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ПЕРЕДМОВА 
 

В умовах посилення глобальних, регіональних та інтеграційних процесів важливим завданням постає 
потреба проведення комплексних і всебічних країнознавчих досліджень окремих країн світу. Сучасні 
країнознавчі дослідження мають на меті комплексне вивчення політичних, соціальних, економічних та 
культурологічних аспектів життя окремих країн і регіонів світу. На жаль, останнім часом послабився інтерес 
до вивчення особливостей суспільно-політичного й соціально-економічного розвитку окремих країн світу та 
з’явився дефіцит відповідної країнознавчої літератури. Тому актуальним сьогодні є випуск країнознавчих 
праць, у яких би детально й повно характеризувалися природа, населення, історія, державний устрій, 
політична система, господарство та окремі його сфери, туризм і рекреація, зовнішня політика й зовнішні 
зв’язки, внутрішні відмінності та інші особливості розвитку кожної країни світу. Знання про окремі держави 
світу як особливий різновид суспільно-територіальних структур потрібні широким колам громадськості: 
дипломатам, фахівцям-державознавцям, учням і студентам освітніх закладів, співробітникам науково-
дослідних організацій, спеціалістам виробничої сфери й сфери послуг, країнознавцям, туристам тощо. 
Прикладні результати країнознавчих досліджень можуть бути застосовані для організації зовнішньо-
економічного співробітництва, розвитку міжнародного туризму, для оцінки економічної та геополітичної 
ситуацій в окремих країнах і регіонах світу.   

Особливий інтерес, із погляду країнознавчої науки, заслуговує Чеська Республіка як одна з 
найрозвинутіших країн Центрально-Східної Європи, котра пройшла складний історичний шлях розвитку, 
зуміла провести складні соціально-економічні реформи після розпаду соціалістичної Чехословаччини, 
виробити ефективну власну зовнішню і внутрішню політику, підняти рівень свого соціально-економічного 
розвитку. За останні десятиліття здійснено численні дослідження економіки та політики цієї країни, які 
знайшли своє відображення в різноманітних виданнях: монографіях, наукових збірниках, окремих статтях, 
доповідях, звітах, науково-популярних брошурах, журнальних і газетних публікаціях тощо. Проте ці 
матеріали є розрізненими, не дають повної та цілісної інформації про сучасну Чеську Республіку, стан її 
економіки та окремих сфер, сучасні політичні, соціальні, економічні, культурні й інші процеси та особливості 
їх просторового поширення. Ці матеріали розпорошені в численних і різноманітних виданнях та практично 
недоступні для широкого кола читачів. Тому виникла потреба в новому комплексному довідково-
пізнавальному виданні, яке б містило всесторонню країнознавчу характеристику інтегрального суспільно-
географічного потенціалу Чеської Республіки початку ХХІ ст.  

Чеська Республіка – це розвинута країна Цетрально-Східної Європи, яка має цікаве історичне минуле, 

унікальні природні ландшафти і значний соціально-економічний потенціал, виділяється наявністю 
різноманітних рекреаційно-туристичних ресурсів, характеризується інтенсивними сучасними процесами 
розвитку й функціонування всіх сфер політичного, господарського та культурного життя. Чеська Республіка, 
порівняно з іншими країнами Європи, має свої специфічні територіальні особливості розвитку та розміщення 
господарства, розселення й зайнятості населення, галузевої, функціональної та територіальної структури 
господарського комплексу, які зумовлені особливостями географічного положення й природних умов 
території країни. Чеську Республіку та Україну пов’язують тривалі економічні, соціальні й політичні зв’язки, 
що посилюються наявністю великої української діаспори в Чехії та чеської ‒ в Україні.   

Колектив співробітників кафедри країнознавства і міжнародних відносин Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки поставив своїм завданням підготувати у співдружності з 
науковцями інших кафедр університету монографію, у якій би містилася повна й розгорнута країнознавча 
характеристика Чеської Республіки. Головною метою написання цієї книги були систематизація та 
поширення країнознавчих знань про Чеську Республіку, особливості її історичного, суспільно-політичного й 
соціально-економічного розвитку на початку ХХІ ст. Ця книга ‒ результат багаторічної науково-дослідної 

роботи, у якій на основі статистичних матеріалів Чеського статистичного управління, різноманітних джерел і 
наявної літератури широко й багатопланово на основі комплексного підходу висвітлено особливості 
сучасного розвитку цієї країни. Рекомендована читачам монографія ‒ одне з перших узагальнюючих 

комплексних досліджень країнознавчого характеру, присвячених проблемам сучасного розвитку окремих 
країн світу. Це дасть змогу задовольнити інтерес широких кіл громадськості до чеської проблематики.  

Основні завдання цієї монографії зумовили її структуру. Книга складається з 19 розділів, скомпонованих 
згідно з класичною схемою комплексної країнознавчої характеристики окремої країни світу. Країнознавча 
характеристика Чеської Республіки починається з «візитної картки» країни, де подано загальні відомості про 
країну, особливості її географічного положення, кордони та державну символіку. Значний обсяг книги 
відведено висвітленню особливостей природних умов і ресурсів, демографічній ситуації й особливостям 
розселення населення, історичним аспектам виникненням й розвитку чеської державності, особливостям 
політичної системи країни та розвитку господарства країни й основних його сфер та окремих галузей, а також  
питанням зовнішньої політики й зовнішніх зв’язків країни тощо. На об’ємному статистичному, ілюстративному 
та фактичному матеріалі з різним ступенем деталізації показано природно-ресурсний, демографічний і 
соціально-економічний потенціал країни, динаміку й масштаби розвитку окремих галузей і сфер 
господарського, політичного та культурного життя чеського суспільства. Особливу увагу звернуто на основу 
політичної й економічної могутності країни – населення та господарство з показом просторових відмінностей 

у їх розміщенні, ступені їх територіальної концентрації й диференціації із широким використанням засобів 
табличного та графічного подання матеріалу (діаграми, графіки, картосхеми, фотографії тощо). Значне місце 
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відведено етапам формування й тенденціям розвитку галузевої та територіальної структури господарського 
комплексу Чеської Республіки, а також розгляду ролі окремих природних, соціально-економічних, 
демографічних і політичних факторів у формуванні сучасної функціонально-галузевої й територіальної 
організації економіки країни. У книзі також наведено окремі напрями подальшого розвитку окремих сфер 
життєдіяльності чеського суспільства. Усі географічні назви в тексті, таблицях і на картосхемах подано згідно 
з вимогами й рекомендаціями Міжнародної картографічної асоціації та Міжнародного географічного союзу 
відповідно до того, як вони звучать на чеській мові.  

Під час роботи над книгою авторський колектив на основі комплексного, світосистемного, 
цивілізаційного, системно-структурного й інших підходів та широкої інформаційної й статистичної бази 
спирався на сучасні методи наукового аналізу специфіки і особливостей розвитку країни, окремих сфер 
людської діяльності. Для написання книги використано все те нове, що отримано в процесі науково-
дослідних робіт на кафедрі країнознавства і міжнародних відносин за останні 10 років.   

Видання призначено для поглибленого країнознавчого вивчення Чеської Республіки студентами й 
викладачами географічних, економічних, історичних і політологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, 
майбутніми фахівцями у сфері міжнародних відносин та туристичної сфери. Монографія стане в нагоді  вчителям й 
учням загальноосвітніх шкіл, фахівцям-країнознавцям різного профілю, співробітникам дипломатичних, 
господарських і науково-дослідних установ, а також усім, хто цікавиться чеською проблематикою. Для зручності  
подано значну кількість ілюстративного та табличного матеріалу, наведено пояснення до тексту й посилання на 
літературні джерела. Сучасні суспільно-політичні та соціально-економічні процеси, які відбуваються в Чеській 
Республіці, настільки динамічні, що, очевидно, не всі питання розкрито найповніше, але це дає підстави 
сподіватися на пожвавлення дослідницької роботи у сфері країнознавчого вивчення країн світу, підготовки нових 
навчальних і монографічних видань про інші країни світу. 

Наукове редагування тексту книги, карт й упорядкування списку використаних джерел та літератури здійснено 
кандидатом географічним наук, доцентом кафедри країнознавства і міжнародних відносин Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки В. Й. Лажніком. Авторами окремих частин і підрозділів колективної 
монографії є В. Й Лажнік, І. О. Балак, А. О. Бояр, А. А. Дмитренко, І. В. Дудка, В. П. Звонар, О. З. Зелінська,              
М. І. Карлін, І. В. Кицюк, Г. І. Коваль, В. С. Корчун, Н. Н. Коцан, І. П. Мандрик, А. А. Моренчук, В. О. Патійчук,                
О. Б. Пікулик, І. В. Поручинська, Н. І. Романюк,  І. А. Савченко, С. В. Федонюк, І. Л. Цимбалюк, Н. З. Щербата. Карти 
й картосхеми, уміщені в книзі, розроблені та складені науковим редактором В. Й. Лажніком. Використано також 
картографічні й ілюстративні матеріали, розміщені на сайтах Чеського статичного управління, в окремих наукових 
публікаціях, а також в інтернет-джерелах із відповідними посиланнями.  

Автори монографії будуть щиро вдячні всім, хто висловить свої зауваження, пропозиції та побажання щодо 
вдосконалення змісту й структури книги. Наша адреса: 43000, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28, каб. 4, 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра країнознавства і міжнародних 
відносин. 
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РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

1.1. Територія країни 
 

Чеська Республіка в сучасних кордонах виникла як самостійна держава на політичній карті Європи 
(рис. 1.1) і світу 1 січня 1993 р. після поділу Чехословаччини на дві суверенні держави – Чеську й Словацьку 
Республіки. Вирішальну роль у її утворенні відіграли геополітичні зміни в Європі на межі 1980–1990-х рр., 
коли в колишніх соціалістичних країнах Центрально-Східної Європи відбулися демократичні перетворення.  

 

 
 

Рис. 1.1. Чеська Республіка на карті Європи 

 
Повна офіційна назва чеської держави – Чеська Республіка (чес. Česká Republika). Столиця –           

м. Прага. У чеських офіційних документах загальновживана й дуже поширена назва «Чехія» (чес. Česko – 
укр. Ческо) мало використовується, оскільки це ‒ назва тільки однієї історичної області країни. В іншомовних 
джерелах Чеську Республіку скорочено називають Чехією (прим. – у нижченаведеному тексті книги назва 
Чехія вживатиметься як назва всієї країни). Територія сучасної Чеської Республіки історично склалась із 
трьох історичних областей – власне Чехії, або Богемії (центр – Прага), Моравії (центр ‒ Брно) і частини 

Сілезії з центром в Опаві (рис. 1.2). Незважаючи на те, що формально історичні частини Чеської Республіки 
не володіють будь-якою автономією, регіональна самосвідомість людей є сильною: багато громадян країни 
вважають себе не чехами, а мораванами або сілезцями. Ця обставина не дала змоги в 1993 р. дати країні 
однозначну коротку назву «Чехія», тому вона офіційно йменується «Чеська Республіка».  

 

 
 

Рис. 1.2. Географічне положення історичних областей 
у нинішній Чеській Республіці 

 
Історія з відсутністю однозначної короткої назви країни почалася в ранньому середньовіччі, коли 

виникло два осередки чеської державності – Моравія (Морава, чес. Morava), де сформувалося 
Великоморавське князівство, і власне Чехія (Чехи, чес. Čechy), або інакше ‒ Богемія. Спочатку Велика 

Моравія підкорила Чехію й чеські правителі Пржемисловичі присягали моравським князям Моймировичам як 
сюзеренам. Пізніше сталося навпаки – Моравія розпалася та, набравша силу, Чехія включила землі 
колишнього сюзерена до свого складу. Жителі Моравії продовжували називати свою землю Моравією, проте 
поступово моравани звиклися до збірної назви «Чехи» й для Моравії. Після того, як у 1437 р. чеську корону 
отримали Габсбурги та Чехія стала частиною їхньої імперії, назва «Чехи» знову стала застосовуватися щодо 
Богемії. У 1777 р. вперше в книгах з’являється збірна назва для земель Чехії, Моравії й Сілезії «Ческо», а в 
1919 р. це слово використано для назви нової держави чехів і словаків – Чехословаччини, яка виникла після 
розпаду Австро-Угорської імперії. Після розпаду соціалістичної Чехословаччини почалися дебати щодо 
короткої назви країни. Спочатку пробували повернутися до назви «Чехи», проте в Моравії й Сілезії це 
викликало хвилю невдоволення. Тоді й з’явилося старе, добре  слово «Ческо», яке в Моравії та Сілезії 
сприйняли із задоволенням. Проте населення в чеських землях спочатку було невдоволене. Тому рішення 
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Чеського інституту стандартів у 1999 р. прийняти слово «Ческо» як офіційну коротку назву для країни (ČSN 
EN ISO 3166-1) викликало хвилю невдоволення в ЗМІ, яка тривала близько року. Проте у 2000 р. Інститут 
чеської мови констатував, що невдоволених листів на їхню адресу надходило значно менше. Так населення 
поступово більше-менш звикло до назви «Ческо». 

Чеська Республіка (ЧР) – це одна з невеликих держав Європи, розміщена в самому її серці, де беруть 
свій початок річки Лаба (Ельба) й Одра (Одер). На території країни поширені мальовничі європейські 
ландшафти, оточені з усіх боків горами та лісами, що надає їй неповторної чарівності й підтверджує те, що її 
недарма називають «перлиною Європи».  

Чехія включає на південному заході історичну область Європи ‒ Богемію (латинською мовою ‒ 
Bohemia, чеською ‒ Cechy, німецькою – Böhmen). На Чехію припадає 2/3 частини території всієї країни             
(рис. 1.2). Південно-східна частина країни – це історична область Моравія (рис. 1.2), а північно-східну 
частину країни називають Сілезією (чеською мовою Slezsko) (рис. 1.2). Країна розміщена переважно в 
межах Чеського гірського масиву (середня висота – 900 м), який часто називають Богемським плато. На його 
окраїнах простягаються середньовисотні гірські системи Шумава, Чеський Ліс, Рудні гори (Крушногір’я), 
Судети. 

Територія країни була заселена в глибокій давнині. Тут у стародавні часи проживало кельтське плем’я 
бойїв, тому її в минулому називали «країною боїв» – Богемією. Бойї проживали тут до 60 р. до н. е., коли 
їхню територію зайняли маркомани, які мешкали тут до V ст. н. е. Пізніше цю землю поступово заселили 
західнослов’янські племена. На межі VІ–VІІ ст. н. е. посилилися процеси об’єднання слов’янських племен, 
виникли перші племінні князівства, які в VІІ ст. об’єдналися й утворили державу Само, котра займала 
територію Моравії й прилеглих до неї районів. На території Моравії в період раннього феодалізму              
(833–906 рр.) виникла Великоморавська держава, до складу якої ввійшли території сучасних Чехії, Моравії, 
Словаччини, Південної Польщі, Північної Угорщини та Північної Австрії. Ще до  розпаду Великоморавської 
держави, у кінці ІХ ст. (880 р.), виникло князівство Пржемисловичів (Богемія), яке в 1085 р. стало 
королівством. Із другої половини ХІІ ст. королівство входило до складу Священної Римської імперії. 
Найвищий рівень розвитку королівства припадає на ХІІІ–ХІV ст., коли воно було однією зі значних держав 
феодальної Європи того часу. За часів правління Карла ІV, який був одночасно й імператором Священної 
Римської імперії, Чеське королівство значно розширило кордони Богемії, куди входили й моравські землі. 
Проте в ХVІ ст. Чехію включено до складу імперії австрійських Габсбургів, проте збережено певну її 
автономію. У 1620 р. після невдалого повстання й поразки чеського війська в битві на Білій горі (близько 
Праги) Богемія та Моравія позбулись автономних прав й стали звичайними провінціями австрійської імперії 
Габсбургів. Чехія на триста років втратила національну незалежність. 

Перша світова війна дала поштовх національно-визвольному руху та після розпаду Австро-Угорської 
імперії, 28 жовтня 1918 р., у Празі проголошено Чехословацьку Республіку. Словаччина приєдналася до неї 
30 жовтня, а 14 листопада 1918 р. Тимчасові національні збори проголосили єдину державу чехів і словаків 
– Чехословацьку Республіку, яку в скороченому варіанті називали Чехословаччиною (чес. 
Československo). Нова держава створена на основі Версальських угод, які дали змогу розв’язати політичні 
проблеми в Центральній і Південно-Східній Європі після Першої світової війни. До її складу ввійшли чеські 
землі (Чехія, Моравія, частина Сілезії), Словаччина, а з травня 1919 р. ‒ Закарпатська Україна 

(Підкарпатська Русь, або Рутенія). Після закінчення Першої світової війни, відповідно до рішень 
Версальського (1919), Сен-Жерменського (1919) і Тріанонського (1920) мирних договорів, визначено кордони 
Чехословаччини. Досягнуто домовленості про входження до складу об’єднаної чехословацької держави 
спірних із Польщею територій (Тешинська Сілезія, яка була розділена між обома країнами). Від польської 
Верхньої Сілезії після референдуму на користь Чехословаччини відійшла територія між річками Одра й 
Опава площею 316 км

2
  із 38 населеними пунктами. У Південній Моравії Чехословацька Республіка отримала 

околиці Вальжіцка (6 населених пунктів із територією в 93 км
2
). На півдні Чехії до неї відійшли землі 

Віторацка (104 км
2
). На півдні Словаччини значна частина кордонів установлювалася по річках Дунай та 

Іпель і на сході по р. Тиса. У районах Орави й Спіжа частина спірної території відійшла до Польщі. 8 травня 
1919 р. до Чехословаччини, за рішенням Паризької мирної конференції, приєднано також землі так званої 
Підкарпатської Русі (Закарпатської України) площею 12 467 км

2
 із населенням 580 тис. осіб. Отже, у 

результаті всіх цих змін у 1920 р. Чехословацька Республіка займала площу 140 394  км
2
, де проживало              

13 612 тис. осіб населення
1
. 

Чехословацька Республіка проіснувала близько 20 років. У період між двома світовими війнами вона 
стала однією з найрозвиненіших країн Європи. Проте в результаті краху зовнішньої політики, яка 
орієнтувалася на західних союзників, у 1938 р. Чехословаччина втратила територіальну цілісність. За 
рішенням Мюнхенської конференції фашистська Німеччина 1 жовтня 1938 р. анексувала прикордонну 
Судетську область (Західна Чехія). Це були винятково важливі в стратегічному й промисловому відношенні 
райони чеських земель, де переважало німецьке населення. Чехословаччина таким чином утратила 30 % 
території та 30 % населення. Автономна Словаччина за погодженням із німецьким урядом 14 березня            
1939 р. стала формально незалежною республікою, але фактично перебувала під контролем Німеччини. 
Незабаром територія власне чеських земель, Моравії й Сілезії 15 березня 1939 р. була окупована 
німецькими військами й оголошена німецьким «протекторатом Богемії і Моравії». Закарпатську Україну й 
значну частину Словаччини віддали хортистській Угорщині. Ці насильницькі зміни території та розчленування 
Чехословаччини були засуджені міжнародною громадськістю. 

                                                 
1
 Миштера Л. Экономическая география Чехословакии / Л. Миштера. – М. : Прогресс, 1984. – С. 15. 
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Чехословацьку державу відновлено в кордонах 1938 р. у 1945 р. після звільнення від німецько-
фашистської окупації Радянською армією. Після війни, 29 червня 1945 р., за договором із СРСР східну 
область Чехословаччини – Рутенію, або ж Підкарпатську Русь, – приєднано до СРСР й вона стала 

Закарпатською областю УРСР. Площа території Чехословаччини після територіальних змін 1945 р. 
становила 127 889 км

2
 і складалась із чеських та словацьких земель.  

28 жовтня 1968 р., у день річниці заснування самостійної держави чехів і словаків, Чехословаччину 
проголошено федерацією двох республік – Чеської Соціалістичної Республіки й Словацької Соціалістичної 
Республіки. 1 січня 1969 р. чеські та словацькі землі отримали статус республік у складі федеративної Чехо-
Словацької Соціалістичної Республіки (ЧССР). У квітні 1990 р. країну перейменовано на Чеську й 
Словацьку Федеративну Республіку (ЧСФР), проте вже тоді посилилися відцентрові тенденції до 
роз’єднання країни, які привели до остаточного мирного поділу Чехословаччини на дві суверенні держави ‒ 

Чеську та Словацьку.   
Сучасна територія Чехії остаточно визначилася після того, як у грудні 1992 р. Федеральні збори ЧСФР 

прийняли закон про розділ федерації. Згідно з новою конституцією, 1 січня 1993 р. Чеську Республіку 
проголошено самостійною суверенною державою в адміністративних кордонах, які існували до розпаду 
країни. Адміністративні межі між Чехією й Словаччиною стали міждержавним кордоном. 

Загальна площа сучасної території країни становить 78 866,7 км
2
 (площа суші – 77 276 км

2
)
2
. За 

розмірами території вона займає 21 місце серед європейських країн і 114 місце у світі. Протяжність 
території з півночі на південь становить 278 км, а із заходу на схід – 493 км. Мінімальна протяжність території 
країни по меридіану становить 276 км, а по паралелі – 452 км. На півночі Чехія межує з Польщею, на сході – 
зі Словаччиною, на заході й північному заході – із Німеччиною та на півдні – з Австрією. 

Сучасна територія Чехії має досить компактну форму. Максимальна протяжність у західно-східному 
напрямку в 1,8 раза перевищує максимальну протяжність у північно-південному напрямку. Із півночі на 
південь найбільш частими є віддалі в 130–150 км. Отже, типова віддаленість від кордонів до середини країни 
(«глибина території») становить усього 65–75 км. У Чехії немає населених пунктів, які б були віддалені від 
кордонів держави більше ніж на 105 км. Через невелику загальну площу території ⅔ її просторів потрапляє в 
50-кілометрову прикордонну зону. Помітно, що в країні понад ⅔ зайнятого населення в промисловості 
сконцентровано в 50–60-кілометровій прикордонній смузі території. Це свідчить про високий ступінь 
прикордонності території країни, що має неабияке значення в налагодженні регулярних транскордонних 
зв’язків із прикордонними регіонами сусідніх держав в умовах посилення процесів європейської інтеграції й 
транскордонного співробітництва. 

 
1.2. Географічне положення 

 
Чеська Республіка є внутрішньоконтинентальною європейською державою (рис. 1.1). Вона 

розміщена в середніх широтах північної півкулі, займаючи центральне положення в Європі в самому її серці, 
переважно на Чесько-Моравській височині. Між містами Пльзень і Хеб навіть установлено гранітний обеліск 
із надписом «Центр Європи».  

Найпівнічніша точка території країни розміщена поблизу села Лобендава на північ від м. Шлукнова 
району (окресу) Дечін Устецького краю (51° 03' 33,4" пн. ш.) на чесько-німецькому кордоні, який тут 
проходить по долині р. Шпрее (рис. 1.3).   

 

 
 

Рис. 1.3. Географічне положення найпівнічнішої  точки Чеської Республіки 
Джерело : http://cestovani.idnes.cz/objevujeme-nejsevernejsi-misto-ceska-kam-turisticke-  

znacky-nevedou-1gx-/tipy-na-vylet.aspx?c=A100412_135459_igcechy_tom. 
 

Крайня південна точка території (48° 33' 09" пн. ш.) розміщена на чесько-австрійському кордоні поблизу 
поселення Студанкі (кадастрова частина міста Вішші-Брод) за 1,7 км на південь від м. Вішші-Брод району 
Чеські-Крумлов Південночеського краю (рис. 1.4).  

                                                 
2
 Czech Republic [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ 

ez.html. 

http://cestovani.idnes.cz/objevujeme-nejsevernejsi-misto-ceska-kam-turisticke-%20znacky-
http://cestovani.idnes.cz/objevujeme-nejsevernejsi-misto-ceska-kam-turisticke-%20znacky-
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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Рис. 1.4. Найпівденніша точка Чеської Республіки 
Джерело : http://cs.wikipedia.org/wiki/Krajn%C3%AD_body_%C4%8Ceska. 

 
Крайня західна точка Чехії (12° 05' 26,1" сх. д.) розміщена на чесько-німецькому кордоні поблизу села 

Красна, яке лежить на захід від  м. Аш району Хеб Карловарського краю (рис. 1.5а). Крайня східна точка 
території країни (18° 51' 33,3" сх. д.) розміщена поблизу села Буковець на чесько-польському кордоні 
недалеко від стику кордонів Чехії, Польщі й Словаччини, на південний схід від м. Яблункова району Фрідек-
Містек Моравсько-Сілезького краю (рис. 1.5б).   

 

                           
                                                       а                                                                    б 

Рис. 1.5. Географічне положення найзахіднішої (а) і найсхіднішої (б) точок Чеської Республіки 
Джерело : http://cestovani.idnes.cz/nejvychodnejsi-bod-ceska-male-statni-tajemstvi-fr4-/igcechy.asp?  

c=A081022_144226_igcechy_tom; http://cestovani.idnes.cz/nasli-jsme-nejzapadnejsi- 
bod-cr-jinde-nez-pisou-pruvodce-pk4-/igcechy.asp?c=A081124_142922_igcechy_tom. 

 
Географічний центр країни розміщений за 400 м на північний схід від церкви села Чіхошть, 7 км від       

м. Ледеч-над-Сазавоу району Гавлічкув-Брод краю Височіна поблизу адміністративного кордону із Середньо-
чеським краєм (рис. 1.6). Він має кординати  49° 44' 37,5" пн. ш. і 15° 20' 19,1" сх. д. 12 грудня 2006 р. на 
висоті  527,9 м у географічному центрі країни встановлено пам’ятний камінь

3
. Максимальна протяжність 

території Чехії із заходу на схід між крайніми точками становить 493 км, а з півночі на  південь між крайніми 
точками – 278 км, що зумовлює невелику глибину державної території (максимально до 105 км) й визначає 
досить високий рівень компактності території країни.  

 

 
 

Рис. 1.6. Місцерозміщення географічного центру  

території Чеської Республіки  

 
Фізико-географічне положення території Чехії характеризується її місцерозміщенням у центральній 

частині Європи та віддаленістю від морів (рис. 1.1). Країна лежить переважно на межі двох орографічних  
систем – Чесько-Моравської (Богемської) височини й Бескид, які  є частинами гірської системи Західних 
Карпат. Чеська-Моравська височина простягається через усю країну із заходу на схід. Уздовж державного 
кордону розміщені гірські системи Судет, Шумави, Чеського Лісу, Рудних і Дечінських гір, Білих Карпат та 

                                                 
3
 Číhošť [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3% ADho%C5%A1%C5%A5. 

http://cestovani.idnes.cz/nejvychodnejsi-bod-ceska-male-statni-tajemstvi-fr4-/igcechy.asp?%20%20c=A081022_144226_igcechy_tom
http://cestovani.idnes.cz/nejvychodnejsi-bod-ceska-male-statni-tajemstvi-fr4-/igcechy.asp?%20%20c=A081022_144226_igcechy_tom
http://cestovani.idnes.cz/nasli-jsme-nejzapadnejsi-
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%25
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Моравсько-Чеських Бескид. Середня висота території становить 430 м над рівнем моря і є однією з 
найбільших у Європі. На висотах до 500 м розміщено 67 % території країни.  

На формування рельєфу держави значний вплив здійснювали ендогенні й екзогенні процеси. Льодовик, 
який проник на територію Чехії крізь Моравські ворота, зумовив різноманітність рельєфу та відмінності між 
окремими частинами території країни й значні перепади висот. Найнижча точка території розміщена в долині 
р. Лаба (Ельба) на північному заході країни, де на кордоні з Німеччиною вона опускається до 115 м над 
рівнем моря (рис. 1.7). Вона розміщена біля населеного пункту Грженсько в окресі Дечін Устецького краю. 
Найвища точка країни лежить на кордоні з Польщею в Судетах у гірському масиві Крконоше. Це гора 
Снєжка, абсолютна висота якої становить 1602 м. 

 

 
 

Рис. 1.7. Найнижча точка території Чеської Республіки  
поблизу села Грженьско на чесько-німецькому кордоні 
Джерело : http://cs.wikipedia.org/wiki/Geografie_%C4%8Ceska 

 

Через територію Чехії по найвищих гірських вершинах проходить Головний європейський вододіл, який 
розділяє орографічні частини країни на басейни Балтійського, Чорного й Північного морів. Тут через значні 
висоти над рівнем моря та положення в центрі Європи містяться витоки двох великих європейських рік – 
Ельби й Одри. Ріки Чехії стікають переважно в Північне море, Південної Моравії – у Чорне море, а північної 
частини Моравії й частково північної частини Богемії – у Балтійське море. 

Чехія як внутріконтинентальна країна має порівняно середню віддаленість території від морів. Так, 
віддаль до моря від кордонів країни на північ і південь майже однакова. Від найпівнічнішої точки країни до 
Щецинської бухти на Балтійському морі відстань становить 326 км, а від м. Вішші-Брод до Венеціанської 
затоки на Адріатичному морі – 322 км. До Північного моря в гирлі Ельби (Лаби) віддаль від крайньої західної 
точки дещо більша

4
 – 381 км, до Чорного моря – близько 1000 км. Незважаючи на віддаленість від морів, 

Чехія все ж таки має доступ до Балтійського моря через територію Польщі, а по Ельбі через територію ФРН ‒ 

до Північного моря. 
Територія країни витягнута із заходу на схід, тому в східному напрямку посилюється континентальність 

клімату. Це зумовлює значний вплив на характер вегетації сільськогосподарських культур в окремих 
частинах країни. 

Особливості політико-географічного положення країни визначаються тривалим історичним 
розвитком, у процесі якого сформувалися чеська нація й Чеська держава. Після Другої світової війни Чехія 
перебувала на географічних рубежах двох відмінних соціально-економічних систем, межуючи з СРСР на 
сході й ФРН – на заході. Після трансформації суспільно-політичних систем у країнах Центрально-Східної 
Європи Чехія разом із колишніми соціалістичними країнами Польщею, Словаччиною й Угорщиною обрала 
курс на інтеграцію в загальноєвропейські та євроатлантичні структури. Нині Чехія, ставши членом НАТО і 
ЄС, межує з державами, які входять у ці організації, що сприяє їх зближенню й посиленню співробітництва.    
Із державами-сусідами Чехія нині не має ніяких політичних суперечностей і претензій. Значення політико-
географічного положення з підвищенням рівня економічного потенціалу країни постійно зростає. Цьому 
сприяють зміни геополітичної ситуації в Центральній Європі, тісне співробітництво Чехії з країнами ‒ членами 

ЄС та НАТО. Сусідство з державами, які мають спільні інтереси й цілі, сприяє становленню Чехії як ключової 
держави Центральної Європи. 

Економіко-географічне положення Чехії є вигідним і характеризується інтенсивним використанням 
території та її географічного середовища. Географічний потенціал різних місцевостей країни відмінний і 
використовується з різним ступенем інтенсивності, що зумовлено відмінностями геологічної будови, рельєфу 
й клімату території. Розміщення Чехії в центрі Європи зумовлює те, що вона є транзитною країною. Щодо 
цього центральність Чехії в транспортно-географічному положенні зумовлює зручності її положення на 
меридіональних і широтних магістралях загальноєвропейського значення. Важливе значення має ділянка її 
території в районі Моравських воріт та долині Морави (між Чеським масивом і Карпатами, Карпатами й 
Альпами). Тут перетинаються важливі шляхи сполучення, які з’єднують Східну, Західну, Північну та Південну 
Європу. Через територію Чехії проходять потужні транс’європейські транспортні коридори, що важливо для 
транспортування вантажів і пасажирів, число яких із розвитком міжнародних зв’язків постійно зростає. 
Зручності й вигідні сторони центрального транспортно-географічного положення Чехії посилилися з початку 

                                                 
4
 Миштера Л. Экономическая география Чехословакии / Л. Миштера. – М. : Прогресс, 1984. – С. 12. 
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1990-х років після проголошення її незалежності. Чехія займає важливе серединне положення в європейській 
енергетичній і газотранспортній системі, що сприяє подальшому розвитку необхідних елементів міжнародної 
інфраструктури. Водночас послабилися несприятливі сторони економіко-географічного положення, 
зумовлені віддаленістю Чехії від морських шляхів сполучення.  

Зручності сусідства із сусідами першого порядку посилюються тим, що відносно недалеко від кордонів 
країни розміщені провідні промислові й сільськогосподарські райони сусідніх країн (Польщі, Німеччини, 
Австрії та Словаччини). Це важливо для розширення інтеграційних зв’язків і розвитку транскордонного 
співробітництва. При цьому важливе значення має те, що на кордонах із сусідніми країнами існує значна 
кількість транспортних виходів, які полегшують торговельні та інші зовнішньоекономічні зв’язки. При 
невеликих розмірах і малій «глибині» території Чехія об’єктивно перебуває в особливо тісному сусідстві з 
країнами «Вишеградської четвірки» й характеризується високим ступенем так званої прикордонності, тобто 
на прикордонні райони припадає значна частка площі території, господарського потенціалу й населення 
країни. Смуга в 50–60 км від кордонів охоплює всі великі міста Чехії (за винятком Праги). Промисловість Чехії 
концентрується переважно на півночі й північному заході, так само як значна частина промислового 
виробництва Польщі та Німеччини сконцентрована поблизу її кордонів. Це сприяє налагодженню тісних 
виробничо-економічних зв’язків між постачальниками й споживачами через невелику транспортну 
віддаленість і втягування держави у світові господарські зв’язки. Можливість взаємодоповнюваності 
економіки Чехії, Польщі й Німеччини посилюється тим, що суміжними є великі та навіть найбільші ядра їхніх 
територіальних структур. Економічне співробітництво особливо яскраво проявляється в прикордонних 
районах Чехії з Польщею й Німеччиною через те, що значна частина промислового виробництва цих країн 
зміщена в бік їхніх спільних кордонів. У прикордонній смузі є декілька зон контактів, серед яких різко 
виділяється стик Остравсько-Карвінського кам’яновугільного басейну з Верхньою Сілезією Польщі. Ця зона 
контакту, займаючи центральне положення в Європі, має чимале значення для посилення інтеграційних 
процесів між країнами.  

Важливе значення має також взаємне сусідство Чехії й Словаччини, які тривалий час перебували в 
складі Австрійської, Австро-Угорської імперій та Чехословаччини й складали єдиний взаємодоповнюючий 
господарський комплекс. Тривалий спільний розвиток сприяє налагодженню тісних економічних, 
гуманітарних та інших зв’язків між двома братніми країнами. Придунайська Словаччина відкриває для Чехії 
шляхи на південний схід до Чорного моря, в Україну й Угорщину та інші країни Південно-Східної Європи. 
Окрім того, поблизу чесько-словацького кордону простягається низка старих великих районів традиційної 
обробної промисловості. Тут зосереджені як текстильна, так і інші галузі легкої промисловості, харчова 
промисловість та особливо розвинуте машинобудування, у галузях якого ефективні міжнародна 
спеціалізація й кооперація виробництва. Загалом близькість і доступність, історичні зв’язки виступають 
важливим стимулом посилення економічної співпраці між Чехією та Словаччиною. 

Нині поряд зі всією складністю й значимістю суспільно-географічного положення Чехії загалом особливо 
помітно, порівняно з післявоєнними роками, зростає саме значення економіко-географічного положення, 
використання зручностей якого передусім донедавна утруднювала політична ситуація в Європі, коли 
існували дві відмінні суспільно-політичні системи. У сучасних умовах саме суспільно-географічне положення 
є тим чинником, який робить Чехію важливою ланкою посилення економічних зв’язків між колишніми та 
новими членами ЄС і «своєрідним мостом» між країнами Центрально-Східної й Західної Європи. 

 
1.3. Кордони 

 
Серед країн Європи Чехія має порівняно компактну територію й межує лише з чотирма країнами. 

Загальна протяжність її кордонів становить 2290,2 км
5
. На 1 км її кордонів у середньому припадає       

34,4 км
2
 просторів країни, що свідчить про значну компактність її державної території. Кордони Чеської 

держави змінювалися багато разів у різні історичні періоди державності чеського народу. Однак країна 
завжди займала територію Чесько-Моравської височини, обмежену з трьох сторін середньовисотними 
горами, які в окремих місцях перевищують 1000 м (Шумава, Судети, Чеський Ліс, Рудні гори). Ці природні 
межі визначали переважно територію розселення чехів та їхніх державних утворень. Після  втрати 
державності в 1620 р., коли чеські землі опинилися під владою Габсбургів і стали австрійськими провінціями, 
усе ж таки вони зберегли свої давні кордони, проведені переважно по окраїнних хребтах Чеського масиву й 
Карпат. 

У 1918 р., після розпаду Австро-Угорської імперії, у результаті національно-визвольної боротьби чехів і 
словаків утворено Чехословацьку Республіку на основі компромісної угоди між чеськими та словацькими 
центрами національного руху про приєднання словацьких земель до Чехії в рамках єдиного державного 
утворення. Кордони Чехословацької Республіки визначені Версальським (1919), Сен-Жерменським (1919), 
Тріанонським (1920) мирними договорами. До Чехословацької Республіки відійшла частина території 
Тешинської Сілезії, незначна територія Верхньої Сілезії між ріками Одрою й Опавою, Підкарпатська Русь 
(Закарпатська Україна), а також невеликі території, заселені  чехами на півдні Моравії й Чехії (райони 
Вальтіцка та Віторацка). Територія Закарпатської  України під назвою Підкарпатська Русь увійшла до 
Чехословацької Республіки й мала отримати автономний статус, проте автономія не була реалізована. У 
1938 р. під тиском Німеччини та Італії при згоді зі сторони своїх колишніх союзників ‒ Англії й Франції 
Чехословаччина змушена була передати західні райони Чехії – Судетську область ‒ фашистській 

                                                 
5
 Czech Republic [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ 

ez.html. 

https://www.cia.gov/library/
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Німеччині (рис. 1.8) і Тешинську Сілезію – Польщі, що призвело до зміни державних кордонів Чехії. Після 
Другої світової війни Чехословаччина була відновлена в колишніх кордонах 1938 р., проте на сході вони 
зазнали змін. За  Московським договором від 29 червня 1945 р. до СРСР відійшли території Підкарпатської 
Русі, яка стала частиною Української Радянської Соціалістичної Республіки, проте ці зміни не торкнулися 
кордонів історичних земель Чехії. 

 
 

Рис. 1.8. Територія Судетської області  
Чехословаччини, переданої Німеччині в 1938 р.   

 
Сучасні кордони Чеської Республіки успадковані від колишньої єдиної чехословацької держави 1 січня 

1993 р., коли Чехословацька федерація розпалася на дві незалежні держави – Чеську й Словацьку 
Республіки. Кордони з Польщею, Німеччиною та Австрією залишалися без змін (рис. 1.9). Кордон зі 
Словаччиною остаточно встановлено в 1997 р., коли обидві держави узгодили питання обміну невеликими 
територіями в районі р. Морави. Після вступу ЧР до Європейського Союзу (ЄС) на її кордонах прикордонний 
контроль послабився. Одночасно зі вступом в ЄС ЧР підписала Шенгенську угоду й із 21 грудня 2007 р. на її 
сухопутних кордонах повністю відмінено прикордонний контроль. 31 березня 2008 р. його відмінили й на 
авіарейсах, які прибувають із країн ‒ членів Шенгенських угод. Кордони країни внаслідок домінування 

контактної функції та європейських інтеграційних процесів нині стали прозорими.  
 

 
 

Рис. 1.9. Сусідське політико-географічне  
положення Чеської Республіки 

 
Нинішні кордони Чехії переважно проходять по природних рубежах (горах, річках). Протяжність 

державних кордонів по річках, струмках та інших водних об’єктах становить 750 км (28,8 % усієї довжини 
кордонів). Через значну компактність території й невелику «глибину» території Чехія має хороші можливості 
для зовнішніх контактів із сусідніми країнами (рис. 1.9). Велика протяжність кордонів значною мірою 
полегшує зовнішньоекономічні зв’язки при значній кількості транскордонних виходів у сусідні країни. Більше 
половини рубежів країни (55,7 %) припадає на Німеччину й Австрію, із якими Чехія в останні роки значно 
розширила зовнішньоекономічні зв’язки. На кордонах країни розміщено значну кількість пунктів пропуску, 
серед яких  понад 80 ‒ автомобільні (рис. 1.10) і 26 – залізничні. 

 

 
 

Рис. 1.10. Автомобільний кордонний перехід Грженсько-Шмілка 
на чесько-німецькому кордоні  

Джерело : http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_hranice_%C4%8Ceska. 

 
Найпротяжніший кордон країни ‒ на заході з Німеччиною (810,3 км). Він визначений у 1918 р. за 

Версальським мирним договором і нині є суцільно гірським, проходячи по найвищих вершинах Судетів, 
Рудних гір, Чеського Лісу й Шумави та гірських ріках і водотоках. Довжина чесько-німецького кордону по 
водотоках становить 290 км. Після Другої світової війни цей кордон підтверджено договорами між ЧССР і 
ФРН та ЧССР і Німецькою Демократичною Республікою. У листопаді 2004 р. законодавчо затверджено деякі 
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зміни лінії державного кордону з Німеччиною. Тепер кордон із Німеччиною майже удвічі коротший, ніж до 
Другої світової війни. Серед гірських проходів найважливішими є ущелина річки Лаби (Ельби), яка веде на 
територію землі Саксонія сучасної ФРН (рис. 1.6), та Хебський прохід по долині річки Огрже, який веде в 
Баварію (ФРН). На чесько-німецькому кордоні діє 27 автомобільних (43 % від усієї кількості на кордонах 
країни) переходів і сім залізнизничних переходів. Найважливіший залізничний перехід на чесько-німецькому 
кордоні ‒ перехід Дечін–Бад Шандау, на який припадає 47 % вантажообороту між двома країнами.  

Кордон із Польщею на півночі країни за протяжністю є другим – 761,8 км. Він переважно гірський, 

проходить по найвищих точках Судетських, Йїзерських й Орліцьких гір, гірського масиву Єсеніки та відрогах 
Західних Карпат. Тільки в басейні р. Одри чесько-польський кордон рівнинний (Тешинська Сілезія). Частина 
чесько-польського кордону проходить по річках Йїзера, Орліце, Опава й Олше та їхніх долинах. 

Кордон між Чехією й Польщею вперше з’явився після консолідації польських племен, з одного боку, і 
підпорядкування Моравії чеськими князями в ІХ ст. ‒ з іншого. Кордон припинив своє існування після 

остаточного включення чеських земель до складу Австрійської імперії в 1713 р.  
Новий чесько-польський кордон установлено після Першої світової війни в 1920 р., коли Тешинську 

Сілезію за результатами плебісциту серед місцевого населення поділено між Польщею та Чехословацькою 
Республікою. До Чехословаччини відійшла частина території в районі Тешина площею 1269 км

2
 із 

населенням 285 тис. осіб, а також невелика територія (316 км
2
) у районі Верхньої Сілезії між ріками Одра й 

Опава. Сучасний кордон із Польщею в Чеській Сілезії офіційно встановлений за договором 1958 р. частково 
по р. Олше (Ольше, пол. Ольза). Довжина водно-річкової частини чесько-польського кордону становить            
103 км. Тоді ж відбувся обмін територіями в рамках корекції кордонів. У 1988 р. чесько-польський кордон 
зазнав деяких змін на водотоках, які законодавчо затверджені в листопаді 1988 р. У квітні 2011 р. чеське 
радіо передало повідомлення, що Міністерство внутрішніх справ Чехії планує передати Польщі 365 га 
земель у Ліберецькому краї, які розміщені на т. зв. Фрідлантському півострові, між польським містами 
Сверадув-Здруй і Богатиня. Це пов’язано з тим, що після корекції кордонів й обміну територіями між двома 
країнами у 1958 р. виникла різниця в 368,4 га на користь Чехії. 8 квітня 2011 р. польська сторона заявила, що 
планована корекція пов’язана не з цим «прикордонним боргом», а з адміністративними процедурами 
унаслідок змін течії річок і річкових долин

6
.   

Сучасний чесько-польський кордон має важливе значення, оскільки по обидва його боки розміщені 
найбільш економічно розвинуті Верхньосілезький (Польща) й Остравсько-Карвінський (Чехія) та інші важливі 
промислові райони обох країн. Це посилює інтеграційні процеси між країнами й сприяє розгортанню активної 
транскордонної співпраці між прикордонними територіями обох країн. На цьому кордоні є значна кількість 
важливих міждержавних кордонних переходів (23 автомобільних і 10 залізничних). Найінтенсивніше зв’язки 
між двома країнами здійснюються через кордонний перехід Чеські Тешин–Цешин. До 20.12.2007 р. на 
чесько-польському кордоні загалом функціонувало 117 кордонних переходів, із яких 107 ‒ автодорожні (у      
т. ч. й туристські та малого прикордонного руху) і 10 ‒ залізничні. Після приєднання Чехії й Польщі до 

Шенгенських угод усі кордонні переходи відмінені, а перетин кордону дозволено в будь-якому місці.  
Чесько-австрійський кордон має протяжність 466,3 км і проходить переважно по вершинах гірського 

масиву Шумави й Новоградських горах. Тільки південно-східна ділянка цього кордону є рівнинною, оскільки 
вона проходить по рівнинних  просторах Чесько-Моравської височини та басейну рік Морава й Діє. 
Протяжність водних кордонів з Австрією ‒ 171 км. Чесько-австрійський кордон установлено після Першої 

світової війни за рішеннями Версальського (1919) і Сен-Жерменського (1919) мирних договорів та є 
переважно старою межею колишніх державних утворень. Після Другої світової війни він залишився фактично 
без змін. Після сторення Чеської Республіки редемарковано лінію проходження чесько-австрійського кордону 
й внесено деякі невеликі зміни, які законодавчо оформлено в січні 2001 р. Нині на чесько-австрійському 
кордоні діє 15 автомобільних і чотири залізничних переходи. 

Східний кордон Чехії – це кордон зі Словаччиною, із якою Чехія з 1918 до 1993 р. складала єдину 
державу – Чехословаччину. Цей кордон є колишньою адміністративною межею між двома республіками 
Чехословацької федерації. Він став міждержавним кордоном із 1 січня 1993 р. і має протяжність 251,8 км    
(11 % протяжності всіх кордонів). Остаточно демаркований у 1997 р. після обміну невеликими територіями в 
басейні р. Морава. Чесько-словацький кордон – переважно гірський, проходить по відрогах Західних (Білих) 
Карпат, Явірників і Моравсько-Чеських Бескид. Південно-східна ділянка цього кордону проходить по               
р. Морава й рівнинно-горбистих місцевостях Моравського красу. Протяжність річкової ділянки чесько-
словацького кордону становить 71 км. Кордон зі Словаччиною має найвищий ступінь контактності через 
значну кількість транспортних переходів. Тут діє 16 автомобільних і 8 залізничних переходів (65 % усього 
пасажиро- й вантажопотоку через кордони країни). 

Загалом кордони Чехії в умовах посилення процесів європейської інтеграції стали більш контактними та 
інтеграційними, значно зросла кількість кордонних переходів на кордонах із Німеччиною й Австрією, 
інтенсивно формується прикордонна інфраструктура. Після вступу Чехії в ЄС посилилися вигідні сторони її 
транспортно-географічного положення, що сприяє широкому розгортанню зовнішньоекономічних зв’язків 
країни з ближніми й далекими сусідами. Чеська Республіка, підписавши Шенгенські угоди, відмінила 
прикордонний контроль зі своїми сусідами (Німеччиною, Австрією, Словаччиною та Польщею) 21 грудня     
2007 р. і тепер ці кордони можна перетинати в будь-якому місці. Прикордонний контроль існує тільки в 
аеропортах, куди прибувають літаки з країн, які не входять у Шенгенську зону. 

 

                                                 
6
 Zmieni się granica Polski z Czechami. Dostaniemy kawałek ziemi [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://wyborcza.pl/1,76842,9399527,Zmieni_sie_granica_Polski_z_Czechami__Dostaniemy_kawalek.html#ixzz2kcvL9Sc6. 

http://wyborcza.pl/1,76842,9399527,Zmieni_sie_granica_Polski_z_Czechami__Dostaniemy_kawalek.html#ixzz2kcvL9Sc6
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1.4. Державна символіка 
 

Сучасна державна символіка Чехія має глибокі історичні традиції, проте до ХХ ст. національного 
прапора в Чехії не було. Кольори чехословацьких прапорів пов’язані з розфарбуванням гербів. На прапорах 
Чеського королівства в ХІІІ–ХІV ст. зображався білий лев на червоному полотнищі. У період австрійського 
панування прапор землі Чехії складався з червоної й білої смуг. Ці кольори широко використовували як 
символи в національно-визвольному русі ХІХ – початку ХХ ст. У ХІХ ст. з’явилися різні варіанти прапора зі 
смуг цих кольорів. У 1918 р., коли проголошено незалежність Чехословацької Республіки, державний прапор 
країни являв собою біло-червоне полотнище (рис. 1.11). Під цим прапором воювали чеські війська в період 
Першої світової війни.  

 

 
 

Рис. 1.11. Історичний прапор Чехії 

 
Біло-червоний прапор уперше з’явився як офіційний символ чехословацької держави 18 жовтня 1918 р. 

у Вашингтоні, на будинку відомого чеського політичного діяча Томаша Масарика, майбутнього президента 
Чехословаччини. Кольори цього прапора асоціювалися з кольорами історичного герба королівства Богемія із 
зображенням білого лева на червоному полі. Уже в кінці 1918 р. розпочала роботу комісія зі зміни державних 
символів, яка в червні 1919 р. вирішила додати до білої й червоної смуг синій трикутник, оскільки синій колір 
був на гербі Моравії та Словаччини, адже ці історичні області також у середньовіччі входили до складу 
чеської держави й правомірно могли розраховувати на відображення своєї історичної символіки в 
державному прапорі. 30 березня 1920 р. чехословацький триколор затверджено державним прапором 
Чехословаччини. Чехословаччина пронесла цей прапор через усю свою історію у ХХ ст. Мінялись офіційні 
назви країни, офіційна ідеологія, мінявся герб, утрачаючи й набуваючи хрестів, зірок та інших атрибутів, 
проте прапор залишався попереднім. 

На початку 1990-х рр., коли майбутній розпад Чехословаччини став очевидним, Геральдичний комітет 
чеських Національних зборів почав підготовку нових державних символів. Після тривалих дискусій 17 грудня 
1992 р., Геральдичний комітет вирішив зробити прапором Чеської Республіки колишній прапор 
Чехословаччини. Після розпаду ЧСФР на Чехію та Словаччину з 1.01.1993 р. цей прапор оголошено 
державним прапором Чеської Республіки.  

Нинішній варіант прапора Чехії – це прямокутне полотнище, що складається з двох рівних 
горизонтальних смуг білого (зверху) та червоного (знизу) кольорів із синім клином із правого боку. 
Співвідношенням довжини прапора до його ширини становить 2:3 (рис. 1.12). 

 

 
 

Рис. 1.12. Прапор Чеської Республіки 

 
Синій колір на прапорі символізує колір Моравії. Згідно з однією з версій, червоний колір на прапорі 

символізує кров, пролиту патріотами за свободу батьківщини, білий – чистоту ідеалів і миролюбство, синій ‒ 
безхмарне небо та ясні горизонти країни, рівносторонній трикутник ‒ рівність і єдність регіонів та народів, які 

населяють Чехословаччину. Історичні області Чеської Республіки мають свої прапори. Так, прапор Моравії є 
комбінацією жовтого й червоного кольорів у вигляді двох рівних за шириною горизонтальних смуг (рис. 1.13). 
Прапор Чеської Сілезії поєднує жовтий і чорний кольори (рис. 1.14). 

 

                                                              
 

Рис. 1.13. Сучасний прапор Моравії                       Рис. 1.14. Сучасний прапор Чеської Сілезії 
 

Сучасний герб Чехії ‒ комбінація із гербів історичних областей Богемії, Моравії та Сілезії (рис. 1.15). 

Герб Богемії – білий лев із двома хвостами й золотою короною на червоному фоні. Герб Моравії – червоно-
білий орел на синьому фоні, а гербом Сілезії є чорний орел на золотому фоні. На сучасному гербі Богемія 
представлена двічі по діагоналі, що пояснюється васальною залежністю моравських і сілезьких земель від 
королів Богемії, характерною для Середньовіччя. Герб Моравії розміщений у правому верхньому чотирикутнику, а 
Сілезії – у нижньому лівому чотирикутнику (рис. 1.15).  
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Рис.  1.15. Великий Державний герб Чеської Республіки 

 
Перший варіант герба Богемії з’явився в 1158 р. за короля Владислава ІІ, коли чорного орла змінив на 

чеському гербі білий лев на червоному щиті
7
. Перше свідчення про наявність герба чеського правителя 

датується 1192 р. На печатці Пржемисла Отакара І зображено вершника, котрий несе щит з орлом. До цього 
часу на гербі Чеського королівства розміщувався чорний орел на білому щиті в оточенні язиків полум’я. Це 
був родовий герб першої династії чеських королів Пржемисловичів, які правили в Богемії з 874 р. до 1306 р. 
У кінці ХІІ ст. чеський лев отримав корону, а пізніше, на межі ХІІ–ХІІІ ст., при королі Пржемислі ІІ Отакарі лев 
став зображатися двохвостим. У кінцевому варіанті герб утвердився до 1250 р. і зберігався протягом 
багатьох віків. Гербом чеського короля став срібний лев із двома хвостами й золотою короною на червоному 
полі, у повному варіанті доповнений шоломом із крилами, обсипаними золотим липовим листям. Інколи 
коронованого лева оточували герби земель, залежних від чеських королів: Моравії, Сілезії, Верхньої та 
Нижньої Лужиці, деяких австрійських, угорських і німецьких володінь.  

У 1490 р. на довгий час установилася персональна унія між Чеським й Угорським королівствами. 
Королівський герб набув форми розділеного на чотири частини щита, на полях якого чергувались угорські 
смуги з двохвостим левом, а в центрі поміщено герб правлячої династії

8
. Після того, як Чехія в 1526 р. стала 

частиною імперії Габсбургів, герб змінено й чеський лев став одним з елементів австрійського герба. Якщо 
король отримував також титул римського імператора, чотиричастковий щит поміщали на грудях двоголового 
імператорського орла. Самостійний розвиток чеської королівської символіки завершився в 1752 р. уведенням 
уніфікованого імператорського герба, загального для австрійських і чеських земель. У 1766–1866 рр. 
поєднання чеських геральдичних символів із двохвостим левом у центрі поміщалось у верхньому кутку 
головного щита на великому гербі австрійських правителів. 

Після розпаду Австро-Угорської імперії й проголошення самостійної Чехословацької Республіки            
28 жовтня 1918 р. нова держава тимчасово користувалася гербом із двохвостим левом, який пізніше був 
замінений трьома державними гербами, дійсними до 1960 р. У 1919 р. колишній герб Чеського королівства 
став гербом Чехословацької Республіки. У 1919–1920 рр. великий герб зі щитоносцями включав у себе також 
неофіційний державний девіз «Правда перемагає». У центрі середнього герба розміщувався двохвостий лев, 
а на окремих полях четверочасткового щита зображувалися земельні знаки Словаччини (червоний щит із 
шестикінцевим білим хрестом над трьома синіми пагорбами), Закарпатської України, Моравії й Сілезії. 
Малий герб зображував чеського лева з малим словацьким щитом на грудях. 

Із 1945 р. єдиним державним гербом Чехословаччини став малий герб. Проте в 1960 р. у зв’язку з 
проголошенням країни соціалістичною республікою його видозмінено. Лева позбавлено корони, його місце 
зайняла червона зірка. На грудях лева зник традиційний словацький щиток із хрестом і з’явилася нова 
емблема – партизанське вогнище на фоні гори як пам’ять про антифашистське Словацьке повстання 1944 р. 
(рис. 1.16).  

 
 

Рис. 1.16. Державний герб Чехословацької Соціалістичної  
Республіки у 1960–1989 рр. 

 
Після «оксамитової революції» 1989 р. і перейменування ЧССР на ЧСФР змінено державну символіку. 

Відновлено малий герб 1919 р. ‒ і лев отримав корону, замість зірки. Проте словацький національний рух зразу 

виступив за повернення попереднього герба Словаччини, тому Національні збори ЧСФР затвердили новий 
федеральний герб, на якому двічі повторювалися герби Чехії й Словаччини, що означало повну рівність двох 
частин країни. Після розпаду Чехословаччини офіційний герб Чехії зазнав змін. Вирішено розмістити на 
Державному гербі національні герби історичних земель – Чехії, Моравії й Сілезії, підкреслюючи рівність усіх 

                                                 
7
 Национальная символика Чехии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.countries.ru/index.cgi?pid=1793. 

8
 Чехія. Загальна інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://svit.ukrinform.ua/Chehia/chehia.php. 

http://www.countries.ru/
http://svit.ukrinform.ua/Chehia/
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земель країни. На новому четверочастковому великому гербі Чеської Республіки чергується двохвостий лев із 
моравським орлом (на синьому полі) і сілезьким орлом (на золотому полі) (рис. 1.15). Затверджено й малий герб – 
білий лев у золотій короні на червоному щиті, що стоїть на задніх лапах і повернутий на захід (нагадує про 
середньовічне чеське королівство)  (рис. 1.17). 

 

 
 

Рис. 1.17. Малий Державний герб Чеської Республіки 
 
Президентський штандарт Чеської Республіки являє собою біле квадратне полотнище, у центрі  

зображено великий Державний герб. Його доповнюють липові гілки обабіч, девіз «Правда перемагає». На 
каймі розміщено язики полум’я державних кольорів (рис. 1.18). 

 

 
 

Рис. 1.18. Президентський штандарт Чеської Республіки 

 
Гімном Чеської Республіки є композиція «Де моя батьківщина?» (Koe domov můj?), яка використовується з 

1993 р. як національний Гімн країни. Автор тексту ‒ чеський поет Йозеф Кайєтан Тил, музики –  композитор 

Франтішек Скроуп. Композицію написано ними для комедії «Fidlovačka aneb zádný hnev a zádná rvacka», 
уперше поставленої в Празькому театрі Stavovské Divadlo 21 грудня 1831 р. Вона нагадує про чеське 
Відродження першої половини ХІХ ст. Із 1920 р. ця композиція вживалася як складова частина національного 
Гімну Чехословацької Республіки, де поряд із першим куплетом чеською мовою наявний другий – на 
словацькій – «Nad Tatrou sa blýska», який нині став національним Гімном Словаччини. Із 1993 р. уживається 
такий текст композиції:  

Kde domov můj? 

Kde domov můj? 

kde domov můj? 

Voda hučí po lučinách, 

bory šumí po skalinách, 

v sadě skví se jara květ, 

zemský ráj to na pohled! 

A to je ta krásná země, 

země česká domov můj, 

země česká domov můj!   
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РОЗДІЛ ІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ Й РЕСУРСИ 
 

2.1. Тектонічна будова й рельєф 
 

Більшість території Чехії належить до герцинських складчастих структур, які сформувалися в результаті 
верхньопалеозойської складчастості. У структурному відношенні на її території виділяють Чеський 
(Богемський) масив як частину європейських герценід. На структурах епігерцинської платформи 
сформувалася смуга середньовисотних складчасто-брилових омолоджених гір. Фундамент складений 
породами протерозою, які пізніше зазнали процесів байкальської складчастості й метаморфізму. У кінці 
вариського тектогенезу формувалася моласа, місцями вугленосна (Остравсько-Карвінський басейн), 
відбувалася консолідація Чеського масиву. Активні орогенні рухи, що відбулися в сусідній Альпійській 
геосинклінальній області, проявились і в межах епігерцинської платформи. Антеклізи були підняті на              
1000–1200 м. Синеклізи піднімалися значно повільніше. У процесі підняття окремих тектонічних блоків 
відбувалось утворення розломів, які супроводжувалися вулканічною діяльністю (базальти континентального 
типу). Диференційований характер рухів визначив основну особливість рельєфу країни, роздробленість та 
часте чергування гірських хребтів і котловин. У межах антекліз осадовий чохол малопотужний, у низці 
випадків ерозійні процеси оголюють палеозойський кристалічний фундамент (рис. 2.1). Водночас для 
синекліз характерні потужні товщі морських мезозойських відкладів потужністю понад 2000 м. Накопичення 
осадів і формування рельєфу пов’язане з тектонічними рухами пізнього мезозою епохи тектогенезу

9
. 

 

 
 

Рис. 2.1. Геологічна карта Чеської Республіки 

 
Складчасті структури Чехії належать до горстових масивів – їхня поверхня складена кристалічними 

породами, пісковиками або вапняками, дуже денудована. Контури обмежені розломами. Скидові схили 
масивів досить круті, чітко виражені й настільки молоді, що біля підніжжя ще не сформувалися денудаційні 
ділянки. Вершини, навпаки, виположені та є залишками поверхні вирівнювання мезозойського й 
кайнозойського періодів. На сході Чеської Республіки розвинуті наймолодші, кайнозойські структури 
Альпійсько-Гімалайського геосинклінального поясу, які представлені гірською дугою Західних Карпат – 
паралельні ланцюги хребтів, складені флішевими відкладами, що нагромадилися в палеогені (рис. 2.1).  

Межа між двома головними тектонічними структурами проходить по розлому земної кори в напрямку 
Брно–Зноймо–Вишков–Пршеров–Острава, тобто з південного заходу на північний схід. 

Територія Чехії належить до слабкосейсмічних областей. На території країни землетруси досягали        
7 балів у районах Красліце, Трутнова, Опави. Більшість зареєстрованих у Чехії землетрусів мали епіцентри 
за межами її території – у сусідніх областях молодого гороутворення в Альпах і Карпатах. 

Різноманітність тектонічних структур значною мірою визначила складність і різноманітність рельєфу 
Чехії (рис. 2.2). Країна розміщена в межах двох орографічних систем – Чеського масиву (Богемської 
височини) і Бескид, які входять  у гірську систему Західних Карпат.  

Середня висота території Чехії становить 430 м над рівнем моря та є однією з найбільших у Європі. На 
висотах до 500 м розміщено 67 % території країни (52 817 км

2
) (рис. 2.3). Висоти від 500 до 1000 м займають 

32 % території країни (25 222 км
2
), а вище 1000 м – усього 1,05 % (827 км

2
)
10

. Для Чехії найбільш типові (70 % 
території) горбисті місцевості до 750 м. Низькогірський рельєф займає близько 8 % території країни, а гори 
понад 1550 м практично відсутні

11
.  

                                                 
9
 Геологія Чехії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/. 

10
 Česká republika [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696/_s.155/7205?docid=3. 

11
 Государство в центре Европы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.countries.ru/?=1812. 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Красліце&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/Трутнов
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Опава&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/Землетрус
http://uk.wikipedia.org/wiki/Епіцентр
http://uk.wikipedia.org/wiki/Гороутворення
http://uk.wikipedia.org/wiki/Альпи
http://uk.wikipedia.org/wiki/Карпати
http://uk.wikipedia.org/wiki/%20
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.%20155/
http://www.countries/
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Рис. 2.2. Територія Чеської Республіки на космічному знімку  
Джерело : http://cs.wikipedia.org/wiki/Geografie_%C4%8Ceska. 

 

 
 

Рис. 2.3. Фізична карта Чеської Республіки 
Джерело : http://www.maps.com/ref_map.aspx%3Fpid%3D11995. 

 
На формування рельєфу значний вплив мали ендогенні та екзогенні процеси. Льодовик, який проник із 

півночі на територію країни крізь Моравські ворота, зумовив різноманітність рельєфу й відмінності між 
окремими частинами території країни та значні перепади висот. Найнижча точка країни (рис. 1.7) розміщена 
в долині р. Лаба (Ельба) на північному заході країни, яка на кордоні з Німеччиною опускається до 115 м  над 
рівнем моря. Найвища точка Чехії розміщена на кордоні з Польщею в Судетах – це гора Снєжка (1602 м, 
гірський масив Крконоше) (рис. 2.4).  

 

 
Рис. 2.4. Гора Снєжка (1602 м) у гірському масиві Крконоше  

на кордоні з Польщею – найвища гірська вершина Чехії 
Джерело : http://www.ga.com.pl/sniezka4.htm. 

 
Центральну частину території країни займає Чеський масив (Богемське плато) – дуже зруйновані 

середньовисотні гори, складені переважно твердими кристалічними породами. Його довжина ‒ близько     

500 км, ширина – до 300 км, висоти лише в окремих місцях перевищують 1000 м. У геологічному відношенні 
– це типовий серединний масив, який утворився в результаті роздроблення обширного пенепленізованого 
палеозойського підняття й остаточно сформувався в кам’яновугільному періоді при герцинському 
складкоутворенні. 

Чеський масив – область, яка повністю консолідована герцинським тектогенезом. У будові масиву, крім 
герцинської, беруть участь і більш древні структури (каледонська, ассінтська й молданубська), видозмінені 
під час утворення герцинської складчатості. В олігоцені, міоцені та четвертинному періоді Чеський масив 
зазнав тектонічних рухів.  Серед корінних порід тут переважають кристалічні, особливо гнейси. У смузі стику 
гнейсів і кристалічних сланців із гранітами та іншими древніми інтрузивними породами утворилися руди, які 
містять свинець, цинк, золото, срібло, олово. Серед післягерцинських покривних формацій переважають 
континентальні, із якими пов’язане утворення найбільших кам’яновугільних і буровугільних басейнів країни. Із 
морських відкладів розповсюджені лише осадові породи верхньокрейдового моря (пісковики, мергелі, опоки) 
на північному сході та частково – у центрі Чехії. 
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Сучасний рельєф Чеського масиву значною мірою визначився в третинний період. Під впливом 
альпійських горотворчих рухів у сусідніх областях Чеський масив, дуже пенепленізований на той час, був 
розколотий розломами й скидами на окремі брили, підняті на околицях та опущені в центрі. Майже 
одночасно відбувався вилив лави (переважно вздовж ліній розломів на північному заході), у результаті якого 
з’явилися численні куполи й інші вулканічні утворення. Із третинним вулканізмом пов’язані всесвітньо відомі 
джерела мінеральних вод (Карлові Вари, Маріанське Лазнє та ін.). У третинних басейнах (особливо в 
Підкрушногір’ї), які виникли на місці опущених брил, утворилися найбільші поклади бурого вугілля. Отже, 
саме в третинний період виникла чашоподібна форма Чеського масиву. 

Чеський масив – це чотирикутник із піднятими краями. Із трьох сторін його обмежують гори середньої 
висоти, які лише в окремих місцях перевищують 1000 м: на північному сході – це Судети, на північному заході – 
Рудні гори, на південному заході – Чеський Ліс і Шумава. На сході та південному сході Чеський масив 
обмежений нижчою (переважають висоти до 600 м) і порівняно обширною Чесько-Моравською височиною. Ці 
гори й Чесько-Моравська височина, які складені переважно кристалічними породами, завдяки розломам, 
відокремлюються відносно широкими та зручними для сполучення пониженнями

12
. Внутрішні райони масиву – 

це система низьких котловин із рівнинним рельєфом (Полабська низовина, Південночеський озерний басейн, 
Пльзеньська й Підкрушногірська котловини), які чергуються з численними низкогір’ями та височинами (Чеське 
Середньогір’я, Доуповські гори, височина Брди, Карловарська височина й ін.). 

Північно-східну окраїну Чеського масиву вздовж кордону з Польщею утворюють гори Судети (чес. 

Sudety), які мають найбільшу протяжність серед усіх гірських масивів країни. Вони вищі й складніші за своїм 
рельєфом. Ці гори не є одним хребтом, а складаються з низки розділених поперечними та поздовжніми 
долинами горстів, кожен із яких має свою назву. Це (із заходу на схід) Лужицькі та Йїзерські гори, 
Крконоше, Орліцькі гори, Високий і Низький Єсеніки. Домінуючі висоти Крконош та Високого Єсеніка, які 
складені переважно кристалічними породами, 1100–1200 м, їхні вершини досягають 1400–1600 м.  

Крконоше (чес. Krkonoše – Гігантські гори) – найвищий гірський масив країни, який входить у гірську 
систему Судет, котрі є природним кордоном між Чеською Республікою й Польщею. Масив займає територію 
площею 454 км

2
. У Крконоше розміщена гора Снєжка (Sněžka, 1602 м) – найвища вершина не тільки в 

Чеському масиві та Чеській Республіці, а й у всій герцинській Європі на північ від Альп (рис. 2.4). Це дуже 
живописний район країни, де середні висоти досягають 1100–1400 м (рис. 2.5).  

 

 

 
 

 
 
 

Рис. 2.5. Гірський масив Крконоше взимку 
Джерело : http://ceskorepublika.ru/content/view/76/47/. 

 

Крконоше належить до герцинської складчастості, утвореної в палеозойській ері, приблизно 600 млн 
років тому. Вони значно переважають верхню (альпійську) межу лісу, яка тут складає близько 1250 м над 
рівнем моря. Масив розміщений у помірному кліматичному поясі з переважаючими північно-західними й 
північними вітрами. Узимку сніговий покрив тримається від листопада до квітня. Випадає в середньому від     
1 до 3 м снігу. Схили Крконоше порослі густими сосновими лісами, серед яких течуть численні ріки з 
мальовничими водоспадами. Тут розміщений найбільший водоспад Чехії – Панчавський – із висотою 
падіння води 148 м (рис. 2.6).  

 
 

Рис. 2.6. Панчавський водоспад у гірському масиві Крконоше – 
найбільший водоспад Чеської Республіки 

Джерело : Притягивающая красота чешских водопадов // 
http://www.izuminki.com/2012/11/13/prityagivayushhaya-krasota-cheshskix-vodopadov/. 

 
Інші гори значно нижчі (зазвичай 700–900 м), особливо Лужицькі та Низький Єсенік, складені переважно 

осадовими породами карбону. Загалом для судетських гірських хребтів характерні куполоподібні або рівні 
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вершини й порівняно круті схили, розчленовані річковими долинами, врізаними місцями на глибину до       
300 м

13
. 

У верхній течії р. Лаба (Ельба) недалеко від м. Дечин розміщена чеська частина Ельбських 
Піщаникових гір, які називаються в німецькій частині Саксонською Швейцарією, а в Чехії – Чеською 
Швейцарією (чес. České Švýcarsko). Ця місцевість утворилася декілька тисячоліть тому, коли вулканічні 
породи досягли земної поверхні й тут сформувались ущелини, каньйони та інші скельні утворення. Найвища 
точка Чеської Швецарії – г. Дечинські Снєжнік (723 м). Тут розміщені найбільші в Центральній Європі 
природні «річкові ворота» – Правчицькі ворота (чес. Pravčická brána) довжиною 25 м і  висотою 21 м,  які 
пробиті водою в масиві ельбських (лабських) піщаників (рис. 2.7).  

 

   
 

Рис. 2.7. Правчицькі ворота в Чеській Швейцарії 
Джерело : http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/814177. 

 
Північно-західна окраїна Чеського масиву – Рудні гори (Крушне гори – чес. Krušné hory), які простягаються 

вздовж німецько-чеського кордону на 150 км. Вони займають територію площею 1607 км
2
. Це єдиний 

платоподібний хребет із середніми висотами 800–900 м і переважно з плоскими вершинами (рис. 2.8), які 
досягають висот понад 1200 м (г. Кліновець, 1244 м)

14
. Ці гори асиметрично побудовані. Вони полого спускаються 

в сторону Німеччини, але з чеської сторони їхні схили круто обриваються уступом до підкрушногірских тектонічних 

котловин – долин рік Огрже та Біліни. Уздовж ліній розломів у неогені відбулися вулканічні виверження й 
піднялися невисокі вулкани, біля підніжжя яких є виходи термальних і мінералізованих вод. Північніше 
хребтової лінії проходить державний кордон між Німеччиною та Чехією.  

 
 

Рис. 2.8. Рудні гори з видом на г. Кліновець 
Джерело : http://www.ceskehory.cz/krusne-hory/. 

 
Із підкрушногірським грабеном генетично пов’язані невисокі (600–700 м) Доуповські гори та Чеське 

середньогір’я – система окремих низьких овальних гір і горбів, утворених за допомогою денудації 
вулканічних куполів і складених переважно базальтами й феролітами. На заході та південному заході вздовж 
периферії Чеського масиву на кордоні Чехії з Німеччиною й Австрією простягається система середньовисотних 
горстових хребтів – Чеський Ліс і Шумава – широкий пояс невисоких гір, складених переважно гнейсами й 
гранітами. Шумава (чес. Šumava) складається з двох паралельних хребтів, розділених поздовжньою долиною 
верхньої Влтави. Гори переважно складені гнейсами та гранітами. Їх довжина – близько 200 км уздовж 
німецько-австрійсько-чеського кордону. Шумава – найбільший за площею гірський масив країни (4959 км

2
). 

Середні висоти становлять 1000–1200 м, трапляються вершини понад 1300 м (найвища точка Шумави в межах 
Чехії – г. Плехи, 1378 м). Загалом Шумава поділяється на шість частин, із них чотири – це гірські масиви 
(Желєзнорудний, Боубінський, Троймезний і Желнавський); а також Шумавське плане та Влтавська бразда. У 
гірських долинах багато торф’яних боліт, де беруть початок численні струмки й річки, зокрема Влтава. Для 
Шумави характерні заокруглені вершини, укриті густими лісами. До висоти 800 м поширені ялиново-букові, а 
вище – ялиново-ялицеві ліси (рис. 2.9).  

 
 

Рис. 2.9. Гірський масив Шумава 
Джерело :  http://www.radio.cz/ru/statja/35221. 
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Чеський Ліс (чеш. Česky Les), який прилягає до Шумави з північного заходу, не тільки значно нижчий 
(700–800 м, максимальна висота – г. Черхов, 1042 м), а й менш компактний

15
. Займає територію країни 

площею 789 км
2
. У Німеччині він називається Богемським Лісом (нім. Böhmerwald). Він складений переважно 

гнейсами, гранітами, кристалічними сланцями. Його довжина – 80 км. Складається з плосковершинних 

хребтів, розділених долинами. Поширені льодовикові озера, букові та ялиново-піхтові ліси, гірські луки й 
торфовища.  

На всіх хребтах, котрі розміщені навколо Чеського масиву, було зледеніння, сліди якого добре 
збереглися в рельєфі у вигляді карів, трогових долин і льодовикових озер. Це підкреслює гірський характер 
рельєфу всього масиву, особливо він типовий для Судет та Чеського Лісу. 

На сході та південному сході країни Чеський масив обмежений невисокою (до 600 м) горбистою Чесько-
Моравською височиною. Чесько-Моравська височина, як і всі окраїнні гори Чеського масиву, – древнє 
складчасто-брилове утворення. Площа височини – 11 742 км

2
, довжина – близько 150 км, ширина – до                

100 км. Найвища висота височини – г. Яворжіце (837 м). Височина складена переважно гранітами й 
гнейсами. Рельєф височини був настільки згладжений до періоду третинних горотворчих рухів, що вона 
перестала бути гірським кряжем (рис. 2.10). Над її вирівняною поверхнею подекуди розміщені горби – 
останці, складені найбільш стійкими кристалічними породами (гранітами, слюдяними сланцями) у Ждярських 
горах та інших місцях. Моравська рівнина складається з окремих низовин і невеликих височин, покритих 
широколистяними й хвойними лісами, луками та пасовищами).  

 

                     
 

Рис. 2.10. Типові ландшафти Чесько-Моравської височини 
Джерело : http://en.wikipedia.org/wiki/Bohemian-Moravian_Highlands. 

 

На схід від рівнини вздовж кордону зі Словаччиною починаються Західні Карпати. Вони звужується на 
північ, а там, де Судети й Західні Карпати зближаються, стають зовсім вузькими, утворюючи так звані 
Моравські ворота – одне з найнижчих місць Головного Європейського вододілу. Моравські ворота 

тягнуться із північного сходу на південний захід на 60 км між містами Острава та Пршеров. Їх ширина – до             
10 км. Найвища точка (310 м) – це вододіл рік Одра й Бечва (притока Морави).  

Внутрішня частина Чеського масиву, порівняно з окраїнами, опущена. Її умовно називають Чеською 
котловиною. Це тектонічна западина з неоднаковою будовою поверхні. Тут часто чергуються підвищені та 
понижені ділянки. Найнижча ділянка, яка називається Полабською рівниною, лежить уздовж течії р. Лаби 
(верхньої Ельби). Її складчаста основа залягає глибоко, поверхня складена товщами крейдових відкладів, на 
яких залягають лесоподібні породи. Висота рівнини – не більше 200 м. Покриті лесом ділянки високих терас 
Лабської долини інтенсивно розмиваються – це єдина яружна місцевість у межах Чеського масиву. Серед 
понижень виділяються також підкрушногірські котловини (Мостецька, Соколовська, Хебська), Пльзеньський, 
Чесько-Будейовіцький та Тршебоньський  басейни на півдні Чехії

16
.  

У середній і південній частинах Чеського масиву складчаста основа знову виступає на поверхню у 
вигляді вирівняних плато й невисоких останцевих гір. На північний захід від Праги підіймається височина 
Брди висотою 700–800 м, складена складчастими кристалічними породами, яка є залишком дуже розмитих 
герцинських структур, а також Середньочеська височина, розчленована на окремі сопки, складені 
протерозойськими і нижньопалеозойськими  (кембрій, силур та ін.) породами. Чеське Середньогір’я – це 
надзвичайно красива система окремих низьких гір і горбів, які мають у плані форму овалів й утворилися 
внаслідок денудації вулканічних куполів (рис. 2.11). Вона займає територію площею 6328 км

2
. 

 

                     
 

Рис. 2.11. Вулканічні куполи Чеського Середньогір’я 
Джерело : http://www.ceskehory.cz/stredohori/. 
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У південно-східній частині Чеського масиву наявні різні форми карсту. У Чехії область карсту розміщена 
за 30 км на захід від Праги. У Моравії, північніше від міста Брно, лежить область моравського карсту, яка 
називається Моравським Красом (чес. Moravský kras). Моравський Крас (Моравський Карст) – це велика 
вапнякова смуга з висотою до 734 м, яка простягається від Брно на північ і північний схід до Босковиць      
(рис. 2.12). Це район Середньої Європи, де поширені численні карстові западини, провалля, широкі долини, 
підземні річки, струмки й красиві сталактитові печери (Слоупсько-Шошувська система печер, провалля-
печера Мацоха, печери Пунква, Катержинска та ін.) й інші прояви карсту (рис. 2.12). Поблизу м. Тепліце-над-
Бечвоу лежить найглибше провалля країни та Європи – Граніцка прірва (Hranická propast), глибина якого 
досягає 329 м. Її нижня частина розміщена під водою бездонного озера, глибину якого поки що не вдалося 
виміряти. Вона досліджена до глибини 329 м, проте вчені вважають, що її глибина набагато більша (до       
700 м). Моравський Крас складений девонськими вапняками, які виходять на поверхню смугою довжиною   
25 км і шириною 2–6 км

17
. Тут розміщено понад 1000 печер, серед яких найвідоміша ‒ печера Мацоха 

глибиною 138,7 м. Загальна глибина печери з підземним озером становить 168 м. Це найбільше природне 
провалля не тільки в Чехії, а й у Центральній і Східній Європі

18
. Його ширина зверху становить 76 м і 

довжина – 174 м (рис. 2.13б). Провалля утворилося природним способом, коли стеля величезної печери 
через ерозію або невеликий землетрус не витримала й обвалилася. На дні провалля тече річечка Пунква 
(Punkva), яка живить два невеликих озерця (рис. 2.13 а). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2.12. Краєвиди Моравського Красу 
Джерело : http://chehia.devisu.ru/zapovedn/moravsky-kras.html. 

 

           
     
                                        а) печера Пунква                                                        б) печера Мацоха 

Рис. 2.13. Карстові печери Пунква й  Мацоха в Моравському Красі 
Джерела : http://www.chehia.devisu.ru/zapovedn/moravsky-kras; 

htmlhttp://www.gotocr.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=65. 

 
Загалом Чеська котловина – це горбистий край, який має нахил із півдня (400–500 м) на північ                  

(200–400 м), де Лаба виробила досить широку долину, значна частина якої лежить нижче 200 м над рівнем 
моря. У напрямку Полабської рівнини, до району злиття Лаби із Влтавою, стікають усі значні ріки, сюди ж 
сходяться й шляхи, прокладені по їхніх долинах. 

Низовини й горбисті рівнини, які розміщені на висоті до 300 м над рівнем моря, займають 20 % території 
країни. Їх поширення обмежене невеликими районами Полабської низовини, Середньочеської та 
Східночеської височин, Тршебоньським і Чесько-Будейовіцьким басейнами на півдні Чехії, а також 
Верхньоморавською й Дійсько-Свратіцькою долинами. Височини мають м’які обриси, похилі схили та округлі 
вершини. 

На сході Чехії на кордоні зі Словаччиною простягаються Західні Карпати, відокремлені від Чеського 
масиву, зокрема Судетських гір, неширокою діялянкою опускання вздовж рік Одра й Морава. Басейни цих 
річок розділяє невисоке підняття – Моравські ворота – одне з найнижчих місць (310 м) Головного 
Європейського вододілу. 

Західні Карпати – це молоді складчасті гори, які складаються з низки хребтів і вулканічних масивів, що 
піднімаються до 1000–1200 м (Моравсько-Чеські Бескиди з найвищою вершиною Лиса гора (чес. Lysá hora) – 
1324 м) (рис. 2.14). Гірський масив Моравсько-Чеських Бескидів (чес. Moravskoslezské Beskydy) є найвищим 
на північному сході Чехії районом у Чеській Сілезії та сусідніх прикордонних районах Словаччини й Польщі.  
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Рис. 2.14.  Лиса гора – найвища точка Моравсько-Чеських Бескид 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 
Геосинклінальні дуги Карпат характеризуються зональним розподілом порід. За геологічною будовою й 

характером рельєфу в Карпатах на території Чехії виділяється лише зовнішній, невисокий (800–1200 м) 
флішевий пояс. Північно-західна частина флішевого поясу, яка підвищується з південного заходу на 
північний схід, починається низкою височин на правобережжі Морави (Хршиби та ін.) і Білими Карпатами та 
уключає Явірники, Моравсько-Чеські Бескиди, Кісуцько-Оравські Бескиди та інші підняття

19
. Білі 

Карпати – це природний кордон між Чехією й Словаччиною. Найвища точка Білих Карпат – гора Велькі 
Яворіна (970 м над рівнем моря), довжина – 75 км, ширина – 20–30 км, площа – 575 км

2
. Гори сладені 

піщаниками й сланцями. Вирівняні поверхні переходять у пологі схили, де ростуть дубово-букові ліси та 
наявні пасовища (рис. 2.15). 

 
 

Рис. 2.15. Південна частина Білих Карпат 
Джерело : http://www.bilekarpaty.ochranaprirody.cz/ 

 
Флішеві Карпати – це переважно середньовисотні гори, складені крейдовими й третинними осадовими 

породами: пісковиками, мергелями, глинистими сланцями. При цьому водороздільні частини масивів 
складені більш твердими пісковиками, а долини вироблені в менш міцних породах (сланцях і мергелях). 
Через відносну одноманітність і порівняну рихлість цих порід обриси флішових Карпат м’які, у них округлі 
вершини й порівняно пологі схили.  

Ураховуючи особливості рельєфу країни, чеські географи загалом на території країни виділяють чотири 
геоморфологічні провінції, які поділяються на субпровінції й системи, у яких існують окремі підрозділи. 
Провінція Чеської височини відповідає загалом Чеському масиву. На північному сході країни Карпати 
утворюють провінцію Західних Карпат. Провінція Сілезької височини частково займає територію Північної 
Моравії й належить до Середньоєвропейської низовинної провінції. На південні окраїни країни також 
частково заходить провінція Західнопаннонського басейну (рис. 2.16). 

 

 
 

Рис. 2.16. Геоморфологічне районування Чеської Республіки 
Джерело : http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CZE_geomorf.PNG. 
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Отже, Чехія – це переважно країна низьких і середньовисотних гір та горбистих височин. Загалом 
топографія Чехії досить відмінна: рівнини складають 4,5 % території країни, горби й височини – 50,1 %, 
гірські місцевості – 33,9 % і гори – 11,6 %. Тому рельєф не створює особливо великих перешкод для 
прокладання шляхів сполучення й господарського освоєння території. Внутрішні транспортні зв’язки країни у 
широтному напрямку певною мірою ускладнені Чесько-Моравською височиною та, особливо, горами 
зовнішнього поясу Карпат, однак у цих горах наявні низькі перевали: Яблунковський у Моравсько-Чеських 
Бескидах (551 м) і Лиський (524 м) у Білих Карпатах. У Білих Карпатах також відомий Вларський прохід              
(290 м). Загалом у Чехії порівняно небагато гірських місцевостей, висота або крутизна схилів яких заважала 
б їх сільськогосподарському освоєнню. 

 
2.2. Мінеральні ресурси 

 
Геологічна будова Чехії свідчить про велике розповсюдження багатих тими чи іншими корисними 

копалинами корінних порід, які залягають неглибоко й нерідко виходять на поверхню. Тому мінеральні ресурси не 
сконцентровані в одному-двох місцях, а поширені по всій території країни. Інша характерна риса – різноманітність 
корисних копалин – як рудних, так і особливо нерудних, що пояснюється і наявністю кристалічних порід різного 
складу, і ступенем метаморфізму, осадовими породами, від ранньопалеозойських до неогенових. 

У Чеській Республіці у 2010 р. геологічною службою зареєстровано понад 2200 родовищ корисних 
копалин, із яких експлуатувалося лише 632, на природоохоронних територіях – 61 родовище

20
. Сучасна 

Чехія за запасами графіту серед країн ЄС займає 6-те місце, діатоміту – 7-ме, бурого вугілля – 8-ме, каоліну 
– 9-те місце. Водночас Чехія відчуває нестачу в нафті, природному газі, рудах чорних і кольорових металів. 
Імпортує також сірку, фосфорити, калійні солі

21
. 

Усі мінеральні ресурси країни геологи класифікують за такими типами: 1) мінеральна сировина, поклади 
якої практично відсутні в країні (хром, платина, сірка, фосфати і солі калію); 2) сировина, яка є в обмеженій 
кількості (залізо, марганець, мідь, свинець, нікель, цинк, кобальт, азбест, олово, вольфрам, срібло, золото, 
вугілля, лігніти, бітум і графіт); 3) сировина, яка може задовольнити внутрішні індустріальні потреби в 
майбутньому (польовий шпат, кварц); 4) сировина, яка нині задовольняє внутрішні потреби промисловості 
(каолін, вогнетривкі глини, бентоніт і сурма); 5) сировина, яка є в такій великій кількості, що її розробка 
потребує уважного вирішення питань балансу видобуток–споживання й захисту довкілля (вапняк, глини, 
гравій і камінь); 6) сировина, яка існує в дуже обмеженій кількості та за сучасного рівня розвитку техніки не 
може бути використана (молібден, розсіяні елементи)

22
.  

Серед мінеральних ресурсів найбільш значимі для господарства країни паливно-енергетичні ресурси, 
передусім кам’яне й буре вугілля. Кам’яне вугілля має енергетичне значення, а також переробляється в 
кокс. Запаси кам’яного вугілля становлять 6–7 млрд т, а з урахуванням вугілля, яке залягає на великій 
глибині (від 1000–1200 до 1800 м), незалежно від товщини вугільних пластів – понад 16 млрд т (табл. 2.1). За 
даними на 2012 р., загальні запаси вугілля становлять 16,4 млрд т. Промислова вугленосність пов’язана з 
відкладами кам’яновугільного й третинного періоду. У країні нараховується 62 родовища цього виду 
енергетичної сировини, із яких вісім експлуатуються. Найбільш потужні родовища кам’яного вугілля 
верхньокарбонового віку зосереджені в Остравсько-Карвінському вугільному басейні, який за своїм 
походженням є продовженням Верхньосілезького басейну, що розміщений у Польщі. Вугленосні площі 
простягаються до зовнішнього покриву Моравсько-Сілезьких Бескид (Френштат, Пршибор). Загальна площа 
басейну – 950 км

2
. Середня потужність пластів – 2,4–3 м. Однак пласти вугілля залягають на великій глибині 

і при сучасній технології видобутку поки що недоступні
23

. Загальні запаси вугілля в басейні становлять 
близько 11 млрд т до глибини 1800 м, 6–7 млрд т до глибин 1000–1200 м. Близько 80 % вугілля придатне для 
коксування. 

Інші родовища кам’яного вугілля значно менші й мають лише місцеве значення. Жацлерзький 
(Трутновський) басейн є виступом Нижньосілезького (Валжбихського) басейну, що міститься в Польщі. У 
ньому, як і в інших, родовища значною мірою вже вироблені. У Трутновському басейні відомо 11 продуктивних 
пластів вугілля потужністю 0,6–0,8 м. Тут добувають довгополуменеве й коксівне  вугілля. 

Нові запаси кам’яного вугілля виявлено в околицях Ломніце-над-Попелькоу. Родовища Кладненського 
басейну (Кладно-Раковнік), який належить до найстаріших за інтенсивністю видобутку, вже вичерпані. 
Дрібніші родовища кам’яного вугілля є в околицях Пльзеня, а також Брно (Росіцьке родовище). Нові 
родовища кам’яного вугілля відкрито поблизу Слані, Родніце (Роудніцький басейн) і Мельніка (Мшенський 
басейн) (рис. 2.17).  

Буре вугілля є головним видом паливно-енергетичних ресурсів країни, воно використовується на 
теплових електростанціях, для виробництва світильного газу, у генераторах промислових підприємств і в 
комунальному господарстві, а також як хімічна сировина. Загальні запаси бурого вугілля в ЧР оцінюються в 
11–13 млрд т. Підтверджені запаси становлять 3,56 млрд т

24
. Найбільші родовища бурого вугілля озерного 

походження розміщені в надрах Чеського масиву, у басейнах, які утворилися в деяких місцях 
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Підкрушногірського скиду. Найбільше родовище бурого вугілля приурочене до Північночеського, або 
Мостецького, басейну (Хомутовсько-Мостецько-Тепліцького), менше – у Соколовському й Хебському 
басейнах на заході Чехії. У Північночеському басейні потужність головних пластів вугілля коливається від     
18 до 32 м, а на окремих ділянках досягає 40 м. Вугілля містить 24–34 % вологи, золи – від 6 до 34 %. Зручне 
залягання пластів дає змогу видобувати вугілля відкритим способом у кар’єрах глибиною до 250 м. Глибокі 
кар’єри, обширні відвали пустої породи тягнуться на багато кілометрів, що різко погіршує навколишнє 
середовище. У центральній частині басейну найпотужніші пласти залягають на глибині 400–500 м, тому 
вугілля тут добувається в шахтах. У Соколовському басейні потужність пластів бурого вугілля становить      
4–6 м. Теплота згорання вугілля тут нижча (2600–3300 ккал/кг). Труднощі розробки родовищ цього басейну 
пов’язані з підземними термальними водами. 

Таблиця 2.1 
Запаси основних корисних копалин у Чехії станом на 1.01.2012 р.* 

 

Корисні копалини 
Запаси Частка у світі  

за обсягом 
видобутку, % геологічні  промислові експлуатаційні 

Барит, тис. т 569 0 0 …  

Золото, т 239 49 0 … 

Олово, тис. т 164 0 0 …  

Цинк, тис. т 472 0 0 … 

Літій, млн т 113 0 0 … 

Плавиковий шпат, млн т 2,0 0 0 … 

Польовий шпат, млн т 68,7 21,4 24,9 1,94 

Камяне вугілля, млн т 16 339 1142 180,7 0,18  

Буре вугілля, млн т 8949 1345 871,1 4,22 

Лігніти, млн т 997 425 1,9 … 

Уран, тис. т 135 1,4 0,338 0,48 

Нафта, млн т  30,9 20,3 1,66 0,004 

Природний газ, млрд куб. м 30,2 6,0 4,66 0,006 

Каолін, млн т 1205 196 102,3 10,27 

Бентоніт, млн т 292 67 24,9 1,83 

Вапняк, млн  т 4253 1579 1353 0,28 

Марганцеві руди, млн т 139 0 0 … 

Графіт, млн т 13,6 1,3 0 0,01 

Кварцові піски, млн т 257 74,6 79,9 1,26 

Діатоміт, млн т 4,3 4,3 4,3 1,75 

Гіпс, млн т 510 104 2,29 0,01 

Глина загалом, млн т 926 152 51,7 … 

Щебінь, млн куб. м 2127 909 363 … 

Будівельний камінь, млн куб. м 2392 1114 363 … 

Цегельна сировина, млн куб. м 542 200 64,2 … 

* Складено за: Surovinové zdroje České Republiky. Nerostné suroviny. Statistické údaje do roku 2010 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : geology.cz/ extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/rocenka2011sur.pdf. 

 

На південному сході Моравії зосереджені родовища лігнітів у районі Годоніна, однак вони 
характеризуються низькою якістю, великим умістом води, золи, сірки та розсіяних елементів. Загальні запаси 
лігнітів становлять близько 1 млрд т (табл. 2.1). Родовища лігнітів розміщені також у Північній Чехії (Градек-
над-Нісоу). 

 
 

Рис. 2.17. Кам’яновугільні басейни Чеської Республіки 

 
У нижній течії річки Морави в морських й озерних пізньотретинних відкладах є незначні родовища 

нафти й природного газу (Годонін, Гбелі) – сировини для хімічної промисловості. Природний газ (метан) є 
супутнім у родовищах кам’яного вугілля поблизу Острави. Загальні запаси нафти оцінюються в 31 млн т, а 
природного газу – 30 млрд м

3
. 
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Чехія має також помітні запаси урану (табл. 2.1). Основний тип зруденіння представлений U-Ag-Bi-Co-Ni 
формацією, розвиненою в Рудних горах. Його родовища є в Західній (околиці Тахова, Задні-Ходов) і 
Центральній Чехії (Пршибрам), на Чесько-Моравській височині (околиці Ждяра), Південній Моравії (Дольні-
Рожинк), а також під осадовими відкладами чеської крейди в Північній Чехії – у районі Чеська Ліпа в Північно-
Східній Чехії та інших місцях. Найбільше родовище урану Яхімов відкрито ще в 1516 р. Запаси руд тут уже 
відпрацьовані й видобуток нині не ведеться. 

У країні також наявні малопотужні запаси торфу в болотах Шумави, Рудних горах і на Ораві. 
Ресурси металічних руд загалом незначні. Найбагатші родовища якісних руд і чорних, і кольорових 

металів вичерпані ще в середні віки. Серед руд чорних металів у Чехії виділяються поклади бідних 
фосфористих залізних руд осадового походження – на південний захід від Праги. Поблизу Коліна розміщене 
найбільше родовище мінералу псиломелану, який містить марганець. Загальні запаси марганцевих руд 
становлять 138 млн т (табл. 2.1). 

Невеликі родовища кольорових і рідкісних металів є в Крушних горах – олово й вольфрам (Циновець, 
Красно), мідь (Тисова), молібден (Крупка). Відкриті нові родовища мідної руди і свинцево-цинкових руд у 
Великому Єсеніку (Горні-Бенешов, Злате-Гори), поблизу Пршибрама. Менші родовища розміщені в Північно-
Східній Чехії. На Моравській височині розміщене велике, але бідне мідно-нікелеве (кобальтове) родовище 
Старе-Ранско. Срібло трапляється в деяких поліметалічних рудах, переважно на нині відпрацьованому 
родовищі Пршибрам, а також поблизу Яхімова й Чеське Будейовіце. Наявні також невеликі запаси золота 
(загальні запаси 239 т) біля Влашіма, у Моравії та інших місцях. Поблизу Карлових Вар є родовище 
германію, а в районі Хвалетіце (Пардубецький край) – магнію. У надрах Рудних гір наявні також літій, рубідій і 
цезій (Устецький край).  

Досить багата країна нерудними корисними копалинами, особливо каоліном, який уважається одним із 
найкращих у світі. У Чехії відкрито 70 родовищ каоліну, із яких 13 експлуатується. За загальними запасами 
каоліну (понад 1,8 млрд т) ЧР займає 3-тє місце у світі після США й Великобританії. Родовища технічного 
каоліну в околицях Пльзеня (Горні-Бржиза, Кахнейов, Хлумчані) є одними з найбільших у Центральній Європі. 
В околицях м. Пльзень поклади каоліну, придатного для паперової промисловості, формувалися за рахунок 
аркозів й аркозових пісковиків кам’яновугільного віку; потужність покладів – 20–30 м, уміст корисної фракції –
близько 20 %

25
. Подібні родовища відомі в районі м. Подборжані (Глубані, Західна Чехія). Каолін 

використовують для виробництва кераміки, а також у паперовій, хімічній та гумовій промисловості. Численні 
поклади високоякісного керамічного каоліну потужністю 15–40 м із вмістом корисного компонента в середньому 
29 % відомі в околицях м. Карлові Вари (Седлець, Божічані), де вони утворилися внаслідок вивітрювання 
(каолінізації) гранітів у третинний період. Він використовується для виробництва високоякісного карловарського 
фарфору. Загальні запаси каоліну, придатного для виробництва фарфору, оцінюються у 253 млн т

26
.  

Вапняк широко використовують у будівництві, цементній, силікатній, скляній, хімічній і харчовій 
промисловості. У країні переважно видобувають силурійський  та девонський вапняк, родовища якого 
розміщені між Прагою й Бероуном, біля Брно та Граніце. Пласти вапняків досягають великої потужності й 
складають цілі карстові області. Найбільші з них ‒ Моравський і Північно-Моравський карстові райони. 

Загальні запаси вапняків оцінюються в 4,3 млрд т. Зареєстровано 85 родовищ вапняків та цементної 
сировини, із яких 23 експлуатуються.  

Кварцові піски й кварцит – основна сировина для виробництва скла. Поклади скляних пісків мають 
важливе значення для виготовлення знаменитого чеського скла та кришталю. Загальні запаси скляних пісків 
оцінюються у 257 млн т. Найкращі скляні піски залягають у районі чеської крейди, в околицях Йїчина 
(Стршелеч) і Чеської Ліпи (Проводін). Високою хімічною чистотою відрізняються скляні піски в околицях Хеба 
(Вельки-Луг). Загалом у Чехії міститься шість родовищ скляних пісків і 23 – металургійних пісків. Великі запаси 
металургійних пісків розміщені в Моравії. Їх запаси оцінюються в  410 млн т. 

Чехія має великі запаси різноманітних керамічних глин. Зареєстровано понад 100 родовищ. 
Високоякісними й відомими є фаянсові глини Хебського басейну, необхідні для виробництва фарфору та 
кераміки. Родовища якісних вогнетривких глин приурочені до кам’яновугільних відкладів Чехії (Рако-
Горжковець, Раковнік), до сеноману Західної Моравії й Чехії. Високоякісні керамічні глини залягають у 
пліоценових відкладах Південної Чехії, міоценового – в околицях м. Пльзень. Великі родовища бентонітів 
для ливарного виробництва приурочені до третинних пірокластичних відкладів у Чеському Середньогір’ї. 
Загальні геологічні запаси бентонітових глин становлять 292 млн т (табл. 2.1). Відкрито 32 родовища 
бентонітових глин, шість із яких експлуатується.  

Чехія багата графітом (Пошумав’я, Єсенік), діатомітом (Південна Чехія, район Боровані поблизу Чеське 
Будейовіце), а також будівельним, облицювальним і дорожним камінням (Чесько-Моравська височина, гори 
Єсенік) тощо

27
. Графіт належить до традиційних видів корисних копалин країни, який широко 

використовується для виготовлення відомих чеських олівців. Родовища (загалом вісім) представлені лінзами 
кристалічного графіту в області розвитку молданубікума Південної Чехії (Чеські-Крумлов, Лазец) і 
родовищами аморфного графіту Південної Чехії й Північної Моравії (Костянтин, Єсенік). Флюоритові та 
флюорит-баритові родовища Чехії пов’язані з нижньомезозойською й олігоцен-міоценовою мінералізацією. 
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Полевошпатова сировина (флюорит) пов’язана з четвертинними акумулятивними терасами р. Лужніце 
(Південна Чехія), із пегматитами та лейкократовими гранітами. У Чехії розміщено 35 родовищ польового 
шпату, вісім із яких експлуатуються. Великі родовища польового шпату розміщені в Західній Чехії 
(Побежовіце), на Чесько-Моравській височині (у районі Вельке-Мезіржічі), а найбільше – у Південній Чехії 
(Галамкі). Він використовується в скляній і фарфорово-керамічній промисловості. 

Крім того, у Чехії наявні родовища магнезиту, доломіту (12 родовищ, два з яких експлуатується), тальку, 
цеоліту, бариту (3 родовища), гіпсу. Кристали доломіту трапляються в рудних жилах (Пршибрам, Яхімов) і в 
пустотах порід. Зернистий доломіт складає нерудну частину рудних жил. У Чехії розміщене велике родовище 
протерозойських піритизованих сланців, які містять 10–15 % сірки й приблизно стільки ж марганцю 
(Хвалітице). Великі запаси цих сланців (близько 430 млн т) – потенційний ресурс для виробництва сірки та 
марганцю. 

По всій території Чехії поширені родовища будівельних матеріалів (мармуру, облицювального та 
декоративного каменю, галечника, цегельних глин тощо), але їх розробка часто обмежена природо-
охоронним законодавством. Загальні запаси будівельного каменю оцінюються 2,4 млрд м

3
, а декоративного – 

183 млн м
3
  на 160 родовищах. Будівельний камінь добувають на 164 родовищах із 318 відомих. У ЧР мармур 

відомий у багатьох місцях. Це, наприклад, слівенецький мармур, що має колір від світло-розового до 
червоного (Слівенець біля Праги), від сірого до чорного (Лохков біля Праги), а також білий штернберзький 
(Чеські-Штернберк). Із цих видів мармуру виробляють бруківку для тротуарних плит. Обширні масиви 
утворюють гнейси на Шумаві, в Орліцьких горах, на Чесько-Моравській височині та інших районах. Міцні, 
невивітрені гнейси використовуються як місцеве будівельне каміння. У Чехії нараховують 134 родовища 
цегельної сировини, із яких 18 експлуатуються. 

Відомі також родовища різноманітних дорогоцінних і виробних каменів (14 родовищ). Це чеські ґранати, 
тектити (молдавіти), аметист, опал, агат та яшма. Ще із середніх віків відомі чеські агати з Казакова, які 
використовують не тільки як напівдорогоцінне каміння (прикраси годинників у Празькому кремлі – Градчанах і 
в замку Карлштейн), а й для виготовлення агатових ступок, підшипників у приладах тощо. 

Отже, на території Чехії поширені різноманітні корисні копалини, проте більшість родовищ  
малопотужні. Розроблюваних родовищ, розосереджених по всій країні, нараховується близько 1500. 
Переважно їх розробку здійснюють місцеві підприємства. Загалом можна виділити три основних райони 
залягання корисних копалин у країні (із заходу на схід): 1) Крушногірський – буре вугілля, каолін, кварцові 
піски й мінеральні джерела в Підкрушногірській западині, поліметалеві родовища в Крушних горах;                       
2) Центральночеський – кам’яне вугілля, залізна руда, марганець, поліметалеві руди з уключенням срібла, 
вапняки, мергелі та глини; 3) Північноморавський – кам’яне вугілля Остравсько-Карвінського басейну та 
родовища кольорових і чорних металів у Єсеніку.  

 
2.3. Кліматичні особливості 

  
Клімат Чехії визначається географічним положенням країни й формується здебільшого під впливом 

повітряних мас, які рухаються з Атлантичного океану. У зв’язку з переважанням гірсько-горбистого рельєфу 
велике значення має місцева циркуляція повітря. Рельєф тут впливає на температурний режим і на 
просторовий розподіл опадів. 

Клімат Чехії переважно помірно континентальний, м’який, із чітко вираженими сезонами року, причому 
континентальність посилюється в східному напрямі, а також від зовнішніх до внутрішніх, замкнутих горами 
районів.   

