
Cestovní ruch v Královéhradeckém kraji v roce 2013 
Za rok 2013 se v Královéhradeckém kraji meziročně snížil celkový počet ubytovaných hostů i počet přenocování vlivem úbytku 
domácích hostů. Návštěvnost zahraničních hostů naopak vzrostla a přijelo více turistů z Německa, Polska i Slovenska. V samotném 
čtvrtém čtvrtletí však návštěvnost meziročně vzrostla, a to u domácích i zahraničních návštěvníků. 

Podle předběžných výsledků se v průběhu roku 2013 v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje ubytovalo 886 tis. 
hostů, tj. o 0,2 % méně než v roce 2012. Tři čtvrtiny hostů tvořili domácí turisté (rezidenti), kterých přijelo o 0,6 % méně. Zahraničních hostů 
(nerezidentů) pak přijelo o 1,2 % více. V zařízeních Královéhradeckého kraje se od ledna do prosince ubytoval čtvrtý největší počet hostů po Hl. 
městě Praha, Jihomoravském a Jihočeském kraji, což představovalo 6,4 % hostů České republiky. U domácích hostů to bylo shodně čtvrté pořadí 
a u zahraničních hostů až pátá příčka. Srovnáme-li intenzitu meziročního vývoje, tak mezi kraji největší meziroční nárůst hostů měl kraj 
Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský, náš kraj se umístil až na 10. pozici.  

 



Zatímco za celý rok 2013 kraj zaznamenal pokles návštěvnosti, tak v samotném 4. čtvrtletí p řibylo v Královéhradeckém kraji meziročně 
2 052 hostů, tj. nárůst o 1,4 % vlivem vyššího počtu jak domácích, tak i zahraničních návštěvníků. Domácích turistů se tak ubytovalo o 560 (tj. o 
0,5 %) více, zahraničních hostů o 1,5 tisíce (tj. o 3,8 %) více než v říjnu až prosinci roku 2012. V České republice meziročně vzrostl počet hostů 
ve 4. čtvrtletí o 3,9 %, přijelo víc zahraničních i domácích návštěvníků (o 5,1 %, resp. o 2,3 % více). Z regionálního pohledu se počet příjezdů 
hostů meziročně snížil u 4 krajů a 10 krajů zaznamenalo nárůst.  

 

Nejčastějšími zahraničními hosty (podle státního občanství) byli turisté z Německa (96,8 tisíc) a tvořili víc než dvě pětiny všech nerezidentů. 
Proti roku 2012 jich přijelo o 4 % více. Druzí v pořadí se umístili hosté z Polska (35 tisíc), těch přijelo o 5,9 % více a třetí pak byli hosté ze 
Slovenska (13 tisíc), jichž se ubytovalo o 4,8 % více. Počet dalších nejčastějších návštěvníků z Nizozemska a Ruska klesl téměř o pětinu.  



 

Počet přenocování hostů v 1. až 4. čtvrtletí 2013 dosáhl v kraji téměř 3 milionů a byl o 5 % nižší než ve srovnatelném období roku 2012. Počet 
přenocování domácích hostů klesl o 7,5 %, zahraničních naopak stoupl o 3,2 %. Z celkového počtu přenocování tvořili nerezidenti 25,9 %.  



 

Průměrná doba přenocování v kraji byla 3,4 noci na jeden pobyt, tj. spolu s Libereckým krajem druhá nejdelší doba po kraji Karlovarském 
(6,0 noci), podobně tomu bylo u zahraničních hostů. Domácí klientela zaujala podle délky pobytu až čtvrté pořadí po kraji Libereckém, 
Olomouckém a Karlovarském. Nejkratší dobu přenocování vykázal Jihomoravský kraj (2,0 nocí). V průměru za Českou republiku byla délka 
přenocování 2,8 nocí.  

V samotném 4. čtvrtletí 2013 dosáhl počet přenocování hostů v Královéhradeckém kraji 420 tis. a propadl se tak proti loňské srovnatelné 
skutečnosti o 4 %, což je třetí největší pokles mezi kraji. Na tomto propadu se podíleli domácí návštěvníci, kterých ubylo o 9,2 %. Zahraniční 
hosté se v zařízeních kraje zdrželi o 9,3 % déle.  

 
Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz  


