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POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ A PŘENOCOVÁNÍ V HUZ 2017 

NÁVŠTĚVNOST INFORMAČNÍHO STŘEDISKA  

MĚKKÉ FAKTORY A KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ 
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Město  
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Ústí nad Labem Ústí nad Labem 
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65 574 128 503 1,38 87 332 178 673 1,50 

 

ke Statistické zprávě o vývoji cestovního ruchu  
ve vztahu k aktivitám oddělení cestovního ruchu MmÚ 
 

MĚSTO A OKRES ÚSTÍ NAD LABEM 
 

datová uzávěrka: 31. 8. 2018 
 

 
 

 
 

           Město  Okres         
Rozloha     93,97 km

2
 404,7 km

2
 

Počet obyvatel k 31. 12. 2017  93 040 ob. 119 498 ob. 
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V roce 2017 bylo dosaženo rekordního počtu 

návštěvníků infostřediska: 42 292, z čehož: 

 tuzemští: 39 691 osob (93,8 %) 

 zahraniční: 2 601 osob (6,2 %) 

 hlavní sezóna (V-IX): 21 048 osob 

 vedlejší sezóna: 21 244 osob 

Nejprodávanější předměty roku 2017: 

 pohledy 3.944 ks 

 turistické vizitky 3.280 ks 

 turistické známky 1.188 ks   

V infostředisku bylo za rok 2017 rovněž: 

 odměněno 86 osob v různých soutěžích a kvízech 

 absolvováno 11 exkurzí pro ZŠ a SŠ 

 7 studentů na odborné praxi 

 1 účastník EU projektu Vzdělávání praxí 

 instalováno 12 výstav včetně jubilejní 100. výstavy 

 přes e-shop prodáno nejvíce turistických deníků, map a pexes 

 na 12/2018 připravena nová 
pohádka Dlouhonozí skřítci jako 

pokračování Labské královny 

 v 8/2018 byla podepsána Dohoda 
o spolupráci s Letištěm Drážďany 

 

 

 

 v cyklocentru se v létě/na podzim 
2018 spouští půjčovna kol, 
koloběžek a dále elektrické 
tříkolky pro seniory 

 

 

 

 na podzim 2017 se začal 
publikovat nový občasník 
infostřediska ÚstÍČKO (již 6 vyd.) 

 od 4/2017 funguje vstupenkový 
portál www.vstupenkyusti.cz 

Kompletní informace včetně seznamu zdrojů jsou obsaženy ve Statistické zprávě o vývoji cestovního ruchu k aktivitám oddělení cestovního ruchu MmÚ.  

Zpracovala: RNDr. Eva Poslová, oddělení cestovního ruchu Odboru strategického rozvoje MmÚ, srpen 2018 

 od 1/ 2017 do 8/ 2018 navštíveno celkem 11 veletrhů 

→ 5 tuzemských a 6 zahraničních 

→ město prezentováno celkem více než 910 000 návštěvníků 

Letní anketa 2018 (předběžné výsledky pro N=96, anketa ještě probíhá) 

Jak dlouho jste  

v Ústí n. L. zůstali? 

50 %      1 den, 0 nocí 

29 %      2-5 nocí 

17 %      déle než 5 nocí 

3 %        1 noc 

1 %        neuvedeno 

Jakých 5 věcí se vám vybaví  

před cestou do Ústí n. L.? 

 

Co vidíte jako největší 

negativum města? 

 