Середньорічна температура в Чехії становить загалом +8–10 
○
С, зокрема  температура в Празі –       

+9,7 
○
С, у Брно – +8,8 

○
С.  Амплітуда середньорічних температур повітря невисока: від –0,4 

○
С на найвищій 

горі країни Снєжка до +10 
○
С у Південній Моравії. Для більшості території країни типова нехолодна зима із 

середніми температурами найхолоднішого місяця (січня) від –2
○
 до –4 

○
С на рівнині та від –8

○
 до –10 

○
С у 

горах. Інколи взимку середньодобова температура повітря опускається до –20 
○
С, що пов’язано із 

вторгненням холодного арктичного повітря. Часто бувають відлиги, особливо на заході країни. Снігу, 
зазвичай, випадає небагато і він довго не затримується на рівнинах. Проте в горах сніг лежить протягом 
сезону, інколи досягаючи товщини до 260 см (с. Лабська буда в Крконоше, 12.03.2006 р.)

28
 і більше.  

Найтеплішим місяцем, зазвичай, є липень. Середня його температура в Чехії – близько +19 
○
С, хоча на 

підвищених районах Чеського масиву вона не перевищує  +13–15 
○
С, а в горах може становити  +4–8 

○
С. У 

Моравії майже завжди добові температури сягають понад +20 
○
С. Найхолодніше місце країни розміщене в 

гірському масиві Крконоше (г. Снєжка), де середньорічна температура становить –0,4 
○
С; найтепліше – 

моравське місто Годонін, де середньорічна температура – +9,5 
○
С. Абсолютні рекорди високих температур 

зафіксовано поблизу Праги в м. Добржіховіце (+40,4 
○
С у серпні 2012 р.) і найнижчих – у Літвіновіце біля 

Чеське Будейовіце (-42,2 
○
С у 1929 р.). М’яка, приємна погода буває весною, із другої половини травня, і 

восени, до середини жовтня. Середньомісячна температура повітря в Празі загалом відображає хід 
температурного режиму на більшості території країни протягом року, окрім гірських ділянок (табл. 2.2).  

Для географічного потенціалу місцевості та сільськогосподарського виробництва особливо важлива 
тривалість вегетаційного періоду багатьох культурних рослин (період зі стійкою температурою понад +10 

○
С). 

У моравських долинах і на Полабській низовині вегетаційний період триває 5–5,5 місяців, на центральних 
височинах – три місяці й менше. Найбільша кількість літніх днів із температурою +25 

○
С і вище на Полабській 
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низовині становить 60 днів у році. Найменша кількість морозних днів (75) спостерігається в Празі (вплив 
антропогенного фактора), однак із підвищенням ступеня континентальності на схід їх кількість збільшується, 
тому пізні весняні заморозки можуть бути ще й у травні.   

Таблиця 2.2 
Середньомісячна температура повітря в Празі* 

 

Місяць року І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Температура 
повітря, t○ -3 -2 +2 +7 +13 +17 +20 +17 +14 +7 +3 -1 

* Складено за: Чехия: информация о стране [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://n.neva.su/newdoc/ 
catalog/sc/czech.pdf. 

 
Загалом на більшій частині країни щорічно випадає від 500 до 700 мм опадів, із них близько 20 % – у 

вигляді снігу. Середня відносна вологість повітря в країні становить 60–80 %
29

, зокрема, у Брно ‒ 75 %, Празі 

– 77 %, а в Лібереці – 78,6 %
30

.   
Найбільша кількість опадів випадає при зустрічі холодних і теплих повітряних мас, які рухаються з 

Атлантичного океану. Близько 20 % опадів – у вигляді снігу. Річна кількість опадів коливається від 1200 до 
1500 мм (Рудні гори – 1200 мм, Шумава, Крконоше, Високий Єсенік – до 1500 мм) (рис. 2.18). На навітрених 
схилах гір кількість опадів може досягати 1660–2100 мм. Найбільш зволожене місце країни розміщене біля  
с. Білий Поток у Йїзерських горах на півночі країни, де середньорічна кількість опадів становить 1705 мм. У 
Йїзерських горах у 1926 р. зафіксовано найбільшу річну кількість опадів на метеостанції Корженов-Йїзерка – 
2202 мм. У  районі Бедржіхов-Нова Лоука у липні 1897 р. випала найбільша добова кількість опадів (345 мм 
за 24 години)

31
.  

 

 
 

Рис. 2.18. Річна кількість опадів на території Чеської Республіки у 2009 р. 

 
В окремі роки кількість опадів значно коливається. Так, у 2011 р. найбільшу їх кількість (1271,5 мм) 

зафіксовано на метеостанції Лиса гора в Моравсько-Чеських Бескидах. Найменше опадів випадає у Західній 
Чехії, уключаючи Прагу, на підвітрених схилах Рудних гір, а також у західній частині Чеського Лісу й Шумави, 
де середньорічна кількість опадів не перевищує 600 мм. В околиці Жатеця на заході Чехії випадає менше 
450 мм опадів за рік. Найсухіше місце країни розміщене поблизу с. Лібедіце неподалік від м. Хомутова 
(середньорічна кількість опадів – 410 мм). На навітреній стороні Чесько-Моравської височини опадів більше 
(600–800 мм), однак у Нижньоморавській долині випадає лише 550–600 мм опадів за рік (рис. 2.18). Інколи 
влітку в Південній Моравії трапляються засухи

32
.  

У країні спостерігається сезонний розподіл опадів. Найбільша їх кількість припадає на літо. Наявність 
літнього максимуму (близько 40 % усіх опадів за червень–серпень), правда не скрізь і не завжди яскраво 
вираженого, є сприятливим фактором для сільського господарства. Узимку слабкий сніговий покрив 
утримується на низовинах протягом 30–40 днів, а на висотах понад 1000 м над рівнем моря – більше         
100 днів (рис. 2.19). На г. Снєжка сніговий покрив тримається до 186 днів. У Моравсько-Сілезьких Бескидах у 
1924 р. на їх найвищій точці Лисій Горі сніговий покрив у березні місяці досягав товщини 380 см.  

Важлива особливість клімату країни – тривалість сонячного сяйва, що залежить від ступеня хмарності, 
яка на заході Чехії значно більша через близькість до Атлантичного океану. Тривалість сонячного сяйва 
становить на північному заході й заході країни 1500 год у рік зі збільшенням до 1900 год на Полабській 
низовині та в Моравії. У 2008 р. найбільшу тривалість сонячного сяйва зафіксовано на метеостанції Градець-
Кралове, а найменшу – на метеостанції Клатови (табл. 2.3). У Празі багаторічна середня тривалість 
сонячного сяйва становить 1732 год. Загальна хмарність у Празі складає 6,4 бала, а нижня – 3,9. 
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Рис. 2.19. Середньосезонна тривалість днів зі сніговим покривом 
Джерело : http://www.chmi.cz/meteo/ok/atlas/uvod.html. 

 
Таблиця 2.3 

Тривалість сонячного сяйва на окремих метеостанціях 
Чеської Республіки у 2011 р., год* 

 

Метеоро- 
логічна станція 

Місяць Зага-
лом  

за рік І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII 

Брно, Туржани 39 108 202 206 295 223 189 245 238 125 80 41 1989 

Чеське 
Будейовіце 

57 114 172 211 276 207 171 231 194 124 64 42 1863 

Голешов 17 105 198 185 307 214 171 253 228 112 104 32 1926 

Хеб 34 82 170 190 268 160 164 182 163 123 58 18 1612 

Клатови 38 86 176 222 279 197 173 220 193 138 57 28 1807 

Кухаржовіце 49 133 201 241 307 244 196 262 231 142 68 49 2123 

Ліберець 51 109 190 157 291 215 161 193 188 136 67 22 1779 

Лиса гора 60 133 180 141 245 113 124 213 214 100 199 40 1762 

Мошнов 47 77 190 160 297 176 162 247 218 110 121 48 1852 

Оломоуц 14 111 202 192 311 219 178 251 231 121 98 39 1966 

Прага, Карлов 39 95 180 213 285 229 168 202 211 119 67 45 1852 

Пршибислав 53 105 190 199 271 227 176 231 213 123 70 41 1900 

Семчіце 46 106 196 194 291 250 183 212 209 119 56 38 1898 

Табор 48 91 178 212 261 224 173 209 192 125 65 34 1813 
* Складено за : Klimatické hodnoty v roce 2011 // http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/9A002AD9A3/$File/ 

0001120206.xls. 
 

Загалом особливості клімату Чехії значною мірою залежать від висоти місцевості над рівнем моря. На 
рівнинах і низовинах поєднання ходу температур та розподілу опадів переважно сприятливе для розвитку 
сільського господарства. Зі збільшенням висоти місцевості клімат стає холодніший, опадів випадає більше, 
вегетаційний період численних культурних рослин стає коротшим. Гори, які є природними кордонами Чехії, 
захищають країну від холодних вітрів і різких погодних змін, завдяки чому клімат тут стабільний. 

На території Чехії наявні три кліматичні області – тепла, помірно тепла й холодна, які, зі свого боку, 
поділяються на підобласті. Тепла кліматична область охоплює Нижньоморавську, Дійсько-Свратецьку та 
Вехньоморавську долини, Полабську низовину й басейн нижньої течії р. Огрже. Вона поширюється на території 
з висотами до 300 м над рівнем моря з достатнім рівнем зволоженості. Помірно тепла кліматична область 
простягається до висоти 700 м над рівнем моря, охоплюючи всі горбисті та низькогірські місцевості країни. 

Холодна кліматична область займає місцевості, які лежать на висотах вище 700–800 м над рівнем 
моря. У Чехії до них належать гірські хребти Шумави, Рудних гір, Крконош, Йїзерських гір, у Моравії – 
Орліцьких гір і Високого Єсеніка. 

Загалом клімат Чехії сприятливий для розвитку сільського господарства, що зумовлено значною 
тривалістю вегетаційного періоду й можливістю вирощування багатьох культурних рослин.  

 
2.4. Водні ресурси 

 
Чеська Республіка багата на поверхневі води, до яких відносять води суходолу, що постійно або тимчасово 

перебувають на земній поверхні у формі водних об’єктів: річок, озер, ставків, водосховищ, струмків тощо.  
Чехія займає ключове положення в системі розподілу водних ресурсів у Європі. Через її територію по 

найвищих вершинах проходить Головний європейський вододіл, який розділяє орографічні частини країни на 
басейни Балтійського, Чорного і Північного морів. Тут через значні висоти над рівнем моря та положення в 
центрі Європи містяться витоки двох великих європейських річок – Ельби й Одри. Роздільним вузлом 
басейнів трьох морів є гірський масив Краліцкі Снєжнік (чес. Králický Sněžník) із вершиною Снєжнік (1424 м) у 
північно-східній частині Судет на кордоні Чехії та Польщі (рис. 2.20). Ріки Чехії стікають переважно в Північне 

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/
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море, Південної Моравії – у Чорне море, а північної частини Моравії й частково північної частини Богемії – у 
Балтійське море. До басейну Північного моря належить басейн Лаби (Ельби) з її притоками, Балтійського – 
басейн Одри (Одера) з її притоками, Чорного – басейн Дунаю з притоками Морава, Свратка та ін. (рис. 2.21). 
Більшість чеських рік (63 %) відносять до басейну Ельби (Лаби), 27 % – Морави, 9 % – до басейну Одри 
(Одера)

33
. 

 
 

Рис. 2.20. Краліцкі Снєжнік – водороздільний вузол  
Північного, Балтійського й Чорного морів 

Джерело : http://www.east-bohemia.ru/fotogalerea-otkrytki/1/? 
formular/AdOb_Sent=1&formular/id_oblast[]=8. 

 

Річкова мережа Чехії відносно густа, однак великих і багатоводних річок немає через водороздільне 
положення й невелику «глибину» території країни. Загальна довжина річкової мережі країни становить           
16,9 тис. км. Густота річкової мережі в басейні Лаби становить 0,66 км/км

2
, Морави – 0,84 км/км

2
, а в басейні 

Одри є найвищою – 1 км/км
2
, оскільки чеська частина басейну Одри займає найвисокогірніші території 

Крконош, Високого Єсеніка та Західних Карпат. Ріки в Чехії переважно короткі, гірські. Тільки три з них мають 
середні витрати води в 100–300 куб. м/с (Лаба, Влтава й Морава). Найповноводніші ріки весною, у період 
танення снігів у горах, де бере початок більшість рік країни. Їх стік формується за рахунок опадів, які 
випадають переважно тільки над територією самої Чехії. Улітку ріки міліють, особливо на сході країни. 
Відзначається значна амплітуда витрат води протягом року. Інколи бувають значні паводки, які завдають 
помітної шкоди господарству країни (наприклад у червні 1997 р., серпні 2002 р. і червні 2013 р.), коли 
затоплюються значні площі сільськогосподарських угідь та населених пунктів. 

Усі ріки Чехії за типом живлення належать до річок змішаного типу. Головне джерело їх живлення – 
опади. Збільшення континентальності клімату із заходу на схід відображається на режимі річок. Вони 
замерзають узимку на термін від 2–3 тижнів до двох місяців. Максимуми витрат і повені припадають на 
весну, оскільки залежать від танення снігів у горах. У кінці літа у зв’язку із сильним випаровуванням буває 
період значного зниження рівня води в ріках, однак сильного обміління не буває завдяки регулюючому 
впливу водосховищ. Весняний максимум на окремих ріках (Лабі, Мораві та ін.) більше ніж удвічі перевищує 
літній мінімум (приблизно 36 і 18 % річного стоку). 

Середній коефіцієнт стоку (стік у % до кількості опадів) складає близько 30 %. Найвищий коефіцієнт 
стоку – до 80 %  – характерний для верхніх ділянок рік гірських областей (Шумава, Крконоше та ін.) з їхньою 
максимальною кількістю опадів і мінімумом випаровування. На низовинах коефіцієнт стоку знижується до     
10 % (пониззя Лаби та Огрже, долини Південноморавського басейну).   

Територія країни за гідрологічним режимом живлення річок поділяється на три області: гірсько-
снігодощового, гірсько-снігового й височинно-змішаного режиму. Гірсько-снігодощове живлення річок 
характеризується тим, що максимум водності припадає на червень-липень, коли тануть сніги на найвищих 
вершинах гір  (рис. 2.22а). Область займає верхні течії гірських рік і басейн р. Ольше. 

                                                        
                            а) гірсько-снігодощовий                                                               б) гірсько-сніговий 

 
                                                                    в) височинно-змішаний 

 
Рис. 2.22. Типи гідрологічного режиму річок Чеської Республіки 

Джерело : Vodstvo České republiky // http://www.herber.kvalitne.cz/FG_CR/hydro.html. 
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Для області гірсько-снігового гідрологічного режиму характерним є припадання максимуму водного 
стоку на квітень і травень, інколи ‒ на березень, коли в горах починають танути сніги. Найменший річковий 
стік спостерігають у кінці зими (рис. 2.22б). Головне джерело водності ‒ тала снігова вода. Область займає 

гірські райони й передгір’я країни. У басейні Лаби цей тип живлення характерний для таких рік, як верхня 
течія Орліце, Влтава до впадіння Бероунки, Отава, Лужніце, верхня частина течій Бероунки, а також Одри, 
Бечви та інших річок. 

Область височинно-змішаного режиму живлення характеризується найбільшою водністю весною й 
узимку та літньо-осінньою меженню (рис. 2.22в), займає Центральну Чехію, лівосторонні притоки середньої й 
нижньої течії Лаби, басейн Сазави, більшість приток Морави та повністю басейн р. Діє. 

Економічне значення чеських річок різко знижується через те, що порівняно невеликі середньорічні 
витрати води зазнають значних річних і сезонних коливань. Через переважання спокійного стоку вони мають 
невеликі запаси гідроенергії (понад 1 млн квт). Непостійність витрат ускладнює енергетичне й транспортне 
використання рік, а також робить проблему водопостачання в окремих районах країни гострою. Ріки Чехії 
несуть свої води на територію сусідніх країн. У межах країни розміщені переважно лише небагатоводні 
верхні ділянки великих річок, тому ЧР менше від інших країн забезпечена сумарними ресурсами річкової 
води на одного жителя й на одиницю площі території. 

Найбільша річка Богемії та всієї країни – Влтава  (чес. Vltava), яка має довжину 433 км і загальну 
площу басейну 28,1 тис. км

2
,
  
у т. ч. в ЧР – 27,0 тис. км

2
.
 
 Середньорічні витрати води біля впадіння в Лабу 

становлять 151 куб. м/с. Влтава бере початок у гірському масиві Шумави поблизу австрійсько-чеського 
кордону й тече на північ через Чеські-Крумлов, Чеське Будейовіце та Прагу (рис. 2.23). На Влтаві побудовано 
три найбільші водосховища Чехії – Ліпно І площею 4870 га, Слапи й Орлік, а також декілька менших 
водосховищ із ГЕС та 12 шлюзів. Вона є судноплавною протягом 91 км від греблі водосховища Слапи до 
впадіння в Лабу. 

 
 

Рис. 2.23. Вид на мости через Влтаву в Празі 
Джерело : http://fotki.yandex.ru/users/mazurchikk/album/6786?p=3. 

 
Біля Мельніка Влтава впадає в Лабу (нім. Ельба), довжина водотоку якої на території Чехії ‒ 357 км 

(площа басейну в ЧР – 49 933 км
2
, середні витрати води – 312,5 куб. м/с на кордоні з ФРН). Лаба бере початок 

на південно-західних схилах масиву Крконоше (система Судет). У верхній течії вона має велике падіння 
(загальний перепад висот від витоку до кордону з Німеччиною ‒ 1317 м), утворюючи Панчавський (висотою  

148 м),  Ельбський (висотою до 70 м) та інші водоспади, потім протікає по горбистих рівнинах Північної Чехії. 
Після злиття її з Влтавою, приймаючи північно-західний напрямок (який зберігає до гирла), протікає в закритій 
долині, відомій як Porta Bohemica – Богемські ворота. Біля кордону з Німеччиною Лаба протікає у вузькій 
долині між скелями піщанику й проривається в ущелинах через східні відроги Рудних гір, відомі як Богемська 
(Чеська) Швейцарія, і далі тече по території сусідньої Німеччини (рис. 2.24).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2.24. Каньйон р. Лаба в Ельбських піщаниках Чеської Швейцарії 
Джерело : www.labskepiskovce.ochranaprirody.cz. 

 
У неї впадає більшість чеських річок та її басейн обводнює 63,3 % території ЧР. Лаба в межах Чехії є 

загалом небагатоводною річковою артерією. Вона судноплавна протягом майже всього року від                            
м. Пардубіце, замерзає на 50–60 днів. Загальна довжина судноплавної ділянки становить 211 км, у. т. ч. від 
Пардубіце до впадіння Влтави – 102 км. 

Морава (загальна довжина ‒ 354 км, із них у межах ЧР – 258 км; загальна площа басейну – 24,1 тис. км
2
; 

середньорічні витрати води – 115 куб. м/с) бере початок на схилах гори Краліцкі Снєжнік і впадає в Дунай 
західніше столиці Словаччини – Братислави. У нижній течії утворює природний кордон з Австрією й 
Словаччиною. Витоки Морави містяться в Крконошах на висоті 1390 м поблизу чесько-польського кордону. 
Вона тече від витоку на південний схід, переважно між Чесько-Моравською височиною (на заході) та 
Західними Карпатами (на сході) (рис. 2.25). Біля м. Отроковіце течія повертає на південний захід. У Мораву 
впадає багато чеських рік і її басейн займає 20,7 тис. км

2
 території, обводнюючи 27,3 % площі території 

http://myxomopbi4.livejournal.com/2020.html
http://www.labskepiskovce.ochranaprirody.cz/
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країни. Морава судноплавна від чеського міста Годонін (у 130 км від гирла). Головні її притоки – Бечва (ліва), 
Діє (права), Міява. Води Морави використовуються для зрошення, на ній побудовані невеликі ГЕС. 

 

 
 

Рис. 2.25. Ріка Морава біля Бзенца 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki. 

 
Ріка Одра (довжина в межах Чехії – 112 км, площа басейну в межах ЧР – 7,2 тис. км

2
, середньорічні 

витрати води – 60 куб. м/с) бере початок у Чехії на південних відрогах Східних Судет біля Острави, однак 
швидко переходить на територію Польщі. У неї впадає небагато чеських рік і її басейн у межах Чехії займає 
всього 9,3 % території країни. Одра судноплавна для невеликих суден на території Чехії нижче гирла            
р. Опава, довжина якої – 131 км. Інші великі річки Чехії – Огрже (299 км), Бероунка (139 км), Сазава (219 км), 
Діє (загальна довжина 306 км, із них у ЧР – 235 км), Орліце, Йїглава, Йїзера та ін.

34
. 

Ріка Огрже (чес. Ohře) бере початок на території ФРН у Фіхтельгебірге, далі тече південніше Рудних гір 
у східному напрямку й упадає північніше Праги в Ельбу (Лабу) біля міста Літомержіце. Її довжина в межах 
Чехії – 247 км. Загальна площа басейну – 5614 км

2
,
 
у т. ч. на території ЧР – 4601 км

2
. На річці розміщені міста 

Хеб і Карлові Вари (рис. 2.26). У районі Рудних гір на Огрже побудовано водосховище Нехраніце площею 
1306 га з невеликою ГЕС. 

 
 

Рис. 2.26. Ріка Огрже в районі Карлових Вар 
Джерело : http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/19173. 

 
Невеликі витрати води й сильні річні та сезонні коливання роблять дуже гострою проблему 

водопостачання низки районів країни. Тому дуже важливі регулювання стоку рік, причому не тільки для 
потреб водопостачання, а й для судноплавства. Судноплавні лише Лаба та нижня течія Влтави. Інші річки 
придатні лише для сплаву лісу й гідротехнічного будівництва. Тому на багатьох із них побудовані 
водосховища та гідроелектростанції. Найстаріші чеські штучні озера створені в кінці ХІХ і на початку ХХ ст. 
переважно в гірських місцевостях. У Чехії нараховується понад 150 гребель із запасом води у водосховищах 
приблизно 4,4х10

9 
м

3
. На р. Влтава побудовано каскад із дев’яти водосховищ із гідроелектростанціями. Такі 

водосховища, як Ліпно, Орлік, Слапи, Врановець, Штреховіцьке (рис. 2.27в) та інші, є водночас джерелом 
питної води й електроенергії. Водосховище Ліпно І з потужною гідроелектростанцією (Lipenska prehrada) – зразок 
чеського гідробудівництва XX ст. Греблю у верхів’ях Влтави будували 15 років, розлиті води заповнили 
штучну водойму площею 4870 га довжиною 44 км і шириною 4 км (рис. 2.27а).  Водосховище Слапи – одна з 
найбільших за площею штучних водойм на р. Влтава (рис. 2.27б), яке входить у трійку найбільших каскадних 
водосховищ на Влтаві: Ліпно, Орлік і Слапи. Воно розміщене за 40 км південніше Праги й простягається на           
45 км на південь. Водосховище Орлік на Влтаві має найбільший об’єм накопиченої води – 704 млн м

3
 – та є 

найдовшим водосховищем країни (68 км). 
 

                                  
        
                      а) водосховище Ліпно                 б) водосховище Слапи               в) Штреховіцьке водосховище 

 
Рис. 2.27. Найбільші водосховища Чеської Республіки на р. Влтава 

Джерело : http://bon-voyage.ru/countries/section92/section116/; http://cs.wikipedia.org/wiki/Geografie_%C4%8Ceska. 

                                                 
34

 Реки и озера Чехии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.servis-ug.ru/Info/InformationViewForm.aspx?I 
nformationId=1821. 

http://bon-voyage.ru/countries/section92/section116/
http://www.servis-ug.ru/Info/Information


 
33 

У Чехії нараховується 15 000 озер і ставків загальною площею 58 км
2
. Природних водосховищ – озер – 

у Чехії мало (усього 29). Озера мають здебільшого гірсько-льодовикове походження, вони невеликі за 
площею та використовуються для розведення риби й водопостачання. Найбільше природне озеро, 
розміщене в Шумаві, – Чорне (Черне)  площею 18,4 га

35
, яке є одним із найглибших у країні (40,6 м)           

(рис. 2.28а). Озеро Чорне стало сюжетом багатьох творів мистецтва, серед яких найвідоміша однойменна 
опера чеського композитора Антоніна Дворжака. У Шумаві також розміщені льодовикові озера – Чортове 
(10,3 га, глибина – 37 м), Плешне, Одлезельське (Младотицьке), Лака (Млака) (найвисокогірніше озеро 
країни на висоті 1096 м) (рис. 2.28б) та ін. Вісім льодовикових озер – «спадок» льодовикового періоду. Деякі 
озера мають карстове походження. Найглибшим озером країни є озеро в Граніцькій карстовій ущелині в 
Моравському Красі, глибина якого становить 220 м

36
, проте його глибину остаточно не встановлено. Воно 

розміщене поблизу м. Пршеров у Моравії.  
 

                                                         
               

                                                а) озеро Чорне                                         б) озеро Лака 

 
Рис. 2.28.  Найбільші гірські озера Чеської Республіки  
Джерело : http://cs.wikipedia.org/wiki/Geografie_%C4%8Ceska. 

 
Одним із прекрасних озер Північної Чехії є штучне озеро Махово (площа майже 300 га), розміщене за 

80 км від Праги серед зелених горбів, соснових лісів і букових гаїв (рис. 2.29). Його щорічно відвідує понад 
500 тис. туристів із рекреаційною метою.                         

 
 

Рис. 2.29. Озеро Махово – водна перлина Північній Чехії 
Джерело : http://bon-voyage.ru/countries/section92/section116/. 

 

У Чеській Республіці також нараховують 29 озер антропогенного походження, які виникли внаслідок 
рекультивації кар’єрів, де видобували буре вугілля, пісок та інші корисні копалини. Найбільші рекультиваційні 
озера розміщені в Підкрушногір’ї на місці відкритих розробок бурого вугілля в Соколовському басейні. Серед 
них найбільше штучне озеро – Медард (площа 493,4 га і глибина 50 м) у районі Соколова. Інші озера 
рекультиваційного типу – це Мост (311 га, глибина 75 м) у районі Моста, Мілада (252 га) в районі Усті-над-
Лабем, які виникли після затоплення відпрацьованих вугільних кар’єрів. Найбільше штучне озеро, яке 
виникло після затоплення піщаного кар’єру, –  Глучінське (площа 131,5 га)

37
. 

Через нестачу води вже в середні віки (ХV–XVI ст.) в країні почали створювати штучні водойми – 
ставки, які використовують для розведення риби. Тільки в Південній Чехії нараховується близько                        
5000 ставків, площа яких – близько 20 тис. га (Тршебоньський і Чеське-Будейовіцький басейни). Найбільший 
ставок – Рожмберк – займає площу 489 га з максимальною глибиною 6,2 м. Він розміщений поблизу                      
м. Йїндржіхув Градець. Станьковський ставок із середньою глибиною 8,5 м виділяється найбільшим об’ємом 
води – 6,6 млн м

3
, займаючи площу

 
241 га у Тршебоньському басейні. 

Ріст споживання води й розвиток господарства ще в ХІХ ст. зумовили початок будівництва 
гідротехнічних споруд на всіх великих річках та їхніх притоках, адже такі ріки, як Влтава, Лаба, Діє, Огрже, 
мають значні потенційні запаси гідроенергії.  

Наявність підземних вод, їх кількість і хімічні якості залежать від геологічної будови місцевості. На 
території Чехії виділяється гідрогеологічна структура Чеського масиву, у межах якої розміщена низка 
артезіанських басейнів – (Чеський крейдовий, Чеське-Будейовіцький та ін.) (рис. 2.30). Усього виділяють            
18 областей артезіанських вод загальною площею 18 тис. км

2
. У кристалічних породах Чеського масиву 

підземних вод мало, їх кількості недостатньо для постачання великих міст. Крупні джерела питної води – 
карстові області Моравії та Західної Чехії. 

                                                 
35

 Školni statistická ročenka 2008. – Praha : Scientia, 2008. – S 11. 
36

 География Чехии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.nazdar.ru/index.php?id=31. 
37

 Největší jezera v Česku [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cs.wikipedia.org/wiki/Nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3% 
AD_jezera_v_%C4%8Cesku. 

http://bon-voyage.ru/countries/section92/section116/
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Чеський_масив&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/Артезіанський_басейн
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Чеський_крейдовий_басейн&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ческе-Будейовіцький_басейн&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%25%20AD_jezera_v_%25
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%25%20AD_jezera_v_%25


 34 

Основні ресурси прісних підземних вод формуються в гравійно-галькових четвертинних алювіальних і 
флювіогляціальних відкладах, у пісковиках крейди, у карбонатних породах мезозою, в ефузивах неогену. У 
четвертинних відкладах ґрунтові води залягають на глибині 80 м. Витрати колодязів та свердловин 
переважно становлять 3–15 л/с. Глибинні шари водопроникних глин багаті артезіанськими водами. 
Артезіанські горизонти залягають на глибині 80–900 м. Серед джерел артезіанських вод найбільше значення 
мають басейни моравських долин іПівденночеського басейну. Найбагатші запаси підземних вод, придатних 
для пиття, містять четвертинні осадові породи, розміщені вздовж усіх великих річок, а також конуси виносу 
біля підніжжя Карпат. Інші басейни менші й вода в них нерідко забруднена (наприклад у Підкрушногірському 
грабені з його покладами бурового вугілля в третинних шарах). Мінералізація прісних підземних вод 
становить 0,1–1 г/л, склад їх переважно НСО3- – Са

2+
, Са

2+
 – Mg

2+
, SO4

2-
 – Са

2+
. Загальні природні ресурси 

прісних підземних вод Чехії оцінюються в 30–45 м
3
/с
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Рис. 2.30. Гідрогеологічне районування Чеської Республіки  
й джерела підземних вод 

Джерело : http://www.herber.kvalitne.cz/FG_CR/hydro.html. 

 
Поява джерел мінеральних вод пов’язана з молодими геологічними процесами. Чехія має великі запаси 

цілющих мінеральних вод (понад 2000 мінеральних джерел). Найбільша їх кількість утворилася в 
Підкрушногірських і Маріансько-Лазнєнських розломах у Західній Чехії (Карлові Вари, Тепліце, Біліна, Яхімов, 
Маріанське Лазнє, Франтішкови Лазнє та ін.), в Підкрконошші (Янске Лазнє), у Високому Єсеніку (Вельке 
Лосіни, Єсенік, Карлова Студанка). Найбільш гаряче мінеральне джерело Вржідло розміщене поблизу 
Карлових Вар, де температура води досягає +73 

º
С із дебітом води 1800 л за хвилину. Численні джерела 

мінеральних вод зумовили розвиток курортів і лікувальних зон у Чехії ще в ХІХ ст. Із 250 курортів,  
популярних серед туристів, нині діє 50 (Карлові Вари, Маріанське Лазнє, Франтішкови Лазнє, Яхімов, Тепліце 
та ін.)

39
. 

На території Чехії виявлено декілька районів із запасами термальних вод (температура 50–90 ºС), які 
можна використовувати в енергетичних цілях. Геотермальні води розміщені переважно в гірських областях, 
проте їх запаси незначні. 

2.5. Ґрунти  
  

Різноманітність природного середовища Чехії відображається в ґрунтовому покриві країни. Розподіл 
ґрунтів на території Чехії значною мірою визначається рельєфом, кліматом і гідрогеологією окремих районів, а 
також різноманітністю материнських порід, вік та характер яких визначають механічний склад ґрунтів. 

Переважно піщані ґрунти утворюють групу легких ґрунтів, зручних для сільськогосподарського обробітку, 
проте вони характеризуються високою водопроникністю, містять мало поживних речовин і мають кислу 
реакцію. Більша кількість глинистих компонентів сприяє підвищенню рівня використання цих ґрунтів. 
Суглинисті й супіщані ґрунти, які утворилися на корі вивітрювання гранітів і кристалічних порід, трапляються 
на Чеській височині. 

Глинисті ґрунти утворюють групу середньоважких ґрунтів, які є найбільш придатними для розвитку 
сільського господарства (водопроникні, із великою кількістю поживних речовин). Вони розвинулися на лесах і 
лесоподібних суглинках Полабської низовини й моравських долин. Мулисто-глинисті ґрунти поширені по всій 
Побероунській системі, уключаючи Пльзеньську височину, є вони й у пониззі ріки Огрже. 

Мулисті ґрунти утворюють групу важких ґрунтів. Вони трапляються в річкових долинах, на дні озер і 
древніх морів, у місцях, де осідає мул. Мулисті ґрунти заповнюють дно Чеського плато між Йїзерою та 
Лабою, Підкрушногірського басейну, трапляються у вигляді окремих осередків у Моравії. 

Скелетні ґрунти з різним умістом каменю й щебеню поширені в прикордонних гірських районах Чеської 
височини.  

 Болотні ґрунти переважають на невеликих площах. Загальна площа боліт у ЧР – 23 тис. га. Верхові 
болота розміщені у високих горах від Шумави через Крконоше і Єсенік на Ораву. Низинні болота трапляються 
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в Полаб’ї навколо озер і закинутих русел рік. Деякі низинні болота містять торф, який має лікувальні 
властивості. Торф добувають у Шумаві, Рудних горах і на Ораві, часто у формі цеглинок (так звані «борки»).  

Відповідно до кліматичних особливостей та характеру рослинності в країні найбільш поширені бурі 
лісові ґрунти. Типові потужні бурі лісові ґрунти сформувалися переважно на височинах, у передгір’ях і на 
нижніх схилах гір, які складені лесовими й іншими породами, багатими на силікати та карбонати. Склад цих 
ґрунтів здебільшого суглинистий і глинистий. Хоча частина розчинених солей вимита з верхніх горизонтів 
бурих лісових ґрунтів, вони загалом малокислі та, зазвичай, не потребують вапнування. Уміст гумусу 
коливається від 4–6 до 8–12 %

40
. У зв’язку з ареальним поширенням лесового покриву й різною його 

потужністю типові бурі лісові ґрунти не утворюють суцільного покриву. На нижніх схилах гір Чеського масиву, 
які складені вапняками або доломітами, де відсутній лесовий покрив, бурі лісові ґрунти змінюються бурими 
рендзинами (перегнійно-карбонатними ґрунтами). Бурі лісові ґрунти є досить родючими, тому на них 
зосереджена основна частина посівів зернових культур країни. Бурі лісові ґрунти та буроземи займають 
найбільші площі в сільськогосподарських угіддях країни, відповідно 42 і 15 %

41
. 

На замкнутих рівнинах Чехії (передусім Полабській), які утворені лесом і флювіальними наносами, 
поширені чорноземоподібні ґрунти й чорноземи. У Центральній Чехії та Центральній Моравії вони 
сформувалися внаслідок збагачення лугових ґрунтів карбонатами й зниження рівня ґрунтових вод. Існує 
також думка, що вони є реліктами степових ландшафтів післяльодовикової ксеротермічної епохи. Це середні 
за важкістю обробітку чорноземні ґрунти; їхня структура не така сприятлива, як структура чорноземів 
Правобережної України. У Чехії представлені переважно деградовані чорноземи, які мають гумусний шар 
потужністю до 60 см і містять  до 4–5 % гумусу. Ці ґрунти, частка яких у сільськогосподарських угіддях Чехії 
становить близько 14 %, широко використовуються під посіви цукрових буряків, озимої пшениці та ячменю. 

У горах і на височинах із виходами на поверхню тріасових пісковиків під мішаними лісами 
сформувалися підзолисті та дерново-підзолисті ґрунти. Підзолисті ґрунти поширені на Чесько-Моравській 
височині, у Південній Чехії й на кордоні Моравії та Словаччини. Вони не дуже родючі, тому потребують 
унесення великої кількості мінеральних добрив і вапнування. Ці ґрунти використовуються переважно під 
посіви жита, вівса, картоплі, однак більшість їх зайнята лісовими масивами. Їхня частка в 
сільськогосподарських угіддях Чехії незначна – 4,5 %. 

Глеюваті ґрунти сформувалися на зволожених схилах горбистих і гористих місцевостей. Найбільш поширені 
вони на Пльзеньській височині, у Південночеському басейні, Нижньому Поогржжі, передгірських районах, в 
Остравському басейні. Глеєві ґрунти Південночеського басейну потребують проведення робіт із їх осушення. 
Частка глеюватих і глеєвих ґрунтів у сільськогосподарських угіддях Чехії становить, відповідно, 13 і 4  %. 

Лучні ґрунти (1,7 % у сільськогосподарських угіддях Чехії) належать до найбільш родючих і, порівняно з 
дерновими, мають добре розвинутий гумусовий горизонт. Основні місця їх поширення – південна частина 
Моравської низовини.  

Загалом у географії ґрунтів Чехії проявляються такі особливості:  
1. На рівнинах, які лежать нижче 200–300 м над рівнем моря, із кількістю опадів до 500–600 мм 

(а із місцями й більше, але з інтенсивним випаровуванням) і з середньою температурою +19–21 
○
С 

найбільше значення мають утворені на лесових та лесоподібних суглинках вилуговані чорноземні ґрунти. 
Чорноземи поширені в Полаб’ї (від Часлава до Жатеця, тобто включаючи пониззя річки Огрже) і в 
Центральній Моравії. Також тут уздовж русел рік є значні площі, переважно нижче середніх за якістю, 
алювіальних ґрунтів (Загорська низовина в нижній течії Морави та інших річок). 

2. У горбистих областях, розміщених на висотах від 200–300 до 500 м над рівнем моря, із кількістю 
опадів 600–700 мм (а місцями й більше) та середньолипневою температурою +16–18 

○
С, переважають 

родючі бурі лісові ґрунти, які раніше були вкриті суцільними теплолюбними листяними лісами; частина їх 
еродована. Головна область поширення – більша частина Центральної Чехії з відрогами на заході й сході 
вздовж рік Огрже, Бероунка-Мже (Пльзеньська котловина) і Влтава, а також південь Моравії та передгір’я 
Карпат на південному сході Чехії. 

У тих самих областях трапляються окремими ділянками малопродуктивні перегнійно-карбонатні ґрунти 
(рендзини), які містять до 3 % гумусу, але важкі для обробітку. Вони поширені в центральній і північно-східній 
частинах Чехії, на схилах флішевих височин Південно-Східної Моравії. 

3. На височинах та в низькогірських районах, розміщених на висотах 400–800 м над рівнем моря, з 
опадами понад 750–800 мм, різко переважають підзолисті ґрунти, неоднорідні за своїм фізико-хімічним 
складом. Вони займають дуже великі площі Чесько-Моравської височини, усієї південної частини Богемії 
(Чехії), частину окраїнних гір Чеського масиву. Більшість їх зайнята лісовою рослинністю. 

4. У середньовисотних окраїнних горах Чеського масиву й Західних Карпатах переважають гірсько-
лісові підзолисті або гірсько-лукові дернові та торф’янисті ґрунти. 

Ґрунти в Чехії через інтенсивне використання втрачають свою родючість. В окремих ерозійно 
небезпечних місцях щорічно змивається до 7,5 т ґрунту.  Водної ерозії зазнають близько 50 % чеських 
ґрунтів. Тому чеські екологи й фермери закликають здійснювати протиерозійні заходи та використовувати 
утилізацію біолоогічних відходів для насичення сільськогосподарських земель поживними речовини й 
збільшення гумусового шару. 
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2.6. Рослинний світ 
 

На розвиток рослинного покриву Чехії поряд із рельєфом вплинув клімат, а в останні тисячоліття ‒ 

діяльність людини. Раніше лише в неширокій лісостеповій смузі Центральної Чехії, Південної та, частково, 
Центральної Моравії траплялися безлісі місцевості, які чергувалися з ділянками теплолюбного дубового лісу. 
За винятком цих невеликих за площею місцевостей у рослинному покриві країни різко переважала лісова 
рослинність – широколистяні (здебільшого букові й дубові) і змішані ліси, причому останні покривали Чесько-
Моравську височину та південь Чехії. 

У процесі заселення й освоєння лісових земель під сільськогосподарські культури першими 
знищувалися широколистяні ліси. Майже нічого не залишилося від змішаних первинних лісів Чехії: частково 
вони перетворені в сільськогосподарські угіддя, частково замінені в період капіталістичного розвитку країни 
насадженнями швидкоростучої ялини, на деревину якої був великий попит. У результаті не тільки різко 
скоротилася площа лісів, а й повністю змінився їх склад (значне збільшення частки хвойних порід)                 
(табл. 2.4). За роки соціалістичного господарювання владою розроблено заходи для відновлення лісів.  

 
Таблиця 2.4 

Видовий склад лісів Чехії у 2000–2010 рр.* 
 

Породний  
склад 

Га/% 
Рік 

2000 2005 2007 2008 2009 2010 

Ялина 
 

га 1 397 013 1 376 387 1 369695 1 362 205 1 352 820 1 347 239 

% 54,1 53,1 52,8 52,4 52,2 51,9 

Сосна 
 

га 23 138 23 918 24 325 24 658 25 274 25 869 

% 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 

Смерека 
 

га 453 159 445 270 441 807 440 188 437 466 436 308 

% 17,6 17,2 17,0 17,0 16,9 16,8 

Модрина 
 

га 97 170 99 784 99 992 100 326 200 853 100761 

% 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

Інші хвойні дерева 
га 4 587 5 674 5 763 5 964 6 212 6 352 

% 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Хвойні дерева 
загалом 

га 1 975 065 1 951 036 1941 582 1 933 341 1 922 625  1 916 529 

% 76,5 75,3 74,9 74,4 74,1 73,9 

Дуб 
 

га 163 761 169 768 171 730 175 495 176 397 178 466 

% 6,4 6,6 6,7 6,8 6,8 6,9 

Бук 
 

га 154 791 172 047 178 067 182 048 187 027 189 998 

% 6,0 6,6 6,9 7,0 7,2 7,3 

Береза 
 

га 74 560 74 074 73 749 73 764 72 895 72 264 

% 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 

Інші листяні дерева 
га 186 185 197 663 202 684 205 991 207 408 209 559 

% 7,1 7,6 7,8 7,9 8,0 8,1 

Листяні дерева  
в цілому 

га 576 808 613 552 627 548 637 299 643 728 650 287  

% 22,3 23,7 24,2 24,5 24,8 25,1 

Загальна площа га 2 551 873 2 564 588 2 561 130 2 570 640 2 566 853 2 556 816 

Зона вирубки % 98,8 99,0 99,0 99,0 98,95 98,9 

* Складено за даними Чеського статистичного управління. 
 
 На рівнинах Чехії в минулому переважала степова й лісостепова рослинність, проте нині природний 

рослинний покрив зберігся лише на неугіддях і в заповідниках. Інші ділянки рівнин розорані під зернові, 
технічні та інші культури. Розподіл рослинності в горах підпорядкований висотній поясності. Місцевості на 
висотах до 300 м зайняті переважно розораним степом. У горбистих районах місцями збереглися букові й 
дубові ліси, а на піщаних ґрунтах – соснові. 

Ботанічні географічні області Чехії є різноманітними. Чеська височина належить до області 
середньоєвропейської лісової флори, за винятком Полабської низовини, вапняків Чеського карсту в околицях 
Бероуна та вулканічного Чеського Середньогір’я, які входять до областей паннонської флори. Район 
Західних Карпат утворює область карпатської флори. У гірських місцевостях через вертикальну поясність 
поширені рослинні висотні пояси. Залишки первинних мішаних лісів трапляються вздовж р. Морави, нижньої 
течії Діє й Лаби. У широколистяних лісах переважають тополя, верба, вільха, ясен і в’яз. Просторова 
диференціація поширення лісових масивів досить строката (рис. 2.31). Більш заліснені прикордонні регіони 
країни через поширення гірського рельєфу. 

Загалом лісистість території Чеської Республіки становить 33,8 %, однак ліси навіть у гірських 
місцевостях дуже розріджені, нерідко чергуються з полями, луками та іншими сільськогосподарськими 
угіддями, тому малопридатні для експлуатації. У них переважають штучно висаджені ялинові ліси (52 % усіх 
лісів) (табл. 2.4). Загальна площа лісів на кінець 2010 р. – 2557 тис. га. Більшість із них (близько 60 %) 
перебувають у державній власності. Близько 75 % лісів мають господарське значення, незначна частка – 
природоохоронне та інше. Найбільшою є частка лісів віком 61–80 років. Молоді ліси віком (до 50–60 років) 
займають понад 45 % території усіх лісів країни (рис. 2.32), які мають важливе промислове значення. 
Найбільш заліснені гірські й передгірські території таких районів (окресів) країни, як Єсенік (близько 60 %), 
Яблонець-над-Нісоу, Хомутов, Всетін, Прахатіце, Фрідек-Містек, де переважна частина їхніх територій 
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зайнята лісовими масивами. Найменш заліснені столичний район Праги, північно-західні й північно-східні 
райони Середньочеського краю (Колін, Лоуні, Літомержіце, Мельнік), а також окреси (райони) Острава-мєсто 
та Карвіна Моравсько-Сілезького краю. Загалом понад 30 окресів (районів) країни мають рівень заліснення 
території вище середньодержавного показника (рис. 2.33). 

 

 
 

Рис. 2.31. Просторова диференціація лісових масивів Чеської Республіки 

 

 
 

Рис. 2.32. Вікова структура лісів Чеської Республіки в 1990 і 2009 рр. 

 

 
 

Рис. 2.33. Залісненість території окресів Чеської Республіки у 2011 р. 

 
У розрізі країв найбільш заліснені Ліберецький (42,7 %), Карловарський (42,1 %) і Злінський (39 %) краї 

(рис. 2.33), найменш – Південноморавський, Пардубецький, Середньочеський та Ліберецький і Височіна, у 
яких рівень лісистості території становить менше 30 %, а також територія Праги (10,3 %).  
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Нині у видовому складі лісів Чехії різко переважають хвойні породи (близько 74 %  деревостану, у тому 
числі ялина – 51,9 %, смерека – 16,8 %), що пов’язано з давнім розвитком тут лісозаготівлі (табл. 2.4). Хвойні 
ліси поширені в Західних Карпатах і в Чеському масиві (рис. 2.34 і 2.35). Вони переважають не тільки на його 
окраїнних гірських хребтах, а й у внутрішніх понижених районах, які лежать на висотах від 300 до 700 м, де 
характер лісового покриву видозмінений особливо різко. Це переважно чорно-зелені ялинові ліси зі 
смерекою (ялицею) (інколи з модриною) (рис. 2.35). У Карпатах і горах Чеського масиву трапляються штучні 
насадження з однієї лише ялини (у внутрішніх районах Чеського масиву). Соснові, здебільшого штучні ліси, 
ростуть на піщаних і супіщаних ґрунтах Чеського масиву (Пльзеньська котловина, Тршебоньський басейн, 
низка місцевостей у басейні Йїзери в Північній Чехії та подекуди в долині Лаби) і вздовж нижньої течії 
Морави

42
. 

 
 

Рис. 2.34. Хвойні ліси в Крконоше 
Джерело : http://www.casopis.ochranaprirody.cz/Pece-o-prirodu-a-krajinu/ 

prace-s-lesem-v-narodnich-parcich-po-orkanu-kyrill.html. 
 

 
 

Рис. 2.35. Краєвиди лісових масивів Білих Карпат  
Джерело : http://www.ilovecz.ru/index.php?idoflevel=857. 

 

 
 

Рис. 2.36. Буковий ліс Чеської Республіки 
Джерело : http://www.casopis.ochranaprirody.cz/zvlastni-cislo/  

scenar-zmen-vegetacni-stupnovitosti.html?photoId=1108&galleryId=58. 
 

 
 

Рис. 2.37. Біогеографічна карта Чеської Республіки 
Джерело : http://www.herber.kvalitne.cz/FG_CR/biogeografie.html. 
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Листяні ліси (понад 25 % лісовкритої площі) складаються наполовину з бука, дуба й на чверть із берези 
(табл. 2.4). Вони переважають на півдні та південному заході Західних Карпат і на їхніх горбистих передгір’ях 
(рис. 2.37). Це переважно темно-зелені букові ліси (рис. 2.36) (чисті та з домішкою дуба, граба, явора й інших 
дерев), які покривають Карпатські гори до висоти 1200 м. Пояс дубових лісів характерний для найтепліших, 
але бідніших на опади рівнин і горбистих місцевостей до висоти 550 м над рівнем моря. Для субальпійського 
поясу гір характерні криволісся й гірські луки, торф’яники, які поширені за верхньою межею лісу на найвищих 
вершинах Крконош, Високого Єсеніка, Шумави, Рудних гір і Краліцького Снєжніка (рис. 2.38).  

 

 
 

Рис. 2.38. Типова рослинність гірських вершин  
Високого Єсеніка за верхньою межею лісу 

Джерело : http://www.casopis.ochranaprirody.cz/zvlastni-cislo/  
politika-ochrany-klimatu-v-ceske-republice.html?photoId=1136&galleryId=61. 

 
Символічне дерево Чехії ‒ липа, що поширена на всій рівнинній території країни. Липа на території 

поселення Паствіни поблизу міста Усті-над-Орліці, яка називається Липа воєводи, є найбільшим деревом на 
території республіки й має статус природної пам’ятки, адже діаметр її стовбура на висоті 130 см досягає      
12,5 м

43
. У Рудних горах росте Клокочковська липа, що має понад 1000 років. 

У 2008 р. в ЧР прийнято національну лісову програму, яка передбачає збільшення площ мішаних лісів із 
переважанням буків, дубів або ялиць. Листяні дерева повинні займати 40 % нинішньої лісової площі, а в 
майбутньому ‒ ще більше, оскільки вони більш здатні протистояти сильним вітрам. 

 

 
 

Рис. 2.39. Буковий ліс із домішкою смереки  в Шумаві 
Джерело : http://www.casopis.ochranaprirody.cz/Pece-o-prirodu-a-krajinu/ 

prace-s-lesem-v-narodnich-parcich-po-orkanu-kyrill.html. 

 
На поширення різних видів лісів у ЧР сильний вплив має рельєф, тому на території країни можна 

виділити три ландшафтні області поширення окремих видів лісів. Низовини й низькі горби, заплави річок 
Влтави, Морави, Одри як найтепліші області країни (рис. 2.37) зайняті дубово-грабовими, сосново-дубовими 
лісами з домішкою берези. На пісках поширені лишайникові бори, а в заплавах річок – тополево-вербові та 
ільмові ліси. Друга область поширення лісів представлена місцевостями між Судетами й Шумавою з 
висотами 300–500 м над рівнем моря. Тут поширені дубові ліси  (Quercus robur, Q. petraea, Q. cerris,                     
Q. pubescens) із домішкою європейського бука. Переважання дуба чи бука (Fagus sylvatica) у лісах пов’язано 
з особливостями клімату та характером ґрунтів. Місцями проростає біла смерека й звичайна ялина, а на 
кислих ґрунтах ‒ буково-дубові ліси. Із висотою більш поширеними стають смерекові ліси. Третя 

лісоландшафтна область – це середньогірські масиви з висотами понад 500 м (Чеський ліс, Шумава, Рудні 
гори, Судети, Чесько-Моравська височина та південні відроги Західних Карпат). Тут переважають букові і 
ялицево-букові ліси з європейського бука й білої ялиці (рис. 2.39). На більш високих місцях ростуть букові 
ялинники, які інколи переходять у ялицеві (смерекові). На висотах понад 1400–1500 м ліси змінюються 
криволіссям, вище поширені кущі, субальпійські та альпійські луки (рис. 2.40). 

                                                                   

Рис. 2.40. Рослинний покрив гірських вершин Крконоше 
Джерело : Katalog biotopů České republiky. –  Praha: Agentura ochrany přirody a krajiny ČR, 2001. – S. 92, 104, 107. 
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На території країни, окрім лісів, росте значна кількість ендемічних рослин, проте понад 80 із них 
уключені в список рідкісних і перебувають на межі зникнення. У ЧР поширено багато квітів, одних тільки 
розоцвітих ‒ понад 100 видів. Вони трапляються на галявинах лісів і в їх гущавині. Наприкінці весни та влітку 

на луках багато дуже строкатих популяцій квітучих трав (рис. 2.41). Ранньою весною з’являються золотисто-
жовті квіти калюжниці болотної. Хміль, висушені квіти якого використовують у пивоварінні, є для Чеської 
Республіки ендемічною рослиною й часто трапляється в лісових гущавинах та на берегах річок. Наприклад, 
дзвіночок персико-листовий поширений переважно в дубових і грабових гаях, він розквітає на початку літа. 
Різноманітною є лучна рослинність на торф’янистих і болотних ґрунтах із низкою рідкісних видів рослин та їх 
поєднань (рис. 2.42).   

 
 

Рис. 2.41. Трав’яниста лучна рослинність у районі злиття річок Морави й Діє 
Джерело : Katalog biotopů České republiky. –  Praha : Agentura ochrany přirody a krajiny ČR, 2001. – S. 119. 

 

 
 

Рис. 2.42. Лучно-болотна рослинність у національному резерваті  
Соос національного заповідника Славковський ліс 

Джерело : http://www.czech-house.ru/marlazni/fourmarlazni5188.html. 
 

У ботанічному відношенні територія Чеської Республіки поділяється на три фітогеографічні області, які 
розділені на 99 фітогеографічних округів (районів)

44
. Теплолюбива фітогеографічна область займає 

низовинні й рівнинні території країни, на яких ростуть термофіти, що мають тривалий вегетаційний період. 
Вони утворюють дві фітогеографічні підобласті. Чеська підобласть поширення термофітних рослин 
складається з 15 округів та утворює протяжний пояс, який тягнеться від Доуповських гір через Поогржжя до 
східної частини Полабської низовини. Паннонська термофітна підобласть (шість округів) займає Південну 
Моравію й Моравський крас. 

Мезофітна рослинність є перехідною від теплолюбних до холодолюбних рослин. Область пошишення 
мезофітів займає більшість території країни. Виділяють Чесько-Моравську (63 округів) і Карпатську (дев’ять 
округів) підобласті. 

Ореофітні рослини ростуть на гірських територіях, масивах смерекових лісів і субальпійських луках на 
найвищих частинах гір Чеського масиву й Західних Карпат. Область поширення цих холодолюбних рослин 
поділяється на дві підобласті ‒ Чеську з 14 округами та Карпатську з одним округом у Моравсько-Сілезьких 

Бескидах. 
Отже, флора Чеської Республіки дуже різноманітна, незважаючи на інтенсивне використання земель у 

сільськогосподарському виробництві. На окремих територіях рослинні популяції формують унікальні 
природні комплекси, які охороняються державою. 

 
2.7. Тваринний світ 

 
Згідно із зоогеографічним районуванням територія Чехії належить до Палеарктичної підобласті 

Голарктичної зоогеографічної області
45

. Тваринний світ країни переважно представлений лісовими формами, 
характерними для Центральної Європи. Фауна широколистяних і змішаних лісів досить різноманітна, однак 
численні крупні ссавці – хижаки й травоїдні, які населяли ліси Європи раніше, у результаті зведення лісів і 
полювання на них зникали або відступали в найбільш важкодоступні гірські райони. Багато тварин майже 
зникли або збереглися лише в парках і заповідниках. Уже майже ніде не зустрінемо вовка, рись, лісового 
кота, дикого кабана, але наявні досить численно лисиці, борсуки, їжаки, білки, лісові ховрахи, соні. У 
заповідниках і парках водяться лань, косуля й благородний олень. З ендемічних гірських видів слід 
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відзначити серну та бабаків. Загалом на території Чеської Республіки трапляється близько 40 000 видів 
представників тваринного світу, серед яких 34 000 належать до комах. Залежно від ареалів поширення 
тварин можна поділяти на тих, які наявні в степах, листяних і хвойних лісах, у високогірних районах та водах. 

У фауні відкритого ландшафту поширені заєць, ховрах, хом’як, миша польова, тхір і ласка. Вирубка лісів 
та розорювання великих площ призвели до поширення дрібних гризунів: мишей, полівок, землерийок, 
бабаків, які завдають великої шкоди сільському господарству. 

На території Чеської Республіки із птахів можна зустріти майже всіх представників європейських лісів: 
перепелів, фазанів, куріпок, горобців, солов’їв та ін. Найбільш поширені птахи з горобиних – сімейства 
славкові, ткачикові, вівсянкові й в’юркові. Досить поширена група воронових, а сорока є ендеміком. Звичними 
є тетеревині, курячі сімейства, зозулі, дятли. У національному парку Шумава збереглася єдина в Чехії 
реліктова популяція глухого тетерука (рис. 2.43). Численними є водоплавні птахи. У горах живе кречет, який 
є найбільшим у світі представником сімейства соколиних. Багато птахів різних сімейств залишається на зиму 
в чеських лісах, зокрема деякі види дятлів, сов, яструбів, із горобиних – декілька видів синиць, представники 
сімейств в’юркових (снігур, в’юрок та ін.), ткачикових (польовий і домовий горобець), воронових (ворона, 
сорока, галка, сойка) і багато інших.   

 
 

Рис. 2.43. Глухий тетерук у Національному парку Шумава 
Джерело : Národní park Šumava // Ochrana přírody. – 2008. – № 6 //  

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/Z-nasi-prirody/narodni-park-sumava.html. 

 
Із плазунів найбільш поширені зелена ящірка, безнога ящірка веретільниця, представник вужів – 

мідянка. Отруйні змії належать до гадюкових. Земноводні досить різноманітні: звичайна квакша, трав’яна, 
гостроморда й ставкова жаби, звичайний і гребінчастий тритон. Комахи широко представлені деякими 
двокрилими, а також декількома видами мурах, багатьма видами жуків (хрущі, носороги, златки, короїди, 
усачі). Характерні дощові черви багатьох видів. 

У річках, озерах і ставках розводять рибу, причому деякі її види – спеціально для задоволення 
спортивного азарту рибалок. Прісноводні риби представлені переважно такими сімействами, як карпові та 
окуневі.  У ріках і ставках водяться лящ, судак, щука, окунь, короп, сазан й ін. У водоймах передгір’їв і 
гірських районів водяться форель-пеструшка і харіус, а у водосховищах на Влтаві – судак та щука. 
Врановське водосховище славиться своїми сомами. 

 
2.8. Природно-рекреаційні ресурси 

 
Природні ландшафти Чехії надзвичайні за своєю красою й різноманітністю. Широкі долини з мережею 

рік та озер змінюються густими лісами, горбами й гірськими хребтами, які зберігають вікову свіжість і 
приваблюють тисячі відпочивальників та туристів. У ці живописні пейзажі гармонійно вписуються гарні села й 
казкові середньовічні замки. У країні бережно ставляться до своїх природних багатств, зберігаючи їх та 
активно використовуючи в рекреаційних цілях. Різноманітність природних ландшафтів на невеликій території 
приваблює в Чехію велику кількість туристів. Кожен любитель природи може знайти тут собі місце для 
відпочинку залежно від уподобань: гірські схили ‒ для пішохідного туризму й гірськолижниго спуску, гірські 
скелі та скелі з піщаників ‒ для альпіністів, на ріках, водосховищах і ставках ‒ риболовля та рафтінг, печери 
‒ для спелеології тощо.  

Чеська Республіка має багаті рекреаційні ресурси, які представлені великими лісовими масивами й 
природними заповідниками, живописними гірськими та рівнинними ландшафтами, багатоводними ріками, 
карстовими формами рельєфу, мінеральними й цілющими джерелами, що визначили появу численних і 
широко відомих зон відпочинку та курортів. Чехія має багато заповідних об’єктів, серед яких найбільший – 

Національний парк Крконоше, і понад тисячу інших природоохоронних об’єктів, проте відпочинок тут можна 
проводити лише відповідно до вимог чеського законодавства. Близько 700 природних резерватів на 
заповідних територіях використовують для туризму й відпочинку

46
. У країні для відпочинку, ураховуючи 

природні умови, можна використовувати понад 40 % території республіки, передусім у заповідних зонах 
гірських і передгірських районів за умови дотримання підвищених вимог природоохоронного режиму.  

Країна володіє значними оздоровчо-туристичними, екскурсійними та лікувальними ресурсами. 
Оздоровчий туризм розвивається в комфортний і сприятливий кліматичний період на базі широкої 
гідрографічної мережі й різноманітних ландшафтів. Гірські ландшафти, живописні місцевості зі спокійним 
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пейзажем, наприклад у Південній Чехії з багатьма красивими ставками, чергування низовин і низькогірських 
масивів у Чеській котловині сприяють спортивно-оздоровчому відпочинку. Велика кількість природо-
охоронних територій придатна для екологічного туризму. 

Країна розміщена в зоні переходу від середньоєвропейського морського клімату до континентального 
східноєвропейського, тобто в кліматично сприятливій області помірного поясу Північної півкулі. Узимку 
середня температура становить приблизно –5 °С, а влітку ‒ +19 °С. Літо – дуже м’яке й тепле. Улітку стоїть 
винятково стабільна та приємна погода. Зима в Чехії досить тепла. У найхолодніші дні температура може 
досягти –15 °C, але таке трапляється не частіше одного разу на 10 років. Іноді навіть у містах цвітуть квіти аж 
до Нового року й створюють квітучі галявини серед білого снігу, що викликає здивування та захоплення 
серед туристів. Незважаючи на це, снігу взимку випадає достатньо, особливо в гірських районах. Тому 
лижний спорт і туризм у Чехії добре розвинуті й популярні серед населення. Погода цьому сприяє. Для 
відвідування гірськолижних курортів країни найбільше придатні січень і лютий. Весна в Чехії починається вже 
наприкінці лютого.  

Чехія має зручні форми рельєфу для розвитку туризму, поєднуючи в собі як гірські, так і горбисто-
рівнинні живописні території, сам ландшафт яких ‒ уже сприятливий фактор для розвитку туризму. 
Особливим рекреаційним ресурсом Чехії є гірські території, які використовуються взимку в 
гірськолижному спорті й туризмі, а влітку – як регіони туристського альпінізму та пішохідного туризму. Для 
зимового й літнього відпочинку придатні практично всі гірські райони, які вкриті лісами, що робить їх ще 
більш живописними. Це приваблює значні потоки рекреантів, гірськолижних туристів, альпіністів. Для 
ентузіастів літніх і зимових походів створено густу мережу туристичних доріг і стежок із вказівниками 
маршрутів, а для любителів зимових видів відпочинку й спорту в країні є гірські центри з обладнанням 
вищого класу, які пропонують якісні  гірськолижні спуски, лижні траси, цікаві маршрути й добре оснащену 
техніку. Неодноразово в країні багато місць обиралося для проведення престижних зимових спортивних 
змагань світового та європейського значення (Світовий кубок у Гаррахові, «Золоті лижі» в Нове-Мєсто-на-
Мораві й ін.). Прості лижні схили гір і спеціалізовані центри придатні для занять сноубордінгом. Ліси в 
Крконоше простягаються до висоти 1300 м. Вище схили та хребти покриті заростями карликових сосон і 
гірськими луками, рослинні живописні ландшафти яких викликають захоплення в туристів. Найвищі точки 
масиву Крконоше й височин, де гірські луки чергуються з лісосмугами та надають чарівності навколишній 
місцевості, дуже зручні для трекінгу.  

У гірських районах сформувалися комплексні центри відпочинку, туризму й спорту. Більшість зимових 
рекреаційних центрів країни розміщені в національних парках або на території природоохоронних об’єктів. 
Любителі зимового відпочинку та туризму можуть обрати найбільш знамениті й популярні гірські центри й 
райони Крконоше з прекрасною рекреаційно-відпочинковою інфраструктурою та оснащенням або менш 
прославлені місця, проте цікаві з рекреаційного погляду. Це можуть бути далекі куточки Шумави, Орліцьких і 
Йїзерських гір, Єсеніків або Бескид.  

Головні центри зимових видів відпочинку, спорту й туризму розміщені в найвищих чеських горах – 
Крконоше. Улітку цей гірський масив приваблює гірських велосипедистів, любителів походів по гірських 
стежках серед лісів, водоспадів та озер. Узимку гірські курорти, серед яких особливо виділяються 
Шпіндлерув Млин, Гаррахов, Пец-под-Снєжкоу й Рокітнице-над-Йїзероу, стають раєм для любителів гірських 
і рівнинних лижних трас. Гірські траси обладнані сучасними підвісними дорогами та підйомниками. Саме тут 
розміщується багато туристично-спортивних закладів, насамперед гірськолижних. Пропозиції спортивних 
центрів тут дуже різноманітні й послуги надаються цілорічно. Добре оснащені гірські траси, у разі потреби, 
нарощуються штучним сніговим покривом. Тут створено сприятливі умови для аматорів бігових лиж усіх 
рівнів складності. На схилах Чортової гори (Čertova, 1020 м) у Гаррахові побудовано п’ять трамплінів, один 
із яких має висоту 165 м і входить до шести найвищих у світі (рис. 2.44). Тут часто проводять великі 
міжнародні cпортивні змагання. Гаррахів розміщений у мальовничій долині на ріці Мумлава, яка славиться 
розсипами відшліфованої строкатої гальки. Водоспад, розміщений на її руслі, вважають найкрасивішим у 
західній частині Крконош. Він приваблює значні потоки рекреантів. Гаррахов також славиться наявністю 
екзотичної залізниці, що прокладена до нього від Танвальда й Корженова, у вагончиках якої всім бажаючим 
пропонують захоплюючу оглядову поїздку. Спеціальні служби постійно спостерігають за сніговим покривом 
терас, а за необхідності ‒ нарощують їх, створюючи сприятливі умови для аматорів бігових лиж усіх рівнів 

складності. Ці області віднесено до першої категорії туристичних ресурсів міжнародного значення
47

.  
 

 
 

Рис. 2.44. Трампліни Гаррахова 
Джерело : http://www.oteli-chehii.ru/garrakhov. 
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У центральній частині Крконош, на берегах Лаби (Ельби), розміщений знаменитий гірськолижний центр 
Шпіндлерув Млин. Прекрасний клімат і зручне положення забезпечують хороші умови для відпочинку як 
улітку, так і взимку. Сезон катання на лижах триває з кінця листопада до середини квітня. Навколо самого 
поселення є спуски з вершин і гірськолижні центри «Святи Петр» та «Медведін». На схилах гір працюють 
підйомники й снігові гармати (рис. 2.45). Щорічно на курорті відбуваються міжнародні змагання зі 
сноубордінгу та гірських лиж. 

 
 

Рис. 2.45. Гірськолижна траса з підйомником у Шпліндлерув Млині 
Джерело : http://www.rostravel.ru/info.php?id=1866. 

 
Інші гірські території придатні для лижних походів, занять трекінгом, гірськолижних спусків, сноуборду. В 

Орліцьких горах відомими лижними центрами є Ржічкі, Дештне, а в Йїзерських горах – Бедржихов і Шпічак, 
які славляться прекрасними умовами для гірськоголижних спусків і трекінгу. У Рудних горах відомими 
центрами зимового відпочинку та спорту є Кліновець, Божі Дар і Боуржняк. У Шумаві лижний центр Задов 
підходить для всіх видів лижного спорту. У Бескидах визнані центри гірськолижного відпочинку й спорту – це 
Лиса Гора, Пустевни та Френштат-над-Радгоштем, де є трамплін для стрибків на лижах. 

Отже, Чехія має значні можливості з рекреаційного погляду для розвитку спортивного туризму, зокрема 
для альпінізму й гірськолижного спорту та туризму. Окрім того, навіть колишні штольні копалень і старі 
рудно-переробні підприємства й заводи в гірських  районах Чехії використовують як об’єкти туристичного 
огляду.  

У Чехії створено ідеальні умови для пішохідних і велосипедних прогулянок та альпінізму завдяки 
різноманітному рельєфу, для розвитку екскурсійного відпочинку. Туристи можуть скористатися густою 
мережею добре обладнаних туристичних трас загальною довжиною понад 40 тис. км, які ведуть у 
найвіддаленіші куточки країни. Найсприятливіші умови для гірського туризму в гірських масивах Крконоше, 
Шумави, Йїзерських гір, Єсеніків, Бескидах та інших районах країни. Любителі пішого туризму можуть 
відвідати романтичні скельні міста в Чеському раї або деякі річкові долини, створені ріками Дією в Моравії, 
Видрою на Шумаві чи Стршелою в Західній Чехії. Багато позначених туристських стежок прокладено в 
прикордонній зоні, деякі з них перетинають міждержавні кордони й продовжуються на території країн-сусідів. 
У ЧР існує близько 30 тис. км велотрас, які завжди пролягають недалеко від населених пунктів і мають 
найсучасніше позначення туристичних трас та стежок у Європі, де велотуристи можуть милуватися 
прекрасними пейзажами й ландшафтами країни. Добре розвинутий також науково-пізнавальний велотуризм. 

У Чехії немає надвисоких гір, проте є прекрасні умови для любителів альпінізму в районах поширення 
піщаників, вапняків, гранітів і гнейсів, які утворюють кристалічні фортеці зі скельними стінами й вежами, де 
можна відчути всі складнощі альпінізму. Більшість скель придатні для альпінізму та розміщені в 
природоохоронних районах. На територіях національних парків скелелазіння повністю заборонено. У 
кожному гірському районі альпінізм регулюється індивідуальними правилами, які відповідають конкретному 
характеру гірської місцевості та потребам охорони рослин і тварин. Найпопулярніші райони для альпінізму 
Лабські піщаники (Тиске Стєни, Ельбська долина, Грженсько, Етршіховіце), Чеський рай (Праховські скелі, 
Грубоскалско, Клокочські й Белемські скелі), Тепліцько-Адршпатські скелі в заповіднику Броумовско, 
провалля Мацоха та Кленба в Моравському красі, заповідники Чеський Крас, Кршівоклатско, Славковський 
ліс (Сватошські скелі) та ін. (рис. 2.46). Район поширення лабських піщаників, відомий як Національний парк 
Чеська Швейцарія, приваблює значну кількість фанатичних прихильників альпінізму. Прохід, який утворює, 
петляючи в скелях і лісах, долина Лаби (Ельби), – одне з найживописніших місць Європи. Піщаники, що 
складають долину, розбиті на скелі висотою від десятків до двох сотень метрів, завдяки зручності обробки 
сприяли розвитку архітектурного стилю «бароко». Завдяки шорсткій пористій поверхні, до якої «липнуть» 
руки, тріщинам і вибитими дощами й тимчасовими водоспадами зачіпкам місцеві піщаникові скелі ще в              
ХІХ ст. породили спеціальний вид скелелазіння без допоміжних засобів. 

 

 
 

Рис. 2.46. Сватошські скелі в Національному заповіднику Славковський Ліс 
Джерело : http://www.czech-house.ru/marlazni/fourmarlazni5188.html. 
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На території країни через наявність вапнякових порід у земній корі поширені різноманітні карстові 
форми рельєфу. Це призвело до наявності численних живописних карстових печер, які полюбляють 
відвідувати не тільки професійні спелеологи, а й туристи. На території Чехії їх нараховується понад 2000. 
Печерні лабіринти, наскрізь пронизані підземними ріками, сталактитовими залами з унікальними 
сталактитами й сталагмітами, створюють неповторний підземний світ, яким багата Чехія. Чеський і 
Моравський краси ‒ найцікавіші карстові райони, які славляться підземними лабіринтами. Карстові 

ландшафти Моравського Красу з каньйонами, живописними гротами, глибокими проваллями, химерними 
узорами сталактитів і сталагмітів заворожують погляд туристів і спелеологів. Область Моравського Красу 
нараховує близько 1000 карстових печер і належить до найбільших печерних систем ЧР. Для туристів, 
екскурсантів і відвідувачів доступні чотири печерні траси: печери Балцарка, Слоупсько-Шошувська, 
Катержинська й Пункевні печери – найдовша печерна система країни. Через них протікає підземна ріка 
Пунква. Відвідувачі можуть оглянути підземні ґроти та на човнах (рис. 2.47) добратися на дно провалля 
Мацоха (глибина ‒ 138,7 м). Печера Катержинська ‒ найбільша підземна печера в Чехії (висота – 97 м) із 

надзвичайним сталагмітовим «бамбуковим лісом». У Середньочеському краї в районі Бероуна туристи й 
спелеологи можуть оглянути трьох’ярусні Конепрусські печери – найбільший печерний комплекс у Чехії. У 
середньому ярусі цього комплексу знайдено залишки людини кам’яного віку. Цікавими для відвідувачів є 
Бозковські карстові печери в районі Турнова Ліберецького краю, які виникли  у вапнякових і кремнієвих 
доломітах. Стіни й стеля печер прикрашені незвичайними узорами різних відтінків. У середині печери 
розміщене найбільше підземне озеро Богемії.  

 

 
 

Рис. 2.47. Плавання по підземній річці Пунква 
Джерело : http://www.czechtourism.com/rus/ru/docs/holiday-tips/ 

romantic-holiday/reasons-why/07-nature/index.html. 

 
Крім високих гірських територій, у Чехії наявні родючі рівнини та значні лісові масиви, а також багато 

озер і рік. Лісові масиви домінують у гірській частині країни й Центральній Чехії. У лісах ростуть переважно 
сосна, ялина, бук і дуб. Часто можна побачити березу. Тут сприятливі умови для активного сімейного 
відпочинку, відпочинку з дітьми, особливо влітку. Охорона природи в Чехії має давню традицію, саме тому 
багато районів країни відрізняються екологічною чистотою та є популярними місцями активного відпочинку й 
туризму.  

Значні лісові масиви країни й наявність у них умов для проживання диких тварин – оленів, зайців, 
бобрів, фазанів та ін., а також значної кількості риби в річках, озерах і ставках ‒ сприяють розвитку як 

аматорсько-відпочинкового, так і професійного й спортивного мисливства, риболовлі, слугують привабливим 
місцем відпочинку людей. 

У країні добре розвинена річкова мережа, хоча сама довжина річок загалом невелика. Найбільш відомі 
водні рекреаційні об’єкти, розміщені в Північній Чехії, у районі Докси (Махове озеро), а також численні ставки 
й озера (у Південній Чехії – це Тршебоньський, Чеське-Будейовіцький та інші басейни), річки Влтава з 
притоками (Лужніце й ін.) та Діє і низки інших водних об’єктів, які компенсують відсутність виходу до моря та 
морських рекреаційних ресурсів. Тому водний туризм і рекреаційне рибальство в Чехії також розвинений і 
досить прибутковий вид рекреаційної діяльності. 

Чехія володіє багатьма місцями (водосховища, штучні водойми, ріки, озера), які забезпечують відповідні 
умови для заняття водними видами спорту й відпочинку на воді. Спортивне оснащення для занять 
віндсерфінгом, плаванням на яхті можна отримати напрокат у місцевих спортивних клубах і кемпінгах. Водні 
види спорту мають великі традиції. Наприклад, у літній сезон компанія «Чеські дроги» забезпечує 
подорожуючих річковим транспортом. Так звані «Влтавські маршрути» перевозять спортивне оснащення в 
область Ліпненського басейну й ріки Лужніце. На берегах водосховищ та озер густо розміщені рекреаційні 
центри з готелями, пансіонами, кемпінгами й таборами, де відпочивають тисячі людей. Багато ставків, річок, 
водосховищ приваблюють туристів і відпочивальників для купання, заняття греблею, парусним спортом, 
акванавтикою та іншими видами водного спорту й відпочинку. У деяких місцях наявні пункти прокату 
велосипедів для велопрогулянок околицями. Найпривабливіші водні об’єкти ‒ річки Влтава, Лужніце, Отава, 

Огрже, Бероунка, Сазава, Морава. На річках Бероунка, Отава, Йїзера та Каменіце, починаючи з весни, коли 
настає водопілля, можна займатися плаванням на човнах і байдарках (рис. 2.48). 
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Рис. 2.48. Туристи на р. Бероунка 
Джерело : http://www.czechtourism.com/rus/ru/docs/holiday-tips/ 

active-holiday/reasons-why/water-tourism/index.html. 

 
Для відпочинку, спортивної риболовлі, занять віндсерфінгом, парусним спортом і греблею наявні 

прекрасні можливості на озерах і водосховищах країни. Водосховища з берегами серед лісових масивів, 
оточених скелями, мають потенційні ресурси для заняття спортом, проживання в палатках і спортивної 
риболовлі. Найпривабливіші водосховища в рекреаційному аспекті ‒ Ліпно, Орлік, Слапи, Єсеніце, Скалка, 

Нехраніце та ін. Серед озер чудові можливості для відпочивальників на озері Махово з великими піщаними 
пляжами, оточеними лісами. 

Чеська Республіка має потужний потенціал мінеральних і термальних вод. У країні нараховується 
декілька десятків відомих мінеральних джерел, які здавна використовуються з лікувально-бальнеологічною 
метою. Природні кліматичні можливості, мінеральні джерела й лікувальні грязі в Чехії багаті, як сотні років 
тому, а досягнення сучасної туріндустрії роблять лікування та відпочинок максимально комфортними й 
ефективними. У комплексі забезпечується проживання, повноцінне дієтичне харчування, медичний нагляд, 
проведення різноманітних процедур, великий вибір оздоровчих, косметологічних і спеціальних програм, а 
також різні культурно-розважальні й екскурсійні заходи дають змогу домогтися високої якості лікування й 
відпочинку. Вони вигідно доповнюються широким спектром пропозицій спортивного характеру: гольфом, 
велотуризмом, пішими прогулянками, тенісом, узимку – гірськими лижами тощо. 

Уже в середньовіччі в Чехії знали цілющі властивості багатьох місцевих мінеральних і термальних 
джерел, поблизу яких виникли курорти (рис. 2.49), які нині славляться на весь світ. У ХVIІI ст. курорти 
інтенсивно розбудовувалися, а в ХІХ ст. розпочався їх розквіт. Санаторні комплекси добудовувалися, 
модернізувалися, з’явилися нові лікувальні методи й процедури. Саме в ХІХ ст. прийшла всесвітня слава до 
чеських курортів. Чеські й моравські курорти завжди були місцем відвідування відомих особистостей з усіх 
країн Європи та інших країн світу. Сюди нерідко приїжджали Гете, Шиллер, Шопен, Міцкевич та ін. До 
відомих традицій додалися сучасні методи бальнеології й бальнеотерапії, наукові досягнення курортології.  

 

 
 

Рис. 2.49. Санаторно-курортні центри Чеської Республіки 

 
Нині в Чеській Республіці функціонує 37 курортів, які володіють сотнями санаторіїв, курортних будинків і 

готелів. Унікальність чеських курортів ґрунтується на природних лікувальних джерелах мінеральних і 
термальних вод, лікувальних газах і пеллоїдах. Серед них ‒ 24 курорти, які використовують як природний 

лікувальний засіб мінеральні води, 10 – пеллоїди (неорганічні грязі, торф на курортах Франтішкови Лазнє, 
Бєлоград, Бехіне, Богданець, Тоушень та ін.), інші – природні кліматичні умови (курорти Єсенік, Кінжварт й 
ін.). Курортні центри надають рекреаційні послуги для відпочинку, лікування, проведення спортивних й інших 
заходів. Вони поряд із лікувальними функціями відіграють також роль центрів туризму. Райони з природними 
лікувальними джерелами характеризуються високим рівнем чистоти. Поблизу них розміщені великі масиви 
лісів, які очищають повітря. Наприклад, кліматичний курорт Карлова Студанка відомий тим, що тут 
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найчистіше повітря в усій Центральній Європі. Курортні центри рівномірно розміщені по всій країні (рис. 2.49), 
проте найвідоміші у світі сконцентровані в «золотому курортному трикутнику» ‒ Карлові Вари, Маріанське 

Лазнє й Франтішкови Лазнє, де розвинута найкраще курортна інфраструктура. Світовою славою 
користуються також курорти Яхімов із термальними радіоактивними джерелами та Янське Лазнє, де лікують 
дітей, які перехворіли на поліомієліт.  

Курорт Kарлові Вари (чес. Karlovy Vary) – унікальне курортне місто в Західній Богемії за 130 км від 
Праги і 60 км від кордону з Німеччиною (рис. 2.50). Розміщений у мальовничій долині ріки Тепле в місці її 
злиття з рікою Огрже

48
. Місто оточене лісистими пагорбами. Як розповідає легенда, гаряче цілюще джерело 

тут відкрито королем Богемії й імператором Священної Римської імперії Карлом IV у XIV ст. під час 
полювання. Зграя гончих псів імператора переслідувала оленя, пораненого списом Карла. Олень рятувався 
з останніх сил і, здавалося, був уже в руках у мисливців, але отут сталося диво. Зануривши в невелике 
озерце голову, олень начебто знайшов нові сили і легко втік від переслідувачів. Вражений імператор 
спробував чудотворну теплу воду й повелів заснувати тут місто, назване згодом його ім’ям, де він сам і його 
придворні могли б поліпшити своє здоров’я.  

 

 
 

Рис. 2.50. Панорама Карлових Вар 
Джерело : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 
commons/a/a1/2007-KarlovyVary-053-wide.jpg. 

 
Карлові Вари століттями зберігають свою привабливість не тільки завдяки цілющій мінеральній воді, а й 

найкрасивішій природі й чудовій архітектурі імперського стилю XIX ст. численних санаторіїв і готелів, 
органічно вписаних у місцевий природний ландшафт (рис. 2.50). Основа лікувальної методики ‒ пиття 

мінеральної води й лікувальне харчування. Загальне число зареєстрованих джерел у Карлових Варах та 
околицях – 132, проте з лікувальною метою використовують тільки 12 із них

49
. Пити воду з цих джерел 

рекомендується із самого ключа, оскільки вона зберігає свої лікувальні властивості протягом усього 
декількох годин і містить вуглекислий газ. Карловарська вода належить до найбільш гарячих і досягає 
температури від 40 до 72 ºС. Найбільш знамените джерело Карлових Вар – «Шпрудель». Його вода (6,5 г 
солей на літр) досягає температури +73 ºС. Саме з води «Шпруделя» виробляють всесвітньо відому 
«карловарську сіль». Не менш прославлена вода джерела «Матоні», більш прісна, але не менш живлюща. У 
Карлових Варах розміщене джерело Вржідло (чес. Vřídlo) – природний гейзер, що викидає з глибини 2,5 км 
на висоту 14 м близько 2000 літрів цілющої мінеральної води щохвилини. На курорті лікують захворювання 
шлунка й кишечника, печінки та жовчогінних шляхів, а також порушення обміну речовин. Функціонує курортна 
поліклініка, балеолікувальні, питна галерея, бювети окремих джерел, численні готелі, пансіонати й санаторії. 
У лікувальних установах широко використовують лікувальну фізкультуру, різні види масажу, теплолікування, 
світлолікування, грязьові ванни та аплікації. Для дозованих прогулянок у місті є терренкур – понад 100 км 
доріжок, прокладених по живописних місцях міста і його околиць. 

Маріанське Лазнє (чес. Mariánské Lázně) – другий за величиною в Західній Чехії курорт. Він менший від 
Карлових Вар, проте більш сучасний, будувався у XVIII–XIX ст. строго за архітектурним плануванням, на 
відміну від хаотичного планування XIV ст., що й дотепер спостерігається в Карлових Варах

50
. 

На курорт приїжджали видатні особистості: письменники, композитори, учені й політики з усього світу. 
Серед них ‒ Гете, Марк Твен, Ліст, Штраус, Тургенєв, Шопен, Кіплінг, Едісон, чеський композитор Дворжак та 

ін. Курорт часто відвідував також англійський король Едвард VII, який у 1899–1908 рр. побував на курорті 
дев’ять разів. «Немає у світі більш прекрасного курорту!» – так відгукнувся про Маріанське Лазнє Томас 
Едісон у 1911 р.

51
.  Місто розміщене за 48 км на південний захід від Карлових Вар, на висоті 630 м над рівнем 

моря, відрізняється чистим повітрям і спокійною атмосферою. Долина, що відкривається на південь, оточена 
лісистими вершинами з усіх боків. Краса навколишньої природи, прекрасні комфортабельні готелі й, головне, 
– цілющі джерела заслужено поставили цей курорт у розряд кращих світових курортів

52
. 

У Маріанське Лазнє відкрито понад 100 джерел мінеральної води різного хімічного складу, які 
поділяються на чотири групи: сульфатно-гідрокарбонатно-натрієві, гідрокарбонатно-сульфатно-натрієві, 
гідрокарбонатно-кальцієво-магнієві, залізисті кислі. Ці води є холодними з температурою 7–10 ºС. На курорті 
функціонують десятки комфортабельних і добре оснащених санаторіїв та бальнеологічних центрів                   
(рис. 2.51), де лікують захворювання нирок і сечовивідних шляхів, хронічні пієлонефрити, захворювання 
органів травлення, периферійної нервової системи, органів дихання, порушення обміну речовин. Воду 
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використовуєть для пиття, інгаляцій, ванн. Під час лікування застосовують грязі (сульфатно-залізистий 
торф), фізпроцедури, оксигенотерапію, дієтотерапію, терренкур, лікувальну фізкультуру. У місті прекрасна 
архітектура, спортивні площадки, казино, ресторани, гольф-клуб, є можливості для пішохідних і кінних 
прогулянок, розваг. 

                
 

Рис. 2.51. Санаторні комплекси курорту Маріанське Лазнє 
Джерело : http://www.cost284.com/chexiya-marianske-lazne/. 

 
Третій знаменитий курорт у Західній Чехії – це Франтішкови Лазнє (чес. Františkovy Lázně), 

розміщений у Рудних горах поблизу міста Хеб, за 65 км на південний захід від Карлових Вар. Це найменший, 
проте найпривабливіший курорт у Чехії. Завдяки єдиному класичному стилю, у якому витримано будинки 
санаторіїв і павільйони джерел, Франтішкови Лазнє зберегли атмосферу курорту ХVIII–ХІХ ст. (рис. 2.52). Як 
бальнеологічний курорт, функціонує з 1827 р. на базі Хебських залізисто-натрієвих джерел (усього 24). 
Мінеральні води є вуглекислими хлористими натрієвими, сульфатно-карбонатними. Вони придатні для 
лікування серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату, захворювань статево-сечової системи із 
застосуванням ванн, інгаляцій, пиття мінеральних вод. Для лікування використовують також залізистий торф. 
Помірний гірський клімат, надзвичайна чистота повітря без міського шуму, ближні ліси й міські сади, ідеальні 
місця для прогулянок – усе це в поєднанні з лікувальними властивостями кислої мінеральної води сприяє 
прекрасному відпочинку й ефективному лікуванню. За 5 км від міста розміщений Національний природний 
резерват Соос – торф’яні болота, через тріщини й щілини якого із шипінням проривається вуглекислий газ, і 
на поверхні маленьких озер з’являються бульбашки. Створюється враження, що вода кипить. Саме санаторії 
Франтішкови Лазнє вперше почали використовувати цей торф для торф’яних ванн. За 2 км на південний схід 
від міста розміщений вулкан Коморні Гурка, який діяв ще в часи появи перших поселень людей на цій 
території. Цей знаменитий курорт восени 2009 р. на чеському курортному фестивалі, який відбувся в 
Карлових Варах, удостоєно звання «Найкращий курорт Чехії 2009». Журі високо оцінило якість послуг і 
рівень сервісу в оздоровчих закладах цього невеликого міста

53
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Рис. 2.52. Лікувально-оздоровчі заклади знаменитого курорту Франтішкови Лазнє 
Джерело : http://mosintour.ru/cities.asp?Id=198. 

 
Один із найстаріших курортів Чехії ‒ Подебради (Подєбради, чес. Poděbrady), розміщений за 50 км від 

Праги, столиці Чехії, на березі Лаби (Ельби) (рис. 2.53). Курорт Подебради засновано ще в ХVII ст. як 
невеликий чеський санаторій. На початку ХХ ст. з виявленням лікувальних мінеральних вод із високим 
умістом вуглекислого газу, магнію та кальцію курорт отримав друге дихання
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. 

 

 
 

Рис. 2.53. Панорама курорту Подебради 
Джерело : http://www.holidaym.ru/mel/podebrady/podebrady.php. 
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Будучи прихильниками теорії про те, що всі хвороби ‒ від нервів і перевтоми, ми можемо сміливо 

стверджувати, що в Чехії на курорті Подебради лікують усе або майже все. Живописні околиці, береги 
Ельби, порослі густими лісами, зелень парків, чисте повітря й розмірене життя додають цьому курорту  
романтики, спокою та заспокоєння. Спеціалізація чеського санаторного курорту Подебради – лікування 
захворювань серцево-судинної системи, цукрового діабету й пов’язаних із ним ускладнень, а також порушень 
опорно-рухового апарату та захворювань органів дихання. Про те, чим лікували на курорті Подебради 
пацієнтів у XVII ст., історія замовчує

55
. Хоча є підозра, що це була мінеральна вода, яка нині набула 

поширення в Чехії, – «Подєбрадка». Одна з чудових особливостей курорту Подебради – розкидані по місту 
джерела лікувальної мінеральної води, із яких її можна черпати відрами. Санаторне лікування на нинішньому 
курорті Подебради поєднує одвічні традиції й новітні методи. Разом із традиційними для курортів Чехії 
парафінотерапією, електро- й водолікуванням, масажем, а також ін’єкціями природного газу на цьому курорті 
використовують і специфічні методи. Так, великою популярністю серед пацієнтів курорту користується 
вуглекисла ванна. Ця процедура сприяє релаксації та благотворно впливає на систему кровообігу. А вже 
підводний масаж, у результаті якого приємне занурення в мінеральну воду курорту Подебради стає ще 
приємнішим і кориснішим, робить перебування на курорті незабутнім. 

Оскільки курорт Подебради відносно невеликий, то одна з безумовних його визначних пам’яток ‒ 

величезна кількість велосипедів: від сучасних спортивних моделей до старовинно-іржавих. Як і належить 
пристойному курорту, він має у своєму розпорядженні пляжі (уключаючи нудистський). Так само для купання 
наявні й закриті басейни. Любителі рухомого способу життя, поза сумнівом, віддадуть належне тенісному 
корту, майданчикам для гольфу, яхтингу, верховій їзді, стрільбі та іншим видам активного відпочинку тощо
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. 

Нині місто Подебради належить до курортів світового значення й відповідно до міжнародної класифікації 
включений у список «здорових» міст світу. 

Світову славу має й найстаріший курорт Чехії Тепліце, розміщений недалеко від столиці (90 км). Він 
виник ще в ХVІ ст. і став улюбленим місцем для саксонських кюрфюстів і придворних дрезденського двору. У 
першій половині ХІХ ст. Тепліце стає «салоном Європи», оскільки його відвідали всі імператори Європи, їхні 
діти, численні родичі, знайомі, видатні особи, такі як Гете й Бетховен, брати Гумбольди, Вагнер, Шопен, Ліст і 
багато інших знаменитостей. На курорті проходили реабілітацію навіть декілька радянських і російських 
космонавтів. Головна його спеціалізація – лікування серцево-судинних захворювань, захворювань опорно-
рухового апарату й нервової системи

57
. Основними лікувальними процедурами курорту є термальні ванни та 

реабілітаційні вправи в теплій мінеральній воді, а також грязеві ванни й компреси, електро- та магнітотерапія 
тощо. Найбільше лікувальне термальне джерело – це Правржідло з температурою 42 ºС і добовим дебітом 
24 000 гектолітрів. Курорт має декілька санаторних комплексів, серед яких відомі «Військовий», «Бетховен», 
«Імператорський» (рис. 2.54), «Новий» та ін. На курорті наявні різноманітні спортивні споруди, площадки, 
басейни, фітнес-клуби, аквацентр, кінний манеж, велосипедні доріжки й туристичні стежки, а також 
пропонуються різноманітні культурні та екскурсійні заходи. У місті проводиться чоловічий тенісний турнір 
категорії «ф’ючерс». 

 
 

Рис. 2.54. Санаторний комплекс «Імператорський» курорту Тепліце 
Джерело : http://www.7reasons-teplice.com/aspsite/aboutteplice/  

about_teplice.asp?CatID=130&ProdID=731. 

 
Серед інших найвідоміших курортів Чехії виділяються Блудов, Велькі Лосіни, Годонін, Дарков, Єсенік, 

Карлова Студанка, Клімковіце, Константінови Лазнє, Лазнє Бєлоград, Лазнє Бехіне, Тоушень, Тршебонь, 
Янські Лазнє, Яхімов та ін. Так, мінеральні води курорту Лугачовіце в Моравії з температурою 10–12 °C 
вважають одними з найефективніших у Європі завдяки високому вмісту мінеральних речовин і доброї 
насиченості вуглекислим газом у вільному стані (вугільний ангідрид). Найбільш високим умістом вільного 
вуглекислого газу серед усіх чеських джерел володіє мінеральна вода в Константінови Лазнє. На курортах 
Дарков і Клімковіце використовується йодобромна вода, яка витікає з глибин 500–1100 м та за своїм складом 
нагадує сильно мінералізовану морську воду. Курорт Яхімов славиться своїми радоновими мінеральними 
водами й санаторіями (рис. 2.55), де з 1906 р. лікують за допомогою радонових ванн хвороби опорно-
рухового апарату різної етіології та складності (артрити, артрози, хвороба Бехтерева й ін.).  
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Рис. 2.55. Радонові бювети санаторіїв на курорті Яхімов 
Джерело : http://czech-republic.cc/ru/town/jachymov-spa. 

 
На чеських курортах, як засвідчує практика, успішно лікують захворювання травного тракту, порушення 

обміну речовин і функцій залоз внутрішньої секреції, захворювання нирок і сечових шляхів, опорно-рухового 
апарату, серцево-судинної системи й органів кровообігу, щитоподібної залози, нервової системи та 
дихальних шляхів, онкологічні й гінекологічні, шкірні та інші хвороби й психологічні недуги. 

Завдяки високій якості природних цілющих ресурсів, мінеральних вод, лікувальних грязей та інших 
лікувальних властивостей курорти Чехії здобули надзвичайну популярність і пошану в усьому світі. 
Застосування на курортах Чехії сучасних оздоровчих і реабілітаційних методів лікування в поєднанні з 
натуральними мінеральними водами, грязьовими пеллоїдами, цілющими газами й кліматом перетворює Чехію 
на велику європейську державу у сфері курортного туризму, курортології й медицини. Передусім, курорти 
Західної Чехії  ще в XIX ст. стали популярними в багатьох європейських країнах
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. Тому не випадкове й те, що 

саме Прага – столиця Чехії ‒ стала першим містом, де бальнеологію почали викладати в Карловому 

університеті. Розміщення в центрі Європи зумовлює відмінну транспортну доступність до курортів Чехії. Самі 
чехи жартують, що незалежно від того, чи є хворим турист, чи ні,  любить він тишу або світське життя, проте 
все одно знайде на курортах Чехії для себе винятковий відпочинок від щоденного стресу, випробувані 
оздоровчі методи, сприятливу атмосферу, багату культурну й спортивну програму, розваги тощо. Головне 
завдання туристично-оздоровчих закладів країни – відновлення фізичного та душевного здоров’я 
відпочивальників і не тільки завдяки наявним рекреаційним ресурсам, а й діяльності кваліфікованого 
туристично-лікувального персоналу й доступних цін на всі послуги на курортах країни. 

Важко уявити Чехію без її всесвітньо відомих курортів та їхніх рекреаційних багатств. У будь-які пори 
року вони надають туристам, екскурсантам і відпочивальникам безмежні можливості для лікування й 
відпочинку. Отже, Чехія ‒ досить багата країна на рекреаційні ресурси, незважаючи на те, що вона 

розміщена в помірно континентальних широтах і не має прямого виходу до морів. Проте, як жартують самі 
туристи, усе інше, що може викликати інтерес в іноземних туристів і сприяти значним туристичним потокам, 
зосереджено в достатку на порівняно невеликій території.  

 
2.9. Охорона навколишнього середовища 

 
Чехія ‒ держава з добре розвинутою економікою, галузі якої інтенсивно використовують природні 

ресурси й забруднюють навколишнє середовище. Тому чеське суспільство змушене проводити активну 
екологічну політику, спрямовану на захист довкілля. Маючи давні традиції, Чехія набула вагомого досвіду у 
сфері збереження природних ресурсів та захисту навколишнього середовища. Ще в ХІV ст. король Богемії 
видав особливий указ про захист лісів. Чехія була одним з улюблених місць полювання європейської знаті на 
оленів, косуль, кабанів, лосів, зубрів і диких биків. Тому в середині ХVІІІ ст., коли значна частина цих диких 
звірів була винищена, любителям полювання прийшла думка про охорону бурого ведмедя. У першій 
половині ХІХ ст. в Чехії з’явилися перші природні заповідники. У 1838 р. з’явився перший природний об’єкт ‒ 

Жофінський праліс, який узято під охорону. Нині це найстаріший у Європі природний резерват. Також стали 
відчуватися перші негативні наслідки індустріалізації Чехії, адже вона ‒ потужний промисловий район 

Австро-Угорської імперії. Тому кількість заповідних територій почала збільшуватися.  
За часів Австро-Угорської імперії на території Чехії, Моравії й Сілезії різко зріс ступінь використання 

природного середовища та відбулися зміни в макромасштабах. Особливо посилилися ці процеси наприкінці 
ХІХ ст., охопивши Центральночеський район, райони Острави, Брно й Пльзеня. Зі збільшенням видобутку 
вугілля до них додалися райони Моста та Соколова в Підкрушногір’ї. Розширення сфери втручання людини в 
природу сприяло порушенню в ній рівноваги.  

У ХХ ст. негативні процеси посилилися, почали гинути чеські ліси. Вплив людини на природу проявився 
передусім у змінах рельєфу, у районах відкритого видобутку вугілля в Північночеському й Соколовському 
буровугільних басейнах, у місцях видобутку кольорових металів у Єсеніку і Крушногір’ї, каоліну – у районі 
Карлових Вар, глин – в околицях Хеба й інших місцях, а також вапняку та інших будівельних матеріалів у 
різних районах країни. Зміни в рельєфі відбулися й у районах шахтного видобутку вугілля, що призвело до 
зайняття територій для складування породи, просідання ґрунтів. Характерними стали відвали з відходів 
металургійних заводів для району Острави, а також районів видобутку кольорових і благородних металів 
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(Крушні гори, Славковський Ліс, Єсеніки). Серйозна проблема ‒ складування й переробка відходів згорання 

палива на теплових електростанціях, особливо в Підкрушногір’ї, Мельніку, Хвалетіце, Детмаровіце
59

. 
Значним уторгненням у природу стало будівництво промислових комплексів, гідроелектростанцій, 

створення мережі залізниць й автодоріг. Дуже великий вплив на природне середовище здійснило 
сільськогосподарське виробництво, із розвитком якого оброблювані землі створили в країні аграрний 
культивований рельєф. Збільшилося забруднення атмосфери газоподібними й твердими відходами, зріс 
ступінь забруднення промислових агломерацій та урбанізованих територій через викиди токсичних речовин, 
двоокису сірки й важких металів, пилу. Так, найбільш забруднені двоокисом сірки райони Устецького, 
Моравсько-Сілезького та Середньочеського країв (рис. 2.56), де концентруються найбільші промислові 
підприємства країни. Склалась особливо несприятлива екологічна ситуація в промислових агломераціях 
Праги, Острави, Брно, Пльзеня, Градець-Кралове, в Підкрушногір’ї, окремих районах Північної Чехії. Дуже 
високий уміст діоксиду сірки та ртуті спостерігають у районі хімічного підприємства «Сполана» в Нератовіце 
поблизу Бенешова в Середньочеському краї, де з кінця 1960-х виробляють мінеральні добрива. У 2002 р. 
опубліковано дані міжнародної організації «Грінпіс» про ступінь забруднення ґрунтів і зразків сільсько-
господарської продукції навколо Нератовіце, де вказувалося, що концетрація діоксину перевищувала у  два 
рази граничні норми ЄС
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.   

 
 

Рис. 2.56. Просторова диференціація забруднення навколишнього середовища  

двоокисом сірки у краях й окресах Чеської Республіки у 2010 р. 

 
Значного забруднення зазнали водотоки через скид стічних вод промисловими підприємствами й 

житлово-комунальними господарствами великих населених пунктів. Нині в Чеській Республіці серйозною 
проблемою є наявність надлишкових речовин, таких як нітрати та фосфати, які виникали як продукти 
розкладу органічних залишків, сільськогосподарські добрива тощо. Високий ступінь забруднення 
характерний для деяких ділянок рік Лаби, Влтави, Огрже, Морави та її приток, Одри, Бероунки й невеликих 
рік (наприклад Тркманки, Ломніци, Кийовки, Остравіци, Лужніци та ін.). На територіях промислових 
агломерацій забруднення вод інколи досягає високих показників через скиди хімічних і целюлозно-паперових 
підприємств, металургійних і коксохімічних заводів, текстильних фабрик.  

Таблиця 2.5  
Загальні дані щодо охорони та забруднення  

довкілля в Чеській Республіці у 2005–2011 рр.* 
 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Території, що перебувають під захистом, тис. га 1251,5 1248,5 1248,9 1248,8 1248,9 1249,0 1248,6 

Національні парки, тис. га 119,5 119,5 119,5 119,5 119,5 119,5 119,5 

Ландшафтні території, тис. га 1089,8 1086,7 1086,7 1086,7 1086,7 1086,7 1086,7 

Національні природні резервати, тис. га 28,1 28,2 28,7 28,5 28,5 29,0 27,5 

Національні пам’ятки природи, тис. га 2,8 2,8 2,8 3,0 3,9 3,9 4,4 

Природні резервати, тис. га 36,3 36,7 36,8 37,9 38,2 38,3 38,7 

Природні пам’ятки, тис. га 27,3 27,3 27,4 20,0 20,3 22,6 23,5 

Виробничі відходи, тис. т … 24 627 25 109 25 869 24 236 24 124 23 576 

Небезпечні відходи, тис. т … 1307 1311 1518 1511 1371 1503 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
Відбулися також негативні зміни в ґрунтово-рослинному покриві через накопичення твердих і газоподібних 

відходів промислового виробництва й транспорту. Щорічні обсяги виробничих відходів становлять близько        
25 млн т (табл. 2.5). Також щорічно в довкілля потрапляє близько 5 млн т побутових відходів. Загальні обсяги 
всіх відходів виробництва, які забруднюють природне середовище, є досить значними. Правда, в останні роки 
намітилася тенденція до зменшення викидів у природне середовище виробничих і побутових відходів. Так, у 
2010 р. вироблено понад 32 млн т відходів, що на 12 % менше, ніж у 2002 р. За останні 10 років найбільше 
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відходів перероблено у 2004 р., загальні обсяги чого досягли 38,7 млн т (рис. 2.57). Найнижчі значення 
загального виробництва відходів у 2006 р. (28 млн т). Зниження загального обсягу відходів виробництва між 
2003 і 2010 рр. зумовлене структурними змінами в промисловому виробництві завдяки розробці нових 
промислових технологій і технологій для обробки й переробки відходів. У ЧР у 2008 р. на одного жителя 
вироблялося 2,4 т відходів, що значно менше середнього значення серед 27 країн ЄС (5,2 т). 

 

 
 

Рис. 2.57. Динаміка й структура виробництва виробничих відходів  

у Чеській Республіці у 2003–2010 рр. 

 
На якість ґрунтів і довкілля загалом впливають і природні причини (зсуви тощо), і діяльність людини 

(використання стічних вод, застосування хімічних речовин для удобрення сільськогосподарських угідь або 
використання пестицидів). Часто в осаді стічних вод трапляється перевищення граничних норм для ртуті, 
нікелю, свинцю, поліхлорованих біфенілів і поліциклічних ароматичних вуглеводнів. Певну небезпеку 
становить також ерозія ґрунтів й ущільнення ґрунту сільськогосподарською технікою (до 40 % 
сільськогосподарських земель). Близько 2/5 сільськогосподарських угідь країни загрожує вітрова ерозія. 
Найбільше вона поширена в Підкрушногір’ї (райони Хомутова, Тепліце, Моста), у родючому Поогржжі й 
Полаб’ї, у районах Кладно, Німбурка, Коліна. У Південній Моравії найбільшої шкоди вітрова ерозія завдає 
родючим ґрунтам Нижньоморавської долини (райони Угерське-Градіште, Годонін), Дійсько-Свратецької 
низовини (Зноймо) й Верхньоморавської долини (Кромержиж, Пршеров), районам, які розміщені на шляхах 
переважаючих вітрів (Вишковські ворота, Моравські ворота)
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. Вітрова ерозія нині загрожує виведенню із 

сільськогосподарського обороту близько 320 тис. га угідь, а найвищий ступінь ризику мають 0,3 % усіх 
сільськогосподарських угідь. 

