
Metodické poznámky 

Podrobná data za celé měsíce byla zpracována stejnou metodikou za měsíce únor, říjen a prosinec 2018, 

duben, červenec a říjen 2019 a únor, duben a září 2020. 

To znamená, že jsou dostupná data za „standardní“ pracovní měsíce, také však za měsíc prosinec 

s patrným vánočním útlumem, nebo prázdninový měsíc červenec, kdy je patrný výrazný faktor turismu 

a návštěv hlavního města. K tomu za rok 2020 můžeme ještě v únoru vidět efekt jarních prázdnin a pak 

již v dubnu a září 2020 pokles dynamiky v době pandemie COVID-19.  

V analýze je rozlišován tzv. přítomný rezident (nacházející se v čase měření v Praze) a tzv. rezident 

na cestách (tedy osoba, která se v čase měření nachází mimo území Prahy). Do skupiny pražských 

rezidentů jsou zařazeny všechny osoby, které v referenčním období analýzy stráví v Praze nadpoloviční 

počet nocí a zároveň v detailnější měsíční analýze nikdy neklesne počet jejich přenocování v Praze pod 

hodnotu 11 nocí v měsíci. Zajímavé je, že za normálních okolností (bez vlivu pandemie COVID-19) se 

více než 200 tisíc obyvatel ze skupiny pražských rezidentů nachází mimo území Prahy, což 

mimochodem svědčí o významné míře mobility obyvatel Prahy. 

 

Metodika zpracování rozlišuje 6 základních skupin obyvatel 

Počet osob je rozdělených do šesti kategorií (rezident, dojíždějící, místní, výletník, turista, tranzitující) 

je v analýze vždy zobrazen ke konkrétnímu časovému bodu (např. 12. 2. 2020, 14:00). Počet rezidentů 

v grafech tak vždy zobrazuje počet rezidentů, kteří se k danému času vyskytují v rámci zkoumaného 

území (např. Praha). Z toho plyne, že v jednotlivých časových bodech se některé osoby, které v rámci 

delšího časového období spadají pod definici pražských rezidentů, pohybují i mimo území Prahy. Tyto 

osoby pojmenováváme jako tzv. rezidenti na cestách. Za účelem analýzy počtu osob žijících v Praze v 

určitém delším časovém období (např. únor 2020) je tak pro dané období dopočítán ukazatel tzv. 

celkového počtu evidovaných rezidentů. Tento ukazatel poskytuje informaci o celkovém počtu osob, 

které pro dané území a období spadají pod definici rezidentů. 

Počet osob dlouhodobě žijících v Praze je tedy součtem rezidentů a rezidentů na cestách a činí tedy 

uváděných 1,57 mil. obyvatel v roce 2020.  

Rezident – resident 

Může to být člověk (Čech i cizinec) s trvalým pobytem v Praze nebo i člověk bez trvalého pobytu jako 

jsou studenti, pracující, pacienti v nemocnicích, rodinní příslušníci, lidí bez domova atd. Podmínkou je, 

že v Praze tráví min. 10 nocí za měsíc, přičemž tento údaj je dál kalibrován na všechny měsíce 

kalendářního roku.  

 

Turista – tourist 

Vícedenní návštěvník, který v destinaci nocuje, v destinaci se nachází alespoň 3 hod v nočním období 

1:00 – 6:00.  Důležitý atribut je přespání. Osoba, která v destinaci za měsíční období přenocuje max. 9x 

 

Dojíždějící – commuter 

Jedná se o pravidelně / opakovaně dojíždějící osoby do sledovaného místa / oblasti mimo domov, na 

kterém osoba byla alespoň ve 2 týdnech v měsíci a v průměru alespoň 3x týdně. Doba pobytu je vyšší 

než dvě hodiny. 

 

Místní – local 

Člověk žijící v prstencovém okolí Prahy – přibližně do 20 km. Není obyvatel sledovaného místa / oblasti. 

Může zůstat i přes noc. 

 

Výletník – visitor 

Jednodenní návštěvník, který přijel do destinace na minimálně dvě hodiny ale maximálně 12 hodin. 

V destinaci stráví alespoň 2 hodiny nepřerušovaně. Osoba, která do destinace za měsíční období přijede 

max. 9x. 

 

Tranzitující – tranzit 

Osoby, které sledovaným místem / oblastí projíždějí, či ve sledovaném místě / oblasti stráví 0,5 – 2h 

 



 


