
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistika návštěvnosti města Český 
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Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. 

Úsek cestovního ruchu 

Destinační management 

Náměstí Svornosti 2 

381 01 Český Krumlov 

www.ckrumlov.cz/destination  

Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se 

především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť, návštěvnosti 

Infocentra, OIS, kulturních akcí a zařízení. 



Ubytování 

Lůžka 

V roce 2013 došlo celkově k mírnému poklesu lůžkové kapacity, a sice o 6 lůžek (o 0,1 %), 

na 4 595 lůžek.  

Lůžkodny 

S poklesem počtu lůžek klesly i lůžkodny. Došlo ke snížení jejich počtu o 2 190 (také o 0,1 

%) na celkem 1 677 175 lůžkodnů / rok.    

Přenocování 

Celkový počet přenocování v roce 2013 vzrostl oproti minulému roku o 2,4 %, tj. o 5 

706 přenocování, celkem na 240 393 přenocování.  

Nárůst přenocování byl zaznamenán u šesti z celkem deseti kategorií ubytování. Nejvíce 

se zvýšil počet přenocování v kategorii hotelů (+ 5 431 přenocování, tj. nárůst o 4,3 %), 

apartmá a bytů (+ 2 282 přenocování, tj. nárůst o 29,5 %) a pensionů (+ 2 281 

přenocování, tj. nárůst o 3,7 %).  

Počet přenocování se snížil u čtyř kategorií ubytovacích zařízení. Přenocování kleslo 

výrazně v kategorii motelů (- 2 435 přenocování, tj. pokles o 66,5 %), u ostatního 

ubytování (- 2 113 přenocování, tj. - 40,6 %) a v kategorii ubytoven a hostelů (- 1 289 

přenocování, tj. - 17,6 %).   

V roce 2013 byly využívány opět převážně ubytovací kapacity v městské památkové zóně 

(167 793 přenocování, tj. 69,8 % z celkem 240 393 přenocování). V loňském roce bylo 

využíváno ubytování v MPZ z 68,0 % (159 639 přenocování z celkem 234 687 přenocování). 

Oproti roku 2012 tedy došlo k nárůstu přenocování v MPZ (o 8 155 přenocování, tj. 

přibližně o 5,1 %). Mimo MPZ počet přenocování poklesl (o 2 449 přenocování, tj. o 3,3 %). 

Celkově byla lůžková kapacita v roce 2013 využita zhruba na 14,3 % (v roce 2012 to bylo 

14%).   

 

 



Návštěvnost města Český Krumlov 

 

Dle projektu monitoringu turistických lokalit založ eného na sběru zbytkových dat z 

mobilních telefonů navštívilo Český Krumlov v období červen 2012/květen 2013 přes 

1,326 milionu návštěvníků. Z toho 45% rezidentů a 55% nerezidentů. Nejvíce zahraničních 

návštěvníků přijelo z ostatních zemí (201 758), z Ruska (136 788), Německa (81 508), 

Rakouska (59 487), Slovenska (52 259) a Maďarska (29 858). 

 

Nejsilnější na návštěvnost města jak ze strany domácích, tak zahraničních turistů byly tyto 

měsíce: květen, červenec a srpen. Nejslabším měsícem byl pak u domácích leden a u cizinců 

únor. Na podzim a v zimě navštívila město významně ruská klientela a v létě v hojném 

počtu např. Slováci. Německy mluvící hosté využili k návštěvě města ve větší míře zejména 

letních měsíců, o něco méně potom období podzimu, zimy a jara.   

 
Zdroj dat: Zbytková data z mobilních telefonů, CzechTourism 
 

Návštěvnost Infocentra Český Krumlov  

V roce 2013 navštívilo informační centrum na náměstí Svornosti celkem 238 096 hostů. 

(v roce 2012 to bylo celkem 250 235 návštěvníků). Návštěvnost infocentra se tak ve 

sledovaném období snížila o 12 139 návštěvníků, což činí pokles o 4,9 %.  

Během roku 2013 bylo v infocentru obslouženo celkem 51 724 lidí , tedy přibližně 21,7 % 

příchozích.  