Вітрова ерозія доповнюється водною ерозією (рис. 2.58), яка найбільше проявляється в Підкрушногір’ї, 
у районах західної, північно-західної й південно-західної частин Чехії, родючих долинах Моравії, а також у тих 
районах, де протягом тривалого часу руйнувалася структура лісових деревних порід та угідь. Водна ерозія 
поширена на 1/6 території країни. Потенційна загроза водної ерозії існує на 1797 тис. га сільсько-
господарських угідь, із яких найвищий ступінь ризику мають 14 % усіх угідь

62
. Тому держава змушена 

розв’язувати складні екологічні проблеми засобом розробки й упровадження в життя регулювальних і 
заборонних заходів, а також виділення під них великих капітальних укладень.   

 

 
 

Рис. 2.58. Водна ерозія ґрунтів унаслідок неправильного 
 їх обробітку поблизу Пршерова-над-Лабем 

Джерело : http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD_v_%C4%8Cesku. 

 
За соціалістичних часів, хоча й приділялася певна увага охороні природи, проте через інтенсивне 

використання природних ресурсів не вдалося призупинити негативні процеси. Це призвело до погіршення 
стану довкілля, оскільки 70 % лісових масивів зазнали негативного впливу отруйних речовин і кислотних 
дощів, які приносилися повітряними масами з індустріальних районів країни й сусідніх країн, особливо ФРН. 
Зросли обсяги небезпечних викидів в атмосферу, ґрунти, водне середовище (табл. 2.5). Третині видів тварин 
і більшості популяції рослин нині загрожує  повне винищення. Частину з них занесено до Червоної книги 
країни. 
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Першими законодавчими документами, спрямованими на захист довкілля, були  «Акт про водні права» 
(1869 р.), «Визначення наслідків забруднення повітря в результаті господарського та промислового 
використання вугілля» (1929 р.), «Виконавчий акт забруднення повітря» (1952 р.), «Перша програма 
очищення стічних вод підприємств» (1958 р.), «Акт здоров’я суспільства» (1966 р.), «Акт захисту 
навколишнього середовища» (1966 р.) та ін. У 1956 р. видано перший закон про охорону природи, який носив 
переважно деклративний характер, проте в ньому вперше визначено категорії особливих охоронних 
природних територій (національний парк, державний природний район, охоронні природні пам’ятки й захист 
парків та садів). Деякі з цих категорій нині вже не існують. Закон також містив список рослин і тварин, які 
потрібно було охороняти. Після розпаду ЧССР і проголошення самостійної Чеської Республіки прийнято нові 
закони, відповідно до яких здійснюється захист навколишнього середовища: Закон № 254/2001 «Про захист 
водних ресурсів», Закон № 86/2002 «Про захист повітря», Закон №114/1992 «Про захист природи та 
ландшафтів», Закон № 76/2002 «Про попередження та обмеження забруднень» та ін. У ЧР діють державні 
органи, які займаються питаннями захисту довкілля: Міністерство з питань навколишнього середовища, 
Інспекція з питань довкілля, Державний фонд природного середовища тощо. Також питаннями захисту 
навколишнього середовища відають місцеві органи влади, регіональні органи влади, органи управління 
національних парків та ландшафтних територій. Нині в країні цінують природну красу та природу й тому її 
дбайливо охороняють. 

Сьогодні Чеська Республіка ‒ дійсний член Європейського Союзу, тому вона долучається до 

європейських програм, спрямованих на збереження, захист і покращення екологічної ситуації в Європі, а 
також адаптує своє законодавство до стандартів ЄС. Великий внесок у захист довкілля як у ЄС, так і в Чехії 
робить програма «NATURA 2000». Завдання програми – захист рослин, тварин і природних об’єктів від 
загрози знищення на території країн ‒ членів ЄС. У список охоронних природних об’єктів занесено гірські 

ландшафти, скелі, торфовища, соснові гаї, карстові печери тощо. У країні загальна площа територій, які 
перебувають під захистом, становить майже 1249 тис. га (табл. 2.5). Нині вони займають 16 % території 
країни, що на 0,9 % більше, порівняно з 1999 р. Держава зобов’язана визначати так звані ділянки 
європейського значення для збереження природного середовища, флори й фауни. У ЧР існує 60 типів 
природного середовища, різні види рослин і тварин. Загальна площа територій, які мають європейське 
значення й визначені урядом, складають 9,2 % території країни

63
. Дві третини їх нині включені в систему 

спеціального захисту відповідно до чинного законодавства. Проте Державний фонд природного середовища 
через зниження інтенсивності експлуатації природних ресурсів різко зменшив свої прибутки й тому видатки 
на охорону довкілля за 2000–2008 рр. скоротились удвічі (табл. 2.6). 

 
Таблиця 2.6 

Прибутки й видатки Державного фонду природного середовища 
 Чеської Республіки у 2000–2008 рр., млн чес. крон (у поточних цінах)* 

 

Показник 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Прибутки 

Загалом 3501,1 2867,7 2602,4 2387,3 15 869,0 8859,2 3332,4 

у т. ч.: охорона вод 1196,9 1464,5 1318,3 1066,6     949,6   841,9   793,2 

            охорона повітря 1361,3   717,8   679,0   671,2     447,5   457,6   486,1 

            охорона природи   484,1   348,0   342,9   335,7    340,8   302,2   269,8 

            відходи   144,0   281,0   187,5   177,1    810,0   715,7   559,3 

            інші заходи   282,0     55,4     73,9   135,6    276,1   416,4   265,3 

            програми охорони повітря       0,0       0,0       0,0       0,0        0,0       0,0      0,0 

            фреони     32,6       1,0       0,8       1,1        0,2       0,3      0,7 

Видатки 

Загалом 2899,8 3419,9 1747,9 1491,9 1816,0 4001,2 10 574,8 

у т. ч.: охорона вод 1129,5 1988,5   995,8  734,6   540,8   536,7     636,6 

             охорона повітря 1103,8   614,6   157,6  226,6   353,3   147,5     170,8 

             охорона природи   187,9   349,6   270,4  179,0   184,8   340,2    328,8 

             відходи   290,8   247,4   131,5  114,2   123,5   213,2    178,3 

             інші заходи     99,5   155,7   181,8  233,8   603,0   747,7    640,6 

             програми охорони повітря     88,3       0,0       0,0      0,0       0,0      0,0        0,0 

             фреони       0,0     64,1     10,8       3,7      7,3      0,3        0,4 
* Складено за даними Чеського статистичного управління.  

 
Особливо різко зменшилися видатки на охорону повітря. Згорнуто фінансування програми охорони 

повітря та зменшено видатки на охорону водного середовища й природи загалом. Держава змушена була в 
останні роки істотно збільшити прямі видатки з державного бюджету та державних фондів на 
природоохоронні цілі (табл. 2.7). Проте, починаючи з 2010 р., за рахунок коштів Державного фонду 
природного середовища різко зросло фінансування на створення геоінформаційних систем (ГІС) охорони 
довкілля, яке започатковане у 2009 р. Якщо у 2009 р. видатки на створення ГІС становили всього 3,3 млн 
чес. крон, то у 2010 р. вони різко зросли й становили 1998,8 млн крон, проте у  2011 р. дещо зменшилися ‒ 

до 8600,2 млн крон (81,3 % від загальної суми видатків). За рахунок цих заходів різко зросли загальні видатки 
з Державного фонду природного середовища. Якщо у 2000 р. вони становили 2899,8 млн чес. крон, то у   
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2011 р. досягли 10 574,8 млн чес. крон, що в 3,6 раза більше, ніж у 2000 р. Видатки на інші заходи з охорони 
природного середовища мали тенденцію до зменшення (табл. 2.6).  

На охорону довкілля виділяють також значні кошти з державного бюджету, які удвічі перевищують 
видатки з Державного фонду природного середовища. Якщо у 2005 р. видатки з державного бюджету на 
прироохоронні цілі становили 7,5 млрд чес. крон, то у 2011 р. вони зросли майже втричі й становили                
20,0 млрд чес. крон

64
. Також кошти на прироохоронні цілі виділяються з Фонду національного майна, проте 

вони щорічно зменшуються (табл. 2.7). У 2005 р. з цього фонду виділено 6,0 млрд чес. крон, а у 2011 р. ці 
кошти зменшилися до 3,4 млрд чес. крон.  Проте загальні суми фінансових коштів, які витрачаються в країні 
на збереження природи, щорічно зростають. У 2005 р. загальна сума видатків на природоохоронні цілі 
становила 16,9 млрд чес. крон, а у 2011  р. вона зросла у два рази (до 34,3 млрд чес. крон)

65
.  

Таблиця 2.7 
Видатки на охорону природного середовища  

в Чеській Республіці у 2005–2011 р., млрд чес. крон* 
 

Джерела фінансування 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Усього 16,9 26,2 19,5 27,1 28,8 34,3 

у т. ч. державні фонди  3,4   1,7  2,0   2,1   4,4 10,9 

           державний бюджет   7,5 18,2 11,8 16,5 18,5 20,0 

          фонд національного майна   6,0   6,3   5,7   8,5   5,9   3,4 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
У країні також широко залучаються інвестиції на охорону навколишнього середовища та здійснюються 

неінвестиційні витрати з різних джерел фінансування. Обсяги щорічних прямих інвестицій на охорону 
природи в останні роки становлять понад 20 млрд чес. крон. За даними Чеського статистичного управління, у  
2011 р. вони склали 24,814 млрд крон, що в 1,6 раза менше, ніж у 1997 р. (40 млрд чес. крон) (рис. 2.59). 

 

 
 

Рис. 2.59. Інвестиції на охорону навколишнього середовища  
в Чеській Республіці в 1986–2011 рр.  

 
Ці інвестиції вкаладалися переважно в охорону атмосферного повітря (4,818 млрд крон) й водних 

ресурсів (9,645 млрд крон). Також щорічно зростають обсяги неінвестиційних видатків на охорону природи. У 
2011 р. ці видатки становили 59,02 млрд чес. крон, що в 1,9 раза більше, ніж у 2005 р. (31,75 млрд крон).  Із 
них внутрішні неінвестиційні витрати становили 34,588 млрд крон, а зовнішні – 24,432 млрд крон (41,4 %). 
Найбільші суми неінвестиційних видатків на прироохоронні заходи витрачалися в м. Празі (понад 10,9 млрд 
крон у 2011 р.), Устецькому (9,587 млрд крон), Моравсько-Сілезькому (6,62 млрд крон) і Середньочеському 
(6,53 млрд крон) краях, де спостерігається найбільший ступінь концентрації промислових підприємств, які є 
основними забруднювачами довкілля. Найменші суми неінвестиційних витрат на природоохоронні цілі у 
Карловарському й Пардубецькому краях та Височіні.  

Загальні витрати на охорону навколишнього середовища в ЧР щорічно зростають із 2003 р. й у 2011 р. 
вони становили 83,8 млрд чес. крон. Важливий показник для порівняння між країнами в рамках 
Європейського Союзу для оцінки заходів екологічної політики – співвідношення витрат на охорону 
навколишнього середовища та виробництво валового внутрішнього продукту. Цей показник набув в останні 
роки зростаючого тренду й у 2011 р. досяг 2,2 % (рис. 2.60).  

У країні функціонує низка природоохоронних організацій та різних екологічних груп, діяльність 
яких спрямована на захист довкілля. Основне завдання екологічних організацій – охорона навколишнього 
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середовища та створення передумов для його безпеки, переконання урядових структур у необхідності 
прийняття всеохоплюючих заходів з охорони природи, проте інші їхні завдання – більш глибокі й амбіційні: 

–  боротьба за законодавчі зміни, наслідком яких має стати захист людей та довкілля від забруднень, 
зменшення кількості шкідливих викидів; 

–  захист інтересів місцевого населення та природи під час прийняття рішень щодо будівництва 
великих промислових об’єктів, змін ландшафтів, експлуатації зелених зон; 

–  забезпечення екологічної освіченості населення; 
– співпраця із сільськогосподарськими підприємствами для впровадження ефективних екологічних 

проектів. Проте важливим залишається питання дотримання організаціями незалежності в прийнятті рішень 
щодо окремих промислових об’єктів, підприємств тощо. 
 

 
 

Рис. 2.60. Загальні видатки на охорону навколишнього середовища  
та їх співвідношення з валовим внутрішнім продуктом у Чеській Республіці у 2003–2011 рр. 

 

Сьогодні на території Чехії діють такі відомі природоохоронні організації: 
– Чеський союз охорони природи, який об’єднує майже 10 000 членів, котрі зацікавлені в охороні 

навколишнього середовища та розв’язанні його проблем; 
– Чеська екологічна мережа прихильників профілактики стану навколишнього середовища й підтримки 

співпраці місцевих органів влади, державного управління, науково-дослідних установ, а також державного та 
комерційного секторів; 

– Чеське екологічне партнерство «Фонд», яке здійснює підтримку екологічних проектів у всіх регіонах 
країни, надає гранти, організовує стажування, практикуми, семінари; 

– «Арніка» – організація намагається покращити стан довкілля, а також охорони й реставрації та 
відновлення природних цінностей Чехії в європейському контексті; 

– «Діти землі» ставлять основним завданням організації захист природи й середовища існування 
людини; 

– Рух «Бронтосаурус» – освіта дітей та молоді, підтримка й заохочення їхньої уваги до довкілля; 
– Рух «Райдуга» пропонує рішення, які дають змогу скоротити обсяги промислових відходів, зменшити 

забруднення продуктів харчування та води токсичними речовинами, захистити природні багатства, уникнути 
глобальної зміни клімату
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Чеська Рспубліка як держава з унікальними гірськими ландшафтами, системами рік і рекреаційними 
ресурсами проводить активну політику у сфері захисту й збереження навколишнього середовища. Умовно 
цей захист можна поділити на такі сфери: 

–  захист гірських ландшафтів та ґрунтів; 
– охорона природи й ландшафтів; 
–  захист атмосфери та озонового шару; 
– контроль за якістю й очищенням вод; 
– утилізація відходів; 
– захист лісових ресурсів; 
– діяльність ботанічних садів; 
– захист середовища існування людини; 
– захист заповідних територій

67
. 

Захист гірських ландшафтів та ґрунтів. Оскільки гірничодобувна промисловість передбачає 
втручання в навколишнє середовище в регіональних і локальних масштабах, у Чехії першочергова 
необхідність – це забезпечення раціонального використання невідновлювальних ресурсів. Основними пріоритетами 
у сфері збереження гірських ландшафтів є: 

–  вирішення питання діяльності підприємств гірничодобувної промисловості та її наслідків; 
–  охорона й збереження природних ресурсів та їх родовищ і визначення охоронних територій; 
–  розв’язання проблеми обвалів та зсувів і допомога населеним пунктам у стабілізації найнебез-

печніших нестабільних об’єктів. 
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Захист ґрунтів ‒ невід’ємна, важлива частина захисту довкілля. Важливими аспектами захисту 

ґрунтів у ЧР є перехід до ведення інтенсивного неорганічного сільського господарства, зменшення 
використання пестицидів та інших шкідливих хімічних добрив, а також створення й розвиток «екологічних 
господарств»

68
. 

Охорона ландшафтів. У Чехії діє Програма охорони ландшафтів («Program of care for the landscape»), 
на основі якої фінансуються різні заходи, спрямовані на: 

– захист ландшафтів від ерозії, мета якого ‒ зниження ризику ерозії ґрунтів; 

– збереження історичного стану ландшафтів задля охорони природного середовища існування, обмеження 
розповсюдження хвороб флори; 

– підтримка розмаїття видів флори та фауни; 
– догляд за територіями, що мають підвищений рівень захисту, і за місцями скупчення птахів. 
У межах програми також виділяються кошти на очищення та санацію річкових систем, догляд за 

екологічною ситуацією в населених пунктах. На практиці ці аспекти програми спрямовані на догляд за 
зеленими насадженнями в містах, а також на виконання певних функцій із боротьби з паводками. Щорічні 
видатки на охорону природи неоднакові. Якщо у 2005 р. з Державного фонду зі збереження природного 
середовища витрачено 349,6 млн чес. крон, то у 2008 р. вони зменшилися до 114,2 млн чес. крон, проте до 
2011 р. знову зросли до 328,8 млн крон.  

Захист атмосфери та озонового шару. Проблема надмірного забруднення повітря (переважно за 
рахунок транспортних газів) у великих чеських містах, розв’язується через співпрацю з державами ‒ членами 
ЄС, а також на регіональному та місцевому рівнях ‒ за допомогою впровадження більш екологічних форм 

опалення й скорочення викидів транспортних газів, у тому числі вдосконалення дорожнього клірингу та 
надання переваг громадському транспорту. 

У Чехії активно підтримують будівництво й реконструкцію котелень (деякі із застосуванням комбінованого 
виробництва тепла та електроенергії), продовження газових ліній до малих населених пунктів, знищення 
відходів, які містять шкідливі речовини для озонового шару та землі, моніторинг якості повітря й розробку 
програм скорочення викидів та забруднення довкілля. 

У 2004 р. озоновий шар над територією Чехії був ослаблений протягом року в середньому на 5 %. Тоді 
Державний фонд навколишнього середовища Чеської Республіки інвестував у сферу захисту атмосфери 
1,042 млрд чес. крон, а у 2007 р. – 1,087 млрд чес. крон (табл. 2.5). Загальні ж видатки з Державного фонду 
навколишнього середовища на охорону повітря протягом останніх років мали тенденцію до зменшення ‒ із 

614,6 млн чес. крон у 2005 р. до 170,8 млн крон у 2011 р., що пов’язано зі зменшенням ступеня забруднення 
атмосферного повітря шкідливими промисловими викидами.  

Контроль за якістю та очищенням вод. Питання очищення та якості води ‒ важливий елемент 

політики захисту довкілля для ЄС загалом і Чехії зокрема. Якість поверхневих вод залежить переважно від 
точкових джерел забруднення (міста, промислові підприємства, сільськогосподарські підприємства, 
орієнтовані на тваринництво тощо). Основний споживач питної води в країні ‒ житлово-комунальна сфера, 

на яку припадає 65,3 % обсягу спожитої питної води. Значну її частину використовують промислові 
підприємства (11,8 %) та інші споживачі (21,2 %). На сільське господарство припадає всього 1,7 % спожитого 
обсягу питної води у 2011 р. (рис. 2.61). 

 

 
 

Рис. 2.61. Структура використання питної води основними 
споживачами в Чеській Республіці у 2011 р. 

 
Система центральної каналізації охоплює близько 8,1 млн користувачів, тобто 79 % населення Чехії. 

Станції очищення води у 2007 р. очистили майже 94 % цих вод
69

. Щорічно зменшуються обсяги скидів 
стічних вод у каналізаційні стоки. Якщо у 2005 р. вони становили майже 550 млн м

3
, то у 2011 р. зменшилися 

до 490 млн м
3
. Водночас щорічно зростає частка вод, які були очищені на очисних спорудах країни (до         

96,7 % у 2011 р.) (рис. 2.62).  

                                                 
68

 Agriculture in the Czech Republic [Еlektronik resourse]. – Mode of access : http://209.85.129.132/search?q=cache:ey 
JAdqPvC3IJ:czech.titio.cz/en/economy-business-science/general-information/economy-development-and-potential/agricultural-industry-
in-the-czech-republic%3Fi%3D+ecological+agriculture+of+czech&cd=4&hl=uk&ct=clnk&gl=ua. 

69
 Report on the State Water Management in the Czech Republic [Еlektronik resourse]. – Mode of access : http://www.wsstp. 

eu/files/WSSTPX0001/Events/Prague/REPORT%20ON%20WATER%20MANAGEMENT%20CZECH%20REPUBLIC% 202007.pdf. 

http://209.85.129.132/search?q=cache:ey%20JAdqPvC3IJ:czech.titio.cz/en/economy-business-science/general-information/economy-development-and-potential/agricultural-industry-in-the-czech-republic%3Fi%3D+ecological+agriculture+of+czech&cd=4&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
http://209.85.129.132/search?q=cache:ey%20JAdqPvC3IJ:czech.titio.cz/en/economy-business-science/general-information/economy-development-and-potential/agricultural-industry-in-the-czech-republic%3Fi%3D+ecological+agriculture+of+czech&cd=4&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
http://209.85.129.132/search?q=cache:ey%20JAdqPvC3IJ:czech.titio.cz/en/economy-business-science/general-information/economy-development-and-potential/agricultural-industry-in-the-czech-republic%3Fi%3D+ecological+agriculture+of+czech&cd=4&hl=uk&ct=clnk&gl=ua


 56 

 
 

Рис. 2.62. Динаміка обсягів випуску стічних вод у каналізаційні мережі  
й частка очищених стічних вод у Чеській Республіці у 2005–2011 рр. 

 

На якість поверхневих і підземних вод значний вплив здійснює також поверхневе забруднення – 
ведення сільського господарства та його наслідки, забруднення атмосфери й ерозійні змиви. Питання якості 
води залишається актуальним для держави, а важливі проблеми водокористування, пов’язані із сільсько-
господарською діяльністю, ґрунтовою ерозією, скупченням відходів, залишаються відкритими в окремих 
районах. 

Утилізація відходів. Методи, що застосовуються для ліквідації відходів у Чехії, ‒ досить ефективні, 

особливо ті, які стосуються нагромадження відходів та їх утилізації. Так, у 2004 р. загальна кількість відходів 
у Чехії сягала 38,7 млн т (рис. 2.57). Основна частка серед них припадала на промислові відходи. У наступні 
роки їх кількість мала тенденцію до деякого зменшення (табл. 2.5) й у 2011 р. обсяги виробництва 
промислових відходів становили 23,6 млн т. Повторно в країні використовується понад 4,8 млн т відходів і 
ліквідовується близько 6,0 млн т. Із загальної кількості утилізованих відходів понад 70 % вивезено на 
сміттєзвалища або використано іншими способами нагромадження на землі чи під землею. 

У Чехії працюють три сміттєспалювальні станції для комунальних відходів у Празі, Брно та м. Ліберець. 
Кількість станцій для спалювання небезпечних відходів значно більша, проте вони поступово закриваються. 

Сьогодні Чехія бачить своє майбутнє не в нагромадженні відходів, а в їх сортуванні. Передбачалося, що 
вже у 2010 р. цей спосіб утилізації досягне 50 % при 25 % у 2007 р.

70
. 

Захист лісів. Важливими проблемами в боротьбі за захист лісів є незаконна вирубка лісових 
насаджень, підприємницька діяльність у заповідних зонах, деградація лісових ґрунтів тощо. Чеська 
Республіка проводить активну політику у сфері захисту лісів, позитивні наслідки якої такі: 

–  поступовий і безперервний процес більш раціонального використання лісових ресурсів; 
– широке застосування захисних технологій під час вирубки лісу; 
– збільшення частки захисту та зміцнення дерев у процесі штучного оновлення лісових насаджень; 
– загальне збільшення видового розмаїття лісових дерев, поступове наближення до природного 

складу лісів, забезпечення при цьому більш сталого користування
71

. 
Діяльність ботанічних та зоологічних садів. Ботанічні й зоологічні сади в Чехії мають давні 

традиції, які нині продовжуються. Сьогодні вони як окремі природоохоронні об’єкти беруть участь у багатьох 
відомих світових і регіональних організаціях із захисту й збереження природи в усьому світі. Така діяльність 
за допомогою захисту прав тварин, відновлення їх популяцій, захисту рослин та відновлення їх насаджень 
стимулює охорону біологічного розмаїття на території Чехії, Європи й світу.  

Найбільші ботанічні сади та зоопарки розміщені в Празі, Брно, Пльзені, Ліберці й інших великих містах 
країни. Так, ботанічний сад у Празі (Botanická zahrada v Praze-Troji) розміщений на 70 га в горбистому районі 
Праги, що називається Троя (рис. 2.63). Сад славиться своїми відкритими експозиціями, де предсталено 
колекції дрібних цибулевих рослин, багаторічників, однорічних, лікарських, пустельних і тропічних рослин, а 
також хвойних дерев. Найпопулярніша територія цього ботанічного саду – оранжерея Фата Моргана. 
Цікавими є поляни піонів, колекція вічнозелених рослин і напівпустинників, а також невеликий ставок зі 
співаючими жабами.  

Викликає інтерес також Японський ботанічний сад і ботанічний сад природознавчого факультету 
Карлового університету в Празі. Ботанічний сад Карлового університету – найстаріший у Чехії, закладений у 
1775 р. Серед інших ботанічних садів виділяється також сад у м. Табор (1866 р.). У м. Градець-Кралове в 
1969 р. створено ботанічний сад лікарських рослин на базі фармацевтичного факультету Карлового 
університету. Наймолодший ботанічний сад функціонує в м. Тепліце (закладений у 2002 р.). Серед 
дендрологічних парків найвідоміші такі, як парк у Пругоніцах, яким відає Ботанічний інститут Академії наук ЧР 
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(рис. 2.64), а також дендрологічний парк у Новому Дворі біля Опави, яким із 1958 р. займається Земський 
музей Сілезії

72
. 

 

                                              
 

Рис. 2.63. Празький ботанічній сад у Трої 
Джерело : http://cztourism.com/11.php?page=329&typ=0. 

 

 
 

Рис. 2.64. Альпінарій у дендрологічному парку в Пругоніцах 
Джерело : http://clubs.ya.ru/cz/replies.xml?item_no=1694. 

 
Захист середовища існування людини. Міністерство навколишнього середовища та організації 

захисту довкілля здійснюють постійний моніторинг стану середовища проживання населення щодо рівня 
екологічного забруднення. Виділяється низка показників, які застосовують для оцінки якості житлово-
побутових умов з екологічного погляду. Вони слугують індикаторами змін в екологічній ситуації в державі, 
виконання завдань екологічної політики держави, оцінками досягнутих результатів. 

Захист заповідних територій. Руйнування екосистем – одна з причин скорочення й зникнення 

деяких видів тварин та рослин. Дика флора й фауна є багатою спадщиною Чехії й обов’язково повинна бути 
збережена для майбутніх поколінь. Із найдавніших часів людина освоювала ліси, долини та горбисті 
місцевості країни. Проте, незважаючи на інтенсивне використання природних ресурсів, до сьогодні в Чехії 
збереглося багато незайманих первинних куточків з унікальними живописними ландшафтами й пейзажами. 
Тут ростуть рідкісні види дерев і рослин, водяться тварини та птахи, яких в інших європейських країна можна 
побачити лише в зоопарках. Навіть державні кордони із сусідніми країнами – породження самої природи. 

Тому в республіці важливу роль у процесі збереження природи відіграють заповідні території. Щорічно 
зростає їх кількість. За даними Чеського статичного управління, у 2005 р. їх нараховувалося 2210, а у 2012 р. 
збільшено до 2367 об’єктів. Загальна площа заповідних територій у 2012 р. становила 1251,2 км

2
 (табл. 2.8), 

що становить 16 % території країни проти 15, 1 % у 1999 р. (924,4 км
2
). Заповідні зони в Чехії класифікують 

залежно від ступеня захищеності. Визначення приналежності території до певної групи здійснює 
Міністерство із питань навколишнього середовища Чеської Республіки. Охороною природи також займається 
Агентство збереження природи та захисту ландшафтів Чеської Республіки. Захист окремих заповідних 
районів контролюється Державним органом з охорони природи, створеним у 1995 р.  

У Чехії нині існує шість категорій заповідних територій: національний парк, ландшафтний парк 
(крайові охоронні області) або національний заповідник, національний резерват, природний резерват, 
національна пам’ятка природи й просто пам’ятка природи. Найважливішими з них є національні парки та 
заповідники. Національні парки належать до категорії міжнародних природоохоронних територій. Інші 
категорії – національні, визначаються в законі про «Protection of Nature & Landscape» № 114/92 Coll. Природні 

ресурси Чехії настільки багаті й унікальні, що шість заповідних територій занесено в список біосферних 
заповідників ЮНЕСКО. Це – заповідники Палава з великими виноградними долинами, Кржівоклатско – 

найбільший у країні комплекс листяних і мішаних лісів, де ростуть рідкісні види рослин і водяться різні 
тварини, Шумавський національний парк із первісними лісами, які ростуть на схилах гір, озерами 
льодовикового походження й прекрасними долинами, зарослими вересом. У цей же список уключено 
заповідник Тршебоньсько, регіон гір Крконоше (Національний парк Крконоше) із їх унікальним різноманіттям 
рослинного світу та заповідник Білі Карпати, який славиться рідкісними за красою луками, де ростуть різні 
види орхідей. 
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Також заповідні території в ЧР поділяють на великі та малі. До великих належать національні парки й 
заповідники, до малих – національні резервати (малі за територією, мають особливу природну цінність) та 
національні пам’ятки природи (природне, геологічне або морфологічне утворення, місцезнаходження 
рідкісних корисних копалин або видів, які перебувають під загрозою зникнення, мають екологічне, науково-
дослідницьке значення). Після приєднання Чехії до Європейського Союзу кількість типів територій, котрі 
охороняються, збільшилася в рамках програми «NATURA 2000». У системі територій, що охороняються, 
вибрано території відповідно до загальних принципів, закріплених у ЄС, незалежно від національних 
принципів

73
. Із початку 1990-х рр. спостерігається чітка тенденція до збільшення кількості природоохоронних 

територій та розширення їх площ. Особливо це стосується малих територій, де розміщені пам’ятки природи 
(табл. 2.8). Також захищені й рідкісні види рослин і тварин, які поділяються на три категорії: зникаючі види, 
види, яким загрожує знищення, й ті, котрі можуть зникнути. 

Таблиця 2.8 
Загальна кількість і площа природоохоронних територій 

у Чеській Республіці у 2005–2012 рр.* 
 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Загальна чисельність 
природоохоронних територій, 
одиниць  

 
2215 

 
2217 

 
2121 

 
2234 

 
2247 

 
2267 

 
2301 

 
2367 

у т. ч.:  національні парки       4      4      4      4    4    4     4 4 

             ландшафтні парки  
            (крайові охоронні області) 

    25     25    25     25   25    25   25 25 

            малі (невеликі) охоронні  
            території,  

2186 2188 2188 2205 2218 2238 2272 2338 

         у т. ч.: національні  
             природні пам’ятки 

   104   104   105   106  107  107  112 113 

            національні    
            природні  резервати 

   111   112   112   112  113  114  110 109 

            природні резервати    775   776   780   788   794   799   802 808 

            природні пам’ятки  1191 1193 1195 1199 1204 1218 1248 1308 

Загальна площа природо-
охоронних територій, тис. га 

 
1251,5 

 
1251,5 

 
1248,9 

 
1248,9 

 
1248,9 

 
1249,0 

 
1248,6 

 
1251,2 

у т. ч.: національні парки   119,5   119,5   119,5   119,5   119,5   119,5   119,5 119,5 

           ландшафтні парки  
          (охоронні крайові області) 

1089,8 1089,8 1086,7 1086,7 1086,7 1086,7 1086,7 1086,7 

          малі охоронні території,     94,5     94,5     95,7    89,4   91,0   93,8   94,1 96,9 

         у т. ч.: національні  
           природні пам’ятки 

      2,8       2,8      2,8      3,0     3,9     3,9     4,4   4,5 

           національні    
           природні  резервати 

    28,1     28,1     28,7     28,5    28,6   29,0  27,5 28,2 

           природні резервати     36,3     36,3    36,8    37,9    38,2   38,3  38,7 39,1 

          природні пам’ятки     27,3    27,3   27,4   20,0    20,3   22,6  23,5 25,1 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 

 
 

Рис. 2.65. Територіальне розміщення основних заповідних територій Чеської Республіки 
Джерело : http://www.ochranaprirody.cz/?cmd=page&type=102. 
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Найважливішою категорією системи охорони природи в ЧР є національні парки (абревіатура NP) – це 
великі території, унікальні в національному й міжнародному масштабах, переважна частина яких 
складається з природних екосистем, на які людина практично не вплинула. Флора та фауна тут мають 
виняткове наукове й просвітницьке значення на національному рівні. Статус національного парку присвоює 
чеський парламент. Місія національного парку – це захист екосистем і природних процесів, що відбуваються 
в них, та їх послідовна реконструкція переважно земель і ландшафтів обслуговуючими засобами на цих 
охоронних територіях. Нині в країні функціонує чотири національні (народні) парки, які  займають 1,5 % 
території Чехії: Національний парк Крконоше (чес. Krkonoše), Національний парк Подийї (чес. Podyji), 
Національний парк «Чеська Швейцарія» (чес. České Švýcarsko National Park), Національний парк Шумава 
(чес. Šumava) (рис. 2.65). Національні парки Шумава (разом із ландшафтним парком Шумава) та Крконоше 
включені у всесвітню мережу біосферних резерватів у рамках програми «Людина і біосфера» (МАВ) 
ЮНЕСКО.  

На території національних парків виділяють три зони диференційної охорони, одна з яких перебуває під 
посиленою охороною (табл. 2.9 і рис. 2.67). Національні парки мають автономний адміністративний орган – 
адміністрацію національного парку, яка координує й керує всіма основними видами діяльності, пов’язаними з 
утручанням у навколишнє середовище

74
.  

Таблиця 2.9  
Національні парки Чеської Республіки* 

 

Назва 
Назва чеською 

мовою 
Рік  

заснування 
Загальна  

площа, км² 
Площа територій, які перебувають  

під особливим захистом, км² 

Крконоше Krkonošе 1963 363,0 186,42 

Подийї Podyjí 1991 62,6 29 

Шумава Šumava 1991 690,3 690,3 

Чеська 
Швейцарія 

České Švýcarsko 2000 79,0 … 

* Складено за: http://www.czechtourism.com/eng/uk/docs/what-to-see/national-parks/all/. 
 

Національний парк Крконоше – найстаріший у Чехії та другий за площею серед природоохоронних 

територій. Він розміщений у найвищому гірському масиві Західних Судет – Крконоше (Ісполінові гори) на 
кордоні з Польщею в межах Ліберецького й Краловеградецького країв (рис. 2.65 і 2.67). Займає висоти від    
400 до 1602 м (г. Снєжка) і включає найбільший гірський масив разом із передгір’ями. Він – найбільший за 

площею в Європі. У парку зафіксовано значний перепад температур, подекуди поширені території із суворим 
кліматом та великою кількістю опадів. Проте, незважаючи на суворі кліматичні умови, на території парку 
поширені такі види флори й фауни (наприклад арктично-альпійська тундра), які не трапляються в інших 
схожих умовах. Справжньою потенційною причиною зникнення біорізноманіття території може стати високий 
рівень вирубки та забруднення лісів на території парку. Саме тому національний парк унесено в 
Міжнародний перелік національних парків, які перебувають під загрозою знищення. Він отримав статус 
біосферного заповідника в 1992 р.

75
, має транскордонного партнера – Карканоський національний парк (пол. 

Karkonoski Park Narodowy) у Польщі (рис. 2.67).  
 

                                  
 

Рис. 2.66. Природа національного парку Крконоше 
Джерела : http://www.kpnmab.pl/pl/przyroda,93; http://www.kpnmab.pl/pl/kpn,82. 

 
Національний парк Крконоше – це високі гори на невеликій території, де поширені гірські ліси й луки, 

альпійська тундра та торф’яники (рис. 2.66). Незважаючи на малу площу, гірські ландшафти надзвичайно 
багаті флорою, на відміну від інших герцинських гороутворень. Різноманітність видів рослинних популяцій із 
присутністю декількох поясів вегетації – від передгірного до альпійського – зумовлюють також різноманітний і 

багатий склад крконоської фауни, що взята під охорону. Тут нараховується понад 1300 видів квіткових 
рослин, 58 видів ссавців і 165 видів птахів. У парку є понад 800 цікавих і значних туристичних літніх та 
зимових  місць. 
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Територія національного парку поділена на три охоронні зони, а також уключає передгірську зону             
(рис. 2.67). Третя зона парку – культурно-ландшафтна – займає найбільшу площу. Найменша за площею – 

друга зона (напівприродна).  

 
 

Рис. 2.67. Зонування національного парку Крконоше 
Джерело : What do the zones mean in the Krkonoše National Park? // 

http://english.krnap.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=19. 

 
Національний парк Подийї (Подійї) розміщений у Південноморавському краї в середній течії р. Діє 

(Дія, чес. Dyje), між Зноймо й Врановець-над-Діє, поблизу кордону з Австрією (рис. 2.65). По р. Діє парк 
межує з австрійським національним парком Таяталь. Він найменший за площею серед національних парків 
республіки. Займає горбисту частину Чесько-Моравської височини. Найвища точка території парку (Скеля 
Буйвола) – 536 м над рівнем моря, а найнижча – 207 м над рівнем моря (долина р. Діє біля м. Зноймо).  
Віссю парку є ріка Діє, яка створила неповторну долину зі скелястими берегами, камінням тощо. Природа 
парку унікальна, із великим розмаїттям флори (рис. 2.68) та фауни. На території парку можна побачити           
70 видів рідкісних рослин, у тому числі 18 видів орхідей, а також  65 видів ссавців. Також тут можна 
спостерігати представників 18 рідкісних видів метеликів, безліч видів комах, серед яких – і богомола

76
. 

Цікавими природними об’єктами й пам’ятками природи є Бича гора (Скеля Буйвола), Чижовське джерело, 
Гавраніцькі болота, Градіштські тераси та сама річка Діє. 

 

 
 

Рис. 2.68. Заповідні луки в Національному парку Подийї 
Джерело : http://www.nppodyji.cz/photo/louka-pod-sobesem. 

 
Найбільший у Чеській Республіці Національний парк Шумава розміщений у прикордонні з Німеччиною 

й Австрією в межах Південночеського та Пльзеньського країв (рис. 2.65). Із 1963 р. Шумава мала статус 
охоронної території як національний заповідник площею 1686,54 км

2
. У 1990 р. його включено до переліку 

біосферних заповідників ЮНЕСКО. У 1991 р. на частині Національного парку Шумава виділено територію, 
яку оголошено національним парком (площа – 683,3 км

2
). Пізніше територія збільшилася до 690,3 км

2
. 

Адміністрації парку підпорядковується однойменний національний заповідник. Парк має три природоохоронні 
зони, які відрізняються за ступенем охоронного режиму. Межує з національним парком Німеччини 
«Баварський ліс» і разом із ним складає найбільший за територією транскордонний заповідник у Центральній 
Європі. Парк займає один із найдревніших гірських масивів Шумава. Розміщений на висотах від 600 м до 
найвищої точки – г. Плехи (Plechý,  1378 м).  На його території трапляються цінні та рідкісні природні 
утворення, такі як залишки первісних лісів, льодовикових озер і торф’яних боліт (рис. 2.69). Скелясті 
косогори, покриті кам’яними глибами, тут називають кам’яними морями. Усі вони перебувають під суворою 
охороною. Найвищі точки гірського масиву, де беруть початок численні річки й струмки, розміщені в 
центральній частині парку. Ліси займають 80 % його території. Флора парку представлена широким 
розмаїттям рослин (рис. 2.69). Більшість видів фауни збережена дотепер, окрім крупних хижаків, існування 
яких пов’язане із середовищем існування. Річки тут мають мінімальний рівень забруднення, саме тому ця 
територія найбільш придатна для проживання в її річках видри. Крім того, Шумаву відрізняє велике 
різноманіття пернатих. Найпривабливішими для туристів є такі природні об’єкти, як Боубінський первісний 
ліс, Чорне й Чортове озера, Велике багно, витік р. Влтава, Тетеревський торф’яник, Троймезна гора, 
Спалений луг, Борова лада, Задонська гора та інші природні об’єкти.  
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Рис. 2.69. Ландшафти Національного парку Шумава 
Джерела : http://www.travel.ru/news/2008/07/25/125354.html;  

http://www.npsumava.cz/1044/sekce/turistika-na-sumave/; http://www.nppodyji.cz/pece-o-nelesni-biotopy. 

 
Національний парк «Чеська Швейцарія» – наймолодший національний парк ЧР, займає невелику 

площу (79 км
2
), уключаючи район Ельбських піщаників, Єтршиховицькі стіни, а також частину Дечинських стін 

на північному заході республіки в Устецькому краї (рис. 2.65). На півдні та північному сході парк оточує 
охоронна зона.  Найвища його точка розміщена на висоті 619 м над рівнем моря, а  найнижча – 115 м над 
рівнем моря, у долині р. Лаби (Ельби). Хоча він є наймолодшим у Чехії (створений 1 січня 2000 р.) 
національним парком, проте це – найвідоміша зона відпочинку в Центральній Європі через унікальність 

рельєфу й природи.  
Національний парк «Чеська Швейцарія» (або Богемська Швейцарія) – частина великого природного 

комплексу Лабські пісковики (Лабске пісковце). Він межує з німецьким національним парком Саксонська 
Швейцарія (нім. Sächsische Schweiz), вони разом утворюють білатеральний комплекс національних парків, 
які репрезентують зразок кубоподібних пісковиків Чеської крейдяної формації. Ця формація за своєю 
величиною (всього 172 км

2
) при нинішній заселеності (на території обох парків розміщені два села) не має 

подібних у Європі
77

.  
Основні об’єкти охорони в парку – унікальні в геоморфологічному плані скелі з пісковикиів та пов’язане з 

ними біорізномаїття
78

. Річка Лаба (Ельба), петляючи між скелями й лісами та прорізаючи пісковики, утворює 
глибокий каньйон, який є одним із найживописніших місць Європи (рис. 2.24). Пісковики, що складають 
долину Ельби, розбиті на скелі висотою від десятків до двох сотень метрів (рис. 2.70б). Навколишні ліси 
своєю зеленню підкреслюють живописність скель. 
                                                                                                   

                            
                                                               а                                                                        б               

 
Рис. 2.70.  Типовий рельєф Національного парку «Чеська Швейцарія» 

Джерело : http://www.casopis.ochranaprirody.cz/Vyzkum-a-dokumentace/  
dilema-priorit-chranime-biodiverzitu-nebo-procesy.html. 

 
На території парку розміщені Єтршиховицькі стіни (чес. Jetřichovické stěny) – велике скельне утворення 

та лісові комплекси, які займають значну частину парку. Одне з найвідоміших визначних місць парку – 
національний природний пам’ятник «Правчицькі ворота» (чес. Pravčická brána) – унікальний кам’яний міст 
(рис. 2.70а). Цікавими природними об’єктами є скельні фортеці Шаунштейн, Фалькентейн, а також Кийовська 
долина, річки Тиха та Дика тощо. 

Найближчим часом у ЧР передбачено створення п’ятого національного парку Кршівоклатско. Статус 
заповідних земель отримає територія нинішнього заповідника, на якій розміщений замок Кршівоклат                  
(рис. 2.71). Цей парк стане першим у Чехії, що лежить у внутрішніх районах країни, на відміну від чотирьох 
існуючих національних парків, які містяться в прикордонних зонах. Площа нового парку становитиме близько 
100 км

2
. На цій території наявний лише один населений пункт – село Карлова-Весь. До складу парку ввійде й 

каньйон річки Бероунка, а також лісові комплекси листяних і мішаних лісів Богемії. На скелях, обривистих 
схилах, а також у глибоких долинах річки Бероунки можна побачити рідкісні рослини й тварини.  

                                                 
77
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Рис. 2.71. Замок Кршівоклат  
Джерело : http://www.travel.ru/news/2009/02/17/167116.html. 

 

Ландшафтний парк – друга за ієрархією національна заповідна територія, що в національній 

класифікації позначається як природоохоронна область крайового значення (абревіатура СНКО) й 
визначається як національний заповідник або заповідна пейзажна область. Це велика територія 
гармонійного ландшафту зі звичайним рельєфом, заросла природним лісом і трав’янистим покривом. За 
своїм статусом – це природоохоронна (заповідна) територія крайового значення, призначена для охорони  
великих територій або цілісних географічних областей із гармонійно сформованим ландшафтом, характерним 
рельєфом і переважанням природних або напівприродних екосистем, багатою різновидністю дерев і 
збережених пам’яток історичних подій. Місія національних заповідників – збереження й відновлення 
основних природних цінностей і характеру пейзажу засобами його економічного використання. Це також 
передумова збереження природного різноманіття різновидів рослин (уключаючи різновиди дерев), тварин та 
їх поєднань. Високу природну й ландшафтну цінність місцевостей та їх гармонійну експлуатацію визнано й 
на міжнародному рівні. Тут можуть зберігатися й пам’ятки історичних поселень (печери, хижини тощо).  

За функціональним критерієм ландшафтні парки є біосферними заповідними територіями, функція 
яких – відновлення та збереження основних природних цінностей, унікальності ландшафтів. Вони мають 

окрему адміністративну структуру управління. Тільки національний заповідник Шумава входить до складу 
національного парку Шумава, усі інші управляються самостійно. Сьогодні в Чехії існує 25 ландшафтних 
парків (заповідників) загальною площею 1086,7 тис. га (табл. 2.10). Найбільшими й відомими серед них є  
Бескиди (1197 км²), Єсеніки (740 км²), Моравський Крас, Чеський Рай (рис. 2.72), Тршебоньско, Чеський Ліс, 
Славковський Ліс, Броумовско (рис. 2.73), Чеське Середньогір’я (рис. 2.74) та ін.  

       

                               
 

                                         Рис. 2.72. Праховські скелі й лісові ландшафти заповідника Чеський Рай 
                 Джерела : http://www.czechwalker.com/about-czech-republic/19-natural-reservations/111-cesky-raj/90/; 

http://www.chehia.devisu.ru/zapoved.html. 
 

Охорона ландшафтних земель здійснюється відповідно до розділів 25–28 Закону Чеської Республіки 
«Захист природи та ландшафтних територій». Заповідники Біле Карпати, Кршівоклатско, Палава (рис. 2.75) і 
Тршебоньско включені у всесвітню мережу біосферних резерватів у рамках програми «Людина і біосфера» 
(МАВ) ЮНЕСКО. Найстарішим ландшафтним парком є Чеський Рай, який отримав цей статус ще в 1955 р. 
Він перебуває під охороною ЮНЕСКО й має статус геопарку як об’єкт геологічного спадку. Найближчим 
часом ще один із живописних чеських заповідників – Моравський Крас – стане геопарком під охороною 

ЮНЕСКО, сталактитові печери якого приваблюють багатьох туристів і спелеологів. Нині існує два проекти 
геопарку, за одним із яких площа охоронних територій становитиме 200 км

2
, за іншим – 700 км

2
. 

 

 
 

Рис. 2.73. Краєвиди ландшафтного парку Броумовско 
Джерело : http://www.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=show&imageID=    

3548&title=CHKO+Broumovsko+-+Pohled+z+Hv%ECzdy. 

 
Ці заповідні території поділяють на чотири зони, відповідно до яких здійснюється використання 

природних ресурсів і визначаються ліміти господарського та іншого використання природного потенціалу. 
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Перша зона (заповідна – основна, 5,4 % усієї території заповідників) уключає природні й напівприродні 
лісові утворення, які практично не використовуються людиною, а також найцінніші нелісові площі з видовим 
ботанічним різноманіттям. Складова частина цієї зони – особливо охоронні території невеликої площі.  

 

 
 

Рис. 2. 74. Панорама охоронних територій ландшафтного парку Чеське Середньогір’я 
Джерело : Životní prostředí v Česku //  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%  

C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD_v_%C4%8Cesku.  

 
Друга зона (напівзаповідна, 34,6 % території заповідників) уключає лісові утворення з напівзміненим 

видовим складом. Відновлення та санації на цьому рівні бажані для лісів і здійснюються з великою 
обережністю для луків та пасовищ. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2.75. Типовий рельєф ландшафтного парку Палава 
Джерело : http://www.casopis.ochranaprirody.cz/Pece-o-prirodu-a-krajinu/  

plany-pece-o-chranene-krajinne-oblasti.html. 

 
Третя зона (культурно-ландшафтна, 56,4 % території) уключає монокультурні лісові утворення з луками, 

пасовищами, які розкидані в забудованих районах. 
Четверта зона (заселена, 3,9 % території) – це території з компактними житловими забудовами, на яких 

відбувається активна сільськогосподарська й комерційна діяльність. 
Для управління кожною зоною створено органи влади, які підпорядковуються Центральному органу 

охорони ландшафтів Чеської Республіки
79

. 
Серед інших категорій природоохоронних територій країни особливий статус мають національні 

природні резервати (абревіатура NPR), які розміщуються на невеликих територіях, що мають унікальну 
або екстраординарну природну цінність, де звичайний рельєф місцевостей поєднується з екосистемами, що 
мають міжнародне значення. Статус таких місць визначає чеське Міністерство навколишнього середовища. 
Природний заповідник, або природний резерват (абревіатура PR), нижчий за статусом, ніж національний. 
Він займає невелику територію, на якій представлені рельєф і природа, типові для неї. Вони засновуються за 
указами органів місцевого самоуправління або управління з питань національних парків та заповідників

80
. 

Національні резервати й природні резервати можуть входити до складу національних заповідників або 
парків, а також функціонувати самостійно.  

Найнижчий статус серед природоохоронних територій мають національні пам’ятки природи 
(абревіатура NPP) та природні пам’ятки (абревіатура PP). Вони виділяються як природні формації або як 
фрагменти екосистем на невеликих територіях, що потребують охорони й збереження як об’єкти 
регіонального екологічного, наукового або естетичного значення. Таких природних формацій, які 
охороняються, на території Чехії дуже багато (табл. 2.10). Загалом у ЧР у 2011 р. нараховувалося               
1248 природних пам’яток (РР), які становили 54,2 % від усіх об’єктів природно-заповідного фонду країни. 
Значну кількість таких природоохоронних об’єктів мають національні парки й національні заповідники, 
зокрема такі, як Бескиди, Біле Карпати, Чеське Середньогір’я, Чеський Рай, Славковський Ліс, Ждярське 
Врхи та ін. Так, наприклад, у заповіднику Єсеніки площа, зайнята природними пам’ятками, становить 4898 га, 
а в національному парку Шумава – 6700 га. Великі площі під природними пам’ятками зайнято в заповідниках 
Тршебоньско, Броумовско, Бескиди, Чеський Крас та ін.  

У Чеській Республіці існує також спеціальний список чеського Міністерства з питань навколишнього 
середовища, до якого занесено рідкісні види рослин і тварин. Це – своєрідна Червона книга країни, куди 
занесено 477 видів рослин, 27 – грибів і 191 – тварин, які потребують охорони

81
.  
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Таблиця 2.10 
Ландшафтні парки (національні заповідники, CHКO)  

Чеської Республіки у 2008 р.* 
 

Назва  
ландшафтного парку 

(національного 
заповідника) 

Рік 
утво-
рення 

Площа  
тери- 
торії,  
км2 

Природоохоронні території, одиниці 

національні 
природні 

резервати (NPR) 

природні 
резервати 

(PR) 

національні 
пам’ятки 

природи (NPP) 

природні 
пам’ятки 

(PP) 

Бескиди 1973 1160 7 23 - 23 

Біле Карпати 1980 746,6 5 16 1 30 

Бланік 1987 41 - 3 - 2 

Бланський Ліс 1989 212 1 10 - 8 

Броумовско 1991 410 2 3 - 4 

Чеське Середньогір’я 1976 1068 5 12 8 10 

Чеський крас 1972 128 2 8 4 4 

Чеський Ліс 2005 465,8 1 16 1 5 

Чеський Рай 1954 181,5 - 11 2 10 

Єсеніки 1969 740 4 19 1 5 

Йїзерські гори 1967 366 3 13 - 10 

Кокоржінско 1976 272 - 5 - 16 

Кршівоклатско 1978 628 4 15 0 5 

Лабське пісковце 1978 250 - 10 - 5 

Літовельське Поморав’я 1990 96 2 13 1 12 

Лужицькі гори 1976 267 1 5 1 9 

Моравський Крас 1955 92 4 11 2 - 

Орліцькі гори 1969 204 2 13 - 6 

Палава 1976 83 4 5 1 4 

Поодржі 1991 82 1 7 - 2 

Славковський Ліс 1974 610 2 10 3 12 

Шумава  1963 996,24 (складова частина національного парку Шумава) 

Тршебоньско 1979 700 5 21 1 6 

Ждярське Врхи 1970 709 4 9 - 36 

Желєзне гори 1991 284 1 12 - 1 
* Складено за: Objekty ústředního seznamu // http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/chrob_find/index.php?  

 
У 80-ті роки ХХ ст. Чехія була однією з держав Європи з найгіршим станом довкілля. Завдяки майже    

30-річним зусиллям ситуація значно покращилась. У 2006 р. Чеська Республіка вийшла на 4-те місце у світі 
за рейтингом ЕРІ за багатьма екологічними показниками (зокрема має найкращі показники питної води та 
охорони екорегіонів)

82
. Держава бере активну участь у регіональних і світових організаціях з охорони 

довкілля, розуміючи важливість та глобальність цього питання. Чехія брала участь у підписанні Базельської 
й Стокгольмської угод, працює в підрозділах ООН, які опікуються екологією, а також багатьох регіональних 
екологічних організаціях. 

Отже, Чеська Республіка проводить активну політику захисту навколишнього середовища, що стало 
запорукою покращення стану довкілля держави. Чехам властиве бережне ставлення до природи, тому на 
порівняно невеликій території цієї країни так багато заповідників та природоохоронних територій. 
Безперечно, що це одне з багатств країни. Жоден напрям охорони довкілля не залишається поза увагою 
органів влади й екологічних організацій. Після вступу до Європейського Союзу законодавство держави у 
сфері захисту навколишнього середовища було пристосоване до європейських норм, державу долучено до 
загальноєвропейських програм захисту довкілля. Усі вищеназвані чинники дали змогу Чехії зайняти перші 
місця в рейтингу держав із найвищим рівнем захисту навколишнього середовища. Єдність і гармонія 
природного й антропогенного ландшафтів Чехії – це одна з особливостей і переваг країни. 

 
2.10. Природні райони 

 
Згідно з фізико-географічним районуванням Європи, територія Чехії входить до складу 

Центральноєвропейської області фізико-географічної країни Британські острови й Герцинська Європа
83

. 
На території Чехії можна виділити два основних фізико-географічних райони, які відрізняються 

геологічною будовою, рельєфом, кліматом, рослинним і тваринним світом  – Чеський масив та Моравію.  

Чеський масив. Більшість території Чехії розміщена в межах цього фізико-географічного району, що 
лежить на заході країни й має форму чотирикутника з припіднятими краями. Чеський масив є горбистим 
плато з висотами 460–610 м, яке з трьох боків оточують гори середньої висоти. Лише в окремих місцях вони 
перевищують 1000 м. Це Рудні гори (Крушне гори) на північному заході, Судети (Крконоше) – на півночі, 
Орліцькі гори – на сході, Шумавські – на півдні та південному заході й Чеський Ліс – на заході. Середня 
висота над рівнем моря – 450 м. Внутрішня частина Чеського масиву – обширне зниження (так звана Чеська 

котловина), яка складається з низки низовин, розчленованих височинами та низькогір’ями (рис. 2.76).  
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Рис. 2.76. Ландшафти Чеської котловини в околицях м. Раковнік 

 
Основа цього фізико-географічного району – виступ древнього фундаменту герцинської складчастої 

області, складеної гнейсами, магматитами, кристалічними сланцями, гранулітами протерозою, сланцями, 
кварцитами й пісковиками нижнього та середнього палеозою; осадовий чохол представлений крейдовими й 
кайнозойськими породами. У результаті неоген-антропогенових рухів масив був розколотий розломами та 
скидами, по яких відбувався вилив вулканічної лави. Із тектонічними прогинами на північному сході цього 
фізико-географічного району пов’язане формування Верхньосілезького кам’яновугільного бассейну.  

У надрах Чеського масиву містяться значні запаси кам’яного й бурого вугілля, залізної, марганцевої руд, 
поліметалевих руд, вапняків, мергелів, глин, каоліну, кварцових пісків. Тут є великі запаси мінеральних вод. 
На базі мінеральних джерел функціонують нині популярні в Європі та світі курорти – Карлові Вари, 
Маріанське Лазнє й ін. 

Для рельєфу Чеського масиву характерне чергування горбистих рівнин, які зараз розорані й 
використовуються в сільському господарстві, низькогір’їв і середньовисоких гір. Гори та їх схили вкриті 
буковими, дубовими, змішаними й хвойними лісами (переважно із сосни, ялини та модрини) на гірських 
бурих і підзолистих ґрунтах. Вище 1400 м поширені субальпійські луки й чагарники на гірсько-лучних ґрунтах.  

Чеський масив лежить у межах двох кліматичних областей – помірно-теплої та холодної. На горбистих і 
низькогірських місцевостях клімат тепліший: у січні температура становить -2 – -4

 о
С, у липні – +13–15 

о
С. У 

горах значно холодніше: у січні температури коливаються від -8 до -10 
о
С, а в липні – від +4 до +8 

о
С. Річна 

кількість опадів – від 1200 до 1500 мм. Найбільша їх кількість випадає на навітрених схилах гір. Чеський масив 
зазнав значного антропогенного впливу – це густозаселена, високоурбанізована територія з добре 

розвинутою промисловістю й сільським господарством. 
Моравія. До складу цього фізико-географічного району входять Чесько-Моравська  височина, що 

розміщена на південний схід від Чеського масиву, Моравський Крас (Моравський карст) та західні 
відгалуження Карпат. Чесько-Моравська височина простягається на 150 км, її ширина – 100 км, а найбільша 

висота – 837 м (г. Яворжіце). Утворена переважно гранітами та гнейсами. Чесько-Моравська рівнина 
складається з окремих низовин і невеликих височин, які розчленовані долинами річок. Вона звужується на 
північ, а там, де Судети й Карпати зближуються, стає зовсім вузькою, формуючи гірський прохід – так звані 

Моравські Ворота (Моравська брама). Моравські Ворота простягаються з північного сходу на південний 
захід на 60 км між містами Острава й Пршеров. Ширина досягає 10 км. Найвища відмітка – 310 м – це 
вододіл рік Одра та Бечва. Горби й річкові тераси Моравських Воріт складені лесами, галечниками, 
вапняками. Вона колись була природною історичною межею між Моравією та Сілезією. 

Висота Моравського Красу в межах Чесько-Моравської височини сягає до 734 м. Це – карстова область, 

складена девонськими вапняками, які карстуються (рис. 2.77). Вони виходять на поверхню смугою (довжина 
– 25 км, ширина – 2–6 км). Платоподібна поверхня Моравського Красу розчленована глибокими каньйонами. 

Тут наявні численні вирви, провалля, понори, сухі долини, підземні річки й струмки, сталактитові печери та 
інші прояви карсту. Ця область має величезні запаси вапняку й цементної сировини. 

 

           
 

Рис. 2.77. Природні ландшафти Моравського Красу 
Джерело : http://www.moravskykras.net/ru/moravsky-kras.html 

 
Клімат у Моравії континентальніший, ніж на Чеському масиві. Середня температура січня досягає -7 

о
С, а 

середньолипнева – +20 
о
С. Опадів випадає  550–600 мм, інколи влітку бувають засухи. 

У долинах річок на лесових  суглинках поширені чорноземні та алювіальні ґрунти, які відзначаються 
високою родючістю. Тому ліси тут дуже розріджені, чергуються з полями, луками та іншими сільсько-
господарськими угіддями. Район добре освоєний, переважають антропогенні ландшафти (рис. 2.78). Є всі 
передумови для розвитку туризму. 
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Рис. 2.78. Типові антропогенні ландшафти Чеської Республіки 
Джерело : http://fotki.yandex.ru/users/mazurchikk/view/19386/. 

 

Загалом для кожного природного району Чехії характерне поєднання комплексу природних ресурсів, 
пов’язаних між собою в процесі взаємодії природної й соціально-економічної підсистем у межах певної 
регіональної геосистеми. Таке поєднання чеський географ Людвік Міштера визначає як географічний 
потенціал місцевості

84
.  Він відзначає, що рівень географічного потенціалу визначається природними, фізико-

географічними умовами, а ступінь його використання залежить від рівня розвитку науки та техніки, 
соціально-економічної системи. Л. Міштера виділяє декілька типів географічного потенціалу місцевостей 
Чехії.  

Найпотужнішим географічним потенціалом характеризуються низовини, горбисті височини й відкриті 
котловини Чехії та Моравії. Рівнинні території з невисокими горбами розміщені, зазвичай, у нижніх або 
середніх течіях річок, із теплим, помірно теплим і помірно вологим кліматом, достатньою кількістю опадів та 
хорошими гідрологічними умовами. У цих районах розміщені й найкращі типи ґрунтів: лесові, чорноземи та 
буроземи, де інтенсивно розвивається сільське господарство й сконцентровано найбільшу кількість 
населення та міст країни. 

Високий географічний потенціал мають території типу міжгірських котловин або горбистих передгір’їв. Ці 
місцевості сприятливі для концентрації населення й розвитку промисловості. Ступінь використання потенціалу 
тут значно нижчий, що зумовлено замкнутістю котловин і висотою над рівнем моря. У котловинах такого типу 
розміщені значні міські агломерації, наприклад у підкрушногірських котловинах (Устецько-Хомутовська, 
Соколово-Карловарсько-Хебська агломерації), у Ліберецькій котловині (Ліберецька агломерація).  

Середній географічний потенціал місцевості характерний для районів гористих місцевостей (підніжжя 
гір), плоских рівнин, злегка розчленованих передгір’їв, річкових долин. Величина потенціалу тут дуже 
залежить від природних умов, а висота над рівнем моря (понад 500 м) зумовлює малу просторову 
поширеність. Такий тип місцевостей на вапнякових карстових височинах Моравії (Моравський карст), у 
Доуновських горах, у Західній Моравії (Чесько-Моравська височина) й особливо в прикордонних районах 
Чехії.  

Обмежений географічний потенціал мають розчленовані передгір’я й височини, міжгірські котловини та 
плоскогір’я з висотами до 700 м. Значна розчленованість поверхні й інші лімітуючі фактори таких 
місцевостей вливають на якісні характеристики районів. Роль таких районів у господарському житті країни 
незначна. Тут переважають невеликі промислові підприємства, традиційно гірничопромислового типу. 
Сільське господарство розвинуте слабо через обмеженість родючих земельних площ. Зі збільшенням 
абсолютних висот зменшується густота заселення території й збільшуються площі під лісами та 
пасовищами. Такі місцевості найбільше поширені в Західній і Північній Чехії. 

Дуже обмежений географічний потенціал характерний для гірських і високогірних місцевостей. У них 
поширене лісове й водне господарство, туризм та рекреація. Ці місцевості характерні для Крушногір’я і 
Йїзерських гір, Крконоше, Шумави, Єсеніку, Моравсько-Сілезьких Бескид. 

Отже, просторова диференціація природної підсистеми Чехії тісно пов’язана із соціально-економічною 
підсистемою, із розміщенням економічної діяльності й населення. Для районів із найпотужнішим і значним 
географічними потенціалами місцевостей характерні висока концентрація населених пунктів, промислових 
підприємств і сільськогосподарських ареалів. Тут концентрується основна частина суспільного виробництва. 
В інших місцевостях спостерігається зниження рівня економічної активності й концентрації населення, 
оскільки ріст висоти місцевості на рівнем моря зумовлює значний вплив комплексу природних умов на 
зменшення величини географічного потенціалу територій та можливостей його використання. 
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РОЗДІЛ ІІІ. НАСЕЛЕННЯ 
 

3.1. Сучасна демографічна ситуація  
  

Чеська Республіка (ЧР) як держава історично формувалася на основі  місцевого населення. Вона є 
однією з європейських країн, котра ще в далекому 1702 р. вперше провела перепис населення, метою якого 
було сприяння розвитку солевидобутку в землях Австрійської імперії Габсбургів, до складу якої тоді входила 
й Чехія. Сіль на той час була на вагу золота, а її контрабанда значно спустошувала імперську казну. Тому, 
щоб узяти під контроль цінну  галузь економіки, австрійський уряд вирішив підрахувати, скільки жителів 
проживає в кожній провінції імперії. Отже, перепис населення спрямований на строгу регламентацію 
продажу солі простим людям. У результаті перепису з’ясувалося, що в чеських землях проживало                        
1 094 674 мешканці

85
. Слід зауважити, що цифри, цілком імовірно, були завищені задля отримання лишньої 

солі в провінціях і щоб мати з цього певний зиск. Із цього часу в Чехії почали проводити систематичні 
переписи населення.  

У 1850 р. в Чехії прийнято перший закон про перепис населення. Із 1918 р., коли з’явилася незалежна 
Чехословаччина, населення переписували сім разів. Закон, який визначає нинішні правила проведення 
перепису й збору статистичних даних у незалежній Чехії, прийнято в 1995 р. Останній перепис населення, 
коли ще існувала об’єднана держава чехів і словаків, відбувся в 1991 р. Перший перепис населення за часів 
самостійного розвитку Чеської Республіки проводили 1 березня 2001 р. Останній (другий) перепис населення 
країни відбувся в березні 2011 р. Перепис охоплював в обов’язковому порядку всіх людей, які перебували на 
26 березня 2011 р. на території Чеської Республіки, уключаючи іноземців. Новинкою було включення в 
переписні листи питання про національність, віросповідання та одностатеві шлюби, на які жителі Чехії 
відповідали за бажанням. Уперше населення могло заповнювати переписні листи через Інтернет.  

Таблиця 3.1 
            Динаміка чисельності населення Чехії за даними переписів* 

 

 
Рік 

Чисельність  
населення,  

осіб 

Cередньорічний приріст (+)  
або зниження  (-) між двома  

переписами на 1000 жителів, % 

1890   8 665 559 +5,4 

1900   9 372 215 +8,2 

1910 10 078 896 +7,5 

1921 10 009 491 -0,7 

1930 10 673 491 +6,8 

1950   8 896 102 -8,7 

1961   9 571 531 +6,8 

1970   9 807 697 +2,4 

1980 10 291 927 +4,8 

1991 10 302 215 +0,9 

2001 10 230 060 -0,7 

2011 10 562 214 +3,2 
                    * Розраховано за даними Чеського статистичного управління. 
 

Динаміка росту населення Чехії у ХХ ст. характеризується чергуванням підйомів і спадів. Так, на її 
території в період існування Чехословацької Республіки в 1937 р. проживало близько 11 млн осіб, проте 
після Другої світової війни у зв’язку з переселенням на територію Німеччини, згідно з рішеннями 
Потсдамської конференції (1945 р.), більшість німецького населення, яке проживало в прикордонних із 
Німеччиною районах, змушена була залишити Чехословаччину. Унаслідок цього населення Чехословаччини 
зменшилося більше ніж на 2,5 млн осіб. Райони, які були заселені німцями, відносно швидко знову вдалося 
заселити чехами й словаками. 

На чисельності, етнічному та статево-віковому складі, розміщенні населення особливо сильно 
відобразилися наслідки Другої світової війни. Порівняно з даними перепису 1921 р., проведеного після 
Першої світової війни, чисельність населення Чехії в 1950 р. зменшилася на 1,113 млн осіб (табл. 3.1). 

Загальний баланс руху населення, починаючи з 1950 р., був позитивним аж до 1994 р., коли в країні 
почалося скорочення чисельності населення внаслідок посилення депопуляційних процесів і різкого падіння 
рівня народжуваності. Тенденція до зменшення темпів приросту населення особливо почала проявлятися 
ще в 1980-ті роки (рис. 3.1). Якщо на початку 1970-х природний приріст населення в Чехії становив              
4,5–6,7 ‰, то вже на початку 1980-х він коливався на рівні 1–2 ‰. 

Починаючи із середини 1980-х рр., у країні намітилася чітка тенденція до падіння показників загальної 
чисельності й природного приросту населення внаслідок зниження загального рівня народжуваності при 
відносно стабільному рівні смертності. Із 1983 р. рівень природного приросту населення до початку 1990-х рр. 
коливався в межах від 0,5 до 0,1 ‰. Це зумовило стабільне збільшення населення й у 1990 р. його загальна 
чисельність досягла найвищого значення за всю післявоєнну історію Чехії – 10 362 470 осіб (табл. 3.2), проте з 
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1994 р. природний приріст населення через падіння рівня народжуваності став від’ємним, досягнувши в 1996 р. 
найгіршого значення – -2,2 ‰.  

 

 
 

Рис. 3.1. Динаміка структури щорічного приросту населення  
Чеської Республіки в 1950–2012 рр. 

 
Динаміка загальної чисельності населення в 1990–2012 рр. характеризується помітними коливаннями з 

тенденцією до зменшення чисельності населення країни до початку ХХІ ст., незважаючи на досить значний 
міграційний притік іммігрантів у 1990-ті рр. (табл. 3.2 і рис. 3.1). Населення Чехії почало дещо зменшуватися 
ще в 1990–1992 рр., а в наступні два роки зростало за рахунок міграційного притоку населення й у середині 
1994 р. досягло рівня 10,336 млн осіб. У наступні роки чисельність населення країни щорічно зменшувалася 
на 10–15 тис. осіб унаслідок зниження загального рівня народжуваності населення до 90 тис. осіб у рік. На 
середину 2002 р. населення зменшилося до рівня 1977 р. і становило 10,201 млн осіб (табл. 3.2). Це ‒ 

найнижчий середньорічний показник чисельності населення в Чехії за останні 30 років.  
Таблиця 3.2 

Динаміка чисельності населення Чеської Республіки 
в 1990–2013 рр.* 

 

 
Рік 

Загальна 
середньорічна 

чисельність 
населення, осіб 

Народи-
лося 

живими,  
осіб 

Померло, 
осіб 

Природний 
приріст,  
осіб  

Механічний 
приріст, 
осіб 

Загальний приріст 
населення 

протягом року, 
осіб 

1990 10 362 740 130 564 129 166    1398   624    2022 

1991 10 308 682 129 354 124 290    5064 2876    7940 

1992 10 317 807 121 705 120 337    1368 11 781  13 149 

1993 10 330 607 121 025 118 185    2840   5476     8316 

1994 10 336 162 106 579 117 373 -10 794   9942      -852 

1995 10 330 759 96 097 117 913 -21 816   9999 -11 817 

1996 10 315 353 90 446 112 782 -22 336 10 129 -12 207 

1997 10 303 642 90 657 112 744 -22 087 12 075 -10 012 

1998 10 294 943 90 535 109 507 -18 992   9488    -9504 

1999 10 282 784 89 471 109 768 -20 297   8774 -11 523 

2000 10 272 503 90 910 109 001 -18 091   6539 -11 552 

2001 10 224 192 90 715 107 755 -17 040   -8551 -25 591 

2002 10 200 774 92 786 108 243 -15 457 12 290    -3167 

2003 10 201 651 93 685 111 288 -17 603 25 789     8186 

2004 10 206 923 97 664 107 177    -9513 18 635     9122 

2005 10 234 092 102 211 107 938   -5727 36 229  30 502 

2006 10 266 646 105 831 104 441    1390 34 720  36 110 

2007 10 323 888 114 632 104 636    9996 83 945  93 941 

2008 10 429 692 119 570 104 948 14  622 71 790  86 412 

2009 10 491 492 118 348 107 421 10 927 28 344 39 271 

2010 10 517 247 117 153 106 844 10 309 15 648 25 957 

2011 10 496 672 108 673 106 848     1825 16 889  18 714 

2012 10 509 286 108 576 108 189      387 10 293  10 680 

2013 10 510 719 106 751 109 160   -2409    -1297    -3706 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 
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Скорочення чисельності населення в Чехії в 1990-ті рр. зумовлено переважно падінням рівня 
народжуваності, особливо в 1996–1999 рр., коли коефіцієнт народжуваності становив 8,7–8,8 ‰ зі значною 
диференціацією по краях країни. Рівень народжуваності майже удвічі був нижчим від рівня, необхідного для 
простого відтворення населення. При цьому коефіцієнт смертності населення в ці  роки залишався майже 
однаковим (10,6–10,7 ‰).   

Скорочення чисельності населення протягом 1991–2001 рр. було особливо помітним у м. Прага (на         
-3,71 %), Пльзеньському (-1,36 %), Моравсько-Сілезькому (-1,08 %) і Південноморавському (-0,80 %) краях 
при середньому від’ємному значенні по країні -0,70 %.  

Зростання чисельності населення в ці роки спостерігалося лише в Середньочеському (на 0,86 %), 
Південночеському (на 0,38 %), Карловарському (на 0,78 %) і Ліберецькому (на 0,72 %) краях. Найнижчі 
значення природного приросту населення протягом указаного періоду були характерними для Праги, 
Пльзеньського й Південноморавського країв. 

За даними перепису 2001 р., загальна кількість населення в країні становила 10,23 млн осіб (табл. 3.1 і 
рис. 3.2). У підсумкових даних цього перепису населення вперше враховано іноземних громадян, які легально 
проживали в Чехії з довготривалими візами. Їх чисельність – 200 тис. осіб, або 2 % населення. Саме виконаний 

залік іноземних громадян із довготривалими візами у підсумкову кількість жителів країни дав змогу загальній 
кількості населення Чехії залишитися на попередньому рівні, оскільки в ЧР, як і в більшості європейських країн, 
переважали тенденції старіння населення й низької народжуваності.  

 

 
 

Рис. 3.2. Динаміка загальної чисельності населення Чеської Республіки 

в 1950–2012 рр.(темним кольором виділено роки переписів населення)   

 
Проте вже з 2003 р. простежується чітка тенденція до покращення демографічної ситуації в країні 

внаслідок позитивної динаміки росту населення за рахунок збільшення загального рівня народжуваності й 
зменшення рівня смертності населення, а також особливо за рахунок збільшення імміграційного його притоку 
з країн Центрально-Східної Європи та Азії. Протягом 2003–2012 рр. унаслідок механічного руху населення 
загальний його приріст був додатним, що зумовило зростання загальної чисельності населення (рис. 3.2). 
Уже у 2005 р. природний приріст досяг помітного покращення – -0,5 ‰, а у 2006 р. він уперше з 1994 р. досяг 
позитивного рівня – +0,1 ‰

86
, у 2007 р. зріс до  +1,0 ‰, а у 2008 р. – до +1,4 ‰. Покращення показника 

природного приросту населення відбулося за рахунок міського населення, коефіцієнт природного приросту 
якого у 2006 р. становив +0,4 ‰, тоді як  у сільській місцевості він залишався ще  від’ємним (-0,5 ‰). У 2008 р. 
коефіцієнт природного приросту сільського населення вже був позитивним (+1,0 ‰), а міського – зріс до +1,6 ‰. 

Загальний річний приріст населення у 2006 р. досяг 36,1 тис. осіб, а у 2007 р. – 93,9 тис. осіб (рис. 3.1 і          
табл. 3.2). Це – найвищий показник із часу існування самостійної Чеської Республіки, який забезпечено 
завдяки притоку майже 84 тис. іммігрантів. У 2008 р. цей показник дещо зменшився – до 86,4 тис. осіб. У 
наступні роки він почав різко зменшуватися через більш жорсткі умови, установлені для проживання 
іммігрантів у ЧР, й у 2012 р. загальний приріст населення становив 10,7 тис. осіб, а у 2013 р. відбулося 
зниження чисельності населення на 3,7 тис. осіб (табл. 3.2).  

Отже, ще наприкінці 2007 р. перевищено рівень 1990 р., коли чисельність населення країни досягла 
максимуму за післявоєнні роки, а потім почалося падіння загальної чисельності населення (табл. 3.2 і                
рис. 3.2). Із кінця 2007 р. чисельність населення постійно зростала і вперше за післявоєнні роки перевищила 
10,5 млн осіб. За даними перепису населення країни на 26.03.2011 р., у Чехії проживало 10 562 214 осіб, що 
на 332 154 особи (або 3,2 %) більше, ніж 10 років  тому. На початок 2012 р. за загальною чисельністю 
населення Чехія займала 80 місце серед країн світу (0,15 % усього населення світу) і 15-те – серед 
європейських країн. За даними Чеського статистичного управління, на 31 грудня 2012 р. загальна 
чисельність населення Чеської Республіки зменшилася й становила 10 516 125 осіб.  
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Структура загального приросту населення Чехії протягом 1950–2012 рр. зазнала істотних змін. Якщо в 
1950–1980 рр. загальний приріст населення забезпечувався завдяки природному приросту, то в останні       
20 років помітну роль відігравала імміграція (рис. 3.1). Саме завдяки значному притоку іммігрантів у              
2004–2012 рр. вдалося забезпечити позитивні зміни в рості чисельності населення країни. У 2003–2004 рр. 
загальний приріст населення став позитивним унаслідок не тільки зростання міграційного притоку, а й 
деякому природному приросту внаслідок підвищення рівня народжуваності (рис. 3.4). У 2006 р. вперше з 
1993 р. природний приріст населення став позитивним (+1390 осіб). У 2007–2008 рр. природний приріст 
зростав, що засвідчило збільшення темпів природного й загального приросту населення за рахунок 
збільшення рівня народжуваності. У 2008 р. природний приріст населення становив 14 622 особи, тоді 
досягнуто найвищого показника коефіцієнта природного приросту населення за роки самостійного існування 
Чеської Республіки. Правда, в останні три роки цей показник почав зменшуватися та у 2012 р. він становив 
усього 387 осіб, тобто відповідав рівню початку 1990-х рр. Також в останні чотири роки знизився механічний 
приріст населення країни через зменшення імміграційного притоку трудових мігрантів у Чехію. Якщо у            
2007 р. досягнуто найвищого показника механічного приросту населення за останні 20 років (83 495 осіб), то 
у 2012 р. цей показник зменшився до 10 293 осіб, що помітно вплинуло на загальний річний приріст 
населення, який знизився у 7,6 раза, порівняно з 2007 р.  

Нині найбільші контингенти населення сконцентровані в м. Прага, Середньочеському, Південно-
моравському й Моравсько-Сілезькому краях, у кожному з яких загальна чисельність населення перевищує     
1 млн осіб. Лідери серед країв ‒ Середньочеський і  Моравсько-Сілезький краї й столиця Прага, у кожному з 

яких проживає близько 1,25 млн жителів. Найменша кількість населення – у Карловарському та 
Ліберецькому краях (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 
Основні показники демографічних процесів  
у краях Чеської Республіки у 2004 і 2012 рр.* 

 

 
 
 

Край 

Кількість  
населення  

на 31 грудня  
відповідного року,  

осіб 

Коефіцієнт 
народжу-
ваності, 

‰ 

 
Коефіцієнт 
смертності, 

‰ 

Коефіцієнт 
природного 
приросту,  

‰ 

Коефіцієнт 
загального 

річного 
приросту 

населення, ‰ 

2004 2012 2004 2012 2004 2012 2004 2012 2004 2012 

м. Прага 1 170 571 1 246 780  9,5 11,4 11,0  10,0 -1,5 1,4 4,3 4,1 

Середньочеський 1 144 071 1 291 816   9,9 11,2 11,1  9,9 -1,1 1,3 7,3 9,7 

Південночеський   625 712   636 611  9,5 10,5 10,3 10,2 -0,8 0,2 0,3 0,7 

Пльзеньський   549 618   572 687  9,2 10,1 10,9 10,5 -1,7 -0,4 -0,9 1,7 

Карловарський   304 588   301 726  9,6 9,3  9,9 10,2 -0,4 -0,8 1,1 -4,8 

Устецький   822 133   826 764 10,5 9,9 10,9 10,8 -0,4 -0,9 1,5 -1,5 

Ліберецький    427 563   438 594 10,1 10,5 10,2 10,0 -0,1 0,5 -0,4 0,0 

Краловеградецький   547 296   552 946  9,6  9,9 10,5 10,5 -1,0 -0,6 -0,5 -1,6 

Пардубецький   505 285   516 440  9,5 10,4 10,3 10,5 -0,8 0,0 -0,4 0,1 

Край Височіна    510 114   511 207  9,3 10,1  9,8 10,2 -0,5  -0,1 -0,8 -1,4 

Південно-
моравський 

1 130 240 1 168 650  9,5 10,6 10,3 10,1 -0,8 0,5 0,6 2,0 

Оломоуцький   639 423   637 609  9,3  9,9 10,0 10,5 -0,7 -0,6 -1,9 -1,6 

Злінський    590 706   587 693  8,8  9,3 10,1 10,4 -1,3 -1,0 -2,0  -2,3 

Моравсько-
Сілезький 

1 253 257 1 226 602  9,4  9,6 10,4 10,7 -1,0 -1,1 -2,2 -3,3 

Чеська Республіка 10 220 577 10 516 125  9,6 10,3 10,5 10,3 -0,9 0,03 0,9 1,0 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
У країні помітні також відмінності в рівнях концентрації населення в розрізі населених пунктів й общин 

(громад). Найбільше населення сконцентровано в общинах із кількістю населення понад 10 тис. мешканців 
(52,3 % усього населення країни на початок 2012 р.). До цієї групи общин належать переважно великі й 
середні міста. Найменше населення сконцентровано в малих сільських поселеннях із кількістю жителів до 
200 осіб (1,7 % від усього населення). Загалом у малих общинах із кількістю жителів менше 2000 мешканців 
у 2011 р. проживало 2,8 млн осіб (26,8 % усього населення країни). 

Протягом 2004–2011 рр. унаслідок позитивних змін у демографічних процесах у більшості країв Чехії 
спостерігалося помітне зростання загальної кількості населення за винятком Моравсько-Сілезького краю, де 
за вісім років воно зменшилося на 26,7 тис. унаслідок депопуляційних процесів і відтоку населення в інші краї 
Чехії (табл. 3.3). Це – єдиний край Чехії, де за останні чотири роки кількість населення різко зменшилася. 

Невелике зменшення його чисельності протягом 2009–2012 рр. зафіксовано в Карловарському, 
Оломоуцькому й Злінському краях через депопуляційні процеси. Найбільше зростання загальної кількості 
населення у 2004–2012 рр. спостерігалося в Середньочеському краї (на 147,8 тис. осіб) і м. Прага (на               
76,3 тис. осіб). У Середньочеському краї у 2006 р. був найвищий коефіцієнт загального річного приросту 
населення, який становив 14,7 ‰, а у 2008 р. ‒ ще більше зріс (до 23,7 ‰) через значний притік трудових 

іммігрантів, проте в наступні роки зменшувався й у 2012 р. становив 11,2 ‰. У 2006–2008 рр. значно зріс 
коефіцієнт загального приросту населення країни за рахунок міграційного притоку (з 3,5  ‰ у 2006 р. до             
9,1 ‰ ‒ у 2007 р. і 8,3 ‰ – у 2008 р.). Проте в наступні роки він знижувався та у 2011 р. складав лише 1,0 ‰. 

У 2012 р., завдяки міграційному притоку, коефіцієнт загального приросту населення був вищим за середній 
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показник по країні (1,0 ‰) лише в Празі, Середньочеському й Південноморавському краях (табл. 3.3). Якщо у 
2004 р. в усіх краях Чехії простежували від’ємний природний приріст населення, то в переломному 2006 р. у 
п’яти краях (Пльзеньському, Краловеградецькому, Південноморавському, Злінському й Моравсько-
Сілезькому) природний приріст населення ще був від’ємним. У 2008 р. в усіх краях природний приріст 
населення характеризувався позитивними показниками. Найгірший коефіцієнт природного приросту 
населення у 2006 р. мав Злінський край (-0,5 ‰), а у 2008 р. він уже був додатним +0,4 ‰, проте у                     
2011–2012 рр. – знову став від’ємним (-1,0 ‰). У Моравсько-Сілезькому краї, який характеризується 

значними депопуляційними процесами, за рахунок міграційного відтоку загальна кількість населення у            
2008 р. зросла всього на 0,3 осіб у розрахунку на 1000 жителів, проте в наступні роки міграційне сальдо 
стало від’ємним й у 2012 р. становило -2,2 ‰. Це все зумовило значне скорочення кількості населення в 
цьому краї. 

У Чеській Республіці спостерігається помітна просторова диференціація загальної динаміки чисельності 
населення в розрізі адміністративних районів (окресів). Протягом 1991–2001 рр. найкращі показники загального 
зростання чисельності населення характерні для промислових районів, які мали значний міграційний притік 
населення. За перші десять років самостійного існування Чеської Республіки найбільший ріст кількості 
населення зафіксовано в районі Прага-захід (на 10,92 %) завдяки високому позитивному міграційному сальдо. 
Вище ніж 2 % загального росту кількості населення досягнуто за рахунок міграційного приросту також у таких 
окресах (районах), як Прага-схід, Чеське Будейовіце й Млада-Болеслав. У районах Чеські-Крумлов, Чеська 
Ліпа, Тахов і Хеб загальне зростання населення забезпечувалося завдяки незначному природному його 
приросту. Найбільше зменшення чисельності населення в 1991–2004 рр. характерне для великих міст – Праги, 
Брно, Пльзеня й Острави (понад 3 %). У районах Страконіце, Пельгржимов, Кутна Гора, Колін, Пісек зниження 
рівня загальної кількості населення понад 2 % зумовлене падінням показників природного приросту. В окремих 
районах (Мост та ін.) це спричинено міграційним відтоком населення. 

З урахуванням міграційних потоків найкращі показники зростання населення в розрахунку на               
1000 жителів у 2004 р. мали райони Середньочеського краю (7,3 ‰ при середньому значенні 4,3 ‰ по 
країні): Прага-схід (30,9 ‰), Прага-захід (35,0 ‰), Бероун (9,9 ‰), Німбурк  (9,5 ‰), а також окремі райони 
Пльзеньського краю: Пльзень-північ і Пльзень-південь (5,9 ‰) та Південно-Моравського краю: Брно-венков 
(14,8 ‰). Найгірші показники характерні для країв і районів Моравії. Найбільшими від’ємними рівнями 
загального приросту населення виділялися такі райони, як Пльзень-мєсто (-9,5 ‰), Брно-мєсто  (-5,0  ‰), 
Острава-мєсто (-5,4 ‰),  Злін (-4,2 ‰) і Брунталь (-4,1 ‰) та ін.   

Протягом 2004–2007 рр. демографічна ситуація в багатьох районах ЧР значно покращилася переважно 
завдяки росту міграційного притоку й часткового зростання рівня народжуваності населення. Найкращі 
показники загального приросту населення за 1997–2007 рр. мали окремі райони Середньочеського, 
Пардубецького, Південночеського та Пльзеньського країв (рис. 3.3). 

 

 
 

Рис. 3.3. Загальний  приріст (зменшення) населення  
у краях і районах Чеської Республіки з 1997 до 2007 рр. 

 
У 2008 р. найвищі показники коефіцієнта загального річного приросту чисельності населення в 

розрахунку на 1000 жителів мали такі райони (окреси) Середньочеського краю, як Прага-схід (64,3 ‰), Прага-
захід (56,4 ‰), Млада-Болеслав (21,2 ‰), Мельнік (23,8 ‰) та ін., а також окреси Пльзень-мєсто (23,6  ‰) і 
Пльзень-південь (20,0 ‰), проте в наступні роки цей показник зменшився майже удвічі. У 2011 р. найвищі 
показники коефіцієнта загального приросту чисельності населення в розрахунку на 1000 жителів зафіксовано 
в окресах Середньочеського краю Прага-захід (31,2 ‰), Прага-схід (30,2 ‰) і Бероун (13,5 ‰). Найбільше 
зниження коефіцієнта загального річного приросту населення спостерігалося протягом найкращого в 
демографічному відношенні 2008 р. у таких районах, як Єсенік (-0,6 ‰) Оломоуцького краю, Брунталь            
(-2,9 ‰), Карвіна (-1,9 ‰) й Острава-мєсто (-0,2 ‰) Моравсько-Сілезького краю. Від’ємний показник 
загального приросту населення мали також такі райони, як Соколов (-0,6 ‰) Карловарського краю та Годонін 
Південноморавського краю (-0,6 ‰). 
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У 2011 р. почала проявлятися негативна тенденція до зменшення річного приросту населення й 
найбільші від’ємні значення цього коефіцієнта спостерігалися в окресах Карвіна (-8,3 ‰), Острава-мєсто        
(-5,6 ‰), Єсенік (-5,0 ‰), Брунталь (-4,1 ‰) та Усті-над-Лабем (-4,2 ‰) й ін. (рис. 3.4). Це переважно 
прикордонні райони або райони, які мають структурні економічні проблеми, а також райони великих міст 
(Острава, Пльзень та ін.). Зменшення чисельності населення в них відбувалося переважно за рахунок 
міграційного відтоку, особливо з вуглевидобувних районів Устецького, Карловарського та Моравсько-
Сілезького країв. Якщо у 2006 р. із 77 окресів країни в 17 окресах коефіцієнт загального річного приросту 
населення був від’ємним, то у 2008 р. він спостерігався всього в семи окресах (районах). Проте у 2011 р. 
кількість окресів із від’ємним коефіцієнтом загального річного приросту населення різко збільшилася до              
39 (понад 50 % від їх загальної кількості).  

 

 
 

Рис. 3.4. Коефіцієнт загального річного приросту населення в розрахунку  
на 1000 жителів в окресах Чеської Республіки у 2011 р. 

 

Отже, у 2004–2012 рр. демографічна ситуація в Чехії загалом покращилася, порівняно з попередніми 
роками, через зростання показників народжуваності, природного приросту населення й міграційного сальдо, 
проте в останні три роки (2009–2012 рр.) демографічна ситуація стала дещо погіршуватися через зменшення 
рівня народжуваності (табл. 3.4) і притоку іммігрантів у країну. Природний приріст населення помітно зріс, 
особливо у 2007–2008 рр., що засвідчило підвищення темпів загального приросту населення країни не тільки 
за рахунок міграційного притоку, а й унаслідок покращення показників природного відтворення населення. 
Проте у 2009–2013 рр. природний приріст населення знову почав зменшуватися, що призвело до зниження 
темпів річного приросту населення. Водночас рівень фертильності жінок усе ще залишався недостатнім для 
відтворення населення (близько 1,5 дитини на одну жінку в репродуктивному віці).   

Таблиця 3.4 
Рівень народжуваності, смертності й природного  

приросту населення в Чеській Республіці в 1990–2013 рр.* 
 

Рік Рівень  
народжуваності, ‰ 

Рівень   
смертності, ‰ 

Природний приріст, 
‰ 

1990 12,6 12,5 +0,1 

1991 12,5 12,1 +0,5 

1992 11,8 11,7 +0,1 

1993 11,7 11,4 +0,3 

1994 10,3 11,4 -1,0 

1995 9,3 11,4 -2,1 

1996 8,8 10,9 -2,2 

1997 8,8 10,9 -2,1 

1998 8,8 10,6 -1,8 

1999 8,7 10,7 -2,0 

2000 8,8 10,6 -1,8 

2001 8,8 10,5 -1,7 

2002 9,1 10,6 -1,5 

2003 9,2 10,9 -1,7 

2004 9,6 10,5 -0,9 

2005 10,0 10,5 -0,5 

2006 10,3 10,2 +0,1 

2007 11,1 10,1 +1,0 

2008  11,5 10,1 +1,4 

2009 11,3 10,2 +1,1 

2010 11,1 10,2 +0,9 

2011 10,4 10,2 +0,2 

2012 10,3 10,3 0,03 

2013 10,2 10,4 -0,2 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 
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Протягом 2006–2008 рр. у країні намітилася позитивна тенденція до зростання рівня народжуваності 
населення, порівняно з попередніми роками (табл. 3.4 і рис. 3.5). Якщо у 2004 р. коефіцієнт народжуваності 
становив 9,6 ‰, то вже у 2006 р. ‒ досяг показника 10,3 ‰, у 2007 р. – 11,1 ‰, а у 2008 р. – 11,5 ‰                 

(табл. 3.4). У 2008 р. в країні народилося 119 570 дітей, що на 4,9 тис. більше, ніж у 2007 р. Рівень 
народжуваності дітей зростав із 2002 р., проте його темпи у 2008 р. були дещо нижчими, ніж у 2006–2007 рр. 
У наступні роки темпи почали спадати й у 2013 р. коефіцієнт народжуваності населення зменшився до     
10,2 ‰. Середній рівень жіночої фертильності в Чехії становив 1,5 дитини, а середній вік матерів – 29,4 років 
(зріс із 1991 р. на сім років). 
 

 
 

Рис. 3.5. Народжуваність, смертність і природний приріст населення 
Чеської Республіки в 1950–2011 рр., ‰ 

 
В усіх краях Чехії на початку ХХІ ст. коефіцієнт народжуваності зріс на 0,3–1,3 ‰. У 2004 р. найкращі 

показники рівня народжуваності мали Устецький і Ліберецький краї, у яких рівень народжуваності становив, 
відповідно, 10,5 ‰ і 10,1 ‰ відносно середнього значення по країні 9,6 ‰. У 2008 р. найвищі коефіцієнти 
рівня народжуваності населення мали Середньочеський (12,5 ‰), Устецький і Ліберецький (по 12,0 ‰) краї. 
Відносні показники народжуваності в шести краях були вищими за середнє значення по країні (11,5 ‰). 
Найнижчий рівень народжуваності у 2004 р. спостерігався в Злінському (8,8 ‰), Пльзеньському (9,2 ‰), 
Оломоуцькому краях і краї Височіна (по 9,3 ‰), а у 2008 р. – у Злінському (10,6 ‰) і Моравсько-Сілезькому 
(10,7 ‰) краях (табл. 3.3). У 2009–2012 рр. кількість країв із коефіцієнтом народжуваності населення вищим 
за середній показник по країні (10,3 ‰) становила шість (Середньочеський – 11,2 ‰, м. Прага – 11,4 ‰, 
Південноморавський – 10,6 ‰, Ліберецький – 10,5 ‰, Південночеський –10,5 ‰ та Пардубецький – 10,4 ‰). 
Найнижчий рівень народжуваності продовжував залишатися в Злінському (9,3 ‰), Карловарському (9,3 ‰) і 
Моравсько-Сілезькому (9,6 ‰) краях (табл. 3.3).  

У міських поселеннях країни коефіцієнт народжуваності вищий (11,5 ‰ – у 2008 р. і 10,4 ‰ ‒ у 2011 р.), 

ніж у сільських поселеннях (11,3 ‰ у 2008 р. і 10,3 ‰  у 2011 р.). Найвищі коефіцієнти народжуваності 
зафіксовано в містах із чисельністю жителів понад 100 тис. осіб (11,1 ‰ у 2011 р.), а найнижчі – у сільських 
поселеннях із чисельністю жителів до 500 осіб  і середніх містах із чисельністю жителів від 20 до 50 тисяч 
(9,9 ‰) (табл. 3.5). У 2008 р. найвищий відносний рівень народжуваності (+24,7 ‰) зафіксовано в м. Міловіце 
окресу Німбурк Середньочеського краю, а у 2011 р. – у м. Клецани окресу Прага-схід цього ж краю (+21,0 ‰).  

 
Таблиця 3.5 

Показники демографічної ситуації в групах поселень  
Чеської Республіки у 2004–2011 рр.* 

 

Групи поселень  
із кількістю 

жителів,  
осіб 

Коефіцієнт народжуваності 
населення,  

‰ 

Коефіцієнт смертності  
населення,  

‰ 

Коефіцієнт 
природного приросту 

населення, ‰ 

2004 р. 2008 р. 2011 р. 2004 р. 2008 р. 2011 р. 2004 р.  2008 р. 2011 р. 

Менше 500 9,3 11,2 10,2 11,7 11,0 10,8 -2,4 0,1 -0,7 

500–999 9,5 11,3 10,3 10,7 10,1 10,2 -1,3 1,2 0,2 

1000–1999 9,7 11,5 10,4 10,6 10,0 9,7 -0,9 1,5 0,7 

2000–4999 9,6 11,4 10,1 10,6 9,9 10,2 -1,0 1,5 -0,1 

5000–9999 9,7 11,6 10,3 10,3 10,1 10,3 -0,6 1,5 0,0 

10 000–19 999 9,6 11,5 10,0 9,9 9,9 10,1 -0,2 1,7 -0,1 

20 000–49 999 9,5 11,2 9,9 9,6 9,5 9,9 -0,1 1,7 0,0 

50 000–99 999 9,7 11,4 10,2 10,2 10,1 10,5 -0,6 1,2 -0,3 

Понад  100 000 9,6 11,7 11,1 10,9 10,1 10,1 -1,3 1,6 1,0 

Чеська Республіка 9,6 11,5 10,4 10,5 10,1 10,2 -0,9 1,4 0,2 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 
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Серед адміністративних районів найвищими відносними показниками рівня народжуваності у 2008 р. 
(найкращий рік із погляду демографічного розвитку Чехії після демографічного спаду) виділялися такі 
райони, як Прага-захід (15,8 ‰), Прага-схід (15,0 ‰), Німбурк (13,2 ‰), Мельнік  (12,3 ‰), Усті-над-Лабем 
(12,6 ‰), Брно-венков (12,6 ‰) та ін. (рис. 3.6). Це зумовлено підвищеною часткою населення в 
репродуктивному віці, яке концентрується в промислових центрах країни. У 2011 р. найвищі показники 
коефіцієнта народжуваності населення дещо зменшилися, проте в деяких районах вони залишалися 
порівняно високими: окреси Прага-захід (14,2 ‰), Прага-схід (14,0 ‰), Брно-мєсто (11,6 ‰), Німбурк                 
(11,4 ‰),  м. Прага (11,3 ‰). 

Найнижчі показники рівня народжуваності характерні для районів ЧР із підвищеною часткою осіб, 
старших за працездатний вік. Серед них у 2004 р. особливо виділялися райони (окреси) Моравії й Південної 
Чехії: Рокіцани (8,2 ‰), Пісек (8,2 ‰), Кутна Гора (8,5 ‰), Угерське-Градіште (8,6 ‰), Годонін (8,7 ‰), 
Гавлічков Брод (8,8 ‰), Злін (8,8 ‰), Тршебіч (8,9 ‰) та Пльзень-південь (8,9 ‰). Найнижчі показники рівнів 
народжуваності мали також такі райони, як Єсенік (8,9 ‰), Пісек (9,1 ‰), Годонін (9,2 ‰), Карвіна (9,2 ‰), 
Кромержіж (9,2 ‰) та ін. У 2008 р. у цих районах намітилося стабільне зростання коефіцієнта народжуваності 
населення, проте вони залишалися аутсайдерами в країні за цим показником. Якщо у 2006 р. із 78 окресів   
47  мали рівень народжуваності нижчий за середній показник у країні, то у 2007 р. їх кількість зменшилася до 41.  

 

 
 

Рис. 3.6. Коефіцієнт народжуваності населення  

в окресах Чеської Республіки в 2008 р. 

 
У найкращому в демографічному відношенні за роки самостійного існування Чеської Республіки 2008 р. 

найнижчі показники рівня народжуваності дещо зросли, проте низькі показники рівня народжуваності мали 
такі окреси (райони), як Єсенік (9,9 ‰), Годонін (9,9 ‰), Угерське-Градіште (10,2 ‰), Карвіна (10,2 ‰), 
Брунталь (10,3 ‰), Бржецлав (10,4 ‰) і Кромержіж (10,4 ‰). Зросла також кількість районів, які мали рівень 
народжуваності близький до середньодержавного (рис. 3.6). У наступні роки, коли в країні дещо погіршилася 
демографчна ситуація, усе ж таки ці ж райони продовжували перебувати в групі з найнижчими рівнями 
народжуваності. Так, у 2011 р. найнижчий показник коефіцієнта народжуваності населення зафіксовано в 
окресах Єсенік (8,6 ‰), Пршеров (8,9 ‰) і Шумперк (8,9 ‰) Оломоуцького краю, Брунталь (9,0 ‰) і Карвіна 
(9,0 ‰) Моравсько-Сілезького краю, Кромержіж (9,2 ‰) Злінського краю, Годонін (9,2 ‰) Південно-
моравського краю і Пісек (9,2 ‰) Південночеського краю. У 2011 р. кількість окресів із рівнем народжуваності, 
нижчим за середнє значення по країні (10,4 ‰), зросла до 51, що на 10 окресів більше, ніж у 2007 р., який 
передував успішному 2008 р. за народжуваністю населення. 

Чехія виділяється серед європейських країн порівняно невисоким рівнем смертності населення. 
Протягом останніх 20 років спостерігається чітка тенденція до зниження загального рівня смертності 
населення (рис. 3.5 і табл. 3.4). Якщо в 1990 р. рівень смертності населення становив 12,5 ‰, то у 2008 р. він 
знизився до 10,1 ‰. Проте у 2009–2012 рр. він дещо зріс і стабілізувався на рівні 10,2–10,3 ‰. Основними 
причинами смертності в країни є серцево-судинні (45 % – у чоловіків і 55 % – у жінок) й онкологічні хвороби       
(19 % ‒ у чоловіків і 24 % ‒ у жінок). 

Чехія виділяється серед країн Європи найнижчими показниками дитячої смертності внаслідок добре 
розвинутої системи охорони здоров’я й материнства. У 2002 р. коефіцієнт дитячої смертності становив        
4,1 на 1000 новонароджених при 4,8 у Європейському Союзі та при 7 ‰ – в усіх країнах Європи. У 2007 р. 
коефіцієнт дитячої смертності був ще нижчим – 3,1 ‰, а у 2011 р. стабілізувався на рівні 2,7 ‰ (рис. 3.7). 

Показники смертності населення у 2004–2012 рр. у краях Чехії були менш диференційованими, ніж 
показники народжуваності, проте все ж таки спостерігається певна просторова диференціація показника рівня 
смертності населення. При середньому коефіцієнті смертності по країні в 10,5 ‰ у 2004 р. максимальні значення 
спостерігалися в м. Прага (11,0 ‰), Середньочеському (11,1 ‰), Устецькому (10,9 ‰) і Пльзеньському (10,9 ‰) 
краях (табл. 3.3). У наступні роки показники рівня смертності населення в усіх краях Чехії знизилися й 
наблизилися до середнього значення по країні (10,3 ‰ у 2012 р.). Найгірші показники рівня смертності у 2008 р. 
мали сільські населені пункти (10,4 ‰), порівняно з міськими поселеннями (10,0 ‰) (табл. 3.5).  
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Рис. 3.7. Рівень дитячої смерності в Чеській Республіці в 1995–2011 рр.,‰ 

 
Простежується тенденція до зближення рівнів смертності в містах і селах країни. У 2011 р. коефіцієнт 

смертності населення загалом у містах та селах Чехії був однаковий (10,2 ‰), що відповідало 
середньодержавному значенню. Найкращі показники рівня смертності населення характерні для міст із 
кількістю жителів від 20 до 50 тис. осіб (9,9 ‰) і в групі поселень із кількістю жителів від 1 до 2 тис. осіб              
(9,7 ‰). Найгірша ситуація  (10,8 ‰) спостерігається в сільських поселеннях із кількістю жителів менше           
500 осіб, де переважну частку населення складають особи пенсійного віку (табл. 3.5). Найвищі коефіцієнти 
смертності населення у 2008 р. характерні для Устецького (10,6 ‰), Південноморавського (10,4 ‰), 
Злінського й Пльзеньського країв (10,2 ‰). У 2011–2012 рр. показники смертності населення дещо зросли. 
Найгірші показники смертності населення у 2011 і 2012  рр. мали такі краї, як Моравсько-Сілезький (10,9 та  
10,7 ‰, відповідно), Устецький  (10,7 і 10,8 ‰) та Злінський (10,5 і 10,4 ‰). У 2012 р. у Краловеградецькому, 
Пльзеньському й Пардубецькому краях цей показник становив 10,5 ‰ (табл. 3.3). 

Найнижчі показники рівня смертності населення у 2004 р. були характерні для краю Височіна (9,8 ‰) і 
Карловарського краю (9,9 ‰), у яких статево-вікова структура характеризується невисокою часткою осіб 
понад 65 років. У 2008 р. рівень смертності населення дещо зменшився до 10,1 ‰ і найкращі показники рівня 
смертності були властиві для Височіни (9,5 ‰), Карловарського (9,8 ‰) та Південночеського країв – по 9,8 ‰. 
У 2012 р. найкраща ситуація зі смертністю населення простежувалася в Середньочеському (9,9 ‰) й 
Ліберецькому (10,0 ‰) та м. Прага (10,0 ‰).   

У розрізі окресів (районів) найнижчий рівень смертності населення у 2004 р. спостерігався в таких 
окресах, як Соколов, Чеська Ліпа, Йїглава, Ждяр-над-Сазавоу, Нові-Йїчин (9,1–9,4 ‰). У 2008 р. найкращі 
показники рівня смертності населення через невисоку частку осіб, старших за працездатний вік, мали такі 
райони, як Прага-захід (7,9 ‰), Чеські-Крумлов (8,7 ‰), Йїглава (8,8 ‰), Ждяр-над-Сазавоу (9,0 ‰), Тахов, 
Прага-схід та ін.  

