
                                                                                                                                                    
  

                                             
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Praha je osmou nejpopulárnější kongresovou destinací 

světa 

9. května 2018, Praha – Česká metropole se prosadila ve světové konkurenci 

a obsadila osmé místo na žebříčku nejpopulárnějších kongresových destinací, 

který každoročně sestavuje Mezinárodní kongresová asociace ICCA 

(International Congress and Convention Association). Praha si oproti roku 2016 

polepšila o tři pozice a zařadila se tak do TOP 10 kongresových destinací světa 

jako jsou Barcelona, Paříž, Vídeň, Londýn či Singapur. 

Praha se v žebříčku nejpopulárnějších kongresových destinací dlouhodobě pohybuje 

kolem desáté příčky a patří tak mezi světovou špičku kongresového průmyslu. První místo 

v letošním roce získala Barcelona, následována Paříží, Vídní, Berlínem, Londýnem, 

Singapurem a Madridem. První desítku uzavírá Lisabon a Soul.  

V roce 2017 se v hlavním městě České republiky konalo podle údajů Českého 

statistického úřadu celkem 4 127 konferencí, což představuje třetinu všech akcí, 

které se v České republice odehrály. Pražských konferencí se zúčastnilo více než půl milionu 

delegátů, přičemž statistiky Prague Convention Bureau, založené na datech členských 

subjektů, v dlouhodobém horizontu ukazují, že Praha vykazuje stabilní poměr mezinárodních 

(49,2 % v roce 2017) a lokálních akcí (50,8 % v roce 2017). Zahraniční delegáti mířili v roce 

2017 do Prahy nejčastěji z USA, Velké Británie, Německa, Švýcarska či Francie. 

„Mezi nejčastěji diskutovaná témata pražských meetingů patří farmacie, průmysl a obchod. 

Z hlediska počtu akcí převažují malá korporátní setkání s účastí mezi 10 až 149 delegáty 

nad velkými asociačními akcemi. Kongresů s více než tisícovkou účastníků proběhlo v Praze 

v loňském roce celkem 50. Populárními obdobími pro konání akcí nadále zůstávají jarní a 

podzimní termíny, přičemž v roce 2017 byl nejoblíbenějším měsícem květen,“ dodává 

Roman Muška, ředitel Prague Convention Bureau. 

Mezinárodní kongresová asociace ICCA zaznamenala v roce 2017 rekordní počet 

asociačních kongresů a konferencí. Po celém světě se podle jejích záznamů, 

které zohledňují pouze setkání konající se pravidelně, rotující nejméně mezi 3 destinacemi 

a jejichž účast převyšuje 50 delegátů, odehrálo 12 558 akcí, což je o 2,8 % více než v roce 

2016. Největší počet asociačních eventů si připsaly následující země: USA (941 akcí), 

Německo (682 akcí), Velká Británie (592 akcí), Španělsko (564 akcí) a Itálie (515 akcí). 

Kompletní žebříček všech destinací a zemí, včetně umístění České republiky, zveřejní 

Mezinárodní kongresová asociace ICCA v polovině června letošního roku. 

Další informace o žebříčku Mezinárodní kongresové asociace naleznete v angličtině zde. 

Detailní statistiky Prague Convention Bureau jsou dostupné zde. 

 

 

 

https://www.iccaworld.org/npps/story.cfm?nppage=7436
https://www.pragueconvention.cz/cz/ke-stazeni/


                                                                                                                                                    
  

                                             
 

 

O Prague Convention Bureau 

Prague Convention Bureau (PCB) je neziskovou společností, která byla založena v roce 2008. 

Organizace působí jako oficiální reprezentant Prahy v oblasti kongresového průmyslu s cílem 

propagovat hlavní město jako jednu z předních evropských kongresových destinací. Spolu s českými 

orgány cestovního ruchu, dalšími partnery a členskými subjekty nabízí účinnou pomoc při pořádání 

konferencí, setkání, seminářů, výstav nebo motivačních akcí v Praze. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hana Krejbichová,  

Marketing & PR Manager,  

Tel: +420 224 284 268, GSM: +420 727 961 476 

E-mail: hana.krejbichova@pragueconvention.cz  

www.pragueconvention.cz 
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