V Infocentru Český Krumlov, které je vybavené systémem monitoringu, měli v roce 2013 

velkou převahu zahraniční návštěvníci a to z 67,9 % (v roce 2012 převažovali hosté z ciziny 

z 65,0 %). Z cizinců služeb infocentra nejčastěji využili Němci (15,7 %), Rakušané (15,1 %), 

turisté z ostatních asijských zemí (13,5 %), Japonci (12,3 %) a Rusové (9,0 %). V roce 2012 

obsloužili pracovníci Infocentra Český Krumlov nejvíce Němců (17,7 %), Japonců (15,5 %), 

Asiatů (10,7 %), Rakušanů (8,0 %) a Američanů (7,5 %).  

Způsob kontaktování infocentra je dlouhodobě stabilní. V roce 2013 vznesli lidé podobně 

jako v minulém roce nejvíce dotazů při osobní návštěvě (92,2 %) a telefonicky (7,8 %). 

  



Hlavním důvodem návštěvy byly v roce 2013 informace o kultu ře, kvůli nimž do infocentra 

přišlo 27,3 % lidí. Dotazy dále směřovaly na dopravní spojení (23,0 %). Na třetím místě 

mezi dotazy byly turistické informace (22,8 %). Za nabízenými službami (internet, fax, 

kopírování) do infocentra zavítalo téměř 19 % návštěvníků. V roce 2012 byla struktura dotazů 

na pracovníky infocentra velmi podobná, jen bylo méně dotazů na kulturní informace (24, 1 

% dotazů).  

 

Zdroj dat: Monitoring návštěvnosti Infocentra Český Krumlov 
   

 

Parkování 

V roce 2013 došlo k nárůstu využívanosti parkovišť ve správě ČKRF, spol. s r.o., a to 

jak v případě osobních automobilů, tak autobusů. Osobních automobilů zaparkovalo na 

zmíněných parkovištích (P1 – P4 a P7) ve sledovaném období 2013 celkem 187 323, což je o 

10 724 více (tj. o 6 % více) než v roce 2012. K nejvýznamnějšímu nárůstu parkování došlo na 

parkovišti P1 – v Jelence. Tam se zvýšil počet osobních aut meziročně o 9 240, což činí 86,2 

% z celkového nárůstu 10 724 aut.  Počet parkujících aut se v roce 2013 snížil pouze na 

parkovišti P2 – Pod poštou (- 1 268 aut) a to nejvíce v měsících červnu (zřejmě následek 

povodně), říjnu a listopadu 2013.  

Také parkování autobusů bylo v roce 2013 úspěšnější než v roce 2012. Počet parkujících 

autobusů se zvýšil o 2 197 (tj. o 22,8 %). V roce 2013 zaparkovalo na parkovištích pro 

autobusy celkem 11 816 autobusů, zatímco v roce 2012 to bylo celkem 9 619 autobusů.  

Zdroj dat: Statistika návštěvnosti parkovišť ve správě Českokrumlovského rozvojového 

fondu, s.r.o. 

 

Oficiální informa ční systém města a regionu OIS 

Návštěvnost oficiálního informačního systému v roce 2013 byla v podstatě na stejné úrovni 

jako v roce 2012, došlo k mírnému nárůstu návštěv, celkově byla návštěvnost vyšší cca o 

0,7 %  (v roce 2012 činila návštěvnost stránek 2 181 996 a v roce 2013 to bylo 2 196 672).  O 

2,28 % stoupl počet stažených stránek  (6 569 463 v r. 2013 vs. 6 422 709 v r. 2012).  Mírně 



se zvýšila návštěvnost vracejících se návštěvníků i počet stránek na návštěvu (cca o 1,6 %); 

o 4,4 % se zvýšila průměrná doba strávená na stránkách. 

Zatímco návštěvnost z ČR mírně poklesla (cca o 0,7 %), zvýšil se celkový počet i poměr 

návštěv ze zahraničí. Nejvýrazněji se změnil zájem o stránky u návštěvníků z Rakouska 

(28,80 %), Maďarska (26,80 %),  Itálie  (11,72 %) a z Jižní Koreje (27,48 %). 

Na webových stránkách se dále ukazuje trend, že stále více návštěv se uskuteční z mobilních 

zařízení a to o 116,88 % více (v roce 2012 proběhlo 98 290 návštěv z mobilů a v roce 2013 

už to bylo 213 175 návštěv). Ze statistických dat vyplývá, že se zvyšuje nejen celkový počet, 

ale i doba strávená na stránce a počet stránek na návštěvu. 