 
 

Рис. 3.8. Коефіцієнти загальної смертності населення  
в районах (окресах) Чеської Республіки у 2008 р. 

 
Найгірші показники рівня смертності (понад 12 ‰ у 2004 р.) характерні для районів із підвищеною 

часткою осіб старшого віку: Страконіце, Рокіцани, Німбурк, Бенешов. У 2008 р. найгірші показники рівня 
смертності (понад 11 ‰) мали такі райони, як Рокіцани (11,9 ‰), Тепліце, Бенешов, Раковнік, Страконіце, 
Простейов, Літомержіце. Із  77 окресів країни у 2004 р. 30 мали показники гірші від середньодержавного 
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рівня (10,5 ‰),  а у 2007 р. кількість окресів із рівнем смертності гіршим за середньочеський показник                 
(10,1 ‰) дещо збільшилася й становила 36, проте у 2008 р. відбулося зменшення розриву між 
максимальними та мінімальними показниками рівня смертності населення в окремих районах країни й число 
окресів із рівнем смертності населення вище середньодержавного зменшилося знову до 30 (рис. 3.8). У 
наступні роки рівень смертності населення дещо стабілізувався, найгірші показники смертності населення у 
2011 р. мали такі окреси, як Рокіцани (12 ‰), Тепліце (11,4 ‰), Кромержіж (11,4 ‰), Острава-мєсто (11,4 ‰), 
Карвіна (11,3 ‰), Мост (11,1 ‰), Пльзень-південь, Пельгржімов, Простейов, Кутна Гора, Йїчин, Світави (по 
11,0 ‰). Загальна кількість окресів із рівнем смертності населення, вищим за середньодержавний показник, 
у 2011 р. збільшилася до 37, що відповідало рівню 2004 р. Найнижчий рівень смертності населення у 2011 р. 
зафіксовано в окресах Прага-захід (8,2 ‰), Прага-схід (8,4 ‰), Чеська Ліпа (8,8 ‰), Тахов (9,0 ‰), Брно-
венков (9,1 ‰), Млада-Болеслав, Чеські-Крумлов, Пльзень-північ (по 9,3  ‰). 

Важливим результатом природного руху населення є його природний приріст або зниження. Невисокі 
рівні народжуваності населення протягом останніх трьох десятиліть зумовили значне падіння загального 
рівня природного приросту населення. Із середини 1970-х у Чехії спостерігалося різке зниження значення 
коефіцієнта природного приросту населення (рис. 3.1 і 3.4, табл. 3.4). У 1994 р. вперше за післявоєнні роки 
природний приріст населення досяг від’ємного значення -1,0 ‰. У 1996 р. його значення зменшилося аж до   
-2,2 ‰ (табл. 3.4), проте з 1997 р. намітилася деяка тенденція до покращення показника природного 
приросту населення. Протягом наступних 10 років ситуація повільно покращувалася й у 2006 р. в Чехії знову 
зафіксовано позитивний показник природного приросту населення – +0,1 ‰. У 2006–2008 рр. коефіцієнт 
природного приросту населення мав чітку тенденцію до зростання (табл. 3.4 і рис. 3.9). У 2008 р. він 
збільшився до +1,4 ‰ і природний приріст за рік становив 14 622 особи. Це був найкращий показник за роки 
самостійного існування Чеської Республіки. У наступні роки коефіцієнт природного приросту населення 
почав знижуватися до мінімальних значень (0,2 ‰ у 2011 р. і 0,03 ‰ у 2012 р.) через падіння загального 
рівня народжуваності населення й невеликий ріст рівня його смертності. 

 

 
 

Рис. 3.9. Динаміка природного приросту населення  
Чеської Республіки в 1996–2011 рр., осіб 

 

Серед районів найкращі показники природного приросту населення в 1990–2004 рр. спостерігалися в 
таких районах, як Соколов, Чеські-Крумлов, Брунталь, Чеська Ліпа й Тахов (2,78–1,90 %). Із 77 окресів усього 
в 17  спостерігався загальний ріст показників природного приросту населення протягом указаного періоду. В 
інших районах, де наявна висока частка осіб старшого віку в статево-віковій структурі населення, були 
найгірші показники зменшення чисельності населення у зв’язку з меншим природним приростом. Найгірші 
значення цього показника (понад 3 %) характерні для м. Праги та районів Середньочеського й Пльзеньського 
країв: Німбурка, Коліна, Праги-сходу, Рокіцан, Праги-заходу, Раковніка, Бероуна, Пльзень-півдня та ін.  

Протягом 2004–2008 рр. в країні значно покращилася демографічна ситуація. У всіх краях природний 
приріст населення у 2008 р. став позитивним. Унаслідок зростання коефіцієнта народжуваності покращилися 
й показники природного приросту населення в окремих районах. Кількість районів, у яких  спостерігалися 
позитивні значення коефіцієнта природного приросту населення, зросла до 67 із 77 у 2007 р. У 2008 р. 
найвищі значення коефіцієнта природного приросту населення були в таких окресах Чехії, як Прага-захід  
(7,8 ‰), Прага-схід (5,8 ‰), Чеські-Крумлов (3,8 ‰), Чеська Ліпа, Брно-венков, Йїглава, Млада-Болеслав та 
ін. Найнижчі від’ємні показники природного приросту населення у 2008 р. спостерігалися всього в п’яти 
районах: Рокіцани (-1,4 ‰), Кутна Гора, Єсенік, Пісек, Клатові й Кромержиж. У таких окресах, як Годонін,  
Карвіна, Семіли, Тепліце, Угерське-Градіште, Брунталь природний приріст був нульовим. Загалом в                       
11 районах країни у 2008 р. ще простежувалася депопуляція населення через низькі показники 
народжуваності населення й порівняно вищий рівень смертності дорослого населення. Найнижчий приріст 
населення характерний особливо для сільських поселень із чисельністю жителів до 500 осіб (0,1 ‰ у            
2008 р.), у той час як у міських із чисельністю жителів від 10 до 50 тис. відзначається найвищий рівень 
природного приросту населення (1,7 ‰ у 2008 р.) (табл. 3.5). Найвищий природний приріст населення у  
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2008 р. зафіксовано в м. Міловіце району Німбурк Середньочеського краю (20,0 ‰) завдяки високому рівню 
народжуваності й одному з найнижчих рівнів смертності населення.  

У наступні чотири роки ситуація з природним приростом почала погіршуватися, проте в країні загалом 
ще зберігався позитивний природний ріст населення, хоча збільшилася кількість країв та окресів із 
від’ємними показниками природного приросту населення. Так, у 2011–2012 р. кількість країв із від’ємним 
природним приростом населення зросла до восьми. Найгірша ситуація у 2012 р. склалася в Моравсько-
Сілезькому (-1,1 ‰), Злінському (-1,0 ‰), Устецькому (-0,9 ‰), Карловарському (-0,8 ‰), Оломоуцькому й 
Краловеградецькому (по -0,6 ‰) краях. Найвищі значення коефіцієнта природного приросту населення були 
в Празі (1,4 ‰), Середньочеському (1,3 ‰), Ліберецькому та Південноморавському (по 0,5 ‰) краях, у яких у 
статево-віковій структурі більша частка молодого населення. Серед окресів найкраща ситуація з природним 
приростом населення у 2011 р. склалась у таких окресах, як Прага-захід (6,0 ‰), Прага-схід (5,6 ‰), Бероун, 
Ліберець, Брно-венков, Брно-мєсто, Оломоуц та ін. (рис. 3.10). Загалом по країні позитивні показники 
природного приросту населення у 2011 р. зафіксовано в 32 окресах, що в 2,2 раза менше, ніж у 2007 р. 
Нульовий приріст населення мали лише два окреси. Депопуляція населення залишається актуальною для 
43 окресів Чехії. 

 

 
 

 
 
 

Отже, демографічна ситуація в країні за останні роки дещо покращилася внаслідок збільшення рівня 
народжуваності населення та притоку іммігрантів із різних країн світу при відносно стабільному рівні 
смертності. Проте в деяких районах країни посилюються депопуляційні процеси, особливо в сільській 
місцевості й гірничопромислових містах. Чеська Республіка вступила в четвертий етап демографічного 
переходу з відповідним типом відтворення населення при низьких показниках смертності й народжуваності 
та природного приросту населення. При позитивних показниках механічного приросту населення країни 
збільшується в останні роки повільно. Для республіки характерні риси відтворення населення, властиві для 
економічно розвинутих країн світу й окремих держав перехідної економіки.  

 
3.2. Статево-вікова й сімейна структура населення 

 
Статево-вікова структура населення Чехії характеризується помітними змінами протягом останніх 

десятиліть унаслідок впливу демографічних і міграційних чинників. Унаслідок збільшення народжуваності в 
1970-ті рр. вона значно покращилася завдяки росту частки найбільш продуктивних вікових категорій від 15 до 
39 років. Знизилася частка старших вікових груп (понад 60 років – до 15,5 %). При цьому частка осіб у віці до 
15 років практично не змінилася, порівняно з 1950-ми рр., і становила близько 24 %. Проте в 1980–1990-ті рр., 
коли значно зменшився природний приріст населення, відбулося погіршення вікової структури населення 
країни (рис. 3.11). Намітилася тенденція зміни вікової структури населення в сторону зростання частки 
старших вікових груп і пасивна тенденція в динаміці дитячих вікових категорій, тобто зниження їх частки в 
загальній чисельності населення внаслідок негативних демографічних змін. Так, із 1993 р. до 2004 р. частка 
осіб молодших 15 років зменшилася на 4,6 %, а чисельність знизилася з 2037 тис. осіб до 1539 тис. у 2004 р. 
(табл. 3.6). Ця ж тенденція продовжувалася протягом 2005–2008 рр. і у 2008 р. частка молодого населення в 
країні зменшилася до 14,1 ‰, що майже на 8 % менше, ніж у 1975 р. У наступні три роки ця частка незначно 
збільшилася до 14,6 % завдяки позитивним тенденціям у народжуваності населенення, проте темпи росту 
почали спадати у 2011 р. За прогнозами, ця загрозлива тенденція продовжиться в наступні десятиліття 
через низькі показники народжуваності населення й зростання частки осіб похилого віку.  

          Рис.  3.10. Природний приріст населення в районах (окресах)  
           Чеської Республіки у 2011 р. 
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Рис. 3.11. Динаміка частки жителів у віці 0–14 років і старших 65 років 

 у Чеській Республіці в 1950–2012 рр. 
Джерело : http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/podil_obyvatel_ve_vekove_ 

skupine_0_14_a_65_a_vice_let_v_letech_1950_2012. 
 

Зміни у віковій структурі населення за останнє десятиліття в різних вікових групах були неоднаковими 
(табл. 3.6). Якщо в старших вікових групах зміни малопомітні (із 12,9 у 1993 р. до 15,9 % у 2011 р.), то в групі 
працездатного населення й молодших від працездатного віку вони більш значні (на 2,1 % і 3,1 %, відповідно). 
Стагнація в старших вікових групах зумовлена малою чисельністю осіб, народжених у роки Другої світової 
війни. Чіткою є тенденція до старіння чеської нації при зменшенні темпів росту осіб у групі працездатного 
населення старших 65 років. Частка осіб цієї групи в загальній кількості населення зросла у 2011 р. до              
16,2 %

87
. У 2012 р. вона стала ще більшою – 16,8 %. Людей у продуктивному віці за останні 10 років між 

переписами населення додалося всього близько 200 тис., тоді як кількість осіб похилого віку старших                  
65 років зросла на 260 тис. осіб.  

Таблиця 3.6 
Вікова структура населення Чеської Республіки 

 в 1993–2012 рр. (середньорічні дані)* 
 

Вікова 
 група, 
роки 

Рік 

1993 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012** 

Кількість,  тис. осіб 

0–14 2037 1685 1539 1514 1490 1476 1480 1488 1506 1532 1560 

15–64 6957 7165 7240 7275 7308 7351 7414 7425 7394 7296 7188 

Старші 
65 років 

1337 1422 1428 1445 1469 1496 1536 1578 1617 1669 1768 

Усього 10331 10272 10207 10234 10267 10323 10430 10491 10517 10497 10516 

Частка в загальній чисельності населення країни,  % 

0–14 19,7 16,4 15,1 14,8 14,5 14,3 14,1 14,2 14,3 14,6 14,8 

15–64 67,4 69,7 70,9 71,1 71,2 71,2 71,0 70,8 70,3 69,5 68,4 

Старші 
65 років 

12,9 13,9 14,0 14,1 14,3 14,5 14,9 15,0 15,4 15,9 16,8 

* Складено за даними Чеського статистичного управління. 
** Дані за 2012 р. подано на 31.12.2012 р. 
 

Зростає також частка населення старшого за 80 років (із 2,7 % у 1995 р. до 3,8 % у 2011 р.). Водночас і 
кількість, і частка дітей до 14 років у популяції неухильно спадає з часів перепису населення 1980 р. Перепис 
населення 2011 р. підтвердив факт зменшення частки молодого населення, адже за  50 років вона 
скоротилась у 2,5 раза. У 2012 р. частка молодого населення в загальній його кількості ще більше  
скоротилася й становила 14,8 %. Отже, середньостатистично чеська нація поступово старіє: збільшується 
частка осіб пенсійного віку та зменшуються частка молодого працездатного населення. За прогнозами 
соціологів, ця тенденція не тільки збережеться в майбутньому десятилітті, а й погіршуватиметься внаслідок 
посилення процесів природного старіння населення. Про те, що  населення Чехії помітно старіє, свідчить 
показник середнього віку населення. Так, за даними Чеського статистичного управління, у 2000 р. середній 
вік усього населення країни становив 38,8 років, а у 2008 р. він зріс до 40,5 років, у 2012 р. – до 41,3. 
Середній вік чоловічого населення на кінець 2012 р. становив 39,8 років, а жіночого – 42,7. Найвищий 
середній рік серед усього населення спостерігається в жінок міських поселень (42,7). Також співвідношення 
осіб похилого віку старших 65 років і молодого населення до 5 років (індекс старості в розрахунку на                    
100 дітей віком 0–14 років) має чітку негативну тенденцію. Якщо в 1998 р. це співвідношення становило             
80,6 %, то вже у 2006 р. – 100,2 %, а у 2008 р. – до 105,1 %

88
. На кінець 2012 р. цей показник ще більше зріс 
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(113,3 %). Така тенденція свідчить, що процес старіння чеської нації посилюється. Особливо гострою ця 
проблема залишається в сільській місцевості, малих містах. Сучасна вікова структура населення ЧР не 
відповідає інтересам регіонального розвитку. Зростає також демографічне навантаження пенсіонерів на 
працездатне населення, що погіршує проблему соціальної підтримки пенсіонерів. Також відбуваються 
негативні зміни в середині основних вікових груп населення.  

Асиметричність і нерівномірність розподілу осіб різного віку в статево-віковій піраміді населення країни 
(рис. 3.12) зумовлені наслідками економічної рецесії 1930-х років, неоднаковими темпами зростання 
народжуваності, особливо в 1970–1990-ті роки. та трансформацією суспільних процесів у 1990-х рр. 
Найбільший пік у статево-віковій піраміді населення ЧР припадає на вікову групу 31–37 років, тобто 
народжених у 1973–1979 рр. Найвища частка жінок і чоловіків у 2011 р. спостерігалася серед жителів віком 
37 років, що зумовлено високим рівнем народжуваності в 1973–1974 рр., збільшенням міграційного притоку. 
Чисельність цієї вікової групи на кінець 2011 р. – 193,3 тис. осіб, із них частка чоловіків 37 років становила 
51,4 %, а жінок – 48,6 %. Другий пік у статево-віковій піраміді припадає на вікову групу населення віком              
54–65 років, що пояснюється високими показниками народжуваності після Другої світової війни в кінці 1940-х 
і на початку 1950-х років у період демографічного вибуху. Демографічна піраміда країни за останні роки 
набула сталого вигляду, який демонструє, що населення відтворюється рівномірно та є більш-менш 
стабільним аж до настання похилого віку.  

 

 
 

Рис. 3.12. Статево-вікова структура населення  

Чеської Республіки на 31.12.2012 р. 

 
Пропорції статево-вікового складу населення визначають потенційні можливості формування працездатного 

населення – трудових ресурсів. У віковій структурі населення ЧР збільшується частка населення в 
продуктивному віці, передусім за рахунок поповнення молодими людьми, які народилися в сильній 
популяційній хвилі 1970–1980-х рр., проте водночас збільшується чисельність осіб у постпродуктивному віці. Із 
початку 1990-х рр. частки осіб молодого й похилого віку почали швидко зближатися та вже у 2007 р. частка 
осіб, вік яких понад 65 років, уперше перевищила частку молодих осіб (табл. 3.6 і рис. 3.11). Зростала загальна 
чисельність осіб працездатного віку, проте у 2011 р. намітилася тенденція її зменшення й на кінець 2012 р. 
загальна чисельність осіб 15–64 років становила 7188 тис. Також чітко простежується тенденція до зростання 
частки осіб похилого віку та їх зменшення в працездатному віці в загальній чисельності населення країни, що 
засвідчує наявність процесу старіння чеської нації. Порівняно із середніми показниками країн – членів ЄС, 

Чехія має гірші показники у вікових групах до 15 років і понад 65 років. Від перспективи покращення вікової 
структури населення залежить, чи зможе Чеська Республіка досягнути найближчим часом збільшення 
передбачуваної чисельності населення понад 10,6 млн жителів. 

 

 
 

Рис. 3.13. Середній вік і вікова структура населення  
в краях Чеської Республіки на 01.01.2012 р. 
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Частка дитячих вікових груп (до 15 років) у структурі населення країв Чехії характеризується помітною 
диференціацією відносно середнього показника по країні (табл. 3.7 і рис. 3.13). Молоде населення країни 
найбільше сконцентровано в Празі (164 тис. осіб), Середньочеському (204 тис. осіб), Південноморавському 
(168 тис. осіб) і Моравсько-Сілезькому краях (179 тис. осіб), а найменше – у Карловарському (45 тис. осіб) і 
Ліберецькому краях (67 тис. осіб).  

І лише в п’яти краях із 14 частка дітей віком до 15 років є вищою за середньодержавний показник. 
Найбільші відносні показники в останньому десятилітті характерні для Середньочеського краю (16,2 % у    
2012 р.), краю Височіна (15,6 % у кінці 2004 р. і 14,7 % на кінець 2012 р.), а також Устецького (15,3 % на 
кінець 2012 р.), Ліберецького й Пардубецького країв (табл. 3.7). Найвищий середній вік населення мають                
столиця Прага й Краловеградецький край (рис. 3.13 і табл. 3,7), у яких найвища частка осіб похилого віку в 
статево-віковій піраміді. 

Таблиця 3.7 
Вікова структура населення в краях Чеської Республіки у 2004 та 2011 рр., %* 

 

 
Край 

Вікові групи, роки Індекс 
старіння 

населення  
у 2011 р. 

Середній вік 
населення  
у 2011 р.,  
років 

0–14 15–64 65 і більше 

2004 2011 2004 2011 2004 2011 

м. Прага 12,5 13,3 71,8 69,5 15,7 17,2 129,7 41,9 

Середньочеський 15,1 15,9 70,8 68,8 14,1 15,3 95,9 40,3 

Південночеський 15,3 14,8 70,8 69,0 13,9 16,2 109,6 41,2 

Пльзеньський 14,6 14,3 70,8 69,0 14,6 16,7 116,6 41,5 

Карловарський 15,6 14,7 71,8 70,1 12,6 15,2 103,4 40,9 

Устецький 15,9 15,5 71,7 69,7 12,4 14,8 96,0 40,4 

Ліберецький 15,7 15,3 71,4 69,3 13,0 15,4 100,7 40,6 

Краловеградецький 15,1 14,7 70,1 68,2 14,7 17,1 116,5 41,5 

Пардубецький 15,6 14,9 70,0 68,7 14,4 16,4 110,0 41,0 

Край Височіна  15,8 14,7 70,0 68,7 14,3 16,6 112,6 41,1 

Південноморавський 14,7 14,4 70,7 68,9 14,6 16,7 116,1 41,3 

Оломоуцький 15,1 14,6 70,9 69,0 14,0 16,4 112,9 41,2 

Злінський 15,0 14,2 70,7 69,0 14,3 16,8 117,8 41,4 

Моравсько-Сілезький 15,5 14,5 71,6 69,7 12,9 15,8 108,6 40,9 

Чеська Республіка 14,9 14,7 71,0 69,1 14,0 16,2 110,4 41,1 
* Складено за даними Чеського статистичного управління на 31 грудня відповідного року. 

 
Наймолодша популяція населення проживає в Середньочеському й Устецькому краях, де середній вік 

населення ‒ відповідно, 40,3 і 40,4 років, а також у Карловарському та Ліберецькому (завдяки району Чеська Ліпа) 

краях. Тут найменша питома вага осіб старших 65 років (табл. 3.7). В окресах Прага-захід і Прага-схід середній вік 
населення найменший серед усіх окресів країни (38,2 і 38,3 років, відповідно). Найвищий середній вік населення 
зафіксовано окресах Пльзень-мєсто (42,4 років у 2011 р.), Брно-мєсто та Пісек (42,2), Градець-Кралове й 
Пельгржімов (42 роки). Наймолодше населенння, за даними перепису населення Чехії у 2011 р., проживало в 
місті Лиса-над-Лабем (Центральна Чехія).  

 

 
 

Рис. 3.14. Питома вага населення в молодому віці й віці старших 65 років  
у загальній кількості населення країв Чеської Республіки на 1.01.2009 р. 

 
Найбільшу питому вагу осіб старших вікових груп і найменшу осіб дитячого віку мають Прага, Пльзеньський і 

Південноморавський краї. Відповідно, у цих краях та Краловеградецькому, Злінському й Оломоуцькому найвищі 
індекси старіння та середнього віку населення (рис. 3.14). Така ситуація – результат сформованої протягом 

тривалого часу вікової структури населення при більш низькій народжуваності в цих краях. За даними перепису 
населення Чехії у 2011 р., містом із найстарішим населенням є Пацов у краї Височіна. Найкращий індекс 
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співвідношення осіб старших 65 років і молодого населення у 2011 р. зафіксовано в окресах Прага-захід (68,6 %), 
Прага-схід (70,6 %) Середньочеського краю, Чеські-Крумлов (84,3 %) Південночеського краю, Чеська Ліпа (84,8 %) 
Ліберецького краю, Хомутов (87,5 %) Устецького краю й Тахов (88,7 %) Пльзеньського краю, де переважає 
молоде населення. Загалом у 21 окресі показник цього індексу менший за 100 %. Водночас у більшості окресів 
спостерігається несприятлива демографічна ситуація, адже індекс співвідношення старого та молодого 
населення високий, що свідчить про старіння населення цих окресів. Найгірші показники цього індексу у 2011 р. 
зафіксовано в Празі (129,7 %) й окресах Пльзень-мєсто (136,5 %), Брно-мєсто (134,3 %), Градець-Кралове            
(126,4 %), Пельгржімов, Семіли, Пршеров, Угерске-Градіште, Рокіцани, Клатові, Табор та ін. (рис. 3.15). У 
просторовому плані на території ЧР чітко прослідковується смуга територій із високим індексом старіння 
населення у вигляді просторової дуги, яка простягається від північних окресів через центр країни до  південно-
західних окресів у районі Шумави, а також смуга прикордонних території зі Словаччиною (особливо Злінський  і 
Південноморавський краї) (рис. 3.15). 

 

 
 

Рис. 3.15.  Індекс співвідношення населення старшого 65 років і молоді  
віком до 15 років в окресах Чеської Республіки на 01.01.2012 р. 

 

Найвищі індекси старіння населення властиві для міських поселень із чисельністю населення понад 50 тис. 
жителів (116,6 % на 1.01.2007 р.). Водночас найкраща ситуація у співвідношенні старого й молодого населення 
спостерігається в населених пунктах із кількістю жителів від 500 до 2000 мешканців, де індекс старіння населення 
становить 88,9. У сільських населених пунктах із кількістю жителів до 100 осіб частка осіб похилого віку є 
найвищою (рис. 3.16). 

 
 

Рис. 3.16. Вікова структура населення Чеської Республіки в групах  
населених пунктів  за кількістю населення на 1.01.2008 р. 

Джерело : http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/CB001DAD33/$File/137008a3.pdf. 

 
Для Чеської Республіки характерні значні порайонні відмінності у віковій структурі населення. 

Найменшу частку осіб до 15 років мають райони, сформовані на базі великих і середніх міст (Прага, Пльзень-
мєсто, Брно-мєсто, Градець-Кралове, Колін, Пардубіце, Рокіцани та ін.). У 2003 р. найвищі показники частки 
дітей до 15 років (понад 18 %) характерні для північночеських районів (Яблонець-над-Нісоу – 19,2 % і Чеська 
Ліпа – 18,2 %) та Західної Чехії (Соколов – 18,4 %), окремих районів Південночеського (Чеські-Крумлов – 
18,0 %), Пльзеньського (Тахов – 18,1 %) країв і краю Височіна (Ждяр-над-Сазавоу – 18,3 %). На початку 
2007 р. найвищою часткою осіб дитячого віку виділялися такі райони, як Прага-захід (16,4 %), Соколов 
(16,3 %), Чеські-Крумлов (16,2 %), Чеська Ліпа (16,2 %), Ждяр-над-Сазавоу (16,2 %), Усті-над-Орліці (16,1 %), 
Карвіна, Брунталь, Світави, Дечин, Хомутов. У 2007 р. із 77 районів країни в  52 окресах частка дитячого 
населення була вищою за середній показник по країні. Більшу частку дітей віком до 15 років мали промислові 
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райони, для яких характерна міграція населення (поїздки на роботу) і вищі показники народжуваності 
населення. 

У 2011 р. найвища питома вага молодого населення спостерігалася в тих самих районах, які були 
лідерами у 2007 р. Так, окреси Прага-захід і Прага-схід лідирували за цим показником (18,9 та 18,5 %, 
відповідно). Порівняно висока питома вага молодого населення спостерігалася в таких окресах, як Німбурк і 
Бероун Середньочеського краю (16,2 і 15,9 %, відповідно), Чеські-Крумлов Південночеського краю (16,0 %), 
Брно-венков Південноморавського краю (15,9 %), Чеська Ліпа Ліберецького краю (15,8 %), а також в окресах 
Усті-над-Лабем, Тепліце, Пльзень-північ й ін. Найменшу частку молодого населення мали райони з 
домінуванням міського населення: м. Прага (13,3 %), окреси Пльзень-мєсто (13,5 %), Брно-мєсто (13,7 %), 
Годонін (13,7 %), Карлові Вари (13,9 %), Карвіна (13,9 %) та ін. За даними Чеського статистичного 
управління, у 2011 р. загалом із 77 окресів у 30 частка осіб молодших 15 років була нижчою за середній 
показник по країні (14,7 %). 

У віковій групі населення віком понад 65 років із підвищеною часткою вище середньодержавного рівня          
(16,2 % у 2011 р.) виділяються окреси Пльзеньського, Пардубецького, Краловеградецького, Південно-
моравського, Злінського й Оломоуцького країв, краю Височіна та місто Прага, де частка осіб після 65 років є 
найвищою через дуже високу частку жінок похилого віку. Таких районів, де частка осіб похилого віку є вищою 
за середньодержавний показник, на початок 2012 р. нараховувалося 31 із 77. Найбільше значення цього 
показника зафіксовано в міських окресах Брно-мєсто й Пльзень-мєсто (по 18,4 %). У таких районах, як Кутна 
Гора, Пардубіце, Пісек, Семіли, Рокіцани, Табор, Клатові, Наход, Градець-Кралове, Пельгржімов, а також у 
Празі цей показник перевищував 17 %. У просторовому плані сформувався пояс «найстаріших» районів від 
Йїчина через Прагу до Клатові (рис. 3.17).  

 

 
 

Рис. 3.17. Частка осіб похилого віку в загальній чисельності  
населення районів і країв Чеської Республіки в 2011 р. 

 
Найменша частка осіб старших 65 років характерна для районів Празької агломерації – Прага-захід і 

Прага-схід (13 % у 2011 р.), районів видобутку бурого вугілля – Соколова   (9,9 % у 2003 р. та 14,2 % у     
2011 р.) й Хомутова (10,5 % і 13,4 %, відповідно), Лоуні, Моста, а також для окремих районів Карловарського, 
Устецького, Південночеського та Моравсько-Сілезького країв із найвищими рівнями народжуваності – Тахова 
(13,2 % у 2011 р.), Чеської Ліпи (13,4 %), Чеські-Крумлова (13,5 %) й ін. (рис. 3.17). У просторовому плані 
«наймолодшими» є райони північного заходу та південного заходу Богемії й пояс районів від Брунталю в 
Центральній Чехії до Зноймо в Південній Моравії. Це переважно райони з вищою часткою ромського 
(циганського) населення або райони інтенсивного житлового будівництва в 1980-ті рр. (наприклад Чеська 
Ліпа й ін.).  

У найближчі роки в Чеській Республіці прогнозується, що відбуватимуться невеликі зміни у 
співвідношенні вікових груп. Особливо вони будуть помітними у віковій групі працездатного населення 
(старших 15 років) через низький рівень народжуваності наприкінці 1990-х років. Зменшуватиметься частка 
працездатного населення й зростатиме частка осіб пенсійного віку, що впливатиме на рівень забезпечення 
Чехії трудовими ресурсами. У 2011 р. найвища частка працездатного населення зафіксована в окресах 
Тахов (72 %), Хомутов (71,3 %), Чеська Ліпа (70,8 %), Соколов (70,5 %), Чеські-Крумлов (70,5 %), Брунталь 
(70,6 %), Бржецлав (70,5 %), Єсенік (70,4 %), Мост (70,2 %), Млада-Болеслав (70,1 %), Зноймо (70,1 %) та ін. 
Найгіршу ситуацію із забезпеченістю трудовими ресурсами в майбутньому матимуть окреси з низькою 
часткою працездатного населення. Серед них виділяються окреси Наход, Пісек, Пельгржімов, Брно-мєсто, 
Градець-Кралове, у яких у 2011 р. частка осіб віком 15–64 років була меншою за 68 % при середньо-
державному показнику 69,1 %. 

У статевій структурі населення країни домінує жіноче населення  (51,3 % у 2003 р. і  50,9 % на 
початок 2013 р.). На 1.01.2013 р. в Чехії проживало 5352 тис. жінок і 5164 тис. чоловіків. Протягом останнього 
десятиліття спостерігається чітка тенденція до скорочення розриву між кількістю жіночого й чоловічого 
населення внаслідок більш високого рівня народжуваності серед хлопчиків. Так, у 2008 р. в країні 
народилося 61,3 тис. хлопчиків і 52,2 тис. дівчаток (у 2001 р. – відповідно, 46,6 і 44,1 тис.). У наступні роки 

через падіння рівня народжуваності кількість новонароджених живих хлопчиків зменшилася до 55 789 осіб у 
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2011 р., а дівчаток – до 52 884 осіб
89

. На 100 чоловіків у середньому по країні припадає 103,7 жінок, проте 
жіноче населення домінує лише у вікових групах старше 55 років. Найбільша кількість чоловіків у 2011 р. 
нараховувалась у вікових групах 30–34 роки – 436,2 тис. осіб і 35–39 років – 471,9 тис. осіб. У цих же вікових 
групах жіночого населення нараховувалося, відповідно, 411,1 і 446,0 тис. осіб. Найбільш численною є група і 
чоловічого, і жіночого населення, вік у яких на кінець 2008 р. становив 37 років. Другою найбільш чисельною 
групою  для чоловічого й жіночого населення є вікова група від 25 до 29 років. Значні диспропорції помітні у 
вікових групах старше 65 років, де чисельність жіночого населення більша за чисельність чоловічого в                 
1,2 раза й більше, особливо у вікових групах населення старшого 80 років (понад 3 рази) (рис. 3.12). 
Середній вік жінок у країні у 2011 р. – 42,5 років, а чоловіків – 39,6. Найвищий показник середнього віку жінок 
зафіксовано в Празі – 43,4, а найнижчий – у Середньочеському краї (41,5). У групі чоловічого населення 
найбільше значення цього показника зафіксовано теж у Празі (41,9 років), а найнижче – у Середньочеському 
краї (40,3).  

У всіх краях і районах частка жінок у загальній чисельності населення загалом переважаюча. Порівняно 
з 1995 р., питома вага жінок у загальній чисельності населення в кінці 2012 р. дещо зменшилася з 51,4 % до 
50,9 %. У Південночеському, Карловарському, Пльзеньському, Пардубецькому, Середньочеському й 
Устецькому краях та краї Височіна частка жіночого населення нижча за середньодержавний показник. У краї 
Височіна ця частка найменша – 50,4 %, тоді як у Празі – 51,4 %. У Південночеському краї з 1995 р. до 2012 р. 
частка жіночого населення майже не змінилася та є однією з найнижчих у країні. Загалом у країні 
спостерігається диспропорція статевої структури населення, особливо в старших вікових групах, тоді як у 
молодших і середніх групах відбулося незначне вирівнювання на користь чоловічого населення.  

Чехія належить до країн світу з високим рівнем очікуваної тривалості життя населення. Цей показник 
має стійку тенденцію до зростання після Другої світової війни (рис. 3.19). За останні роки така тенденція 
продовжувалася. У 1999 р. очікувана тривалість життя становила 78,1 років для жінок і 71,4 – для чоловіків, а 
у 2003 р. – відповідно, 78,5 і 72,0 роки. У 2008 р. очікувана тривалість життя жінок у Чехії зросла до                   
80,13 років, а чоловіків – до 73,96

90
. У 2011 р. ці показники дещо зросли: до 80,7 років у жінок і до 74,7 – у 

чоловіків (рис. 3.19). У 2012 р. така сама тенденція продовжувалася й очікувана тривалість життя становила 
80,9 років у жінок і 75,0 – у чоловіків.  

 

 
 

Рис. 3.19. Очікувана тривалість життя населення при народженні  
в Чеській Республіці в 1909–2011 рр. 

 

 
 

Рис. 3.20. Очікувана середня  тривалість життя чоловіків  
під час народження в окресах Чеської Республіки у 2007–2011 рр. 

 
У семи краях середня очікувана тривалість життя жінок і чоловіків перевищує середньочеський 

показник. Найкращі показники мають м. Прага, райони (окреси) Височіни, Краловеградецького, 
Пардубецького й Південночеського країв. Найгірші показники середньої тривалості життя чоловіків мають 
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райони Устецького та Моравсько-Сілезького країв (рис. 3.20), а жінок – Устецького, Середньочеського й 
Карловарського країв (рис. 3.21). Високі показники тривалості життя населення – наслідок порівняно високого 
соціального рівня життя населення в країні, досягнутого ще за соціалістичних часів і значно покращеного в 
останні роки після вступу Чехії в ЄС. Також вагоме значення має соціальна та пенсійна політика країни щодо 
осіб похилого віку й високий рівень розвитку системи охорони здоров’я населення. 

 

 
 

Рис. 3.21. Очікувана середня тривалість життя жінок  
при народженні в окресах Чеської Республіки у 2007–2011 рр. 

 
Зниження рівня народжуваності протягом 1980–1990-х рр. і на початку ХХІ ст. зумовило зміни в сімейній 

структурі населення країни. Сімейна структура населення Чеської Республіки за часів її самостійного 
існування зазнала істотної трансформації. У країні помітна тенденція до скорочення серед жінок і чоловіків 
частки вільних осіб, які вступили в шлюб, а також зростання частки розлучених. Якщо в 1993 р. серед 
наречених чоловіків було 77,7 % раніше неодружених, то у 2008 р. ця частка зменшилася до 72,5 %, проте у 
2011 р. вона дещо зросла до 73,9 %. Серед наречених жінок частка раніше неодружених становила 77,9 % у 
1993 р., а у 2008 р. – 72,7 % і 74,1 % – у 2011 р. Із 1991 р. також у загальній сімейній структурі населення 
помітно зросла частка неодружених серед населення після 15 років. Якщо в 1991 р. вона становила 20,6 %, то 
на кінець 2012 р. зросла до 30,2 %.  Частка одружених у країні має чітку тенденцію до зменшення й нині 
становить менше половини дорослого населення. Серед жінок ця частка у 2012 р. складала 47,4 % (табл. 3.8). 

 
Таблиця 3.8 

Сімейна структура населення Чеської Республіки в 1991–2012 рр., % * 
 

Стать 
Неодружені Одружені Розлучені Овдовілі 

1991 2001 2012 1991 2001 2012 1991 2001 2012 1991 2001 2012 

Усе населення віком  
більше 15 років  20,6 25,8 30,2 62,3 55,4 48,8 7,2 9,7 12,5 10,0 9,1 8,5 

Чоловіки 25,4 30,9 35,5 65,0 57,4 50,2 6,3 8,8 11,4 3,2 2,9 2,9 

Жінки 16,1 21,1 25,2 59,7 53,5 47,4 7,9 10,6 13,7 16,2 14,8 13,7 
* Складено за: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/D60022056F/$File/400713a1.pdf. 

 
Для шлюбності населення Чехії характерні постійні динамічні коливання, зумовлені падінням рівня 

динаміки росту населення й рівня шлюбності особливо в період двох світових війн, коли чоловіче населення 
мобілізовувалося до армії (рис. 3.22). Перепис населення Чехії у 2011 р. ще раз підтвердив падіння 
популярності шлюбу. Усе більше людей у Чехії надає перевагу життю одинаком. Кількість шлюбів у 
розрахунку на 1000 жителів щорічно зменшується. Якщо у 2008 р. цей показник становив 5,0 ‰, то у 2011 р. 
він зменшився до 4,3 ‰. Неодружених чоловіків, за даними перепису населення 2011 р., стало на 10,4 % 
більше, ніж у переписному 2001 р., а незаміжніх жінок – на 9,9 %. Шлюбність населення у 2003 р. досягла 
мінімуму за період після Першої світової війни. Ця тенденція почала проявлятися в кінці 1980-х рр. У Чехії у 
2003 р. відбулося менше ніж 50 тис. весіль, проте до 2007 р. рівень шлюбності населення повільно зростав і 
досяг 57,2 тис. одружень. У наступні роки кількість одружень знову почала зменшуватися й у 2011 р.  
досягнуто історичного мінімуму за роки самостійного існування Чеської Республіки – 45,1 тис. одружень   
(рис. 3.22 і 3.23). У 2012 р. цей показник зріс на незначну величину і становив 45,2 тис. одружень. Найчастіше 
у шлюб вступали особи 30–34 років. 

У 2008 р. 51 % усього населення країни старшого 15 років перебувало в шлюбі, а у 2012 р. цей показник 
зменшився до 48,8 % (табл. 3.8). У 2011 р. в країні погіршилися показники шлюбності й частка одружених 
чоловіків ще зменшилася та становила 42,9 %, а жінок – 41,1 %. Серед чоловіків частка неодружених –              
45,1 %, а серед жінок – 35,5 %. Водночас дещо зменшилася частка розлучених та овдовілих осіб. Проте, за 
даними перепису населення 2011 р., кількість розлучених загалом у країні зросла більше ніж на 30 %, 
порівняно з даними перепису населення 2001 р. Так, у 2011 р. серед чоловіків частка розлучених становила 
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9,5 %, а овдовілих – 2,5 %. Проте серед жінок ці показники вищі й постійно зростають. Особливо висока 
частка овдовілих жінок (13,7 % у 2012 р.) унаслідок меншої тривалості життя чоловіків. Серед жінок 13,7 %  
також розлучені.  

 

 
 

Рис. 3.22. Динаміка кількості одружень у Чеській Республіці в 1785–2011 рр. 

 

У просторовому аспекті сімейно-шлюбна структура населення значно диференційованіша та 
строкатіша. Найнижчий рівень шлюбності населення характерний для Карловарського краю й Праги, а 
найвищий – для Південноморавського, Злінського та Південночеського країв. У Празі спостерігається вищий 
вік вступу в шлюб молодих людей, а наймолодший – у краї Височіна. Більшість дорослого населення 
перебуває в шлюбі, хоча частка неодружених досить висока: кожен п’ятий чоловік  і восьма жінка не 
перебувають у шлюбі. Середня чисельність сім’ї зменшилася за останні 30 років із 3,5 до 2,2 осіб. 

 

 
 

Рис. 3.23. Динаміка шлюбності й розлучуваності населення  
Чеської Республіки в 1950–2011 рр. 

 
У Чеській Республіці склалася традиція пізніх шлюбів, коли більшість молодих чоловіків одружуються у 

віці за 30 років, тому у віковій структурі неодружених осіб домінують молоді вікові групи. Середній вік 
одруження та вступу в офіційний шлюб має постійну тенденцію до зростання. Якщо в 1991 р. середній вік 
одружених чоловіків становив 25,5 років, а жінок – 22,5 років, то до 2011 р. він помітно зріс – до 31,3 років у 
чоловіків та 28,5 – у жінок. Це наближає Чехію до шлюбно-сімейних традицій західноєвропейських країн. У 
віковій групі 25–29 років у кінці 2011 р. близько 78 % молодих чоловіків не були одруженими, тоді як тільки  
60 % дівчат не перебувало в офіційному шлюбі. У Чехії дуже поширеним явищем стало спільне проживання 
молодих людей у громадянському шлюбі. Тому Чехія виділяється високим рівнем народжуваності дітей поза 
шлюбом, який характерний для скандинавських країн. Перша дитина в чеських сім’ях з’являється найчастіше 
уже через шість місяців після весілля. У структурі повторних шлюбів найбільша частка (понад 24 %) 
припадає на осіб, які розлучилися або овдовіли 5–9 років тому. 

У сімейній структурі населення країни чітко проявляється тенденція до зростання кількості розлучень 
сімейних пар (рис. 3.23). Частка розлучених осіб у шлюбній структурі населення досить велика (табл. 3.8). У 
2012 р. вона ставила 12,5 %. Рівень розлучень у країні у 2008 р. – 49,6 %, тоді як у 2001 р. він був нижчим – 
45 %

91
. У 2010 р. рівень розлучень зріс до 50 %, проте у 2012 р. він знизився до 44,5 %. Тобто розпадається 

майже половина шлюбів, проте зафіксовано помітні коливання в окремі роки, що засвідчує нестабільність 
відносин між членами чеських сімей. За цим показником чехи в Європі можуть конкурувати лише зі шведами, 
бельгійцями й естонцями. Кількість розлучень у розрахунку на 1000 жителів загалом має тенденцію до 
зменшення. Якщо у 2008 р. цей показник становив 3,0 ‰, а у 2011 р. – зменшився до 2,7 ‰

92
. Понад 65 % 

розлучень відбуваються за ініціативи дружин. Найчастіше розлучаються сімейні люди, які прожили в 

                                                 
91

 Štyglerova T. Vyvoj obyvatelstva Česke republiky v roce 2008 / T. Štyglerova // Demografie. – 2009. – R. 51. – № 3. – S. 161. 
92

 Česká Republika v roce 2011. Obyvatelstvo [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.czso.cz/csu/2012 
edicniplan.nsf/t/C90039DABB/$File/140912.pdf. 

http://www.czso.cz/csu/2012%20edicniplan.nsf/t/C90039DABB/
http://www.czso.cz/csu/2012%20edicniplan.nsf/t/C90039DABB/


 86 

спільному шлюбі 0–9 років (понад 40 %), а також у віці 35–39 років (понад 20 % усієї чисельності розлучених). 
Основні причини розлучень – алкоголізм, подружня невірність, неповага між членами сім’ї, незнання 
родинних традицій тощо. Близько 7 % усіх розлучень припадає на сімї, де один із членів є іноземцем за 
походженням.  Жителі міст набагато частіше розлучаються, ніж сільські, і найбільша частка припадає на 
населення великих міст. Регіональна диференціація розлучень є стабільною – вищою на північному заході 
ЧР і найнижчою у краї Височіна, у Краловеградецькому, Південночеському й Південноморавському краях, де 
спостерігається вищий рівень релігійності населення з традиційним стилем сімейного життя.  

У ЧР майже 42 % сімейних пар під час розлучення не мають дітей, у 33 % – одна дитина, 22 % – дві та  
3 % – три й більше. Понад 57 % розлучень припадає на сім’ї, де діти ще не досягли повноліття. У 2008 р. у 
результаті розлучень майже 27 тис. дітей віком до 15 років жили в неповних сім’ях. Це засвідчує, що 
четверта частина дітей країни переживає в неповнолітньому віці через розлучення своїх батьків.  

 

 
 

Рис. 3.24. Співвідношення розлучень і шлюбів у сімейній структурі населення  
країв і районів Чеської Республіки (середньорічні дані за 2006–2007 рр.) 

 
У просторовій диференціації шлюбної структури населення країни спостерігаються значні територіальні 

відмінності (рис. 3.24). Найвищий рівень співвідношення числа розлучень на 100 шлюбів (понад 65) в останні 
роки характерний для Карловарського, Моравсько-Сілезького, Устецького, Ліберецького й Кралове-
градецького країв (рис. 3.19). Найнижчим рівнем розлучуваності молодих сімей виділяється край Височіна 
(менше 50). Серед окресів високий рівень розлучень на 100 шлюбів характерний для окресів Карлові Вари, 
Хеб, Острава, Кладно, Дечин, Чеська Ліпа, Кромержіж і Пршеров (рис. 3.24). Більш високі показники цього 
співвідношення властиві промислово розвинутим районам країни, тоді як в аграрних шлюбні відносини й 
сімейні традиції більш стійкі та цей показник значно нижчий в окресах Південної Чехії, Південної Моравії й 
Височіни, а також у деяких окресах Пардубецького краю (рис. 3.24).  

Отже, для сучасної статево-вікової та сімейної структури населення Чеської Республіки характерні 
негативні процеси, які засвідчують посилення процесів старіння чеської нації й зменшення ролі сім’ї в 
суспільстві внаслідок пізнього вступу в шлюб і збільшення рівня розлучуваності молодих сімейних пар. У 
майбутньому ці процеси впливатимуть на відтворення населення та стан демографічної ситуації в державі.   

 
3.3. Чеський етногенез і націогенез 

 
Населення Чеської Республіки за етногенезом відмінне від народів сусідніх центральноєвропейських 

країн, проте її корінні народи мають тривалу спільну історію, оскільки вони сформувалися в одному 
цивілізаційному полі. Основну частину населення країни складають чехи (чес. Češi) (самоназва – чеші), які, 
окрім Чехії, проживають також у Словаччині, США, Канаді, Німеччині, Польщі, Аргентині, Хорватії та інших 
країнах світу. Загальна чисельність чехів у світі – понад 10,5 млн осіб. Назва народу, згідно з легендою, 
пішла від імені вождя племені Чеха, який привів свій народ на гору Ржіп і був братом Руса й Леха, які нібито 
поклали початок слов’янським народам чехам, русам і ляхам

93
. 

Чехи розмовляють чеською мовою західної підгрупи слов’янської групи індоєвропейської мовної сім’ї. 
Основні діалекти цієї мови – чеський, середньоморавський, східноморавський, ляський. Писемність склалася 
на основі латинського алфавіту. 

Формування чеської нації відбувалось у складних історичних умовах. Територія Чеської Республіки була 
заселена ще з часів палеоліту. У районі Праги люди поселилися ще за 4000 р. до н. е. У V ст. до н. е. туди 
мігрували кельтські племена бойїв (латин. – bоіі), за назвою яких територія їх заселення отримала назву 
Богемія (латин. – Bohemia, від Boiohaernum – країна бойїв). Вони жили на території сучасної Центральної й 
Північно-Західної Чехії. Частина бойїв близько 60 р. до н. е. переселилась із Чехії в Паннонію та Норік, а 
звідти – частково в Галлію. Відомості про бойїв зникають після заселення Чехії маркоманами в кінці І ст. до н. е. 
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Маркомани як плем’я стародавніх германців, яке проживало на території сучасних німецьких земель 
Саксонія й Тюрингія, у 8 р. до н. е. після захоплення римлянами Північної Німеччини переселилися на 
територію сучасної Чехії, де утворили союз племен із сусідніми племенами. У 17 р. н. е. маркоманів розбито 
херусками та змушено відступити до Дунаю. Проте вони відіграли важливу роль у формуванні чеського 
етносу. У V–VI ст. територію Чехії почали інтенсивно заселяти слов’янські племена, асимілюючи залишки 
кельтського й германського населення. Просування слов’ян у Чехію відбувалося правдоподібно із середньої 
течії  рік Одра та Дніпро. Перші згадки про слов’ян у Чехії належать до І ст. н. е. У грецьких хроніках їх 
називали венедами, а пізніше – склавінами, або славінами. Слов’янське населення прибувало на територію 
Чехії декількома хвилями з різних регіонів Східної Європи. Писемні джерела зберегли назви слов’янських 
племен на території Богемії: чехи, хорвати, лучани, зличани, дечани, пшовани, літомержці, хебани, гломачі. 
Найсильнішим серед цих племен було племінне об’єднання чехів. Водночас на території Моравії оселилися 
моравани.  

У першій половині VII ст. н. е. на основі союзу чеських і моравських племен склалася найдавніша 
західнослов’янська держава – Само. У ІХ ст. Чехія увійшла до складу могутньої Великоморавської держави зі 
столицею у Велеграді на р. Мораві. Велика Моравія включала території Словаччини, Богемії, а також окремі 
райони Польщі та Угорщини. Вона проіснувала близько 100 років у безперервній боротьбі з німецькими й 
угорськими феодальними агресорами. До цього часу належить поширення тут християнства із Візантії, 
пов’язане з діяльністю братів-місіонерів Кирила й Мефодія. Завдяки праці братів-місіонерів Візантія надала 
мораванам привілеї богослужіння старослов’янською мовою та використання глаголичного письма, 
розробленого Кирилом. 

Унаслідок феодальної роздробленості й міжусобної боротьби у Великоморавській державі відбулося 
відособлення чеських (895 р.) і сербо-лужицьких (897 р.) земель. Послаблення Великоморавської держави в 
боротьбі з німецькими феодалами зумовило завоювання частини її території на початку Х ст. кочівниками-
угорцями, які поклали кінець існуванню найбільшої ранньофеодальної держави західних слов’ян. Це 
перервало процес формування єдиної народності на основі чесько-моравських і словацьких племен, який 
відбувався у VIII–IX ст. 

На території Чехії, що вийшла зі складу Великої Моравії в кінці IX – на початку X ст., посилився процес 
етнічного об’єднання племінних чеських князівств, який закінчився формуванням Чеського (Празького) 
князівства на чолі з династією Пржемисловичів (935 р.). Головним містом стала Прага. У X ст. Чеське 
князівство включило у свої землі Моравію. В XI ст. почала складатися чеська народність на основі племен 
чехів, лучан, дечан  та ін. У 1035–1055 рр. Чехія стає сильною державою Європи, розширює свою територію 
за рахунок Сілезії й Малої Польщі. У XII ст. простежуємо процес внутрішньої колонізації, освоєння вільних 
земель чеськими та німецькими селянами. Процес феодалізації й територіальної концентрації призвів до 
утворення у XII ст. Чеського  (Богемського) королівства, ядром якого стало Празьке королівство. 

У XII–XIV ст. Богемське королівство територіально розширилося за рахунок моравських і сілезьких земель 
та частково – лужицько-сербських, а при Карлові І (правив у 1346–1378 рр. й одночасно був імператором 
«Священної Римської імперії германської нації» під іменем Карла ІV) стало відігравати важливу роль у 
політичному економічному й культурному житті Європи. Чеська мова прирівнювалася до офіційних у той час 
латинської й німецької. У 1348 р. в м. Празі відкрито Карлів університет. У Чехії в кінці XIII – на початку XIV ст. 
склалася феодально-станова монархія. У XIV–XV ст. на території Чехії розвивалися землеробство та ремесла, 
гірничорудна справа й міста. Чеські королі, відбиваючи напади німецьких феодалів із заходу, намагалися 
поповнити державну казну, заохочували разом із тим німецьку колонізацію, унаслідок чого в чеських містах 
утворився значний прошарок німецького патриціату, а на селі з’явилися німецькі феодали. 

Німецька колонізація, яка проводилася чеськими королями, католицьким духовенством і дворянством, 
призвела до порушення етнічної єдності країни, гострих національних протиріч і разом з іншими причинами 
викликала в першій половині ХV ст. гуситський рух. 

У 1419–1437 рр. у Чехії розгорнувся національно-визвольний, антифеодальний та антикатолицький рух, 
спрямований проти засилля німецького патриціату й німецьких феодалів, що почався невдовзі після страти 
вождя чеської Реформації Яна Гуса. Гуситські війни відіграли велику роль в історії чеського народу. 
Радикальні гусити, які називалися таборитами (їх оплот – місто Табор), намагалися провести серйозні 
соціальні перетворення. Гусити зазнали поразки, проте їх рух мав широку підтримку в Європі й надихав 
чеський народ у його подальшій боротьбі за національне й соціальне звільнення. 

У 1526 р. Чехію включено до складу імперії Габсбургів, проте за нею залишилася певна автономія. 
Колонізаторська політика Габсбургів, яка проводилася через онімечення чехів, викликала опір чеського 
народу (повстання 1547, 1618–20, 1680, 1775 рр.). У 1620 р. Чехія й Моравія позбулись автономних прав і 
стали звичайними провінціями Австрійської імперії. До XVIII ст. чеське дворянство сприйняло німецьку мову 
та культуру. Наприкінці ХVІІІ ст. зародився чеський національний рух (будителі) за збереження й розвиток 
чеської мови та національної культури, який у 30–40-х рр. ХІХ ст. набув політичного спрямування, що 
зумовило завершення процесу формування чеської нації. У першій половині ХІХ ст. пробуджується чеська 
національна самосвідомість, відроджується чеська літературна мова, створюються національно-
просвітницькі товариства (так зване чеське Відродження), поширюються ідеї панславізму. Піднесення 
національно-визвольного руху викликало виступи проти австрійського абсолютизму. Святовацлавські збори 
1848 р. у Празі стали іскрою революції 1848–1849 рр. в імперії Габсбургів. Революція 1848–49 рр., 
незважаючи на поразку, сприяла падінню феодально-кріпосницького ладу, формуванню робітничого руху й 
виникненню перших політичних партій у Чехії (1869 р.). У другій половині й на початку ХХ ст. відбувався 
процес консолідації чеської нації. 
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Перша світова війна дала новий поштовх національно-визвольному руху та після поразки в ній Австро-
Угорщини 28 жовтня 1918 р. у Празі проголошено Чехословацьку Республіку. Отже, на початку ХХ ст. 
завершився процес формування чеської нації. Чехословацька Республіка виникла як утілення ідеї 
об’єднання чехів і словаків, котра зародилася в період спільної національно-визвольної боротьби. Політична 
фіксація кордонів Чехословаччини, проведена після важких переговорів, привела до того, що через складне 
переплетення етнічних меж у центрі Європи в складі нової держави опинилися численні групи населення, 
яке належало до етносів, що мали власну державність по сусідству з Чехословаччиною. У чеських землях це 
були німці й поляки. Окрім того, до складу Чехословаччини включено райони, заселені українцями 
(Закарпатська Україна). Для того, щоб довести, що нова держава не є багатонаціональною, правлячі кола 
Чехословаччини культивували теорію про єдиний чехословацький народ, що об’єднує чехів і словаків (теорія 
«чехословакізму»), проте в довоєнній Чехословаччині національне питання не було розв’язане. Національні 
меншини зазнавали асиміляції зі сторони чехів. Така політика призвела до загострення міжнаціональних 
відносин і посилення сепаратистських настроїв серед словацького населення ще в 1930-х роках, а пізніше –
до розпаду федеративної чехословацької держави в 1993 р. Унаслідок історичних і політичних причин 
чеський та словацький націогенези пішли різними шляхами, оскільки чеська й словацька мови стали 
самостійними як літературні та національні, а обидва народи створили власні суверенні держави. 

 
3.4. Етнічний склад населення 

 
Після проголошення незалежності Чеської Республіки в 1993 р. назва країни нині відповідає етнічному 

складу її населення. За даними перепису населення 2001 р., основну частину населення ЧР складали чехи – 
90,4 %, проте, відповідно до перепису населення в березні 2011 р., чехами записалося всього 63,7 % осіб 
(6732, 1 тис. осіб)

94
. Зменшення частки чехів в етнічній структурі населення країни зумовлене тим, що в 

переписних листах не обов’язково треба було вказувати етнічне походження особи. Значна кількість жителів 
країни не вказала своє етнічне походження, тому їх віднесено до категорії осіб іншого або не вказаного 
етнічного походження. Це значно спотворило реальну картину  етнічного складу населення країни, оскільки 
до інших та невизначених етнічних спільнот віднесено понад 2,7 млн жителів країни

95
. 

У ХХ ст. після розпаду Австро-Угорської імперії, коли створено нову об’єднану державу – 
Чехословаччина, чехи домінували в ній за чисельністю. У буржуазній Чехословаччині чехи й словаки 
складали близько двох третин населення. Майже 22 % (3,2 млн осіб у 1930 р.) жителів країни – німці, 
причому найбільшу питому вагу німецького населення мали прикордонні з Німеччиною й Австрією гірські 
райони, особливо Судети (рис. 3.25). Після Другої світової війни, відповідно до рішень Потсдамської 
конференції, із Чехословаччини виселено понад 2,5 млн німців. Переселення німецького населення 
завершилося в грудні 1947 р. Райони, покинуті німецьким населенням, заселялися переселенцями – 
переважно вихідцями з внутрішніх районів Чехії, Моравії та Словаччини, а також сюди прибуло понад        
130 тис. чехів і словаків, які повернулися  з еміграції після 1945 р.  

 

 
 

Рис. 3.25. Територіальна диференціація розселення національностей Чехословаччини в 1930 р. 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 
У 1930 р. близько 34 % населення Чехословаччини складали чехи, 23 % – словаки,  22 % – німці, 5 % – 

угорці, 4 % – українці, 1,5 % – євреї і 0,5 % – поляки. У післявоєнній ЧССР чехи вже складали 2/3 населення (у 
1980 р. – 64,3 %, у 1985 р. – 63,5 %). Зокрема, у 1980 р. на території чеських областей проживало 94,9 % 
чехів

96
. Унаслідок низького природного приросту в 1990-х рр. стала проявлятися тенденція до зменшення 
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частки чехів у загальній чисельності населення країни при рості частки словаків у національному складі 
населення через більш високий рівень природного приросту словацького населення, а також завдяки росту 
чисельності іммігрантів. 

Таблиця 3.9 
Етнічна структура населення Чеської Республіки за переписами 1991 і 2001 рр.* 

 

 
 

Націо- 
нальність  

1991 р. 2001 р. 

 
чисельність, 

осіб 

частка  
в загальній 
чисельності 

населення, % 

 
чисельність, 

осіб 

частка  
в загальній 
чисельності  

населення, % 

Чехи 8 363 768 81,18 9 249 777 90,42 

Моравани 1 362 313 13,22  380 474    3,72 

Словаки   314 877  3,06  193 190   1,89 

Поляки    59 383  0,58  51 968   0,51 

Німці   48 556  0,47  39 106   0,38 

Сілезці   44 446  0,43  10 878   0,11 

Цигани   32 903  0,32   11 746   0,11 

Угорці   19 932  0,19   14 672   0,14 

Українці      8220  0,08   22 112   0,22 

Русини      1926  0,02      1106   0,01 

Інші етнічні групи   45 891  0,45 255 031   24,9 

Чеська Республіка 10 302 215 100,0 10 230 060 100,0 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
У 1991 р., коли проводився останній перепис населення в об’єднаній чехословацькій державі, чехи 

складали 63 % усього населення, словаки – 31 %, близько 4 % – угорці, а до інших найбільших національних 
й етнічних груп належали цигани, німці, поляки й євреї. Частка чехів у чеських областях становила 81,2 % 
(табл. 3.9). 

Результати перепису населення Чехії у 2001 р. показали наявність певних змін в етнічному складі 
населення країни. Чехи складали суттєву більшість населення  (90,4 %), проте морави (моравани) заявили 
про свою культурну та мовну унікальність і неприналежність до чеської нації. Тому в етнічному складі Чехії 
моравани до 1990-х рр. не виділялися як корінна етнічна меншина. За даними перепису 1991 р., частка 
мораван складала в Чехії 13,2 %. За переписом 2001 р., їх частка значно скоротилася й становила 3,7 %, 
оскільки багато мораван записалися як чехи. Серед національних меншин, які в Чехії офіційно визнані, 
словаки становили 1,9 %, поляки – 0,5 %, німці – 0,4 %, українці – 0,2 % сілезці, цигани, угорці – 0,1 %             
(табл. 3.9 і рис. 3.26). Серед інших етнічних груп невелику частку складали росіяни, в’єтнамці, болгари, греки, 
хорвати, серби та представники інших народів. 

 

 
 

Рис. 3.26. Етнічний склад населення Чехії (за даними перепису 2001 р.) 

 
Перепис населення Чеської Республіки (березень 2011 р.) засвідчив, що відбулися суттєві зміни в 

етнічному складі населення країни насамперед через значне зростання кількості іммігрантів, які отримали 
дозвіл на проживання в країні або здобули громадянство Чеської Республіки й були включені в переписні 
листи. Також значно спотворила етнічну структуру населення країни необов’язковість відповіді респондентів 
під час заповнення графи в переписних листках, де вказувалася приналежність жителів країни до певних 
етнічних спільнот (народів). Тому 26 % усього населення країни (2743 тис. жителів) не ідентифікрвано за 
етнічною ознакою через неуведеність даних у переписні листки. За даними перепису 2011 р., 64,3 % жителів 
Чехії ідентифікували себе чехами, указавши в графі «національність» приналежність до чеської етнічної 
спільноти. Це значно менше, ніж за переписом 2001 р., проте 9,26 млн осіб відзначили чеську мову як 
материнську (88,76 % від усього населення країни). Зменшення частки етнічних чехів у загальній чисельності 
населення країни зумовлене, найімовірніше, тим, що частина етнічних чехів не вказала в переписному листі 
своє етнічне походження. Їх віднесено до осіб, які не ввели свої дані в переписні листи через 
необов’язковість заповнення цієї графи в анкетних даних, що заповнювалися через Інтернет. Це значно 
спотворило етнічну структуру населення країни й чисельність чехів скоротилася до 6,73 млн осіб. За даними 
перепису 2011 р., частка чехів в етнічній структурі населення країв коливається від 72,1 % у 
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Південночеському краї до 47,5 % – у Південноморавському. У столиці Празі цей показник близький до 
середнього значення по країні (63,5 %). 

Під час перепису населення 2001 р. вперше враховано частку легально проживаючих у Чехії іноземних 
громадян із довготерміновими візами (більше ніж на 90 днів). Їх чисельність – близько 230 тисяч осіб, або   
2,3 % населення. Саме зарахування іноземних громадян із довготривалими візами в загальну чисельність 
жителів дало змогу зберегти загальну чисельність населення країни на попередньому рівні. Так, із числа 
легально проживаючих у Чехії іноземців найбільше нараховувалося українців (понад 60 тисяч), хоча, за 
даними перепису, їх кількість удвічі менша. За неофіційними даними, разом із «нелегалами» число іноземців 
у Чехії більше ніж у 2 рази, оскільки іноземці не намагаються отримати чеське громадянство, адже в країні не 
практикується подвійне громадянство. У середині  2009 р. кількість офіційно зареєстрованих іноземців 
зросла до 439,8 тис. осіб (рис. 3.27). Із них близько 40 % мали дозвіл на тривале проживання в ЧР, проте в 
наступні роки внаслідок більш жорсткої імміграційної політики кількість зареєстрованих іноземців (без 
біженців) дещо зменшилася й на 01.01.2012 р. становила 434,2 тис. осіб (без біженців), із яких 198 тис. мали 
дозвіл на тривале проживання в Чехії

97
. Причому з 2000 р. за 10 наступних років кількість іноземців, які 

отримали дозвіл на тривале перебування в країгні, зросла у  2,8 раза (рис. 3.27). За попередніми даними 
перепису населення 2011 р., у ЧР проживало 9577 тис. осіб, котрі мали громадянство Чехії, а також               
541,66 тис. іноземців (5,1 % усього переписаного населення) із громадянством інших країн. За даними 
чеського Міністерства внутрішніх справ, на 30.11.2011 р. в ЧР легально проживало 406 211 іноземців, які 
мали громадянство 181 країни світу. Найчисельніші серед них громадяни України (106 тис.), Словаччини   
(81 тис.), В’єтнаму (55,6 тис.), Росії (27,3 тис.), Польщі (19,05 тис.) і Німеччини (15,7 тис.). На кінець 2012 р. 
кількість офіційно зареєстрованих іноземців зросла до 435,9 тис. осіб. 

 

 
 

Рис. 3.27. Динаміка кількості іноземців, які мали дозвіл на перебування  

в Чеській Республіці в 1993–2010 рр. (на кінець року) 

 
Відносна частка іноземців у загальній чисельності населення окремих країв є високою. Найбільша 

концентрація іноземців характерна для Праги (160,8 тис. осіб, або 13 % усього населення столиці у 2011 р.), 
Брно, Пльзеня, Пардубіце, північної частини Середньочеського краю (окреси Млада-Болеслав, Мельнік, 
Кладно) і прикордонних районів Північної й Західної Богемії – окреси Карлові Вари, Хеб і Тахов (рис. 3.28).   

 

 
 

Рис. 3.28. Просторова структура розселення іноземців-іммігрантів  
в окресах Чеської Республіки на 1.01.2012 р. 
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Найменша концентрація іноземців спостерігається в аграрних районах Моравії, Південної Чехії, Сілезії й 
краю Височіна, у якому проживає всього 1,8 % усіх іноземців, зареєстрованих у республіці (рис. 3.29). У 
Злінському краї частка іноземців у загальній чисельності населення краю становить усього 1,4 % і є 
найменшим показником по країні, тоді як у Празі вона вища більше ніж у вісім разів. В  окресі Опава 
Моравсько-Сілезького краю на початок 2012 р. зафіксовано найнижчу частку іноземців у загальній 
чисельності населення (0,85 %), а в окресі Єсенік – найменшу загальну кількість іноземців (808  осіб). Низька 
питома вага іноземців у загальній чисельності населення спостерігається також в окресах Пісек, Табор 
Південночеського краю, Годонін і Вишков Південноморавського краю, Злін, Всетін, Кромержіж Злінського 
краю, Фрідек-Містек і Брунталь Моравсько-Сілезького краю та ін. Узагалі райони Моравії й Сілезії 
виділяються найнижчими питомими показниками чисельності іноземців у загальній структурі населення цих 
територій, оскільки вони є менш привабливими для трудових іммігрантів із різних країн через нижчий рівень 
соціально-економічного розвитку та нестачу робочих місць у цих районах. 

 

 
 

Рис. 3.29. Частка іноземців у загальній чисельності населення  

країв Чеської Республіки у 2010 р. 

 
За даними останнього перепису населення країни 2011 р., загальна чисельність іноземців зросла до 

449,5 тис. осіб, що дещо відрізняється від даних поточної статистики Чеського статистичного управління, яке 
на 1.01.2013 р. зафіксувало 435,9 тис. іноземців (без біженців)

98
. З усього населення країни 5,1 %  іноземців 

народилися в інших країнах. Серед іноземців, які народилися поза межами Чехії, найвища частка таких осіб 
припадає на вихідців з України (1,1 %), Словаччини й В’єтнаму. Найбільше осіб, котрі народилися поза 
межами Чехії, сконцетровано в Празі (16,1 % від усього населення столиці), Карловарському (8,5 %), 
Пльзеньському (5,5 %), Середньочеському та Південноморавському краях, а найменше – у Злінському       
(1,7 %) й Оломоуцькому (1,9 %) та краї Височіна (1,9 %)

99
. За даними перепису населення країни в березні 

2011 р., просторовий розподіл іноземців, які мають громадянство своїх країн, характеризується значною 
диференціацією, що виражається високою концентрацією іноземців у Центральній і Західній Чехії та низькою 
– у Східній Моравії й Сілезії (рис. 3.30). 

 

 
 

Рис. 3.30. Просторовий розподіл громадян зарубіжних країн по території  
Чеської Республіки (за даними перепису населення 26.03.2011 р.) 
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До кінця минулого століття в Чехії не було єдиної політики стосовно національних меншин та 
іммігрантів, проте з кінця 1990-х рр. у сфері інтеграційної політики відбулися значні зміни. У 1999 р.  прийнято 
«Основну концепцію інтеграції іноземців на території Чеської Республіки», мета якої – створення таких умов 
у чеському суспільстві, які б сприяли ліквідації дискримінації іноземців та їх інтеграції в суспільство. Вона в 
останні роки переглядадалась у 2010 і 2012 рр. і висувалися більш жорсткі вимоги щодо трудових іммігрантів 
та їх проживання на території республіки. Чехія нині разом зі Словаччиною лідерує серед країн Центрально-
Східної Європи за часткою іммігрантів, які народилися в інших країнах і мають інше громадянство, у 
загальній чисельності населення, що нині становить уже понад 5,1 %. Водночас чисельність вихідців з інших 
країн постійно зростає. Іммігранти нині забезпечують загальний приріст населення країни через низький 
рівень природного приросту населення, що є громадянами Чеської Республіки. 

Найбільш чисельною корінною етнічною меншиною Чехії є етнічно близькі до чехів – моравани             
(3,72 %, за даними перепису населення 2001 р.), проте вони дещо відмінні в ментальності, культурі й мовних 
діалектах. Під час останнього перепису населення 2011 р. близько 5,0 % жителів Чехії (521,8 тис. осіб) при 
заповненні відповідної графи в анкеті відзначили свою національність як «моравську». Ця етнічна група 
опинилася другою за чисельністю після чеської. Перепис населення 1991 р. засвідчив, що в ЧСФР мораванами 
себе визнавали 1360 тис. жителів країни. Унаслідок  суспільно-політичних змін у Європі в кінці ХХ ст. відбулося 
посилення процесів зміни основних критеріїв суспільної свідомості донедавна цілісних етнічних спільнот. Тому 
все яскравіше почали проявлятися спроби формування нової етнічно-регіональної свідомості окремих груп 
населення в багатьох країнах Центрально-Східної Європи. Цей процес не оминув і Чехію. 

До початку 1990-х рр. неочікувано для багатьох важливого значення набула «моравська проблема». 
Спираючись на певні історичні й культурні символи жителі Моравії згадали про давні традиції 
Великоморавської держави та спадщину «моравських братів» – Кирила й Мефодія. Тривалий час існувало 
переконання, що чехи та моравани складають єдиний народ, особливо в період чеського національного 
відродження. Проте формування моравської народності стримувалося відсутністю писемної моравської 
мови. У 1820–1830-х роках у Моравії без успіху здійснено спроби створити власну писемну мову, проте про 
відділення від Чехії тоді ніхто не думав, оскільки усвідомлення єдності чехів і мораван у тогочасних умовах 
було міцним. У період існування Чехословацької Республіки, коли використовувалась офіційна ідеологія 
«чехословакізму», Моравія в рамках ЧСР отримала статус області й демократичний характер держави 
задовольняв навіть найбільш радикально налаштовану частину моравського населення. Зміна цих настроїв 
відбулася в кінці 1930-х років, коли розпалася Чехословацька Республіка. У період німецької окупації за 
ініціативою моравських фашистів та їхніх прихильників виникло декілька колабораціоністських угрупувань, які 
робили акцент на моравських народних традиціях і протиставленні національних характерів чехів і мораван. 

У соціалістичній Чехословаччині на короткий період, коли існував обласний поділ країни до 1949 р., 
відбулося певне відродження регіонального моравського патріотизму, проте до кінця 1960-х рр. воно не 
отримало розвитку внаслідок комуністичної централізації. У 1968–1969 рр., коли розглядалося питання 
федералізації ЧССР, постало питання про місце Моравії в нових державних структурах. Передбачалося, що 
Моравія стане третьою рівноправною частиною федерації поряд із Чехією та Словаччиною, проте ця ідея не 
була втілена в життя, незважаючи на певну підтримку в суспільстві, і аж до 1989 р. не зафіксовано ніяких 
проявів моравського сепаратизму

100
. 

Після «оксамитової революції» в Чехословаччині в Моравії знову проявляються ознаки регіональної 
самоідентичності. Виникла низка регіональних організацій (Моравський громадський рух, Рух за 
самоуправляючу демократію, Товариство Моравії й Сілезії та ін.), які вимагали створення Моравської або 
Моравсько-Сілезької області в Чехословаччині як елементу оновленої адміністративної системи. Ці ідеї 
користувалися масовою підтримкою населення й тому перепис населення ЧСФР у 1991 р. показав, що понад 
1 млн жителів країни почали визнавати себе мораванами. 

Після розпаду Чехословаччини ідея «моравської нації» не отримала широкої підтримки, проте серед 
населення Моравії частина усвідомлює себе самобутньою національною спільнотою, відмінною від усіх 
інших етнічних груп, або своєрідною культурно-історичною гілкою чеського народу. Тому під час перепису 
населення Чехії у 2001 р. частина населення країни (понад 380 тисяч) заявила, що вважає себе мораванами. 
За даними загальнонаціонального перепису населення, у березні 2011 р. мораванами записалося 521,8 тис. 
осіб. 

Моравани нині проживають в усіх районах і краях Чехії. Більшість із них розмовляє чеською мовою. 
Найбільш компактно моравани проживають у Південноморавському (у 2001 р. – 200 тис., або  52,6 % усіх 

мораван, а у 2011 р. – 254,6 тис. осіб, або 48,7 % усіх мораван), Злінському, Оломоуцькому й Моравсько-
Сілезькому краях та краї Височіна (табл. 3.10). У м. Брно мешкає понад 72 тис. мораван. Найбільшу кількість 
мораван зафіксовано в таких районах, як Брно-венков, Годонін, Угерське-Градіште, Злін, Бланско, Бржецлав, 
Оломоуц, Вишков, Зноймо та ін.  

За результатами останніх двох переписів населення зафіксовано, що частина населення країни 
самоідентифікується як окрема корінна етнічна спільнота – сілезці. Це пов’язано з активізацією 
громадянських спільнот у кінці 1980-х рр. у Сілезії щодо створення Моравсько-Сілезької області як елементу 
адміністративної системи країни. Тоді почали висуватися вимоги окремих політичних сил визнати населення 
Сілезії як спільноту, яка має відмінні в соціологічному й психологічному плані риси від чеського народу. 
Питання про існування окремого сілезького народу взагалі не обговорювалося, швидше йшлося про 
регіональну самоідентичність жителів Сілезії як історичної області країни. Тому частина населення країни під 
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час переписів вважала себе сілезцями. Перепис населення 2001 р. показав, що сілезцями назвалися лише 
близько 11 тис. осіб, що в чотири рази менше, ніж у 1991 р. (табл. 3.9). За даними перепису населення     
2011 р., у переписних анкетах 12,21 тис. осіб указали себе сілезцями (0,12 % усього населення країни). 
Сілезці концентруються переважно в Моравсько-Сілезькому краї (89,6 %), зокрема в районах Опави (4,9 тис. 
осіб), Карвіни, Фрідек-Містека, Острави й Брунталя. Невелика кількість сілезців проживає в Південно-
моравському, Оломоуцькому та Злінському краях, а також у Празі. 

У Чехії етнічна структура корінного населення стосовно розміщення етнічних і національних меншин є 
досить диференційованою (табл. 3.10 і рис. 3.29). Найгомогеннішу етнічну структуру населення має 
Пардубецький край, де всього 3,8 % складають представники інших народів. Найскладнішу етнічну структуру 
має Південноморавський край, де проживає найменша частка осіб чеської національності. Концентрація осіб 
польської національності в північно-моравських районах і німецької національності в західночеських районах 
зумовлена історичними причинами. Моравська й сілезька етнічні меншини, які були окремо виділені під час 
останніх переписів, концентруються також у межах своїх історичних батьківщин. До районів, які мають 
гетерогенну етнічну структуру, відносять окреси Карвіна, Острава-мєсто, Соколов, Фрідек-Містек і Хеб, де 
понад 10 % мешканців належать до інших етнічних спільнот, ніж корінні етноси (чехи, моравани та сілезці). 
Найбільш гомогенну етнічну структуру населення мають такі райони, як Гавлічкув Брод, Ждяр-над-Сазавоу й 
Бланско, де всього 1,2 % припадає на інші етнічні групи, а основну частину населення складають чехи, 
моравани та сілезці. У таких районах, як Пльзень-мєсто, Пльзень-південь, Семіли, Йїчин, Хрудім, Усті-над-
Орліці, Бенешов і Пельгржимов, їх частка становить понад 96 % (рис. 3.31). Високий рівень етнічної 
гомогенності характерний також для районів Середньочеського й Південночеського країв. 

Таблиця 3.10 
Етнічна структура населення країв Чеської Республіки 

 (за даними перепису населення 1.03.2001 р.)* 
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Прага 93,1 0,2 1,6 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4 0,5 0,2 

Середньочеський 95,7 0,1 1,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 

Південночеський 95,2 0,2 1,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 

Пльзеньський 95,2 0,2 1,4 0,1 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 

Карловарський 87,4 0,1 4,6 0,1 2,9 0,2 0,5 0,4 0,2 1,0 

Устецький 92,1 0,1 2,7 0,2 1,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,4 

Ліберецький 93,4 0,1 2,0 0,4 0,9 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 

Краловеградецький 95,1 0,1 1,5 0,3 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 

Пардубецький 96,2 0,6 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 

Край Височіна 91,7 5,0 0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

Південноморавський 78,1 17,6 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Оломоуцький 87,8 7,7 1,8 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 

Злінський 85,4 10,9 1,3 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

Моравсько-Сілезький 87,2 2,3 3,4 3,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 

Чеська Республіка 90,4 3,7 1,9 0,5 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 

 
 

Рис. 3.31. Частка чехів, мораван і сілезців у загальній чисельності населення  
районів Чеської Республіки за даними перепису населення 2001 р. 

 
Другою за чисельністю в країні серед автохтонних етносів після чехів є словацька національна 

меншина. Загальна чисельність словаків за переписом 2001 р. становила 193 190 осіб, що на 61,4 % менше, 
ніж зафіксовано під час перепису населення ЧСФР у 1991 р. За даними перепису населення 2011 р., 
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кількість словаків зменшилася до 147,2 тис. осіб, що становить 1,4 % від усього населення ЧР. Після розпаду 
Чехословаччини значна частина словаків виїхала в Словаччину, тому їх частка в чеських землях 
зменшилася з 3,06 % до 1,89 % у 2001 р. (табл. 3.9). У 2011 р. в ЧР проживало 79 тис. словаків, які мали 
статус постійно проживаючих і дозвіл на тривале перебування в країні. Вони займають друге місце після 
українців у структурі іноземців, яким дозволено проживати на території країни тривалий час, проте не мають 
статусу громадян Чеської Республіки. 

Словаки є спорідненими з чехами за історією, культурою й мовою. У більшості районів країни частка 
словаків серед місцевого населення становить 1–2 %. Вони переважно проживають у Моравсько-Сілезькому 
(понад 26 тис. осіб), Устецькому, Південноморавському, Середньочеському, Пльзеньському та Карловарському 
краях, а також у Празі. Висока концентрація словаків характерна для прикордонних зі Словаччиною районів і 
міст (Всетін, Карвіна, Брно, Оломоуц, Годонін, Пршеров, Гавіржов) та на заході країни в районах Соколова, 
Хомутова, Карлових Вар, Хеба, Ліберця й інших міст. Найвища частка словаків серед усього населення 
спостерігається в окресах Карвіна та Соколов, де вони становлять понад 5 % усього населення. Словаки 
представляють національну меншість, для якої характерний значно вищий природний приріст, хоча їх частка 
в загальній чисельності населення знижується внаслідок їх еміграції в Словаччину та інші країни й більш 
інтенсивного притоку іммігрантів з інших країн і надання їм статусу громадянства. Частка імігрантів 
словацького походження, які мають громадянство Словаччини, на початок 2012 р. становила 19 %. 
Словацькі іммігранти концентруються в Празі, окресах Середньочеського (Млада-Болеслав, Кладно, Колін та 
ін.), де їх частка серед іноземців перевищує 30 %. Найвищий ступінь концентрації словаків із громадяством 
Словаччини характериний для прикордоних зі Словаччиною окресів Годонін (54,7 % від усіх іноземців) 
Південноморавського краю, Угерське-Градіште й Всетін Злінського краю, де їх частка перевищує 40 %. 
Найменше іноземців зі словацьким громадянством проживає в Карловарському краї, зокрема в окресі 
Карлові Вари (6,5 %) (рис. 3.32).  

 

 
 

Рис. 3.32. Розміщення іноземців зі словацьким громадянством  
у краях Чеської Республіки на 1.01.2012 р. 

 
Особи польської національності складають невелику частку в населенні країни (0,4 %). Чисельність 

поляків дещо зменшилася, порівняно з 1991 р. За даними перепису населення 2011 р.,  у країні проживало 
39,1 тис. осіб. Вони мешкають переважно в прикордонних із Польщею районах, особливо в околицях 
Чеського Тешина й Острави, у таких районах, як Карвіна (13,2 тис.) і Фрідек-Містек (13,8 тис. осіб) 
Моравсько-Сілезького краю. У столиці проживає близько 1,7 тис. поляків. Великими є громади поляків у 
таких районах, як Млада-Болеслав, Трутнов, Наход, Дечин, Ліберець та ін. Поляки об’єднані в Польський 
культурно-освітний союз, створений у 1947 р. Нині він нараховує близько 23 тис. членів і має понад                             
50 культурних центрів і клубів, організовує культурно-освітнє життя поляків переважно в Тешинській Сілезії, 
спрямовуючи свою діяльність на збереження польських народних і регіональних традицій. Польський 
культурно-освітній союз видає щомісячник «Зврот» (пол. «Zwrot»). 

П’ятою за чисельністю етнічною групою в країні є німецька національна меншина (0,2 % від усього 
населення). У міжвоєнний період у Чехословаччині німці складали майже 25 % усього населення країни. 
Після Другої світової війни вони були репатрійовані в Німеччину. На початку 1980-х рр. чисельність німців 
становила близько 75 тисяч осіб, але після об’єднання Німеччини значна їх частина виїхала у ФРН. У             
2011 р., за даними перепису населення, проживало 18,7 тис. німців. 

Більшість німців проживає в прикордонних районах на заході Чехії в Устецькому (близько 5 тис. осіб) і 
Карловарському краях (райони Соколов, Карлові Вари, Хеб, Дечин, Тепліце, Хомутов), північних і північно-
західних районах та великих містах (Прага й ін.). У Карловарському краї частка німців серед жителів краю 
становить 1,5 %. У 19 общинах країни німецьке населення становить понад 10 %. В общині Мєденець в окресі 
Хомутов четверта частина населення відносить себе до німецької національності. В общинах Татровіце (окрес 
Соколов), Горске Квілда (окрес Клатові) і Кшиштофові Гамрі (окрес Хомутов) частка німецького населення 
становить 1/5 від загальної чисельності населення цих общин. Характерна особливість для німецької общини 
країни – висока частка осіб пенсійного віку. Німецька община в ЧР має можливість читати місцеву пресу 
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німецькою мовою, оскільки випускається одна щотижнева газета «Prager Zeitung» («Празькі новини») і дві 
двотижневі газети. У Празі працює німецькка школа (Deutsche Schule Prag), заснована в 1989 р. 

Після проголошення незалежної Чеської Республіки в 1993 р. внаслідок посилення імміграційних 
процесів помітно зросло число представників інших національних та етнічних спільнот. Зокрема, 
збільшилася чисельність українців, росіян, в’єтнамців, американців та інших народів унаслідок притоку 
іммігрантів. При цьому зменшилося число осіб циганської народності (з 0,32 % у 1991 р. до 0,11 % у 2001 р.) 
й угорців на 0,05 %.  

Цигани (роми) в Чехії переважно розмовляють ромською мовою, проте значна їх частина вважає 
чеську мову рідною (38,5 %). За переписом 2001 р. нараховувалося майже 12 тис.тих, які себе 
ідентифікували як роми. За даними перепису 2011 р., до циганської національності віднесли себе всього     
5,1 тис. сіб, хоча за неофіційними даними в ЧР нині проживає 60–80 тис. ромів, а за приблизними 
підрахунками в країні нараховується від 150 до 300 тис. осіб. Імовірно, що під час перепису більшість із них 
не заповнювали  графу в переписному листку з указуванням національності, оскільки питання етнічної 
приналежності було не обов’язковим для відповіді й багато ромів не вважали за потрібне відповідати на 
добровільні питання.  

Цигани розміщені по території країни рівномірно без чітко виражених ареалів проживання 
(нараховується близько 300 локалітетів їх проживання) при дещо вищому рівні концентрації у великих містах 
(Прага, Острава, Соколов, Кладно, Брно та ін.), а також в Устецькому краї. Серед окресів за часткою 
ромського населення у загальній чисельності жителів виділяються райони Тепліце, де частка їх становить 
близько  0,5 %. У більшості окресів (районів) частка циган складає менше 0,1 %. Ромська община Чехії 
характеризується тим, що понад половина серед них ‒ незайняті особи, які перебувають у продуктивному 

віці. Соціальне становище ромів визначається наявністю низки проблем, пов’язаних із високим рівнем 
безробіття, низьким рівнем освіченості, дискримінацією щодо займання посад на державній службі, 
проявами ксенофобії й расизму, низьким рівнем доходів, алкоголізмом і проституцією, а також наявністю 
проблем у спілкуванні та комунікації з іншими етнічними спільнотами країни. 

Угорці представляють національну меншість, яка за останні 30 років незначно змінилася кількісно в 
Чехії. За переписом 2011 р., у Чехії проживало 8,9 тис. угорців (0,1 % від усього населення країни). Більшість 
із них розмовляє рідною мовою, проте 15 % угорців рідною мовою вважають чеську. Мешкають вони 
переважно в південних районах Моравії. Для угорців характерний підвищений рівень народжуваності, хоча їх 
частка в загальній чисельності населення постійно зменшується через низький природний приріст. 

За останнє десятиліття внаслідок імміграції значно зросла кількість українців у Чехії, більше ніж у          
три рази. Чисельність українців у Чехії поступово зростала протягом  ХХ ст. внаслідок трьох хвиль 
української імміграції. Перша хвиля українських іммігрантів з’явилася в Чехії відзразу після Першої світової 
війни. Чехословацький уряд підтримував насамперед демократичні течії в середовищі української еміграції.             
Із допомогою урядових і громадських кіл та за ініціативою провідних діячів української еміграції в 1920–1930-ті 
роки в республіці були створені й успішно діяли десятки українських наукових установ, навчальних закладів, 
організацій, об’єднань. Серед них відомі Український вільний університет (перенесений із Відня до Праги в 
1921 р.), Український високий педагогічний інститут ім. Драгоманова (з 1923), Українська господарська 
академія в Подєбрадах (1922), Центральний союз українського студентства (1922) та ін. Прага в міжвоєнні 
роки стала одним із центрів українського громадського, культурного й наукового життя. Друга хвиля імміграції 
українців у Чехію припадає на післявоєнні 1940-ві роки, коли Закарпатська Україна возз’єдналася з 
Радянською. Частина українців Закарпаття виїхала в Чехію. Також близько 15 тис. українців, які проживали 
на українських етнічних землях на Пряшівщині в Словаччині, переселено в Судетську область. Третя хвиля 
української імміграції в Чехію припадає на 1990-ті та наступні роки, коли частина українців із західних 
областей України виїхала в Чехію в пошуках роботи й залишилася там. 

За переписом 2001 р., офіційно зафіксовано понад 22 тис. осіб української та понад 1 тис. осіб 
русинської національності, проте, за неофіційними даними, чисельність українців у Чехії значно більша. Вони 
є найчисельнішою групою серед іммігрантських спільнот у країні. На кінець 2008 р., за офіційними даними, у 
країні нараховувалося майже 132 тис. українців, які мали право на проживання
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, проте на офіційному 

обліку перебували лише 5 тис. українців, які були трудовими іммігрантами. У 2011 р. кількість осіб 
українського походження дещо зменшилася й становила понад 106 тис. осіб і, за даними перепису 
населення 2011 р., у Чехії постійно проживало 53,3 тис. осіб (0,51 % усього населення країни). Також у 
переписних листах  739 осіб себе записали русинами. На кінець 2012 р. в Чехії загалом проживало 112,6 тис. 
осіб з українським громадянством. Українці проживають переважно на заході та північному заході країни 
(райони Карловарського, Устецького, Середньочеського й Ліберецького країв – Ліберець, Яблонець-над-
Нісоу, Тепліце, Хомутов, Прага-схід, Прага-захід, Карлові Вари, Хеб, Літомержіце, Мельнік, Млада-Болеслав, 
Усті-над-Лабем та ін., а також у Празі (40 % від усіх українців), Брно, Пльзені, Пардубіце, Градець-Кралове, 
Остраві й інших містах (рис. 3.33).  

Частка іноземців з українським громадянством є найвищою серед усіх іноземців, які перебувають у 
Чеській Республіці. Вона на початок 2012 р. становила 27,39 % від усієї чисельності іноземців із 
громадянством своїх країн. Найбільший ступінь концентрації осіб-іммігрантів з українським громадянством 
зафіксовано в окресі Мельнік Середньочеського краю (52,75 %), а також в окресах Брно-венков, 
Пельгржімов, Йїчин, Градець-Кралове та Страконіце, де їх частка у загальній чисельності іноземців 
становить понад 40 % (рис. 3.33). Найменший ступінь концентрації осіб з українським громадянством 
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зафіксовано в окресі Карвіна (2,82 %), а також в усіх інших окресах Моравсько-Сілезького краю та окресах 
Моравії й Височіни (Годонін, Угерське-Градіште, Гавлічкув Брод, Єсенік, Зноймо та ін.).   

 

 
 

Рис. 3.33. Просторова структура розселення українців  

в окресах Чеської Республіки на 01.01.2008 р. 
Джерело : http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/1C00308158/$File/141408_kt05.pdf. 

 
За 1990-ті роки значно зросла чисельність росіян у Чехії. У 2001 р., за даними перепису населення, у 

Чехії офіційно проживало понад 12 тис. росіян. Частину росіян як представників інших іммігрантських груп не 
обліковано під час перепису. За даними російськомовної газети «Русская Чехия», російськомовне населення 
Чехії перепис практично обійшов стороною. Нині, за різними оцінками, у Чехії постійно проживає від 50 до 
200 тис. російськомовних громадян. У 2011 р. загальна кількість іноземців російського походження становила 
понад 30 тис. осіб, серед яких 17,9 тис. мали дозвіл на тривале проживання й внесені в переписні листи            
(0,2 % населення країни). Росіяни переважно проживають у західних районах країни та Середньочеському 
краї (окреси Прага-захід, Прага-схід, Карлові Вари, Тепліце, Усті-над-Лабем й ін.) та великих містах (Прага, 
Чеське Будейовіце, Брно, Острава, Кладно й ін.). У Празі сконцентровано близько 53 % росіян, котрі 
проживають у країні. 

Серед інших етнічних груп населення за останні роки значно зросла  частка в’єтнамців, болгар, 
американців, греків, італійців та представників інших країн. Це зумовлено тим, що Чехія приваблює 
іммігрантів порівняно високим рівнем життя й необов’язковістю володіння чеською мовою. Так, частка 
в’єтнамців у загальній чисельності населення є досить помітною (0,17 %) і має тенденцію до зростання 
внаслідок збільшення потоку іммігрантів із В’єтнаму. Дані перепису 2001 р. засвідчують, що офіційно в Чехії 
проживало 17 462 особи в’єтнамської національності, тоді як у 1991 р. тут проживала всього 421 особа цієї 
національності. На кінець 2008 р. в країні офіційно зареєстровані 60 258 в’єтнамців

102
. У наступні роки 

імміграційний потік із цієї країни дещо зменшився і у 2011 р. зареєстровано 55,6 тис. в’єтнамців, із яких              
37,5 тис. осіб мали дозвіл на тривале проживання

103
, а інші проживали нелегально. Частка в’єтнамців у 

загальній чисельності іноземців, які мають громадянство своїх країн, по країні становить 13 %. За даними 
перепису населення 2011 р., у країні проживало 29,7 тис. в’єтнамців. Більшість їх мешкає в Празі (6,3 тис. 
осіб) та промислово розвинутих районах (окреси Брно-мєсто, Хеб, Карлові Вари, Дечин, Тепліце, Тахов, 
Острава-мєсто, Хомутов, Пльзень-мєсто, Усті-над-Лабем, Мост й ін.). Найменше осіб (менше 1,5 тис.) із 
в’єтнамським громадянством зареєстровано в Злінському, Оломоуцькому, Пардубецькому краях та краї 
Височіна (рис. 3.30). 

Серед інших етнічних груп населення Чехії найбільш чисельними, за даними перепису 2001 р., були 
болгари (4363 особи), греки (3219 осіб), серби (1801), хорвати (1585 осіб), румуни (1238), албанці (690 осіб), 
молдовани й інші народи. В останні роки збільшилася кількість вихідців із країн Азії (окрім в’єтнамців, це 
китайці, монголи, індійці, бангладешці та ін.), а також вихідців зі США й країн Західної Європи за рахунок 
притоку іммігрантів. Усі вони переважно проживають у великих містах і промислових центрах.  

Отже, соціально-економічні перетворення й трансформація суспільно-політичного життя в Чехії на 
рубежі ХХ і ХХІ ст. привели до помітної зміни етнічного складу населення країни. Депопуляційні демографічні 
процеси зумовили незначне зменшення частки чеського населення при рості чисельності деяких етнічних 
груп унаслідок збільшення кількості іммігрантів у країні. У наступні роки етнічна структура населення країни 
може зазнати певних змін завдяки значному притоку іммігрантів у Чехію й наданні їм дозволу на тривале 
проживання. Ці процеси найпомітніше проявляються у великих містах і промислових центрах та районах. 
Легальна імміграція розглядається урядом Чехії як потенціал, що сприяє збагаченню суспільства, 
примноженню культурного багатства країни та розв’язанню проблем на ринках праці.  

У найближчому майбутньому етнічна структура населення Чехії може змінитися, оскільки 21 червня 
2013 р. президент Чехії Мілош Земан підписав закон, який дозволяє мати подвійне громадянство. Тепер для 
отримання чеського громадянства іноземцям уже необов’язково відмовлятися від громадянства іншої 
держави. Цей захід певним чином полегшить процедуру прийняття чеського громадянства іммігрантами й 
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дасть їм змогу отримати статус особи, яка постійно проживає на території Чеської Республіки. Для 
отримання чеського громадянства встановлено дві умови: складання двох іспитів (на знання чеської 
культури й традицій, а також чеської мови в акредитованій мовній школі). Окрім того, іммігрантам потрібно 
сповістити Міністерство внутрішніх справ про свої прибутки та підтвердити легальність джерел їх отримання 
й довести, що вони не проживають на соціальну допомогу. Словаки, які постійно мешкали в Чехії перед 
розпадом федерації, мають переваги на отримання чеського громадянства лише протягом року з моменту 
вступу закону в дію.  

3.5. Особливості розміщення населення 
 

Для країнознавчої характеристики особливостей демографічного розвитку країни важливе значення має 
аналіз специфіки заселення території країни й показників густоти населення в окремих районах. Розселення 
населення – складний соціально-економічний і геодемографічний процес, який опосередковано та всебічно 
віддзеркалює різноманітні аспекти життя суспільства. Він поєднує власне розміщення населення, міграції й 
різноманітні геопросторові особливості території країни та відносини в системах розселення. 

Система розселення населення в ЧР як територіально цілісна й функціонально взаємозв’язана 
сукупність населених пунктів сформувалася на базі мережі поселень, що історично склалася під впливом 
різноманітних факторів. Чеські землі ще у феодальну епоху та період зародження капіталізму виділялися в 
Європі помітним ростом населення й високою його густотою. Вже у ХІІІ ст. на чеських землях усі населені 
пункти почали поділяти на міста, містечка та села. Населені пункти виникали на берегах річок, на рівнинних 
ділянках місцевостей, у місцевостях зі зручними транспортними підходами, у місцях освоєння нових 
територій, що зумовлювало швидке зростання чисельності населення і його концентрацію в окремих ареалах 
розселення. Так, за переписом населення 1754 р., у чеських землях у середньому на 1 км

2
 проживало          

42 особи. У період розвитку капіталізму (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) у Чехії відбулися 
масові переміщення населення у великі міста й райони розміщення промислового виробництва, а також за 
межі Чехії. Усього в 1851–1921 рр. із колишньої Чехословаччини в різні країни світу емігрувало 2,25 млн 
осіб

104
. 

Помітні зміни в розміщені населення відбулися після Другої світової війни внаслідок репатріації 
німецького населення, змін демографічної ситуації в країні, освоєння родовищ вугілля у вугільних басейнах, 
а також внутрішніх міграцій. У 1950-х рр. певне значення мала організована міграція в Остравсько-
Карвінський промисловий район. У результаті поступової концентрації населення в промислових центрах, 
містах і міських агломераціях виникали ареали й зони з високою густотою населення. У республіці наприкінці 
ХХ ст. прискорилося зростання агломерацій і приміських територій. Це привело до початку розгортання 
процесів субурбанізації навколо найбільших міст країни (Праги, Брно, Пльзеня), прискореного розвитку 
приміських зон, виникнення міст-супутників та втягування сільських територій навколо них у субурбанізаційні 
процеси. Тому нині в Чеській Республіці відмінності в густоті населення досить помітні при середньому 
значенні по країні 133,2 особи на 1 км

2 
(на початок 2013 р.), яке щорічно дуже незначно коливається через 

низькі темпи росту чи зменшення чисельності населення. Чехія за цим показником є однією з найбільш 
густонаселених країн Європи (12 місце в Європі та 58 – у світі). 

Чехія розміщена в зоні найвищої густоти населення (понад 100 осіб на 1 км
2
) зарубіжної Європи. Така 

густота населення досить вагома, оскільки в країні переважає гірський або горбисто-гірський рельєф, проте для 
ЧР з її потужною промисловістю, інтенсивним сільським господарством і розвинутим транспортом висока густота 
населення означає напруженість із трудовими ресурсами. За середніми даними по країні простежуємо разючі 
просторові контрасти між промисловими районами (500 і більше осіб на 1 км

2
) і малозаселеними гірськими 

місцевостями, де густота населення становить менше 20 осіб на 1 км
2
. У країні чітко простежується зв’язок між 

рівнем заселеності територій і характером рельєфу, а також характером економічного розвитку. У гірських 
районах населені пункти розміщені по долинах річок, котловинах та улоговинах. У горах Чеського масиву значна 
частина головних поселень общин розміщена на схилах. Платоподібна Чесько-Моравська височина навіть на 
найвищих ділянках усіяна дрібними сільськими населеними пунктами. Гірські села розміщені навіть на висотах 
понад 1000 м. Найвисокогірніше село – Філіпова Гуть в окресі Клатові Пльзеньського краю, яке розміщене на 
висоті 1093 м у гірському масиві Шумави. Низовини й території з абсолютними висотами від 200 до 300 м заселені 
удвічі густіше, ніж у середньому по країні. Причому й на висотах 300–400 м густота населення залишається ще 
вищою за середній показник по країні на 20 % її території . 

Загалом понад 77 % території країни займають місцевості із середньою густотою населення менше             
30 осіб/км

2
 і понад 52 % території з густотою населення до 50 осіб/км

2
, на яких проживає близько 12 % 

населення країни. Північ Чехії заселена густіше, ніж південні райони (рис. 3.34). Для чеських районів майже 
повсюдно характерна велика мозаїчність заселення через більшу густоту міських поселень. Загалом 
населення на півночі країни розміщено приблизно так, як і промисловість. Південночеський край виділяється 
найвищою часткою (понад 29 %) територій із густотою населення до 50 осіб/ км

2
 серед усіх країв ЧР. Частка 

територій із густотою населення понад 200 осіб на 1 км
2 

у країні
 
є невисокою – 12,7 %. Території з високою 

густотою населення займають близько 11 тис. км
2
,
 
проте на них проживає близько 70 % усього населення 

країни
105

. Тільки 505 общин мають середню густоту населення понад 200 жителів на 1 км
2
. У країні більше 

половини самоврядних територій (общин) мають густоту населення менше 50 осіб на 1 км
2
 і займають площу  

40,9 тис. км
2
 (табл. 3.11).  
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Рис. 3.34. Густота населення в реєстраційних округах Чеської Республіки на 1.01.2012 р. 
Джерело : http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/D00034E763/$File/130212m17.jpg 

 
Таблиця 3.11 

Загальна характеристика територій  
Чеської Республіки за густотою населення в общинах на 1.01.2007 р.* 

 

Густота  
населення  
в общинах,  
осіб на 1 км2 

Кількість  
общин,  
одиниць 

Чисельність 
населення,  

осіб 

Площа  
території,  

га 

Середня густота 
населення,  
осіб на 1  км2 

загалом % загалом % загалом % загалом 

До 50,0 3 162 50,6 1 065 474 11,7 4 090 282 52,2  26,0 

50,0–99,9 1 719 27,5 1 254 860 13,8 1 790 889 22,9  70,1 

100,0–149,9   584  9,3   756 760   8,3   622 134   7,9 121,6 

150,0–199,9   278  4,4   572 755   6,3   331 654   4,2 172,7 

200,0–249,9   139  2,2   381 088   4,2   171 972   2,2 221,6 

250,0–299,9     98  1,6   418 883   4,6    152 579   1,9 274,5 

300,0 і більше    268  4,3 4 649 243   51,1    677 586    8,6 686,1 

Загалом Чеська 
Республіка без Праги 

 
6 248 

 
100,0 

 
9 099 063 

 
100,0 

 
7 837 095 

 
100,0 

 
116,1 

* Складено за: Příloha k publikaci «Varianty vymezeni VENKOVA a jejich zobrazení ve statistických ukazatelích v letech 2000 až 
2006». – Praha : Česky statisticky uřad,  2008. – S. 1.  

 

У країні існують істотні відмінності в рівнях заселеності територій сільських і міських общин. Густота 
населення в общинах офіційно обрана в Чеській Республіці критерієм для міжкрайових порівнянь та 
віднесення тих чи інших територій до міського чи сільського простору (місцевостей). У сільських общинах 
Західної й Південної Богемії густота населення найнижча в країні, тоді як у Південній Моравії вона  найвища. 
Більшість сільських територій країни мають густоту населення менше 50 осіб на 1 км

2
 території (рис. 3.34 і 

3.35). Найвища частка таких общин характерна для Південночеського краю, де 85 % сільських общин має 
густоту населення менше 50 осіб на 1 км

2
. Дещо менша частка таких сільських общин характерна для 

Пльзеньського краю й Височіни (77 %). Тільки в Карловарському краї є одна сільська община, де густота 
населення перевищує 1000 осіб/км

2
. Навпаки, міські общини виділяються більшою густотою заселеності 

територій (понад 150 осіб/км
2
) (рис. 3.35). В Устецькому краї 14 % міських общин мають густоту населення 

понад 1000 осіб/км
2
. Дещо менша частка таких міських общин характерна для Моравсько-Сілезького краю 

(8,5 %)
106

. Загалом у ЧР нараховується 26 міст із густотою населення понад 1 тис. осіб/км
2
. 

 

 
 

Рис. 3.35. Розподіл сільських і міських общин за густотою населення  
у краях Чеської Республіки на 01.01.2009 р. 
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У Чеcькій Республіці густота населення вища там, де більша частина працездатного населення зайнята 
в промисловості, й коливання в густоті населення визначається переважно саме рівнем розвитку 
промислового виробництва. Серед країв, де густота населення перевищує середній показник по країні, 
виділяються Моравсько-Сілезький (227 осіб/км

2
), Південноморавський (162 особи/км

2
), Устецький                        

(155 осіб/км
2
), Злінський (149 осіб/км

2
) і Ліберецький (139 осіб/км

2
). Найменший рівень заселення мають 

Південночеський (63 особи/км
2
), Пльзеньський (76 осіб/км

2
), Карловарський (92 особи/км

2
) краї і край 

Височіна (75 осіб/км
2
) (рис. 3.36 і табл. 3.12). 

