
                                                                                                                                                    
  

                                             
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
 

Praha obhájila svou pozici mezi nejoblíbenějšími 

kongresovými destinacemi světa 

 

10. května 2017, Praha – Česká metropole se těší rostoucí oblibě a zájmu lokálních 

i mezinárodních organizátorů kongresů a konferencí. V žebříčku nejpopulárnějších 

kongresových destinací světa Mezinárodní kongresové asociace ICCA (International 

Congress and Convention Association) Praha obsadila 11. místo a předčila tak města 

jako například Peking, Buenos Aires či Řím. 

Žebříčku nejpopulárnějších kongresových destinací světa dlouhodobě vévodí evropská 

města. První příčku obsadila v letošním roce Paříž, následována Vídní, Barcelonou, 

Berlínem a Londýnem. Do první desítky TOP světových destinací se dostala také dvě asijská 

města – Singapur (6. pozice) a Soul (10. příčka).  

Praha se již po několik let na žebříčku pohybuje kolem desáté pozice a rok od roku 

zaznamenává rostoucí trend v počtu akcí, které se zde konají a které odpovídají kritériím 

Mezinárodní kongresové asociace ICCA. Růst počtu konferencí potvrzují i data Českého 

statického úřadu a Prague Convention Bureau. V roce 2016 se na území hlavního města 

konalo nejvíce konferencí za posledních deset let, celkem 4 426. To je oproti roku 2006, kdy 

bylo zaznamenáno 1 360 akcí, více než trojnásobek1. 

„Praha má tu čest od roku 2010 každoročně hostit více než půl milionu kongresových 

delegátů z různých koutů světa. V loňském roce to bylo celkem 541 412 osob především 

z Velké Británie, Německa a USA. Se stále se zlepšující nabídkou služeb souvisejících 

s kongresovým průmyslem a také s probíhajícími rekonstrukcemi konferenčních prostor 

doufáme, že se česká metropole v příštích letech dostane ještě více do povědomí 

organizátorů akcí a asociací, které zvažují, kde uspořádat svůj další meeting,“ řekl Roman 

Muška, ředitel Prague Convention Bureau. 

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

Detailní statistiky Prague Convention Bureau jsou dostupné zde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 V letech 2006 - 2008 byly započteny akce od 100 účastníků,  od roku 2009 pak akce od 50 účastníků. 

http://www.iccaworld.org/npps/story.cfm?nppage=6607
http://www.pragueconvention.cz/cz/novinky/v-praze-se-v-lonskem-roce-konalo-nejvice-konferenci-za-poslednich-10-let/


                                                                                                                                                    
  

                                             
 

 

 

 

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 kongresové turistiky 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. 

 

O Mezinárodní kongresové asociaci ICCA 

ICCA -the International Congress and Convention Association- je globální společenství a znalostní 

základna mezinárodního asociačního kongresového průmyslu. ICCA reprezentuje klíčové odborníky 

v segmentu organizování akcí, dopravy a ubytování a zahrnuje více než tisíc členských subjektů 

ve více než 90 zemích světa. ICCA se specializuje na sektor mezinárodních asociačních meetingů, 

poskytuje data o tomto odvětví, komunikační kanály a také příležitosti pro rozvoj obchodních aktivit. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hana Krejbichová,  

Marketing & PR Manager,  

Tel: +420 224 284 268, Fax: +420 224 234 399, GSM: +420 727 961 476 

E-mail: hana.krejbichova@pragueconvention.cz  
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