Zdroj dat: Statistika návštěvnosti Oficiálního informačního systému Český Krumlov   

 

Kulturní a společenské akce 

Některé společenské a kulturní akce v Českém Krumlově během roku 2013 zaznamenaly 

nárůst návštěvnosti, jiné pokles. Návštěvnost ovlivnilo počasí, změna počtu představení apod. 

- Otáčivé hlediště v Českém Krumlově: nárůst o 1,9 % (na 49 236 návštěvníků), o dvě 

představení více  

- Festival barokních umění: pokles o 2,4 % (na 1 450 návštěvníků), stejný počet 

představení 

- Festival komorní hudby: pokles o 7,3 % (na 1 803 návštěvníků), o jedno představení 

méně  

- Mezinárodní hudební festival: nárůst o 1,2 % (na 12 498 návštěvníků), zvýšení 

počtu představení o jeden koncert 

- Slavnosti pětilisté růže: nárůst o 1,6 % (na 22 221 návštěvníků) 

- Festival vína Český Krumlov: nárůst o 150 % (na 750 návštěvníků Zahradní 

slavnosti vína) 

Zdroj dat: Návštěvnost kulturních a společenských akcí v Českém Krumlově 

 

 



Turistické atraktivity 

Státní hrad a zámek Český Krumlov byl v roce 2013 nejnavštěvovanější památkou ve 

správě Národního památkového ústavu. 

K 31. 10. 2013 bylo na Státním hradu a zámku Český Krumlov dosaženo celkové 

návštěvnosti 311 877 osob, což znamená nepatrný nárůst, o 1,5 %, vůči srovnatelnému období 

loňského roku (návštěvnost k 31. 10. 2012 činila 307 276 osob). 

Nejnavštěvovanější prohlídkovou trasou zůstává i nadále I. prohlídková trasa - 46,76 % 

celkové návštěvnosti. Poměr návštěvnosti barokního divadla a II. prohlídkové trasy  se za 

posledních pět let ustálil zhruba na 4 % celkové návštěvnosti (v roce 2013 činila návštěvnost 

zámeckého barokního divadla a II. prohlídkové trasy shodně 3,65 % celkové návštěvnosti 

prohlídkových expozic SHZ Český Krumlov). 

Provoz Hradního muzea (Hradní muzeum + vyhlídkový ochoz zámecké věže) je více než 

důstojným protipólem provozu prohlídkových expozic SHZ Český Krumlov (návštěvnost 

expozice Hradního muzea a vyhlídkového ochozu zámecké věže dosáhla v součtu 44,72 % 

celkové návštěvnosti prohlídkových expozic SHZ Český Krumlov). 

Do Musea Fotoateliér Seidel zavítalo v roce 2013 celkem 8 764 návštěvníků, což 

představuje oproti minulému roku nárůst o 7,5 %.     

Kombinovaná vstupenka Český Krumlov Card, zahrnující vstupy do čtyř unikátních 

atraktivit, si v roce 2013 získala 2 559 držitelů, tedy o 18,8 % méně než v roce 2012.  

V regionu jižních Čech byl hlavním lákadlem sezony Závišův kříž vystavený v rámci zemské 

výstavy v klášteře ve Vyšším Brodě. Návštěvnost se tam jako v jedné z mála památek 

zvýšila, a to na čtyřnásobek. O třetinu se zvýšil zájem o druhý významný klášter na jihu Čech 

- Zlatou Korunu , tam letos slavili 750. výročí založení. Zemská výstava, která od dubna do 

prvního listopadového víkendu lákala do Českého Krumlova, Vyššího Brodu, Bad 

Leonfeldenu a Freistadtu, přitáhla 285 166 lidí.  

Zdroj dat: Návštěvnost muzeí a turistických atraktivit v Českém Krumlově 

Zdroje: Monitoring návštěvnosti a služeb TIC (CzechTourism), Projekt monitoringu turistických lokalit 

CzechTourism, poplatky z ubytovací kapacity (MěÚ Český Krumlov, finanční odbor), statistika parkování 

(Českokrumlovský rozvojový fond, provozní úsek), návštěvnost kulturních akcí, návštěvnost turistických 

atraktivit, vlastní interní zdroje  