 

 
 

Рис. 3.36. Густота населення й структура заселення країв  
Чеської Республіки в розрізі общин на 01.01.2012 р. 

Таблиця 3.12 
Густота населення, кількість населених пунктів  

і міських поселень у краях Чеської Республіки на 1 січня 2012 р.* 
 

 

Край 

Загальна 
кількість 
поселен-

ських місць 
(частин 
общин), 
одиниць  

Кількість 
населених 
пунктів, які 

мають 
самоуправління 

(общини), 
одиниць 

 
Кіль-
кість 
міст, 
оди-
ниць 

 
Кіль- 
кість 

містечок, 
одиниць 

  

 
Густота 

насе-
лення, 
осіб на 
1 кв. км  

 

Густота 
поселен-

ських місць, 
одиниць  
на 100 км2  
території 

Прага   112      1  1 -  2503 23 

Середньочеський  2800  1145 82 47    116 25 

Південночеський  1982    623 54 20      63 20 

Пльзеньський  1539    501 56 11      76 20 

Карловарський    518    132 37   1       92 16 

Устецький  1150    354 58  9    155 22 

Ліберецький    766    215 39  2    139 24 

Краловеградецький  1074    448 48 10    116 23 

Пардубецький    991    451 38  9    114 22 

Край Височіна   1402    704 34 40     75 21 

Південноморавський    905    673 49 40    162 13 

Оломоуцький    767    399 30 12    121 15 

Злінський   438    305 30  6    149 11 

Моравсько-Сілезький   623    300 42  3    227 11 

Чеська Республіка 15 067 6 251 598 210    133 19 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 

Найбільша концентрація населення характерна для Моравсько-Cілезького краю, де добре розвинуті 
чорна металургія, машинобудування й ведеться видобуток кам’яного вугілля. У цьому краї на початок 2012 р. 
середня густота населення становила 227 осіб на 1 км

2
. Особливо висока густота населення характерна для 

окресів Острава-мєсто (995 осіб/км
2
) і Карвіна (739 осіб/км

2
), які мають невелику площу території та віднесені 

до міських територій. Промислові райони Сілезії (Фрідек-Містек, Нові Йїчин, Опава), центрально-моравські 
райони Оломоуцького (Оломоуц, Простейов, Пршеров) і Злінського (Злін, Угерське-Градіште, Кромержіж) 
країв, а також райони Годонін і Брно-венков Південноморавського краю, мають густоту населення, що 
перевищує середнє значення по країні або близьке до нього (рис. 3.37). У міському  районі  Брно-мєсто 
густота населення досягає 1646 осіб на 1 км

2
. Це – другий показник у країні після його головного міста – 

столиці Праги, у міському районі якої густота населення становить 2513 осіб/км
2
 (на 1.01.2013 р.). Загалом із 

77 окресів у 33 середня густота населення вища за середньочеський показник (рис. 3.37). 
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Рис. 3.37. Густота населення в окресах (районах) Чеської Республіки на 01.01.2013 р. 

 
Середньочеський край виділяється помітними контрастами в густоті населення, де є окреси з дуже 

високою густотою населення (Прага-схід, Прага-захід, Кладно, Мельнік), у яких добре розвинуте промислове 
виробництво, проте південні райони краю належать до найменш заселених районів країни (Раковнік, 
Пршібрам). У Пльзенському краї тільки в окресі Пльзень-мєсто середня густота населення становить                 
709 осіб/км

2
, тоді як в  окресах Тахов і Клатові спостерігаються найнижчі показники густоти населення в 

країні (39 і 45 осіб/км
2
, відповідно). Низькою густотою населення також відзначаються райони Домажліце                         

(54 осіб/км
2
), Пльзень-північ (59 осіб/км

2
) цього ж краю, як і п’ять із семи районів Південночеського краю. 

Райони Чеські-Крумлов і Прахатіце Південночеського краю мають найнижчі показники (38 і 37 осіб/км
2
, 

відповідно) густоти  заселеності території в країні (рис. 3.37).  
Північно-західна частина Чехії виділяється як промислова зона з розвинутим видобутком бурого вугілля, 

теплоенергетикою, хімічною промисловістю й досить високою густотою населення (134–298 осіб/км
2
), що 

перевищує середньодержавний показник. Ця зона простягається від Дечина до Хомутова та охоплює окреси 
Мост (246 осіб/км

2
), Тепліце (274 осіб/км

2
), Усті-над-Лабем (296 осіб/км

2
), Дечин (146 осіб/км

2
) і Хомутов              

(134 осіб/км
2
) (рис. 3.37). 

До ядер із підвищеною середньою густотою населення (рис. 3.36) відносять такі промислові окреси 
(райони) Північної Чехії, як Ліберець (173 осіб/км

2
), Яблонець-над-Нісоу (224 осіб/км

2
), і Східної Чехії – 

Градець-Кралове (183 осіб/км
2
) та Пардубіце (191 осіб/км

2
). У Західній Чехії підвищену густоту населення, 

близьку до середніх показників по країні, має лише окрес – Соколов (122 осіб/км
2
), який виділяється як район 

видобутку бурого вугілля. 
Глибокі соціально-економічні перетворення в країні в останні десятиліття, пов’язані з періодом 

соціалістичного будівництва й трансформацією економіки в 1990-х рр., зумовили певні зміни в розміщенні 
населення. Протягом 1960–1991 рр. розвиток промисловості потребував достатньої кількості робочої сили в 
окремих районах, тому важливе значення мав механічний рух населення. Щорічно з метою праце-
влаштування в середині країни мігрувало понад 250 тис. осіб. У більшості випадків така міграція 
проявлялась у вигляді переїзду з одного населеного пункту в інший у межах району, переважно в міста та 
промислові центри. Міжрайонна й міжобласна міграція менш виражені. За 1961–1991 рр. найвищий рівень 
темпів концентрації населення був у Моравсько-Сілезькому, Ліберецькому й Злінському краях. 

Протягом 1991–2001 рр. найбільшу питому вагу загального приросту населення мали лише 
Середньочеський, Карловарський, Ліберецький і Південночеський краї. Причому в Середньочеському й 
Південночеському ріст концентрації населення забезпечувався за рахунок міграцій при від’ємному 
природному прирості населення. За цей період лише 17 районів країни мали позитивний приріст населення. 
Концентрація населення в містах та інших населених пунктах в останні роки знизила число поїздок до місця 
роботи за їх межами. У Чехії понад 2/3 населення, зайнятого в різних галузях господарства, працює 
безпосередньо в місцях проживання. 

Структура розселення в Чехії – це результат тривалого історичного розвитку, зумовленого значною 
залежністю населення від розміщення сільськогосподарських угідь. Тому великі населені пункти виникали 
переважно в тих районах, де природно-кліматичні умови були сприятливі для розвитку сільсько-
господарського виробництва. У ХІІІ ст. почалося розмежування поселенських місць на села (чес. vsi), міста 
(чес. mĕsta) і містечка (чес. mĕstečka). Із ХVI ст. всі міські поселення стали називатися містечками. Із кінця 
ХІХ ст. ріст промислового виробництва сприяв посиленню диференціації населених пунктів й об’єднанню 
дрібних поселень у більші. У 1930 р. на території Чехії нараховувалося 11 768 населених пунктів. У 
післявоєнний період їх кількість спочатку зросла, а пізніше повільно скорочувалася, проте простежувалося 
помітне зменшення кількості малих населених пунктів хутірського типу за рахунок їх об’єднання. Водночас 
виникали нові поселення, особливо в нових районах промислового освоєння й видобутку корисних копалин.  



 
101 

Чеська статистика веде облік населених пунктів та їх окремих частин, які розміщені відособлено (села, 
висілки, присілки тощо) або є хуторами, що йменуються як окремі поселенські місця. Сільські поселення з 
переважно сільськогосподарським характером зайнятості населення – структурна частина системи 
розселення країни. Вони об’єднуються в більші поселення (общини), у яких одне село має домінуючий 
характер і володіє функцією адміністративного центру. У 1970 р. загальна кількість поселенських місць 
становила 15 075. Серед них домінують сільські населені пункти. За наступні 30 років їх число дещо 
скоротилося. У 2003 р.  загальна кількість поселенських місць (поселень різного типу) становила 15 055, 
наприкінці 2007 р. вона зросла до 15 097, а на початок 2012 р. – зменшилася до 15 067 переважно за 
рахунок об’єднання частин столиці Праги. Серед них понад 12 тис. віднесено до місцевостей сільського типу, 
а 3030 – до місцевостей міського типу. Найбільша кількість поселенських місць нараховується у 
Середньочеському (2800 поселень), Південночеському (1982), Пльзеньському (1539) краях та в краї Височіна 
(1402). Найменше поселенських місць у Злінському (438), Карловарському (518) і Моравсько-Сілезькому 
(623) краях (табл. 3.12). Найбільша густота поселень на 100 км

2
 території спостерігається в Середньо-

чеському, Ліберецькому й Краловеградецькому (23–25 поселень) краях, а  найменша – у Злінському та 
Моравсько-Сілезькому краях (11 поселень).  

У Чехії всі поселенські місця об’єднані в сільські й міські населені пункти, які мають статус самоврядних 
общин (громад), кількість яких за останні роки мало змінилася, хоча в минулому їх було майже удвічі більше. 
Так, у 1950 р. їх нараховувалося 11 459. У наступні роки інтенсивно відбувалось об’єднання сільських 
поселень у самоврядні (агломеровані) общини (громади) та ліквідація хуторів і малих сіл. Уже в 1980 р. 
чисельність громад скоротилася до 4778. У наступні роки вона збільшувалася внаслідок розширення 
самоврядних функцій. У 1991 р. їх чисельність зросла до 5768, а в 1999 р. – до 6244. Із цього часу відбулися 
незначні зміни в кількості самоврядних поселенських місць у країні. На початок 2012 р. в республіці                 
6251 населений пункт мав статус самостійної агломерованої общини й складався з окремих поселенських 
місць (містечок, міст, сіл разом із виселками, присілками, хуторами, окремими частинами тощо). У 
середньому по країні на одну общину (населений пункт) припадало 2,4 поселенських місць. Усі поселенські 
частини общин у Чехії також об’єднуються в земельні кадастрові одиниці відповідно до вимог ведення 
земельного кадастру в країні. Тому кількість земельних кадастрових одиниць у країні дещо менша від 
кількості поселенських місць (поселень) через об’єднання дрібних поселенських місць у більші кадастрові 
одиниці. На початок 2012 р. в Чехії нараховувалося  13 026 кадастрових одиниць.   

Найбільше общин як первинних й основних поселенських одиниць нараховується в Середньочеському 
краї (1145), тоді як у Карловарському краї їх у 8,7 раза менше (усього 132). Майже три четверті населення 
країни сконцентровано в міських поселеннях (містах і містечках), які є окремими адміністративними 
одиницями муніципального типу – міськими общинами, до складу деяких із них уключені й сільські 
поселенські місця. Значна частка населення також сконцентрована в сільських і міських поселеннях із 
кількістю жителів від 1 до 5 тис. (понад 20 %) і міських поселеннях (від 10 тис. мешканців і більше, 52,3 %). 
Тобто більшість населення країни проживає в середніх і великих містах. Його розподіл у групах окремих 
агломерованих общин відображено в таблиці 3.13.  

Таблиця 3.13 
Розподіл населення Чеської Республіки  

в групах населених пунктів на 1.01.2012 р.* 
 

Величина населених  
пунктів (общин), 

 осіб 

Кількість самоврядних 
населених  пунктів (общин),   

одиниць 

Загальна чисельність 
населення в групі  

населених пунктів, осіб 

Частка у загальній 
чисельності 

населення країни, % 

До 200 1468    181 851    1,7 

200–499 2017    658 207    6,3 

500–999 1366    962 918    9,2 

1000–1999  727  1 017 529    9,7 

2000–4999    400  1 215 137  11,6 

5000–9999   142    971 336    9,2 

10 000 і більше   131  5 498 467  52,3 

Усього 6251 10 505 445 100,00 

 * Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
Велика кількість дрібних поселень при невеликій площі території країни засвідчує високий рівень 

деконцентрації розселення, особливо в передгірських районах Південної, Західної й Східної Чехії, північно-
західної частини Моравії та на Чесько-Моравській височині.  

Основну частину населення ЧР сконцентровано в поселеннях із кількістю жителів понад                               
2000 мешканців. У Моравсько-Сілезькому й Устецькому краях частка населення, сконцентрованого в 
общинах із кількістю жителів понад 2 тис. осіб, є найвищою та становить понад 80 %, тоді як у 
Середньочеському краї й краї Височіна більш поширені общини з кількістю населення менше 2 тис. 
мешканців (рис. 3.38). У розрізі окресів найвищий рівень концентрації населення у великих общинах із 
кількістю мешканців понад 2 тис. осіб характерний для вугледобувних і промислових районів країни (окреси 
Острава-мєсто, Карвіна, Пльзень-мєсто, Ліберець, окреси Устецького краю) (рис. 3.38). Водночас у таких 
окресах, як Раковнік, Бероун, Домажліце, Простейов, Ждяр-над-Сазавоу, Зноймо й Світави, частка 
населення, сконцентрованого у великих общинах, є найнижчою та становить від 39,4 % до 50 % (рис. 3.38). 
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Рис. 3.38. Населення в общинах із кількістю жителів 2000 і більше  
в окресах та краях Чеської Республіки на 01.01.2012 р. 

 
Територіальні відмінності в розміщенні поселень і розселення населення у краях досить значні                 

(табл. 3.12 і рис. 3.39), що зумовлено змінами в рівнях соціально-економічного розвитку країни в 
післявоєнний період та географічним потенціалом території. Так, у таких районах Південночеського краю, як 
Чеські-Крумлов, Прахатіце, Страконіце, понад 4/5 сільських населених пунктів мають чисельність населення 
менше 200 мешканців. Аналогічна ситуація й у районі Тахов Пльзеньського краю, окремих районах 
Середньо-чеського краю (Бенешов) і Височіни (Пельгржімов). Незначну кількість малих населених пунктів 
мають райони Південної Моравії (Бржецлав, Всетін, Годонін, Кромержіж), які розміщені в родючих річкових 
долинах і де домінують великі населені пункти. 

У країні, особливо в Західній Чехії, Моравії й краї Височіна, є багато населених пунктів проміжного типу 
між містом і селом (табл. 3.12). До таких поселень відносять містечка. Вони виникали в Чехії ще в ХІІІ ст. У 
середні віки їх було багато, відстань між ними – 5–20 км. У 1948 р. їх статус ліквідовано, а у 2006 р. – 

відновлено. На початок 2012 р. в Чехії статус містечок мали 210 населених пунктів. Більшість із них – це 
населені пункти з чисельністю жителів менше 2 тис.  

Найбільшими населеними пунктами країни є міста. На початок 2012 р. їх було 598. Тільки п’ять міст 
країни нині мають чисельність населення понад 100 тис. жителів (Прага, Брно, Острава, Пльзень і Ліберець) 
(рис. 3.39). Місто Оломоуц до 2011 р. нараховувало понад 100 тис. жителів, проте на початок 2012 р. в ньому 
кількість жителів зменшилася до 99,5 тис. унаслідок міграційного відтоку. У цих шести великих містах 
проживає  близько 22 % населення країни. Усього 16 міст мають від 50 до 100 тис. жителів. У країні 
нараховується 42 міста із населенням від 20 до 50 тис. мешканців, проте переважають міста з населенням у 
10–20 тис. жителів у цій групі. Значною є також кількість міст із чисельністю жителів від 5 до 10 тис. осіб. 
Характерна риса в розміщенні населення – велика кількість міст і містечок із чисельністю жителів до 5 тис. 
жителів. Так, на 1.01.2009 р. існувало 423 таких міста, що становило понад 71 % від усіх міст країни. Проте є 
два населені пункти зі статусом міських поселень, у яких проживає менше 100 осіб. Ще в понад 100 міських 
поселеннях (переважно містечках) чисельність жителів менша 1 тис. (на 1.01.2012 р.). Найменшими 
поселеннями в Чехії, які мають статус міських поселень, є місто Пршебуз (75 жителів) в окресі Соколов 
Карловарського краю, місто Лоучна-под-Кліновцем (87 житель) в окресі Хомутов Устецького краю й містечко 
Левін (122 жителів) в окресі Літомержіце Устецького краю

107
. Невеликі міста та містечка в адміністративному 

відношенні входять до складу міських або сільських самоврядних общин як окремі кадастрові території 
(частини общин). Окрім того, 168 малих самоврядних міст віднесено до сільського простору країни через 
невелику кількість жителів відповідно до закону 2000 р. про самоврядні общини. 

Невелика кількість населення властива сільським поселенням, де типовими є села з 150–300 жителями. 
Найбільшу частку серед усіх поселень республіки займають села, у яких до 500 мешканців (понад 58 %). 
Найчисельніша група поселень із кількістю жителів від 200 до 500. У країні є понад 100 сіл, де жителів менше 
50 осіб (1,6 % усіх поселень країни). Найменшим самоврядним  сільським  населеним  пунктом  у  країні  є  
село  Влков  в окресі Чеське Будейовіце Південночеського краю, у якому на 1.01.2012 р. проживало всього 
17 жителів. Малонаселеними (менше 30 жителів) є села Висока Лгота в окресі Пельгржімов краю Вичочіна 
(усього 20 мешканців), а також села Градіште й Чіла в Пльзеньському краї, Блудов у Середньочеському краї, 
Хистовіце (рис. 3.40) у краї Височіна та ін.     

Загалом у Чеській Республіці мережа сільських поселень є дуже подрібненою (рис. 3.39). Середня 
відстань між поселеннями становить – 2 км. За густотою сільських поселень Чехія займає одне з перших 
місць у Європі. Багатолюдні села з 1–2 тис. жителів трапляються переважно в міжгірських котловинах. 
Небагато є сільських самоврядних поселень (усього 26) із чисельністю населення від 3 до 4 тис. мешканців. 
Проте в країні нараховується 14 сільських поселень, де понад 4 тис. жителів. Найбільшим сільським 
населеним пунктом країни є Йєсеніце в адміністративному районі Прага-захід Середньочеського краю, у 
якому на 1.01.2012 р. проживало 7036 жителів. У сільських поселеннях Петровіце-у-Карвіне й Дольні Лутинє 
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(окрес Карвіна), а також у Бистржіце (окрес Фрідек-Містек) Моравсько-Сілезького краю мешкає понад 5 тис. 
жителів. Абсолютна більшість сільських населених пунктів у ЧР входить до складу сільських самоврядних 
територій (общин). До складу сільських общин інколи належать невеликі міські поселення зі статусом 
містечок. Невелику частку сільських поселень уключено також до складу міських общин.  
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Рис. 3.40. Краєвид одного з найменших сільських поселень Чеської Республіки –  
села Хистовіце в окресі Пельгржімов краю Височіна 

Джерело : http://cs.wikipedia.org/wiki/Obce_v_%C4%8Cesku_s_  
nejni%C5%BE%C5%A1%C3%ADm_po%C4%8Dtem_obyvatel. 

 
У Чехії всю територію країни поділяють на сільські, міські й військові території (місцевості)                  

(рис. 3.41–3.42). Сільською територією або простором у ЧР вважаються території всіх общин із чисельністю 
жителів до 2 тис. мешканців й общини величиною до 3 тис. жителів, які мають густоту залюднення менше ніж 
150 осіб на 1 км

2
 і не можуть бути оголошені общинами з розширеними самоврядними повноваженнями 

згідно із законом 2000 р. На початок 2009 р. у ЧР нараховувалоя 5734 общин (91,8 % усіх общин країни), які 
належали до сільських територій. Сільські місцевості нині в Чехії займають 79 % території країни, де 
проживає близько 30 % усього населення країни. Найбільші площі сільських територій характерні для краю 
Височіна, Пардубецького, Середньочеського, Південночеського та Пльзеньського країв. Моравсько-
Сілезький і Карловарський краї мають найнижчу відносну частку територій, зайнятих сільською місцевістю 
(рис. 3.41). На їхній території домінують типові міські місцевості. 

 

 
 

Рис. 3.41. Просторова структура міських (урбанізованих) 

 і сільських територій Чеської Республіки 
Джерело : http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/D6002518F2/$File/130808k02.pdf. 

 
 

 
 

Рис. 3.42. Густота населення в сільських общинах Чеської Республіки на 1.01.2009 р. 
Джерело : Hustota zalidnění v obcích venkovského prostoru k 31. 12. 2008 // 
http://www.czso.cz/xc/edicniplan.nsf/t/41002C6655/$File/31136109m12.gif. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Obce_v_%C4%8Cesku_s_%20%0dnejni%C5%BE%C5%A1%C3%25
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obce_v_%C4%8Cesku_s_%20%0dnejni%C5%BE%C5%A1%C3%25
http://www.czso.cz/xc/edicniplan.nsf/t/41002C6655/$File/31136109m12.gif
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Одна сільська община в Чеській Республіці займає в середньому 11 км
2
 території, має 550 жителів і 

густоту населення, яка в декілька разів поступається міським поселенням. В адміністративному відношенні 
сільські общини в середньому складаються з двох частин (окремих поселень), проте в Карловарському краї в 
середньому на одну общину припадає три окремі частини (села), а в Південноморавському – усі сільські 
общини на окремі частини не поділяються через високі показники чисельності населення. Середньочеський 
край виділяється найбільшою кількістю сільських общин (1069), тоді як у Карловарському краї нараховується 
всього 111 сільських общин. Найчастіше в сільських місцевостях ЧР трапляються общини з кількістю жителів 
менше 500 осіб (62 % общин). Малі села (200 осіб) типові для Височіни, де 522 общини мають густоту 
населення менше 50 осіб/км

2
. Це зумовлено певним впливом місцевого рельєфу горбистої Чесько-

Моравської височини на розселення населення й розміщення поселень. В інших краях найпоширеніші 
сільські общини, де мешкає від 200 до 500 жителів (табл. 3.14). Середньочеський край має найбільшу 
кількість таких общин. Він разом із Південноморавським ‒ лідери за кількістю сільських общин із чисельністю 

жителів понад 1000 осіб. 
Таблиця 3.14 

Розподіл сільських общин у краях Чеської Республіки 
за кількістю жителів на 1.01.2009 р.* 

 

 
 

Край 

Загальна 
кількість общин 

сільського 
простору, 
одиниць 

У тому числі з кількістю жителів У тому 
числі  

зі  
статусом  

міста 

 
до 199 

 
200–499 

 
500–999 

 
1000–1999 

 
2000 і 

більше 

Середньочеський  1 069 261 410 260 121 17 17 

Південночеський 587 239 204 80 49 15 19 

Пльзеньський 467 184 153 77 43 10 27 

Карловарський 111 17 38 35 15 6 17 

Устецький 311 55 124 84 36 12 20 

Ліберецький 189 37 57 63 26 6 13 

Краловеградецький 414 117 166 86 36 9 15 

Пардубецький 423 109 176 88 45 5 10 

Край Височіна 677 342 204 93 34 4 9 

Південноморавський 612 119 193 184 95 21 6 

Оломоуцький 365 49 125 103 74 14 8 

Злінський 269 19 84 99 48 19 4 

Моравсько-Сілезький 240 14 57 78 77 14 3 

Чеська Республіка 5 734 1 562 1 991 1 330 699 152 168 
* Складено за: Postavení venkova ve Středočeském kraji.  Ročnik 2009. – Praha : Česky statisticky uřad, 2009. – S. 81. 
 

Сільське населення ЧР характеризується різкими відмінностями за показником густоти. Середня 
густота сільського населення по країні становить 50 осіб/км

2
. Найвищі середні показники густоти сільського 

населення характерні для сільських общин Злінського (76 осіб/км
2
), Моравсько-Сілезького й Південно-

моравського країв, а найменша – для сільських общин Південночеського (30 осіб/км
2
), Карловарського                

(32 особи/км
2
) і Пльзеньського країв та краю Височіна. 

Найвищі показники концентрації сільського населення (понад 100 осіб/км
2
) спостерігаються в сільських 

ареалах навколо великих міст (Острава, Прага, Брно, Пльзень, Кладно, Оломоуц, Злін), а також на заході 
Чехії навколо таких промислових центрів, як Мост, Усті-над-Лабем, Ліберець й ін. (рис. 3.40). Найвища 
густота сільського населення характерна для приміських зон міст Остравсько-Карвінського промислового 
району (понад 200 осіб/км

2
). Навколо Праги також сформувалася зона високої густоти сільського населення 

(понад 150 осіб/км
2
). Найменша густота сільського населення (менше 20 осіб/км

2
) характерна для гірських 

прикордонних районів Південночеського, Пльзеньського, Карловарського, Моравсько-Сілезького, Устецького 
і Ліберецького країв. Невисока густота сільського населення характерна також для північних гірських районів 
Оломоуцького краю (рис. 3.42). У ЧР нараховується понад 3 тис. сільських общин із густотою населення 
менше 50 жителів. Загалом понад 52 % території країни займають місцевості з густотою населення менше    
50 осіб/км

2
 і близько 23 %  – із густотою населення від 50 до 100 осіб на 1 км

2
.   

Отже, більшість території країни – це місцевості з невисокою густотою населення, де домінують сільські 
поселення.Сільські населені пункти в Чехії мають змішаний характер і не є чисто чи переважно 
сільськогосподарськими поселеннями. У невеликих селах до 200 жителів звичайно основним видом 
зайнятості є сільськогосподарське виробництво, проте у великих поселеннях частина населення працює в 
інших галузях господарства. У Чехії понад ½ сільського населення зайнята в промисловості. Великі 
поселення є промисловими або житловими селищами, які за  типом забудови, людністю та іншими ознаками 
лише умовно можна віднести до міських поселень. У країні донедавна не було офіційного розмежування 
населених пунктів на міські й сільські. Тільки у 2000 р. прийнято закон про самоврядування (почав діяти у 
2006 р.), у якому чітко встановлено критерії віднесення поселень до певного типу й визначення статусу 
міських (міста та містечка) і сільських населених пунктів із наданням їм певних самоврядних прав. Тому така 
ситуація донедавна відображала менший ступінь територіальної концентрації промисловості порівняно з 
іншими індустріальними країнами ЦСЄ. У Чехії трапляються також сільські поселення, де проживає від 2 тис. 
до 5 тис. мешканців, проте за промисловим чи адміністративним значенням, чи характером благоустрою й 
забудови їх однозначно можна віднести до міських поселень. Деякі сільські поселення мають також 
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промисловий характер, особливо за наявності місцевої сировинної бази для промисловості будівельних 
матеріалів, керамічної промисловості тощо. Окремі малі поселення використовуються як центри відпочинку, 
санаторно-курортні центри, деякі мають культурно-історичне значення. Населені пункти, які є центрами 
місцевого значення (центрами общин), забезпечують населення всіма необхідними соціально-побутовими й 
комунальними послугами. 

Сільські поселення країни досить різноманітні щодо віку існування, який відображає особливості 
заселення території країни, характер забудови й займаної площі. На старі першопочаткові села наклали 
значний відбиток умови сільськогосподарського виробництва, який ще відображається в плануванні, що 
мало змінилося з часом. Для здавна заселених лісостепових районів країни і прилеглих зон світлих дубових 
лісів характерна велика строкатість форм сільських поселень через поширеність черезсмужжя земельних 
ділянок або «плужін» (чес. plužina). Плужіна складалася з великих правильних (місцями й неправильних, 
наприклад, у Полаб’ї) земельних смуг, розділених на більш вузькі ділянки – парцели, ширина яких була тим 
меншою, чим більше роздроблене землекористування. У західній частині країни зі смужковою плужіною 
генетично пов’язані населені пункти, планувальний центр яких – сільська площа. Тому в таких селах 
переважають прямокутні блоки (квартали) будинків. Трапляються й інші форми планувальної структури 
поселень, наприклад поселення вздовж місцевих доріг (т. зв уліцовки), придорожні села з майданом 
(перехідна форма) і прості придорожні села з будинками, які тісно розміщені вздовж транзитних доріг.  

Для родючих рівнин та низовин південно-східної частини Моравії характерні менш складні форми 
сільських поселень. Тут переважають придорожні села. У гірських районах на півночі й заході Чеського 
масиву, де в минулому склалася загуменна система землеволодіння та землекористування з позасадибним 
облаштуванням полів на родючих ділянках серед лісових масивів, сформувалася садибно-рядова форма 
планування сільських поселень, у багатьох випадках дуже протяжна вздовж річок, доріг або улоговин. 

Усі планувальні форми сільських поселень Чехії відносять до трьох типів, які відображають найсуттєвіші 
особливості сільського розселення в країні

108
. Вони генетично пов’язані з переважаючим у минулому типом 

землекористування (плужіни) і часом сільськогосподарського освоєння території.  
Перший тип характеризується поширенням компактних сільських поселень із більш чи менш чітким 

фронтом будинків та їх блоків (кварталів), які розділені переважно або тільки сільськими дорогами. Села 
цього типу, зазвичай, невеликі за розмірами в чеських землях. Особливо виділяється південь історичної 
Богемії – класичний край невеликих (50–150 жителів) сіл.  

Некомпактні й малокомпактні поселення із садибним плануванням, із більш або менш ізольованими 
дворами від оброблюваних земель, мають витягнуту форму з рядком будинків. Вони поширені в горах 
північної частини Чехії. 

Третій тип поселень – це розкидані сільські поселення, які трапляються в гірських місцевостях і 
молодих областях заселення. 

Населені пункти в ЧР мають офіційно визначені межі на основі земельного кадастру й закріплені 
земельні угіддя, які разом із забудованими територіями та транспортними шляхами складають кадастрову 
площу території самоврядних міських і сільських общин. Найбільші площі займають кадастрові території 
найбільших міст Праги (496,1 км

2
), Брно (230,2 км

2
), Острави (214,2 км

2
) й інших великих міст, які 

складаються з окремих кадастрових одиниць. Загалом 16 міських поселень країни мають територію понад 
100 км

2
. У республіці є також п’ять військових адміністративних одиниць, які мають площу території від 

158,2 км
2
 (Бржезіна в Південноморавському краї) до 331,6 км

2
 (Градіште в Карловарському краї). Це військові 

полігони, де розміщені військові об’єкти й військові поселення. Бржезіна – найменше за чисельністю 
окреме військове поселення в Чеській Республіці, де на 1.01.2012 р. проживало всього два жителі. Серед 
інших військових поселень – Лібава (1,1 тис. жителів) в Оломоуцькому краї), Брди (31 житель) – у 
Середньочеському краї та Болетіце (0,4 тис. жителів) – у Південночеському (рис. 3.42). Великі площі 
займають колишні військові поселення в місцях дислокації військових частин колишнього СРСР до 1991 р. 
(Ральско та ін.), а також міські поселення в передгірських і гірських районах із розосередженою забудовою 
(Бор, Тепла, Прашіли, Воларі, Стожець, Горна Плана та ін.).  

До найменших населених пунктів за розмірами територій належать села, куротні селища й наукові 
містечка. В країні нараховується 56 самоврядних сільських поселень із площею займаної території 1,5 км

2
 і 

менше. Найменший населений пунктом за розмірами території – село Завіст в окресі Бланско 
Південноморавського краю (усього 0,42 км

2
 території)

109
. Менше 1 км

2
 займають території 13 сіл (курорт 

Карлова Студанка в Моравсько-Сілезькому краї – 46 га, села Струков, Йосефув Дул, Горні Лапач та ін.). 
Картина розселення населення досить мозаїкова, оскільки міське й сільське розселення населення 

утворюють разом найрізноманітніші територіальні поєднання (рис. 3.41 і 3.42). Вони формують територіальні 
системи розселення, які в умовах горбисто-гірської країни, якою є Чехія, розмежовуються історичними та 
природними рубежами (передусім залісненими гірськими хребтами й ріками). Територіальні системи 
розселення формуються навколо міських поселень або груп невеликих центрів, які виконують 
адміністративні та організаційно-комунікаційні функції. 

Населені пункти районного значення є середньою ланкою в системі розселення й виконують 
організуючу функцію у зв’язках між сільськими населеними пунктами та містами. Їхня діяльність носить 
переважно сільськогосподарський характер. Центри районного значення формують ядра сільського 
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розселення на урбанізованих територіях
110

. Вони відіграють роль промислових центрів і центрів 
обслуговування населення. 

Процеси формування систем розселення в Чеській Республіці мають свою специфіку, зумовлену 
історичним розвитком та значною різноманітністю природних умов. Надзвичайна дисперсність населення в 
минулому пов’язана із сільськогосподарським виробництвом. Ріст промисловості створив передумови для 
утворення великих урбанізованих областей (рис. 3.41–3.43).  

Домінантною формою розселення в країні стали системи розселення населення, урбанізаційними 
ядрами яких є потужні міські агломерації. Агломерації та найбільші міста ЧР разом із комунікаціями 
(магістралями, транспортними коридорами тощо), які їх з’єднують, становлять опорний каркас розселення 
країни. Для Чехії характерний «зірковий» опорний каркас території здебільшого з радіально-кільцевою 
структурою населених місць (рис. 3.43). 
  

 
 

Рис. 3.43. Система розселення населення й зони розвитку Чеської Республіки 
Джерело : http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/CB001DAD36/$File/137008a2.pdf. 

 
У країні виділяють значну кількість районів розселення населення. Найбільша їх кількість трапляється в 

Богемії, де невеликі за розмірами індустріалізовані місцевості Північної й Східної Чехії (райони міст Ліберець 
і Яблонець-над-Нісоу, передгір’я Крконош тощо) формують урбанізований ландшафт, у якому середні й 
невеликі міста чергуються з робітничими промисловими селами. Інший характер має Північночеський 
буровугільний басейн, де залишилося мало сільських населених пунктів. 

У районах із відносно одноманітним рельєфом, які мало індустріалізовані, різко виділяються більші за 
розмірами територіальні системи розселення. Так, південь Чехії й південний захід Моравії характеризуються 
поширенням систем розселення з різким переважанням малих сіл і розкиданими поодинці крайовими 
центрами (Чеське Будейовіце та Йїглава) і малими міськими поселеннями (містами й містечками) (рис. 3.39 і 
3.42). Проте область нижньої течії Морави, де домінує низовинний рельєф, виділяється великими селами  
(1–2 тис. мешканців) і декількома невеликими містами (Годонін, Бржецлав та ін.). 

Уряд республіки розробляє заходи щодо регулювання росту територіальних систем розселення й 
просторового розвитку окремих країв і країни загалом. Політика просторового розвитку спрямована на 
формування зон та осей розвитку. Зони просторового розвитку й найбільшої концентрації поселень 
формуються навколо столиці та крайових центрів у межах територій із високим рівнем урбанізації (рис. 3.43). 
Осями просторового розвитку й систем розселення є транспортні коридори, що формуються автострадами, 
швидкісними шосе, шосе 1 і 2 категорій, а також залізницями. Зміни в структурі систем розселення 
стимулюються економічними та соціальними факторами. Вони регулюються на основі принципів і проектів 
урбанізації та розселення населення в довгостроковій перспективі. 

Отже, особливості системи розселення населення в Чехії визначаються малочисельністю великих міст 
та їх низькою, за винятком столиці, людністю (150–360 тис. мешканців), великою кількістю малих міст, 
поширенням поселень проміжного (напівміського-напівсільського) характеру та різким переважанням 
невеликих населених пунктів у сільській місцевості. У країні існує проблема реконструкції системи 
розселення у зв’язку з необхідністю концентрації як промислового, так і сільськогосподарського виробництва. 

 
3.6. Урбанізаційні процеси 

 
Чеська Республіка – одна з країн Європи, де ще в середні віки виникло багато міст, тому вони мають 

неповторний національний колорит і міська культура відзначається старовинним походженням. Нині значна 
частка міст – історичні центри і міста-пам’ятки. Країна має густу мережу міських поселень (особливо дрібних) 
(рис. 3.37–3.40), більшість яких існує вже багато століть. Ще в ХІІІ ст. всі населені пункти на чеських землях 
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почали поділяти на села, міста й містечка. Багато міст країни виникло на берегах рік, у місцевостях зі 
зручними транспортними підходами. У ХIV ст. створюється багато містечок, які були переважно малими 
населеними пунктами, проте виконували управлінські, організаційні й торговельно-ремісничі функції. Як 
зазначає чеський учений Едуард Маур, відстань між двома сусідніми містечками в ті часи коливалася від       
5 до 20 км. Міста Чехії ще в середньовічні часи наділялися відповідними самоуправними правами й мали 
магдебурзьке право. Вони виконували функцію центрів ремісництва, культурного та суспільного життя. Із             
ХVI ст. всі міські поселення стали називати містечками. Так, у 1762 р. на чеських землях існувало 347 міст і 
465 містечок, а в 1857 р. – 450 міст і 420 містечок

111
. Після проголошення незалежності Чехословацької 

Республіки в 1918 р. статус міських поселень був офіційно визнаний.  
На початку ХХ ст. в Чехії почали проявлятися нові риси урбанізаційних процесів, про що свідчать зміни 

в рівні урбанізації держави. Так, у 1921 р. у містах із населенням понад 10 тис. осіб проживало 21,7 % 
населення чеських земель, а якщо брати до уваги й невеликі «містечка» з населенням понад 2 тис. осіб, то 
частка міських жителів уже тоді становила 44,9 %

112
. У 1938 р. кількість міст у Чехословацькій Республіці 

складала 524, а містечок – 535. Після встановлення комуністичного режиму в Чехословаччині в 1948 р. назва 
«містечко» перестала вживатися. За законом № 13/1954 Sb. про народні вибори у 1954 р. здійснено реформу 
виборчої системи. Це привело до фактичної ліквідації міських органів самоуправління в малих поселеннях і 
зникнення терміна «містечко», оскільки найбільші поселення отримали статус самоврядних поселень 
(агломерованих общин) (чес. obec), а малі міські поселення їх не отримали. Тому до недавнього часу в Чехії 
не було офіційних критеріїв для визначення статусу міських поселень.  

Після «Оксамитової революції» 1989 р. представники общин (громад), які в минулому мали статус 
містечок, і міські органи управління заявили про його відновлення. У 1990 р. Чеська народна рада схвалила 
закон про общини й головне місто Прага, таким чином фактично відновила самоврядування общин, які мали 
статус міст і містечок у минулому до 17.05.1954 р. Статус міста отримали ті міські общини, які після     
1954 р. мали виборні міські органи  самоуправління. У 2000 р. в ЧР прийнято новий закон № 128/2000 Sb. щодо 
реформування місцевого самоврядування й визначення повноважень територіальних громад (общин). За 
цим законом понад чотирьом десяткам історичних міст повернуто статус міста та майже трьом десяткам 
общин – історичних містечок – підвищено статус або надано статус міста. Повернення статусу міста чи 
містечка або його надання віднесено до компетенції Палати депутатів чеського парламенту. У січні 2006 р. 
Палата депутатів чеського парламенту схвалила новий Закон про общини (муніципальний устрій)                  
№ 234/2006 Sb., за яким відновлювався статус містечок. Цей закон набрав чинності з 1 червня 2006 р. На 
підставі § 3 статті 1 цього закону президія Палати депутатів має право підвищувати статус населених пунктів 
до міста для тих общин, чисельність населення яких перевищує 3000 жителів. З історичних міст цьому 
критерію тоді не відповідали п’ять общин, які мали чисельність жителів менше встановленого критерію, але 
понад 2000 осіб.  

Відповідно до ст. 2 цього закону містами стали всі населені пункти з чисельністю жителів понад 3 тис. 
осіб, а також поселення з меншою чисельністю населення, які до 17.05.1954 р. мали статус міста. Цим же 
законом визначались історичні міські поселення зі статусом «містечок», які мають чисельність населення 
менше 3 тис. осіб, а також ті поселення, які до 17.04.1954 р. мали такий статус. Статус міста і містечка може 
бути змінений лише Палатою депутатів чеського парламенту. На 1.01.2006 р. можливість подати прохання 
через владні структури про надання або зміну статусу міських поселень мали 95 історичних міст і                     
390 містечок. Серед 95 общин, які претендували на статус міста, 20 мали менше 500 жителів, 23 общини – 
від 500 до 999 жителів, 47 – від 1000 до 1999 жителів і лише п’ять − від 2 до 3 тис. жителів. Із 390 общин, які 

могли претендувати на відновлення статусу містечок, 23 мали чисельність населення менше ніж                      
300 жителів, 181 – від 300 до 999 жителів, 139 – від 1000 до 1999, 387 – від 2000 до 3000 і дев’ять общин – 
понад 3 тис. жителів. Протягом 2006–2008 рр. і в січні   2009 р. статус міст поновлено 61 історичному місту. У 
наступні роки відбувалися незначні зміни в статусі міських поселень. Так, у 2011–2012 рр. статус міст 
отримали вісім поселень, а містечок – п’ять. Залишилося ще близько 20 поселень, яким статус міських 
поселень ще не повернуто. Нині найбільше таких історичних міст в Устецькому, Середньочеському й 
Карловарському краях. На час чергового перепису населення 26 березня 2011 р. в ЧР нараховувалося                 
601 місто, проте три з них не мали статусу самостійної общини та входили до складу інших общин. В 
адміністративному відношенні також 168 малих міст із кількістю жителів менше 2 тисяч віднесено до 
самоврядних общин сільського простору згідно з планами просторового планування ЧР. На 1.01.2013 р. 
кількість міст зросла до 602. 

У 2006 р. статус містечок отримали 123 самоврядних населених пункти (общини). Два містечка 
(Стрмілов і Вернержіце) у тому ж 2006 р. переведено в ранг міст. У 2007 р. статус містечка отримало                      
51 поселення, у 2008 р. – 20, а у 2009–2012 рр. – 13 історичних поселень й одне сільське поселення 
(Шевєтін). Отже, на кінець 2012 р. в Чеській Республіці статус містечок мали 212 поселень, із них                        
208 історичних поселень відновили свій міський статус, який вони мали в минулому. Чотири сільських 
населених пункти також отримали статус містечок через їхню важливу роль у виконанні промислових, 
транспортних (наприклад Шевєтін), культурно-освітніх та адміністративно-організаційних функцій (Окржишки, 
Павліков, Слабце). 

Класичними містами в Чехії можна вважати всі, за рідким винятком, населені пункти, котрі мають понад 
5 тис. мешканців, і більшість поселень міського типу з  2–5 тис. мешканців. За класифікаційними ознаками 
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нині до міст у Чехії відносять населені пункти з характерними ознаками міського способу життя – передусім із 
планомірною й багатоповерховою забудовою, із числом жителів не менше 2 тис. осіб і відповідною 
соціальною інфраструктурою, а також великою густотою населення, компактністю та концентрацією 
виробництва, типовою демографічною, соціальною й професіональною структурою жителів, низьким рівнем 
зайнятості населення в сільському господарстві тощо. 

До малих міст відносять населені пункти з населенням понад 2 тис. осіб і частково багатоквартирною 
забудовою. Міста з кількістю жителів менше 2 тис. вважають надто малими. Це переважно історичні населені 
пункти, поселення з цінними історичними пам’ятками. До малих і надто малих міських поселень відносять і 
містечка, серед яких багато таких, де проживає менше 1000 мешканців.  

Протягом 2004–2008 рр. рівень урбанізації країни дещо зріс із 70,2 % у 2004 р. до 72,5 % на початок 
2009 р. унаслідок переведення частини населених пунктів у ранг міських протягом 2006–2008 рр. на підставі 
нового закону про статус общин, росту рівня народжуваності населення та імміграційних притоків. Проте в 
наступні роки з падінням темпів росту населення рівень урбанізації дещо знизився й на початок 2012 р.  
становив 72,02 %. Міські території нині займають 11,2 % (16 693 км

2
) території країни, на яких розміщено           

515 самоврядних міських общин і де проживає 7,3 млн мешканців, що становить 70,2 % від загальної 
чисельності населення країни. Тому в статистичних довідниках наявні розбіжності щодо показників рівня 
урбанізації країни, оскільки часто не враховуються жителі 168 міст країни, які в адміністративному й 
планувальному відношенні віднесені до сільських місцевостей.   

На 1 січня 2012 р. в містах і містечках як поселеннях міського типу Чехії загалом проживало 7 млн              
566  тис. жителів, причому понад 53 % міського населення сконцентровано в містах із чисельністю жителів 
понад 10 тисяч. На початок 2012 р. в містечках Чеської Республіки проживало понад 244 тис. осіб (2,4 % 
усього міського населення країни). Найбільша чисельність населення, що проживає в містах, сконцентро-
вана, окрім Праги, в Моравсько-Сілезькому (929 тис. жителів), Південноморавському (понад 726 тис. жителів) 
і Середньочеському (678 тис. жителів) краях, а найменше – у містах Карловарського краю (251 тис. жителів) 
(табл. 3.15). У містечках Середньочеського краю проживає близько 53 тис. осіб, Південноморавського – 
понад 46 тис. осіб) і в краї Височіна – понад 46 тис. осіб), а найменше – у містечках Ліберецького й 
Карловарського країв (1,4 і 1,7 тис. осіб, відповідно).  

Таблиця 3.15 
Чисельність та статус міських  населених пунктів 

Чеської Республіки на 1.01.2012 р.* 
 

Край 

Кількістьміст на 1.01.2012 р., 
одиниць 

Кількість 
містечок  

на 1.01.2012 р., 
одиниць 

Кількість жителів  
на 1.01.2012 р., осіб 

звичайні статутарні міста містечка 

Прага  - 1 (статус столиці) -  1 241 664 - 

Середньочеський 80 2 47 677 647 52 655 

Південночеський 53 1 20 408 494 25 654 

Пльзеньський 55 1 11 385 277 10 617 

Карловарський 36 1   1 250 778    1673 

Устецький 53 5   9 659 665    7686 

Ліберецький 37 2   2 341 329     1402 

Краловеградецький 47 1 10 372 688 13 109 

Пардубецький 37 1   9 321 711    7342 

Край Височіна 33 1 40 293 312 46 400 

Південноморавський 48 1 40 726 454 47 444 

Оломоуцький 27 3 12 361 387 16 725 

Злінський 29 1   6 352 534    9775 

Моравсько-Сілезький 37 5    3 928 611     4285 

Чеська Республіка 572 26 210   7 321 551       244 767 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
На 1.01.2012 р. в Чеській Республіці нараховувалося 598 населених пунктів зі статусом самоврядного 

міста, із них 132 мали чисельність населення понад 10 тис. осіб. Столиця країни – м. Прага – має статус 
головного міста країни, який визнаний окремим законом. Прага – окрема община, яка прирівнена до статусу 
краю – найвищої адміністративної одиниці країни. У столиці проживає 1247 тис. мешканців (на 1.01.2013 р.). 
Крайові міста  згідно із законом є центрами країв. Серед міст країни особливо виділяються так звані 
статутарні міста, яких на початок 2013 р. нараховувалося 25 (табл. 3.15). Статутарні міста мають 
особливий адміністративний статус через виконання ними функцій крайових і районних центрів, 
організаційних центрів оточуючих територій. Їхній статус визначений законом 2000 р. Вони поділяються на 
міські частини, або міські округи, яким передаються деякі компетенції від міської влади. Інші міста мають 
звичайний статус самоврядних общин, окрім трьох міст, які не мають цього статусу і входять до складу 
общини поряд з іншими населеними пунктами. 

Найбільшу кількість міст сконцентровано в промислово розвинутих краях – Середньочеському (82), 
Устецькому (58), Пльзеньському (56) і Південночеському (54). Найменшу кількість міст мають Оломоуцький і 
Злінський краї – по 30. Містечка найбільш поширені в Середньочеському (47) і Південноморавському (40) 
краях та краї Височіна (40). У Карловарському краї всього одне міське поселення з таким статусом                  
(табл. 3.15). 
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Найбільшими в ЧР є міста, число жителів у яких перевищує 100 тис. осіб. Таких міст у Чехії 
нараховується шість: Прага, Брно, Острава, Пльзень, Оломоуц і Ліберець (табл. 3.16, рис. 3.44). У них 
проживає близько 21 % населення країни (2190 тис. осіб на 1.01.2012 р.). Міста Острава, Пльзень та 
Оломоуц мають тенденцію до зменшення чисельності населення через значний відтік населення в інші 
регіони країни. В Оломоуці кількість жителів на кінець 2011 р. зменшилася до 99,5 тис. осіб і місто перейшло 
в категорію населених пунктів із чисельністю жителів від 50 до 100 тис. осіб.  

 

 
 

Рис. 3.44. Співвідношення чисельності жителів у великих 
і найбільших містах Чеської Республіки 

 
Великими містами в Чеській Республіці вважають також міста з чисельністю мешканців від 50 до                

100 тис. осіб. За даними перепису 1980 р., в Чехії  нараховувалося 17 таких міст. На початок 2012 р. їх число 
зменшилося до 16, оскільки Хомутов й Оломоуц перейшли в категорію середніх міст через зменшення 
чисельності населення протягом 2005–2012 рр., а Ліберець – у групу міст із чисельністю жителів понад               
100 тис. (рис. 3.44). Нині у цій групі міст проживає всього близько 11 % населення Чехії (1137 тис. осіб на 
1.01.2012 р.). Деякі великі міста (Усті-над-Лабем, Злін, Кладно, Гавіржов, Мост, Карвіна, Фрідек-Містек та ін.) 
мають негативні тенденції щодо зменшення чисельності населення (табл. 3.16) через його відтік в інші 
регіони й міста країни та низькі показники його природного приросту. Ця група міст характерна для 
найкрупніших гірничопромислових районів ЧР, які розвиваються на базі Північночеського та Остравсько-
Карвінського басейнів, а також для основних житниць країни, де інтенсивне сільське господарство 
поєднується з розвинутою обробною промисловістю – для Полаб’я й особливо для південної та центральної 
частин Моравії.   

Таблиця 3.16 
Кількість населення у великих містах Чеської Республіки у 2004–2011рр.* 

 

 
Назва міста 

Кількість жителів  
на 1.01.2004 р.,  

осіб 

Кількість  жителів 
на 31.12.2006 р., 

осіб 

Кількість жителів 
на 31.12.2008 р., 

осіб 

Кількість жителів 
на 31.12.2011 р., 

осіб 

Прага 1 165 581 1 188 126 1 233 211 1 241 664 

Брно    369 559    366 680    370 592    378 965 

Острава    313 088    309 098    307 767    299 622 

Пльзень    164 180    163 392    169 273    167 302 

Ліберець      97 770      98 781    100 914    102 005 

Оломоуц    101 268    100 168    100 373      99 529 

Усті-над-Лабем       94 105      94 565     95 289      94 258 

Чеське Будейовіце      95 245      94 747     94 936      93 620 

Градець-Кралове      95 195      94 255     94 497      93 490 

Пардубіце     88 741      88 316     89 892      89 552 

Гавіржов     84 914      84 219     83 558      78 503 

Злін     79 177      78 122     77 803      75 660 

Кладно     70 003      69 276     69 906      68 682 

Мост     67 905      67 691     67 438      67 058 

Карвіна     63 677      63 045     62 661      58 833 

Опава     60 252      59 156     58 807      58 281 

Фрідек-Містек    60 290      59 416     59 007      57 747 

Йїглава    50 100      50 916     51 143      50 669 

Карлові Вари    51 807      50 691     51 459      50 594 

Тепліце    51 223      51 046     51 461      50 384 

Дечин     52 058      52 165     52 282       50 311 

Хомутов     50 251      49 817     49 926       49 540 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
До середніх міст у масштабах Чехії відносять міста з чисельністю жителів від 20 до 50 тис. осіб. Таких 

міст нині нараховується 42 (рис. 3.45). Це переважно промислові та адміністративні центри (Хомутов, Млада-
Болеслав, Простейов, Чеська Ліпа, Пршеров, Яблонець-над-Нісоу, Тршинець, Табор, Зноймо та ін.). У них 
проживає близько 12 % усього населення країни (1217 тис. жителів на 1.01.2012 р.). 
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Рис. 3.45. Розміщення міст Чеської Республіки на 1.01.2012 р. 

 
Малі міста з кількістю жителів від 10 до 20 тис. осіб концентрують значну частку міського населення 

Чехії (955 тис. осіб на 1.01.2012 р.). Більшість із них – багатофункціональні центри низових адміністративних 
одиниць. Нині їх нараховується 68. Деякі з них у перспективі можуть перерости в категорію середніх 
(Мельнік, Жатець, Граніце, Бероун, Лоуні, Отроковіце, Кралупи-над-Влтавоу, Кадань та ін.) за умови 
збільшення інтенсивності росту населення. 

Для ЧР характерна наявність великої кількості невеликих міст із кількістю жителів від 2 до 10 тис. 
мешканців (рис. 3.38 і 3.44). На 1.01.2005 р. їх нараховувалося 396, а на 26.03.2011 р. – 356 (58,4 % усієї 
чисельності міст). Серед них – 218 міст із кількістю жителів від 2 до 5 тис. осіб. Зменшення їх кількості 
пов’язано з міграційним відтоком населення й депопуляційними процесами, що зумовило перехід частини 
таких міст у нижчу категорію. Густота населення в них невелика, помітна частка населення (до 15 %) працює 
в сільському господарстві. Найбільша їх кількість сконцентрована в Південноморавському, Середньо-
чеському, Пльзеньському та Моравсько-Сілезькому краях, а найменша – у Карловарському краї  (табл. 3.15). 

Чехія виділяється значною часткою дуже малих міст і містечок. На 26.03.2011 р. в країні 
нараховувалося 87 міст із чисельністю жителів від 1 до 2 тис. жителів, а також 27 населених пунктів зі 
статусом міста, у яких чисельність жителів – менше 1000 осіб. Усі ці міські поселення в минулому мали 
статус містечок або міст. Найменшими за чисельністю жителів є міста Пршебуз (74 жителів на 26.03.2011 р.) 
в Карловарському краї, Лоучна-под-Кліновцем (91 житель) в Устецькому краю

113
, а також Божі Дар                        

(196 жителів) у Карловарському краї, Вислуні (351 житель) – в Устецькому, Рейштейн, Янов, Рожмберк-над-
Влтавоу, Андєльска Гора та ін. (табл. 3.17). Усі вони виділені в окремі міські общини. З історичних міст 
найменшим чеським містом є Рабштейн-над-Стржелоу (25 жителів), яке нині – частина міської общини 
Манєтіна й не має самостійних органів управління. У республіці простежуємо ще 30 історичних міст, проте 
вони донині не мають міського статусу, хоча є самоврядними общинами сільського типу. 

Таблиця 3.17 
Міста Чеської Республіки з кількістю жителів менше 1000 осіб на 26.03.2011 р.* 

 

Місто 
Чисельність жителів, 

осіб 
Місто 

Чисельність жителів, 
осіб 

Пршебуз 74 Хіше 595 

Лоучна-над-Кліновцем 91 Маштьов 615 

Божі Дар 196 Старков 623 

Рейштейн 255 Дештна 734 

Янов 313 Пец-под-Снєжкоу 739 

Вислуні 351 Красно 739 

Андєльска Гора 373 Янске Лазнє 818 

Рожмберк-над-Влтавоу 396 Страж-над-Нежаркоу 851 

Красне Удолі 427 Мілетін 897 

Гора Свате Катержіни 437 Високе Веселі 907 

Утері 454 Бердружіце 948 

Рабі 499 Червена Ржечіце 963 

Горні Блатна 527 Бльшані 971 

Ледвіце 568 Бечов-над-Теплоу 1000 
* Складено за: Seznam měst v Česku podle počtu obyvatel // http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_m%C4%9Bst_v_% 

C4%8Cesku_podle_po%C4%8Dtu_obyvatel. 
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http://www.czso.cz/%20csu/2008edicniplan.nsf/
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В адміністративному плані міста країни виділяються в окремі міські общини, які виступають як окремі 
муніципалітети. Частину міських поселень адміністративно включено до общин, які утворюють сільський 
планувальний простір (168 міст та багато містечок). На одну міську общину в середньому по країні припадає 
32,4 км

2
 території і 14,3 тис. жителів. Міські общини в середньому складаються із шести частин, якими 

можуть бути навіть окремі поселення сільського типу. Міста Карловарського краю в середньому складаються 
з дев’яти частин, а найменше окремих частин мають міста Південноморавського (три частини), Злінського 
(три частини), Моравсько-Сілезького й Оломоуцького країв. Середня густота населення на територіях 
міських общин країни становить 440 осіб/км

2
. Найвища густота заселеності міського простору характерна для 

Праги (2503 жителів на 1 км
2
), великих і середніх міст. Середня густота заселення всіх міських общин у краях 

ЧР коливається від 238 осіб/км
2
 на Височіні до 535 осіб/км

2
 у Моравсько-Сілезькому краї

114
. Загалом 26 міст 

країни мають середню густоту населення понад 1000 осіб /км
2
. Найбільше їх в Устецькому (6) і Моравсько-

Сілезькому (5) краях. Такі міста відсутні в Краловеградецькому краї й краї Височіна. Проте в республіці є 
значна кількість міст (понад 40) із середньою густотою населення менше 100 осіб/км

2
. Найбільше таких 

малих міст характерно для Південночеського (10) і Моравсько-Сілезького краю (5). В Устецькому й 
Краловеградецькому краях таких міст немає.  

Чеська Республіка – країна зі старовинною міською культурою, оскільки її міста створювалися віками та 
через це в Чехії дуже велика кількість історичних міських поселень. Тому міста відзначаються 
багатоманітністю забудови різних стилів, які відображають тривалість їхнього історичного шляху розвитку. 
Планувальна структура чеських міст чітко відображає їхній територіальний ріст та функції, які міста 
виконували раніше. У планувальній структурі більшості міських поселень досить чітко виділяються три 
складові частини: ядро, старовинні передмістя й нові міські райони. Усі міста мають складне планування з 
чітко вираженим центром (ядром) із добре замощеними вулицями і старовинними будинками великої 
архітектурної цінності. Понад 30 міських поселень оголошені містами-заповідниками, у центральних частинах 
яких не можна будувати чи перебудовувати без дозволу урядових органів.  

Більш одноманітними є містечка Південної Моравії та гірничопромислові міські поселення, особливо 
вугільні, міста й містечка, які сформувалися в капіталістичну епоху. Також архітектурною одноманітністю 
відрізняються міські поселення, де за роки соціалістичної влади зведено нові обширні мікрорайони з 
багатоповерховою забудовою. Більшість таких міст розміщені у вугільних басейнах. За роки соціалістичної 
влади побудовано нові міста, зокрема Гавіржов (80 тис. жителів) – житловий супутник Острави, а також нові 
райони переважно в невеликих промислових центрах, де нерідко нова частина міст більше старої (Ждяр-
над-Сазавоу, Мост, Карвіна та ін.). У великих містах ведеться житлове будівництво переважно на окраїнах із 
метою зменшення густоти населення в окремих центральних районах міст (наприклад, в одному з 
найстаріших районів Праги Жижкові густота населення перевищує 70 тис. осіб на 1 км

2
), розвантаження 

окремих районів, які несуть на собі весь тягар внутрішнього транспорту міста.  
У післявоєнні роки процеси урбанізації в ЧР прискорилися завдяки росту промислового виробництва, 

яке стало головним містоутворювальним фактором. Особливо це відбилося на розвитку місцевих торгово-
розподільчих та адміністративних центрів, функції яких суттєво змінилися. У країні залишилося мало міст, де 
б промисловість і реміснича та обслуговуюча діяльність не переважали серед занять місцевого населення. 
Характерною особливістю стала поліфункціональність великих і середніх міст, а також частини малих 
міських поселень. Залежно від ролі й місця міських поселень, їх величини, генезису, функцій і географічного 
розподілу (локальний чи більш або менш повсемісний характер) усі чеські міські поселення вчені поділяють 
на три основні категорії: 1) міста – фокуси багатосторонніх місцевих зв’язків (культурних, господарських, 
побутових й ін.); 2) міські поселення, для яких локальні зв’язки не мають великого значення, а вирішальну 
роль відіграють не місцеві зв’язки; 3) міста, які мають певний район тяжіння, проте їх розвиток пов’язаний із 
різноманітними зв’язками, які не обмежуються цим районом. Міста першої та третьої категорій є багато-
функціональними центрами. До третьої найскладнішої категорії відносять усі великі міста країни (Прага, 
Острава, Брно та ін.). Для першої категорії міських поселень – локальних центрів – належать крайові й 
районні центри (Градець-Кралове, Усті-над-Лабем, Оломоуц, Чеське Будейовіце та ін.). Вони відрізняються 
вигідністю мезоположення й відіграють помітну роль як транспортні вузли, мають добре розвинуту 
промислову функцію. До цих міст близька численна група міст із низьким ступенем централізації (значна 
частина районних центрів). Серед них є міста зі значною промисловістю (Колін, Яблонець-над-Нісоу та ін.) і 
міста, у яких промисловість не представлена підприємствами загальнодержавного значення (Табор, Зноймо, 
Жатець та ін.). 

Друга категорія міст –  найчисленніша. До них належать невеликі чисто промислові міста, зазвичай із 
чисельністю мешканців менше 10 тис. осіб. Більшість міст цієї групи вузькоспеціалізовані. Вони характерні 
для Остравсько-Карвінського й Мостецького вугільних басейнів, Підкрушногір’я та інших регіонів країни. 
Особливу групу складають курортні міста, які трапляються рідко. Загалом міські поселення різного рангу й 
категорії при високій густоті поселень мають сильний вплив на довкілля та виконують роль центральних 
місць. 

Сучасні процеси урбанізації в ЧР мають свою специфіку, зумовлену історичним розвитком країни, 
розвитком ремесел і промислового виробництва та значною різноманітністю природних умов. Розвиток 
промислового виробництва створив передумови для утворення значних урбанізованих ареалів. У 
найбільших міських агломераціях починають чітко проявлятися процеси субурбанізації, проте існують суттєві 
відмінності в рівнях урбанізованості території країни. Так, тільки п’ять країв мають рівень урбанізації (частка 
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міського населення в загальній чисельності населення) вищий за середньодержавний (табл. 3.18). Найвищий 
рівень урбанізації, за винятком Праги (100 %), у краях Західної Чехії (Карловарський (83,3 % від усього 
населення краю), Устецький (80,6 %), Ліберецький (78,1 %)). Дещо нижчий рівень урбанізації характерний 
для Моравсько-Сілезького й Пльзеньського країв. Найнижчий рівень урбанізації спостерігається в Середньо-
чеському (57,1 %), Оломоуцькому (59,2 %) і Злінському (61,6 %) краях (рис. 3.46). 

Таблиця 3.18 
Чисельність міського населення й рівень урбанізації  

в краях Чеської Республіки на 1.01.2012 р.* 
 

 
Край 

Загальна кількість 
міських поселень, 

одиниць 

Загальна кількість 
міського населення, 

осіб  

Рівень  
урбанізації,  

% 

Прага      1 1 241 664 100,0 

Середньочеський 129    730 302   57,1 

Південночеський   74    434 148   68,2 

Пльзеньський   67    395 894   69,2 

Карловарський   38    252 451   83,3 

Устецький   67    667 351   80,6 

Ліберецький   41    342 731   78,1 

Краловеградецький  58    385 797   69,7 

Пардубецький   47    329 053   63,7 

Край Височіна   74    339 712   66,4 

Південноморавський   89    773 898   66,4 

Оломоуцький   42    378 112   59,2 

Злінський   36    362 309   61,5 

Моравсько-Сілезький   45    932 896   75,8 

Чеська Республіка 808 7 566 318 72,02 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 

За чисельністю міських жителів першість серед країв утримують м. Прага, Моравсько-Сілезький, 
Південноморавський і Середньочеський краї, на території яких розміщені найбільші міста країни й велика 
кількість міських поселень. Найменшу чисельність міських жителів має Карловарський край, проте він є лідером 
за рівнем урбанізації (табл. 3.18). Помітний деякий спад у рівнях урбанізації протягом 1995–2008 рр. як по 
країні загалом (на 0,3 %), так і в окремих краях:  Карловарському – на 1,5 %, Устецькому – на 0,7 %, 
Ліберецькому – на 1,1 %, Краловеградецькому – на 0,8 % через відтік міського населення з вугледобувних 
депресивних поселень. Ця тенденція продовжує домінувати й до сьогодні. Водночас спостерігалося деяке 
зростання рівня урбанізації в Середньочеському, Пльзеньському, Злінському краях й Височіні. Це зумовлено 
демографічними процесами в промислово розвинутих краях і міграційними процесами при помітному 
збільшенні притоку іммігрантів у міські поселення цих країв, а також відновленням статусу містечок і міст для 
частини історичних поселень.  

Серед районів Чеської Республіки найвищий рівень урбанізації мають міські райони – Головне місто 
Прага й Брно-мєсто (100 %), а також райони, де розміщені великі й середні міста та характерна невелика 
кількість сільських поселень (Пльзень-мєсто (93,1 %), Мост, Карвіна, Дечін, Хомутов, Хеб, Ліберець й ін.) 
(рис. 3.46). Загалом 19 окресів (районів) Чехії мають рівень урбанізації, вищий за загальнодержавний 
показник (70,5 % у 2008 р. і 72,0 % у 2011 р.). У більшості районів країни рівень урбанізації коливається від 
60 до 70 %. Із 77 районів лише шість мають рівень урбанізації нижчий за 50 %. Це райони з високою густотою 
сільського населення в Південній Моравії (Годонін і Брно-венков), а також приміські райони навколо великих 
міст, які виділені в окремі адміністративні одиниці (Прага-захід, Прага-схід, Пльзень-північ, Пльзень-південь). 
Район Прага-захід має найнижчий рівень урбанізації в країні (38,8 %) (рис. 3.46). 

 

 
 

Рис. 3.46. Рівень урбанізації в краях та окресах (районах) Чеської Республіки на 1.01.2012 р. 
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У Чеській Республіці урбанізовані території характеризуються високим ступенем концентрації 
господарського потенціалу й сфери послуг. Вони  сформувалися в районах із досить потужним природно-
ресурсним потенціалом і розвинутою промисловістю та сільським господарством. У Чехії в межах 
урбанізованих територій сформувалося 12 міських агломерацій (рис. 3.41 і 3.47) та 26 значних центрів 
розселення

115
. 

Найбільшою міською агломерацією є Празька, ядро якої – столиця Прага з навколишніми ближніми 
містами Кладно, Бероун, Кралупі-над-Влтавоу, Мельнік, Брандіс-над-Лабем, Чеські Брод, Ржічани та ін. 
Усього до складу Празької агломерації входить близько 40 міських поселень. Вона займає територію 
площею близько 800 км

2
, де проживає близько 1,6 млн осіб і сконцентровано понад 13 % населення  країни. 

Столична агломерація має чітку тенденцію до розростання через поширення процесів субурбанізації.  
Другою за кількістю жителів (понад 1,15 тис.) є Остравська агломерація, яка займає найбільшу 

урбанізовану зону площею близько 1700 км
2
 (рис. 3.47). На неї припадає понад 10 % населення країни. Вона 

є поліцентричною агломерацією, де ядром виступає Острава, проте іншими ядрами служать Карвіна, Фрідек-
Містек, Тршинець, Нові-Йїчин, Орлова, Богумін, Чеські Тешин і Гавіржов. Дещо менші за чисельністю жителів 
Брненська й Пльзеньська агломерації, проте Брненська агломерація має досить високий ступінь 
деконцентрації міських поселень і займає площу понад 1000 км

2
. 

 

 
 

Рис. 3.47. Найбільші міські агломерації Чеської Республіки 

 

Брненська агломерація є моноцентричною, а роль головного ядра відіграє Брно. Серед інших центрів 
– Бланско, Тішнов, Росіце, Іванчіце, Жидлоховіце й Славков. У ній сконцентровано понад 0,7 млн жителів      
(0,7 % населення країни).  

Пльзеньська агломерація займає невелику зону, ядром якої виступає Пльзень і меншим центром є 
Рокіцани. Тут проживає близько 400 тис. жителів. 

Устецько-Мостецько-Хомутовська агломерація поліцентрична з такими ядрами, як Усті-над-
Лабем, Тепліце, Мост, Хомутов. Іншими важливими центрами в цій агломерації є міста Біліна, Літвінов, 
Кадань. Вона розосереджена і займає територію площею понад 1000 км

2
. 

Серед інших поліцентричних агломерацій – Градецько-Пардубецька й Карловарсько-Соколовсько-
Хебська. Градецько-Пардубецька агломерація сформувалася на базі таких ядер, як крайові центри Градець-
Кралове та Пардубіце. У Карловарсько-Соколовсько-Хебській агломерації основними ядрами є Карлові 
Вари, Соколов і Хеб. У ролі меншого центру виступає місто Остров. 

Оломоуцька, Ліберецька, Злінська, Чесько-Будейовіцька та Йїглавська агломерації сформувалися як 
невеликі моноцентричні метрополітенські ареали на базі крайових центрів (рис. 3.47). 

Значними центрами розселення, навколо яких концентрується населення й формуються невеликі міські 
агломерації, є понад 20 окремих міських районів із різним ступенем сформованості. Серед них найбільшими 
в Середньочеському краї є Колін, Млада-Болеслав, Кутна Гора, у Південній Чехії – Табор, Пісек, Страконіце, 
у Південноморавському краї – Годонін, Бржецлав, Зноймо, у Моравсько-Сілезькому краї – Опава, Нові-Йїчин, 
Копршівніце та ін. 

Окрім агломерацій та значних центрів розселення, у Чехії існує понад 50 центрів районного значення, 
які виконують переважно роль адміністративних й організаційно-управлінських центрів прилеглих територій. 
У них на достатньому рівні розвинута соціальна інфраструктура, що сприяє концентрації міського населення 
навколо них і формуванню урбанізованих територій. 
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3.7. Міграції населення 
 

Динаміка чисельності населення Чехії в різні історичні часи характеризується нерівномірністю впливу 
міграційних процесів на демографічну ситуацію в країні. Уперше найінтенсивніше міграція населення на 
території Чехії почала проявлятися в другій половині ХІХ ст., коли промисловий розвиток у чеських землях 
мав менші темпи й розмах, ніж в інших країнах Європи. Підпорядковане політичне становище Чехії в Австро-
Угорській імперії, домінування Відня та Будапешта стримували розвиток великих чеських міст і зумовили 
еміграцію працездатного населення в інші провінції Австро-Угорщини (переважно у Відень, Будапешт та їх 
оточення), а також за кордон, особливо в США і в Україну. Основними областями еміграційного відтоку 
населення були Південна Чехія й Південна Моравія. У 1851–1910 рр., за підрахунками Я. Корчака, із чеських 
земель емігрувало 1250 тис. осіб. У 1869–1910 рр. значною мірою саме через еміграцію приріст населення в 
чеських землях становив лише 40 %

116
. 

Після Першої світової війни відбулося скорочення потоків еміграції, що вплинуло на збільшення 
приросту населення в Чехії в міжвоєнний період. Також капіталістичні відносини зумовили не тільки зовнішні, 
а й великі внутрішні міграції населення. У 1869–1930 рр. відбулися значні порайонні зміни в динаміці 
населення, зумовлені різким збільшенням чисельності населення в Остравсько-Карвінському, Пльзеньському, 
Кладненському й Північночеському вугільних басейнах переважно через притік робітників у шахтарські 
поселення. У цей період помітним був ріст населення великих міст – Праги та Брно – завдяки притоку 
населення із сільських і напівсільських місцевостей. У цю епоху відбувалось обезлюднення сіл у деяких 
районах, особливо починаючи з 80-х років ХІХ ст. Через розорення бідні прошарки селянства переважно 
землеробських місцевостей Чесько-Моравської й Середньочеської височин, Пошумав’я та інших гірсько-
горбистих районів заходу країни мігрували у Відень, Мостецький буровугільний басейн, Прагу, Брно й 
Пльзень та за кордон.  

Після Другої світової війни у зв’язку зі змінами національного складу населення відбулися помітні 
територіальні зрушення в розміщенні й густоті населення. Це пов’язано, передусім, із виселенням 
(відповідно до рішень Постдамської конференції) в 1945–1946 рр. більшої частини судетських німців, які в 
1930 р. складали майже четверту частину всього населення Чехословаччини (3,2 млн осіб) і заселяли 
прикордонні райони Чехословаччини з Німеччиною та Австрією (рис. 3.48).  

 

 
 

Рис. 3.48. Райони сучасної Чеської Республіки, заселені до 1945 р. судетськими німцями 

 
Усього в 1945–1946 рр. із Чехословаччини переселено до НДР і ФРН близько 2,2 млн осіб німецького 

походження. Цей вимушений акт зумовив необхідність заселення прикордонних західних і північно-західних 
районів країни. За даними перепису 1947 р., у цих районах 63 % усього населення (близько 1,4 млн осіб із 
2,2 млн переміщених осіб) складали переселенці – вихідці переважно із внутрішніх районів Чехії (813 тис.), 
Моравії й Сілезії (315 тис.), а  також зі Словаччини (116 тис.) і понад 130 тис. репатріантів – чехів і словаків. 
Також у ці райони переселялись українці, русини, чехи й словаки Закарпатської України, яка в 1945 р. була 
передана до складу СРСР за договором між двома країнами. У заселенні прикордонних районів Чехії, 
Моравії та Сілезії в 1945–1946 рр. брала участь значна частина населення країни, у тому числі 20 % жителів 
Чехії і 13 % – Моравії й Сілезії

117
. Окрім того, заселено мігрантами та деякі внутрішні місцевості Чехії, у яких 

до війни була висока частка німецького населення (Оломоуцький край і Височіна, райони Брно й Праги). 
Відбувся також обмін населенням між Чехословаччиною та Угорщиною, імміграція чехів і словаків із СРСР та 
інших країн Європи. 

У 1948–1950 рр. після насильницького приходу до влади комуністів із країни виїхало 250 тис. осіб. 
Значними були внутрішні міграції населення й у 1950-ті рр. (1952 р. – 690 тис. осіб), коли в країні 
розгорнулося велике капітальне будівництво. У 1950–1959 рр. у Чехословаччині змінило місце проживання 
понад 5 млн осіб, проте це були переважно внутріобласні міграції. Міжобласні міграції носили тимчасовий 
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характер. Основні потоки міграції були спрямовані в старі райони й центри важкої індустрії, де була потреба 
в робітничих кадрах. Максимальне позитивне міграційне сальдо мали Остравська область і Прага з 
Празькою областю. Максимальний міжобласний відтік населення був у Йїглавській області (-10,9 тис. осіб у      
1950–1958 рр.) 

У 1950-ті роки простежуються високе міграційне сальдо зовнішніх міграцій. У 1950–1954 рр. воно було 
позитивним і становило від 11 до 21 тис. осіб. Із 1954 р. аж до початку 1990-х рр. позитивне сальдо зовнішніх 
міграцій коливалося в межах від 8,3  тис. осіб (1963 р.) до 0,6 тис. (1990 р.), проте в 1954, 1967–1970 рр. 
спостерігався помітний відтік населення з чеських земель. Найбільше від’ємне сальдо зовнішніх міграцій 
зафіксовано в 1970 р. (-4350 осіб) (табл. 3.19). Дестабілізація внутріполітичної обстановки в країні в 1968 р. 
призвела до того, що країну покинуло близько 250 тис. осіб. У настурні 20 років Чехію залишило ще 50 тис. 
осіб. Спочатку причинами виїзду за кордон були переважно політичні переконання. У 1980-ті роки їх змінили 
економічні мотиви. Емігрували з країни переважно молоді й освічені люди з великих міст. Це відбилося на 
рівні соціального розвитку країни. Після 1990 р. Чехія перетворилася на країну, яка почала приймати 
іммігрантів.  

Таблиця 3.19 
Зовнішні (закордонні) міграції населення  

в Чеській Республіці в 1950–2012 рр.* 
 

Рік Прибуло, осіб Вибуло, осіб Міграційне сальдо, осіб 

1950   32 230 15 446 16 784 

1960   20 010 13 489   6521 

1970   16 531 20 881 -4 350 

1980   11 401     4545   1856 

1990    12 411 11 787     624 

1992   19 072    7291 11 781 

1995   10 540      541   9999 

1997   12 880       805 12 075 

2000      7802     1263   6539 

2001   12 918 21 469  -8551 

2002   44 679 32 389 12 290 

2003   60 015 34 226 25 789 

2004   53 453 34 818 18 635 

2005   60 294 24 065 36 229 

2006   68 183 33 463 34 720 

2007 104 445 20 500 83 945 

2008   77 817    6027 71 790 

2009   39 973 11 629 28 344 

2010   30 515 14 867 15 648 

2011   22 590    5701 16 889 

2012   30 298 20 005 10 293 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
У 1990-ті рр. в Чехії різко зросли показники позитивного сальдо зовнішніх (міждержавних) міграцій. У 

1992 р. воно становило 11,8 тис. осіб, що зумовлено збільшенням притоку іммігрантів із країн Центральної 
Європи й поверненням на постійне місце проживання тих, хто виїхав за комуністичних часів. Пізніше ситуація 
стабілізувалася. Із 1990 до 2000 рр. в країну іммігрувало 88 тис. осіб. Протягом 1993–2004 рр. механічний 
приріст населення за рахунок міграційного притоку домінував над природним приростом населення. У              
2003–2004 рр. саме внаслідок різкого збільшення притоку іммігрантів уперше за роки самостійного існування 
ЧР був забезпечений позитивний загальний приріст населення в країні. У розрахунку на 1000 жителів 
коефіцієнт загального сальдо міграції коливався в межах від -0,8 ‰ у 2001 р. до +2,5 ‰ – у 2003 р. і +1,8 ‰ – 
у 2004 р.  

За останні десятиліття зовнішні міграції в Чеській Республіці характеризувалися нерівномірністю 
притоку й відтоку мігрантів. Так, у 1990-ті рр. імміграційний притік був порівняно невеликий (8–12 тис. осіб), 
проте протягом перших років ХХІ ст. цей потік різко зріс, досягнувши максимуму у 2007 р. до 104 тис. осіб 
(рис. 3.49, табл. 3.19). Цьому сприяло уведення в дію нового імміграційного закону, прийнятого в 1999 р., 
який зняв низку обмежень для іммігрантів. 

Прийняття нового закону про перебування іноземців на території Чехії, який почав діяти з 1 січня              
2000 р., зумовлено тим, що в кінці 1990-х рр. для Чехії великою проблемою постала імміграція із республік 
колишнього СРСР. Причому основну частину прибулих становили нелегальні іммігранти, особливо з України. 
Кількість нелегальних іммігрантів, за різними оцінками, становила 3–4 % від основного населення. Такий 
притік іммігрантів, які складали конкуренцію на ринку праці для громадян Чехії, і ріст організованої 
злочинності, пов’язаної з іммігрантами, призвели до більш жорсткої імміграційної політики держави. 

Згідно з новим законом, вид на політичне проживання іноземець міг отримати лише після 10 років 
проживання в країні при виконанні низки певних умов та вимог. Окрім того, закон містив низку інших досить 
жорстких обмежень для перебування іноземців. Цей закон викликав негативну реакцію зі сторони 
Європейської комісії з прав людини. Наслідком його було зменшення притоку іммігрантів у 2000 р. на 13,9 %, 
порівняно з 1996 р. 
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Рис. 3.49. Зовнішні міграції населення Чеської Республіки у 2001–2010 рр. 

 
У 2001 р. внесено деякі поправки до цього закону, які пом’якшили вимоги до іммігрантів та їх 

проживання в країні. У Чехії нині щорічно поновлюється «Основна  концепція інтеграції іноземців на території 
Чеської Республіки», прийнята в 1999 р., основною метою якої було створення таких умов у чеському 
суспільстві, які б сприяли «ліквідації дискримінації іноземців і створенню можливостей для використання 
ними всіх цінностей, доступних населенню Чехії». Основна увага нині приділяється іноземцям, котрі 
легально проживають на території країни не менше одного року (у тому числі й негромадяни Чехії). 
Найчастіша причина перебування іноземців у Чехії ‒ пошук місця працевлаштування. При цьому, якщо 

мігранти з країн ЦСЄ, незважаючи на високий рівень освіти та професійний досвід, переважно зайняті 
низькооплачуваною ручною працею, то мігранти з країн ЄС та США працюють на добре оплачуваних 
роботах, часто – на керівних посадах.  

У зв’язку з несприятливою демографічною ситуацією й від’ємним природним приростом населення 
Міністерство праці і соціального розвитку Чехії разом із Міжнародною організацією праці у 2002 р. розробило 
програму залучення молодих сімей із Болгарії, Хорватії й Кахахстану. Україна в цій програмі не згадувалася, 
оскільки звідси спостерігався постійний потік етнічних чехів, продовживши таким чином програму повернення 
волинських чехів з України на початку 1990-х рр. Вибір Казахстану зумовлений тим, щоб повернути чехів, які 
переселилися на ці території в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Програма належить до міграції, що управляється, і 
діє разом із програмою залучення кваліфікованих спеціалістів у межах загальної міграційної політики ЧР.  

Пом’якшення імміграційного законодавства зумовило різке зростання імміграційного притоку трудових 
мігрантів до Чехії від 12,9 тис. осіб у 2001 р. до 104,5 тис. осіб – у 2007 р. (табл. 3.19) ‒ і Чехія перетворилася 

на приймаючу країну для іммігрантів. Деякий спад відбувся у 2004 р., коли зовнішнє міграційне сальдо 
зменшилося на 7,2 тис. осіб, порівняно з 2003 р. (рис. 3.49). Головною причиною цього спаду стало 
зменшення імміграційного потоку зі Словаччини (на 6,1 тис. осіб), що зумовлено перспективами вступу обох 
країн до ЄС у 2004 р. У 2004 р. до Чехії прибуло всього 14 955 осіб зі Словаччини. Водночас до Словаччини 
виїхало 21 033 осіб словацької національності, що зумовило значне від’ємне міграційне сальдо в 
міграційному потоці з цією країною (рис. 3.54). У 2004 р. найбільша кількість іммігрантів прибула з України 
(16,3 тис. осіб), В’єтнаму (4,5 тис. осіб), Польщі, Росії. Серед іммігрантів з інших країн переважали німці й 
молдовани. Загалом у 2001–2011 рр. закордонний міграційний оборот у ЧР становив 814 тис. осіб. У 2011 р. 
у загальному обороті закордонних міграцій населення країни частка іноземців становила 81,8 %. Міграційне 
сальдо у 2007 р. (84 тис. осіб) досягло найвищого рівня за останні 50 років.  

Після вступу Чеської Республіки в ЄС і входження її в Шенгенську зону у 2009 р. країна за своїми 
правилами й вимогами до іноземців, які бажали отримати дозвіл на проживання та пов’язати своє життя з 
цією країною, почала сильно відрізнятися від Чехії, яка існувала до 2007 р. Із кінця 2007 р. Чехія стала 
вводити нові правила в імміграційних процедурах, які відповідали вимогам Шенгенських угод. Змінено також 
імміграційну та візову політику. Після вступу в Шенгенську зону змінився порядок отримання дозволу на 
проживання в Чехії й ускладнилася процедура оформлення продовження особистого статусу в Чехії для 
іноземців. У 2010 р. прийнято закон, який забороняв зміну статусу іноземця в період проживання в Чехії. 
Тому тільки з грудня 2010 р. до травня 2011 р. ⅔ усіх іноземців, які мали підприємницьку (трудову) візу через 
свої фірми в Чехії, не змогли продовжити свій статус у Чехії

118
. Із 1 січня 2011 р. Закон № 326/1999 Sb. «Про 

перебування іноземців на території Чеської Республіки» почав діяти в новій редакції, тому імміграція в Чехію 
нині проходить за новими правилами. Із 2011 р. трудові робочі візи, які видавалися на один рік, були 
практично відмінені. Також упроваджено більш жорсткі вимоги до кваліфікаційного рівня іммігрантів, які 
бажали знайти роботу й місце проживання в Чехії, і щодо видачі біометричних паспортів для іноземців, 
обов’язкової їх реєстрації, наявності медичної страховки, обов’язкової співбесіди в чеському консульстві із 
заявником на підприємницьку візу тощо. У червні 2013 р. президент Чехії М. Земан підписав закон про 
подвійне громадянство, яке можуть мати іноземці. Усі ці заходи запроваджено для зменшення потоків 
трудових мігрантів і збереження робочих місць для громадян Чехії, а також задля зменшення рівня 
негативної реакції з боку корінних жителів на масову міграцію іноземців.  
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Така імміграційна політика Чеської Республіки відповідала вимогам спільної імміграційної політики ЄС і 
була спрямована на обмеження притоку трудових іммігрантів, тому міграційний притік різко зменшився й у 
2011 р. кількість прибулих іммігрантів до Чехії скоротилася до рівня показників початку 2000-х років і 
становила 22,6 тис. осіб, що в 4,6 раза менше, ніж у 2007 р., коли зафіксовано найбільший імміграційний 
притік населення з різних країн світу (табл. 3.19). У 2012  р. імміграційний притік дещо збільшився і становив 
30,3 тис. осіб при одночасному збільшенні еміграційного відтоку (20 тис. осіб), що привело до найменшого 
значення міграційного сальдо за останні 10 років. Коефіцієнт міграційного притоку на 1000 жителів 
скоротився з 10,1 ‰ у 2007 р. до 2,2 ‰ у 2011 р., а у 2012 р. зріс до 3,0 ‰. У 2011 р. найбільша кількість 
іммігрантів прибула зі Словаччини (4,4 тис. осіб), Росії (2,1 тис. осіб), України (2,0 тис. осіб), Німеччини, США, 
В’єтнаму, Польщі, Казахстану, Китаю та деяких інших країн. Також у цьому ж році із-за кордону повернулося 
1,9 тис. осіб із чеським громадянством, що дещо менше, ніж у 2010 р. (2,5 тис. осіб). Із 2010 р. через нові, 
більш жорсткі вимоги до трудових мігрантів помітно зменшився імміграційний потік у ЧР з України – й українці 
у 2011 р. перемістилися з першого місця за кількістю прибулих на 3-тє після вихідців зі Словаччини та 
Російської Федерації.  

Вікова структура іммігрантів істотно відмінна від вікової структури постійного населення країни. У 
статево-віковій структурі іммігрантів, які прибули до ЧР у 2011 р., домінували чоловіки (55,1 %). Значна 
частка (60 %) серед них припадає на чоловіків віком 20–39 років. Переважно в країну прибувають молоді 
іммігранти у віці 20–34 роки, що зумовлено економічними мотивами їх приїзду до Чехії. У 2011 р. їх прибуло 
8,5 тис. осіб. Тому в імміграційних потоках різко переважають трудові мігранти й частка таких осіб у віковій 
структурі іммігрантів постійно зростає (рис. 3.50). На другій позиції перебувають особи, які мають вік               
35–49 років. Частка людей цієї вікової групи в імміграційних потоках має тенденцію до зменшення. Водночас 
в останні роки дещо зросла частка молоді (до 15 років) і зменшується частка осіб пенсійного віку. Загальна 
кількість представників працездатного віку у 2011 р. у всіх міграційних потоках становила 119 тис. осіб (84 % 
усіх прибулих іммігрантів). Середній вік жінок-іммігрантів – 27 років, а чоловіків – 34,6 років. 

   

 
 

Рис. 3.50. Вікова структура іммігрантів, які прибували  
в Чеську Республіку у 2001–2011 рр. 

 
Водночас в останні роки почали також зменшуватися потоки нелегальних мігрантів у ЧР (рис. 3.51). 

Особливо це було помітно після вступу ЧР у ЄС. Чехія нині стала транзитною країною для нелегалів і 
відіграє роль буферної держави між менш розвинутими країнами Східної Європи й Азії та розвинутими 
країнами Західної Європи. Якщо у 2000 р. кількість нелегалів перевищувала 55 тис. осіб, то у 2007-му  
затримано й депортовано 7,5 тис. нелегалів. Серед них більшість складали нелегальні мігранти, які були 
виявлені поліцією під час перевірки режиму проживання в країні. 62 % серед них – українці, а також 

в’єтнамці, китайці, монголи та вихідці з інших країн. Протягом 2007 р. затримано також 2837 осіб, які 
нелегально перетнули державний кордон Чехії. Серед них більшість складали в’єтнамці (15 %), німці (12 %), 
українці (12 %), росіяни (10 %), молдовани, турки, китайці й ін. Найчастіше затримувалися нелегальні 
іммігранти на кордонах із Польщею (31 %) і Німеччиною (30 %). Із 2008 р. Міністерство внутрішніх справ ЧР 
веде облік лише тих осіб, які нелегально перетнули зовнішні кордони ЄС і були затримані на території Чехії. 
Тому в наступні роки обсяги нелегальної імміграції помітно скоротилися до 3,36 тис. осіб у 2011 р. (рис. 3.51). 
Найбільше нелегалів у 2011 р. прибуло з Узбекистану (14 %), Казахстану (11 %), України (8 %), Вірменії (6 %)  
і Демократичної Республіки Конго (6 %). На представників інших країн припадало 55 % усього обсягу 
нелегальних іммігрантів

119
. 

Також в останні роки спостерігалася чітка тенденція до зменшення числа іммігрантів, які просили 
притулок у Чехії з різних причин. Серед іммігрантів у 2011 р. понад 3,3 тис. осіб потребували притулку із 
міжнародним захистом через політичні, релігійні та інші мотиви й причини. Серед таких іммігрантів 
переважали вихідці з України, Білорусі, Росії, Туреччини, В’єтнаму, Монголії, Казахстану, Узбекистану, 
Киргизії, Афганістану, Сирії, Куби, Монголії, М’янми, Нігерії, Іраку, Ірану та інших країн. На вихідців із країн 
Європи припадало 42 % усіх, хто просив притулок із міжнародним захистом, на вихідців із країн Азії – 40 %  й 
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Африки – 11 %. Також зменшується число клопотань про надання статусу біженця. Якщо у 2001 р. таких осіб 
нараховувалося понад 18 тисяч, то у 2011 р. їх кількість зменшилася до 755 осіб. Це були іммігранти, які 
подавали прохання в Міністерство внутрішніх справ ЧР задля отримання офіційного статусу біженця.  

 

 
 

Рис. 3.51. Динаміка чисельності нелегальних мігрантів  
у Чеській Республіці у 2000–2011 рр. 

 
Після вступу Чехії до ЄС у країні відбулись істотні системні зміни щодо легалізації іммігрантів і 

надання їм права на тимчасове проживання й працевлаштування відповідно до нової спільної імміграційної 
політики ЄС, що зумовило значне зростання притоку трудових іммігрантів до Чеської Республіки в останні 
роки. Проте у сфері комунікацій з іноземцями чеське суспільство все ще зазнає суттєвих труднощів, що 
зумовлено недосконалістю чеського законодавства щодо легалізації іммігрантів і здобуття ними чеського 
громадянства.  

У 2004 р. в Чехії легально проживало 254,3 тис. іноземців, із яких тільки 99,5 тис. мали дозвіл на 
тривалий термін перебування в країні (рис. 3.27). У 2007 р. 1837 осіб здобули громадянство Чеської 
Республіки. Серед них переважали словаки (38 %) й українці (26 %). Незначна частка була й вихідців із Росії 
(6 %), Польщі, В’єтнаму, Білорусі, Румунії та інших країн. На іноземців у 2004 р. припадало 2,5 % усього 
наявного населення країни. За останні роки їх частка зросла майже удвічі (до 4,2 %). На початок 2013 р. в 
республіці  офіційно зареєстровано 438,2 тис. іноземців, 212,5 тис. із яких мали  дозвіл на тривале постійне 
місце проживання в країні, а 213,6 тис. мали візи на тривале перебування в країні терміном 12 місяців і 
більше, а також 9,9 тис. мали візи з дозволом на довгодобове (тимчасове) перебування в країні понад                    
90 днів. 2267 осіб мали статус біженців. Абсолютну більшість іммігрантів становили особи з громадянством 
країни, із якої вони прибули в Чехію. Також статус іноземця мали ще 3,2 тис. осіб чеської національності, які 
повернулися на свою батьківщину, проте ще не отримали офіційного підтвердження про набуття 
громадянства Чеської Республіки. Нині найчисельнішими громадами серед іммігрантів у ЧР є вихідці з 
України, Словаччини, В’єтнаму, Росії й Польщі (рис. 3.52). Численні також іммігрантські громади вихідців із 
Німеччини (понад 15 тис. осіб), Молдови, США, Болгарії, Монголії, Китаю, у яких чисельність становить             
5–16 тис. осіб. Порівняно з попередніми роками, чисельність вихідців з України зменшилася з 132 тис. осіб у 
2008 р. до 112,5 тис. осіб на початок 2013 р. Водночас збільшилися контингенти вихідців із Росії, 
Cловаччини, В’єтнаму, країн Азії й Африки. На вихідців із 27 країн ЄС у 2012 р. припадало близько 37 % усіх 
іноземців, які перебували на території країни. 

 
 

Рис. 3.52. Найчисельніші групи іммігрантів у Чеській Республіці на 30.03.2011 р.,  

котрі мали громадянство країн, із яких вони прибули (без біженців) 

 
У територіальному аспекті в Чеській Республіці чітко проявляється просторова диференціація в 

розподілі міграційного притоку іммігрантів і зовнішні (закордонні) міграції здійснюють значний вплив на 
демографічну ситуацію в окремих краях й окресах республіки. Найбільші потоки іммігрантів спрямовані в 
Прагу, Середньочеський, Південноморавський, Моравсько-Сілезький та Устецький краї, які виділяються 
більш високим рівнем соціально-економічного розвитку й де іммігранти можуть знайти роботу. Найменші 
потоки іммігрантів направляються в Оломоуцький, Злінський, Південночеський краї та край Височіна.  

Еміграційні процеси в республіці в останнє десятиліття характеризувалися нестабільністю. Якщо в 
1990-ті рр. з країни виїжджала невелика кількість громадян Чехії, то з 2001 р. помітне збільшення виїзного 
потоку громадян Чехії в інші дежави (найчастіше в країни Західної Європи й держави – члени ЄС). Протягом    
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2002–2004 рр. щорічно з Чехії виїжджало 32–35 тис. осіб) (табл. 3.19), проте через значний притік іммігрантів, 
незважаючи на великі обсяги еміграції, у ці роки був забезпечений ріст позитивного міграційного сальдо й 
загальний приріст населення в країні. Після вступу Чехії в ЄС еміграція почала різко зменшуватися та у    
2008 р. із країни виїхало всього 6,0 тис. осіб, що в 5,8 раза менше, ніж у 2004 р. Більшість емігрантів були 
жителями міських поселень (84 %). Найбільше чехів тоді емігрувало до Німеччини (понад 2,0 тис. осіб), 
Словаччини й Угорщини. Серед країв за чисельністю емігрантів лідирували Устецький, Південночеський і 
Південноморавський краї. Найменше виїжджало за кордон населення Пардубецького, Злінського й Оломоуцького 
країв.  

У наступні роки еміграція чеського населення була нестабільною, чергувалися підйоми та спади. Якщо у 
2010 р. з країни виїхало за кордон 11,9 тис осіб, то у 2011 р. кількість емігрантів скоротилась удвічі до 5,7 тис. 
осіб (табл. 3.19). Це – найменша кількість емігрантів за роки самостійного існування Чеської Республіки. 
Коефіцієнт еміграції в розрахунку на 1000 жителів скоротився з 3,4 ‰ у 2003–2004 рр. до 0,5 ‰, що засвідчує 
загалом позитивну тенденцію в зовнішніх міграційних процесах і зменшення впливу еміграції на кількість 
населення країни. Проте у 2012 р. кількість емігрантів зросла до 20 тис. осіб, що було наслідком жорсткої 
імміграційної політики країни на основі вимог ЄС.  

В еміграційному потоці переважають чоловіки (54,5 %). Серед тих, хто виїжджає за кордон, домінують 
особи віком від 25 до 50 років (рис. 3.53). Серед них близько 80 % становлять особи молодого й середнього 
віку, що свідчить про відтік працездатного чеського населення країни в інші держави світу, переважно в 
країни Європейського Союзу (Німеччина, Австрія, Великобританія, Франція, Італія та ін.). Серед 
виїжджаючих емігрантів із ЧР, окрім чехів (3,2 тис. осіб у 2011 р.), переважають словаки (1,0 тис.), німці                 
(0,4 тис.), поляки (0,2 тис.) й угорці (0,14 тис.). В останні роки значно скоротилась еміграція українців із Чехії. 
Якщо у 2006 р. країну покинуло 17,2 тис. українців (переважно трудові мігранти), то в наступні роки 
еміграційний відтік українців різко зменшився, особливо з 2008 р., а у 2011 р. з Чехії виїхав усього                          
91 громадянин України.  

 
 

Рис. 3.53. Вікова структура емігрантів, які виїхали  

з Чеської Республіки у 2001–2011 рр. 

 
Після вступу Чехії в ЄС зовнішнє (закордонне) міграційне сальдо швидко зростало завдяки 

великому імміграційному притоку й у 2007 р. досягло рекордного числа за останні 60 років (84 тис. осіб)           
(рис. 3.54). У 2007 р. в країну прибуло понад 104 тис. іммігрантів із різних країн світу. Водночас зменшилась 
еміграція громадян Чехії. У 2008 р. міграційне сальдо стало дещо меншим, ніж у 2007 р., проте все ж таки 
воно залишалося високим, порівняно з усіма попередніми роками (табл. 3.18, рис. 3.54). У 2007 р. Чеська 
Республіка вийшла на четверте місце в Європі за показником позитивного сальдо зовнішньої міграції. 
Більшість трудових іммігрантів оселялась у міських поселеннях (68 тис. осіб), причому близько  60 % із них 
прибули в міста з чисельністю жителів понад 50 тис. жителів. Це певним чином зумовлено пошуком роботи у 
великих промислових центрах країни, оскільки більшість із них є трудовими іммігрантами. У сільських 
поселеннях оселилося всього 9,8 тис. осіб.  

 

 
 

Рис. 3.54. Сальдо закордонних міграцій населення Чеської Республіки в 1960–2011 рр. 
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У наступні роки через зменшення імміграційного притоку населення в Чехію з інших країн світу помітно 
скоротилося позитивне сальдо зовнішніх міграцій. Так, у 2011 р. воно зменшилося до 16,9 тис. осіб                                                                               
(рис. 3.54), що в п’ять разів менше, ніж у 2007 р. (табл. 3.19). У 2012 р. воно стало ще меншим – 10,3 тис. 
осіб. У розрахунку на 1000 жителів зовнішнє міграційне сальдо скоротилося з 8,1 ‰  у 2007 р. до 1,6 ‰ ‒ у 

2011 р. і 1,0 ‰ – у 2012  р. Міграційне сальдо закордонних міграцій у сільській місцевості невелике (1,3 тис. 
осіб), що становить 7,5 % усього міграційного сальдо країни. Найбільше сальдо таких міграцій 
спостерігається в містах із чисельністю жителів понад 100 тис. осіб (63 %).  

У територіальній структурі міграційних потоків позитивне сальдо закордонних (зовнішньодержавних) 
міграцій у 2004 р. мали дев’ять країв. Найбільший притік іноземців у 2004 р. спостерігався до Праги (8,9 тис. 
осіб), Середньочеського, Південноморавського, Устецького й Карловарського країв. Тільки в Пльзеньському, 
Оломоуцькому, Злінському та Ліберецькому краях виїзд за кордон переважав над в’їздом іммігрантів. У 
наступні роки всі краї Чехії мали позитивне сальдо у зовнішньодержавних міграціях, проте варіативність 
цього показника досить висока. Коефіцієнт міграційного сальдо нині найвищий у Празі, Карловарському, 
Середньочеському, Устецькому й Південноморавському краях, а найменший – у Злінському, Оломоуцькому, 
Краловеградецькому краях і краї Височіна (табл. 3.20). Більшість величини сальдо зовнішніх закордонних 
міграцій припадає на Прагу. На другому місці перебуває Середньочеський край, а інші краї помітно 
поступаються цим двом краям.  

Таблиця 3.20 
Показники закордонної міграції  в краях Чеської Республіки в 2011 р.* 

 

Край Сальдо зовнішньої 
міграції, осіб 

Сальдо зовнішньої міграції 
на 1000 жителів, ‰ 

Частка краю в сальдо 
зовнішньої міграції, % 

Прага     8584 6,9    50,8 

Середньочеський    2135 1,7    12,6 

Південночеський      258 0,4      1,5 

Пльзеньський      520 0,9      3,1 

Карловарський      544 1,8      3,2 

Устецький    1185 1,4     7,0 

Ліберецький      437 1,0     2,6 

Краловеградецький      242 0,4     1,4 

Пардубецький      320 0,6     1,9 

Край Височіна      215 0,4     1,3 

Південноморавський    1580 1,4     9,4 

Оломоуцький      204 0,3     1,2 

Злінський      189 0,3     1,2 

Моравсько-Сілезький      476 0,4     2,8 

Чеська Республіка 16 889 1,6 100,0 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
Найбільше іммігрантів нині прибувають до індустріальних регіонів держави, що впливає на формування 

більш високого сальдо закордонних міграцій населення у Празі (8,5 тис. осіб у 2011 р.), на яку припадає 
понад половина всієї величини міграційного сальдо країн (табл. 3.20), а також у Середньочеському (2,1 тис. 
осіб), Південноморавському (1,6 тис. осіб), Пльзеньському й Устецькому краях. В інших краях зовнішнє 
міграційне сальдо – менше 1 тис. осіб. Найменше оселилось іммігрантів в Оломоуцькому й Злінському краях. 
Найбільше сальдо закордонних міграцій в абсолютних показниках зафіксовано в таких окресах, як Брно-
мєсто (1160 осіб у 2011 р.), Кладно, Млада-Болеслав, Прага-захід, Карлові Вари, Пльзень-мєсто, Мост, 
Хомутов та ін. (рис. 3.55). Ці райони привабливі для іммігрантів, оскільки в них розміщено багато 
промислових підприємств і є можливість знайти роботу й місце проживання. 

 

 
 

Рис. 3.55. Міграційне сальдо закордонних міграцій  
в окресах Чеської Республіки у 2007 р. 
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Серед окресів найвищий коефіцієнт міграційного сальдо закордонних міграцій у розрахунку на                       
1000 жителів (понад 12 ‰) мають окреси Млада-Болеслав і Мельнік Середньочеського краю, Літомержіце 
Устецького краю, Тахов Пльзеньського краю, а також столиця Прага. Найнижчі коефіцієнти міграційного 
сальдо закордонних міграцій характерні для окресів Йїндржихув-Градець і Табор Південночеського краю, 
Годонін та Зноймо Південноморавського краю, Шумперк, Пршеров і Простейов Оломоуцького, Світави 
Пардубецького краю, Кромержіж та Всетін Злінського краю, а також для Брунталю, Нові-Йїчина, Опави, 
Фрідек-Містека Моравсько-Сілезького краю (рис. 3.55). У 2011 р. такі окреси, як Пршеров, Брунталь й Нові-
Йїчин (-40 осіб), мали навіть від’ємне сальдо закордонних міграцій. 

Регіональний аспект зовнішньої імміграції залежить від мети (економічна мотивація, возз’єднання сімей 
тощо), від національності мігранта, можливостей працевлаштування або наявності в регіоні етнічних 
меншин. Найбільш привабливими регіонами для іммігрантів є Прага та інші великі міста (Брно, Пльзень, 
Острава), які надають велику кількість робочих місць, можливості займатися підприємництвом, а також 
забезпечують деяку анонімність. У столицю приїжджають переважно китайці, американці, українці й росіяни, 
тоді як німці, поляки та словаки надають перевагу поселенню в прикордонних регіонах, що дає їм змогу 
підтримувати тісні зв’язки з країною походження. Найбільша кількість іноземців нині проживає в Празі               
(160,8 тис. осіб на початок 2012 р.), Середньочеському (57,5 тис. осіб) і Південноморавському (36,4 тис. осіб) 
краях, а найменше – у Злінському, Оломоуцькому й Пардубецькому краях та краї Височіна (8,0–11,5 тис. 
осіб) (рис. 3.56). У Чеській Республіці з усієї кількості іноземців у 2011 р. 310,9 тис. осіб (72 %) зайнято в 
господарському комплексі країни. Найбільшу кількість працюючих іммігрантів сконцентровано в Празі, 
Середньочеському й Південноморавському краях. Серед окресів за цим показником лідирують окреси Брно-
мєсто (13,9 тис. осіб), Пльзень-мєсто (12 тис. осіб), а також Острава-мєсто, Прага-схід, Млада-Болеслав, 
Ліберець, Пардубіце та Карвіна, на території яких нині працює від 5 до 10 тис. іноземців.  

