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TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha 24. 07. 2017
Praha uprostřed žebříčku Ipsos Top Cities 2017
Zajímavé srovnání světových metropolí nabídl globální průzkum agentury Ipsos, který města
hodnotil z hlediska jejich atraktivity pro bydlení, návštěvu coby turistické destinace a pro byznys.
Praha vybojovala 30.-31. místo z celkem 60 mapovaných metropolí. Nejatraktivnější je Praha jako
turistická destinace.
Ipsos metropole seřadil na základě indexu, který v sobě kombinoval výše uvedené oblasti. Zajímavé je
proto sledovat nejen celkové pořadí, ale zaměřit se i na jednotlivé oblasti. Žebříčku dominuje New
York následovaný Abu Dhabi a s menším odstupem Londýnem na třetí příčce. New York i Abu Dhabi
za své umístění vděčí především pracovním příležitostem, které zde lidé oceňují nejvíce ze všech
šedesáti metropolí. Nutno však podotknout, že oproti roku 2013, kdy byl obdobný průzkum
realizován poprvé, prvenství New Yorku nestojí již na tak pevných základech.
„Londýn si sice také trochu pohoršil, ovšem stále se drží na předních příčkách. Obavy, že město ztratí
na své atraktivitě v důsledku Brexitu, se tak zatím neukázaly být příliš opodstatněné,“ komentuje
výsledek jedné z evropských metropolí Lenka Sazmová, Account Director Ipsos Public Affairs.
Že každá metropole vyniká něčím trochu jiným, dokazuje i fakt, že za nejlepší místo pro bydlení
průzkum označil Curych, který přitom celkově zaujímá až 6.-7. pozici. Byznys se nejlépe dělá právě
v New Yorku a navštívit stojí za to především Paříž. Ta celkově obsadila čtvrté místo.
Praha se celkově umístila na 30.-31. příčce, přičemž nejatraktivnější je jako turistická destinace.
Podobně jako Praha skórují města, jako jsou Istanbul, Bangkok, Boston, Chicago nebo Rio de Janeiro.
Z Evropských měst kromě Londýna, Paříže a Curychu skórují lépe například Řím, Amsterdam, Madrid
a některá německá a hlavní severská města. Hůř je na tom Dublin, Brusel, Moskva, Budapešť,
Bělehrad a Varšava.

Detailní pohled na názory lidí z různých zemí ukazuje, že do první desítky měst se Praha probojovala
mezi obyvateli Ruska. Pro Rusy je Praha dokonce atraktivnější lokalitou než New York, Londýn nebo
již zmiňovaný Curych.
Více informací i kompletní závěrečnou zprávu z výzkumu naleznete na:
https://www.ipsos.com/en/ipsos-top-cities-2017
Informace o výzkumu:
Průzkum metodou online dotazování realizovala agentura Ipsos ve 26 zemích světa, v ČR dotazování
neproběhlo. Dotázáno bylo celkem 18 557 respondentů ve věku 16-64 let, a to v reprezentativní
struktuře vzorku. Sběr dat proběhl na přelomu dubna a května 2017.
Informace o Ipsos:
Ipsos poskytuje komplexní služby v oblasti průzkumu trhu a veřejného mínění včetně konzultační
činnosti. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 88 zemích světa. Disponuje moderním technickým
zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá také know-how specializovaných divizí Ipsos Loyalty, Ipsos
Marketing, Ipsos Connect, Ipsos Public Affairs, Ipsos CEM a Ipsos UU. Je členem organizací ESOMAR,
MSPA, SIMAR a řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly.
Více na www.ipsos.cz
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