
TOP 10 NEJVĚTŠÍCH HOTELOVÝCH
ŘETĚZCŮ SVĚTA

Po celém světě nabízí své služby řada hotelů různého typu a kvality.
Některé z nich jsou nezávislé; mnozí tvoří skupiny nebo hotelové
řetězce. Otázkou však je, které hotelové řetězce mají nejvíce
pokojů?
Seznamte se s 10 největšími hotelovými řetězci na základě dat MKG
Hospitality za rok 2021. Přináší vám je Tourism-Review a Axel

Hernborg z Tripplo.

1/ Marriott International
S více než 7 500 hotely a více než 14 000 pokoji v roce 2021 je Marriott International největším
hotelovým řetězcem na světě. Mezi lety 2020 a 2021 se počet pokojů zvýšil z 1 358 400 na 1 400 289
pokojů, což představuje nárůst ve výši 3,1 %.

2/ Jin Jiang
S více hotely než Marriott International, ale s menším počtem pokojů, je Jin Jian na druhém místě na
světě. V roce 2021 čínská společnost provozuje více než 10 000 hotelů s téměř 1 100 000 pokoji.
Oproti loňskému roku jde o nárůst ve výši 6,7 %.

3/ Hilton Hotels
Hilton Hotels je třetí největší řetězec na světě. Mezi lety 2020 a 2021 bylo do jejího portfolia přidáno
více než 600 hotelů. Růst této skupiny zůstává silný především v USA, domovské zemi společnosti. V
roce 2021 provozuje Hilton Hotels 1 010 257 pokojů, což je o 4,9 % více než v loňském roce.

4/ InterContinental Hotel Group (IHG)
IHG byla dlouhá léta největší hotelovou skupinu na světě, ale dnes je až na 4. místě. Mezi roky 2020
a 2021 zaznamenal řetězec růst pouze 0,3 %. Řetězec má ve svém portfoliu téměř 6000 hotelů a 886
036 pokojů.

5/ Wyndham Hotel Group
Wyndham Hotel Group je pátou největší skupinou na světě. Tento americký řetězec zaznamenal
pokles nabídky pokojů o 4,2 %, což z něj činí jedinou západní skupinu v top 10 s nižším počtem
pokojů ve srovnání s minulým rokem. V roce 2021 Wyndham Hotel Group vlastní 8 941 hotelů se 795
909 pokoji.

6/ Accor
Tento francouzský hotelový řetězec má více než 5000 hotelů po celém světě. Počet pokojů skupiny
Accor Group je více než 750 000, přičemž letos došlo k nárůstu nabídky o 3,1 %. Růst je stabilní po
mnoho let, například skupina Accor měla mezi roky 2019 a 2020 také růst o zhruba 3 %.
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7/ Huazhu
Huazhu je další čínskou společností s významným počtem hotelů a pokojů ve svém portfoliu. Řetězec
provozuje téměř 7000 hotelů a disponuje 607 137 pokoji. Růst ve srovnání s rokem 2020 byl
extrémně vysoký a nejvyšší v celé top 10 - 23,2 %.

8/ Choice Hotels
Americký řetězec Choice Hotels zaznamenal celosvětový růst nabídky pokojů o 1,2 % a zůstal na 8.
pozici v žebříčku. V roce 2021 vlastní společnost 7 147 hotelů s celkovou nabídkou 597 977 pokojů
ve více než 40 zemích celosvětově.

OYO
OYO je indický hotelový řetězec, který měl poslední rok velké problémy. Nabídka pokojů se od
loňského roku snížila o 54,3 %, a to především na čínském a evropském trhu. V porovnání s top 10
hotelovými řetězci v roce 2020 kleslo OYO o 7 míst a nyní je až na 9. pozici. Společnost však stále
provozuje více než 20 000 hotelů se 449 000 pokoji po celém světě.

10/ BTH Hotels
BTH Hotels je třetí čínskou skupinou v top 10. Tento řetězec, stejně jako Jin Jiang a Huazhu,
zaznamenal v letošním roce vysoký nárůst ve srovnání s loňskem - 6,6 %.
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