 

 
 

Рис. 3.56. Просторова структура розселення іноземців  
у краях Чеської Республіки на 1.01.2008 р. 

 
Механічний рух населення має значний вплив на динаміку демографічних процесів і ступінь 

забезпечення господарства трудовими ресурсами на окремих територіях країни. Тому, окрім зовнішніх 
міграцій, у Чехії поширені й внутрідержавні міграційні рухи. Основними мотивами внутрідержавних 
міграцій є працевлаштування, отримання спадку, одруження з переїздом в інший населений пункт, пошук 
місця проживання поблизу місця працевлаштування тощо. Ще за часів соціалістичного господарювання 
протягом 1960–1990-х рр. у чеських землях обсяги внутрідержавних міграцій були досить значними (200 і 
більше тисяч осіб щорічно) (рис. 3.57). Максимальні показники внутрішніх міграцій зафіксовано в 1976 р. 
(понад 308 тис. осіб) і потім протягом 20 років відбувалося постійне зменшення обсягів внутрідержавних 
міграцій. У 1996 р. зафіксовано мінімальне значення (195,6 тис. осіб) за всі післявоєнні роки. У наступні роки 
відбулося деяке зростання обсягів внутрішніх міграцій (табл. 3.21, рис. 3.57). Нині обсяги внутрідержавних 
міграцій практично стабілізувались й у 2011 р. становили 231,7 тис. осіб. Переважно така міграція 
проявляється в переїзді з одного населеного пункту в інший у межах району (окресу): переважно в місто або 
промисловий центр, менше – із району в район і з краю в край. У структурі загального обсягу внутрішніх 
міграцій близько 90 % (205,5 тис. осіб, або 88,7 % у 2011 р.) припадає на громадян Чеської Республіки. 
Серед іммігрантів у внутрішніх міграціях домінують вихідці з України (5 %), В’єтнаму (3 %), Словаччини, Росії, 
Німеччини, Польщі, Австрії, які мають дозвіл на проживання в Чехії

120
. 

Серед вікових груп населення у внутрішніх міграціях домінують потоки осіб працездатного віку, проте в 
окремих вікових групах міграційна рухомість населення є різною. Найвищу міграційну рухомість має молодь 
до 15 років (34 особи на 1000 жителів цієї вікової групи). У віковій групі працездатного населення                     
(15–64 роки) у 2011 р. вона становила 23 ‰, тоді коли у віковій групі старше 64 роки – усього 8 ‰. Більш 
активними серед внутрішніх мігрантів є жінки (23 особи на 1000 осіб жіночого населення країни проти                    
21 особи чоловічого населення). 
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Рис. 3.57.  Динаміка внутрідержавних міграцій населення  
в Чеській Республіці в 1965–2011 рр. 

 
У структурі внутрішніх міграцій населення найбільша частка припадає на внутрірайонні міграції (між 

общинами в межах окремих окресів). На другому місці за значенням – міжкрайові міграції, а на третьому –
міжрайонні (між окресами в межах окремих країв)  (рис. 3.58, табл. 3.21). 

 

 
 

Рис. 3.58. Структура внутрідержавних міграцій  
у Чеській Республіці в 1960–2011 рр. 

 
Протягом 1960–1991 рр. частка внутрірайонних міграцій населення між общинами коливалася від      

37,3 % (1987 р.) до 44,9 % (1975 р.). Із 1992 р. до 2005 р. частка внутрірайонних міграцій постійно 
перевищувала 50 % (у 1996 р. – 56,0 %) при помітній тенденції до коливання в наступні роки (41,3 % у           
2009 р.). Проте в наступні три роки частка цього виду міграцій дещо зросла до 44,2 % (табл. 3.21). Загальний 
обсяг внутрірайонних (внутріокресних) міграцій у  2010–2012 рр. стабілізувався й щорічно становив понад  
100 тис. осіб, або близько 10 осіб на 1000 жителів. Аналогічно помітно зменшилися міжрайонні міграції в 
межах країв – із 34,9 % у 1987 р. до 16,3 % у 2000 р., проте в наступні роки вона почала повільно зростати – 
до 20,4 %  у 2012 р. Протягом 2007–2012 рр. обсяги міжрайонних (міжокресних) міграцій коливалися в межах 
45–47,8 тис. осіб (табл. 3.21). У розрахунку на 1000 жителів щорічно 4,5 осіб мігрували з окресу в окрес у 
межах свого краю.   

Нині дещо швидше зростає частка міжкрайових міграцій (табл. 3.21). За 11 останніх років (2001–
2012 рр.) у межах ЧР мігрувало загалом 971,4 тис. осіб. У розрахунку на 1000 жителів міжкрайові міграції 
мали тенденцію до зростання від 6,1 ‰ у 2001 р. до 9,5 ‰ у 2007 р., проте в наступні роки цей показник 
зменшився до 7,9 ‰ у 2012 р. у загальній структурі всіх внутрішніх міграцій населення. Між краями країни 
нині функціонує 182 міграційних потоки, із яких 18 міжкрайових потоків перевищують 1-процентну межу 
(понад 9 тис. осіб) (рис. 3.59). Особливо виділяється Празька міська агломерація, у якій поширені 
внутрірайонні міграції населення. Так, протягом 2004 р. у Празі зареєстровано 25,4 тис. мігрантів, що на               
1,2 тис. більше, ніж у 2003 р. В останні роки їх кількість дещо зменшилася й у 2008 р. становила 20,8 тис. 
осіб, проте останнім часом Прага має великий міграційний відтік населення (27,6 тис. осіб у 2008 р. і 21,8 тис. 
осіб у 2011 р.) в інші краї республіки, що зумовило від’ємний міграційний приріст населення в столиці у               
2011 р. (-2,8 тис. осіб).  

Райони Прага-схід і Прага-захід Середньочеського краю виділяються як ареали найвищої міграційної 
рухомості населення в Чеській Республіці. У цих районах позитивне сальдо внутрішніх міграцій становить 
понад 2,7 тис. осіб завдяки переважанню міграційного притоку населення з Праги, інших районів 
Середньочеського та інших країв. На ці два райони припадає понад 35 % усіх виїзжаючих із Праги, що на              
15 % більше, ніж у 1993 р. Отже, помітна тенденція до посилення субурбанізаційних процесів у Празькій 
агломерації. Найбільш привабливі населені пункти для проживання мігрантів у цій агломерації – міста-
супутники столиці Єсеніце, Кладно, Міловіце, Одолена Вода та ін. Міста Одолена Вода й Міловіце мали у   
2008 р. одні з найвищих коефіцієнтів загального міграційного притоку в країні в розрахунку на 1000 жителів 
(відповідно, 124,9 та 92,4 ‰). У наступні роки міграційний притік у ці міста дещо зменшився, проте залишився 
високим. В останні роки лідером міграційного притоку в країні є невелике місто Вислуні в окресі Хомутов 
Устецького краю, де коефіцієнт загального міграційного притоку у 2011 р. становив  231,8 ‰.   
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Таблиця 3.21 
Внутрішні міграції в Чеській Республіці в 1960–2012 рр.* 

 

 
 

Рік 

Загаль-
ний 

обсяг 
мігра-

цій, 
осіб 

Тип внутрішніх  
міграцій 

Загаль-
ний обсяг 
міграцій 
на 1000 
жителів, 

‰ 

Структура внутрішніх  
міграцій, % 

внутрі-
районні,  
осіб 

міжра-
йонні, 
осіб 

між-
кра-
йові, 
осіб 

внутрі-
район-

ні 

між-
ра-

йон-
ні 

між-
кра-
йові 

1960–1964 286 392 112 800 79 260 94 332 29,7 39,4 27,7 31,9 

1965–1969 265 222 107 178 71 336 86 708 26,9 40,4 26,9 32,7 

1970–1974 266 297 117 392 68 028 80 878 27,0 44,1 25,5 30,4 

1975–1979 284 688 116 461 90 894 77 333 28,0 40,9 31,9 27,2 

1980–1984 264 726 102 604 90 079 72 043 25,7 38,8 34,0 27,2 

1985–1989 257 516 97 468 89 959 70 488 24,9 37,8 34,8 27,4 

1990–1994 247 152 120 690 65 317 61 145 23,9 48,9 26,4 24,7 

1995–1999 200 370 111 096 41 322 98 120 19,4 55,5 20,6 23,9 

1998 203 719 113 375 41 448 48 896 19,8 55,7 20,3 24,0 

1999 201 476 110 903 42 006 48 567 19,6 55,1 20,8 24,1 

2000 199 716 109 791 32 592 57 333 19,4 55,0 16,3 28,7 

2001 204 622 108 323 33 706 62 593 20,0 52,9 16,5 30,6 

2002 223 103 114 955 37 227 70 921 21,9 51,5 16,7 31,8 

2003 211 487 108 252 36 089 67 146 20,7 51,2 17,1 31,7 

2004 216 831 111 841 37 311 67 679 21,2 51,6 17,2 31,2 

2005 213 688 96 605 41 414 75 669 20,9 45,2 19,4 35,4 

2006 225 241 100 143 43 744 81 354 21,9 44,5 19,4 36,1 

2007 255 689 109 541 47 745 98 403 24,8 42,8 18,7 38,5 

2008 250 071 104 713 47 444 97 914 24,0 41,8 19,0 39,2 

2009 233 262    96 395 45 002 91 865 22,2 41,3 19,3 39,4 

2010 240 695 101 181 47 774 91 740 22,9 42,0 19,9 38,1 

2011 231 694 101 072 47 064 83 558 22,1 43,6 20,3 36,1 

2012 232 828 102 862 47 395 82 571 22,1 44,2 20,4 35,4 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
За загальним оборотом внутрішніх міграцій Прага – лідер серед усіх країв Чехії. Якщо у 2008 р. 

загальний оборот внутрішніх міграцій у столиці становив 75,4 тис. осіб, то в наступні роки він дещо 
зменшився й у 2011 р. сягнув 50,8 тис. осіб (близько 22 % усього обороту внутрідержавних міграцій)          
(табл. 3.22). Серед інших країв нині за обсягами міграційного обороту населення виділяються Середньо-
чеський і Південноморавський (понад 15 тис. осіб). Найменші обсяги внутрідержавного міграційного обороту 
населення мають Карловарський, Злінський, Пардубецький, Ліберецький краї та край Височіна (5–7 тис. осіб 
на рік). Найвищі показники міграційної рухомості населення в розрахунку на 1000 жителів у 2011 р. 
зафіксовано в Празі (41,1 ‰) і Середньочеському краї (30,7 ‰). Найменша рухомість населення характерна 
для районів Моравії.  

Таблиця 3.22 
Міграції в краях Чеської Республіки в 2011 р., осіб* 

 

 
 
 

Край 

Загаль-
на кіль- 

кість  
при- 

булих,  
осіб 

У тому числі Загаль-
на кіль- 

кість  
вибу- 
лих, 
осіб 

У тому числі 
Су-

марне 
сальдо 

міг- 
рацій, 
осіб 

У тому числі 

із 
країв 

ЧР 

із-за 
кор-
дону 

до 
країв 

ЧР 

за 
кор-
дон 

вну-
тріш-

ні 
міг-

рації 

за-
кор-
дон-

ні 
міг-

рації 

Чеська Республіка 22 590 - 22 590 5701 - 5701 16 889 - 16 889 

м. Прага 28 291 18 982 9309 22 540 21 815   725    5751    2833 8584 

Середньочеський  25 746 23 157  2591 13 297 12 841   456 12 449 10 314 2135 

Південночеський    4244   3659   585 3882 3555   327      362      104   258 

Пльзеньський    4279   3505    774 3504 3250   254      775      255   520 

Карловарський    2402   1646   756 2975 2763   212     -573   -1117   544 

Устецький    6605   4923 1682 6831 6334   497     -225   -1411 1185 

Ліберецький    3946    3326   620 3692 3509   183      254     -183   437 

Краловеградецький     4070    3549   521 4458 4179   279     -388     -630   242 

Пардубецький    3927   3397   530 3723 3513   210     204     -116   320 

Край Височіна    3197   2849   348 3549 3416   133    -352     -567   215 

Південноморавський    8658   5915 2743 6910 5747 1163  1748      168 1580 

Оломоуцький    3857   3365   492 4001 3713   288    -144     -348   204 

Злінський    2869   2444   425 3325 3089   236    -456     -645   189 

Моравсько-Сілезький   4057   2843 1214 6572 5834   738   -2515    -2991   476 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 
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У міжкрайових міграційних потоках помітно виділяється район Праги, куди в останні 10 років 
спрямовувались основні потоки мігрантів із Середньочеського, Устецького, Південноморавського й Моравсько-
Сілезького країв (рис. 3.59). Водночас із Праги йшов відтік населення в Устецький, Середньочеський і 
Південночеський краї. Так, міграційний відтік населення з Праги до Середньочеського краю за 10 останніх років 
становив близько 147 тис. осіб, або 16,5 % усієї міжкрайової міграції у 2001–2011 рр., тоді як із 
Середньочеського краю мігрувало в Прагу 68,7 тис. осіб.  На міграційні потоки між Прагою й Середньочеським 

краєм припадає близько ¼ загального обсягу міжкрайових міграцій. Міграційні потоки між іншими краями  

значно менші (рис. 3.59). Так, із Моравсько-Сілезького краю переважно відбувається відтік населення в сусідні 
краї – Оломоуцький і Південноморавський, а також у Прагу. Значним був також міграційний обмін між Південно-
моравським краєм та краєм Височіна, а також між Середньочеським й Устецьким краями. Стабільний 
міграційний відтік населення за останнє десятиріччя зафіксовано в Краловеградецькому краї, населення якого 
мігрувало переважно в Прагу та сусідній Пардубецький край (рис. 3.59).  

 

 
 

Рис. 3.59.  Найбільші потоки міжкрайових міграцій населення  
в Чеській Республіці у 2001–2011 рр. 

 

У структурі міграційних потоків населення в розрізі поселень домінує чітке збільшення відтоку 
населення з міських поселень із кількістю жителів понад 5 тис. осіб (табл. 3.23), тоді як у поселеннях, де 
мешкає менше 5 тис. осіб, спостерігається зворотний процес унаслідок більшої привабливості малих міських 
і сільких поселень для проживання населення. Великі й середні міста країни менш привабливі для 
поселення. У групах цих поселень сальдо внутрідержавної міграції від’ємне, а в групі малих поселень із 
чисельністю жителів до 5 тис. осіб сальдо позитивне (найбільше в групах поселень від 1 до 2 тис. жителів). 
Протягом останіх п’яти років обсяги внутрідержавних міграцій збільшилися, проте лідерами за відтоком 
населення залишаються Прага, Моравсько-Сілезький (окреси Острава-місто, Карвіна), Карловарський 
(окреси Карлові Вари, Хеб) й Устецький краї (окреси Хомутов, Усті-над-Лабем, Мост, Дечин). Значний 
внутрідержавний відтік населення спостерігається також в окресах Брно-мєсто, Тршебіч, Чеська Ліпа, Чеські-
Крумлов, Пльзень-мєсто, Тахов. Також змінився характер внутрідержавного обміну між міськими й 
сільськими поселеннями. У 2011 р. міграційне внутрідержавне сальдо становило 19,2 тис. осіб на користь 
сільської місцевості, що дещо менше, ніж у сприятливому в міграційному й демографічному аспектах 2008 р. 
(табл. 3.23). У 2011 р. коефіцієнт механічного приросту населення в розрахунку на 1000 жителів у містах 
країни був від’ємним і становив -0,5 ‰, тоді як у сісльській місцевості він залишився додатним (+7,5 ‰). Це 
свідчить про привабливісить особливо приміських сільських населених пунктів і невеликих містечок (до 2 тис. 
жителів) для проживання, що зумовлено нижчою вартістю житла, можливістю займатися бізнесом, хорошою 
транспортною доступністю, високим рівнем забезпечення приміських поселень комунальними послугами 
тощо. 

Таблиця 3.23 
Внутрішні міграції населення в групах 

 населених пунктів Чеської Республіки у 2011 р.* 
 

Групи населених  
пунктів із чисельністю 

жителів, осіб 

Чисельність прибулих 
мігрантів,  

осіб 

Чисельність  
вибулих мігрантів,  

осіб 

Сальдо  
міграцій, 
осіб 

До 499 23 507 17 878 5629 

500–999 27 258 19 856 7402 

1000–1999 27 540 20 769 6771 

2000–4999 28 971 24 882 4089 

5000–9999 19 915 20 317  -402 

10 000–19 999 17 876 20 947 -3071 

20 000–49 999 18 926 25 291 -6365 

50 000–99 999 17 873 23 674 -5801 

100 000 і більше 28 415 36 667 -8252 
* Складено за даними Чеського статистичного управління.  



 126 

У 2004–2011 рр. м. Прага й дев’ять країв мали від’ємне сальдо внутрідержавної міграції населення 
через його виїзд (табл. 3.22). Найбільший відтік населення спостерігався, окрім Праги, у Моравсько-
Сілезькому, Устецькому та Карловарському краях. Чіткішу картину просторої диференціації сальдо 
внутрідержавних міграцій дають відносні показники. У розрахунку на 1000 жителів досить високим від’ємним 
міграційним сальдо у внутрішніх міграціях населення виділяються м. Прага (-2,3 ‰), Карловарський (-3,7 ‰, 
особливо окреси Карлові Вари, Хеб) і Моравсько-Сілезький (окреси Острава-мєсто, Карвіна), а також 
Устецький (окреси Літомержіце, Дечин, Хомутов) та Оломоуцький (окрес Пршеров) краї й край Височіна 
(окреси Тршебіч, Йїглава) та ін. (рис. 3.59). У близько 60 % окресів (у 2011 р. 41 окрес) сальдо 
внутрідержавних міграцій усе ж таки залишається від’ємним, що свідчить про погіршення соціально-
економічних умов проживання населення й неможливість забезпечення роботою переважно в аграрно-
індустріальних районах республіки. Тільки в чотирьох краях республіки у 2004–2011 рр. сальдо внутрішних 
міграцій було додатним (Середньочеський, Пльзеньський, Південночеський і Південноморавський краї). У 
розрахунку на 1000 жителів найвищий показник внутрідержавного міграційного сальдо характерний для 
Середньочеського краю (8,1 ‰), тоді як у трьох інших він невисокий (0,1–0,4 ‰) (табл. 3.24). В усіх інших 
краях він від’ємний (рис. 3.60). 

 

 
 

Рис. 3.60. Міграційне сальдо внутрішніх міграцій населення 

в адміністративних районах і краях Чеської Республіки у 2007 р. 

 
У міграційних процесах важливе значення має співідношення прибулих і вибулих усіх мігрантів 

(внутрішніх та зовнішніх), яке виражається показником загального сальдо міграцій (табл. 3.22 і 3.24). У 
регіональному плані це зумовлює ріст або зменшення загальної чисельності населення в окремих 
адміністративних одиницях і населених пунктах, зміни в статево-віковій та сімейній структурі населення.  

 
Таблиця 3.24 

Структура  міграційного сальдо населення в краях Чеської Республіки у 2011 р.* 
 

Край 

Міграційне сальдо,  
осіб 

Міграційне сальдо  
на 1000 жителів, ‰ 

вну-
трішні 

міграції 

міждер-
жавні 

міграції 

загальне 
сальдо 
міграції 

вну-
трішні 

міграції 

міждер-
жавні 

міграції 

загальне 
сальдо    
міграції 

Прага    -2833    8584   5751 -2,3 6,9 4,6 

Середньочеський 10 314     2135 12 449 8,1 1,7 9,8 

Південночеський      104     258     362 0,2 0,4 0,6 

Пльзеньський      255     520     775 0,4 0,9 1,4 

Карловарський   -1117     544   -573 -3,7 1,8 -1,9 

Устецький   -1411   1185   -226 -1,7 1,4 -0,3 

Ліберецький     -183     437    254 -0,4 1,0 0,6 

Краловеградецький    -630     242   -388 -1,1 0,4 -0,7 

Пардубецький    -116     320    204 -0.2 0,6 0,4 

Край Височіна    -667     215   -352 -1,1 0,4 -0,7 

Південноморавський     168   1580   1748 0,1 1,4 1,5 

Оломоуцький    -348     204    -144 -0,5 0,3 -0,2 

Злінський   -645     189    -456 -1,1 0,3 -0,8 

Моравсько-Сілезький -2991     476   -2515 -2,4 0,4 -2,0 

Чеська Республіка - 16 889 16 889 - 1,6    1,6 
*  Розраховано за даними Чеського статистичного управління. 

 
У 2004 р. в п’яти краях країни спостерігалося від’ємне загальне міграційне сальдо. Найбільше від’ємне 

загальне міграційне сальдо було в Моравсько-Сілезькому краї (-1,5 тис. осіб), тоді як у Середньочеському 
краї загальне сальдо міграції позитивне та найвище (+9,6 тис. осіб). Високе загальне міграційне сальдо 
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характерне також для м. Праги (+6,7 тис. осіб), Устецького й Південноморавського країв через високі 
абсолютні показники притоку іноземців. Протягом останніх років показники загального міграційного сальдо 
країв істотно покращилися. У 2008 р. найвище позитивне загальне міграційне сальдо мав Середньочеський 
край (25,9 тис. осіб) унаслідок великих внутрішніх і зовнішніх міграційних притоків населення, тоді як у                   
Празі, Устецькому, Пльзенському й Південноморавському краях позитивне загальне сальдо міграції 
забезпечується внаслідок значного притоку іммігрантів. Високі відносні показники загального міграційного 
сальдо в розрахунку на 1000 жителів мали також Ліберецький, Пардубецький і Краловеградецький краї 
завдяки значному притоку іммігрантів переважно в крайові центри. Оломоуцький та Моравсько-Сілезький 
краї у 2008 р. мали невелике від’ємне загальне міграційне сальдо (відповідно, –339 і –70 осіб) унаслідок 
виїзду місцевого населення в інші регіони країни, незважаючи на позитивне сальдо зовнішньодержававних 
міграцій (рис. 3.61). У наступні роки  загальне міграційне сальдо в усіх краях помітно зменшилося через 
зменшення притоку іноземців і тільки чотири краї у 2011 р. мали міграційний притік населення, а всі інші – 
відтік населення.  

 
 

Рис. 3.61.  Середньорічне загальне міграційне сальдо  

в краях Чеської Республіки у 2001–2011 рр. 

 
Територіальна структура міграційних процесів у Чеській Республіці є складною й сильно 

диференційованою. Характерні істотні внутрідержавні відмінності в структурі міграційних потоків, як 
внутрішніх, так і зовнішніх, у структрі міграційного сальдо, які можна прослідкувати на крайовому, районному 
та локальному рівнях.  

На рівні країв найбільше позитивне загальне міграційне сальдо нині має Середньочеський край, а також 
м. Прага завдяки значному притоку сюди іммігрантів, проте в семи краях загальне міграційне сальдо від’ємне 
(табл. 3.24) через значний відтік населення з населених пунктів цих територій в інші регіони країни. 
Найбільше негативне загальне міграційне сальдо має Моравсько-Сілезький краяй (-2,5 тис. осіб), а в 
розрахунку на 1000 жителів – Карловарський край (-3,7 ‰). За останні 10 років загальна міграційна ситуація 
найкраще складається в Середньочеському краї за рахунок найвищого сальдо внутрідержавних міграцій і в 
Празі – завдяки значному притоку іммігрантів. Саме в цих регіонах Центральної Чехії найвищий приріст 

середньорічного міграційного сальдо на 1000 жителів (рис. 3.62), тоді як у Моравсько-Сілезькому, Злінському 
й Оломоуцькому краях цей показник від’ємний. Така ситуація зумовлена певною спрямованістю міграційних 
потоків населення.  

 
 

Рис. 3.62. Коефіцієнти прибуття та вибуття мігрантів   
І загального сальдо міграцій  у краях Чеської Республіки у 2008 р.,‰ 

 
Найінтенсивніший міграційний обмін відбувається між Середньочеським краєм і Прагою, де переважає 

потік мігрантів зі столиці, а також між Прагою та Південноморавським, Моравсько-Сілезьким, Оломоуцьким, 
Карловарським і Пльзеньським краями з переважаючим відтоком населення до столиці з цих країв (рис. 
3.63). У структурі міграційних потоків найбільші потоки мігрантів із Праги до окремих районів 
Середньочеського краю (Прага-схід, Прага-захід, Мельнік, Кладно, Бероун та ін.), із Брно-мєсто до району 
Брно-венков і навпаки, а також із віддалених територій адміністративного району (окресу) Прага-схід до 
столиці та з району Пльзень-мєсто до районів Пльзень-північ і Пльзень-південь Ці потоки засвідчують 
посилення процесів субурбанізації в Празькій та Пльзеньській агломераціях. 
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Рис. 3.63. Загальне сальдо найважливіших міграційних потоків 

між краями Чеської Республіки у 2008 р. 

 
У розрізі адміністративних районів протягом 1991–2000 рр. тільки 18 окресів країни із 77 мали 

позитивне загальне міграційне сальдо в розрахунку на 1000 жителів. Найбільший міграційний приріст 
населення в ці роки спостерігався в урбанізованих районах, що сформувалися навколо великих міст. 
Найвищі середні значення цього показника характерні для таких районів, як Прага-захід (11,6 ‰), Прага-схід 
(5,4 ‰), Брно-венков (3,2 ‰), Пльзень-північ, Пльзень-південь, а також для промислових районів 
Середньочеського (Німбурк, Бероун, Кладно) й Устецького країв (Тепліце та ін.). Негативний міграційний 
приріст населення в 1991–2000 рр. мали промислові райони Моравсько-Сілезького краю (Острава-мєсто –     
-1,5 ‰, Карвіна – -1,02 ‰, Брунталь – -1,05 ‰), а також Пльзень-мєсто – (-1,3 ‰), Мост (-0,94 ‰) та ін. 
Протягом останнього десятиліття ХХІ ст. загальний постійний міграційний відтік населення спостерігався 
також у таких окресах, як Соколов, Градець-Кралове, Ждяр-над-Сазавоу, Єсенік, Пршеров, Злін й ін. 
Найбільший відтік населення з цих районів зумовлений високим рівнем безробіття та закриттям вугільних 
шахт і промислових підприємств. 

На початку ХХІ ст. намітилися позитивні тенденції в динаміці загального міграційного сальдо в багатьох 
адміністративних районах країни. У 2004 р. позитивне загальне міграційне сальдо населення спостерігалося 
вже в 49 районах Чехії, тоді як у 28 із них міграційне сальдо було від’ємним. Найбільший рівень загального 
відтоку населення на 1000 жителів простежено в таких районах, як Брно-мєсто (-3,9 ‰), Острава-мєсто         
(-4,3 ‰), Пльзень-мєсто (-7,6 ‰), Злін (-2,6 ‰), Шумперк (-3,6 ‰), Брунталь (-4,0 ‰), Тахов (-3,7 ‰) та ін. 
Найвищі показники загального позитивного міграційного сальдо на 1000 жителів за рахунок міграційного 
притоку населення характерні для таких районів, як Прага-захід (30,2 ‰), Прага-схід (34,2 ‰), Брно-венков, 
Бероун, Німбурк, Млада-Болеслав, Пльзень-південь, Пльзень-північ, Тепліце, Раковнік та ін. У районах 
Середньочеського краю позитивне сальдо забезпечувалося на 65 % завдяки великим обсягам 
внутрідержавних міграцій, тоді як в інших – унаслідок значного притоку іммігрантів. Іноземці брали активну 
участь у внутрішніх міграціях, часто міняючи місцеперебування. У 2008 р. загальна чисельність іноземців-
мігрантів у внутрішніх міграційних потоках становила 42 743 осіб (17 % від загальної чисельності 
внутрідержавних мігрантів), які міняли місце свого перебування, переїжджаючи з одного району в інший. 
Серед них домінували українці (54 %), в’єтнамці, словаки, молдовани й росіяни (рис. 3.64). Основну частину 
іммігрантів складають особи в продуктивному віці. Частка жінок серед них становила близько 40 %. 
Іммігранти найбільше прибували до столиці Праги, північних районів Середньочеського краю, у великі та 
середні міста інших країв і в прикордонні райони Карлові Вари, Хеб та Тахов й ін.  

 

 
 

Рис. 3.64. Питома вага окремих груп іноземців  
у внутрідержавних міграційних потоках у 2008 р. 
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У 2008 р. значно покращилася міграційна ситуація в країні завдяки великому зовнішньому притоку 
іммігрантів і деякому збільшенню обсягів внутрішніх міграцій. Лише в 11 адміністративних районах країни 
загальне міграційне сальдо було від’ємним (рис. 3.65), проте продовжувався відтік населення з таких окресів, 
як Карвіна, Брунталь, Острава-мєсто Моравсько-Сілезького краю, Пршеров, Шумперк та Єсенік 
Оломоуцького краю, Всетін Злінського краю, Тршебіч (край Височіна), Годонін Південноморавського краю, 
Соколов Карловарського краю й Наход Краловеградецького краю, що зумовлювало наявність постійного 
від’ємного загального сальдо міграцій населення. Загальні тенденції в ті роки показували, що сукупне сальдо 
міграційної рухомості населення мало чітку тенденцію до зростання потоків зовнішньодержавної та 
зменшення потоків внутрідержавної міграцій, а також до значного збільшення показників позитивного сальдо 
всього міграційного обороту в розрізі окремих районів (окресів) республіки. 

 

 
 

Рис. 3.65. Сумарне міграційне сальдо в районах (окресах) Чеської Республіки у 2008 р. 

 
У наступні роки міграційна ситуація в країні змінилася через зменшення обсягів закордонної міграції 

населення й тому у 2011 р. кількість окресів із від’ємним загальним міграційним сальдо знову збільшилася до 
36 (рис. 3.66). Найбільше абсолютне міграційне сальдо у 2011 р. зафіксовано в окресах Прага-схід (3,7 тис. 
осіб), Прага-захід (3,1 тис. осіб), Брно-венков (2,2 тис. осіб), Бероун, Чеське Будейовіце, Пльзень-північ, 
Німбурк, Колін та ін. Найгірша міграційна ситуація склалася в окресах із від’ємним загальним міграційним 
сальдо. Найбільше від’ємне загальне міграційне сальдо мали окреси Карвіна (-1574 осіб) й Острава-мєсто   
(-1365 осіб) Моравсько-Сілезького краю, у яких протягом останніх 20 років зберігається негативна тенденція з 
постійним відтоком населення. До окресів із негативною міграційною ситуацією й зменшенням чисельності 
населення відносять також такі окреси Устецького краю, як Дечин, Хомутов, Мост та Усті-над Лабем, у яких у 
2011 р. зафіксовано загальний міграційний відтік населення від 100 до 600 осіб. Це райони, де загальне 
міграційне сальдо стало від’ємним в останні п’ять років. 

 

 
 

Рис. 3.66. Загальне міграційне сальдо в окресах Чеської Республіки у 2011 р. 

 
За характером загального міграційного руху населення Чеської Республіки в розрахунку на                         

1000 жителів протягом останніх 10 років можна виділити п’ять типів районів (окресів). 
Перший тип – окреси з найвищою інтенсивністю постійного міграційного притоку населення й найвищим 

позитивним загальним сальдо міграції. Вони є зонами міграційної концентрації населення. До цього типу 
віднесено головне місто Прага й чотири окреси (Кладно, Бероун, Прага-схід і Прага-захід) Середньочеського 
краю, а також окрес Брно-венков Південноморавського краю, для яких характерний значний постійний 
міграційний притік населення та такі проблеми управління міграцією, як регулювання міграційного притоку, 
особливо іноземців, створення додаткових робочих місць, розвиток соціальної інфраструктури тощо. 

Другий тип формують окреси з високою інтенсивністю як міграційного притоку, так і відтоку, з порівняно 
високим середньорічним позитивним міграційним сальдо. Це зони міграційного росту й розвитку 
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субурбанізаційних процесів. До цього типу можна віднести 16 районів переважно Середньочеського, 
Пльзеньського та Південноморавського (Млада-Болеслав, Мельнік, Колін, Раковнік, Пльзень-мєсто, Пльзень-
північ, Пльзень-південь, Рокіцани, Чеське Будейовіце, Пардубіце й ін) країв. 

Третій тип – це окреси із середньою інтенсивністю міграційного притоку та відтоку населення й 
невеликим або середнім постійним позитивним міграційним сальдо. В окремі роки можуть спостерігатися 
процеси переважання міграційного відтоку населення над притоком. Таких окресів нараховується                  
15 (Градець-Кралове, Пісек, Табор, Тепліце, Оломоуц, Простейов,  Ліберець та ін.).  

Четвертий тип окресів характеризується середніми обсягами міграційного притоку й високим рівнем 
відтоку населення при низькому переважаючому позитивному середньорічному значенні міграційного 
сальдо. В окремі періоди загальне міграційне сальдо часто є від’ємним. Це найчастіше зони міграційного 
перерозподілу, розміщені в Південній Чехії (окрес Чеські-Крумлов), Краловеградецькому (окреси Йїчин, 
Наход) і Пардубецькому (окрес Світави) краях та краї Височіна (Йїглава, Пельгржімов). Таких районів 
нараховується найбільша кількість – 29.  Для них властиві проблеми, пов’язані з необхідністю формування 
власного економічного потенціалу з метою скорочення міграційного відтоку населення.  

П’ятий тип окресів – це райони з низькою інтенсивністю міграційного притоку, високою інтенсивністю 
міграційного відтоку населення й постійним та переважаючим від’ємним загальним сальдо міграцій 
населення. До цього типу відносено 12 районів, які в останні роки відчувають постійний відтік населення. 
Серед них виділяють гірничопромислові райони (Острава-мєсто, Карвіна, Соколов), а також аграрно-
індустріальні райони Моравії (Злін, Всетін, Брунталь, Шумперк, Годонін, Тршебіч, Пршеров, Єсенік, Ждяр-
над-Сазавоу). 

У Чехії також поширені маятникові міграції населення. Щоденно близько третини всіх працюючих 
здійснюють трудові поїздки з одного населеного пункту в інший у межах свого району. Понад 2/5 міграційних 
поїздок  відбуваються переважно в невеликі міста або промислові центри, менше – із району в район та з 
краю в край. За цим показником Чехія випереджає багато європейських країн. Останнім часом зростають 
потоки «фронтальєрів», які щоденно пересікають кордони республіки із сусідніми країнами внаслідок 
уведення безвізового режиму між країнам-членами ЄС після вступу Чехії до цієї організації та посилення 
процесів транскордонного співробітництва. Міграційний маятниковий рух підвищує показник концентрації 
населення в деяких промислових центрах. Цьому також сприяють щоденні поїздки школярів у школи й 
населення задля отримання адміністративних, торговельних, культурно-побутових та інших послуг. Це 
зумовлює для окремих міст щоденний приріст наявного населення в десятки тисяч осіб, що свідчить про 
потребу реконструкції систем розселення у зв’язку з концентрацією і промислового, і сільськогосподарського 
виробництва. 

 
3.8. Соціальна структура й зайнятість населення 

 
Соціальна структура населення Чехії залежить від темпів загального росту населення, його вікової 

структури й рівня зайнятості в господарстві країни. Після Другої світової війни вона зазнала суттєвих змін. 
Якщо в довоєнній Чехословаччині домінували робітники та селяни, то в результаті дії загальних тенденцій 
виникнення нових професій у зв’язку з індустріалізацією економіки й змінами в технології виробництва 
відбулися зрушення на користь соціальної групи службовців. За переписом населення 1980 р., робітники та 
службовці складали 91,2 % населення ЧССР, а селяни, які входили в сільськогосподарські кооперативи всіх 
видів, кооперовані кустарі й ремісники складали 8,5 %. Водночас на селян-одноосібників, некооперованих 
кустарів і ремісників припадало лише 0,2 %, а на осіб вільних професій –  0,1 %
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У середині 1980-х років найчисельнішою соціальною групою були робітники (47,9 %). На службовців 
припадало 40,7 % зайнятого населення. Питома вага кооперованих селян мала тенденцію до зниження      
(8,8 %) через вивільнення частини працівників у зв’язку з механізацією виробництва у великих сільсько-
господарських підприємствах і зменшенням кількості членів сімей селян. 

Протягом 1990-х рр. під впливом НТР і  трансформаційних процесів в економіці змінилася професійно-
освітня й соціальна структура зайнятого населення країни. Проявилася чітка тенденція до росту частки 
зайнятих у невиробничій сфері та службовців. Помітно змінилися кількість і соціальний склад інтелігенції, а 
також її роль у житті суспільства. Чехія нині виділяється серед країн світу високою часткою спеціалістів із 
вищою й середньою освітою в загальній чисельності зайнятих у господарстві. Неграмотність у країні 
практично відсутня (неграмотні зрідка трапляються серед представників циганської національності старшого 
віку). Високий рівень освіченості населення для чехів був типовим ще з часів Першої Чехословацької 
Республіки (1918–1938 рр.). Уже тоді близько 95 % усіх жителів мали базову освіту. За  соціалістичних часів 
неграмотність населення майже повністю ліквідовано. В останні роки рівень освіченості населення помітно 
зріс. Кожен третій економічно активний житель країни має або здобуває вищу освіту, типовий робітник – як 
мінімум, середню професійну підготовку. Висока кваліфікація чеських робітників – одна з переваг економіки 
країни.  

Майже половина населення Чехії є економічно активною й зайнята в різних галузях господарства              
(рис. 3.67). Економічно активним населенням (робочою силою) є особи у віці 15 років і старше, які можуть 
бути зайняті в різних галузях господарства країни. Чисельність економічно активного населення в останні 
десятиріччя мала тенденцію до зменшення через складну демографічну ситуацію та збільшення частки осіб 
пенсійного віку наприкінці 1990-х років. Проте протягом 2002–2012 рр. частка осіб старше 65 років у 
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загальній чисельності населення зросла з 13,9 % до 16,8 %, а осіб до 15 років – зменшилася з 15,7 % до   
14,8 %. Це зумовило деяке зростання частки осіб працездатного віку з 70,4 % у 2002 р. до 71,1 % – у  2008 р. 
і збільшення загальної кількості економічно активного населення. Проте в наступні роки частка 
працездатного населення у віковій структурі населення почала зменшуватися через зниження темпів росту 
населення й у 2012 р. становила 68,4 %.   

 

 
 

Рис. 3.67. Статево-вікова піраміда населення Чеської Республіки  

за структурою зайнятості в середині 2009 р. 

 
У 1995 р. чисельність економічно активного населення у віці 15–64 років становила 5,171 млн осіб, або 

49,6 % усього населення країни, а у 2002 р. його чисельність зменшилася до 5,123 млн осіб (50,3 % усього 
населення ЧР). На 1.03.2001 р., за даними перепису населення, рівень економічної активності всього 
населення становив 61,3 %. У всіх краях частка економічного активного населення в сільських місцевостях 
була меншою (57,4 %), ніж у міських (62 %). Найвища частка економічно активного сільського населення – у 
краях Височіна (63,6 %) і Карловарському. У структурі економічно активного населення країни вищою була 
частка чоловічого населення (57,6 % усього населення країни у 2001 р.), тоді як частка жіночого населення 
мала тенденцію до зменшення (45 % у 2001 р. проти 49 % у  1991 р.), що пояснюється змінами в статево-
віковій структурі населення.  

Протягом 2001–2004 рр. спостерігалася стагнація чисельності економічно активного населення, проте з 
2004 р. почався ріст чисельності економічно активного населення (у 2004–2008 рр. ‒ понад 100 тис. осіб) 

завдяки притоку трудових іммігрантів із країн Центрально-Східної Європи та інших регіонів світу, проте в 
наступні роки темпи росту зменшилися через зменшення імміграційного притоку працездатного населення із-
за кордону. У 2012 р. загальна чисельність робочої сили в країні досягла 5,26 млн осіб, що дещо менше, ніж 
у 2009 р. (табл. 3.25). Частка чоловічої робочої сили у 2009 р. становила 56,7 % (рис. 3.67), а частка 
іноземної робочої сили в загальній чисельності робочої сили Чехії, завдяки зростанню імміграційного притоку 
трудових мігрантів, у 2011 р. становила майже 6 %. Загальна чисельність іноземців, зайнятих у господарстві 
ЧР у 2011 р., досягла 310,9 тис. осіб, що дещо менше, ніж у 2008 р., коли досягнуто рекордного рівня за 
останні 20 років, коли в господарстві країни зайнято 361,7 тис. іноземців. Найбільша концентрація іноземної 
робочої сили характерна для Праги (110,6 тис. осіб), Середньочеського, Південноморавського, 
Пльзеньського й Моравсько-Сілезького країв. Найменше іноземців зайнято в господарстві Оломоуцького, 
Злінського, Карловарського країв і краю Височіна (усього 5,8 тис. іноземців).  

Таблиця 3.25 
Економічно активне населення Чеської Республіки у віці 15 років і старше у 2002–2012 рр.* 

 

Економічне становище населення 2002 р. 2004 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

тис. осіб 

Населення у віці 15 років і старше 8599,1 8673,3 8773,4 8845,0 8943,8 9009,3 9015,4 8964,7 8964,6 

Робоча сила 5139,1 5132,5 5199,4 5198,3 5232,3 5286,5 5268,9 5223,0 5256,9 

Зайняті в господарстві 4764,9 4706,6 4828,1 4922,0 5002,5 4934,3 4885,2 4872,4 4890,1 

Незайняті   374,1   425,9   371,3   276,3   229,8   352,2   383,7   350,6    366,8 

Економічно неактивні 3460,1 3540,8 3574,0 3646,7 3711,4 3722,3 3746,5 3741,7 3707,6 

% 

Населення у віці 15 років і старше 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Робоча сила   59,8   59,2   59,3   58,8   58,5 58,7 58,4 58,3 58,6 

Зайняті в господарстві   55,4   54,3   55,0   55,6   55,9 54,8 54,2 54,4 54,5 

Незайняті     7,28 8,30 7,14 5,32 4,39 6,66 7,28 6,71 6,98 

Економічно неактивні   40,2   40,8   40,7    41,2   41,5 41,3 41,5 41,7 41,4 

* Складено за даними Чеського статистичного управління. 
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Проте, незважаючи на загальний ріст населення в працездатному віці за останні роки й чисельності 
робочої сили в країні, проявляється тенденція до зниження частки робочої сили в загальній чисельності 
працездатного населення з 59,8 % у 2002 р. до 54,5 % – у 2012 р. (табл. 3.25). Загальна чисельність 
населення в продуктивному віці (15 років і старше) на кінець 2010 р. досягла 5,6 млн осіб, із яких 5,26 млн 
становили працездатні особи (робоча сила або економічно активне населення). Частка економічно активного 
населення на середину 2008 р. склала 50,8 % від усієї чисельності населення країни, а у 2012 р. вона 
зменшилася до 50,0 %. У містах ця частка була вищою й становила 51,8 %. Основний контингент робочої 
сили припадає на осіб у віці 30–44 роки (2,1 млн осіб або 40,5 %). Найбільшу кількість осіб працездатного 
віку сконцентровано в містах із чисельністю жителів понад 50 тисяч мешканців, де нараховується понад              
1,4 млн економічно активного населення (табл. 3.26). Значна частка економічно активного населення 
сконцентрована також у населених пунктах від 500 до 5000 жителів. У сільській місцевості вона менша, ніж у 
міських поселеннях, і складає 54,3 % (табл. 3.26).  

Таблиця 3.26 
Розподіл економічно активного населення  

Чеської Республіки в групах общин на 07.07.2008 р.* 
 

Величина груп  
і типи общин 

Населення  
в продуктивному віці 

Економічно активне населення Економічно активне 
жіноче населення 

чисель-
ність,  
осіб 

у % до 

чисель- 
ність,  
осіб 

у % до  
всього  
насе- 
лення 

усього  
насе- 
лення 

осіб  
у про-
дук-
тив-
ному 
віці 

осіб 
після-
про- 

дуктив-
ного  
віку 

чи- 
сель- 
ність,  
осіб 

%  
від чисель-

ності 
економічно 
активного 
населення 

до 99 11 175 51,9 10 932 50,8 82,2 28,1   4 769 43,6 

100–199 97 108 53,0 92 351 50,4 82,5 25,1  40 705 44,1 

200–499 494 566 53,3 460 864 49,7 82,3 22,8 204 514 44,4 

500–999 677 020 54,2 614 931 49,2 81,8 19,9 274 611 44,7 

1000–1999 601 215 55,2 533 203 48,9 81,3 17,4 239 476 44,9 

2000–4999 681 527 56,6 594 324 49,4 81,4 15,5 268 597 45,2 

5000–9999 488 648 57,9 429 735 50,9 82,7 16,1 200 554 46,7 

10 000–19 999 485 322 59,3 425 285 51,9 82,6 16,8 199 151 46,8 

20 000–49 999 457 128 60,7 396 219 52,6 82,1 16,5 184 730 46,6 

50 000 і більше  1 613 648 59,4  1 425 823 52,5 81,6 18,8 670 713 47,0 

Всього 5 607 357 57,2  4 983 767 50,8 81,9 18,5 2 287 820 45,9 

Міські общини 3 587 771 58,9 3 153 568 51,8 82,0 17,4 1 472 195 46,7 

Сільські общини 2 019 586 54,3 1 830 199 49,2 81,6 20,1 815 625 44,6 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 
 

Найбільші контингенти всього зайнятого населення сконцентровані в промислово розвинутих краях 
країни – Празі, Середньочеському, Моравсько-Сілезькому й Південноморавському, а найменші – у 
Пардубецькому, Ліберецькому та Карловарському краях (рис. 3.68). У Ліберецькому краї рівень загальної 
зайнятості населення у 2008 р. був нижчий, ніж у 2002 р. У Краловеградецькому та Карловарському краях 
зайнятість зросла мінімально, натомість помітно зросла чисельність зайнятих у Злінському, Південно-
моравському й Моравсько-Сілезькому краях. Середньочеський край виділяється найбільшими потоками 
щоденної маятникової трудової міграції, особливо в столицю. Тільки Прага має активний баланс доїзду 
працюючих з усіх країв республіки. У Празі чисельність усього зайнятого населення досягла у 2008 р.                 
733 тис. осіб, що на 122 тис. більше, ніж столичних жителів, які мають одне або головне місце роботи. Така 
тенденція типова для європейських великих міст (метрополісів).  

 

 
 

Рис. 3.68. Чисельність зайнятих за  одним або головним  
місцем роботи в краях Чеської Республіки у 2002 і 2008 рр. 
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Протягом останніх років зростала також загальна чисельність і частка економічно неактивного 
населення (школярі, студенти, особи пенсійного віку, інваліди та ін.) через посилення загальної тенденції 
старіння чеської нації (рис. 3.69, табл. 3.25). У 2002–2008 рр. помітно зросла частка студентів і школярів 
серед незайнятого населення (із 23,4 % до 24,8 % у 2008 р.), домогосподарок (5,0 % у 2008 р.), інвалідів     
(9,5 % у 2008 р.) при деякому скороченні частки непрацюючих пенсіонерів (55,5 % у 2002 р. і 53,8 % у        
2008 р.). Однак загальна чисельність непрацюючих пенсіонерів зросла з 1921,7 тис. осіб у 2002 р. до     
1995,2 тис. осіб у 2008 р. Збільшується також чисельність непрацюючих жінок, які перебувають на утриманні 
чоловіків (16 % усього економічно незайнятого жіночого населення). Тому рівень незайнятості працездатних 
жінок вищий, ніж чоловіків, приблизно на 2 %  (рис. 3.70).  

 

 
 

Рис. 3.69. Чисельність осіб віком 15 років і старше  
відносно їхнього економічного статусу у 2000–2007 рр. 

 
Чехія за коефіцієнтом зайнятості населення перевищує середньоєвропейський рівень, але тенденція до 

скорочення обсягів використання робочої сили спостерігається протягом усього трансформаційного періоду. 
У 2001 р. загальна чисельність зайнятих в економіці Чехії становила 4,73 млн осіб. У наступні роки, завдяки 
притоку іноземної робочої сили, вона зросла до 4,9 млн осіб (рис. 3.69, табл. 3.25). У 2008 р. зайнятість 
населення підвищилася до 5,0 млн осіб. Такий рівень зайнятості населення став найбільшим після 1993 р. 
За період 2002–2008 рр. чисельність зайнятого населення зросла на 238 тис. осіб, що становило 5 % 
приросту. Це збільшення особливо було помітне у 2007–2008 рр., коли значно зросла чисельність зайнятого 
населення завдяки притоку зарубіжної робочої сили. Проте в наступні роки через економічну кризу й падіння 
темпів притоку іноземної робочої сили кількість зайнятого населення в народному господарстві країни 
скоротилася до 4,9 млн осіб

122
, проте рівень зайнятості населення (відношення кількості працюючих у віці   

15 років і старше до загальної кількості населення в цьому віці) стабілізувався в останні роки. Він є 
комплексним індикатором поєднання дії різних факторів, що впливають на зайнятість населення. Рівень 
зайнятості населення мав загальну тенденцію до зниження до 2004 р., проте в останні роки він зріс на 1,6 %. 
Рівень зайнятості чоловіків зростав дещо швидше – на 2,2 % протягом 2002–2008 рр. проти 1,1 % – у жінок 
(табл. 3.27).  

 
 

Рис. 3.70. Вікова структура економічно зайнятого  
населення Чеської Республіки у 2002 і 2008 рр.  

 
Зменшення чисельності безробітних і демографічні чинники зумовили ріст рівня зайнятості населення в 

продуктивному віці з 55,4 % у 2002 р. до 55,9 % у 2008 р., проте в наступні роки через економічну кризу цей 
показник зменшився до 54,5 % у 2012 р. і, порівняно з 2002 р., приріст рівня зайнятості усього працездатного 
населення був від’ємним (табл. 3.27). Рівень зайнятості економічного активного населення 15–64 років 
вищий і щорічно становить близько 71 %, хоча коливається в окремі роки залежно від ситуації в економіці 
загалом та на ринку праці зокрема. Також темпи росту зайнятості населення коригувалися приростом 
чисельності неактивного населення, ростом чисельності пенсіонерів і студентів ВНЗ, проте протягом 
останніх років вони були значними завдяки імміграційному притоку іноземної робочої сили. 
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Таблиця 3.27 
Рівень зайнятості всього працездатного населення  

Чеської Республіки у 2002–2012 рр., %* 
 

Статева  
структура населення 

Рік Приріст  
за 2002–2012 рр., % 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2012 

Разом 55,4 54,3 54,7 55,0 55,6 55,9 54,2 54,5 -0,9 

Чоловіки 65,2 63,6 64,3 64,6 65,5 65,8 63,7 63,6 -1,6 

Жінки 46,3 45,5 45,7 46,1 46,4 46,6 45,1 45,9 -0,4 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
Чехія пережила радикальне скорочення загального коефіцієнта зайнятості економічно активного 

населення в працездатному віці 15–64 років, оскільки, порівняно з 1990 р., у 2000-му цей показник значно 
знизився – із 89 % до 64,7 %. У 2001 р. він дещо зріс до 65,4 %, проте у 2003 р. знову зменшився до           
64,7 %

123
. У 2004 р. цей показник становив 64,2 %, а у 2007–2008 рр. унаслідок активізації економічної 

діяльності після вступу Чехії в ЄС він зріс до 66,6 %. Через економічну кризу в наступні роки в цій віковій групі 
рівень зайнятості знизився до 65 % у 2010 р. Найвищий рівень зайнятості населення спостерігається у 
віковій групі 25–54 роки (82 % у 2001 р.), тоді як у вікових групах 15–24 і 55–64 років він значно нижчий (34,4 і              
36,9 %, відповідно). Останнім часом значно зросла зайнятість населення за рахунок старших вікових груп –                       
55–64 роки (із 37,1 % у 1998 р. до 42,7 % – у 2004 р. і 48,9 % – у 2007–2008 рр.). У віковій групі населення 
понад 65 років частка економічно активного населення нині складає 4,5 %. 

У сучасній віковій структурі економічно зайнятого населення країни за останні роки відбулися структурні 
зміни. Так, із 2002 р. до 2008 р. зросла частка вікової групи 55 років і старше з 11 % до 15 % (рис. 3.70), що 
пов’язано зі зростанням частки осіб старшого віку в загальній кількості економічно активного населення, 
проте зменшилася частка осіб вікової групи 45–54 років із 28 % у 2002 р. до 24 % у 2008 р. Особливо це 
помітно у віковій групі 45–49 років, де кількість працюючих за період 2002–2008 рр. зменшилася на 92 тис. 
осіб. У віковій групі 15–29 років також помітно зменшилася кількість зайнятих (на 172 тис. осіб), що на 15 % 
менше, ніж у 2002 р. (рис. 3.70). 

У період економічної кризи (2008–2010 рр.) кількість економічно активного населення в ЧР збільшилася 
як серед чоловіків, так і серед жінок, проте рівень економічної зайнятості зменшився на 0,5 % у  жінок і на   
0,3 % – у чоловіків та становив 49,3 % і 68,0 %, відповідно. Найбільші зміни відбулись у віковій групі            
15–19 років, де чисельність економічно активного жіночого населення скоротилася з 21,7 тис. осіб у 2006 р. 
до 15,5 тис. у 2010 р., а чоловічого – із 33,2 тис. до 25,7 тис. осіб. Водночас збільшилася чисельність 
економічно активного населення в жіночій віковій групі 35–39 років із 289,6 тис. осіб у 2006 р. до 340,5 тис. 
осіб й особливо серед чоловіків у тій же віковій групі – із 349,2 тис. осіб до 436,1 тис. Також підвищився 
рівень економічної активності як серед чоловіків, так і жінок у вікових групах старше 50 років, тоді як в інших 
вікових групах він зменшувався, особливо в молодших вікових групах (15–25 років). Частка інших вікових груп 
у загальній чисельності зайнятого населення змінилася мало. Структурні зміни в чисельності зайнятих у 
різних вікових групах зумовлені сучасною демографічною ситуацією в країні й зниженням темпів трудової 
імміграції внаслідок проведення більш жорсткої імміграційної та візової політики. Чехія нині виділяється 
серед нових країн – членів ЄС дещо вищими показниками частки зайнятих за наймом працівників (понад      
80 %). При цьому частка працюючих за тимчасовим контрактом була порівняно невисокою (8 %). 

  

 
 

Рис. 3.71. Рівень економічної активності й структура зайнятості  
всього населення країв та окресів Чеської Республіки у 2009 р.,% 

 
У територіальній структурі економічної активності всього населення помітні чіткі просторові 

диспропорції між промислово розвинутими й аграрно-індустріальними районами країни (рис. 3.71). 
Найвищий рівень економічної активності всього населення характерний для Праги та Карловарського краю, а 
найменший – для Південноморавського, Злінського, Оломоуцького, Ліберецького й Устецького країв (менше 
57,5 %). Низький рівень зайнятості населення протягом тривалого періоду характерний для Моравсько-
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Сілезького краю, дещо менше – для Устецького краю через структурні зміни в економіці й зростання рівня 
депресивності вугледобувних районів цих країв. Прага виділяється найбільшим контингентом робочої сили 
та найвищим рівнем зайнятості населення серед усіх країв республіки. За 2002–2008 рр. зайнятість населення 
столиці зросла на 6,1 %, проте в наступні роки через економічну кризу вона зменшилася до рівня 2007 р.  

Рівень економічної активності населення працездатного віку (15–64 років) у Чехії залишається досить 
високим, порівняно з іншими європейськими країнами, проте помітні значні територіальні відмінності. У      
2011 р. найвищий рівень економічної активності цієї вікової групи населення зафіксовано в Празі й 
Пльзеньському краї (понад 71 %), тоді як у Моравсько-Сілезькому, Оломоуцькому та Устецькому краях він 
був нижчим за 69 % (рис. 3.72). У 2011 р. із загальної чисельності 1,5 млн осіб у віці 15–64 років у народному 
господарстві зайнято 710,2 тис. осіб і нараховувалося 43,6 тис. незайнятих осіб. Економічно неактивними 
були 737,1 тис. осіб.  

 
 

Рис. 3.72. Рівень економічної активності працездатного населення  

у віці 15–64 років у краях Чеської Республіки у 2011 р. 

 
У групі осіб передпенсійного віку (55–64 років) у 2011 р. зайнятість становила 47,6 %, що зумовлено 

неможливістю знайти робоче місце та іншими причинами, оскільки працедавці більш зацікавлені в робочій 
силі молодшого віку. Серед жінок цієї вікової групи рівень зайнятості менший, ніж у чоловіків (у середньому 
по краях до 20 %). Він коливається від 53,1 % у Празі до 30,8 % у Моравсько-Сілезькому краї, тоді як рівень 
зайнятості чоловіків віком 55–64 років у Празі у 2011 р. становив 75,6 %, а в Моравсько-Сілезькому краї – 
47,6 %. Ці показники свідчать про гендерну нерівність у зайнятості населення цієї вікової групи й значні 
регіональні відмінності в розподілі зайнятості осіб передпенсійного віку.  

На відміну від промислово розвинутих країн у Чехії проявляється тенденція до збільшення розриву в 
показниках економічної активності жінок і чоловіків. Серед країн Центрально-Східної Європи ця тенденція 
найбільш чітко проявилася в останньому десятилітті саме в Чехії, коли розрив у рівнях двох показників 
збільшився в 2,5 раза – із 20 до 36 %.  

У Чехії трансформаційні процеси на початку 1990-х рр. супроводжувалися масовим відтоком із ринку 
праці і чоловічої, і жіночої робочої сили, проте скорочення останнього показника відбувалося більш 
швидкими темпами. Економічна активність жінок із початку економічних перетворень значно скоротилася, 
хоча цей показник до 1990-х рр. був особливо великим. Із 1989 р. до 2000 р. показник економічної активності 
чеських жінок знизився з 76 до 63,7 %. Зниження цього показника зумовлено ростом безробіття й значними 
скороченнями в галузях, що використовували жіночу працю у великих обсягах, та іншими чинниками. 

Помітне також зростання розриву в показниках гендерного коефіцієнта зайнятості чоловіків і жінок при 
загальній тенденції до їх зменшення за останнє десятиліття. У 2000 р. 73,6 % чоловіків працездатного віку 
(15–65 років) зайнято в господарстві, тоді як лише 56,9 % жінок залучено в трудовий процес. У 2004 р. цей 
показник серед жінок був ще нижчий – 56 %. У 2007–2008 р. загальна зайнятість серед працездатних 
чоловіків зросла до 75,4 %, а в жінок – до 57,6 %. Рівень зайнятості в групі всього економічно активного 
жіночого населення (15 років і старше) протягом 2002–2008 рр. коливався від 45,5 % у 2004 р. до 46,6 % – у 
2008 р. (табл. 3.27) та 45,9 % – у 2012 р. Жіноче населення більше зайняте у сфері послуг, тоді як чоловіче 
здебільшого працює в промисловості (рис. 3.73). У Карловарському, Середньочеському, Краловеградецькому, 
Південночеському й Устецькому краях, у краї Височіна та Празі рівень економічної активності чоловіків  
вищий за середньодержавний, тоді як у Моравсько-Сілезькому він становить 66 %. Серед жінок найвищий 
рівень економічної активності характерний для Праги (61,5 %), а інші краї значно поступаються. Найнижчий 
рівень економічної активності характерний для Моравсько-Сілезького краю (41,3 %) з його  структурними 
економічними проблемами.  

Протягом останніх років на ринку праці найбільш вразливою продовжувала залишатися молодь. Із     
1994 р. до 2000 р. коефіцієнт зайнятості серед 15–24-річних знизився з 49,9 % до 38,3 %. У кінці 1990-х рр. і 
на початку ХХІ ст. чеській молоді стало важче знайти нове робоче місце через процеси реструктуризації на 
великих державних підприємствах, конкуренцію з більш досвідченими працівниками й невстиганням 
реформи системи освіти за потребами трансформованої економіки. Чехія виділяється серед країн ЦСЄ 
більш високим освітнім рівнем (84 %) робочої сили, проте все ще відстає від розвинутих країн за часткою 
осіб із вищою освітою. Динаміка рівня зайнятості молоді зумовлена двома факторами. По-перше, зростання 
чисельності школярів у середніх школах зумовило зменшення рівня зайнятості у віковій групі 15–19 років із 
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6,4 % у 2002 р. до 5,6 % у 2008 р. (рис. 3.73). У 2010 р. у жінок цієї вікової групи рівень зайнятості знизився до       
3,2 %, а в чоловіків – до 5,1 %, що значно менше, порівняно з 1993 р. (34 % – у чоловіків і 28,5 %  – у жінок). 

 

 
 

Рис. 3.73. Структура зайнятості чоловічого й жіночого населення  
в основних галузях господарства Чеської Республіки у 2002 та 2008 рр. 

 
По-друге, ріст чисельності студентів ВНЗ також знизив рівень зайнятості молодого населення віком   

20–24 роки з 56,7 % у 2002 р. до 43,4 % – у 2010 р.  Рівень зайнятості чоловіків і жінок у старших вікових 
групах від 25 до 54 років засвідчив стабільну мінімальну динаміку, досягнувши максимуму для всього 
населення у 2008 р. у віковій групі 40–44 роки (90,8 %). При цьому максимальний рівень зайнятості серед 
чоловіків     (95,4 %) припадав на вікову групу 35–39 років, а в жінок – на 45–49 років (87,6 %) (рис. 3.74). У 
наступні роки ці показники дещо зменшилися, проте у 2010 р. залишалися високими – 94,2 % у чоловічій 
віковій групі 30–34 років і 86,1 % – у жіночій віковій групі 45–49 років. 

 

 
 

Рис. 3.74. Рівень зайнятості чоловіків і жінок  
у господарстві за віковими групами в найблагополучнішому 2008 р. 

 

Галузева структура зайнятості населення за останні десятиліття значно змінилася відповідно до 
розвитку основних секторів системи господарства країни. У 1989 р. в Чеській Республіці в первинному 
секторі працювало 652 тис. осіб (12,5 %), у третинному – 596 тис. Найбільшим роботодавцем був вторинний 
сектор (промисловість і торгівля), де зайнято понад 2,5 млн осіб (2,1 млн у промисловості). Чехія за рівнем 
зайнятості населення у вторинному секторі лідирує серед країн ЄС. На початку 1990-х рр. почався процес 
зменшення чисельності зайнятих у промисловості й збільшення чисельності працюючих у сфері послуг, який 
продовжувався в наступні роки, проте значно меншими темпами. Чеська Республіка тоді взяла курс 
переходу на засади ринкової економіки. Нині чисельність персоналу в третинному секторі коливається в 
межах 59 % (рис. 3.73 і 3.75).  

 
 

Рис. 3.75. Структура зайнятих у секторах господарства  

Чеської Республіки у 2012 р. 

 
У сучасній Чехії розподіл зайнятих в окремих галузях господарства визначається кон’юнктурою ринку 

праці й реструктуризаційними процесами в економіці. На галузі матеріального виробництва у 2012 р. 
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припадало 38,1 % загальної чисельності зайнятих, на сільське та лісове господарство – 3,1 %, на галузі 
невиробничої сфери – 58,8 % зайнятого населення. Із розвитком сфери послуг (освіта, охорона здоров’я, 
соціальне забезпечення, наука, сфера управління тощо) частка в загальному числі зайнятих в економіці 

помітно зросла (із ¼ на початку 1980-х рр. до понад 40 % сьогодні). 

У структурі зайнятих у промисловості вирішальну роль відіграє машинобудування, де працює понад               

¼ економічно активного населення. Значна частка працівників зайнята в текстильній і харчовій галузях 
промисловості. Помітно збільшилася частка робітників і службовців у будівництві, транспорті й зв’язку. Нині в 
будівництві зайнято близько 1,2 млн осіб (близько 10 % працездатного населення), а в транспортному 
секторі – понад 7 % (рис. 3.76).  

 

 
 

Рис. 3.76. Чисельність зайнятих в окремих галузях господарства Чеської Республіки  
згідно з національним класифікатором видів діяльності CZ-NACE у 2010 р.  

 

Частка зайнятих у промисловості й будівництві у 2007–2008 рр. стабілізувалася та становила понад            
40 % (рис. 3.76). У 2008 р. вона зросла на 0,3 %, порівняно з 2007 р., і складала 40,5 %, а в наступні роки –
знизилася до 38 % (2010 р.). Найвищий рівень зайнятості в промисловості й будівництві  характерний для 
Злінського (близько 50 %), Ліберецького, Пардубецького, Краловеградецького та Моравсько-Сілезького країв 
і краю Височіна. Найнижчий рівень зайнятості населення у вторинному секторі господарства характерний 
для Праги (17,1 %), Середньочеського (35,8 %), Південночеського й Південноморавського країв (рис. 3.77).   

Прага виділяється найвищою часткою зайнятих у сфері послуг (близько 83 %), тоді як Злінський і 
Ліберецький краї та край Височіна – найменшою часткою (менше 50 %). Ще у восьми краях зайнятість у 
сфері послуг нижча за середньодержавний показник (рис. 3.77). У сільському господарстві, лісництві й 
рибальстві щорічно зайнято близько 110 тис. працюючих. Проте спостерігається стійка тенденція до 
зменшення контингенту зайнятих у цій первинній сфері господарства. Якщо в 1993 р. загальна чисельність 
економічно активного населення, зайнятого в сільському та лісовому господарстві й рибальстві, становила 
230,7 тис. осіб, то у 2010 р. – зменшилася до 111,2 тис. осіб. 
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Рис. 3.77. Розподіл зайнятих в основних секторах господарства  

в краях Чеської Республіки у 2011 р., % 

 
Чехія належить до країн Європи, де рівень безробіття нижчий, ніж у середньому по ЄС. При різкому 

зростанні напруженості на ринках праці в країнах ЦСЄ лише в Чехії ситуація із зайнятістю виглядає більш 
благополучною. Протягом 1990-х рр., аж до 1999 р., Чехія відзначалася найнижчим показником безробіття 
серед країн регіону. Частка безробітних скоротилася з 4,4 % у 1991 р. до 2,6 % у 1992 р., проте за цими 
цифрами прихована значна частка безробітних, зумовлена порушенням балансу між зниженням 
продуктивності праці й надлишком зайнятих на виробництві. У 1990–1992 рр. у результаті малої приватизації 
різко зросла частка самозайнятих. У наступні роки безробіття почало зростати внаслідок трансформаційних і 
реструктизаційних процесів в економіці. Якщо в 1993 р. рівень зареєстрованого безробіття перебував на рівні 
3,5 %, то в 1998 р. він уже становив 7,5 %, а у 2003 р. – 10,3 % й у 2004 р. – 9,5 %. Із 2004 р. в ЧР змінилася 
методика розрахунку зареєстрованого безробіття. Протягом наступних років рівень зареєстрованого 
безробіття зменшувався й у 2007 р. складав 6,0 %. На початку 2008 р. рівень зареєстрованого безробіття 
зменшився до 5,6 %, що більше, ніж у 1990–1997 рр. (3–5 %), але помітно менше, ніж у 1999–2004 рр. (до 
10,5 %), проте в другій половині 2008 р. і на початку 2009 р. через економічну кризу він почав зростати й у 
2011 р. вже нараховувалося 350,6 тис. незайнятих осіб. На кінець 2012 р. рівень зареєстрованої незайнятості 
(безробіття) всього населення становив 9,36 % (рис. 3.78). Звичайна міра безробіття, яка враховує всі 
контингенти робочої сили в працездатному віці (15–64 років), в останні роки коливалася від 4,4 % у 2008 р. 
до 7,3 % у 2010 р., проте у 2011 р. цей показник знизився до 6,7 %.  

 

 
 

Рис. 3.78.  Рівень зареєстрованої незайнятості всього населення  
Чеської Республіки в 1989–2012 рр.(на кінець року) 

 
Рівень загальної незайнятості економічно активного населення нижчий, ніж усього населення в останні 

роки, й коливається в межах 4,4–8,3 % (рис. 3.79). Найнижчий рівень загальної незайнятості населення був у 
2008 р., а найвищий – у 2004 р., коли ЧР вступила в ЄС. Після 2008 р. через світову економічну кризу цей 
показник мав тенденцію до зростання, досягнувши свого піку у 2010 р. (7,2 %). У 2011 р. після покращення 
економічної ситуації загалом і на ринку праці, зокрема, він знизився до 6,7 %, проте у 2012 р. – зріс до 7,0 %. 
Рівень незайнятості жіночого економічно активного населення протягом останніх років помітно вищий, ніж 
чоловічого (рис. 3.79). Чоловіки в Чехії мають більші можливості для працевлаштування, тому рівень їхньої 
незайнятості щорічно нижчий, ніж у жінок, у середньому на 1,5 %.  

Чисельність незайнятих чоловіків і жінок протягом 2002–2012 рр. мала тенденцію до змін. Із загальної 
кількості безробітних у кінці 2002 р. частка чоловіків була майже однаковою із часткою жінок (257,4 тис. 
чоловіків проти 257,0 тис. жінок).  На кінець 2008 р. ситуація змінилася. Із загальної чисельності 352,3 тис. 
безробітних частка жінок – 47,9 % (168,6 тис. осіб). Різниця між обома статевими групами зросла до 4,2 %. У 
2012 р. середньорічна загальна кількість безробітного населення становила 366,9 тис. осіб, причому 
пропорції між чоловічою та жіночою частинами безробітних змінилися в бік переважання незайнятих жінок в 
економіці країни (51,4 % – у жінок проти 48,6 % – у чоловіків від загальної кількості незайнятих). 
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Рис. 3.79. Рівень загальної незайнятості економічно активного  

населення Чеської Республіки у 2006–2012 рр. 

 
Протягом останніх років у ЧР спостерігався ріст вільних робочих місць на ринку праці завдяки 

стабілізації економічного розвитку республіки. У 2007 р. чисельність вільних робочих місць досягла 
максимуму за останні два десятиліття – 141,1 тис. (рис. 3.80). У 2008–2011 рр. їх кількість почала 
зменшуватися через світову економічну кризу й у 2011 р. становила 35,8 тис. проти 91,2 тис. у 2008 р.  
Найбільше вільних робочих місць було на підприємствах, установах та організаціях Праги, Середньо-
чеського, Пльзеньського, Моравсько-Сілезького та Південноморавського країв.  
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Рис. 3.80. Динаміка чисельності безробітних і вільних робочих місць  

у Чеській Республіці у 2002–2011 рр., тис. осіб 

 
Кількість безробітних, які претендували на одне вільне робоче місце, в останні роки коливалася 

залежно від ситуації на ринку праці й економічного становища в країні. Якщо у 2000 р. на одне вільне робоче 
місце претендувало дев’ять безробітних, то у 2007 р. цей показник знизився до трьох осіб, проте в наступні 
роки через економічну кризу й збільшення числа безробітних кількість претендентів на вільне робоче місце 
різко зросла та у 2010 р. становила понад 18 осіб (рис. 3.81). У 2011 р. внаслідок покращення економічної 
ситуації цей показник знизився до 14 осіб. 

Протягом 1990-х рр. у Чехії був відсутній шок на ринку праці, який спостерігався в країнах ЦСЄ. Це  
пов’язано з більш сприятливими економічними умовами в початковий період реформ, а саме достатньо 
розвинутою промисловістю, можливостями розвитку сфери послуг, передусім туризму, невисокою часткою 
зайнятих в аграрній сфері, наявністю кваліфікованої робочої сили. Проте в кінці 1990-х рр. проявилася 
нестійкість чеської економіки внаслідок фінансової кризи, що посилило спад промислового виробництва й 
зумовило збільшення показника рівня безробіття та кількості претендентів на вільні робочі місця. Рівень 
безробіття в Чехії наблизився до середнього серед країн ЦСЄ. Значно зріс рівень безробіття серед молоді – 
з 12,8 % – у 1998 р. до 18,6 % – у 2003 р. У 2002 р. найбільша частка серед безробітного населення 
припадала на осіб 20–24 років (рис. 3.82). Частка цієї вікової групи в структурі безробітних – 18 %                
(92,4 тис. осіб), а в першій половині 2009 р. вона зменшилася до 12 % (60, 2 тис. осіб). На середину 2009 р. 
частка двох наймолодших груп (до 19 років і від 25 до 29 років) у структурі безробітного населення помітно 
зменшилася, а вікових груп 40–49 років і 50–59 років – значно зросла.   

 

 
 

Рис. 3.81. Кількість безробітних, які претендували на одне  
вільне робоче місце в Чеській Республіці у 2000–2011 рр. 
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Рис. 3.82. Вікова структура безробітного населення  
Чеської Республіки на 31.12.2002 р і 30.06.2009 р. 

 
У територіальній структурі безробітного населення спостерігаються значні відмінності. Найгірша 

ситуація протягом останніх двох десятиліть складається в економічно депресивних краях – Устецькому, 
Моравсько-Сілезькому, Злінському й Оломоуцькому, – які були та залишаються лідерами за рівнем 

зареєстрованого й звичайного безробіття (рис. 3.83). Так, у 2004 р. найвищий рівень безробіття зафіксовано 
в промислово розвинутих районах Моравсько-Сілезького (15,7 %), Устецького (15,85 %) та Оломоуцького 
(11,7 %) країв. Найнижчі рівні безробіття характерні для Праги (3,6 %), Південночеського (6,6 %), 
Середньочеського (6,9 %) і Пльзеньського (6,7 %) країв. У наступні роки з покращенням економічної ситуації 
рівень зареєстрованого безробіття помітно знизився у всіх краях. На початку 2009 р. найвищі його рівні 
відзначено в Устецькому (12,1 %), Моравсько-Сілезькому (11,0 %), Оломоуцькому та Ліберецькому краях. 
Найнижчий рівень зареєстрованого безробіття наприкінці березня   2009 р. зафіксовано в Празі (2,6 %). 
Нижче середньодержавного рівня (7,7 %) частка всього безробітного населення характерна також для 
Середньочеського, Південночеського, Пльзеньського й Краловеградецького країв.  

 

 
 

Рис. 3.83. Динаміка рівня зареєстрованого безробіття  
в краях Чеської Республіки в 1995, 2000 й 2007 рр. 

 
У 2010–2012 рр. ситуація в краях із безробіттям погіршилася через економічну кризу. Так, в Устецькому 

краї рівень зареєстрованого безробіття зріс до 14,0 % на кінець 2012 р., а в Моравсько-Сілезькому – 
становив 12,34 %. В Оломоуцькому краї він різко зріс до 11,86 %, що майже у два рази більше, ніж у кінці 
2008 р.  Нижче від середньодержавного показника (9,36 % на 1.01.2013 р.) зареєстроване безробіття було 
тільки в п’яти краях (Середньочеський, Південночеський, Краловеградецький, Пльзеньський і Пардубецький) 
та Празі, де був найнижчий рівень зареєстрованого безробіття (4,52 %). На кінець 2012 р. проти кризового 
2010 р. показники рівня зареєстрованого безробіття в краях дещо покращилися, проте між краями 
продовжували залишатися ті ж самі диспропорції в розривах найкращих і найгірших показників.  

Найнижчий рівень незайнятості працездатного населення у віці 15–64 років характерний для Праги         
(3,7 %). На другому й третьому місцях за цим показником у 2011 р. перебували Середньочеський (5,1 %) і 
Пльзеньський (5,2 %) краї. Найгірша ситуація з безробіттям працездатного населення склалася в Моравсько-
Сілезькому, Оломоуцькому та Устецькому краях (рис. 3.84). Розрив між Прагою й Устецьким краєм – 11 %. 

У всіх краях, окрім Моравсько-Сілезького, рівень безробіття в сільських місцевостях вищий, ніж у містах. 
Найвищий показник розходження рівнів незайнятості економічно активного міського та сільського населення 
характерний для Карловарського краю, а найменший – для Середньочеського й Височіни. Специфічна 
ситуація спостерігається в Моравсько-Сілезькому краї, де найвищий рівень безробіття властивий міським 
територіям, особливо найбільшим міським центрам, пов’язаним із реструктуризацією промисловості, 
передусім вугледобувної й важкої індустрії. На початок 2009 р. рівень безробіття в сільських районах ЧР 
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становив 7,15 %
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. Найвищий рівень безробіття на початок 2009 р. зафіксовано в сільських місцевостях 
Устецького краю (11,02 %), а найнижчий – у Середньочеському краї (5,48 %). У всіх краях рівень безробіття 
серед жінок є вищим. Розходження між рівнями зайнятості жіночого населення в селах і містах ЧР більше, 
ніж серед чоловіків. Розподіл рівнів безробіття в сільських і міських общинах наведено в табл. 3.28.  

 

 
 

Рис. 3.84. Рівень незайнятості працездатного населення  
у віці 15–64 років у краях Чеської Республіки у 2011 р., % 

 
Таблиця 3.28 

Рівень безробіття в сільських і міських місцевостях 
країв Чеської Республіки на 1.01.2009 р., %* 

 

 
Край 

Чоловіки Жінки 

сільська місцевість міська місцевість сільська місцевість міська місцевість 

м. Прага - … - ... 

Середньочеський 4,43 4,37 6,84 5,44 

Південночеський 4,73 4,21 7,35 5,35 

Пльзеньський   5,42 4,36 8,63 5,76 

Карловарський 7,89 7,29 10,86 7,94 

Устецький 9,32 8,83 13,28 11,55 

Ліберецький  6,92  5,99 9,55 7,32 

Краловеградецький  4,72  4,34 6,89 5,19 

Пардубецький 6,46 5,23 8,85 6,27 

Височіна 5,73 5,92 9,03 7,12 

Південноморавський 6,48  6,03 9,73 7,89 

Оломоуцький 6,39  5,74 9,09 7,05 

Злінський 5,98  5,23 8,78 6,68 

Моравсько-Сілезький 6,87  7,95 9,11 9,75 

Чеська Республіка 5,95 5,48 8,74 6,78 
* Складено за: Postavení venkova v Plzeňském kraji. Ročnik 2009. – Praha : Česky statisticky uřad, 2009. – S. 116.  
 

У просторовому аспекті найвищим рівнем безробіття в сільській місцевості виділяються північно-західні 
райони Богемії, а також південні частини Південноморавського краю (прикордоння з Австрією), північ Моравії 
(рис. 3.85). Найнижчі рівні безробіття характерні для сільських приміських територій Середньочеського краю, 
оскільки значна частка жителів територій, розміщених близько до столиці, мають більші можливості для 
працевлаштування, ніж периферійні райони країни. Подібна ситуація спостерігається в сільських місцевостях 
навколо Пльзеня, Брно, Острави, Оломоуца, Пардубіце, Градець-Кралове, Зліна та інших великих і середніх 
міст.  

 
 

Рис. 3.85. Рівень безробіття сільського населення в общинах  

із розширеним самоврядуванням Чеської Республіки на 1.01.2009 р. 
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 Postavení venkova v Plzeňském kraji. Ročnik 2009. – Praha : Česky statisticky uřad, 2009. – S. 114.  
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Порайонні відмінності в рівнях безробіття всього населення зумовлені галузевою структурою 
господарства, демографічними й міграційними процесами. Найгірші показники протягом тривалого часу 
характерні для структурно слабкодиверсифікованих окресів Устецького та Моравсько-Сілезького країв. 
Максимальні рівні зареєстрованого безробіття зафіксовано в окресах Мост (9416 осіб, або 15,52 % на 
30.06.2009 р.) і Карвіна (20 497 осіб, або 14,32 %). Рівні зареєстрованого безробіття понад 10 % характерні 
також для окресів Брунталь (13,6 %), Єсенік, Годонін, Зноймо, Усті-над-Лабем, Дечин (рис. 3.86). Найгірша 
виробнича структура безробіття характерна також для вузькоспеціалізованих вугледобувних районів 
Тепліце, Соколов та Хомутов. Вихід із ситуації може забезпечити лише реструктуризація економіки в цих 
районах. Найнижчі рівні безробіття протягом тривалого часу характерні для столиці й окресів Середньо-
чеського краю (Прага-схід, Прага-захід, Бенешов, Млада-Болеслав, Бероун), Пльзень-мєсто, Пльзень-північ, 
Пльзень-південь і Рокіцани Пльзеньського краю, Чеське Будейовіце й Прахатіце Південночеського краю та ін. 

  

 
 

Рис. 3.86. Рівень середньорічного зареєстрованого безробіття  
в окресах Чеської Республіки у 2011 р.  

 
Отже, у Чехії спостерігаються значні порайонні відмінності в розподілі зайнятих і безробітних, що 

зумовлено просторовим непланомірним розміщенням економічної діяльності по території країни. У великих 
містах й адміністративних центрах крайового та районного рівнів концентрується основна частка зайнятих у 
галузях промисловості й сфери послуг. Тому для більшості районів країни характерний промислово-
обслуговуючий або обслуговуючо-промисловий характер зайнятості населення. 

Деякі типово промислові райони мають чітко виражений промисловий характер зайнятості населення з 
найгіршими рівнями безробіття. Це характерно для районів Моравсько-Сілезького (окреси Карвіна, Фрідек-
Містек), Злінського (Злін), Середньочеського (Кладно) й Устецького (Мост) країв. 

Райони зі змішаним типом зайнятості населення, у яких представлений сільськогосподарський вид 
зайнятості, розміщені в південноморавських долинах (окреси Зноймо, Бржецлав, Годонін та ін.), у Полаб’ї 
(Кутна Гора, Градець-Кралове), на Чесько-Моравській височині (Пельгржімов, Йїндржихув-Градець, Тршебіч, 
Ждяр-над-Сазавоу) та інших менш розвинутих районах без чітко вираженої господарської спеціалізації. 
Обслуговуючий тип зайнятості населення характерний для великих міст Чехії – Праги, Брно, Пльзеня, а 
також для курортних міст (Карлові Вари й ін.) та адміністративних центрів країв. 

 
3.9. Мовний склад населення 

 
В усіх етнодемографічних дослідженнях країн одним із найголовніших моментів є вивчення стану 

зберігання в етнічних групах населення мови як однієї з головних ознак етносу. У Чеській Республіці майже 
95 % усього населення розмовляє чеською мовою, називаючи її рідною (першою або другою материнською), 
яка є офіційною в країні. За період між переписами населення в 1991 і 2001 рр. частка осіб, котрі вказали, що 
вони володіють чеською мовою, зменшилася на 0,9 %. Проте за період між переписами населення у 2001 і 
2011 рр. ця частка зменшилася (табл. 3.29) та становила 88,8 %, що є наслідком збільшення притоку 
іммігрантів у країну. Серед інших мов, які жителі країни вважали своїми материнськими (рідними), за даними 
переписів населення у 2001 і 2011 рр., найпоширенішими були словацька, моравська, польська, німецька, 
ромська (циганська), а також російська. Водночас, за переписом населення 2011 р., до найпоширеніших мов 
додались українська, угорська й в’єтнамська, які вказали в переписних листках жителі Чехії, що це їхня 
материнська мова.  

За даними перепису 2001 р., близько 99 % представників таких корінних етносів, як чехи, моравани й 
сілезці назвали рідною мовою мову своєї національності. Серед національних меншин особливо виділяються 
поляки, які назвали рідною мовою польську (табл. 3.30). Дещо нижчою є частка словаків і німців, які назвали 
рідною мовою мову своєї національності та нею розмовляють. Порівняно з переписом населення 1991 р., у 
2001 р. частка поляків, словаків і німців, які назвали рідною мовою мову своєї національності, помітно 
збільшилася. Збільшилася також частка циган (ромів), котрі назвали рідною ромську мову. Серед основних 
етнічних груп населення країни кількість циган зменшилася майже на третину, проте збільшилася частка тих 
ромів, які назвали рідною ромську мову. Проте, за переписом 2011 р., частка представників основних 
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національностей, які розмовляють рідною мовою, зменшилася, що пов’язано з міграційними процесами й 
посиленням процесів асиміляції та прагнення іммігрантів швидше адаптуватися до чеського мовного та 
культурного середовища.   

Таблиця 3.29  
Розподіл населення Чеської Республіки за рідною мовою 
(за даними переписів населення в 1991, 2001 і 2011 рр.)* 

 

 
Рідна мова 

1991 р. 2001 р. 2011 р. 

чисельність, 
осіб 

% чисельність, 
осіб 

% чисельність, 
осіб 

% 

Загальна чисельність населення 
за переписом 

10 302215 100,0 10 230 060 100,0 10 436 60 100,0 

   у тому числі ті,  хто вказав,   
    що володіє мовою   

      

  чеською  9 781 518  95,8  9 707 397 94,9 9 263 300 88,8 

  словацькою      239 355    2,3     208 723   2,0     154 465   1,5 

  польською       52 362    0,5       50 738   0,5       33 597   0,3 

  німецькою      40 907   0,4       41 328   0,4      14 148   0,1 

  ромською      24 294   0,2        23 211   0,2        4 919      0,05 

  українською … … … …      48 250   4,6 

  російською … …        18 746    0,2       31 622   3,0 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
Таблиця 3.30 

Розподіл населення Чеської Республіки за основними національностями, які вказали  
рідною мову своєї національності (за переписами населення в 1991, 2001 і 2011 рр.)* 

 

 
 
 
 

Націо-
нальність 

1991 р.  2001 р. 2011 р. 

усього 
жителів,  

які вказали 
рідною 
мову  
своєї  

національ- 
ності, осіб 

із них  
розмов- 
ляють  
рідною  
мовою 

усього 
жителів, які 

вказали 
рідну мову 
своєї націо-

наль- 
ності,  
осіб 

із них  
розмов- 
ляють   
рідною  
мовою 

усього 
жителів, які 

вказали 
рідну мову 

своєї 
національ- 

ності,  
осіб  

із них  
розмов- 
ляють  
рідною  
мовою 

 
осіб 

 
% 

 
осіб 

 
% 

 
осіб 

 
% 

Чехи, мора-
вани, сілезці 

9770527 9732579 99,6 9641129 9525265 98,8 7245639 6649883 91,8 

Словаки   314 877  223 462 71,0   193 190  153 284 79,3 147 152 103 173 70,1 

Німці     48 556    33 315 68,6    39 106    27 682 70,8   18 658     8 374 44,9 

Поляки     59 383    49 535 83,4    51 968    44 825 86,3   39 096 28 022 71,7 

Цигани (роми)     32 903    16 630 50,5    11 746      6 672 56,8     5 135      837 16,3 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
Саме серед ромів спостерігається найбільше розходження у визначенні щодо рідної мови. Понад дві 

третини тих ромів, які назвали рідною ромську мову, нині відносять себе до інших національностей. Слід 
зауважити, що під час переписів населення 2001 і 2011 рр. дуже невелика кількість населення назвали себе 
ромами та вказувала ромську мову як мову своєї національності (табл. 3.30). Проте тільки четверта частина  
ромів у 2001 р. в повсякденному житті розмовляла рідною мовою (рис. 3.87), а у 2011 р. – тільки шоста частина               
(табл. 3.30). Серед інших національних меншин виділяються словаки й поляки, серед яких частка осіб, котрі 
розмовляють рідною мовою, дуже висока. 

 

 
 

Рис. 3.87. Частка осіб окремих етнічних спільнот Чеської Республіки, які розмовляють  
рідною мовою своєї національності (за переписами населення в 1991 і 2001 рр.) 

 
У Чеській Республіці проживає близько 50 тис. осіб, які вважають дві мови материнськими (рідними). 

Більшість із них визнають першою рідною мовою чеську, а другою – іншу мову. Найпоширенішими є 
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комбінації з чеської й словацької мов (майже 29 %), чеської та ромської мов (26 %) і чеської й німецької мов 
(понад 22 %). Серед чехів найбільше осіб, які вважають дві мови рідними (62,6 %). Вони поряд із чеською 
вказують другою рідною мовою найчастіше англійську, ромську, російську та словацьку мови. Серед 
словаків, які назвали дві рідні мови, найбільше поширені чеська й словацька, словацька та польські мови. 
Німці найчастіше визнають дві рідні мови – чеську й німецьку. Вони за чисельністю (понад 4,7 тис. осіб) є 
третіми після чехів і словаків серед тих, хто під час перепису населення у 2011 р. назвав дві мови рідними. 
Також серед зареєстрованого населення у 2001 р. понад 3,2 тис. осіб вважали рідними мовами дві інші мови, 
не відносячи до них чеську. Це іноземці-іммігранти, які офіційно зареєстровані в ЧР. Нині частка таких осіб 
зросла через значне збільшення потоків іммігрантів, які прибувають у Чеську Республіку.   

Абсолютна більшість населення Чеської Республіки розмовляє чеською мовою – мовою корінного 
населення, що є однією зі слов’янських мов, яка належить до західнослов’янської підгрупи індоєвропейської 
мовної сім’ї. Чеська мова дуже близька до словацької й польської, хоча має риси подібності з російською та 
українською мовами. Граматично й фонетично вона вважається найскладнішою слов’янською мовою, проте 
розмовну чеську мову можна реально вивчити. Вона єдина офіційна мова (чес. uředni jazyk) в Чеській 
Республіці. Загальнопоширена назва чеської мови в країні – čeština. У чеській мові, згідно з «Літературним 
словником чеської мови» (чес. Slovník spisovný jazyka českého, 1960–1971), нараховується близько      
250 000 слів. Носіями чеської мови у світі є понад 12 млн осіб. 

Чеська мова користується писемністю на латинській основі з численними діакритичними знаками й 
одним диграфом (що має статус окремої букви) ch. За зразком чеської писемності створено близьку до неї 
словацьку мову. На початку ХІХ ст. на чеську систему переведено хорватську латиницю (гаєвицю) з деякими 
змінами.  

Чеська мова в Богемії й Моравії подібна до народної мови, яка вже у VIII ст. почала відділятися від інших 
слов’янських мов. У період пізнього середньовіччя відбулося багато змін, у результаті яких з’явилися численні 
діалекти та говірки. Перші писемні документи чеською мовою з’явилися в Х ст. Чеська літературна мова 
склалася в ХІІІ ст. В основу ранньої чеської писемності ХІІІ–ХІV ст. покладено мову Центральної Чехії. Сильний 
вплив на формування чеської мови мали католицька церква, німецькі феодали й патриціат чеських міст, 
оскільки чеська мова зазнала утисків на користь німецької та латинської мов. У період гуситських війн завдяки 
широкій підтримці народних мас, грамотність населення й літературна чеська мова отримали поширення, 
проте після входження чеських земель до імперії Габсбургів наступив двохсотрічний занепад чеської культури 
через політику онімечення місцевого населення, коли офіційною мовою була німецька. До середини ХІХ ст. 
тільки 15 % населення розмовляло чеською мовою. Наприкінці ХVIII ст. почався період відродження чеської 
культури й мови. Її основою стала літературна мова ХVI ст., реформована Яном Гусом, що зумовило наявність 
до сьогодні в чеській мові багатьох архаїзмів, на відміну від живої розмовної мови. Написані по-чеськи твори 
Яна Гуса, першого теоретика та реформатора чеської літературної мови, відіграли велику роль в історії її 
розвитку. У трактаті «Чеська орфографія» Ян Гус намагався звільнити мову від архаїзмів і германізмів, 
вимагаючи наближення до народної мови. Він змінив чеський правопис, увівши систему надстрічкових знаків, 
замість складних латинських  поєднань. У ХV–XVI ст. чеською літературною мовою написано багато творів, 
зокрема один із прекрасних її зразків – переклад Біблії, яку видано в Краліцах

125
.     

У ХІХ ст. у відродженні чеської літературної мови велику роль відіграли діячі чеського Відродження      
Й. Добровський – автор першої наукової граматики чеської мови (1809 р.) і Й. Юнгман – автор чесько-
німецького словника (т. 1– 5, 1835–39 рр.)

126
. Розмовна чеська мова поділяється на чотири групи діалектів: 

власне чеські (богемські), середньоморавські (ганацькі), ляські, або ляхські (сілезькі), та східноморавські 
(словацько-моравські). Серед власне чеських діалектів виділяють центральні (празький, середньочеські), 
північно-східні, південно-західні й перехідні до моравських південно-східні (рис. 3.88). Серед середньо-
моравських (ганацьких) діалектів найпоширеніші горацькі (чесько-моравські, західно-моравські) та ін. 
Частина населення Чеської Сілезії розмовляє на ляському (ляхському або лаському, сілезькому) діалекті 
чеської мови. Серед східноморавських (словацько-моравських) діалектів найпоширеніші валаські, 
дольняцькі, горняцькі, подлужацькі й копаніцькі говірки. У другій половині ХVIII і в ХІХ ст. відбувалась 
інтеграція власне чеських діалектів, що зумовило виникнення такого наддіалектного утворення, як народно- 
вживана чеська мова (чес. – obecna čeština). Воно виросло з переважаючого на території Чехії центрального 
інтердіалекту, який нині є стандартною формою чеської мови. Нині відмінності між діалектами поступово 
стираються. 

Особливість звукової системи чеської мови – наявність довгих і коротких голосних, які як і дифтонг ou, 
відіграють смислорозрізнювальну роль. Для чеської мови характерна чітка вимова складів, наголос на 
перший склад, а також наявність складоутворювальних сонантів. Морфологічна система чеської мови 
характеризується великою кількістю типів відмінків, різноманітністю типів відмінювання презентних форм 
дієслів, відсутністю простих минулих часів. На письмі послідовно позначається довжина (штрихи над 
буквами, а над u або штрих, або кружечок – останній у тих випадках, коли  звук [u:] утворився зі 
стародавнього [o]). Букви для шиплячих і м’яких приголосних містять діакритичний знак гачок (чес. háček – 
«крючок»), який здебільшого виглядає як  «пташка» над буквою, а над буквами з вертикальною верхньою 
частиною (d, t) – як апостроф. Гачок над голосним e означає м’ягкість попереднього приголосного; зазвичай 
буква ě відповідає звуку, який походить від старого загальнослов’янського ятя (ѣ). Букви q, w, x 
використовують тільки в запозиченнях. 
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Діалекти чеської мови: 
1 – чеська група (1а – північно-східна підгрупа, 1b – середньочеська підгрупа, 
1с – південно-західночеська підгрупа, 1d – південно-східночеська підгрупа); 

2 – середньоморавська група; 3 – східноморавська група; 
4 – сілезька група (4а – сілезько-моравська підгрупа,  

4b – сілезько-польська підгрупа); 5 – говірки різнорідних областей 

 
Рис. 3.88. Просторова диференціація діалектів чеської мови 

Джерело : Česká nářeční skupina // http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_n% 
C3%A1%C5%99e%C4%8Dn%C3%AD_skupina#column-one#column-one. 

 
Другою за поширенням у країні є словацька мова (чес. slovenština). Словацькою мовою в Чеській 

Республіці фактично розмовляє понад 350 тис. осіб, із яких більше 70 % уважають її рідною. За даними 
перепису населення 2011 р., у переписних листках  154,5 тис. осіб указали, що вони володіють словацькою 
мовою. Особливо вона поширена у двомовних сім’ях, де один із членів є словаком. Із загальної чисельності 
змішаних сімей понад 55 % припадає на сім’ї, де розмовляють словацькою та чеською мовами.   

Словацька мова – одна із західнослов’янських мов, яка найбільше поширена в сусідній Словаччині, а 
також у Чехії. Основою словацької літературної мови є літературна чеська мова. Тому словацька мова дуже 
близька до чеської. Носії словацької мови переважно проживають у великих містах країни й прикордонних 
районах Моравії зі Словаччиною (Моравська Словаччина) (рис. 3.88) і розмовляють на моравсько-
словацькому діалекті чеської мови. Невелика частина населення прикордонних районів розмовляє на 
південно-західних діалектах словацької мови, які близькі до чеської мови. 

Моравсько-словацький діалект чеської мови поділяється на дві підгрупи говірок – словацьку та валаську 
й одне наріччя – копанічарзьке (копаніцьке). Словацька говірка найбільш близька до словацької мови й 
поширена в Моравській Словаччині. 

Третьою за вживаністю у ЧР є польська мова (чес. polština). Нею в країні розмовляє понад 50 тис. осіб 
переважно польської національності, із яких понад 86 % вважають польську мову рідною. Її носії здебільшого 
проживають у Моравсько-Сілезькому краї, особливо в історичній Тешинській Сілезії. Вони розмовляють на 
сілезькому діалекті польської мови (сілезькій мові). У гірських районах цього краю, де проживають гуралі, 
поширений також подгальський, або гуральський, діалект польської мови.  

Сілезька мова (силезька, ślůnsko godka, пол. język śląski) є етнічною мовою Сілезії. Загальна кількість 
тих, хто розмовляє сілезькою, перевищує 2 млн і більшість із них проживає в сусідній із ЧР Польщі. 
Приблизно 100 тис. носіїв сілезької мови мешкає в Чехії, однак ці сілезці зазвичай називають себе поляками 
за національністю. Вони живуть в історичному регіоні Чеська Сілезія. Відповідно до перепису 2001 р., у Чехії 
лише 10 878 мешканців зазначили свою національність як сілезці, а за переписом 2011 р. їх кількість зросла 
до 12 214 осіб. Серед них тільки 1,2 тис. осіб указали, що вони постійно розмовляють рідною мовою. 

Думки польських лінгвістів щодо того, чи сілезька є окремою мовою, чи одним із діалектів польської 
мови, розділилися. Питання суперечливе, зважаючи на те, що частина сілезців вважає себе окремою 
національністю в Польській державі. Якщо класифікувати сілезьку мову як діалект, тоді варто віднести її до 
регіональних діалектів польської. Якщо ж розглядати її як окрему мову, то вона тісно пов’язана і з польською, 
і з чеською, із деяким впливом німецької мови

127
. Сілезький алфавіт прийнято у 2006 р. на основі латинської 

графіки.  
Носії сілезької мови в Чеській Республіці розмовляють переважно на діалекті Тешинської Сілезії (пол. – 

gwara cieszyńska або dialekt cieszyński; чес.: těšínské nářečí). Місцеві мешканці цю «балачку», називають «po 
naszymu»), що є однією із сілезьких говірок. Її коріння – переважно в польській мові, але також відчутний 
сильний вплив чеської, німецької й навіть словацької мов. У Тешинській Сілезії на ній розмовляють з обох 
боків польсько-чеського кордону (рис. 3.88). Відчутна нестача деякого офіційного кодифікування й 
збереження розмовної мови. Діалект сьогодні краще зберігся, ніж діалекти інших західних слов’янських 
регіонів. Лінгвісти польської та чеської етнічної приналежності відрізняються в їх видах класифікації діалекту. 
Чехи прагнуть об’єднати його разом із моравськими і ляськими (ласькими або ляшськими) діалектами. На 
чеській стороні кордону (у Заолжі) на тешинському діалекті розмовляють переважно поляки для того, щоб 
зміцнювати відчуття крайової єдності. Після того, як діалект у 1920 р. був розділений кордоном, у чеській 
частині Сілезії він асимілювався чеською мовою (переважно словник і синтаксис). 

У Чеській Сілезії частково поширена також ляська (ляхська) мова, в основу якої покладено 
верхньоостравську говірку сілезького діалекту чеської мови. Самоназва цієї мови ‒ laščina, lašsky jazyk,  
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чеською мовою – laština. Ляська мова – слов’янська літературна мікромова практично одного автора – поета 
Ондри Лисогорського

128
. Ідея ляської літературної мови є відображенням здавна наявної в Сілезії складної 

етномовної ситуації, де наявні змішані чеські й польські говірки. На початку ХХ ст. етномовна невизначеність 
та культурно-мовний регіоналізм підготували основу для ляської літературної мови, створенням якої 
зайнявся в 1930-х рр. О. Лисогорський, спираючись на верхньоостравську сілезьку (ляську) говірку й 
елементи чеської та польської літературної мови й особливості їхньої графіки. Проте літературна ляська 
мова не отримала поширення. Базова говірка поширена тільки в чеській частині Сілезії, де чеські говірки 
відрізняються значною роздробленістю. У їх числі виділяються говірки змішаного чесько-польського поясу 
(рис. 3.88), на основі яких створено ляська літературну мову. Нині ляська мова витісняється чеською мовою. 
Носії цієї мови проживають у такому етнографічному регіоні, як Ласко (Лашско, Лясько), який розміщеній на 
північному сході Моравії, де населення неоднорідне з етнічної погляду.   

Однією з поширених мов на території Чеської Республіки є ромська (циганська) мова, на якій 
розмовляють цигани як одна з найбільших етнічних спільнот країни. Роми переважно розмовляють чеською 
мовою. Менше двох третин циган назвали у 2001 р. рідною мовою ромську, а у 2011 р. – лише 16,3 %     
(табл. 3.30). Тепер лише шоста частина циганського населення країни розмовляє рідною мовою. Більшість 
циган повсякденно розмовляє чеською мовою. 

Циганське населення ЧР, яке визнає циганську мову за рідну, розмовляє на чеському діалекті ромської 
(циганської) мови (чес. česká romština). Цей діалект належить до індоарійської гілки індоєвропейських мов. 
Цигани розселені порівняно рівномірно по території країни. Спостерігаються деякі відмінності в говірках 
циганів, які проживають на північному заході Чехії й у Моравії.  

В останні роки після значної активізації імміграційного притоку населення  з різних країн світу помітно 
змінюється мовна структура населення ЧР у бік зменшення частки населення, яке визнає рідною мовою 
офіційну мову країни. Перепис населення Чехії, проведений у березні 2011 р., не зміг дати нових точних 
даних про особливості мовного складу населення Чеської Республіки через необов’язковість указування в 
переписних листках  деяких даних щодо мовного складу населення. У перспективі мовний склад населення 
Чеської Республіці може змінитися через притік трудових іммігрантів і через уведення в країні з червня    
2013 р. закону про подвійне громадянство. Передбачено складання іспиту з чеської мови для осіб, котрі  
схочуть отримати чеське громадянство.  

 
3.10. Релігійний склад населення  

 
Культурне розмаїття Чеської Республіки визначається не лише етнічними й мовними відмінностями, а й 

релігійною культурою населення, оскільки вона перетинає мовні бар’єри. Історія Чехії як самостійної країни є 
драматичною. Вона надовго втрачала свій суверенітет у результаті входження до складу більш сильних 
держав, які нав’язували їй свою релігію, що, у підсумку, привело до того, що Чехія – найбільш атеїстична 
країна в Європі. У Чехії встановлено свободу віросповідання, проте церква не відокремлена від держави. 
Статистичні дані про кількість віруючого населення в країні часто незіставні. За даними статистичного 
агентства СТЕМ, у Бога в Чехії вірять 40 % громадян

129
. Із числа людей, які виховувалися в релігійних сім’ях, 

у Бога вірять три чверті. До них можна віднести ще 13 % населення, які зростали в атеїстичних сім’ях. 
Найбільше віруючих проживає в Моравії, трохи менше – на сході й півдні Чехії. Південна Моравія – найбільш 
релігійний край Чеської Республіки, оскільки тільки католицьку віру сповідує понад три чверті населення. 
Значний відсоток атеїстів спостерігається у великих містах країни, особливо в Північній Чехії. За даними 
опитування найбільшої соціологічної служби «Gallup International», 55 % населення Чехії не відносить себе  
до жодної конфесії. Чехія за часткою атеїстів займає  2-ге місце у світі та 1-ше – у Європі із 60 країн, де 
проведено опитування

130
. Незначна частка населення країни довіряє церкві, що є найнижчим показником 

серед усіх країн Європи.  
Населення країни сповідує різні релігії. Релігія відіграє чималу роль у житті місцевого населення, 

особливо в сільській місцевості. Офіційними релігіями в Чехії є католицизм – понад 80 % від загальної 
кількості віруючих, протестантизм – 11 % і православ’я – 5 %

131
. До атеїстів себе відносять близько 60 % 

населення країни. Конфесійна структура населення країни має етнічну прив’язку з вираженими районами 
локалізації. Значна частина чехів, сілезців, мораван, поляків та словаків сповідує католицизм (табл. 3.31). 
Українці, росіяни, болгари, греки здебільшого є православними. Частина мораван, словаків та циган також 
сповідує православ’я. Частина чехів, німців та угорців, котрі проживають у країні, сповідує протестантизм і є 
також прихильниками уніатських конфесій (католицько-православної та католицько-протестантської). В 
останні десятиліття високими темпами збільшується кількість мусульман у країні через збільшення притоку 
іммігрантів із мусульманських країн (Сирії, Іраку, Боснії і Герцеговини, республік колишнього СРСР). Якщо у 
2001 р. в ЧР нараховувалося 3699 осіб, які є прихильниками ісламу, то у 2007 р. їх чисельність збільшилася 
до 11 235 осіб

132
. 

