj 

3203 Český les, Chodsko 

3204 Královicko, Střela, Radnicko 

3205 Plzeňské Pošumaví, Přešticko 

3206 Plzeňsko 

3207 Plzeňský západ 

3208 Šumava Západ a Pošumaví 

4101 Krušné hory Západ 

4102 Lázeňské Karlovarsko a Ašsko 

4103 Slavkovský les, Doupov, Vladař 

4201 České Středohoří 

4202 České Švýcarsko 

4203 Dolní Poohří 

4204 Východní Krušné hory 

5101 Český ráj - Liberecký kraj 

5102 Jizerské hory 

5103 Krkonoše - Liberecký kraj 

5104 Lužické hory 

5105 Máchův kraj 

5201 Broumovsko 



5202 Český ráj - Královéhradecký kraj 

5203 Hradecko 

5204 Kladské pomezí 

5205 Krkonoše - Královéhradecký kraj 

5206 Orlické hory a Podorlicko - Královéhradecký kraj 

5207 Podkrkonoší, Podzvičínsko 

5301 Českomoravské pomezí 

5302 Chrudimsko-Hlinecko 

5303 Králický Sněžník 

5304 Orlické hory a Podorlicko - Pardubický kraj 

5305 Pardubicko 

6301 Jihozápadní Vysočina 

6302 Koruna Vysočiny 

6303 Severozápadní Vysočina 

6304 Třebíčsko 

6401 Brno a okolí 

6402 Moravský kras a okolí 

6403 Pálava a Lednicko-valtický areál 

6404 Slovácko - Jihomoravský kraj 

6405 Vyškovsko 

6406 Znojemsko a Podyjí 

7101 Jeseníky-západ 

7102 Střední Morava 

7201 DS Valašsko 

7202 Kroměřížsko 

7203 Slovácko - Zlínský kraj 

7204 Zlínsko - Luhačovicko 

8101 Beskydy 

8102 Jeseníky-východ 

8103 Opavské Slezsko 

8104 Ostravsko 

8105 Poodří-Moravské Kravařsko 

8106 Těšínské Slezsko 
 

 

 

Časové vymezení 

Datová sada obsahuje časovou řadu ročních údajů od roku 2012.  


