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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ
ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ ПРАГА (ЧЕХІЯ)
Чехія є одним із основних напрямів реалізації туристичних подорожей
для українців. Головною туристичною дестинацією Чеської Республіки є її
столиця – Прага.
Прага не лише найбільше місто в Чехії, а знаходиться на 13 місці за
розмірами в Європейському Союзі, розташована на річці Влтава, яка є
важливим визначальним фактором привабливості міського ландшафту для
туристів. У Празі проживають близько 1,3 млн. людей, а її столична зона , за
оцінками, має населення 2,7 млн.
Прага є політичним, культурним та економічним центром Центральної
Європи з багатою історією. Заснована в романський період і процвітала в
епоху готики , ренесансу та бароко , Прага була столицею Королівства Богемія
та головною резиденцією кількох імператорів Священної Римської імперії,
була важливим містом для Габсбурзької монархії та Австро-Угорської імперії .
Місто грало важливу роль в історії 20-го століття як столиця Чехословаччини
між світовими війнами та у післявоєнну комуністичну епоху.
Прага є домом для відомих культурних пам'яток, багато з яких пережили
насильство та руйнування Європи 20-го століття. Основні визначні пам'ятки:
Празький Град, Карлів міст, Староміська площа з Празьким астрономічним
годинником, Єврейський квартал, пагорб Петршин і Вишеград. Починаючи з
1992 року, великий історичний центр Праги був включений в ЮНЕСКО
список об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У місті десять великих
музеїв, а також численні театри, галереї, кінотеатри та інші культурні атракції.
Розгалужена сучасна система громадського транспорту (метро, автобуси,
трамваї) з’єднує місто. Прага є місцем локалізації найстарішого університету
Центральної Європи. Багата історія міста робить його популярною
туристичною дестинацією.
Прага приймає понад 8 млн. міжнародних відвідувачів щорічно,
поступаючись у Європі лише Лондону, Парижу, Риму та Стамбулу. Динаміка
статистичних показників туризму говорить про стабільне зростання
туристичних потоків до Праги із за кордону [3]:
2014 = 7,483 млн. тур.,
2017 = 8,807 млн. тур.,
2015 = 8,182 млн. тур.,
2018 = 8,949 млн. тур.,
2016 = 8,585 млн. тур.,
2019 = 9,151 млн. тур.
У 2019 році Прагу відвідало вже більше 9,1 млн. іноземців. За даним
показником Прага знаходиться на 22 місці в світі і 6 у Європі. У розріз країн
світу найбільше відвідують Прагу туристи з Німеччини, Росії, США, Великої
Британії, Італії та інших країн Європи (Таблиця 1). Разом з тим, Міжнародний
аеропорт Праги щорічно обслуговує понад 18 млн. пасажирів.

Таблиця 1 – Країни генерації найбільших туристичних потоків до Праги
№ Країна
1
Німеччина
2
Росія
3
США
4 Велика Британія
5
Італія
Джерело: [1]

Туристи
2 087 048
1 395 958
1 185 298
1 091 314
926 576

№ Країна
6
Іспанія
7
Франція
8
Китай
9
Словаччина
10
Південна Корея

Туристи
641 011
590 835
568 049
551 864
488 078

Важливим аспектом туризму в Празі є розвиток готельного господарства,
так, згідно сайта-агрегатора booking.com в місті можна забронювати номери у
863 помешканнях колективного розміщування, зокрема:
44 (2-зіркові) і 360 (3-зіркові),
345 (4-зіркові) і 26 (5-зіркові),
325 (апартаменти та приватні будинки),
з них варто виділити 81 заклад зі спа-оздоровчою спеціалізацією, а також
49 хостелів, 320 готелів запропонують вам послуги власної кухні, що є
важливим для розвитку гастрономічного туризму.
Варто зазначити, що окрім власне туристів, у Празі тимчасово
перебувають і резиденти інших країн, серед яких найбільше так званих
«гастарбайтерів» - заробітчан з інших країн, і українці серед усіх іноземців
складають найбільшу кількість: 56,984 тис., це значно більше ніж резиденти
Словаччини (37,549), Росії (26,005), В’єтнаму (14,154), США (6,648), Болгарії
(5,571), Китаю (5,460), США (6,648), Великої Британії (4,559), Німеччини
(4,472), Румунії (4,460), Казхстану (4,082), Польщі (3,909), Франції (3,098),
Італії (3,036) та інших країн (Угорщини, Індії, Молдови, Сербії, Узбекистану,
Туреччини, Кореї, Японії тощо) [2].
Як бачимо по географічній структурі як походження туристів, так й
тимчасово проживаючих іноземців – Прага є дуже інтернаціональним містом, і
саме така мультикультурна інтеграція і є тим додатковим фактором
привабливості міста для туризму загалом.
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