                                                 
128

 Ляшский язык [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D1%88%D1%81% 
D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA. 

129
 Релігія і релігійність у посткомуністичній Європі: цифри і факти без інтерпретацій // Людина і світ. – 1997. – № 11–12. – С. 

2–11. 
130

 Официальное название страны: Чешская Республика  [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gov.cap.ru/home/ 
15/Chez/All.htm. 

131
 Офіційний сайт Міністерства культури Чеської Республіки [Електронний ресурс]. – Режим   доступу : www.mkcr.cz.  

132
 Česká islámská nadace [Електронний ресурс]. – Режим   доступу : http://www.islamweb.cz/. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D1%88%D1%81%25%20D0%25
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D1%88%D1%81%25%20D0%25
http://gov.cap.ru/home/
http://www.mkcr.cz/
http://www.islamweb.cz/


 
147 

З усіх народів, які проживають у країні, поляки виділяються найвищим рівнем релігійності (табл. 3.31), 
адже понад три чверті представників цієї національності під час перепису населення у 2001 р. вказали, що 
вони є віруючими або прихильниками певного віровчення. Більше половини (51–56 %) словаків, німців, 
циган, угорців й українців указали, що вони є віруючими людьми (табл. 3.31, рис. 3.89). Вищий рівень 
релігійності має старше населення країни. Наприклад, дві третини віруючих німців належать до вікової групи 
населення понад 50 років. При цьому частка віруючих німців із цієї кількості у віковій групі 50–59 років 
становила 53 %, у віковій групі 60–69 років – 72 %, а понад 70 років – 78 %. За даними перепису населення 
Чехії 2001 р., найнижчий рівень релігійності населення характерний для осіб молодого віку (до 30 років), де 
частка віруючих – усього 21 %. 

Таблиця 3.31 
Релігійний склад населення Чеської Республіки  

(за даними національного перепису населення 1.03.2001 р.)* 
 

 
 

Націо-
нальність 

 
Чисельність 

віруючих, усього 

Із них 

римо-католицька 
церква 

чесько-братська 
церква 

євангелістів 

чехословаць- 
ка гуситська 

церква 

інші  
релігійні 
конфесії 

осіб %1 осіб %2 осіб %2 осіб %2 осіб %2 

Усе населення 3288 088 32,1 2740780 83,4 117212 3,6 99 103 3,0  330 993 10,1 

У тому числі:           

  чехи 2854 529 30,9 2399 074 84,0 107243 3,8 95 073 3,3 253 139 8,9 

  моравани 181 185 47,6 162 676 89,8 4 561 2,5 2 916 1,6 11 032 6,1 

  сілезці 6 468 59,5 5 161 79,8 90 1,4 76 1,2 1141 17,6 

  словаки 104 131 53,9 85 846 82,4 2 441 2,3 189 0,2 15 655 15,0 

  поляки 41 092 79,1 28 066 68,3 324 0,8 16 0,0 12 686 30,9 

  німці 21 960 56,2 19 080 86,9 770 3,5 57 0,3 2 053 9,3 

  цигани 6 184 52,6 5 082 82,2 64 1,0 16 0,3 1 022 16,5 

  угорці 7 513 51,2 5 939 79,0 268 3,6 18 0,2 1 288 17,1 

  українці 11 306 51,1 2 398 21,2 68 0,6 32 0,3 8 808 77,9 

  росіяни 4 739 38,3 304 6,4 29 0,6 14 0,3 4 392 92,7 

  в’єтнамці 1 091 6,2 104 9,5 4 0,4 2 0,2 981 89,9 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 
** Примітка: 1) частка від усього населення певної національності; 2) частка від чисельності віруючого населення певної 

національності. 

 
Більшість населення країни вважає себе атеїстами (59 %) і майже 9 % затрудняються відповісти на 

питання про їхнє віросповідання (рис. 3.89). Високою часткою атеїстів, за даними перепису населення     
2001 р., виділяються в’єтнамці, русини, росіяни, болгари й румуни, а також чехи, греки (рис. 3.89). Найнижчий 
рівень атеїстичності мають поляки, сілезці, німці, румуни, угорці й словаки. Дещо нижчий рівень атеїстичності 
русинів, які належать до греко-католицької церкви. Жіноче населення країни є більш віруючим, ніж чоловіче.  

 

   
 

Рис. 3.89. Розподіл віруючого й невіруючого населення Чеської Республіки  
(за національностями за даними перепису населення 01.03.2001 р.) 
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Значна частина населення країни не відносить себе до жодної релігійної конфесії. Чеське суспільство –
найбільш секуляризоване в Європі. Закриті й запустілі церкви свідчать про наявність у народі анти-
клерикальних настроїв, що зумовлено історичним минулим країни та усвідомленням того, що за часів 
католицької монархії Габсбургів протягом століть чехи зазнавали національного гніту. Високий рівень 
атеїстичності населення спостерігається в містах із понад 100 тис. жителів (більше 65 %), тоді як  найменший 
він у невеликих поселеннях із чисельністю жителів до 200 осіб (46 %).  

У просторовому аспекті на території ЧР виділяються три великі регіони за ступенем поширення атеїзму: 
Південна й Середня Моравія, Підкрушногір’я, інші регіони Чехії (без Підкрушногір’я) та Північна Моравія. 
Південна й Середня Моравія виділяється найнижчим рівнем поширення атеїзму, про що свідчать дані 
переписів населення 1991 і 2001 рр. (рис. 3.90 і 3.91). В окресі Угерське-Градіште під час перепису 
населення у 2001 р. зафіксовано найвищий рівень релігійності населення, де більшість жителів віднесли 
себе до католицької конфесії (рис. 3.91). У Підкрушногір’ї від Ліберця вздовж чесько-німецького кордону 
тягнеться пояс слабкого впливу церковних вірувань на населення. Тут проживає змішане населення (чехи, 
словаки, українці, цигани), тому переважає чисельність осіб, які вважають себе атеїстами. Інші регіони Чехії 
й Північна Моравія виділяються вираженим переважанням осіб, екотрі не визначилися в релігійних 
уподобаннях, але тут існують різноманітні релігійні громади (рис. 3.90 і 3.91).   

 

 
 

Рис. 3.90. Рівень релігійності жителів окресів Чеської Республіки 
(за переписом населення 1991 р.) 

 
В останні роки внаслідок посилення імміграційного притоку трудових мігрантів у Чехію значно зросла 

частка представників інших релігійних конфесій. Особливо це стосується представників в’єтнамської 
діаспори, частка якої в останні роки різко збільшилася, що призвело до переважання частки віруючих осіб, 
які належать до нетрадиційних для країни релігій (буддизму, ісламу та ін.).  

 

 
 

Рис. 3.91. Рівень релігійності жителів окресів Чеської Республіки  
(за переписом населення 2001 р.) 

 
Останній перепис населення ЧР, проведений у березні 2011 р., засвідчив, що загальний рівень 

релігійності населення країни ще більше знизився, проте його результати не можуть достовірно показати 
рівень релігійності населення, оскільки на добровільне питання про віросповідання відмовилися відповідати 
4,8 млн жителів (у 2001 р. їх було менше 1 млн жителів). За даними останнього перепису, без віросповідання 
в країні проживає 3612,8 тис. осіб (34,2 % населення країни). До різних церковних і віруючих спільнот 
віднесли себе 1,5 млн осіб (13,9 %). В анкетних переписних листах указали себе віруючими 707 тис. (6,7 %), 
але вони не зазначили, до яких церковних чи віруючих спільнот належать,тобто загалом віруючими себе 
вважають тільки 2,1 млн жителів ЧР (20,6 % усього населення країни)

133
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Найбільше віруючих віднесли себе до Римо-католицької церкви (1,8 млн жителів), що менше, ніж у   
2001 р., коли 2,7 млн жителів (26,8 %) указали, що вони належать до цієї церкви. За нею йдуть 
протестантська Євангелістська церква Чеських братів (52 тис. осіб) і Чехословацька гуситська церква         
(40 тис. віруючих). Православними віруючими визнали себе 27 тис. жителів країни. Іудаїзм сповідує 1,5 тис. 
осіб, а іслам – 3,5 тис., це переважно іммігранти з ісламських країн. Також 6,1 тис. жителів назвали себе 
прихильниками різних течій буддизму, а атеїстами – усього 1075 осіб. Отже, релігійна структура населення 
країни, порівняно з 2001 р., значно змінилася з тенденцію до зменшення рівня релігійності населення. Така 
ситуація не є реальною, оскільки майже половина населення країни не відповіла на запитання про свою 
прихильність до тієї чи іншої релігійної конфесії. 

В просторовому аспекті найвищий рівень релігійності населення залишався в окресах Східної й 
Південної Моравії (окреси Угерське-Градіште, Злін, Всетін, Бланско, Годонін, Тршебіч та ін.), тоді як у 
районах північного заходу Чехії (окреси Мост, Хомутов, Усті-над-Лабем, Чеська Ліпа й ін.) він був найнижчим 
(рис. 3.92).  

 
 

Рис. 3.92. Рівень релігійності жителів окресів Чеської Республіки  
(за переписом населення 2011 р.) 

 
Більшість віруючих країни належать до римо-католицької церкви (табл. 3.31). Серед чехів багато 

прихильників Чехословацької реформаційної церкви, що відділилася від Ватикану в 1920 р. Частина 
віруючих – це протестанти (серед чехів, мораван і словаків багато євангелістів, серед угорців – 
кальвіністів)

134
. Незначна кількість населення сповідує інші релігії (християнські міноритарні церкви й секти, 

іудаїсти, мусульмани, буддисти та ін.).  
За переписом населення 2011 р., релігійна структура населення країни недостатньо чітка через те, що в 

переписних листках не вимагалось обов’язковим указувати віросповідання. Тому тільки близько 2,2 млн осіб 
зазначили, що вони є віруючими, причому тільки 1464 тис. чітко вказали, до якого віросповідання вони 
належать (табл. 3.32).  

Таблиця 3.32 
Релігійний склад населення Чеської Республіки (за даними перепису 2011 р.)* 

 

Назва релігійних конфесій і церков Кількість, осіб 

Усе населення країни 10 436 560 

Віруючі, які не вказали, до якої конфесії чи релігії вони належать       705 368 

Віруючі, які вказали, до якої конфесії чи релігії вони себе відносять   1 463 584 

   у тому числі:  

   Братська церква        10 865 

   Чеськобратська євангелістська церква        51 858 

   Чехословацька гуситська церква        39 229 

   Греко-католицька церква           9883 

   Римо-католицька церква   1 082 463 

   Церква Свідків Єгови       13 069 

   Православна церква в чеських землях       20 533 

   Сілезька євангелістська церква аусбурзького визнання          8158 

   Євангелістська церква аусбурзького визнання в Чеській Республіці         6632 

   Російська православна церква, підпорядкована Московському патріархату           5817 

   Ісламісти         1921 

   Атеїсти 3 604 095 

   Кількість осіб, які в переписних листках відмовилися  
   відповідати на запитання про віросповідання 

4 662 455 

* Складено за даними перепису населення Чеської Республіки у 2011 р. // http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-
tematu&tu. 

 
За даними перепису населення 2011 р., найбільш численними релігійними конфесіями є Римо-

католицька, Чеськобратська євангелістська, Чехословацька гусистська й Православна церкви (табл. 3.31). 
Загалом у Чехії проживають віруючі понад 40 релігійних конфесій і течій. В останні роки внаслідок посилення 
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процесів імміграції в релігійному складі населення відбулися помітні зміни, оскільки збільшилося 
представництво таких релігійних течій і конфесій, як іслам, буддизм, вішнуїзм, індуїзм, а також різних 
протестантських (адвентисти сьомого дня, методисти, апостольська церква та ін.). 

Колишні язичницькі племена, які проживали на території сучасної Чехії, прийняли християнство ще у 
VIII–IX ст. Початок християнства на території Чехії, Моравії й Словаччини нерозривно пов’язаний з іменами 
просвітителів слов’ян св. Кирила й Мефодія. Ними створено слов’янську азбуку, перекладено слов’янською 
мовою Священне Писання, богослужебні та канонічні книги Східної церкви, проте згодом, після появи 
католицизму в 1054 р. та його експансії в наступні століття на різні території планети, уключаючи 
Центрально-Східну Європу, він масово поширився у ХІІ ст. й на чеських землях.    

Головною релігійною конфесією в Чеській Республіці є католицька церква. Римо-католицька церква –
найбільш організована конфесія в Чеській Республіці. За переписом населення 2001 р., до неї належало 
понад 2,7 млн. осіб (26,8 % усього населення країни), проте, за переписом населення у березні 2011 р., їх 
чисельність зменшилася до 1,7 млн осіб. Найбільше римо-католиків проживає в районах південної й 
центральної частин Моравії, найменше – у Північній Чехії. 

Духовенство в католицизмі дає обітницю целібату (не одруження). Особливість католицизму взагалі та 
чеського, зокрема, – шанування культу Богородиці, засноване на вченні про її непорочне зачаття й тілесне 

вознесіння на небо. Це лягло в основу так званого символу віри філіокве (від латин. Filioque – «і від сина»).  
 

 
 

Рис. 3.93. Монастир Свята Гора й костел святого Іакова в Пршибрамі 
Джерело : Příbram // http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADbram. 

 
У католиків-паломників Чехії та Моравії особливою повагою користується релігійні об’єкти, присвячені 

Діві Марії. З її ім’ям пов’язано понад триста паломницьких місць у країні. Особливий розвиток цього 
релігійного культу й церковних традицій набув розмаху в XVII і XVIII ст. Найзнаменитішими історичними 
пам’ятками католицизму в країні є готичний костел святого Іакова й перлина епохи бароко – монастир Свята 
Гора в місті Пршибрам Середньочеського краю (рис. 3.93). Костел святого Іакова (Якуба) – одна з 
найстаріших будівель у країні, що збереглися до сьогодні. Монастир Свята Гора поблизу шахтарського міста 
Пршибрам, заснований у ХІІІ ст., починаючи з XVII ст., є місцем масового паломництва католиків з усієї 
Європи, які мандрували до «Королівських срібних гір». Свята гора Гостин, яка розміщується над просторими 
ганацькими рівнинами, ще в давні часи приваблювала до себе численні паломницькі потоки прочан. Костел 
Вознесіння Діви Марії, який тут розміщується, є місцем поклоніння багатьох прочан не тільки з Чехії, а й 
інших країн світу. Він слугував пристанищем багатьом мандрівникам навіть у часи войовничого атеїзму, за 
комуністичного режиму, який панував у країні з 1945 р. до 90-х років минулого століття. Монастир Свята Гора 
– найбільша й одна з найкрасивіших споруд у стилі бароко на території Чехії. Протягом багатьох віків він був 
місцем паломництва й поклоніння Діві Марії в Богемії, а тому вважається духовним центром Чехії.  

Значною повагою користується також монументальний храмовий комплекс Явлення Діви Марії в місті 
Оломоуц, який побудований у стилі бароко з унікальним органом, численними каплицями, дзвіницею                
(рис. 3.94). Він був побудований на святій горі Свати Копечек. Особливою пошаною тут користується відомий 
образ Діви Марії з Ісусом Христом Немовлям на руках. 

 

 
 

Рис. 3.94. Свати Копечек в Оломоуці: погляд на монастир 

 із базилікою Явлення Діви Марії 
Джерело : Svatý Kopeček (Olomouc) // http://cs.wikipedia.org/wiki/  

Svat%C3%BD_Kope%C4%8Dek_(Olomouc). 

 
Важливі паломницькі центри католицизму Чехії розміщуються також у Велеграді в Моравії. Тут  

засновані християнські святині ще в XIII ст. на місці, де, за переказами, зупинялися відомі церковні 
проповідники-просвітителі Чехії й Моравії та інших східнослов’янських територій – святі рівноапостольні 
Кирило та Мефодій. Місто Велеград у Злінському краї, звідки почалося поширення християнства в 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADbram
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Центрально-Східній Європі, є одним з основних і відомих  релігійно-культурних центрів країни. Поряд із 
Велеградом розміщений замок моравських правителів. У Велеграді започатковано знаменитий культ 
апостолів слов’янських народів ‒ святих Кирила та Мефодія, які жили й працювали тут у 863–866 рр. На їх 

честь збудовано базиліку (рис. 3.95). Тут же працював святий Бенедикт. Закладено монастир бенедиктинців, 
який датується початком ХІІІ ст. У комплексі церковних споруд міста особливо виділяється костел, 
присвячений вознесінню Богородиці на небо.   

 

                                                 
 

Рис. 3.95. Базиліка святих Кирила й Мефодія у Велеграді 
Джерело : Отдых в Чехии // http://www.chehiya-skazka.ru/sub3.1.1.php; 

Велеград // http://ru.wikipedia.org/wiki/. 
 
У 1985 р. за велику релігійно-просвітницьку роботу та значні культурно-історичні здобутки Папа 

римський Іоанн Павло ІІ вручив Велеграду найвищу нагороду Ватикану для монастирів – «Золоту розу»  – 
дарунок, якого удостоїлися до цього часу лише храмові комплекси Лурду у Франції, Гваделупи – у Мексиці та 
Ченстохова – у Польщі. Як свідчили тогочасні засоби масової комунікації країни, із нагоди такої події в Чехії 
Папа римський служив урочисту месу у Велеградській базиліці перед майже мільйонною аудиторією 
паломників з усієї Європи й світу.  

До найвідоміших католицьких монастирів відносять також Брженовський монастир у Празі, засновано 
ще в 993 р. святим Войтехом і він є найстарішим монастирем країни (рис. 3.96), а також Страговський 
монастир із всесвітньо відомою бібліотекою давніх рукописів у Чехії. Скарбницею чеської сакральної 
архітектури, виконаною в готичному стилі, є католицькі монастирі Злата Коруна й Вішші Брод на півдні 
країни. 

 
 

Рис. 3.96. Бржевновський монастир у Празі 
Джерело : Отдых в Чехии //  http://www.chehiya-skazka.ru/sub3.1.14.php. 

 
В адміністративно-територіальному відношенні Римсько-католицька церква в ЧР поділяється на дві 

церковні провінції – Чеську та Моравську на чолі з архієпископами (рис. 3.97), чеська провінція – на чотири 
дієцезії (Пльзеньську, Літомержіцьку, Краловеградецьку й Чесько-Будейовіцьку) та Празьку архідієцезію. 
Моравська провінція складається з двох дієцезій (Брненської й Остравсько-Опавської) та однієї 
(Оломоуцької) архідієцезії.   

 

 
 

Рис. 3.97. Адміністративно-церковний поділ  
Римсько-католицької церкви в Чеській Республіці 

http://www.chehiya-skazka.ru/sub3.1.1.php
http://www.chehiya-skazka.ru/sub3.1.14.php
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Другою за чисельністю гілкою християнства в Чехії є протестантизм – 11 % від загальної кількості 
віруючих. Серед них близько 7 % належать до гуситської церкви, 4 % є євангелістами-реформаторами й      
0,1 % – лютеранами. Серед протестантських церков виділяється Сілезька євангелістська церква, до якої 
належить 10 % віруючих-протестантів. Це переважно поляки, котрі проживають у Чеській Сілезії. Численною 
є громада Свідків Єгови, яка нараховувала у 2001 р. понад 23 тис. осіб. У ЧР існують також нечисленні 
громади прихильників Апостольської церкви, Братерської спілки баптистів, Церкви Християнської спільноти, 
Лютеранської євангелістської церкви аусбурзького визнання в Чеській Республіці, Євангельської 
методистської церкви, Старокатолицької церкви тощо. 

Поява протестантизму в Чехії пов’язана з Реформацією – могутнім антикатолицьким рухом XV–ХVI ст. в 
Європі. Служитель культу позбавлений права сповідати й відпускати гріхи, він підзвітний протестантській 
общині. У протестантизмі скасовано багато таїнств (за винятком хрещення та причастя), відсутній целібат. 
Протестантські молитовні будинки позбавлені вівтарів, ікон, статуй, дзвонів тощо. У чеському 
протестантизмі, як і в інших протестантських конфесіях, відсутні монастирі й чернецтво. Богослужіння в 
протестантизмі максимально спрощене та зведене до проповіді, молитви й співу псалмів і гімнів рідною 
мовою. Біблію визнано єдиним джерелом віровчення, а священний переказ знехтуваний.  

Чеський протестантизм – сукупність конгломерату різних самостійних релігійних течій та угрупувань, які 
пов’язані між собою лише походженням і християнським спрямуванням, проте нерідко протистоять у своїх 
основних догматичних положеннях. Це явище спостерігається невипадково, адже Чехія є певною мірою 
батьківщиною протестантизму. Саме тут у XVI ст. виникли власне чеські протестантські рухи, засновані на 
загальних тенденціях реформаторських рухів у Європі, які почалися ще з попередніх століть. Відомий 
засновник чеського національного реформаторства – Ян Гус (1371–1415 рр.) сам був високопоставленим 
католицьким служителем, але, натхненний працями англійського реформатора Джона Вікліфа, здійснив 
великий переворот у релігійному житті країни. Визначну роль у діяльності Яна Гуса відіграло його 
призначення в 1402 р. проповідником Віфлеємської каплиці в Празі. На проповіді Гуса, які виголошувалися 
чеською мовою, збиралася масова аудиторія (селяни, ремісники, шляхта). Спілкування із широкими 
верствами міського й сільського населення дало змогу Яну Гусу не лише пізнавати соціальні проблеми 
навколишнього життя, а й впливати на нього своїми проповідями, у яких він викривав вади католицького 
духовенства, вимагав корінної реформи церкви, виступав проти німецького засилля в Чехії. 

Ідеї Яна Гуса, які носили радикальний, революційний характер, через його проповіді проникали у 
свідомість простого народу. Ця обставина особливо непокоїла католицьку церкву, яка вбачала в діяльності 
Гуса, у розповсюдженні його вчення загрозу пануючим порядкам, феодально-католицькій ідеології, 
церковним устоям. Ян Гус посягнув на авторитет самого Папи римського, критикуючи практику продажі за 
гроші церковних посад. Гостро виступав Ян Гус проти великих земельних володінь католицької церкви, яка 
перетворилася на феодала, перестала бути духовним пастирем, її ієрархи піклувалися лише про свій 
гаманець. В очах католицького духовенства Ян Гус перетворився в небезпечного ворога й у 1410 р. його 
відлучено від церкви. У 1412 р. після публічного виступу Гуса з гострою критикою на адресу римського папи 
та високих церковних ієрархів у Чехії, які через своїх агентів почали продажу індульгенцій на відпущення 
гріхів, Папа римський прокляв його. Мислитель змушений був покинути Прагу. У 1412–1414 pp. він перебував 
у Південній Чехії, де продовжував літературну й проповідницьку діяльність. Восени 1414 р. Ян Гус поїхав у 
Констанцу, де на соборі католицької церкви сподівався захистити своє вчення. Нескореність Яна Гуса, 
непохитність його віри в справедливість своїх ідей викликали ненависть і страх отців собору. Усі їхні спроби 
схилити Гуса до зречення від учення закінчилися поразкою. Незважаючи на охоронну грамоту імператора 
Сигізмунда І, Гус був ув’язнений і засуджений собором як єретик. Усі твори мислителя спалені на його очах, 
а 6 липня 1415 р. сам він загинув на вогнищі папської інквізиції. Убивство Яна Гуса обурило чеський народ і 
надихнуло його до відкритих збройних протестів проти католицького засилля й папського престолу. 
Почалися Гуситські війни. Повстанці-гусити прославилися тим, що відбили п’ять хрестових походів, 
направлених проти них Римським Папою.  

Серед протестантських течій у Чехії особливе місце займає Чехословацька гуситська церква (чес. 
Církev československá husitská, CČSH или CČH). Ця церква є християнською (протестантською). Гусизм – 
національна релігія чехів. Частка прихильників гуситської церкви серед усіх віруючих країни у 2001 р. 
становила близько 7 %. Однак, за переписом населення 2011 р., частка прихильників цієї церкви в загальній 
чисельності віруючих, які вказали своє віросповідання, зменшилася до 2,7 %.  

Гуситська церква як самостійна конфесія утворилася в 1920 р. після розриву з Римським папою. У    
1920 р. Рим був непоступливим у засудженні Яна Гуса та його вчення, що слугувало сигналом для утворення 
гуситської церкви відразу після проголошення незалежності Чехословаччини. Нині багато чеських католиків 
приходять до висновку про необхідність канонізації Яна Гуса задля збереження й збільшення впливу 
католицької церкви. Ця церква прихильна до традицій реформаторів-гуситів і визнає Яна Гуса своїм ідейним 
наставником. До 1972 р. вона називалася Чехословацькою церквою. 

Попередницею цієї церкви була вільна асоціація католицьких священиків «Єднота» (чес. Jednota, Союз 
католицького чехословацького духовенства), заснована в 1890 р. з метою модернізації католицької церкви, 
зокрема пропагувалася відмова від обов’язкового обіцяння безшлюбності (целібату) для священиків. 
Радикальний рух привів до заснування церкви в 1919 р., коли різдвяну месу в багатьох чехословацьких 
церквах проводили чеською мовою. Проте офіційна дата заснування цієї церкви – 8 січня 1920 р., а 
засновник – доктор  Карел Фарський, який став її першим патріархом і був автором тексту її літургії. 

Серед прихильників цієї новоствореної церкви виникли суперечки стосовно її догматичних основ. У 
боротьбі між консерваторами й лібералами спочатку перемогли ліберали. У результаті відкинуто доктрини 
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про першородний гріх, пошанування святих. Ліберальне тлумачення отримала христологічна доктрина: Ісуса 
Христоса визнано сином Божим лише в етичному смислі. У модерністському дусі трактувалося й таїнство 
причастя. Священне Письмо розглядали лише як одне з багатьох можливих свідчень слова Божого, причому 
допускалася критика Біблії. Із часом ліберальні тенденції в Чехословацькій церкві помітно ослабли. Культ у 
Чехословацькій гуситській церкві нагадує католицький, хоча й дещо спрощений. Єпископи Чехословацької 
гуситської церкви не рукопокладаються, а обираються (із 1946 р. – не пожиттєво, а на 7-річний термін), 
причому в їх обранні беруть участь і миряни. Празький єпископ носить титул єпископа-патріарха. 

У перші роки після утворення ця церква завоювала досить велику кількість прихильників, проте потім 
намітилася тенденція до поступового зменшення її впливу. Нині чисельність послідовників Чехословацької 
гуситської церкви складає понад 170 тис. осіб. Більшість із них – чехи. 

Гуситська церква входить до Всесвітньої ради церков, в Екуменічну раду церков Чехії, Конференцію 
європейських церков і Лейєнберзьке товариство церков (Leuenberg Community of Churches). Число прихожан, 
за оцінками, становить від 100 000 до 180 000, переважно в Чехії, частково – у Словаччині. Нараховується      
307 конгрегацій, об’єднаних у п’ять діоцезій із центрами в Празі, Пльзені, Градець-Кралове, Брно й Оломоуці. 
Із 266 священиків 130 – жінки. Кандидати у священики навчаються на гуситському факультеті богослов’я в 
Карловому університеті м. Праги

135
. Діють також євангелістські академії в Празі     (рис. 3.98), Брно, Оломоуці 

й Наході. 

 
 

Рис. 3.98. Собор і студентський гуртожиток  
Чехословацької гуситської церкви в Празі 

Джерело : Církev československá husitská // http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_% 
C4%8Deskoslovensk%C3%A1_husitsk%C3%A1. 

 
Серед протестантських церков своєю специфікою виділяється Євангелістська церква Чеських 

братів, або Чеськобратська євангелістська церква (чес. Českobratrská církev evangelická) найбільша 
кальвіністсько-лютеранська община Чехії. Юридично зареєстрована в 1918 р., після розпаду Австро-
Угорщини, у результаті злиття Чеської реформаторської й Чеської лютеранської церков. Проте слід 
відзначити, що  обидві церкви з’явилися в епоху Реформації. Вони вважають себе зв’язаними з гусистським 
рухом першої половини ХV ст., із часів Яна Гуса, і з братською общиною (прямими спадкоємцями якої є 
моравські брати), заснованою в 1457 р. У ХV ст. після гуситських війн на території Чехії виник християнський 
протестантський рух чеських братів (богемських братів). Першу общину засновано в 1457 р. у м. Кунвальд 
Ржегором. Брати мали жити за прикладом ранніх християн у бідності та смиренні, суворо дотримувалися 
правил моралі, не займали ніяких громадських посад, проповідувати непротивлення злу насильством. Із 
середовища Чеських братів вийшло багато чеських учених: Ян Благослав, Я. А. Коменський та ін. Одним з 
ідеологів громади був чеський мислитель Лукаш Празький. У 1588 р. чеські брати переклали Біблію на чеську 
мову. Сильний удар по чеському протестантизму нанесено в роки Тридцятилітньої війни. Після поразки 
чеського повстання 1618–1620 рр. чеських братів повністю розгромлено, вигнано з Чехії та Моравії й 
розселено по різних країнах світу. Коли протестантство було легалізоване у ХVIII ст., у ньому залишилася 
невелика кількість прихильників. Після видання імператором Йосипом ІІ едикту про віротерпимість чеські 
реформатори та лютерани отримали можливість створювати свої церкви. За  цісарським едиктом 1861 р. 
прихильникам цього протестантського руху дозволялося створювати громади на чеських землях. У 1870 р. 
закладено громадою чеських братів у Потштейні перший собор. У 1880 р. рух офіційно визнано австрійською 
владою. Він став називатися Євангелістською братською церквою, або Охрановською братською церквою. 
Церкви чеських реформаторів і лютеран існували роздільно до 1918 р., коли 126 тис. реформаторів і 34 тис. 
лютеран утворили Євангелістську церкву чеських братів. Пізніше до них приєдналися деякі інші 
малочисельні протестантські групи, а також 90 тис. католиків із руху «Відхід від Риму». У 1921 р. назву 
«чеські брати» офіційно затверджено, тоді ж затверджені основні принципи догматики та організації.  

У 1999 р. виникли суперечки між харизматичною традиційною частиною чеських братів, які призвели до 
часткового розколу цієї церкви. Більшість громад увійшла до складу Чеськобратської євангелістської церкви, 

                                                 
135 Чехословацкая гуситская церковь [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://ru.wikipedia.org/wiki/. 
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у межах якої утворили Охрановський сеньйорат. Нині Чеськобратська євангелістська церква поділяється в 
адміністративному відношенні на 14 сеньйоратів, із яких Охрановський не є територіальним округом, а 
об’єднує колишні колективи чеських братів, що вступили до цієї церкви. Кожний із 13 інших сеньйоратів 
об’єднує декілька конгрегацій. Церковну владу здійснює Синод, який скликається один раз на три роки. 
Адміністративні функції виконує синодальна рада, що складається з трьох священиків і трьох мирян. 
Очолюють церкву синодальний синьйор і куратор, який обирається із мирян. Нині чисельність прихильників 
цієї церкви складає понад 220 тис. осіб, 70 % із яких – міські жителі

136
. Хоча, за даними перепису населення 

2011 р., приналежність до цієї церкви вказали 51,9 тис. осіб (табл. 3.32). За етнічною приналежністю – це 
переважно чехи, проте є також словаки й поляки. 

У Чеській Республіці також діє Братська церква (СВ), яка є реформаторською євангелістською церквою. 
Вона виникла в 1892 р. в результаті об’єднання Вільної євангелістської чеської церкви (створена в 1868 р.) і 
Вільної реформаторської церкви (створена в 1880 р.). у 2001 р. під час перепису населення 9931 особа 
підтвердила свою прихильність до цієї церкви. Нині в країні нараховується 69 об’єднаних громад, що входять 
до складу 11 сеньйоратів на чолі з Радою Братської церкви

137
. За переписом населення 2011 р., до цієї 

церкви віднесли себе 10,9 тис. осіб (табл. 3.32). 
Четвертою за чисельністю конфесією країни нині є православна. За переписом населення у 2001 р, у 

Чехії нараховувалося 22 968 віруючих-православних (1,7 % від усіх віруючих), здебільшого української 
національності. За переписом населення 2011 р., до православних церков віднесло себе понад 26 тис. 
жителів Чехії. Окрім того, понад 100 тис. православних – іноземні громадяни, які перебувають на території 
країни як іммігранти. Православна релігія – єдина в Чехії, число послідовників якої зростає за рахунок 
імміграції з України, Росії й Білорусі. Православні віруючі є прихожанами Православної церкви Чеських 
земель і Словаччини (чес Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku), що є автокефальною 
помісною православною церквою  та займає 14-те місце в диптиху автокефальних помісних церков. На 
території Великоморавського князівства християнство прийшло у 863 р. завдяки місіонерській діяльності 
рівноапостольних Кирила й Мефодія, однак пізніше християнство на чеських і словацьких землях 
розвивалося під опікою Римо-католицької церкви, а православ’я утрималося лише в Мукачівській єпархії, що 
охоплювала переважно територію Підкарпатської Русі. У результаті Ужгородської унії 1646 р. більшість 
священнослужителів цієї єпархії ввійшли в унію з Римо-католицькою церквою. У 1863 р. на території 
Словаччини та Чехії організовано православні общини, що входили до складу Буковинської митрополії. 
Проте більшість православних на території Чехії та Словаччини підпорядковувалися Сербській православній 
церкві. 

Ще напередодні Першої світової війни канонічність сербської юрисдикції в Чехії, Словаччині й на 
Підкарпатській Русі поставлено під сумнів константинопольським і московським патріархами. Низку 
священиків та монахів висвячено в монастирях Росії й Константинополя. Крім того, Константинопольський 
патріарх Іоаким ІІІ призначив екзархом у Галичині й Угорській Русі архієпископа Антонія (Храповицького). 
Сучасники пояснювали діяльність патріарха тим, що Сербська православна церква не могла виконувати 
своїх функцій у зв’язку із жорстким контролем австро-угорської влади й, таким чином, залишила 
напризволяще православний рух в імперії. 

У 1920 р. у Празі адвокат Мілош Червінка реорганізував товариство «Православна бесіда» у 
«Православну чеську релігійну громаду», статути якої затвердила 31 березня 1922 р. чехословацька влада. 
Члени цієї православної громади, хоча й визнавали верховенство Сербської православної церкви, але 
прагнули мати свого єпископа. 

Одночасно загальне невдоволення й критика Римського єпископату спровокували до схизми та 
створення в 1920 р. гуситської церкви. У процесі її формування відокремилася група, що поставила собі за 
мету відродження в Чехії й Словаччині Кирило-Мефодіївської традиції й слов’янського обряду 
(глаголичного). На чолі цього руху стояв ксьондз Матей Павлік (Matěj Pavlík), який у 1921 р. встановив 
контакт із Сербським патріархатом і, прийнявши ім’я Горазда ІІ, отримав хіротонію біскупа в Бєлграді. У     
1920 р. в Чехословаччині виникли перші приходи Сербської юрисдикції. 

15 червня 1922 р. на загальних зборах православної громади обрано єпископом для території Чехії, 
Моравії та Сілезії архімандрита Антоніна (Брабеца) (чес. Antonín Jindřich Brabec), який до цього тривалий час 
був душпастирем чехів Волині. 30 серпня 1922 р. Міністерство шкіл і народної освіти затвердило рішення 
зборів. Так відбулось офіційне визнання православної релігії на території Чехословаччини.  

У перші роки свого існування православні громади підпорядковувалися Сербській православній церкві й 
переважно складалися з колишніх вірних католицької церкви. Після Другої світової війни православні 
приходи звернулися за допомогою до Московської патріархії та були організовані спочатку в екзархат, а з 
1951 р. – в автокефальну (самостійну) Чехословацьку православну церкву. 

У зв’язку з прогнозованим розпадом Чеської та Словацької Федеративної Республіки Помісний собор 
Чехословацької православної церкви, який відбувся 11–12 грудня 1992 р. у Прешові (Словаччина), 
висловився за збереження єдиної автокефальної церкви, яка поширює свою юрисдикцію на території Чехії й 
Словаччини. Через політичні причини прийнято рішення перейменувати церкву в Православну церкву в 
чеських землях і Словаччині. Тоді прийнято новий Статут, за яким єдину Митрополичу раду розділено на дві 
самостійні – Митрополичу раду чеських земель у Празі та Митрополичу раду Словаччини в Прешові, а 
предстоятелями церкви можуть бути обрані як архієпископ празький, так і архієпископ прешовський. 
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Єдиними для всієї церкви залишилися Священний синод і Помісний собор. У серпні 1998 р. 
Константинопольський патріархат визнав автокефалію цієї православної церкви, отриману в 1951 р. від 
Руської православної церкви.  

Нині Православна церква на території Чеської Республіки містить дві єпархії – Празьку й Оломоуцько-
Брненську. Празька кафедра включає Кафедральний собор св. Кирила та Мефодія (у крипті – вівтар на честь 
св. новомученика Горазда). Керуючим єпархією є Христофор, архієпископ празький і чеських земель

138
.  

Празька єпархія – спадкоємниця Чеської православної кафедри, створеної в 1929 р., що входила в 
юрисдикцію Сербської православної церкви. Духовним лідером чеської православної церкви був святитель 
Горазд (Павлик), страчений німецькими окупаційними військами в 1942 р., а саму єпархію знищено. 
Відновлено її лише в травні 1945 р. Згодом 8 жовтня цього ж року єпархіальний з’їзд, що відбувся в 
Оломоуці, висловив думку про перехід Чеської православної єпархії під юрисдикцію Московської патріархії. У 
1946 р. єпархію перетворено в екзархат Руської православної церкви. Його першим екзархом став 
архієпископ Єлевферій (Воронцов), який прибув у Прагу в травні цього ж року. У 1949 р. за рішенням 
єпархіального з’їзду, що відбувся в Празі, Чеську православну єпархію розділено на дві самостійні – Празьку 
та Оломоуцько-Брненську

139
. Із тих пір Празька єпархія функціонує у своїх сучасних межах. Після 

проголошення автокефалії Чехословацької православної церкви в 1951 р. і до 1992 р. празькі митрополити 
одночасно виконували функції її предстоятеля. З грудня 1992 р., відповідно до нового Статуту, 
предстоятелем Православної церкви чеських земель і Словаччини може бути не тільки архієпископ 
Празький, а й архієпископ Прешовський

140
.  

Після смерті митрополита Дорофея (30 грудня 1999 р.) на єпархіальних зборах 11 травня 2000 р. 
архієпископом Празьким обрано Криштофа (Христофор Пулец), який із 1988 р. був єпископом Оломоуцько-
Брненським. 25 травня цього ж року він возведений у сан архієпископа в кафедральному соборі святих Кирила 
й Мефодія в Празі і був керуючим Празькою єпархією

141
. 12 квітня 2013 р. на засіданні Священного Синоду 

Православної церкви в чеських землях і Словаччині Христофор відрікся від престолу. Нині виконуючим 
обов’язки глави церкви є єпископ Оломоуцько-Брненський Симеон.  

Сьогодні на території Празької єпархії розміщено 39 храмів (один – у спільному користуванні з Римо-
католицькою церквою), 10 каплиць (одна – у спільному використанні з Чехословацькою гуситською церквою), 
об’єднаних у 31 прихід, та один чоловічий монастир на честь преподобного Прокопія Сазавського в Мості. Усі 
громади розділено на п’ять благочинницьких округів

142
.  

Оломоуцько-Брненська єпархія  відділилася від Чеської православної єпархії й почала функціонувати як 
самостійна з 7 грудня 1949 р. До її складу входило 15 громад і 14 священиків. Першим її єпископом став 
сподвижник святителя Горазда протоієрей Честмир Крачмар, який був рукопокладений у єпископи 5 лютого 
1950 р. в м. Оломоуці митрополитами Єлевферієм (Воронцовим) і Николаєм (Ярушевичем) та архієпископом 
Макарієм (Оксиюком). Уже через рік її функціонування вона нараховувала 24 приходи. Владика Честмир 
керував єпархією протягом чотирьох років, після чого змушений залишити кафедру через конфлікти з 
тодішньою владою. На його місце обрано прот. Микулаша Келлі з Прешовської єпархії (колишнього 
уніатського священика), який у монашому сані прийняв ім’я Климент. Останній керував кафедрою до 1959 р., 
після чого нею до 1982 р. ніхто не керував, через конфлікти з владою, у результаті чого вона прийшла в 
запустіння

143
.  

Лише в 1982 р. на кафедру вибрано нового єпископа Никанора, який до цього з 1980 р. керував 
Михайлівською єпархією. У 1987 р. єпископ Никанор перейшов у юрисдикцію Московської патріархії. Новим 
керуючим Оломоуцько-Брненської єпархії вибрано ігумена Криштофа (Христофор Пулец), який 17 квітня 
1988 р. був рукоположений у єпископи. На цей час до єпархії входило 20 громад, які обслуговували               
13 священнослужителів. У 2000 р. їх число досягло 30, а священиків – збільшилося до 47 осіб. Після смерті 
митрополита Дорофея єпископ Криштоф став архієпископом Празьким.  

8 квітня 2000 р. на єпархіальних зборах керуючим Оломоуцько-Брненської єпархії вибрано єпископа 
Симеона (Яковлевича), який із 1998 р. був єпископом Маріанськолазнєнським, вікарієм Празької єпархії. 
Результати виборів затверджено Священним Синодом Православної церкви чеських земель і Словаччини. 
Зараз на території єпархії нараховується 23 храми (один із них – у спільному користуванні з Римо-
католицькою церквою та ще один – із Чехословацькою гуситською церквою) і дев’ять каплиць, які об’єднані у        
30 православних громад, що розділені на п’ять протопресбітератів (благочинницьких округів) та два 
монастирі (чоловічий святого Горазда в Грубе Вербке й жіночий Успіння Пресвятої Богородиці у Вилемове-у-
Літовле).  

Чехія – батьківщина багатьох православних святих, зокрема таких, як св. благовірні князі В’ячеслав і 
Людмила,  св. князь Ростислав Моравський, преподобний Прокопій Сазавський (Богемський), св. Іоанн 
Пустельник Чеський та ін. 
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Відомими православними святинями Чехії є кафедральний собор св. Кирила й Мефодія в Празі            
(рис. 3.99), церква Успіня Пресвятої Богородиці в Ольшані, церкви св. Володимира в Маріанське Лазнє,              
св. Миколая в Дейвиці, храм Узвишшя святого Хреста та Благовіщенський храм на березі ріки Лаби й ін. 

 

 
 

Рис. 3.99. Кафедральний собор св. Кирила й Мефодія в Празі 
Джерело : Pravoslavny katedralni chram sv. Cyrila a Metodeje // http://uk.wikipedia.org/wiki/. 

 
Найунікальнішою і неповторною пам’яткою архітектури, яка відповідає духу Руської православної 

церкви, є храм святих першоверховних апостолів Петра й Павла в Карлових Варах (рис. 3.100). Він був 
закладений у 1893 р. і будувався за проектом російського архітектора Д. В. Ухтомського під наглядом 
архітектора Густава Відерманна, котрий також побудував храм на честь св. рівноапостольної княгині Ольги у 
Франтішкови Лазнє та храм на честь св. рівноапостольного князя Володимира в Маріанське Лазнє. 
Будівництво храму відбувалося в складних умовах, на гористому нерівному місці. Православний храм у 
Карлових Варах освячено в 1897 р. Православний храм у Маріанське Лазнє (рис. 3.101), побудований у   
1902 р., славиться єдиним у Європі фарфоровим іконостасом роботи російських майстрів другої половини 
ХІХ ст. 

 
 

Рис. 3.100. Православний храм св. апостолів  
Петра й Павла в Карлових Варах 

Джерело : http://www.kamzajit.cz/. 

 

 
 

Рис. 3.101. Православний храм св. рівноапостольного  
князя Володимира в Маріанське Лазнє 

Джерело : Православная церковь в Марианских Лазнях //  
http://czech-forum.biz/forum/echo/9663-chehiya-marianskie-lazni-cerkov. 

 

Найбільш шанованими православними святами, окрім дванадцятьох, є торжества на честь св. велико-
мучениці Варвари, святителя Миколая, св. апостолів Петра й Павла, св. апостола та євангеліста Іоанна 
Богослова, святих Степана та Сильвестра, св. рівноапостольних чеських князів В’ячеслава й Людмили, 
Ростислава Моравського та ін. 

Отже, релігійний склад населення Чеської Республіки є строкатим за віросповіданням, проте 
домінуючою релігією є католицизм при загальному низькому рівні релігійності населення. У країні поширена 
національна церква – гуситська, яка виникла як протестантський рух проти засилля католицизму в 
середньовіччі.  

http://www.kamzajit.cz/
http://czech-forum.biz/
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3.11. Етнографічні особливості 
 

Основне населення Чеської Республіки – це чехи (чес. Češi, самоназва чеші). Вони належать до 
середньоєвропейської перехідної раси великої європеоїдної раси, розмовляють чеською мовою західної 
підгрупи слов’янської групи індоєвропейської сім’ї та її основними діалектами: чеським, середньоморавським, 
східноморавським, ляським. Писемність сформувалася на основі латинського алфавіту. Чехи як західно-
слов’янський народ, найбільше споріднений зі словаками й лужицькими сербами, заселяє переважно 
історичну область Чеської Республіки – Чехію (Богемію), менше – історичні області Моравію та Сілезію. Вони 
живуть також у США (понад 1,2 млн  осіб),  Словаччині (60 тис. осіб),  Канаді (80 тис. осіб), Австралії, ФРН, 
Франції й інших країнах. В Україні до 1960-х рр. мешкало понад 15 тис. чехів, близько 70 % із них визнавали 
рідною мовою чеську, 23 % – українську. Це були рештки чисельної чеської меншості на українських землях у 
минулому. Значна частина чехів, особливо волинських, повернулася в Чехію. Нині в Україні проживає 
незначна кількість чехів. Загальна чисельність чехів у світі тепер близько 12 млн осіб. Крім чехів, які нині 
складають основну частину населення країни, у Чеській Республіці проживають також словаки, моравани, 
сілезці, поляки, цигани, угорці, німці, українці та інші народи, які зберегли свою етнічну самобутність, мову, 
народні традиції, звичаї, фольклор тощо.  

Чехи пройшли складний шлях етногенезу як представники слов’янських народів.  Слов’янські племена, 
які переселилися на початку нашої ери на захід, були племенами східноєвропейського расового типу. У 
Західних Карпатах і Чеському масиві вони застали кельтські племена бойїв (богемів) альпійської раси й 
германські племена квадів і маркоманів, останні були змішані з іллірійцями та представляли нориковий 
расовий тип (динарсько-нордичний мікс). Археологічні дані засвідчують, що протягом віків слов’янський 
компонент поступово розчинився в місцевому населенні.  

В антропологічному відношенні середній портрет чехів визначається такими рисами, як ріст (167 см), очі 
(38 % – світло-карі, 18 % – голубі, інші – сірі й зелені), волосся (47 % – світло-каштанове, 17 % – темно-
каштанове, інші – світлих відтінків із переважанням золотисто-русих над попелястими)
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випливає, що нордичні риси (золотисто-русе волосся та голубі очі) домінують над власне слов’янськими – 
пипелястими відтінками волосся й сірими відтінками очей. Західні чехи з історичної області Богемія (40 %) 
належать до альпійського расового типу (їм найбільш близькі баварські німці та швейцарці), серед них 
часто трапляються норики (15 %) й окремі елементи нордичного типу середньоєвропейської раси. Жителі 
Східної Чехії й Моравії входять до динарського расового типу (25 %). Серед них багато нащадків 
румунських переселенців із часів Австро-Угорської імперії. Словаки та моравські валахи (волохи) належать 
до східноєвропейської расової гілки (20 %), у них проявляється сильний вплив чистого слов’янського 
компонента. 

Чехи як західнослов’янський етнос стали переважаючим населенням на території сучасної Чехії в       
VI–VII ст., асимілювавши залишки кельтського та германського населення. Письмові джерела зберегли назви 
племен на території Богемії (латинська назва Чехії): чехи, хорвати, лучани, зличани, дечани, пшовани, 
літомержці, хебани, гломачі. Найсильнішим серед них було племінне князівство чехів, найменування якого 
передалося ранньофеодальній чеській державі. На сході сучасної ЧР домінувало плем’я мораван (моравців). 
За легендою західних слов’ян, слов’янські племена виникли від трьох братів – Руса, Чеха й Ляха.  

Процес формування регіональної етнічності на території ЧР поділяється на три основних етапи. 
Перший охоплює VI–X ст. і пов’язаний з етноплемінними утвореннями, що виявилося, зокрема, у їхніх 
самоназвах. Останні свідчать про усвідомлення людьми їхньої причетності до окремих племен, племінних 
союзів або субетнічних утворень у складі окремих племен, адже населення ранньосередньовічного періоду 
називало себе чехами, лучанами, зличанами, мораванами тощо. Спільною їхньою домінуючою назвою 
наприкінці першого періоду стають етноніми чехи (богемці) й моравани. 

У VII ст. н. е. в районі Судетських гір виник союз чехо-моравських племен князя Само (623–658 рр.). У 
союз входили, окрім чехо-моравських племен, також хорутани, дуліби та лужичани. На території сучасної 
східної частини країни (історична область Моравії) наприкінці VIII cт. виникає могутня Великоморавська 
держава (зі столицею Велеград), яка у 818 р. об’єднала частину польсько-віслянських племен, паннонців і 
карпатських східних слов’ян. У ІХ ст. Богемія увійшла до складу Великоморавської держави: до цього часу 
належить розповсюдження тут християнства. Після розпаду Великої Моравії (початок Х ст.) на заході 
сучасної Чеської Республіки підноситься чеське племінне князівство на чолі з Пржемисловичами. Починаючи 
з ІX ст., головним компонентом етнічності населення Чехії стають етнотериторіальні утворення – історично-
етнографічні регіони і їхні складові частини ‒ етнічні та етнографічні землі. Кожне з територіальних утворень 

складалося за своєрідних умов й у різні періоди, від ІХ до XХ ст. Про перші з таких утворень згадували 
літописи, відокремлюючи із загальної спільності Богемію, Моравію та Сілезію. Згодом, з XI–ХIII ст., історичні 
документи фіксують й інші землі та міжземельні утворення – Словаччину й ін.  

Другий етап формування регіональної та етнічної ідентичності відбувається в XI–XVІ ст. разом із 
процесом формування та становлення Чеського королівства як могутньої європейської держави, 
виникненням перших пам’яток чеської письменності й початком консолідації чеського етносу. Чехи та 
моравани поступово злилися в єдиний чеський народ. У середні віки відбувався процес формування чеської 
літературної мови й культури, чеської національної свідомості. Тривалість такої самостійності відбивалася на 
етнокультурних особливостях населення.  

                                                 
144

 Народы и языки. Восточная Европа: народы, языки, расы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.randevu-
zip.narod.ru/europe/east/east.htm. 
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Третій етап формування регіональних етнічних ідентичностей пов’язаний із періодом входження 
території Чехії, Моравії та Сілезії до складу імперії Габсбургів. На цьому етапі процес самоідентифікації 
місцевого населення зазнав значного впливу німецької мови, культури, традицій і звичаїв. Розмовною мовою 
сільського й міського населення залишалися діалекти та інтердіалекти, які формувалися. Регіональна 
своєрідність етнічності населення Чехії різко окреслюється на цьому етапі у зв’язку з колонізацією окремих її 
земель сусідніми народами: угорцями, німцями, австрійцями, поляками. Колонізація окремих чеських, 
моравських і сілезьких земель іншими державами та народами територіально розмежувала людність країни, 
стримуючи процес її етнокультурної консолідації й водночас формуючи регіональність культури. Адже 
Австро-Угорська імперія, що заволоділа територією країни, відзначалася своєрідністю і політичного устрою, і 
соціально-економічного розвитку, і національного складу, і релігії. Усе це разом сприяло локалізації 
етнокультурної спільності мешканців Чехії, Моравії й Сілезії, етнічність яких урізноманітнювалася й унаслідок 
міграції населення з інших країн: німців, угорців, поляків, словаків, волохів, румунів, хорватів, євреїв, русинів 
та ін. У ХІХ ст. починається процес чеського відродження та формування чеської нації, який завершився у      
ХХ ст., коли виникла самостійна Чехословацька держава.  

Отже, історично склалося так, що на території сучасної ЧР формувалася складна система різноманітних 
історично-етнографічних та етнокультурних регіональних одиниць: одні з них повторювали кордони літописних 
західнослов’янських племен, інші – союзів племен, треті – земель і державних утворень, четверті – кордони 
колонізованих сусідніми країнами районів тощо. Певне значення для етнорегіональної розмаїтості мала також 
географічна своєрідність країни, її великі природні області: рівнинна, височинна й гірська, у межах яких 
історично розселялися різні племінні утворення. Навіть якщо їхні мешканці мали відмінну первинну культурну 
основу, тривало проживаючи в однакових природних умовах, згодом набували схожих культурних рис з іншими 
племенами цієї природної зони. Така етнокультурна трансформація з часом визначила зональність 
регіональної культури, що залежала ще й від характеру міжплемінних, міжземельних або міжетнічних 
cпілкувань. Звичайно, природно-географічні умови мали суттєвий вплив на етніку, зокрема на традиційно-
побутову культуру, етнічний характер, ментальність, заняття людей, обумовлюючи таким чином додаткову 
систему своєрідної локальності культури. Нерідко траплялося так, що населення краю, мешкаючи тривалий час 
за однакових історичних умов, суттєво різнилося за природними умовами. І навпаки, проживаючи в схожих 
природних умовах, – відрізнялося за історично-культурними ознаками, традиціями, звичаями.  

Традиційні заняття. Cеред традиційних занять чехів основне місце належить землеробству 
(вирощують зернові культури, цукровий буряк, кормові культури). Давні традиції мають хмелярство, 
садівництво, овочівництво. Велику роль відіграє тваринництво. Найдавніша галузь – розведення великої 
рогатої худоби, переважно молочної. Конярство займало набагато менше місце, ніж розведення великої 
рогатої худоби. Коней використовували як тяглову силу. Вівчарство розвинуте менше, ніж у сусідній 
Словаччині. Овець розводили для виробництва сиру й отримання шерсті. У Моравії та Моравській Валахії 
побутував поширений у Карпатах звичай утримання овець на гірських пасовищах майже цілорічно. 
Розвинуте свинарство (розведення високопродуктивних беконних порід). Із домашніх птахів найбільш 
поширені кури й гуси. Гусячий пух раніше служив предметом чеського експорту та вивозився переважно до 
сусідньої Баварії. Значний розвиток отримали ткацтво, гончарство, обробка дерева, виробництво скла (із 
початку XІV ст.), кераміки та фаянсу, плетення мережив, вишивка. Сучасні чехи переважно зайняті у 
високорозвинутій, багатогалузевій промисловості.  

Поселення. Характерна риса країни – велика кількість дрібних міст і сіл. Більшість міського населення 
живе в невеликих містах (до 20 тис. осіб). Майже всі вони виникли в середні віки як торгові центри й 
побудовані за одним планом: ядро міста – площа з костьолом або ратушею, від площі радіусами 
розходяться вузькі вулиці. Навколо цього первинного ядра пізніше виросли нові промислові та житлові 
квартали. Окрім цих міст, існує група поселень напівміського типу (містечка) з кількістю населення від 2 до             
5 тис. осіб. Найчастіше вони розміщуються поблизу великих промислових центрів. 

Сільські поселення зазвичай рядового, вуличного або кругового планування, у гірських районах 
переважає безладне купчасте планування. Із Х ст. виникли села, побудовані за планом. Ці поселення 
групувалися навколо площі, часто їх забудова визначалася напрямом дороги, річки й т. ін. З’являлися й 
поселення з площею (чес. навесні) різноманітної форми. Якщо вона була круглою, поселення називалося 
круговим (округліце). Будинки в кругових поселеннях розміщували фронтоном до площі, проміжки між дворами 
завжди обгороджували. За житлом у глибині двору містилися господарські споруди й земельні ділянки. 
Спочатку в таке поселення був тільки один в’їзд, якщо ж він закривався, то виявлялося закритим усе село. Із 
кінця ХІІ ст. з’являються рядові поселення, де садиби тягнулися двома рядами вздовж річки або дороги. До 
кінця XIX ст. вони перетворилися на вуличні.  

 

 
 

Рис. 3.102. Традиційне житло жителів Південної Чехії 
Джерело : Традиционные жилища чехов // http://etnolog.ru/house.php?id=CHEH. 

http://etnolog.ru/house.php?id=CHEH


 
159 

Традиційний чеський сільський будинок складається з трьох приміщень: хата, сіни-кухня й комора      
(рис. 3.102 і 3.103). У сінях можна побачити т. зв. чорні кухні – кам’яні конусоподібні приміщення, куди 
виходило устя печі, що була в хаті. Старі споруди переважно зрубні, дахи двосхилі, криті соломою або 
дранкою. Щілини зовнішніх стін замазували глиною та фарбували в білий, жовтий, блакитний кольори. У 
безлісих районах зводили глинобитні будинки, до кінця ХІХ ст. широко розповсюджені цегляні споруди. Стіни 
кам’яних і цегляних жител обмазували глиною й білили або натирали жовтою фарбою (рідше – синьою, 
зеленою, оранжевою або рожевою). Регіональні відмінності позначалися в зовнішньому оформленні 
будинків, зокрема в кольорі або орнаментальному розписі стін зовні та всередині (рис. 3.104). На зрубних 
спорудах хитромудрим узором викладали дошки, робили круглі або серцеподібні отвори. Фронтони кам’яних 
будинків мали по два довгасті вікна, а між ними – заглиблення для скульптурного зображення святого.  

 

 
 

Рис. 3.103. Традиційне житло жителів Західної Чехії 
Джерело : Традиционные жилища чехов // http://etnolog.ru/house.php?id=CHEH. 

 

 
 

Рис. 3.104. Деталі традиційного розпису будинків у Моравській Словаччині 
Джерело : Моравская Словакия // http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 
Усередині стіни будинків білили вапном або ж обмазували глиною, а потім білили й фарбували, 

прикрашали різними картинками. У старих будинках це були картинки на склі. Після Першої світової війни і в 
селі стіни стали штукатурити та фарбувати за міським зразком. Внутрішній вигляд житлових приміщень у 
чехів довгі роки залишався незмінним. У деяких місцевостях й нині зберігається традиційне умеблювання: 
стіл, лавки з різними спинками, постіль із багатьма подушками. 

Цікаві зразки чеської народної архітектури можна побачити в Південній Чехії  (рис. 3.102), у Блатах, де 
особливо поширений кам’яний будинок із прикрашеними фронтонами. В етнографічному регіоні Ходско й 
досі часто трапляється типовий селянський будинок із дерев’яним зрубом (рис. 3.103). У Північно-Східній 
Чехії, у районі Турнова й Нової Паки, збереглися  будинки з дуже красивим оформленням конька покрівлі.  

Для території Чесько-Моравської височини в минулому характерна велика селянська садиба, закрита з 
усіх сторін, із воротами для в’їзду зі сторони фасаду. Нині найбільш типові садиби взято під охорону 
держави, деякі перевезено в музеї народної архітектури.  

Для областей Валашско й Сілезькі Бескиди в Моравії характерні дерев’яні будинки, які дуже 
відрізняються від сільських будинків етнографічного району Ганацко, що є  вмістимими, із навісом над 
входом, і від будинків району Стражніце, де такі будинки нерідко розписані яскравими узорами навколо вікон 
і дверей. Ця традиція й нині збереглася.   

Традиційний одяг чехи перестали носити вже в середині ХІХ ст., а в деяких районах він зберігався до 
ХХ ст. У минулому на території країни можна було нарахувати декілька десятків найрізноманітніших 
національних костюмів. За костюмом можна безпомилково визначити місце проживання людини. Багатство 
національного одягу проявлялось у безкінечному багатоманітті орнаменту його прикрас: вишитих, тканих 
плетених і т. ін. Варіантів народного одягу було багато (рис. 3.105 і 3.106). Так, наприклад, на невеликій 
території, яку займає етнографічний район Моравське Словацко, існувало 28 типів народного одягу.  

 

 
 

Рис.  3.105. Традиційний чеський жіночий і чоловічий костюми  

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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Національні костюми повсемістно носили до середини ХІХ ст. Святкові костюми й понині 
використовують у святкові дні. Для Чехії загалом характерні два комплекси традиційного вбрання: 1) власне 
Чехії, західних і північних районів Моравії; 2) Східної Моравії й Сілезії. У Східній Моравії майже кожне село 
мало свій костюм, що відрізнявся кольором і прикрасами. Найбарвистіший – святковий костюм області 
Подлужі

145
, яка розміщена на кордоні з Австрією між ріками Морава та Діє. Подлузький жіночий святковий 

національний костюм одягають на просту білу полотняну сорочку, поверх неї – кофту із широкими рукавами, 
загорненими під ліктями. Поверх декількох коротких, добре накрохмалених спідниць одягають верхню 
шовкову або шерстяну спідницю. На кофту – безрукавку, а до неї пристібають «ошийник». Із пояса й шиї 
вільно звисають широкі різнокольорові стрічки. На ноги дівчата взувають чоботи із халявою-гармошкою із 
тонкої шкіри. Голову прикрашають «ріжки» або «колеш». 

 

 
 

Рис. 3.106. Традиційний жіночий костюм. Центральна Чехія  

 
На півдні Моравського Словацка жіночі й чоловічі сорочки прикрашають суцільною вишивкою та 

мереживом. Чоловіки одягають суконні штани, розшиті шнуром, короткі жилети. Жінки – коротку спідницю, 
дуже пишну завдяки декільком нижнім спідничкам, мереживний фартух. Багато зі складових частин одягу 
Східної Чехії схожі з типами народного одягу Словаччини.  

У крої складників традиційного одягу західних районів позначався вплив загальноєвропейської моди. І 
жіночий, і чоловічий народний одяг зник тут уже до кінця XIX ст. і зберігся тільки в ходів у декількох селах 
навколо міста Домажліце Пльзеньського краю в західній частині Чехії. Святковий костюм етнографічної групи 
ходів у жінок складався з білої із широкими рукавами сорочки, червоної гофрованої спідниці, волосяного 
тканого передника, яскравого корсажа, великої чорної з червоними квітами хустки, зав’язаної особливим 
способом на потилиці. На півдні Моравського Словацка жіночі й чоловічі сорочки прикрашають суцільною 
вишивкою та мереживом. Головний убір дівчат – обтягнутий червоним матеріалом картонний усічений конус, 
прикріплений широкою стрічкою й бантом на тімені. 

Для жіночого одягу характерні довгі сорочки, корсет (шнєровачка), або ліф (живутек), пошитий у талію, 
раніше зі шнуруванням спереду; дуже широкі спідниці, під які одягали декілька нижніх спідниць, спереду 
пов’язували широкий, зі складками фартух (рис. 3.105 і 3.106). У центральних областях Чехії з кінця              
XVIII ст. носили хустку на плечах, схрестивши на грудях. Головним убором заміжніх жінок були маленькі, 
твердо накрохмалені очіпки, дівчата мали полотняну вишиту смужку – «вінек»; зверху і жінки, і дівчата 
нерідко пов’язували чотирикутні хустки (рис. 3.106). Взуттям служили черевики; панчохи раніше одягали 
червоні, а пізніше – білі. Найбільш поширеними були два типи верхнього одягу, пошитого в талію: «шпенср» 
– із широким відкладним коміром, «кацабайка» – із  короткими   фалдами. Взимку носили овечі кожушки.   

Чоловічий традиційний  одяг складався із шерстяних або шкіряних штанів (калготи) довжиною до 
коліна, сорочки з довгими рукавами й манжетами, хустки на шиї та святкового жилета (рис. 3.105). Верхній 
буденний одяг (казайка) шили дуже коротким. Одружені чоловіки у свято одягали довгий каптан (кабат), 
зазвичай, темного кольору, із фалдами й ґудзиками в декілька рядів. На ноги взували черевики або високі 
чоботи, одягали сині чи білі шерстяні панчохи. Головним убором були шапки з хутряною облямівкою або 
капелюхи. 

На сході Моравії й у Тешинській Сілезії народний одяг зберігався до середини ХХ ст. Багато складових 
частин одягу Східної Чехії схожі з  народним одягом Словаччини. Жінки одягали сорочки без рукавів із 
лямкою через плече, на якій зверху – коротку, до пояса, сорочку із зібраними вишитими рукавами – 
«рукавце». Стегновий одяг складався з двох фартухів. Задній фартух (шорець, фетрох, казанка) 
виготовляли  з білого або чорного гофрованого полотна; передній – «фертошек» збирався на поясі 
складками. У свята одягали шерстяний або шовковий ліф. Взуттям у гірських селах були «крпце», пошиті з 
одного шматка шкіри, стягнутої навколо ноги ремінцем, і грубі шерстяні панчохи. У рівнинних областях жінки 
взували чоботи. Заміжні покривали голову м’яким очіпком, подекуди обвивали довгим вузьким рушником, 
пізніше – хусткою. 

Чоловічий одяг складався з вузьких довгих штанів (ногавіце), прикрашених із боків шнурами, а влітку – 
прямих просторих полотняних штанів (ґате), сорочки з прямими широкими рукавами без манжет (рис. 3.107). 
Святкові сорочки прикрашали строкатою вишивкою. Тільки у свята одягали суконні безрукавки або короткі 
шовкові жилети (у Моравській Словаччині). Взуттям служили крпце, під які одягали кошлаті низькі валяні з 
шерсті грубі шерстяні панчохи «копитца». У рівнинних областях носили високі чоботи й онучі. Головні убори 
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– хутряні шапки чи повстяні капелюхи найрізноманітнішої форми. Хлопці у свята приколювали до капелюха 
букетики квітів, подаровані їм дівчатами, у Моравській Словаччині до квітів додавали ще біле (найчастіше  ‒ 

півняче) пір’я. Верхнім одягом був каптан із домотканого сукна.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.107. Чеський національний чоловічий костюм 
Джерело : Чешский национальный костюм // 

 http://www.avialine.com/country/5/articles/115/893/0/0/3572.html. 

 
Елементи стилізації й театральності – характерна риса чеського народного одягу. Його розвиток штучно 

стимулювали ще в середині ХІХ ст., коли діячі чеського національного Відродження у своєму звертанні до 
фольклору прагнули зберегти традиційну народну культуру, що швидко зникала під впливом урбанізації. 

Чеська їжа завжди була дуже різноманітною. До кінця XVIII ст. переважали борошняні страви й боби. 
Основною їжею була каша (із проса, ячменю, вівса, гречки), прісні коржики та кислий хліб. У XIX ст. 
поширилася картопля, особливо в гірських районах.  

Найбільш типові для чеської національної кухні «кнедлики» (у Моравії вони називаються «шишки»). Їх 
роблять із прісного або кислого тіста, начиняють найчастіше сливами, ягодами, повидлом або варять у 
солоній воді, посипають маком і поливають маслом. Кнедлики з кислого тіста подають зазвичай із підливкою 
або з

 
капустою до м’яса (смажена свинина, кнедлики, капуста – чеські національні страви) (рис. 3.108). У 

північно-східній моравській кухні, яка має багато схожого зі словацькою кухнею, кнедлики готують переважно 
з дріжджового тіста – галушки, а в моравському районі Гана полюбляють копчене м’ясо з кнедликами та з 
повидловим соусом.  

На свята готують безліч здобних булочок, калачів, пампушок, печення, коржиків, млинців. Із бобів 
найбільш поширений горох, який ще в XVI ст. був одним з основних складників народної їжі, а також 
сочевиця, у Моравії – квасоля, із якої варять суп і кашу. 

Картоплю найчастіше їли у вареному вигляді з капустою або різними підливками. Улюбленою стравою 
залишаються кнедлики із сирої або відвареної картоплі, а також «скубанки» – галушки з картоплі, змішаної з 
мукою, маком або сиром, і политі маслом або салом. Часто готують млинці з вареної або сирої тертої 
картоплі з мукою. Їх називають переважно «брамборак», але існують й інші місцеві назви. Дуже поширеними 
були страви з капусти. 

 
 

Рис. 3.108. Кнедлики – знаменита чеська їжа й головний гарнір місцевої кухні 
Джерело : Чеська кухня // http://uk.wikipedia.org/wiki/. 

 
Велику роль у харчуванні відігравало молоко, свіже або кисле, вершки й масло, сир м’який і твердий. У 

гірських областях з овечого молока готували «бринзу», а із сироватки – особливий напій «жінціца». М’ясо, 
зазвичай, селяни їли тільки по неділях, а то й лише на свята. Найчастіше це була домашня птиця та 
свинина, переважно копчена. Усесвітньо відомі копчені оломоуцькі сири, які мають дуже специфічний і 
сильний запах. Їх  виготовлення почалося 600 років тому.   

У кінці XIX ст. в селах поширилася кава, яку раніше вважали панським напоєм і варили тільки в дні 
великих свят. Пізніше увійшло до звичаю пити каву за сніданком і навіть упродовж дня, особливо під час 
польових робіт. Зазвичай це була вівсяна кава, тільки у свята – натуральна. З алкогольних напоїв 
найпоширеніше пиво, яке стало національним напоєм. У південній частині Моравії розповсюджене вино, яке 
виготовляли самі селяни із власного  винограду. 

Безліч страв готували тільки в особливих випадках, під час календарних або сімейних свят. На весілля 
в будинку нареченої подавали локшину на курячому або м’ясному бульйоні, смажену свинину чи домашню 
птицю з кнедликами й капустою та головне – безліч дрібних калачів. Частиною весільного обряду був 

http://uk.wikipedia.org/wiki/М'ясо


 162 

весільний калач, багато оздоблений фігурками з тіста, паперовими квітами тощо. У кінці святкування 
подавали манну кашу, але на початку ХХ ст. цей звичай зник.  

Особливі страви готували під час календарних свят. У день святого Мартина смажили гусака, пекли 
«мартинські роглики». На свято Барбари й Мікулаша – кренделі та інші фігурні вироби з борошна. На Різдво 
готували багато страв, найчастіше гороховий або грибний суп, горох або інші боби, круп’яну чи пшоняну кашу 
з грибами, так звану «кубу» (куба) і, зазвичай, пекли різдвяний хліб (ваноцка), подавали яблука та горіхи. У 
ХХ ст. на Різдво почали готувати смаженого коропа або свинячі відбивні котлети з картопляним салатом, 
декілька видів печива, подавали пити чай із ромом, натуральну каву, вино, фрукти. На Масницю смажили 
свинину, готували пампушки. Під час посту перед Пасхою (Вєлконоц) у деяких місцях готували «пуцалкі» – 
страву з гороху. На Пасху  роблять  м’ясний  фарш, змішаний із яйцем (главіцка), печуть пасхальний коровай 
(мазанец) і фарбують яйця. Шумно в минулому відзначали храмові свята. До столу цього дня обов’язково 
подавали смаженого гусака з кнедликами й капустою, калачі. 

Чеська національна кухня й досі зберігає свою специфіку. Мистецтво чеських кулінарів славиться 
далеко за межами Чехії. Смакова основа страв чеської кухні й зараз залишилася такою ж, як і багато років 
тому. Збереглося безліч старовинних рецептів, за якими чеські господарки із задоволенням готують і 
сьогодні. Однією з причин розвитку саме традиційної чеської кухні й наявності в ній величезної кількості 
різноманітних страв стало видання численних кулінарних книг. Їхнім автором була Магдалена Добромілова-
Реттігова – видатний кухар і не менш видатна особа в середовищі чеських діячів відродження. Але її книга 
була найкращим здобутком і пережила її поетичні доробки. Своїми книгами Магдалена Добромілова-
Реттігова ніби перетворила й реформувала чеську кухню
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У сучасній чеській кухні простежуються дві кулінарні традиції: західна (німецько-чеська), основу якої 
складають численні ковбаски та різноманітні види капусти, і східна (чехословацька), що відзначається 
простотою приготування. Типово чеськими стравами зараз вважають різні види смаженого м’яса, серед яких 
– смажений шніцель, гуляш на пиві, смажений гусак із кнедликом і капустою, ковбаси й печінкові паштети, а 
також такі делікатесні страви, як печеня з косулі, смажений заєць, «печене коліно вепра».  Іноді чеські 
ресторани час від часу запрошують на «вепржове ходи», тобто бенкет із нагоди забою свині. З інших 
популярних нині м’ясних страв – «вацлавська ковбаска» – соковита ковбаска, обсмажена на грилі; 
«утопенце» – сарделька, надрізана вздовж і замочена в маринаді з великою кількістю білої ріпчастої цибулі, 
іноді в неї вкладають ще скибочку солоного огірка, а потім усе це смажать. Дуже поширені чеські рибні 
страви, особливо з коропа (наприклад, короп, тушкований у пиві з медом), соковиті овочеві салати й 
нескінченні варіанти кнедликів (близько 60 видів), які готують із картоплі, манки, борошна з цибульною,  
м’ясною й паштетною начинкою; солодкі кнедлики з маком, мармеладом, варенням, сливами. Кнедлики 
подають як самостійну страву або як гарнір до м’яса та риби. Із печених борошняних виробів зберігаються 
булки, калачі, різдвяні короваї, пампушки. До національних продуктів чеської харчової промисловості 
належать празька шинка, пльзеньське пиво й волоська сливовиця (сливова горілка), які користуються 
популярністю навіть за кордоном. Із міцних спиртних напоїв у всьому світі знають чеську «бехеровку» –                          
38-градусний лікер, настояний на 42-х травах, який випускають практично в незмінному вигляді з 1807 р. 
(рис. 3.109). Його виготовляють у Карлових Варах і називають тринадцятим джерелом міста (перші 12 – 
мінеральні води). Серед міцних спиртних напоїв найбільш популярний «абсент» – 72-градусний полиновий 
напій голубовато-зеленого кольору, заборонений для продажі в інших країнах. Чеський національний напій – 
це, безперечно, пиво, деякі сорти якого відомі далеко за межами країни. Кожен із місцевих сортів пива 
володіє своїм смаком, тому вибрати найкращий – це складна проблема. Добре відомими є знамениті сорти 
пива «Пльзеньський Укрвелл», «Пльзеньський Праздрой», «Будвар», «Гамбрінус», «Старопрамен» або 
міцного пива «Велькопоповіцкі Козел» і багато ін. Незалежно від місця виготовлення та технологій, усі сорти 
чеського пива відрізняються за смаком та ароматом.   

          

 
 

Рис. 3.109. Знаменита чеська «бехеровка» 
Джерело : Чешская кухня // http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 
Сімейний побут. Щоб не дробити земельні наділи, після одруження сина батьки передавали 

господарство в його руки й переселялися в окреме житлове приміщення (на «вименек»), побудоване тут же 
на дворі або по сусідству, де вели власне господарство на виділеній їм землі. Пізніше батьки при виділенні 
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одержували не землю, а щорічно певну кількість зерна, картоплі, сала або якусь суму грошей. Зв’язки батьків 
із дітьми вже у XVIII ст. стали менш тісними, ніж раніше. Головна причина цього – «вименек», виплата якого 
для молодого господаря означала важкий тягар, оскільки він поглинав значну частину врожаю (у перший рік 
після передачі господарства це була його третя частина) і вів до заборгованості навіть середнього розміру 
господарств. У сім’ях сільської бідноти звичай «вименка» не практикувався, бо у зв’язку з малими розмірами 
господарства це було неможливо. Старі батьки жили в сім’ї одного із синів, найчастіше –молодшого. Крім 
того, головний спадкоємець зобов’язаний виплатити частину спадку братам і сестрам. Це змушувало його 
шукати вигідного шлюбу. Головним моментом під час приготування до весілля було укладення письмової 
весільної угоди, де визначали розмір приданого нареченої й майнове становище нареченого. 

Сімейні обряди. Звичаї, пов’язані з народженням дитини, зводяться до обряду хрещення. 
Новонародженого несуть у костьол хресні батько й мати (кмотрі), які відіграють особливо важливу роль на 
весіллі хрещеників. 

Зі стародавніх похоронних звичаїв у чехів тривалий час зберігалося поховання дівчат і хлопців, що 
супроводжувалося імітацією весільного обряду та закінчувалися веселими танцями ровесників у трактирі. 
Самовбивць чи підозрюваних у чаклунстві ховали поза кладовищем – у лісі, на перехрестях доріг, їм 
покривали голову, а тіло прибивали до землі дерев’яним кілком. Була поширена віра в знамення, які 
пророкували смерть когось із близьких (сич кричить, повторюється той самий сон, зупиниться годинник, 
упаде картина зі стіни тощо). Усі ці звичаї зараз абсолютно зникли. Зберігається лише пригощання близьких 
після похоронів, плач над труною, похорони за церковним обрядом. 

Найпишнішим із сімейних обрядів було весілля, у якому брали участь десятки людей, а святкування 
продовжувалося по декілька днів. Воно починалося завиванням розмарину в домі нареченої, що відбувалося 
за день до весілля. У день весілля ритуал починався приходом нареченого та його дружків. Наречену 
потрібно було вмовляти вийти з комори, де вона переховувалася. Поширений обряд «заліковані» – 
перегороджування шляху весільній процесії, що поверталася з костьолу, для чого через дорогу протягували 
прикрашений шнур. Іноді перегороджували шлях у тому випадку, якщо наречений або наречена походили з 
іншого села. У домі нареченого молодят зустрічали хлібом і сіллю, обсипали зерном, підводили до вогнища. 
У новому домі наречена витримувала цілий іспит, на якому повинна була проявити себе господинею. 
Закінчення весілля – «очеплення нареченої», коли її приймали у своє середовище заміжні жінки: із нареченої 
знімали її дівочі прикраси, причісували, як заміжню жінку, й одягали очіпок. Велике місце у весільному обряді 
займає весільний калач, який пече хресна мати нареченої, і весільне дерево, прикрашене борошняними 
виробами, стрічками, яблуками.  

Окремі елементи весільної обрядовості зберігаються й дотепер. Сільське весілля справляють у 
сільському трактирі із запрошенням великої кількості гостей. Керують весіллям «старосват» (або «дружба», 
«оратор») і «старосватка». Оратор вимовляє повчання, жартівливі примовки. Весільні примовки друкували 
окремими виданнями вже з ХVII ст., а в середині ХІХ ст. видавали докладне керівництво зі святкування 
народного весілля. 

Громадський побут. До кінця XIX ст. в Чехії зберігалися деякі риси сільської общини (обце). Усі 
селяни, котрі володіли садибою, входили до складу «обце». Із неї виключали бідняків-домкаржів, а також 
домогосподарів, які передавали господарства синові. Якщо вони продовжували пасти свою худобу на 
громадській землі, то повинні були платити за це. Довгий час в общині зберігалася кругова порука. Обце 
відповідала за злочини, учинені на її землі. У разі пограбування на території обце (общини) її члени повинні 
були відшкодувати збитки потерпілому. Обов’язок усіх жителів – ремонт доріг, чищення колодязів, ставків. 
Поступово роль общини слабшала. У селі з’являлися нові економічні об’єднання. У рівнинних районах це 
були товариства винарів, відомі з XV ст., у північно-східній частині Моравії й у Сілезії – скотарів.  

Свята. Календар чеських свят багатий офіційними державними й традиційними святами. Державними 
святами є День відновлення чеської незалежної держави – 1 січня, День звільнення від фашизму – 8 травня, 
День Кирила й Мефодія – 5 липня, День пам’яті Яна Гуса – 6 липня, День незалежності Чехословаччини –           
28 жовтня, День боротьби за свободу та демократію – 17 листопада. Усі ці свята – державні вихідні дні, як і 
28 вересня – День Святого Вацлава, у який Чехія святкує День чеської державності. День Святого Вацлава 
широко відзначають у Чехії, оскільки це – небесний покровитель Чехії, її символ. Культ св. Вацлава став 
офіційним у XIV ст.   

Чехи відзначають багато календарних свят. 4 грудня – це день св. Варвари, однієї з чотирнадцяти 
святих, які допомагають людям у їхніх земних справах. 6 грудня, у день св. Миколи (Мікулаша), покровителя 
моряків і захисника дітей, у Чехії влаштовують перший дитячий ранок. «Ангели» підходять до батьків, 
цікавлячись, як поводилися протягом року їхні діти, які тільки після цього одержують солодощі й іграшки. 

Найбільше свято у Чехії – Різдво. Усі вулиці та головні площі прикрашаються різдвяними ялинками, 
усюди відкриваються різдвяні ярмарки, де можна не тільки купити подарунки, а й узяти участь у різдвяних 
гуляннях або просто послухати виступи фольклорних і музичних колективів. Повсюди роз’їжджають на 
мотоциклах Санта Клауси, поспішаючи розвести подарунки по будинках. За тиждень до Святвечора, який у 
чехів називається Щедрим днем, на вулицях установлюють великі кадовби з водою, у якій плавають 
відгодовані коропи. Ніхто не пам’ятає, коли це повелося, але, за звичаєм, на різдвяному столі не повинно 
бути ні шматочка м’яса. Традиційна страва – смажений короп із картопляним салатом. Своєрідним ритуалом 
стає випікання різдвяного печива «божи милості», у якому бере участь уся сім’я. А 24 грудня, перш ніж сісти 
за стіл, пражани з дітьми традиційно приходять на берег Влтави, де їх уже чекають продавці, які торгують 
живими коропами. Рибу купують не для того, щоб з’їсти. Тут належить проявити милосердя й випустити 
покупку в річку. Перший день Різдва святкують із найближчими родичами. Під прикрашене різдвяне дерево 
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ховають подарунки. Другий день свята (день св. Штепана) має швидше громадський характер. Із цього дня 
починають колядувати й проводять огляди бетлемів. 27 грудня, у день Яна Євангеліста, відбувається обряд 
очищення вина. 31 грудня збігається з днем святого Сильвестра. Це також державний вихідний день. Чехи 
відвідують далеких родичів і купують їм подарунки. 1 січня –  Новий рік. Ялинки й бетлеми залишаються 
зазвичай до свята «Трьох королів» (Богоявлення – 6 січня). Три королі – Кашпар із палицею, Меліхар із 
барабаном і Балтазар із мішком – скроплюють святою водою будинки, розписують стіни та двері, залишаючи 

символи дарів, принесених волхвами: золото, смирну й ладан у вигляді фольги, сухих квітів і воску.                        
14 лютого – День Святого Валентина, що вважається днем усіх закоханих. 

Найвеселіше свято в Чехії – напевно, Масниця (по-чеськи – масопуст). Відзначається переважно 
сільською молоддю: ряджені з музикантами ходять по будинках із колядками (рис. 3.110), одержуючи 
пригощання, увечері влаштовуються танці в трактирі. Веселість закінчується жартівливими похоронами 
символу масниці – контрабаса, «масопуста». У Західній Чехії влаштовується пародійний «судовий розгляд» 
над масницею – «масопустом», солом’яним опудалом, яке засуджується до смерті. Кульмінація обряду – 
звинувачувальна промова «судді» з жартівливою злободенною критикою місцевих порядків. У містах 
зберігається традиція костюмованих балів. 

 
  

Рис. 3.110. Чеська сільська молодь під час святкування масопуста 
Джерело : Начало масопуста в Чехии // http://www.calend.ru/holidays/0/0/1890/. 

 
Великим святом залишається Пасха, що збігається зі святкуванням приходу весни – Velikonoce 

(Веліконоце). У Чехії збереглося багато стародавніх традицій святкування Пасхи. Одним із найпоширеніших 
є плетіння пасхального батога з вербових лозин, яким, відповідно до обряду, потрібно злегка вдарити 
дівчину або дівчат, щоб вони були здоровими, старанними й веселими протягом року. Цей батіг називається 
«помлазка» (чес. роmlazka),  що пояснює ще одне його застосування: для того, щоб додати молодості, 
свіжості й пружності молодих лозин. Крім того, помлазка володіє й миротворчою чудодійною силою: із її 
допомогою раніше можна було примирити дві сім’ї або два роди, що перебували у сварці. Пасхальними 
символами Чехії є пасхальний баранчик (або овечка) і пасхальний зайчик. Існувало повір’я, що освітлення 
баранчика допоможе знайти дорогу подорожнім, котрі заблукали. Традиція пов’язана з пошуком пасхальних 
яєць у саду, де їх заховав той пасхальний заєць, прийшла до Чехії з Німеччини. 

Практично щодня в Чеській Республіці день якогось святого, а «особливі дні», фестивалі й інші свята 
відзначаються з особливим розмахом. 30 квітня в Празі проходить чеський варіант Вальпургієвої ночі – 
«Палені Кародеджинік» (спалювання відьом), який є дохристиянським ритуалом відлякування зла. Практика 
«політично некоректного спалювання відьом» була замінена нічними вечірками з багаттями на острові Кампа 
й у садах приміських будинків. Висока культура заходів і широка міжнародна участь – характерні риси 
фестивалю «Пражске яро» (Празька весна). Міжнародний фестиваль музики відбувається у квітні–травні, 
празька книжкова ярмарка – у травні, а знаменитий міжнародний фестиваль Моцарта – у вересні. 

Щорічно в Карлових Варах проходять літній фестиваль опери й оперети, Європейський фестиваль 
туристичних фільмів, джазовий фестиваль, фортепіанні конкурси, симфонічні концерти. На міжнародному 
кінофестивалі, який щорічно відбувається в Карлових Варах, можна побачити багато зірок світового кіно. 

У Чехії, як і в багатьох європейських країнах, здавна урочисто відзначають Перше травня, яке тепер 
уважається Днем праці. Влаштовуються народні гуляння. Старий звичай прикрашання травневого дерева 
зберігається лише в селах і маленьких містах. Це дуже старий звичай, описи якого збереглися в 
середньовічних джерелах. «Травень» – це висока тонка ялиця або ялина, ретельно обчищена від кори, із 
залишеною верхньою кроною. Верхівку травня прикрашають строкатими стрічками, червоними хустками, 
дрібними калачиками. Нижче крони підвішують широкий вінок із весняних квітів. У кожному селищі ставлять 
декілька травневих деревець. Найбільший «травень» прикрашає центральну площу. Під головним травнем 
влаштовувалася перша молодіжна «музика» на відкритому повітрі. Хлопці з маленьким деревом ходили по 
будинках із колядою й запрошували дівчат на танці. Ті обдарували хлопців за запрошення. Хлопці ставлять 
«травень» і перед будинками дівчат, що є своєрідним освідченням.  

Нове суспільно-політичне значення отримало свято закінчення збору врожаю – дожинки. Із 1997 р. в 
останній тиждень вересня влаштовують свято молодого вина «Віноградське винобрани».  

Ремесла й декоративно-вжиткове мистецтво. Ремісництво в чеських землях інтенсивно 

розвивалося, починаючи з раннього середньовіччя (гірська, ковальська справа, виготовлення зброї, прикрас, 
гончарство, столярна справа тощо). Найбільш розвинутими були текстильні ремесла, особливо 
виготовлення сукна. Значний розвиток отримало гончарство. У чесько-моравських землях виробився 
власний стиль кераміки, яку можна було розділити на такі основні типи: біла поливна кераміка із синім 
орнаментом; синя кераміка з тисненим орнаментом; строката кераміка з тисненим орнаментом; бероунська 
чорна та біла кераміка й, нарешті, коричнева, з кольоровим рельєфним оздобленням. Окрім цих основних 
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типів, у північно-західних районах Чехії виготовляли коричнево-жовту кераміку, розмальовану червоним 
кольором (рис. 3.111). Найбарвистішими гончарними виробами славилися Тин-над-Влтавоу, Бехинь, 
Собеслав, Домажліце, Коловер та інші поселення. 

 

 
 

Рис. 3.111. Вироби чеської народної кераміки  
Джерело : Keramika // http://pospisilovi.vyrobce.cz/. 

 

Із XІІІ ст. в Чехії відоме виробництво скла. Поняття «чеське скло» – синонім художнього виготовлення 
виробів із високоякісної скломаси. Історія скляного виробництва в Чехії – дуже давня, але знадобилися 
зусилля багатьох поколінь майстрів, перш ніж чеське скло, удосконалене шліфуванням і гравіюванням, 
досягло світової популярності. Одним із головних центрів скловиробництва, насамперед рафінованого 
(очищеного від домішок), стала північночеська область під Лужицькими горами Борськошеповсько. Тут уже в 
ХІІІ ст. виникають перші склодувні цехи, а з другої половини ХVІІ ст. зосереджується велика кількість 
художників, шліфувальників і гравірувальників скла. До XVIII ст. найбільш типовими були так звані двостінні 
посудини. На початку XIX ст. почали виготовляти багатоколірні вироби зі шліфованою поверхнею 
найхимернішої форми. Найпоширенішою формою розмальованих скляних виробів були шестигранні або 
грушоподібні склянки (приски) і картинки на склі (рис. 3.112). Приски розмальовували олійними фарбами, 
найчастіше зображуючи побутові сцени, іноді – просто орнаменти. На межі                   XVIII–XIX ст. 
виготовляли картинки на склі з релігійними сюжетами. Вони користувалися великим попитом і вивозилися 
навіть в Україну (Галичину), Румунію, Хорватію, Словаччину та інші країни.  

Важливий крок у мистецтві обробки скла зроблено на початку ХVІІ ст. У 1609 р. у Празі видано 
королівський патент придворному майстру Каспару Леману на новий спосіб декору – гравірування скла, яке 
раніше застосовували для коштовних каменів. У 1670-ті рр. Міхаель Мюллер у Вімперку винайшов спосіб  
виготовлення твердого, щільного, прозорого скла, придатного для гравірування. Так створено прославлений 
«богемський кришталь». Чеське гравіроване скло отримало визнання й популярність у всіх країнах Європи 
та навіть у самій Венеції успішно змагалося зі знаменитим склом із Мурано. У другій половині ХVІІІ ст. чеські 
об’єднання склярів мали свої факторії в 14 європейських і шести заморських містах, поширюючи всюди свою 
художню продукцію. Видатним майстром чеського художнього скла був Ігнациус Прейслер, вироби якого 
відрізняються досконалістю форм і гравіювання. Значні заслуги в розвитку виробництва розписного скла з 
початку ХІХ ст. належать Бедржіху Егерманну, відомому художнику і технологу скла. Із 1820 р. він працював 
у м. Бор і в 1932 р. винайшов скло, протравлене різними кольорами. У результаті з’явилися вироби з 
рубіново-червоного, жовтого та чорного скла, що отримали назву «егерманн». Ці вироби й сьогодні 
виготовляють у Чехії, переважно в районі Новоборско. 

 

 
 

Рис. 3.112. Кришталеві вази з богемського скла 
Джерело : Чешский хрусталь // http://www.salon-bogemia.ru/hrustal/. 

 
Значне поширення в чехів мала обробка дерева. Крім виготовлення драні для покриття дахів, 

дерев’яних черевиків, лучини для освітлення жител, виготовляли різні дрібні предмети, прикрашені 
різьбленням, випалюванням та ін. Центрами деревообробного промислу були гірські лісові райони: Шумава, 
Крушногір’я, Крконоше й Бескиди. Крушні (Рудні) гори з початку XVIII ст. славилися дерев’яними іграшками. 
Центрами їх виготовлення в першій половині XIX ст. були Скаків, Непомук, Кроуна та декілька сіл у районі 
Полічки. Багато дерев’яних виробів – прядки, веретена, музичні інструменти та ін. – прикрашалися художнім 
різьбленням. Переважав геометричний орнамент, без видимих місцевих відмінностей. Меблі для селянських 
жител виготовляли ремісники-столяри. Особливо вишуканими були чеські дерев’яні скрині (трухлі) і шафи 
(алмари). До XVIII ст. їх прикрашали різьбленням і випалюванням. Пізніше меблі стали розфарбовувати: 
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здебільшого на синій фон наносили багатий рослинний орнамент, серед якого іноді залишали медальйони, 
де зображали побутові сценки. 

Вироби з рослинного волокна: коріння дерев, очерету, лози, лика, соломи відомі з мініатюр уже з XII ст. 
Найчастіше це були сумки різних видів і плетені корзини. У кінці XIX ст. з’явилися плетені предмети різної 
форми, виконані складною технікою. Вони виготовлялися спеціально для жителів міст. Плетені вироби 
користуються великим попитом і дотепер.  

Традиційним мистецтвом було виготовлення вертепів, тобто серії фігурок, що зображають 
народження Христа й поклоніння волхвів (бетлемарство). Їх розповсюдження відбувалося через костьоли. 
Але приблизно з кінця XVIII ст. це стало суто народним ремеслом. Багато вертепів слугують важливими 
культурно-історичними документами: фігури, зображені на них, одягнені в національні костюми, часто 
трапляються тут і побутові сценки. Існувало декілька регіональних типів вертепів: пльзеньський 
(різнокольорові дерев’яні фігурки), клатовський (паперові вертепи), пршибрамський (фігурки з дерева, хліба, 
олова зі сценками із життя гірників), поліцький, тршебіцький (паперові, строкато розфарбовані фігурки), потім 
– волоський, крконошський та ін. Вертепи продавалися на різдвяних ярмарках. Часто їх виконували за 
ескізами відомих чеських художників. Найдовше, до середини ХХ ст., вертепи виготовляли тільки в Тршебічі 
та в районі Пршібрама. 

Фольклор. Основними жанрами народної прози є казки про тварин, чарівні, авантюрно-новелістські й 
побутові казки, перекази та анекдоти. Стародавню традицію мають перекази. Найдавніші історичні перекази 
записані першим чеським хроністом Козьмою (про призвання князівського роду на трон, про війну чехів із 
лучанами). У переказах відображено багато значних подій чеської історії та її знаменитих діячів. Із дрібних 
жанрів народної прози найпопулярніші прислів’я, приказки й загадки. 

Значний розвиток у чехів отримав народний театр, пов’язаний переважно з різдвяними святами. 
Сюжетами різдвяних святкових вистав служили біблійні перекази про народження Спасителя, про шлях 
трьох королів до Віфлеєму та про винищування немовлят царем Іродом. Найцікавіші з них – пастуші вистави 
Моравської Валахії. У пасхальних виставах найчастіше фігурують сюжети про муки святої Дороти. На 
Масниці розігрувався фарс про невірну дружину «Саліцка», в основі якого – літературна драма початку            
XVIII ст. У день святого Ржегоржа, покровителя школярів, під керівництвом учителя влаштовували 
ржегоржські вистави. 

У чеській народній пісні виділяють декілька жанрів: обрядові, ліричні, танцювальні, балади, історичні 
пісні. Чеські пісні пов’язані з танцювальною музикою, тому їх відносять до інструментального типу на 
противагу східноморавським, що належать до вокального типу, де немає такого тісного зв’язку з 
інструментальною музикою. Відмінність східноморавської й чеської пісні полягає в тому, що в Чехії чисельно 
переважають тексти над наспівами, у Моравії нерідко один і той самий текст має декілька різновидів 
музичної обробки. Чеська народна пісня загалом одноголосна. Зв’язок із танцювальною музикою породив 
простоту мелодійної структури. 

Пісня зазвичай супроводжується танцем. Народні танці ‒ чеська полька, соусєдка (вальс із хороводом), 

седлацка (кружляння пари). Відомо багато місцевих різновидів польки й обкрочака (обкрочак) – типово 
чеського танцю. 

Спів і танці в Чехії супроводжуються грою на волинці (дуди, ґайда, кейда), часто зі скрипкою. Були 
популярні кларнет і цимбали. Колись місце цимбалів займала народна арфа, пізніше додалася флейта. На 
початку XIX ст. в чеському селі з’являються оркестри у складі двох скрипок, двох валторн і цимбалів або 
двох скрипок, кларнета, флейти й контрабаса, із кінця ХІХ ст. – духові інструменти. У Сілезії та східних 
районах Моравії танці супроводжували дві скрипки та волинка. Самодіяльні ансамблі народних інструментів 
існували в кожному селі або міському кварталі. 

Пропаганда збереження народної творчості отримала в ЧР великий розмах. Працюють гуртки народної 
музики, художніх промислів, крою й шиття традиційного одягу. Величезною популярністю користується 
фестиваль народної музики, танців, пісень, які щорічно проводять у різних містах країни. Популярними є 
фестиваль моравської музики у Стражніце, фестиваль народної пісні й танцю в Домажліце та ін. У 
репертуарі самодіяльних колективів, котрі беруть участь у фестивалях, – не тільки пісні й танці, а й 

календарні, сімейні обряди, а також театралізовані сцени з народного життя. 
 

3.12. Етнографічне районування 
 

Сучасна чеська нація сформувалася як консолідована політична нація на базі чеського етносу. Проте в 
складі чехів виділяють обласні етнографічні та субетнічні групи населення. Дещо розрізняється традиційно-
побутова культура сільського населення власне Чехії, історичної області Моравія, де зберігаються субетнічні 
групи гораків, моравських словаків, моравських волохів і ганаків й історичної області Сілезія, де 
зберігаються субетнічні групи сілезців, ганаків, мораван і гуралів.  

Усе розмаїття територіальної етнічності населення чеських земель, що формувалось історично та під 
впливом природних чинників, можна подати у вигляді системи різнорівневих етнотериторіальних одиниць: 
історико-етнографічний регіон, етнографічний регіон, етнографічна область (субрегіон). Найбільша 
етнотериторіальна одиниця – історико-етнографічний регіон. Історично-етнографічний регіон – це 
етнотериторіальне утворення в межах усього етносу, що за історичною долею та етнічним образом 
населення є самобутнім. Його назви зафіксовано в чеських історичних документах, державній і крайовій 
символіці та в історичній пам’яті людей. Це – основна одиниця в системі етнографічного районування, 
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оскільки пов’язана з давнім етнічним корінням, ґрунтуючись, зазвичай, на племінній основі, оскільки її 
історично-етнографічні особливості визначалися й певною своєрідністю природних умов. 

В етнографічному плані сучасна Чеська Республіка – неоднорідна країна. На її території виділяють три 
історико-етнографічні регіони – Чехію (Богемію), Моравію та Сілезію, які поділяються на 
етнографічні регіони й субрегіони або області та дрібніші одиниці. Територія історико-етнографічного регіону 
Чехія (Богемія) в етнографічному плані досить строката й поділяється на вісім етнографічних регіонів, де 
домінує чеський етнос. Історична область Моравія вирізняється як окремий історико-етнографічний регіон з 
етнографічними регіонами власне Моравія, Ганá, Моравська Словаччина (Словацко), Валашско й Лашско 
(Ляшсько). На пограниччі Моравії та Богемії розміщено етнографічну область Горацко, де проживає 
субетнічна група гораків. На території історико-етнографічного регіону Сілезія виділяються етнографічний 
регіон Тешинська Сілезія (Заолжя) з окремими етнічними ареалами проживання поляків і гуралів (Заолжя, 
Моравсько-Сілезькі Бескиди) та етнічні ареали проживання сілезців, мораван (моравські ексклави в Чеській 
Сілезії) і ганаків (Особлажско або Сілезька Ганá). 

Історична область Богемія (Чехія) – територія, де сформувалася сучасна чеська держава (рис. 1.2). 
Вона була регіоном, у якому релігійні й етнічні контрасти тісно переплетені один з одним. Це привело до 
того, що сучасна чеська культура – синтез чеської, німецької та єврейської культур. Чехія як історичний 
регіон має багаті культурні традиції. Чеська культура справила також помітний вплив на формування 
австрійської. Місцеве населення зберегло народні традиції, пам’ятки матеріальної й духовної культур, 
архітектури, багатий місцевий фольклор, славиться виробами народних умільців. Добре відомі у світі  
богемське (чеське) скло як візитка картка країни. Вироби з чеського кришталю та біжутерія ‒ невід’ємна 

частина сучасної індустрії туризму. Богемія в етнографічному аспекті є неоднорідним історико-
етнографічним регіоном через природні й етнографічні особливості різних частин Чехії. Історична область 
Чехії поділяється на вісім етнографічних регіонів: Празький край, Західна Чехія, Полаб’я, Підкроконошшя, 
Поїзер’я,  Посазав’я,  Повлтав’я і Блата. 

Північ та північний захід країни (Устецький і частина Ліберецького краю) в етнографічному аспекті 
втратили свою народну специфіку, оскільки цей регіон протягом тривалого часу розвивався під сильним 
німецьким впливом із домінуванням німецького населення. Після Другої світової війни німецьке населення  
виселено й сюди почали переселятися чехи та словаки з різних регіонів Чехословаччини, а також цигани й 
волинські чехи з України. У результаті розробки вугільних родовищ, розвитку важкої промисловості багато 
населених пунктів утратили свої історичні надбання й етнографічну специфіку. Тому ці регіони Чеської 
Республіки є етнографічно гетерогенними, що робить неможливим чітке виділення їхніх меж з урахуванням 
етнографічної специфіки. 

Етнографічний регіон Празький край (Kraj Pražský) сформувався навколо столиці, охоплюючи 
територію столиці й окресів (районів) Прага-схід, Прага-захід, Кладно, Мельнік і Німбурк Середньочеського 
краю. До Праги також тяжіють райони Колін та Кутна Гора. Поділяється на чотири етнографічні субрегіони – 
Празький (Praha), Мельніцький (Mělnicko), Кладненський (Kladensko) і Німбуркзький (Nymbursko), які мають 
свої специфічні риси в народній архітектурі, культурі, фольклорі, побуті й традиціях. 

Західна Чехія як етнографічний регіон займає обширну територію на заході країни, охоплюючи західні 
райони Середньочеського краю (Бероун, Раковнік, Пршибрам, південно-західні частини окресу Кладно), 
північні райони Пльзеньського краю (Пльзень, Пльзень-північ, Пльзень-південь, Рокіцани, Тахов), район 
Літомержіце Устецького краю й усі райони Карловарського краю. Поділяється на десять етнографічних 
субрегіонів. Регіон сформувався під впливом близьких середньочеських районів, а крайні західні райони 
регіону зазнали сильного німецького впливу. Центр регіону – місто Пльзень. 

Етнографічний регіон Полаб’я (Полабі, чес. Polabí) займає природну область Полабської низовини від 
злиття р. Огрже з Лабою й тягнеться до Градецько, займаючи частину Центральної Чехії. Розміщений на схід 
від Німбурка, Подєбрад і тягнеться до Пардубіце й Градець-Кралове, уключаючи переважно території 
районів Градець-Кралове, Пардубіце та Хрудім. Регіон має визначні пам’ятки народної архітектури, зібрані в 
Полабському народному музеї в Пршерові-над-Лабем (рис. 3.113). Виділяється місцевим типом одягу, 
народними піснями й музикою. Тут поширені всі типи чеських народних танців, а також місцеві, які мають свої 
назви – смєсек, клятовяк, вртак чи козел. Регіон поділяється на шість субрегіонів: Градецький, 
Пардубецький, Хрудімський, Літомишльський, Глінецький і Подржіський. 

 

 
 

Рис. 3.113. Скансен у Пршерові-над-Лабем 
Джерело : Lidová architektura v České republice // http://cs.wikipedia.org/  

wiki/Lidov%C3%A1_ architektura_v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice. 

 
Етнографічний регіон Поїзер’я (Пойїзержі, чес. Pojizeří) займає невелику територію в басейні р. Йїзера  

(Їзера), уключаючи окрес Млада-Болеслав Середньочеського краю, південну частину окресів Семіли й 

http://www.fos.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=122559
http://cs.wikipedia.org/%20wiki/Lidov%C3%A1_
http://cs.wikipedia.org/%20wiki/Lidov%C3%A1_
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Ліберець Ліберецького краю. Поділяється на три етнографічні субрегіони – Чеськодубський, Турновський і 
Млада-Болеславський. Регіон має деякі відмінності від Середньочеського в народних традиціях, архітектурі 
(рис. 3.114), фольклорі. У м. Турнові розміщений музей Чеського раю – найстаріший музей у Чеській 
Республіці, де зібрано пам’ятки археології, історії й етнографії. Особливий інтерес викликають вироби з 
каменю та місцеві коштовності. 

 
 

Рис. 3.114. Рублена дерев’яна хата – типовий елемент народної архітектури Поїзер’я 
Джерело : Mikroregion Pojizeří // http://www.pojizeri.cz/. 

 
Етнографічний регіон Посазав’я (Посазаві, чес. Posázaví) займає переважно територію району 

Бенешов Середньочеського краю. Поділяється на два етнографічні субрегіони – Бенешовський і 
Влашимський зі своєю етнографічною специфікою. 

Підкрконоський етнографічний регіон займає передгірські й гірські райони найвищого гірського масиву 
країни – Крконоше та Орліцьких гір. Регіон Підкрконошшя (Подкрконоші, чес. – Podkrkonoší) розміщений у 

межах окресів (районів) Наход, Йїчин, Трутнов і Рихнов-над-Кнєжноу Краловеградецького краю та район 
Усті-над-Орліці Пардубецького краю. В етнографічному аспекті поділяється на три субрегіони – Находський, 
Йїчінський та Орліцький, відмінні між собою народними традиціями, звичаями, народним мистецтвом, 
ремеслами й народною архітектурою. 

Етнографічний регіон Повлтав’я (Повлтаві, чес. Povltaví) розміщений на більшій частині 
Південночеського краю в басейні р. Влтава від м. Вішші-Брод до м. Звіков і в басейні р. Лужніце. На заході 
межує з етнографічним регіоном Пошумав’я, на північному сході – із Посазав’ям та Горацком. Типова риса 
Повлтав’я ‒ архітектура сільського бароко (рис. 3.115), поширена переважно в південній частині регіону. 

Регіон також виділяється місцевим фольклором, народним одягом, музикою й танцями. Займаючи велику 
територію, в етнографічному плані неоднорідний, тому на його території виділяють сім етнографічних 
регіонів: Будейовіцький, Доудлебський, Блатський, Пісецький, Мілевський, Таборський і Собєславський. 
Серед субрегіонів найбільш цікавий Блатський на півдні Південночеського краю з багатьма рибними 
ставками та багатою архітектурою й жіночим народним одягом, який є найоздобленішим у ЧР, де домінує 
багата вишивка з доповненням кольорових коралів, які носили місцеві жінки ще на межі ХІХ і ХХ ст. 

 

 
 

Рис. 3.115. Типовий будинок у стилі сільського бароко в поселенні Збудов 

общини Дівчице окресу Чеське Будейовіце 
Джерело : Zbudov (Dívčice) // http://cs.wikipedia.org/wiki/Zbudov_(D%C3%ADv%C4%8Dice). 

 
Етнографічний регіон Пошумав’я (Пошумаві, чес. Pošumaví) займає переважно передгірські місцевості 

півдня й південного заходу Пльзеньського краю і північно-західних частин Південночеського краю (райони 
Страконіце та, частково, Пісек і Прахатіце) у межах гірського масиву Шумава. Межує з етнографічними 
регіонами Повлтав’я й Західної Чехії. Народна архітектура регіону визначається природними чинниками та 
до Другої світової війни чесько-німецьким мовним середовищем. Виділяється як область поширення 
дерев’яних зрубних хат і розмальовуванням на склі. Регіон має відмінності в поширенні народного одягу, 
фольклору, музики й танців (рис. 3.116), народної архітектури. Він поділяється на три субрегіони – Ходський, 
Клатовський і Прахенський.  

 
 

Рис. 3.116. Дитячий танцювальний ансамбль «Прахенячек» 
на фольклорному фестивалі в Страконіце 

Джерело : Dudácký festival Strakonice 2008  // http://www.fos.cz/fotky/galerie.phtml?id=2942. 

http://www.pojizeri.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zbudov_(Dívčice
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Особливо цікавим є етнографічний район Ходско (Ходський, чес. Chodsko), який сформувався навколо 
м. Домажліце Пльзеньського краю й нині охоплює близько 25 общин. Регіон почав формуватися в ХІV ст., 
коли місцеве населення стало охороняти кордони Чеського королівства. Назва області походить від слова  
«službа Chodů» – ходити по кордонах. Нині поділяється на дві части Дольні Ходско (поблизу Домажліце) і 
Горні Ходско (із центром в общині Постржеков). Місцеве населення розмовляє ходською говіркою, яка 
належить до південно-західночеського діалекту чеської мови. Область має багаті народні традиції. Тут 
зберігся місцевий народний одяг (рис. 3.117) і багатий фольклор, який сформувався під баварським 
впливом. У м. Домажліце проводиться щорічне фольклорне свято «Chodské slavnosti». Характерним 
музичним настроєм виділяється місцева волинка. У гірській частині області збереглась унікальна місцева 
народна архітектура. Поширені народні ремесла (плетіння мережив, виробництво традиційних керамічних 
виробів із типовим ходським узором), а також виробництво специфічних ходських хлібопекарських виробів 
(пирогів, кручеників  тощо). 

 
 

Рис. 3.117. Ходський фольклорний колектив у народному одязі 
на фольклорному святі «Ходське свято» 

Джерело : Chodský // krojhttp://www.fos.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=133683. 

 
Моравія як історична область Чеської Республіки виділяється в окремий історико-етнографічний регіон. 

У давнину територію Моравії заселили слов’янські племена, серед яких були й моравани, які наприкінці     
VIII ст. створили сильну Великоморавську державу, що проіснувала до початку Х ст. Землі Моравії увійшли в 
ХІ ст. до складу королівства Богемія (Чехія). Пізніше землі Чехії, Словаччини й Моравії були об’єднані під 
владою австрійських Габсбургів. У ХХ ст. територія Моравії увійшла до складу Чехословаччини. Після 
розпаду єдиної чехословацької держави Моравія стала частиною території Чеської Республіки (рис. 1.2). 
Моравія в адміністративному відношенні розділена між Південночеським (менша частина південно-східної 
частини краю), Південноморавським (за винятком невеликої частини), Оломоуцьким (більша частина краю), 
Пардубецьким (менша частина на сході краю, переважно окрес Світави) краями, краєм Височіна (східна 
частина), Злінським (весь край) і Моравсько-Сілезьким (менша частина на півдні) краями. У Моравії, окрім 
чехів, проживають морави (моравани, або моравці) (чес. Moravané, Moraváci) як корінний народ. Тривають 
дискусії щодо того, чи є моравці самостійним народом, або субетнічною групою, у складі чеського етносу. 
Моравани західнослов’янський народ, який розмовляє на моравському діалекті чеської мови. Розрізняються 
середньоморавський (ганацький) і східноморавський (моравсько-словацький) діалекти. 

Моравани здебільшого проживають у Моравії, а також в інших регіонах ЧР і Словаччині.  За переписом 
1991 р., 1362,3 тис жителів ЧР визначили свою національність як моравці. У 2001 р. зменшилася чисельність 
моравців до 380 474 особи, проте, за попередніми даними перепису 2011 р., мораванами записалося        
522,5 тис. жителів країни. Це свідчить про підвищення рівня регіональної й етнічної самоідентичності жителів 
особливо Моравії. Основний ареал розселення моравців розміщений у районах Брно-мєсто, Брно-венков, 
Бланско, Годонін, Вишков, Бржецлав і Зноймо Південночеського краю, Кромержиж, Угерське-Градіште, Злін і 
Всетін Злінського краю та Простейов і Пршеров Оломоуцького краю, де частка мораван серед усього 
населення становить 40 % і більше. У м. Брно й районі Годонін моравани, за переписом 1991 р., становили 
понад 60 % населення цих районів. Моравани також проживають компактними групами на півночі 
Оломоуцького краю та в районах Нові-Йїчин і Брунталь Моравсько-Сілезького краю (рис. 3.118). Серед 
мораван частка чоловіків вища, ніж жінок. У статево-віковій структурі мораван найбільша частка припадає на 
осіб вікових груп від 15 до 24 років і 45–59 років, а найнижча – на категорії понад 75 років
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піднімається питання про окремішність моравського народу, відмінного від чеського, поєднане з 
намаганнями здобути незалежність для Моравії. Деякі політичні сили Моравії шукають можливості для 
досягнення політичної незалежності для моравського народу, проте не мають підтримки серед більшості 
населення краю. Ставилося питання про те, щоб під час перепису населення 2011 р. моравани були виділені 
як окремий народ. Результати останнього перепису населення засвідчили про наростання ступеня 
самовираження мораван. 

В етнографічному аспекті на території Моравії окремо виділяють етнографічні регіони: Гану, 

Брненско, Моравську Словаччину (Словацко), Валашсько, Горацко й Лашсько. 
Ганá (чес. Haná) як етнографічний регіон лежить у центрі Моравії між містами Забржег, Голешов, 

Вишков й Унічов, центральні райони займають низовини біля рік Морава й Гана. Назва «Гана» з’явилася в 
ХVI ст. і походить від назви р. Гани. Нею спочатку позначався невеликий район басейну р. Гана від Вишкова 
до Кромержижа та Товачова, а пізніше назва поширилася ще й на район Оломоуця, Простейова й Літовеля. 
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Нині регіон займає частини Оломоуцького, Злінського та Південноморавського країв і представляє 
сільськогосподарську зону, відому високими врожаями, народними традиціями. Центр регіону ‒ місто  

Оломоуц – центр однойменного краю. Населення регіону називають ганаками, які є чеським субетносом. 
Ганаки (чес. Hanáci) розмовляють на ганацькому наріччі (чес. nářečí hanácká, hanáčtina), яке належить до 
середньоморавського діалекту чеської мови. Наріччя нині витіснене чеською мовою. Регіон багатий історією, 
народними традиціями і культурою, піснями й танцями, а також народним одягом (рис. 3.119). 

 

 
 

Рис. 3.118. Частка мораван і сілезців у загальній чисельності населення 
окресів Моравії й Сілезії (за переписом населення 1991 р.) 

 
Ганаки також проживають на північному заході Моравсько-Сілезького краю в окресі Брунталь, де 

утворюють моравські (особлазькі) ексклави, або анклави, оточені сілезькими землями. Цей регіон називають 
Особлажско (чес. Osoblažsko, нім. Hotzenplotzer Ländchen, пол. Ziemia Osobłoska) або Особлазький виступ. 
Він є виступом чеських земель (219,3 км

2
), які врізаються в польські землі в північно-східній частині району 

Брунталь. Землі Особлажско інколи називають Сілезька Гана (чес. Slezská Haná, пол. Śląska Hana, нім. 
Schlesiche Hanna)

148
. Центр цих земель ‒ община Особлага. Ці землі ще в ХІІ ст. заселені мораванами й були 

найпівнічнішими землями, де вони поселилися. Моравські ексклави були частинами Моравського 
маркграфства та в середні віки виділялися як окремі адміністративні одиниці. У 1928 р. вони як окремі 
специфічні адміністративні одиниці перестали існувати. 

 

               
 

Рис. 3.119. Жінки й чоловіки  в ганацькому традиційному народному одязі 
Джерела : Haná // http://cs.wikipedia.org/wiki/Han%C3%A1;  

http://www.kosir.unas.cz/?stranka=kroj&jazyk=cz. 

 
Нині моравські ексклави в Сілезії складаються з двох частин. Найбільша частина представлена               

12 общинами й двома кадастровими землями (частинами общин), які розміщені поблизу найбільшої общини 
Особлага на північний схід від м. Альбрехтіце й утворюють суцільний масив території (167,2 км

2
). Другу, 

меншу частину Сілезької Гани, складають шість моравських ексклавів поблизу міста Опава Моравсько-
Сілезького краю. Ця частина представлена шістьма общинами та шістьма частинами общин. Більшість 
населення ексклавів складають моравани, які зберегли народні традиції й пам’ятки народного мистецтва та 
архітектури. 

Етнографічний регіон Брненсько (чес. Brněnsko) як окрема етнографічна одиниця Моравії виділений у 
ХХ ст. Займає центральну частину Південноморавського краю навколо найбільшого міста Моравії Брно. Межі 
регіону проходять на заході поблизу м. Росіце, на півночі – м. Куньм, на сході – м. Роусінов і на півдні 
поблизу м. Грушовани. Регіон переважно займає територію адміністративних районів Брно-мєсто, Брно-
венков та Вишков. Є перехідною етнографічною областю між регіонами Горацко з Подгорацко, Ганою й 
Ганацьким Словацко. Інколи регіон називають Брненською Ганою. Сформувався він під різноманітним 
культурним і мовним впливом – ганацьким, західноморавським і німецьким. Брно й навколишні місцевості – 

своєрідний етнографічний анклав у Моравії з декількома своєрідними общинами, які мають специфічні 
народні традиції (наприклад Лішень, Шлапаніце, Комін, Медлянки, Туржани та ін.). Регіон виділяється 
типовою рядовою вуличною забудовою в народній архітектурі, народними піснями й танцями, народним 
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одягом і місцевим фольклором, відмінним від сусідніх територій. Регіон поділяється на два етнографічні 
субрегіони – Славковський (чес. Slavkovsko) із центром у Славкові-у-Брна й Вишковський (чес. Vyškovsko) із 
центром у Вишкові. 

Моравська Словаччина, або Словацко (чес. Moravské Slovácko), ‒ другий за величиною 

етнографічний регіон Моравії. Він розміщений у південній і південно-східній частині Моравії, на південний 
схід від Брно. На півночі й північному заході Моравську Словаччину обмежують масиви Жданіцького лісу, 
Хршибів, на південному сході – Білі Карпати і моравсько-словацьке пограниччя, а на півдні – річка Діє. 

Словацко займає територію окресів Годонін, Угерське-Градіште й, частково, окресів Злін і Бржецлав. Окрім 
того, до складу Словацко інколи включають і словацький Голіч. 

Жителі регіону називають себя моравськими словаками, розмовляють на «словацькому» (чес. slovácký) 
діалекті чеської мови, перехідному до словацької мови (чес. slovenský). Регіон має багаті фольклорні 
традиції (рис. 3.120). 

 
 

Рис. 3.120. Словацький танець 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB: 

Moravian_Slovak_Costumes_during_Jizda_Kralu.jpg. 

 
Моравська Словаччина у ХХ ст. визнана як окремий етнографічний регіон і нині поділяється на такі 

етнографічні області, як Дольняцко (район міст Стражніце, Кийов, Угерські-Брод, Угерське-Градіште), 
Горняцко, Моравське Копаніце, Підлужжя (чес. Podluží) і дві перехідні області Ганацьке Словацко (район     
м. Бржецлав) і Лугачовіцьке Залісся

149
. До Словацко тяжіє також область Подпалаві (чес. Podpálaví) в 

околицях Мікулова, де до Другої світової війни жило переважно населення, яке розмовляло німецькою 
мовою, а також, меншою мірою, моравські хорвати, які поселилися в 1580 р. по нижній течії р. Морава. 
Відірвані від своєї батьківщини, живучи декілька століть в оточенні німецькомовного й моравського 
населення, моравські хорвати зберегли свою мову, традиції та веселі пісні. Фольклорна спадщина була 
успадкована новими поселенцями й нині розвивається як нова народна культура, успадкована від 
моравських хорватів, які в минулому жили в селах Йєвішовіце, Новем Пршерові та Добрем Полі. Колись ця 
область називалася Харватско, Подпалаві (Підпалав’я) або Мікуловско. Поділ регіону на етнографічні 
області зумовлений відмінностями в типах місцевостей, традиціях життя, землеробстві, поведінці жителів, 
діалектах і наріччях, народній музиці, місцевій народній архітектурі тощо. Визнаною ознакою був традиційний 
народний одяг. 

Етнографічна область Дольняцко ‒ найбільша в Моравській Словаччині, займає південний схід Моравії 

в районі нижньої течії р. Морава між Напайєдли й Годоніним разом із передгірськими районами на лівому 
березі Морави. Область виділяється типовою місцевою народною архітектурою (рис. 3.121), народним 
одягом і виробами народних умільців, місцевими народними танцями та піснями. Місцеве населення 
розмовляє на дольняцькій говірці словацького-моравського діалекту чеської мови. Вона поділяється на 
чотири підобласті. 

 
 

Рис. 3.121. Типова місцева народна архітектура в с. Сватоборжице 

етнографічної області Дольняцко 
Джерело : http://cs.wikipedia.org/wiki/Dol%C5%88%C3%A1cko. 

 
Етнографічна область Горняцко (чес. Horňácko) розміщена на схилах Білих Карпат під Великим 

Яворником на моравсько-словацькому пограниччі. Охоплює дев’ять общин із центром області Велька-над-
Велічкоу, де проживають моравські словаки. Область виділяється поширенням окремої місцевої (горняцької) 
говірки й місцевих традицій, ремесел, виробництвом народних виробів. Тут своєрідні місцева народна 
архітектура, одяг, пісні й танці. Історично склалося так, що тут жили представники трьох конфесій: 
католицької, євангелістської та єврейської. Пізніше розвинулися також традиції православ’я. Щорічно у 
Велька-над-Велічкоу з 1957 р. проводиться традиційний фольклорний фестиваль «Горняцке свято» (чес. 
Horňácké slavnosti).  
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Моравське Копаніце як етнографічна область Моравської Словаччини розміщена на моравсько-
словацькому пограниччі, у районі Угерське-Градіште Злінського краю. Центр області ‒ община Стари 

Гроженков, до якої прилягають ще чотири общини із розосередженими поселенськими місцями, а також 
прикордонні общини Бржезова й Страні. Область славиться особливостями пошиття народного одягу, який 
виділяють в особливий вид – копанічарсько-гроженковський. Тут поширені традиційні ремесла й фольклор, 
залишилося багато пам’яток народної архітектури. У Старому Гроженкові щорічно проводять фольклорний 
парад-огляд «Копанічаржське свято». Місцеве населення розмовляє на окремій копанічаржській 
(копаніцькій) говірці моравсько-словацького діалекту чеської мови. 

Етнографічна підобласть Ганацьке Словацко (чес. Hanácké Slovácko) ‒ перехідна зона між Ганою й 

Моравською Словаччиною. Вона займає північно-західну частину окресу Бржецлав Південноморавського 
краю та декілька общин окресів Брно-венков і Годонін. Назва області з’явилася в кінці ХІХ ст. У минулому 
населення називало себе ганаками або словаками. Сучасні жителі назву Ганацьке Словацко прийняли за 
свою. Область особливо виділяється своєрідним ганацько-словацьким типом одягу, а також народною 
архітектурою. 

Інша етнографічна підобласть ‒ Лугачовське Залісся (чес. Luhačovské Zálesí) ‒ етнографічний 

субрегіон, перехідний між Моравською Словаччиною, Ганою та етнографічним регіоном Моравії Валашско. 
Інколи її називають Лугачовіцьке Залісся. До субрегіону належить 21 община Злінського краю в чесько-
словацькому прикордонні. Субрегіон виділяється народною культурою гірського типу з впливами низовинних 
областей регіону Словацко й Гани. Має риси особливої порубіжної народної культури, яка відрізняється від 
інших етнографічних регіонів Моравії. Основний центр субрегіону ‒ міста Лугачовіце та Славічин. Усі общини 

субрегіону поєднані спільним етнічним складом населення, природними пам’ятками, господарсько-
виробничим укладом життя, соціальними умовами, що зумовили специфіку формування народної культури. 
Народна архітектура, місцевий фольклор та одяг поєднують риси сусідніх етнографічних регіонів Моравії, 
проте виділяються своєрідністю й відмінністю. 

Етнографічний регіон Валашско (Валашсько, чес. Valašskо) ‒ специфічна етнографічною область, 
розміщена на північному сході Моравії, межує на півдні з Моравською Словаччиною, на заході ‒ із Ганою, на 
півночі ‒ із районом Лашсько й на сході ‒ зі Словаччиною. Займає територію окресу Всетін і південно-східну 

прикордонну частину окресу Злін Злінського краю навколо міста Валашське Клобоуки. Район почав 
формуватися з ХVI ст., коли сюди прибули валахи (волохи, влахи) з Балканського півострова. Їхня назва 
походить від слів влах, або лах, що означає пастир, пастух. У середні віки південні слов’яни іменем валах 
називали пастухів на противагу землеробам. Вони розмовляють на валаській говірці середньоморавського 
діалекту чеської мови, яка має латинські корені, котрі на Балкани принесли румуни. Валаська мова ‒ 

перехідна між словацькою й польською. Нині вона витіснена чеською та збереглася лише волоська 
(валаська) говірка чеської мови. Це основний район проживання моравських волохів, яких нараховується 
декілька тисяч. Раніше валахи жили далеко від міст, в окремих хатинах, у горах, серед пасік. Вони 
відрізняються консерватизмом у своїх звичаях і поведінці. Регіон виділяється своєрідністю народної культури 
й одягу, фольклору. У м. Рожнов-над-Радгоштем розміщений скансен «Валаський музей на природі», де 
зібрано предмети регіональної валаської культури й ремесел, а також старовинні дерев’яні будинки з 
місцевих сіл і міст. У містах та селах регіону функціонують народні мистецькі колективи й ансамблі                    
(рис. 3.122). У валаських піснях збереглося багато старовинних мотивів. Ядро регіону складають території 
навколо Горні Всацко, Всетіна, Рожнова й Валаські Мезіржичі на півночі та Валаського Клобоуку ‒ на півдні. 
Окраїна розміщена в районі Славічина й Візовіце. Перехідна область ‒ Подржевніско (район навколо Зліна), 

яка межує з етнографічними регіонами Словацко, Гана та Валасько й перебуває під валаським впливом. Під 
деяким валаським впливом перебуває й перехідна область Гани ‒ Лугачовське Залісся. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3.122. Валаський ансамбль пісні і танцю «Бача» з м. Валаське Мезіржичі 
Джерело : Valašský soubor písní a tanců Bača // http://soubor-baca.net/. 

 
На пограниччі Богемії (Чехії) й Моравії розміщений обширний етнографічний регіон Горацко, який 

займає Чесько-Моравську височину. У регіоні проживає значна частина гораків, які належать до окремого 
чеського субетносу. Гораками (чес. horáci) називають жителів Чесько-Моравської височини. Вони 
розмовляють на горацькому (чесько-моравському) діалекті чеської мови, який мало відрізняється від неї. Їхня 
діловитість увійшла в прислів’я: чистоту в житлах й одязі вони доводять до педантизму. Національний 
костюм у чоловіків – синя сорочка з блискучими ґудзиками, шкіряні штани й високі чоботи, а в жінок – коротка 
спідниця та вузький корсет, на голові – особливим способом зав’язана велика хустка

150
. У ХІХ ст. регіон 

займав майже всю Моравію. Нині регіон займає більшу частину краю Височіна. Поділяється на дві великі 
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частини (субрегіони) – Моравське Горацко (чес. Moravské Horácko) і Чеське Горацко (чес. České Horácko).  
Регіон складається з чотирьох етнографічних областей Моравського Горацко – Горацко (власне), 
Подгорацко, Горацке Дольско, Мала Гана й окремого субрегіону Чеське Горацко. Ці етнографічні області 
поділяються на окремі етнографічні підобласті. 

Найбільшою за площею є етнографічна область Власне Горацко, яка складається з трьох підобластей 
– Північне Моравське Горацко, Йїглавське Горацко і Південне Горацко. Північне Моравське Горацко займає 
район міст Ждяр-над-Сазавоу, Нове Мєсто-на-Моравє, Вельке Мезіржичі. Область виділяється специфікою 
місцевої народної архітектури, одягу, місцевого фольклору, танців і музики. У м. Нове Мєсто-на-Моравє є 
музей лиж і Горацький музей з експозицією склодувного виробництва й металургії та колекцією іграшок. 
Йїлавське Горацко займає територію навколо крайового центру Йїглава (Їглава), а також ареал поширення 
німецької мови в минулому в чеській сільській місцевості в околицях Великого Беранова та Луки-над-
Йїглавою. Підобласть Південне Горацко (чес. Jižní Horácko) займає район навколо міст Тельч, Дачице, 
Славоніце, Ємніце. 

Етнографічна область Подгорацко (чес. Podhorácko) розміщена на південному-сході краю Височіна в 
районі міст Тішнов, Тршебіч, Моравське Будейовіце, а етнографічна область Горацке Дольско займає 
райони міст Зноймо й Моравські-Крумлов Південноморавського краю на чесько-австрійському прикордонні. 
Вони виділяються своєрідністю місцевого побуту, народної архітектури та мистецтва, які сформувалися під 
впливом сусідніх територій, а також окремим типом крою народного одягу (рис. 3.123). 

 

 
 

Рис. 3.123. Дівчата з танцювального ансамблю «Баудиш» 
із м. Тршебіч у горацькому народному одязі 

Джерело : Horácko // http://cs.wikipedia.org/wiki/Hor%C3%A1cko 

 
Етнографічна область Мала Гана (чес. Malá Haná) є перехідною між етнографічними регіонами Горацко 

й Ганою, займаючи район міст Олешніце, Євічко та Коніц у південно-східній моравській частині 
Пардубецького краю на межі з краєм Височіна й Південноморавським (район Бланско). Ядро області ‒ 

низовина Мала Гана, до якої прилягають моравські села в горах, де живуть гораки. Найцікавішими общинами 
в етнографічному плані є Вановіце, Горні Штепанов, Корженець і Протіванов. Область у культурному плані 
тяжіє до Гани, а за переважаючим типом поселень, житлом і одягом подібна до Горацко.  

Етнографічний субрегіон Чеське Горацко займає північ краю Височіна (окреси Гавлічкув Брод і 
Пельгржимов) і південно-західну частину Пардубецького краю (окрес Хрудім) із територіями навколо міст 
Хрудім, Глінско, Полічка, Гавлічкув Брод, Пельгржимов, Початки та Жіворніце. Субрегіон має цікаві пам’ятки 
народної архітектури, місцеві народні традиції й народний фольклор. У культурному плані регіон тяжіє до 
Центральної Чехії.  

На північному сході Моравії на стику із сілезькими землями розміщений етнографічний регіон Лашско 
(Лашсько, чес. Lašsko, пол. Laszczyzna), який займає території по обидва боки рік Остравіце, Одра, Лубіна, 
Ондржейніце, Йїчинка й Седльніце. Регіон займає неоднорідну в етнічному плані область Моравсько-
Сілезького краю між містами Фрідек-Містек, Фрідлант-над-Остравіці, Френштат-под-Радгоштем, Нові-Йїчин і 
Копршівніце зі змішаним населенням (чехи, поляки, моравці, словаки та ін.) з тяжінням до Моравії. Центр 
регіону ‒ м. Острава. Населення його раніше розмовляло ляською (ляхською) мовою,  основу якої (чес. 

laština) покладено верхньоостравську говірку сілезького діалекту чеської мови. Нині вона витісняється 
чеською мовою. Лашско виділяється своїм народним фольклором, передусім особливим танцювальним 
стилем.  

Історико-етнографічний район Чеська Сілезія (чес. České Slezsko, сілез. Ślůnsk Česki) займає 
територію однієї з трьох історичних земель Чеської Республіки – Сілезії (чес. Slezsko). Вона також відома як 
Моравська Сілезія (чес. Moravské Slezsko або Moravskoslezsko). Сучасна Чеська Сілезія є тією частиною 
історичної землі Сілезія, яка закріпилася за Австрією в кінці Першої Сілезької війни (під час війни за 
австрійську спадщину) у 1742 р. У 1919 р. за Сен-Жерменським мирним договором територія колишнього 
Сілезького герцогства перейшла до складу Чехословаччини, за винятком частини Тешинської Сілезії на схід 
від р. Олше (Олже), яка відійшла до складу Польщі. За Мюнхенською угодою 1938 р., більшість Чеської 
Сілезії увійшла до складу Судетської області Німеччини під назвою Судетська Сілезія й заселена німцями. 
Після Другої світової війни ці землі повернуто Чехословаччині, а німецьке населення депортовано. Кордон із 
Польщею установлено частково по р. Олже (офіційно за договором 1958 р.). 

Північна частина регіону є неоднорідною областю зі змішаним населенням (чехи, морави, поляки, 
сілезці, німці та ін.). Південна, гориста частина краю ‒ батьківщина гуралів (буквально ‒ горців), місцевих 

людей краю. Вони мають свою власну чітку культуру, яка вплинула на культуру цілого регіону.  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Moravské_Horácko&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=České_Horácko&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jižní_Horácko&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Podhorácko&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Malá_Haná
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Населення Чеської Сілезії розмовляє переважно чеською мовою зі зміненими голосними звуками. 
Частина населення говорить лашською (ляхською) мовою, яку класифіковано як діалект чеської мови, хоча 
говірка також має деяку схожість із польською мовою. Чеська Сілезія також має власні діалекти сілезької 
мови, яку лінгвісти відносять до лехітської підгрупи західнослов’янських мов. Ці діалекти переважно з 
польським, чеським і німецьким впливом. На них розмовляють переважно поляки. Найпоширенішим є 
тешинський діалект, на якому здебільше розмовляють поляки. Він є відмінним від сілезької мови, що є у 
вжитку у Верхній Сілезії (Польща). Ці дві говірки не є взаємно зрозумілими. Приблизно 100 тис. носіїв 
сілезької мови мешкає в Чехії, однак сілезці зазвичай називають себе поляками або чехами за 
національністю. Мешканці Чеської Сілезії мають сильну місцеву (сілезьку) самосвідомість – місцеві мешканці 
вказують, що вони є stela (місцеві), тобто сілезці (сілез. Ślůnzoki, пол. Ślązacy, чес. Slezané), але більшість 
визначає себе або поляком або чехом, відповідно до національних переписів. Так, під час перепису 1991 р. в 
Чехії сілезцями назвалися 44,4 тис. осіб. Найбільша частка сілезців припадає на окрес Опава (рис. 3.124). 
Під час перепису 2001 р. всього 10,9 тис. осіб зазначили свою національність як сілезці, а під час перепису 
2011 р. – 12,23 тис. осіб. Це частково відрізняється від ситуації в польській Верхній Сілезії, де сильні 
автономні тенденції все ще існують. У Чеській Сілезії таких тенденцій немає.  

Корінне населення Чеської Сілезії ‒ чехи й поляки, а також моравани, які проживають у моравських 

анклавах регіону. Територія Чеської Сілезії простягається на схід і захід від міста Острава й уключає більшу 
частину сучасного Моравсько-Сілезького краю та на крайньому заході невелику частину Оломоуцького краю з 
околицями міста Єсенік. В етнографічному аспекті на території Чеської Сілезії чітко виділяють два етнографічні 
регіони ‒ Заолжя (Тешинську Сілезію) і власне Чеську Сілезію, які мають помітні відмінності в культурі, мові, 

побуті, матеріальній і духовній культурі. Окремими етнографічними одиницями є етнографічні субрегіони Сілезії 
– Опавський, Глучінський та Яблунковський. 

Етнографічний регіон Заолжя (чес. Zaolzie), або Тешинська Сілезія (чес. Těšínské Slezsko або 
Těšínsko), займає східну частину чеської частини Сілезії, де живе автохтонна польська меншина. Заолжя 
виникло після Першої світової війни в результаті поділу історичної Тешинської Сілезії, яка була предметом 
суперечки між Чехословаччиною й Польщею. У 1920 р. спірну територію розділено й до Чехословаччини 
відійшло 58,1 % території регіону

151
. Тешинська Сілезія нині розміщена в межах Моравсько-Сілезького краю, 

займаючи окрес Карвіна, східні частини окресів Фрідек-Містек та Острава-мєсто (рис. 3.124). У чеській мові 
для позначення регіону частіше використовують термін České Těšínsko/Českotěšínsko або нейтральний 
Těšínsko і Těšínské Slezsko (значення Тешинська Сілезія). Назва походить від р. Олже й означає область, 
яка розміщена за р. Олше (Олже), якщо розглядати з польської частини Сілезії. Невелика частина регіону 
розміщена й на правому березі р. Олже в районі м. Карвіна (рис. 3.124).  

 

 
 

Рис. 3.124. Картосхема розміщення Тешинської Сілезії 
Джерело : Těšínsko // http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9B%C5%A1%C3%ADnsko. 

 
Заолжя ‒ центр польської народної меншини в Чехії, яка має дві головні громадські організації Конгрес 

поляків у Чеській Республіці й Польський культурно-освітній союз у Чеській Республіці. Поляки, за переписом 
населення 2001 р., складали понад 10 % населення усіх 31 общин чеської частини Тешинської Сілезії. 
Найбільше поляків проживало в таких общинах, як Градек, Міліков, Вендринє, Боцановіце, Буковець та ін. В 
общині Градек 42,8 % населення складають поляки, що є найвищим показником серед усіх общин ЧР, де 
проживає польська національна меншина. Культурним й освітнім центром регіону є м. Чеські Тешин (Český 
Těšín). Частина місцевого польського населення розмовляє на тешинському діалекті сілезької мови. Його 
використовують у Заолжі, щоб зміцнювати відчуття крайової єдності. У регіоні поширені місцева самобутня 
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народна культура й фольклор. У м. Чеські Тешин функціонує польський ансамбль – єдиний професійний 
польський ансамбль за межами Польщі. 

Окрему етнографічну групу місцевого населення в Сілезії складають гуралі (горалі, чес. górale), які 
також проживають у сусідній Польщі та Словаччині. Гуралі живуть на північному сході ЧР у Моравсько-
Сілезьких Бескидах в окресах Фрідек-Містек, Опава й Брунталь Моравсько-Сілезького краю. У переписах  
населення гуралі окремо не обраховуються, тому судити про їх чисельність у країні складно. Гуралі (горалі , 
татрські горяни, пол. Górale; сілез. Gorole; слов. Gorali; буквально «горці, горяни») – етнографічна 
(етнокультурна група), іноді розглядається як субетнос чехів, поляків чи словаків, відповідно до території 
проживання

152
. У Чехії вони переважно розмовляють тешинською й верхньоостравською говірками сілезького 

діалекту польської мови. Гуральські землі у ХІІ–XVIII ст. заселялися вихідцями з передгірських і рівнинних 
районів Південної Польщі, які змішалися з влахами (валахами), котрі прийшли з півдня вздовж Карпат. 
Більшість гірських сіл закладено на основі валаського права в XVI ст. Гуралі не володіють єдиною 
самосвідомістю й на представляють цілісну географічну та культурну єдність. Гуральське населення Чехії, 
зокрема сілезькі горалі-горяни Заолжя, вважає себе чехами. У жодному із сіл і міст Заолжя поляки не є 
більшістю й місцеві гуралі вважають себе чехами. Навіть у традиційному гуральському селі Грчава (одне з 
найсхідніших сіл Чеської Республіки) поляки складають тільки 2 % від загального населення.  

 

 
 

Рис. 3.125. Гуральський чоловічий хор із Яблункова (Jabłonków) на святі в Карвіні у 2007 р. 
Джерело : Гуралі // http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96. 

 
Проте гуралі відрізняються від іншого населення своєрідними рисами народної матеріальної й духовної 

культури, зумовленої проживанням у горах і традиційними заняттями (відгінне скотарство, заготівля, 
переробка й сплав деревини та суміжні ремесла – різьбярство на дереві, бондарство тощо, також 
виробництво сирів). Традиційне гуральське житло ‒ зрубна хата, укрита гонтою, соломою або дранкою (хижа) 

з фасадом у вигляді галереї. Народний одяг гуралів близький до гуцульського – хутряні й суконні безрукавки 
(кептарі), суконні чоловічі штани, шкіряні постоли, суконні черевики й чоботи (папучі) (рис. 3.125). Часто одяг 
оздоблений яскравим шиттям. Обов’язковими атрибутами чоловічого традиційного костюма раніше були 
топірець-бартка та круглий капелюх. 

Гуралі мають багату духовну культуру й фольклор. Музична культура визначається оригінальністю, 
прикметними рисами якої є архаїчність, у т. ч. і в музичних інструментах (волинка, традиційні скрипка й бас) і 
достатньо високі музичні темпи. Поширені музичні ансамблі (гуральські капели), що зазвичай грали на 
весіллях та на календарні свята. Своєрідними є танці гуралів (коло, танець уприсядку з бартками тощо). У 
сучасній Чехії мистецтво гуралів досить популярне. Існують гуральські культурні товариства, проводяться 
свята й фестивалі народної культури гуралів. 

Отже, просторова диференціація етнографічної специфіки Чеської Республіки характеризується 
значними відмінностями в поширенні народних традицій і звичаїв, фольклору, музики та танців, народної 
архітектури й ремесел. На невеликій території країни поширені різні типи поєднань етнографічних 
особливостей території, що формують регіональну самобутність чеського етносу та його складових 
елементів.  
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РОЗДІЛ IV. ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРАЇНИ 
 

4.1. Давня доба та епоха Середньовіччя 
 

4.1.1. Перші державні утворення на території Чехії 

 
Історія Чехії являє собою цікавий і досить динамічний розвиток європейської країни та народу. Перші 

докази заселення чеських територій датуються раннім кам’яним віком – близько 28 000 років до н. е. 
Особливе стратегічне значення території Чехії зумовлювало намагання різних завойовників підкорити її. Так, 
у IV столітті до н. е. тут поселилося кельтське плем’я бойїв, яке дало країні першу назву – Богемія (латин. 
Bohemia, нім. Böhmen), яка до сьогодні використовується для чехів на багатьох мовах. Кельтські племена 
зробили свій внесок у розвиток продуктивних сил країни. На території Чехії виникли кельтські центри 
ремесла й торгівлі. 

На початку нашої ери бойїв витіснили германці. Недавні археологічні знахідки свідчать про те, що в       
ІІ ст.н. е. тут перебували римські легіони. Із V ст. на території Чехії утвердились слов’яни, які в VII ст. увійшли 
до держави Само, а потім, у ІХ ст., ‒ у Велику Моравію

153
.  

Згідно з «Хронікою світу» Фредегара, у 623–624 рр. слов’яни повстали проти аварів – кочівників, що 

заселили близько середини VI ст. Паннонію – одну з римських провінцій – і постійно нападали на франків, 
візантійців і слов’ян. До повсталих слов’ян приєдналися франкські купці, які прибули до них у той час для 
торгівлі, у тому числі й Само, уродженець Сенонської області Фракії. У битвах з аварами Само показав себе 
вправним і хоробрим воїном, гарним стратегом, який уміє вести за собою людей. Тому він був обраний 
вождем слов’ян. Царювання Саме тривало тридцять п’ять років. За цей час він створив велику державу, що 
включала землі лужицьких сербів, дулібів, чехів, моравів, словаків, чорних хорватів, поширювалася за Дунай, 
на територію Паннонії й південних слов’ян. Головним містом держави Само став Вишеград на річці Мораві 
(рис. 4.1). Після смерті Само в 658 р. держава, створена ним, розпалася під натиском аварів. 

 

 
 

Рис. 4.1. Держава Само й Великоморавська держава в VII–IX ст. 
Джерело : www.ostu.ru. 

 
У IX ст., трохи більше ніж через століття після падіння держави Само, на цій же території виникла 

Великоморавська держава. Перша згадка про Моравське князівство належить до 822 р.: в одному з 
франкських документів згадується, що в грудні цього року морави брали участь у Франкфуртському сеймі. 
Крім Богемії й Моравії, до її складу входили Словаччина, Верхня Черемшина та Лаузітц. У цей час серед 
моравів і чехів поширюється християнство за візантійським обрядом, який незабаром, після смерті Мефодія, 
змінюється римським. У 906 р. Велику Моравію підкорили кочівники-угорці (мадяри).  

У IX ст. слов’янське населення на території Чехії поділялося на декілька племен: чехів, лужичан, 
лемухів, літомерійців, пшованів, хорватів, дулібів. Саме тоді в цих племен розпадається родовий лад і 
формуються феодальні відносини. Пржемисловичі – князі племені чехів – поступово підкорили собі сусідні 
племена

154
. У Х ст. на землях, які колись входили до складу держави Само й Великоморавської держави, 

виникає Празьке, а потім Чеське князівство на чолі з родом Пржемисловичів. 
Першим представником Пржемисловичів, про якого наявні згадки в письмових джерелах, був князь 

Боржівой. Він правив близько 870 р. Приблизно в той самий час владу у Великій Моравії захопив Сватоплук, 
котрий значно розширив землі своєї держави за рахунок слов’янських племен, які населяли Центральну 
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Європу, та перетворився в одного з наймогутніших правителів свого часу. Незабаром Божівой підкорився 
Сватоплуку й став його васалом. Він надавав йому військову допомогу та налагодив дружні відносини. Від 
моравського архієпископа Мефодія Боржівой і його дружина Людмила прийняли християнство, яке почали 
завзято поширювати на чеських землях. Вони запросили з Моравії священика, для котрого побудували в 
городищі Лєви-Градєц костел (очевидно, перший у Чехії). Другий, присвячений Діві Марії, побудували на 
обширному городищі в Празі, куди перенесли й резиденцію князя

155
. Поширення християнства сприяло 

розвитку феодальних відносин. 
Із християнством пов’язаний і ширший аспект – відносини Пржемисловичів із сусідами, зокрема зі 

Східно-Франкською імперією, що згодом перетворилася на Священну Римську імперію. Якщо Боржівой 
шукав опору на сході, у Сватоплука в Моравії, то його син у період 895–905 рр. звернувся до Регенсбурга, 
куди він через рік після смерті батька й Сватоплука (894 р.) приїхав у супроводі почту та чеських вельмож, 
щоб віддати шанування королю Арнульфу. Деякі вчені вважають, що в цей час Чеське князівство вийшло зі 
складу Великої Моравії та перейшло під заступництво франкської династії Каролінгів. Водночас відбувається 
посилення влади чеського князя й зростання значення Празького града як стратегічного та економічного 
центру

156
. 

Необхідність підтримувати добросусідські відносини з могутнім німецьким королівством особливо 
відчував онук Боржівоя князь Вацлав (921–935 рр.), – один із найсуперечливіших правителів у чеській 
історії

157
. Проявляючи рішучість і жорсткість у питаннях поширення християнства, збору податків і 

придушення непокірних, успішно відбиваючи наскоки мадярських загарбників, він водночас абсолютно не 
чинив супротиву німецькому королю Генріху Птахолову, який, будучи його союзником, уторгся на чеські 
землі. У 929 р. підписано мир, який означав перехід у васальну залежність з обов’язком сплачувати данину й 
участю у військових походах. Цей принизливий договір спричинив виникнення опозиції й убивство Вацлава. 
Важливу роль при цьому відіграли його мати, Драгоміра, і молодший брат ‒ Болеслав.  

При Болеславі І, а ще більше в роки правління його сина, після повного об’єднання країни, 
відбуваються значні зміни в системі управління. Попередній розподіл держави за племенами та родами 
вичерпав себе. Племінні вожді й старійшини окремих родів, якщо лише вони не підкорялися князю, були 
давно винищені. Так, у Чехії Пржемисловичі поступово запроваджували адміністративне управління, тобто 
розподіл князівства на жупи (згодом ‒ області), із центром управління в одному з княжих замків, де, крім 
служилих на чолі зі старійшиною (згодом бургграфом), перебували гарнізон і дворові. У цей же час і в 
столичному місті Празі виникають відповідні установи з дією на всю країну (управляючий жупою, згодом 
головний бургграф, верховний канцлер, верховний суддя, головний камергер, головний писар і т. п.)

158
. 

Тоді держава Пржемисловичів сягнула свого апогею. Вона охоплювала більшість Моравії, значну 
частину Сілезії, Словацькі землі й Малопольщу. Болеслав І спершу намагався скористатися з непевної 
ситуації на німецькому престолі, однак після тривалого конфлікту з Оттоном І (936–973) визнав у 950 р. 
верховенство короля.  

Болеслав І чинив опір мадярській експансії. На річці Лех у Баварії в 950 р. відбулася битва німецького 
війська з мадярами, у якій брав участь і загін Болеслава. Унаслідок поразки мадяр їхній наступ углиб 
Центральної Європи припинився. 

В ХІ–ХІІ ст. на території Чехії оформилася феодальна вотчина (т. зв. велькостатек) й основні групи 
феодальних класів (церковні феодали, пани, владики). Результатом процесу утвердження феодальних 
відносин став перехід Чехії до феодальної роздробленості (середина ХІ – кінець ХІІ ст.). Юридичним 
виразом цього став т. зв. Закон сеньйорату Бржетислава І, уведений у 1055 р., за яким князівський престол 
переходив у спадок до старшого сина князя, а молодші сини отримували уділи й ставали васалами

159
. У кінці 

ХІІ ст. феодального подрібнення зазнала тільки Моравія, де виникли удільні князівства (Брненське, 
Оломоуцькке, Зноємське), тоді як богемські землі не подрібнювалися та були вотчиною чеського князя. 

Пржемисловичі в 50–80-ті роки XI cт. проводили активну зовнішню політику. Вони ревно захищали 
власні права й для зміцнення влади вміло використовували чвари у Священній Римській імперії, шукаючи 
вигідних союзників. Так, зокрема, князь Вратіслав II (1061–1092) у боротьбі за інвеституру між папою 
Григорієм VI та імператором Генріхом IV (1056–1106) підтримав цісаря, заввяки чому на тривалий строк 
дістав не тільки обширні землі в Мішні та Лужіце, а й коронувався в Мотучі в 1085 р. Король Владислав II         
(1140–1173) також підтримував дружні зв’язки з німецьким імператором Фрідріхом І Барбароссою з династії 
Штауфенів (1152–1190). За послуги, надані німцям під час воєнної кампанії в Північній Італії, він у 1158 р. 
здобув королівський титул, який став спадковим

160
. 

У ХІІІ ст. Чехія перетворюється в одну з провідних країн Центрально-Східної Європи. Значну роль при 
цьому відіграв Пржемисл І Отакар (Оттокар) (1197–1230), який уміло втручався в боротьбу за імперський 
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трон і, підтримуючи різних претендентів, кожен із яких нагороджував його, домігся визнання королівського 
титулу для чеських правителів. У 1212 р. Пржемисл І дістав у дарунок Золоту сицилійську буллу, що 
визнавала неподільність чеської держави, право чеських феодалів обирати короля, інвеститури королем 
чеських єпископів і тільки мінімальні зобов’язання чеських державців перед німецькими королями та 
імператорами. Проте процес формування централізованої чеської держави в цей період не завершився 
внаслідок могутності великих феодалів і католицької церкви, порушення етнічної однорідності країни через 
німецьку колонізацію.  

Героїчною сторінкою історії Чехії була боротьба з монголами. У радянській історіографії значну роль 
приписували Київській Русі, яка запеклим опором виснажила загарбників і не дала їм таким чином піти далі – 
у Західну Європу, однак безпосередньо переможний поступ монголів зупинився в Чехії. У 1241 p., коли 
монгольські орди вдерлися на територію Моравії, міста Оломоуц, Брно та інші героїчно витримали облогу. 
Монголам завдано рішучого удару, після чого вони покинули Моравію. 

У 1253–1278 рр. Чехією правив Пржемисл ІІ Отакар. Він підтримував Німецький орден (місто, засноване 
у 1255 р. на Прегелі, на його честь назване Кенігсбергом). У результаті протиборства з угорським королем 
Белою IV Чехія, після перемоги під Кройсенбрюнном завоювала Австрію, Штірію, Карінтію та Крайну й 
отримала вихід до Адріатичного моря (рис. 4.2).  

 

 
 

Рис. 4.2. Чехія в ХІІІ ст. 
Джерело : Кіндер Г., Хільгеман В. Всесвітня історія: dtv-Atlas. – 

К. : Знання-Прес, 2001. – С. 168. 

 
Пржемисл II здійснив два походи на північ Європи. щоб добитися виходу до Балтійського моря. Німецькі 

князі побоювалися зміцнення Чеського королівства. Коли Пржемисл II почав претендувати на імператорський 
трон, німецькі курфюрсти віддали перевагу Рудольфу Габсбургу. Він відібрав у Чехії Австрію, Штірію, 
Карінтію й приєднав ці землі до власних володінь. Під час війни, яку Пржемисл, не маючи жодних шансів на 
перемогу, вів проти Рудольфа, 26 серпня 1278 р. його військо в битві на Машфельді зазнало поразки, а сам 
король загинув. 

У країні після загибелі Пржемисла II Отакара запанував хаос. Це дало змогу дворянській опозиції 
виявити свою силу. Чеська шляхта, очолювана єпископом Празьким, Тобіашем із Бехіне, прагнула захистити 
інтереси чеської держави й династію Пржемисловичів. У 1282 р. земська управа за підтримки більшості 
дворянства взяла у свої руки владу в країні. Після п’яти років смути ситуація в країні нормалізувалася. 
Шляхта обрала королем Вацлава II і разом із ним виступила носієм державної влади. 

Король Вацлав II (1283–1305), залишивши вищих дворян на головних земських посадах, одночасно 
формував королівський уряд із фінансистів, правознавців, економістів, церковників, фахівців із зовнішньої 
політики, культури. Він, запровадивши державну монополію на видобуток срібла, збільшив доходи скарбниці, 
а в 1300 р. видав правовий кодекс. Наприкінці XIII ст. Вацлав II захопив польські землі й 1300 р. коронувався 
польською короною. Але вже в 1305 р. Польща відокремилася від Чехії. 

У 1305 р. Вацлав II помер, а його сімнадцятирічного сина Вацлава III, який правив усього один рік 
(1305–1306), убили в Оломоуці. Після цього рід Пржемисловичів за чоловічою лінією перервався
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Після смерті Вацлава III (1306) боротьба за чеський трон не припинялася аж до 1310 р. Чеська шляхта 
міцно тримала владу у власних руках, підшукуючи кандидатуру на святовацлавський престол. У 1306 р. 
королем проголошено Генріха Хорутанського (Карінтійського). Імператор Священної Римської імперії 
Альбрехт Габсбург рушив із військом на Чехію, прагнучи посадити на престол свого сина Рудольфа. Генріх 
мусив залишити престол, королем обрали Рудольфа Габсбурга (1306–1307), який зобов’язався визнати всі 
привілеї чеської держави й чеської шляхти. Після смерті Рудольфа, за домовленістю з Альбрехтом, чеський 
престол мав посісти Фрідріх Красивий, його другий син. Цю кандидатуру підтримували окремі пани та 
частина патриціату, а також німецьке населення Праги. Противники австрійської партії знову висунули 
кандидатуру Генріха Хорутанського, який був одружений із сестрою покійного Вацлава III. Боротьба двох 
угруповань доходила до кривавих сутичок. Нарешті Генріх Хорутанський (1307–1310) сів на престол. Фрідріх 
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Красивий, діставши солідний викуп, відмовився від корони на користь суперника. Можновладці, які посадили 
на престол Генріха, захоплювали королівські землі й маєтності. Дехто з них домігся права на користування 
доходами з Кутногорських копалень, що зачіпало інтереси німецького патриціату. Наступні події, зокрема 
загострення конфлікту між патриціями й можновладцями, викликали невдоволення чеських панів, які 
перейшли на бік австрійської партії. Генріха вигнали з Празького замку, але незабаром він повернувся з 
німецьким військом, яке пограбувало місто. Проти Генріха виникла змова. 

Пани вирішили одружити Яна Люксембурга, сина німецького імператора Генріха VII, з дочкою Вацлава II 
й посадити його на престол. Ян Люксембург прийняв пропозицію та прибув до Праги, а Генріх Хорутанський 
покинув Чехію. Ян Люксембург (1310–1346) видав панам грамоту, у якій зобов’язувався не надавати жодних 
привілеїв, які б обмежували права й вольності вищого духовенства та можновладців, котрим гарантував 
особисту й майнову недоторканність. Чеське панство, отримавши значні привілеї, тим самим юридично 
обмежило королівську владу. Король мусив скликати сейм, аби дістати дозвіл на збирання податків. На 
сеймах керували велика шляхта й вище духовенство. Король скликав також представників міст, щоб 
домогтися від них додаткових коштів. У ХІІІ–ХІV ст. у Чехії утвердилося феодальне (шляхетське право). 

Серед чеської шляхти не було єдності. Група можновладців, очолювана Генріхом із Липи, підтримувала 
короля. Інша група під проводом Заїца з Вальдека орієнтувалася на королеву. Після низки сутичок,                       
23 квітня 1318 р. досягнуто мирної угоди, згідно з якою всі вищі державні посади король передавав великій 
шляхті. Таким чином влада панів зміцніла, на противагу владі королівській. 

У 1320 р. Ян Люксембурзький покинув Чехію. Перебуваючи за кордоном, він брав участь у європейській 
політиці й домігся приєднання до Чехії низки нових земель. У 1322 р. його сестра Марія стала королевою 
Франції. Свого сина Вацлава Ян одружив із сестрою Філіппа Валуа, майбутнього короля Франції
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Величезний вплив на історичний поступ Чехії мав син Яна Люксембурзького – чеський король Карл  
(рис. 4.3). Період його правління увійшов в історію під назвою «золота доба». На відміну від свого батька, 
схильного до авантюризму, який майже все життя провів у походах, беручи участь у нескінченних 
європейських війнах, витратив усі державні кошти й ледве не довів Богемію до банкрутства, Карл із самого 
початку зарекомендував себе прагматичним й ощадливим державним діячем. 

 

 
 

Рис. 4.3. Пам’ятник Карлу IV в Празі 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%F0%E5%EB_I. 

 
Перебуваючи на троні (1346–1378), Карл основну увагу приділяв вирішенню внутрішньополітичних 

питань як у самій Чехії, так і у всій імперії. Незважаючи на участь у численних сутичках і конфліктах, він 
ніколи не вів справжніх війн, намагаючись розв’язувати проблеми дипломатичними засобами, у тому числі 
завдяки цілеспрямованій шлюбній політиці. При Карлі І процес централізації країни продовжувався. Його 
внутрішня політика була спрямована на розвиток міст і торгівлі, укріплення феодального права (наприклад 
спроба кодифікувати земське право)
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Ставши чеським королем, Карл I запровадив низку правових актів, спрямованих на зміцнення своєї 
влади, повернув короні відторгнуті землі, створив умови для наступу на панську олігархію. Головною 
становою опорою корони король уважав церковних феодалів. Він звільнив від податків занедбані монастирі, 
а свою канцелярію комплектував з освічених, здібних церковних ієрархів. Стимулюючи розвиток міст як 
центрів внутрішньої та міжнародної торгівлі, Карл І водночас прагнув не допустити їх перетворення на 
самостійну політичну силу, постійно підтримуючи рівновагу між різними міськими станами. 

У своїй діяльності Карл спирався на потужну підтримку свого духівника та вихователя, обраного в     
1342 р. папою Римським, Клемента VI. Завдяки папській буллі чеська католицька церква в 1344 р. дістала 
статус самостійного Празького архієпископства (із 973 р. вона підпорядковувалася Майнцському 
архієпископству), до складу якого входили єпископства Оломоуцьке та Літомишльське. Празьким 
архієпископом призначено високоосвіченого політичного діяча, особистого друга короля – Арношта із 
Пардубіце. 
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Після відлучення від католицької церкви імператора Людовіка Баварського та його детронації папа 
Клемент VI сприяв обранню (липень 1346 р.) чеського короля імператором Священної Римської імперії під 
ім’ям Карла IV (коронований у 1355 р.). Тісні контакти Карла з церковними феодалами, папою та 
католицьким кліром дали підстави його суперникам називати монарха «попівським королем». Водночас, 
будучи ставлеником папи, Карл ніколи не виступав провідником його політики на континенті, а 
використовував союз із курією у власних політичних цілях. Свідченням національної свідомості Карла IV є 
уведення слов’янських літургій у побудованому ним Емаузькому монастирі. 

Священна Римська імперія німецької нації на початку XIV cт. була сукупністю роздроблених і 
позбавлених внутрішньої єдності територій, ядро яких складали старонімецькі землі, а також великі області 
за Ельбою й уздовж Дунаю, онімечені в процесі колонізації. Формально до неї належали держави Північної 
Італії та Тоскани й Королівство Чехія. Зовнішні й внутрішні кордони імперії постійно змінювалися під час воєн 
або після династичних шлюбів. За цих умов Карл як імператор мусив піклуватися не про абсолютну владу, а 
про визнання особистого авторитету, який, на його думку, мав спиратися на могутність Чеського королівства. 
Карл IV вирішив перетворити Чехію на центр імперії. 

Кодифікацію правових норм устрою Священної Римської імперії Карл IV здійснив у «Золотій буллі»      
(1356 р.). Вона залишалася ядром імперського законодавства (до скасування в 1806 р.) і ставила Чеське 
королівство в привілейоване становище. Булла підтверджувала, що імператора мала обирати спеціальна 
колегія в складі семи князів-курфюрстів: трьох церковних (архієпископи Майнцський, Кельнський та 
Рейнський) і чотирьох світських (король Чеський, пфальцграф Рейнський, герцог Саксонський та маркграф 
Бранденбурзький). Вибори відбувалися за ініціативи архієпископа Майнцського у Франкфурті-на-Майні 
простою більшістю голосів. Згода Папи Римського вимагалася тільки під час коронації імператора. Документ 
закріплював нові князівські привілеї: право на вищий суд, на видобуток корисних копалин, карбування монет, 
збирання мита й податків. 

«Золота булла» підтверджувала свободу обрання чеського короля в Чеському сеймі у випадку 
припинення династії, а імператор не міг самостійно призначати чеського короля або змінювати статус 
Чеського королівства. Йому надавалося право лише затверджувати вже обраного монарха. Підданих 
Чеського королівства мав судити тільки чеський суд. Чеський король міг придбати землі та маєтності в будь-
якій частині імперії, тоді як інші курфюрсти, обрані імператорами, не мали права на придбання в Чехії майна. 

Особлива увага до Чехії  як політичного центру імперії (богемоцентризм) виявилася в намаганні             
Карла IV підвищити статус Праги. За його правління це місто вважалося не тільки столицею земель Чеської 
корони, а й центром архієпископства й резиденцією імператора. У чотирнадцяти спеціальних грамотах            
(1348 р.) Карл визначав місце Чехії в імперії та підтверджував права, свободи й привілеї чеських королів. Він 
значно розширив володіння чеської корони (набуття земель, маєтків і міст у Верхньому Пфальці, Тюрингії та 
Саксонії, укріплення верховної влади у всій Сілезії, приєднання Нижньої Лужиці й Бранденбурзького 
графства (рис. 4.4). У його документах визначалися території, що належали до «земель Чеської корони»: 
Чехія, Моравія, сілезькі князівства, Верхня та Нижня Лужиця. До складу своєї держави Карл уключив також 
Люксембург і маркграфство Бранденбург. У кожній із цих земель існував власний сейм, а рішення Чеського 
сейму носили обов’язковий характер для шляхти інших земель Чеської корони. Водночас сейм кожної землі 
мав право висловлюватися стосовно політики й особи монарха, вирішувати внутрішні питання, проте не міг 
вести самостійну зовнішню політику
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Карл видав закон про порядок престолонаслідування (1348 р.): трон завжди успадковує старший син короля; 
жінки успадковують тільки за відсутності чоловічих представників роду; у випадку припинення роду в 
чоловічій і жіночій лініях трон заповідається після обрання сеймом. Виборче право сейму було підтверджене 
й у знаменитій Золотій буллі 1356 р. 

 

 
 

Рис. 4.4. Володіння Чехії в XIV ст. за часів правління Карла IV 

 
У 1348 р. в Празі засновано університет – перший у Священній Римській імперії. До Празького 

університету запрошували провідних європейських учених, завдяки чому тут не тільки викладали навчальні 
предмети, а й виникло підґрунтя для проведення досліджень у галузі точних і природничих наук (астрономії, 
математики, медицини). Підвищився рівень шкільної освіти. Тільки в Празі нараховувалося 25 шкіл. Вони 
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існували в кожному королівському місті. Карл IV піклувався про розвиток мистецтва, літератури та музики, 
зібравши в Чехії кращі культурні сили Європи

165
. 

На час правління Карла IV припадає поява величних пам’яток архітектури Чехії: годинникова вежа 
Карлштейна, собор св. Віта, міст через Влтаву, будівля університету Каролініум тощо. Значна частина з них 
побудована знаменитим архітектором Матвеєм з Арраса, якого король привіз із Франції. Його печатка стоїть 
на установчій грамоті Нового Празького града. Він же ж заклав перший камінь його фортечних стін. 

За наказом мудрого правителя, у Чехію з прославленої вином французької області Бургундії привезено 
й прищепилено виноградну лозу. Карл IV підтримував облаштування ставків і піклувався про розквіт міст, які 
він обдарував значною кількістю прав та привілеїв

166
. 

Отже, за часів правління Карла IV Чехія сягнула вершини своєї могутності. Однак у багатогранній 
діяльності імператора були не тільки позитивні моменти. Уже в 60-х роках XIV ст. помітним стає гальмування 
економічного розвитку чеських земель, причиною якого були об’єктивні закономірності, притаманні 
феодальному способу виробництва. Наприкінці правління Карла IV в країні загострилися соціальні 
суперечності. 

Король Вацлав IV (Венцеслав) (1378–1419), коронований ще за життя батька чеською короною       
(1363 р.), а потім й імператорською (1376), отримав Чехію, Сілезію, частину Лузації й дрібні володіння чеської 
корони в Німеччині, а інші землі віддано іншим членам Люксембурзького роду. Перші роки правління 
Вацлава (до 1393 р.) були продовженням щасливого часу Карла IV. У наступні роки посилилися кризові 
явища, які на початку ХV ст. призвели до дестабілізації внутріполітичної ситуації в королівстві. Криза 
феодалізму та католицької церкви у поєднанні з посиленням національного гніту з боку німецьких феодалів 
зумовили виникнення на чеських землях національно-визвольного руху, що знайшов своє оформлення під 
релігійними гаслами гусизму. 

4.1.2. Гуситський рух 
 

Вимоги реформи церкви, що розповсюдилися по всій католицькій Європі, на чеському ґрунті отримали 
розвиток у творах професора Празького університету Яна Гуса (близько 1369–1415 рр.) (рис. 4.5). Ян Гус 
походив із селянської родини. У 1393 р. закінчив Празький університет, а в 1402–1403 та 1409–1410 рр. був 
його ректором. У 1409 р. перетворив Празький університет у національний, передавши всю владу в ньому 
чехам, при цьому всі німецькі викладачі (яких була більшість) покинули університет. 

 

 
 

Рис. 4.5. Ян Гус 

 
Ян Гус переклав на чеську мову Біблію, а в 1413 р. написав свою головну працю «Про церкву». У 

виступах засуджував продаж індульгенцій, зловживання в католицькій церкві, критикував деякі теоретичні 
положення. Гус вимагав секуляризації церковного майна, ліквідації особливих привілеїв духовного стану, 
повернути церкву в стан євангельської бідності. 

У 1414 р. Я. Гуса викликали на церковний собор в Констанці й, незважаючи на охоронну грамоту 
імператора Сигізмунда І, заарештували й 6 липня 1415 р. спалили на вогнищі, звинувативши в єресі. 

Страта Гуса викликала хвилю обурення в Чехії та сприяла швидкому зростанню послідовників його 
учення. Через особливості історичного розвитку країни вчення Гуса знайшло прихильників у різних 
суспільних прошарках. Гуситами стали не тільки городяни, селяни, багато представників рицарства 
(особливо дрібного), а й частина крупних феодалів.  

У 1419 р. в країні почалася громадянська війна між католицьким і гуситським таборами. Серед гуситів 
виділилися дві течії – чашники й таборити. Чашники – це крупні феодали, частина рицарства, заможніші кола 
бюргерства. Виступали за секуляризацію церковного майна та підпорядкування церкви світській владі, проти 
яких-небудь інших реформ церкви й суспільства. 

Таборити – це демократичні прошарки бюргерства та дрібного рицарства, що спиралися (особливо на 
початковому етапі) на масову підтримку селян, яким був відкритий доступ у таборитське військо нарівні з 
представниками інших станів. Таборити отримали назву від гори Табор на півдні Чехії, де була їхня основна 
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фортеця. Відкидали традиційну організацію й форми культу католицької церкви, уважаючи джерелом віри 
лише текст Біблії. Своїх священиків вони вибирали. Проголошуючи необхідність активної збройної боротьби 
з ворогами «Божого закону», вони створили армію, на чолі якої стояв досвідчений полководець Ян Жижка 
(рис. 4.6). Ліве крило таборитів (пікати) намагалося здійснити корінні соціальні перетворення.  

 

 
 

Рис. 4.6. Національний герой чеського народу Ян Жижка 
Джерело : WWW.cztour.eu. 

 

У 1420 р. римський папа оголосив хрестовий похід проти єретиків-гуситів, а військо хрестоносців очолив 
імператор Сигізмунд, якого гусити відмовилися визнати королем Чехії. Протягом 1420–1431 рр. проти гуситів 
організовано п’ять хрестових походів. Однак, незважаючи на участь у них князів і рицарства низки 
європейських країн, усі вони закінчилися поразкою хрестоносців. Із кінця 20-х років ХV ст. таборити під 
проводом Яна Жижки, Прокопа Великого перейшли в наступ і стали здійснювати військові походи на землі 
Угорського королівства та сусідніх із Чехією німецьких князівств, що супроводжувалися пропагандою їхнього 
вчення. 

До цього часу гуситський рух перестав бути лише чеським явищем. У 30–50-х роках XV ст. його 
прихильники відігравали досить помітну роль в ідейному й соціальному житті таких країн, як Угорське 
королівство, Польща, Молдовське князівство. Окремі розрізнені виступи послідовників гуситів відбувались і в 
таких віддалених від Чехії землях, як Фландрія або Швейцарія. Із походами гуситів до Німеччини виникла 
небезпека з’єднання військ таборитів із виступами міських низів та селянства проти імперських князів і 
крупних феодалів (рис. 4.7).  

 
 

Рис. 4.7. Гуситські війни (1419–1434) 
Джерело : Кіндер Г., Хільгеман В. Всесвітня історія: dtv-Atlas. – К. : Знання-Прес, 2001. – С. 196. 

 
Але будучи не в змозі приборкати гуситів військовою силою, духовна й світська влада Європи вимушена 

погодитися на публічне обговорення поглядів гуситів на «Вселенському» соборі в Базелі. Відмінності в 
поглядах двох головних напрямів гусизму, що виявилися під час обговорення, дали змогу організаторам 
собору використовувати їх у своїх інтересах. Собор у 1433 р. уклав угоду з чашниками, яка визнавала право 
мирян у Чехії причащатися з чаші. Собор й імператор мовчазно погодились із секуляризацією церковних 
володінь і майна. Ця угода означала розрив між двома напрямами гусизму – чашниками й таборитами. Після 
цього об’єднані сили чашників і католиків знищили таборитське військо в битві поблизу Ліпан 30 травня   
1434 р. Ця поразка стала кінцем таборитського руху. 

Надалі римську курію перестали задовольняти й ті порівняно невеликі поступки, які зробив помірним 
гуситам собор Базеля. У 60-х роках XV ст. угоди були відмінені й папа знову оголосив хрестовий похід проти 
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гуситів, проте тепер, коли Чехія перестала бути джерелом небезпеки для феодального ладу, велика частина 
сусідів відмовилася від участі в цій акції. 

За Празькою угодою 1436 р., проголошено загальне причащання хлібом і вином (згодом було 
відмінене). Імператор також визнав незалежність від Риму Богемської церкви. До кінця XV ст. Чехія стала 
єдиною країною в Європі, де державним актом світської влади (рішеннями Кутногорського сейму 1485 р.)  
забезпечено мирне співіснування католиків із гуситами, котрі мали власну церковну організацію, яка не 
підкорялася римському папі (Богемська церква проіснувала до 1620 р.)

 167
.  

Наслідки гуситського революційного руху мали велике значення для національного розвитку Чехії. 
Проведено секуляризацію церковних землеволодінь і нанесено удар по догматичному авторитету папського 
престолу, у результаті чого чеські землі на довгий час звільнено від ідеологічного гніту римської церкви. 
Ліквідовано засилля німецького патриціату, що зумовило укріплення чеських міст, ріст національної 
самосвідомості чеського народу й усвідомлення спорідненості з іншими слов’янськими народами. 

Отже, Чехія випередила Західну Європу у формуванні протестантської ідеології на сто років. Коли якось 
Мартіну Лютеру закинули, що він гусит, – це його дуже образило. Однак згодом, прочитавши твори Яна Гуса, 
він, за власним зізнанням, зі здивуванням переконався, що в більшості принципових постулатів їхні погляди 
збігалися.  

4.2. Період нового часу 
 

4.2.1. Чеські землі в складі Австрійської імперії 

 
Починаючи з ХVI ст., чеські землі потрапили до складу Австрійської імперії. Цьому значною мірою 

сприяла зовнішньополітична ситуація, що склалася після падіння Константинополя й виникнення Османської 
імперії. Турецька загроза штовхала частину чеської знаті шукати могутнього покровителя та захисника. 
Політичному зближенню сприяли також уміла дипломатія та шлюбна політика Габсбургів. У 1526 р., після 
загибелі у Мохачській битві з турками Людовіка Ягеллонського чеську корону отримав австрійський король 
Фердінанд Габсбург (1526–1564), який був одружений на дочці Владислава ІІ Ягеллона. Так розпочалося 
майже трьохсотрічне австрійське панування над Чехією. 

Незабаром, політика онімечення, окатоличення, контрреформації спричинила появу опозиції до 
австрійського панування, що виразилась у діяльності наступників гуситів – «Чеських братів» та 
новоутраквістів

168
. 

Че ські брати  (богемські брати, Община чеських братів) – християнський протестанський рух, що виник 
у Чехії в XV ст. Перша община заснована в 1457 р. в м. Кунвальд Ржегором. Брати мали жити за прикладом 
ранніх християн у бідності й смиренні, суворо дотримуватися правил моралі, не займати ніяких громадських 
посад, проповідувати непротивлення злу насильством. Із середовища чеських братів вийшло багато чеських 
учених: Ян Благослав, Я. А. Коменський та ін. Одним з ідеологів громади був чеський мислитель Лукаш 
Празький.  

Зрештою, у травні 1618 р., відкрито зневажаючи релігійні й політичні права чехів, гарантовані в XVI ст. і 
підтверджені на початку XVII ст. спеціальною імператорською «Грамотою величності», габсбурзька влада 
піддала гонінням протестантів та прихильників національної незалежності країни. Це призвело до того, що 
озброєний натовп увірвався в старий королівський палац Празького Граду і викинув із вікна двох членів 
призначеного Габсбургами уряду та їхнього секретаря. Усі троє дивом залишилися живі після падіння з                   
18-метрової висоти в кріпосний рів. Цей акт «дефенестрації» був сприйнятий у Чехії як знак її політичного 
розриву з Австрією. Так почалося Чеське повстання 1618–1620 рр., яке послужило сигналом для 
міжнародного конфлікту, що переріс  у Тридцятилітню війну (1618–1648 рр.)  

Новий уряд, вибраний чеським сеймом, укріпив військові сили країни, вигнав із неї єзуїтів, розпочав 
переговори з Моравією, іншими довколишніми землями про створення загальної федерації за типом 
нідерландських Об’єднаних провінцій. Чеські війська, з одного боку, та їхні союзники з Трансильванського 
князівства – з іншого, рушили на Відень і нанесли низку поразок армії Габсбургів.  

 

 
 

Рис. 4.8. Фрідріх Пфальцський 
Джерело : http://uk.wikipedia.org/wiki.  

                                                 
167

 История средних веков : в 2 т. Т. 1 : Учебник для вузов по спец. «История» / под ред. З. В. Удальцовой и С. П. Карпова. –  
М. : Высш. шк., 1991. – С. 398–400. 

168
 Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до ХХ ст.). Курс лекцій : навч. посіб. / В. І. Яровий, П. М. Рудяков,             

В. П. Шумило [та ін.]. – К. : Либідь, 2001. – С. 163–164. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/15_століття


 184 

Оголосивши про відмову визнати права Фердинанда на чеську корону, сейм вибрав королем главу 
Євангельської унії, курфюрста-кальвініста Фрідріха Пфальцського (рис. 4.8), однак він не мав достатньо 
коштів і не дістав підтримку від німецьких протестантів. Імператор, натомість, отримав папські субсидії й 
допомогу від Іспанії, Католицької ліги та лютеран Кур-Саксонії. Це забезпечило для нього можливість 
здійснити контрнаступ. 8 листопада 1620 р. відбулася Білогорська битва, у якій чеські війська були розбиті 
армією Тіллі (рис. 4.9). Чехія, Моравія, інші області королівства зайнято переможцями. Почався терор 
небувалих масштабів. Відбувалася масова католизація, масштабні конфіскації землеволодінь на користь 
німецьких феодалів тощо. Таким чином, Чехія повністю втратила політичну незалежність. 

 

 
 

Рис. 4.9. Чеський етап Тридцятилітньої війни 
Джерело : Кіндер Г., Хільгеман В. Всесвітня історія: dtv-Atlas. –  

К. : Знання-Прес, 2001. – С. 252. 

 
У 1627 р. так званий Похоронний сейм у Празі закріпив утрату Чехією національної незалежності: 

«Грамоту величності» відмінили. Згідно з «Оновленим земельним порядком», Чехію позбавлено всіх 
колишніх привілеїв і перетворено в спадкові володіння Габсбургів з абсолютистським правлінням. Німецька 
мова набула статусу державної
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Певні перипетії Тридцятилітньої війни, під час якої австрійські Габсбурги на певний час утрачали 
контроль над чеськими землями, загальної ситуації не змінили – за Вестфальським миром 1648 p., вони 
«довічно» входили до складу Австрійської імперії.  

Крім політичного розвитку, наслідки Тридцятилітньої війни були катастрофічними й для соціальних та 
економічних відносин: населення скоротилося на 1,8 млн осіб
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; із 150 тис. сільських садиб уціліла третина; 

багато чеських дворян покинули власні маєтки, які зайняли іноземці. Нові господарі зневажали місцеві 
традиції та мову, чинили утиски селянам, обкладаючи їх новими поборами та запроваджуючи панщину         
(1652 р.). Промисловість, ремесло, торгівля Чехії занепали, а національні скарби розграбували та розвезли 
по всій Європі. Особливо постраждали від війни й репресій чеські міста, населення яких несло важкий тягар 
військових податків і примусових позик. Кращі представники чеської культури змушені були емігрувати. 
Бойові дії порушили торговельні зв’язки чеських земель з іншими країнами, катастрофічно зменшився обіг у 
внутрішній торгівлі. Саме в цей період відбулося так зване повторне закріпачення селян. До середини         
XVII ст. кріпаки вже значною мірою втратили власні землі, а панщина зросла до 120–150 днів на рік. 
Збільшилися розміри як грошової, так і натуральної ренти
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Непомірна експлуатація та цілковите безправ’я зумовили потужне селянське повстання навесні 1680 р. 
Влада жорстоко розправилася над повсталими, проте водночас зроблено деякі висновки: згідно з 
імператорським указом, що з’явився після закінчення каральних акцій, установлювалася панщина по три дні 
на тиждень; заборонялося залучати селян до робіт у неділю та у свята; феодалам дозволялося необмежено 
використовувати селян у період жнив; обсяги грошових і натуральних повинностей залишилися без змін
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Паралельно імператори продовжували політику онімечення та окатоличення, здійснювали заходи, 
спрямовані на централізацію управління.  

Зміни на краще в політиці австрійських імператорів відбулися з приходом до влади Марії Терезії           
(1740–1780) і Йосифа ІІ (1780–1790) (рис. 4.10 і 4.11). Період їхнього правління отримав назву «освіченого 
абсолютизму».  

Незважаючи на те, що батько Марії Терезії Карл VI спробував запобігти боротьбі за «австрійський 
спадок», прийнявши прагматичну санкцію та забезпечивши її визнання майже всіх монархів, відсутність 
спадкоємця по чоловічій лінії таки спровокувала конфлікт. 
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Рис. 4.10. Імператриця Марія Терезія 
Джерело : Maria Theresa // http://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Theresa. 

 

Молода ерцгерцогиня категорично відмовилася від переговорів із прусським королем Фрідріхом II, який 
пропонував свою військову й дипломатичну допомогу за її відмову від Сілезії (незабаром він захопив цю 
промислово розвинену провінцію габсбурзьких земель).  

Обрання баварського курфюрста Карла Альбрехта Віттельсбаха спочатку чеським королем, а згодом 
імператором Священної Римської імперії (під іменем Карла VII) сприйнято Марією Терезією як особисте 
приниження. Відвоювавши в 1743 р. Прагу, вона коронувалася чеською короною, а після смерті Карла 
Альбрехта (1745 р.) добилася для свого чоловіка Франца Стефана імператорської корони Священної 
Римської імперії. У цілому Марії Терезії вдалося відстояти спадщину батька, але, за умовами Аахенського 
миру (1748 р.), повернути Сілезію їй так і не вдалося. 

Війна за австрійський спадок сприяла посиленню імператорської влади. Вимушена вести війну вже при 
вступі на престол, Марія Терезія була поставлена перед необхідністю проведення військової реформи, яка 
спричинила зміни у фінансовій системі держави, а також реформування судочинства. Перетворення були 
спрямовані на посилення державної централізації та уніфікації управління. Так, створено Державну раду, 
проведено реформу провінційного управління, реорганізовано митну систему, сформовано регулярну армію 
тощо.  

Прогресивний характер носила освітня реформа. Марія Терезія розпочала формування державної 
системи освіти (однієї з перших у світі), що загалом проіснувала до 1918 р. У 1775 р. прийнято Шкільний 
статут, яким запроваджувалось обов’язкове навчання всіх дітей віком від шести до 12 років. Засновано 
університети, вищі школи в галузі мистецтв, народні школи для простих людей, реформовано гімназії. 
Університети звільнено від впливу єзуїтів. Також для розвитку наук побудовано обсерваторії, відкрито 
численні публічні безкоштовні бібліотеки. Замість церковної, уведено державну цензуру
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У 1753 р. розпочався процес кодифікації чинного законодавства. Новий кодекс вступив у дію у 1768 р. й 
отримав назву «Nemesis Teresiana». Із законодавства видалено всі згадки про застосування тортур. Значно 
обмежувалося й застосування смертної кари. 

Особливо піклувалася Марія Терезія про покращення землеробства, уведення нових культур, наприклад 
картоплі. «Селяни повинні бути здатні і прогодувати себе, так само як і платити податки...», – писала вона. В 
умовах кризи поміщицької системи й під впливом селянського повстання 1775 р. імператриця видала патент, 
що обмежував панщину в чеських землях трьома днями на тиждень. Селян переводили з панщини на 
грошову ренту. Видано указ про викуп селянами права на спадкове володіння землею, якою вони 
користувалися. Підтримувала імператриця ремесла й промисловість, прагнула до відкриття нових портів, 
нових ринків
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Син Марії Терезії Йосиф ІІ (рис. 4.11) продовжував курс реформ. Протягом 1781–1785 рр. він скасував 
особисту кріпосну залежність селян. Селянам надавали мінімальні громадянські права: вони могли 
одружуватися без згоди поміщика; мали право посилати своїх дітей навчатися до міських шкіл; могли 
звертатися зі скаргами на свого пана; ліквідовувалося право пана судити селян та ін. Імператор намагався 
увести єдиний поземельний податок, але цю реформу зірвано через опір дворянства.  

 

 
 

Рис. 4.11. Австрійський імператор Йосиф ІІ Габсбург 
Джерело : http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_II. 
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Йосиф II підпорядкував церкву державі, розпустив багато монастирів, частково секуляризував церковне 
майно. У 1781 р. він прийняв закон, за яким усі християнські церкви діставали рівні права. Обмежувалася 
дискримінація іудеїв. У 1784–1785 рр. німецьку мову введено як офіційну на всій території імперії Габсбургів.  

Незважаючи на те, що смерть Йосифа ІІ в 1790 р. поклала край періоду реформ, політика «просвіченого 
абсолютизму», вплив нових європейських течій, політичних, соціальних та культурних змін наклали 
серйозний відбиток на подальший розвиток чеських земель. Руйнувались основи феодалізму, 
прискорювався розвиток капіталістичних відносин, формувався й посилювався національний рух. Особливо 
яскраво ці тенденції відобразились у середині ХІХ ст., під час «весни народів» 1848–1849 рр.  

Бурхливий ріст населення, зв’язаний із розвитком капіталістичної промисловості, яка прийшла на зміну 
дворянським мануфактурам, відбувався переважно за рахунок збільшення жителів у старих поселеннях, що 
сприяло також виникненню нових міст. Після Праги найбільшим промисловим містом став Ліберець у 
Північній Чехії. Кількість населення в Чехії зросло з 1780 до 1840 р. більше ніж на 60 % і разом із населенням 
Моравії становило близько 6 млн осіб.  

Помітну роль у суспільно-політичному розвитку чеських земель того часу відіграли чеські будителі – 
діячі чеського національного руху кінця XVIII – першої половини XIX ст., відомого як «чеське відродження». 
Будителями були переважно представники чеської культури, учені та письменники, які в останній третині 
XVIII ст. почали активну боротьбу за відродження чеської мови, літератури, науки і культури, котрі 
перебували в XVII–XVIII ст. у глибокому занепаді внаслідок проведеної Габсбургами політики онімечення й 
національного гніту. До числа найбільш відомих чеських будителів належали історики та філологи Г. Добнер, 
Ф. М. Пельцль, Й. Добровский, Й. Юнгман, Ф. Палацький, П. Й. Шафарик, В. Ганка, В. Гаха, видавець           
В. М. Крамеріус, прозаїки, поети і драматурги А. Я. Пухмайєр, І. К. Тил, А. Махек, Я. С. Преслі, біолог            
Я. Е. Євангеліст та багато ін.  

За ініціативою будителів і за їх активної участі засновано Чеське королівське товариство наук               
(1784 р.), Чеський національний музей (1818 р.), Матіцу чеську (1831 р.) та інші культурно-освітні центри. 
Діяльність будителів мала важливе значення не тільки для розвитку чеської науки й культури, а й для 
пробудження національної самосвідомості чеського народу, зігравши велику роль у розвитку процесу 
формування чеської буржуазної нації. 

У 1830–1840-х рр. в умовах розвитку капіталістичних відносин, який сковувався пануванням феодально-
абсолютистського режиму Габсбургів, чеський національний рух став набувати політичного характеру. 
Почали виникати радикально-демократичні рухи, таємні товариства й гуртки, які об’єднували кращих 
представників чеської студентської молоді та інтелігенції. У політичне життя все більше втягувалися широкі 
народні маси через системи читацьких клубів (т. зв. бесід)
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мови, літератури, мистецтва та розвиток із їх допомогою національної самосвідомості народних мас. У       
1833 р. засновано Промислове товариство, члени якого брали активну участь у політичній боротьбі й 
заклали основи націонал-ліберального руху в Чехії. Ідеологами цього руху були Ф. Палацький і К. Гавлічек-
Боровський, котрі сформулювали основні положення чеської національно-політичної програми, в основу якої 
покладено концепцію австрославізму.  

 
4.2.2. Революція 1848–1849 pp. у Чехії 

 
Процес розвитку чеського національного руху мав низку особливостей. Після насильницького включення 

земель чеської корони до складу держави Габсбургів збережено їх середньовічний поділ на власне Чеське 
королівство й маркграфство Моравії (до нього в кінці XVIII ст. була приєднана «австрійська» частина Сілезії). 
У результаті, чеський національний рух розвивався на етнічній території, яка повністю перебувала в 
Габсбурзькій імперії. Цим він відрізнявся від польського чи італійського. Водночас чеське суспільство 
належало до типу так званих неповних соціальних структур. Шляхта, за небагатьма винятками, виявилася 
денаціоналізованою, причому дрібнопомісне й середнє дворянство як політична сила не відігравали 
особливої ролі. Австро-німецька земельна аристократія на чеських землях лише час від часу загравала з 
ідеями патріотизму задля збереження своїх станових привілеїв від централізаторських намірів Відня. Це 
відрізняло чехів від угорців.  

На відміну від українців, чехи досить швидко пройшли три фази формування нації – академічну, 
культурну та політичну. Це пояснюється тим, що в Чехії розвиток промисловості, залізниць й урбанізація 
відбувалися на історичних землях чеського поселення (зокрема в районах, які протягом століть підлягали 
германізації й мали переважно німецьке населення). 

Протягом ХІХ ст. Прага дедалі більше ставала чеськомовною завдяки міграції із села й тому, що в місті 
ще раніше виникла національно свідома, освічена верства, яка забезпечила колишнім селянам культурне 
обслуговування рідною мовою. У Чехії капіталізм розмовляв по-чеськи від самого початку. Це мало певний 
зв’язок із фактом, що історична (політична й духовна) столиця чеського народу в період сучасного розвитку 
стала також економічним і транспортним центром й залишилась одним із двох основних адміністративно-
політичних (поряд із Брно) центрів на чеських землях. 

Українські ж землі перебували дещо осторонь названих тенденцій. Наприклад, на відміну від Праги, у 
Києві протягом другої половини XIX ст. відсоток українців зменшувався. Київ, зрештою, відігравав друго-, а то 
й третьорядну роль в економічному розвитку українських земель. Якщо в чехів Прага функціонувала як 
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незаперечний центр національного руху, водночас виконуючи згадані вже інші функції, то в Україні 
економічно провідне місце посідала Одеса, за нею – Харків, але не Київ. Залізничні шляхи також не 
перехрещувалися в Києві, а роль українського культурного й політичного центру відігравав Львів, відрізаний 
від основної території українського населення політичним кордоном. Наприкінці XIX ст. найбільше за 
населенням місто України, визначний торговельний, транспортний і культурний центр українських земель – 
Одеса – було найменш українським із великих міст України. Українців серед його населення було менше, ніж 
поляків, не кажучи про росіян та євреїв. До того ж українці були серед найменш кваліфікованих груп 
населення. Якщо чеські селяни мігрували або до міст на своїй етнічній території, або за океан і, таким чином, 
в обох випадках переходили з села до міста, від традиційного до сучасного способу життя, то українські 
переселенці відтворювали свій традиційний сільський світ у нових місцях поселення

176
. 

У другій половині 1840-х рр. в Австрійській імперії назріла революційна ситуація. Неврожаї, криза 
текстильного виробництва призвели в 1845–1847 рр. до росту дороговизни й безробіття, що сприяло 
радикалізації народних мас і проведенню широких протестів, які зумовили початок революції в імперії у 
лютому 1848 р. Революція 1848 р. призвела до оформлення основних напрямів чеського громадського руху 
– національно-ліберального та радикально-демократичного. Революційне бродіння в Австрійській імперії в 
лютому 1848 р. торкнулося й усіх чеських земель. Буржуазно-демократичні кола, насамперед у Празі, із 
початку березня поширювали листівки, які містили заклики до повстання, вимоги конституції. Настрої дрібної 
буржуазії, частини інтелігенції, робітників, ремісників, селянства відбивали радикальні демократи, ріпілісти. 
Уже 6 березня вони прийняли рішення про скликання великого мітингу, який отримав назву Святовацлавських 
зборів.  

Представниками радикально-демократичної течії були К. Сабіна й Е. Арнольд. Ріпілісти визнали за 
необхідне «захищати власність» і разом із тим виступали за те, щоб «національна свідомість стала 
надбанням усіх верств населення». На їхню думку, цього можна було досягти скликанням усестанового 
сейму, озброєнням народу, скасуванням цензури. Незабаром ріпілісти виробили програму майбутніх 
Святовацлавських зборів. Вона носила буржуазно-демократичний характер і передбачала уведення 
конституції в землях чеської корони при рівному представництві від усіх верств населення, знаходження 
урядових органів Чеського королівства в Празі й перебування тут короля не менше чверті року, свободу 
слова, друку, зборів, віросповідань, общинне самоврядування, гарантію особистої безпеки тощо, рівність 
чеської та німецької мов і заборона вихідцям з інших земель займати громадські посади, заміну поліції 
озброєним народом. Важливе місце в програмі зайняли соціальні вимоги – знищення без викупу всіх 
феодальних повинностей, «організація праці» та покращення побуту робітників. За цими пунктами йшла 
боротьба між радикальними демократами й лібералами, які намагалися не допустити соціальних вимог у 
петицію імператору та які отримали в цьому підтримку з боку місцевого дворянства й буржуазії.  

Представниками ліберального напряму були Ф. Палацький (рис. 4.12), П.-Й. Шафарик, К. Гавлічек-
Боровський та ін. Ліберали виступали за буржуазні перетворення, але сподівалися тільки на реформи 
зверху. У дусі компромісу вони намагалися вирішити й питання про дворянські привілеї. Зокрема, 
Ф. Палацький закликав дворянство погодитися на заміну станового сейму народним представництвом. 
Починаючи видання ліберальної газети «Народні новини» («Національна газета»), К. Гавлічек підкреслював 
як головне завдання боротьбу за національні права.  

 

 
 

Рис. 4.12. Франтішек Палацький 
Джерело : http://uk.wikipedia.org/wiki. 

 

У березні 1848 р. радикальні демократи втратили ініціативу й дали змогу лібералам визначати напрям 
громадського руху. Радикалам не вдалося повністю відмежуватися від лібералів у програмному відношенні.  
І ті, й інші прагнули до федералізації Австрійської імперії, хоча розходилися в засобах досягнення цієї мети 
та в низці соціальних і політичних питань. 

За угодою з ріпілістами редакцію тексту петиції доручено спеціально створеному Святовацлавському 
комітету на чолі з лібералом Ф. Браунером. Перше місце в петиції займала вимога об’єднання земель 
чеської корони, установи для них єдиного сейму та відповідального уряду. Далі були вимоги надання всьому 
населенню однакових із дворянством і духовенством прав на представництво в сеймі, рівності чехів і німців у 
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школах та установах чеських земель, публічного судочинства, самоврядування громад, призначення 
чиновників із місцевих жителів, які володіють чеською й німецькою мовами, свободи друку, зборів, особи, 
віросповідання, таємниці листування. Феодально-залежні відносини пропонувалося ліквідувати за 
допомогою викупу повинностей

177
.  

У Чехії в революційних виступах брали участь широкі народні маси. Особливою організованістю 
відзначалися виступи робітників, які голосно заявили про свої права. Так, у березні 1,2 тис. празьких 
текстильників виступили з вимогою покращити житлові умови й установити 10-годинний робочий день. 
Посилилася боротьба селян. У багатьох місцях селяни відмовлялися виконувати повинності, вирубували 
панські ліси, захоплювали пасовиська та вимагали розподілу поміщицької землі. 

У Відні 13 березня вибухнула революція. Імператор відправив у відставку канцлера К. Меттерніха, 
скасував цензуру й пообіцяв конституцію. Реакцією на чеську петицію став оприлюднений 23 березня 
«Кабінетний лист», який уможливив використання чеської мови та формування збройних загонів. У Празі 
почалося формування Національної гвардії. Один із її загонів – Академічний легіон – складався зі студентів й 
був очолюваний Й.-В. Фрічем. Спеціальний патент від 28 березня скасував на всій території імперії панщину. 

8 квітня влада мусила погодитися на створення в Празі вищих державних установ Чеського королівства, 
запровадження широкого виборчого права на виборах до сейму, визнання рівності чеської й німецької мов. 
Проголошувалася також свобода друку та віросповідання, знижувалися податки на виробництво продуктів 
харчування

178
. Глава місцевої адміністрації – земський президент Чехії, граф Р. Стадіон – скликав комісію з 

вироблення проектів реформ. Правлячі кола за підтримки лібералів здійснили злиття її зі Святовацлавським 
комітетом, у результаті чого 10–13 квітня виник Національний комітет Чехії, який носив офіційний характер, 
тому що тут співпрацювали представники влади, поміщиків і буржуазії. Завдання комітету – підготовка 
скликання чеського Великого сейму

179
. Але серед чехів запанувало розчарування, оскільки імператор не дав 

ствердної відповіді на вимогу державної єдності чеських земель. 
Підготовка до виборів у Франкфуртський парламент, а також посилення у зв’язку з цим войовничих 

настроїв серед ідеологів пангерманізму спонукали чеських, словацьких, хорватських та інших слов’янських 
політиків до згуртування. 2 червня 1848 р. в Празі розпочав роботу Слов’янський з’їзд, який становив певну 
альтернативу Франкфуртському парламенту й розглядався як прообраз майбутнього слов’янського 
наддержавного союзу. Віденський уряд заборонив скликання загальнослов’янського з’їзду, але не заперечував 
проти зборів представників австрійських слов’ян.  

Програма роботи з’їзду передбачала обговорення таких питань: про значення та відносини слов’ян в 
Австрійській імперії; про ставлення слов’ян до інших народів монархії; про ставлення австрійських слов’ян до 
інших слов’янських народів; про ставлення до всіх інших європейських народів. На з’їзд прибуло понад               
300 делегатів із різних слов’янських земель монархії. До порядку денного з’їзду внесено питання про 
підготовку «Маніфесту» й петиції до імператора, про можливість утворення союзу слов’ян. 

Єдиний ухвалений на з’їзді документ – «Маніфест до європейських народів» був компромісним 
варіантом на основі декількох проектів, підготовлених Ф. Палацьким. У ньому містилися гасла рівності націй, 
проголошувався принцип соціальної рівності й засуджувалися станові привілеї. Поряд із цим у «Маніфесті» 
та особливо в проекті петиції імператору, який так і не було затверджено у зв’язку з передчасним 
завершенням з’їзду, проводилась ідея збереження Австрійської імперії у вигляді конституційного союзу 
рівноправних народів під скіпетром династії Габсбургів. Принцип побудови австрійської федерації в 
документах з’їзду детально не розглядався. 

12 червня, після початку повстання в Празі, Слов’янський з’їзд закрився. Повстання спалахнуло 
раптово. Значною мірою його спричинив демонстративний військовий вишкіл 40-тисячного гарнізону Праги, 
який здійснювався за наказом його командувача – князя В. Віндішгреца. Празькі студенти, зібравшись на 
мітинг 11 червня, зажадали виведення військ із міста. Незабаром у різних районах Праги відбулися напади 
вояків на робітників і студентів. У відповідь стихійно формувалися загони опору, споруджувалися барикади. У 
бойових діях брали участь радикально налаштовані люди, незалежно від національної приналежності. На 
чолі окремих груп перебували Й.-В. Фрич, К. Сабіна, К. Сладковський, німець Л. Рупперт. Повстанці не мали 
єдиного керівництва. Численні, здебільшого селянські, загони з охопленої хвилюваннями країни за закликом 
радикальних демократів направилися до Праги. Більшість їх розсіяно військами, які вчинили над селянами 
криваву розправу. Із 15 червня розпочався артилерійський обстріл міста. 17 червня Прага опинилася в руках 
контрреволюційних військ.  

Після поразки повстання в Празі запроваджено воєнний стан: війська оточили підприємства, 
безробітних вислали з міста, а студентів-учасників заарештували, однак за межами Чехії революція тривала. 
Скликано парламент, який законом від 7 вересня 1848 р. скасував панщину, надавши селянам громадянські 
права та право власності на землю. Шляхта на отримані як викуп за панщину кошти відтепер мала змогу 
господарювати капіталістичним способом. Саме остаточне скасування феодальної залежності селян стало 
головним здобутком революції. 

Після придушення за допомогою російських військ угорського повстання наприкінці жовтня 1848 р. у 
моравському місті Кромержиж зібрався загальноімперський парламент. Його головне завдання – підготовка 
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конституції, у розробці якої брала участь група чеських лібералів під проводом Ф. Палацького. 2 грудня    
1848 р. імператор Фердінанд І зрікся престолу на користь свого небожа, 18-річного Франца Йосифа. 

До березня 1849 р. проект конституції підготовлено, але 7 березня імператор розпустив парламент, а до 
Кромержижа увів війська. Це викликало невдоволення в Чехії. Студенти створили в Празі революційний 
комітет, який разом із радикальними силами в Німеччині й Австрії розпочав підготовку до спільного виступу, 
однак австрійська влада викрила плани змовників і 10 травня провела масові арешти. У Празі знову  
запроваджувався воєнний стан, що діяв до 1853 р. 

Після успішного наступу австрійських військ проти угорських революційних сил імператор Франц Йосиф 
7 березня 1849 р. октруїрував (запровадив) конституцію. У ній проголошувалася неподільна конституційна 
австрійська спадкова монархія, а також рівність усіх націй, що входили до складу імперії. Конституція стала 
відповіддю на автономістські прагнення слов’ян. Однак після остаточного придушення революції централістично- 
абсолютистську систему було відновлено, а конституція так і не набула чинності

180
. 

Революційні події 1848–1849 рр. мали не лише політичні наслідки. Значний відбиток вони наклали на 
розвиток економіки на чеських землях. Скасування панщини, ліквідація залишків феодалізму, проголошення 
свободи підприємницької діяльності сприяли стрімкому промисловому розвитку. Чехія зайняла провідне 
місце в економіці Габсбурзької монархії. Ліквідація митного кордону з Угорщиною в 1850 p., скасування або 
зниження мита за торговельним договором із Пруссією сприяли розширенню ринку збуту й розвиткові 
підприємств у цілому, особливо ж засобів зв’язку й транспорту. Активне залучення передових наукових 
досягнень і нових технологічних можливостей стали переконливим свідченням не тільки перетворення 
промисловості з мануфактурної на машинну, а й швидкої індустріалізації чеських земель. 

 
4.2.3. Чеські землі в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

 
Після завершення революції в імперії Габсбургів відбувся процес переходу до режиму неоабсолютизму. 

Він проявився в політиці імператора Франца Йосифа І (1848–1916) в напрямі централізації влади й 
створення стабільних політичних умов для розвитку в країні процесів модернізації. Франц Йосиф І (рис. 4.13) 
скасував конституцію 1849 p. Водночас він проголосив захист основних громадянських прав, підтвердив 
рівність усіх перед законом, скасування кріпацтва та панщини. Відновлено систему намісників, які 
безпосередньо підлягали Відню. На чеських землях діяв місцевий сейм. 

 

 
 

Рис. 4.13. Австрійський  імператор Франц Йосиф І 

 
Друга половина ХІХ ст. характеризується активним процесом утворення широкої мережі чеських 

громадських організацій, культурно-спортивних спілок, позичкових та ощадних кас, різноманітних товариств і 
гуртків. Вони забезпечували можливість захисту національних, економічних, культурних інтересів та давали 
можливість накопичити досвід політичної діяльності. 

У 60-х роках ХІХ ст. ситуація в країні змінилася. П’ємонт забезпечив визволення італійських земель. 
Активізувався угорський національний рух. Погіршилась економічна ситуація. Політична й економічна криза 
змусила Відень здійснити кроки в напрямі децентралізації влади. У 1860 р. видано «Жовтневий диплом», 
який наділяв місцеві представницькі органи ширшою компетенцією. За центром закріпилися функції у сфері 
зовнішньої політики, оборони, фінансів, торгівлі й транспорту. У 1861 р. скликано сейм, більшість у якому 
належала німецькому дворянству й буржуазії.  

Нова суспільно-політична атмосфера сприяла появі першої чеської загальнонаціональна організації – 
Національної партії на чолі з Ф. Л. Рігером та Ф. Палацьким. Партія відстоювала ідею національної рівності, 
боролася за громадянські права, широкої автономії Чехії в історичних кордонах й розширення 
самоврядування

181
.  

Поразка в австро-прусській війні змусила владу піти на нові поступки. У 1867 р. імперію перетворено в 
дуалістичну монархію – Австро-Угорську імперію. Держава, по суті, була розділена на дві частини – угорську 

Транслейтанію та австрійську Ціслейтанію. Під владою Відня залишилося 17 королівств і земель, у тому 
числі й чеські. 

У грудні 1867 р. ухвалено конституцію Ціслейтанії. Вона проголошувала низку буржуазно-
демократичних свобод: рівність громадян перед законом, рівність їхньої участі в суспільних інститутах, 
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вільне пересування осіб та майна всією територією держави, недоторканність власності, особи, свободу 
слова й віри, право громадських відправ, свободу розвитку науки та освіти, рівність усіх народів у державі, 
захист національних мов, право навчатися рідною мовою.  

Австрійський парламент (рейхсрат) складався з двох палат. Виборче законодавство було досить 
недемократичним. Депутати верхньої палати призначалися імператором, нижньої – обиралися куріальною 
системою. Існувало чотири курії (поміщиків, торговців і промисловців, сільська й міська), виборці яких нерівно 
репрезентували різні верстви суспільства. Крім того, закріплювалися положення, що фіксували національну 
дискримінацію – існувала диспропорція в кількості депутатів, що обиралися німцями та чехами

182
. Рейхсрат 

Ціслейтанії щорічно скликався цісарем. Він оголошувався не представництвом народу, а земель. До нижньої 
палати депутати «посилалися» місцевими сеймами. 

Система дуалізму зумовила незадоволення в середовищі чеських політичних діячів. Чеські ліберали 
чинили пасивний опір. Зокрема, вони відмовлялися брати участь у засіданнях рейхсрату та Чеського сейму. 
Натомість наприкінці 1874 р. сформувалася Національна партія вільнодумців (младочехів). Її лідери 
наголошували на доцільності використання трибуни сейму та рейхсрату для обґрунтування й захисту вимог 
щодо демократизації суспільства, запровадження рівності, удосконалення парламентського устрою, розширення 
самоврядування, покращення системи освіти, стимулювання діяльності чеських підприємців тощо. Партія 
ставила за мету досягнення самостійності чеських земель, національної рівності та запровадження 
загального виборчого права. Ухвалена з’їздом Національної партії вільнодумців програма (1887 р.) вимагала 
надання автономії чеським коронним землям у складі Австро-Угорщини, засуджувала проект поділу Чехії на 
національні округи, наголошувала на необхідності закріплення прав чеської мови в адміністративних і 
судових органах, у системі народної освіти. Активна позиція діячів Національної партії вільнодумців 
перетворила її на лідера чеського національно-політичного руху кінця ХІХ ст.  

Водночас чеська політична палітра ставала все строкатішою. Утворилися Чеська соціал-демократична 
партія (1878 р.), Радикально-прогресистська партія (1897 р.), Радикально-правова партія (1899 р.), Чеська 
національно-соціальна партія, Чеська аграрна партія (1899 р.), Чеська народна (реалістична) партія (1900 р.) та 
інші, які репрезентували інтереси, наприклад, землевласників або певних конфесій. Для координації взаємодії 
партій (крім соціалістів) у 1900 р. створено Чеську національну раду. 

На початку ХХ ст. Чехія пережила економічну кризу, яка почалася ще в 1880–90-ті рр., що зумовило 
посилення концентрації промислового виробництва, росту значення монополістичних об’єднань і 
фінансового капіталу. Посилення позицій фінансового капіталу в економіці супроводжувалося підвищенням 
рівня експлуатації трудових мас у містах і селах. Важке економічне становище робітників і селян зумовило 
еміграцію чехів у Канаду, південноамериканські країни, Російську імперію (переважно на Волинь). Наростав 
страйковий рух.  

Перша світова війна (1914 р.) призвела до паралізації політичної діяльності робітничих організацій, до 
того, що провідні буржуазні партії повністю підтримували монархію Габсбургів. Чеські соціал-демократи 
разом з австрійськими соціал-демократами виступили за підтримку Габсбурзької монархії у війні.  

У період Першої світової війни (1914–1918 рр.) чеські землі не постраждали від воєнних дій, проте 
багато чехів брали участь у бойових діях на різних фронтах. Чеський народ зазнав значних людських утрат. 
В умовах Першої світової війни політизація чеського національного руху та дискредитація австро-угорської 
влади сприяли переходу більшості діячів національного руху на самостійницькі позиції.  

У ході війни намітився й процес політичного зближення чехів і словаків. Тісні контакти та консультації між 
одним із лідерів чеських емігрантських сил Е. Бенешом та словацьким діячем М. Штефаником завершилися 
утворенням у лютому 1916 р. в Парижі об’єднаної Чехословацької національної ради (ЧСНР). Рада вела 
дипломатичні переговори, старалась отримати згоду західних держав на утворення після війни Чехословацької 
держави. 31 травня 1918 р. в Піттсбурзі (США) «Словацька ліга» та «Чеське національне об’єднання» (за участі 
Т. Масарика) уклали угоду про утворення спільної чехословацької держави. Угода виходила з визнання 
самобутності словацької нації. 

 
 

Рис. 4.14. Томаш-Гарріг Масарик 

 
На початку 1918 р. в Чехії почалися страйки, політичні демонстрації, антивійськовий рух. Жовтневий 

всезагальний політичний страйк, який розпочався 14 жовтня 1918 р. наніс удар по Австро-Угорській імперії, 
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яка вже руйнувалася. Масові виступи чеських трудящих визначили республіканську форму виниклої 
Чехословацької держави. 28 жовтня 1918 р., у день, коли уряд Австро-Угорщини оголосив про намір укласти 
перемир’я з країнами Антанти, Празький національний комітет (об’єднання всіх чеських політичних партій, 
окрім соціал-демократів) перебрав до своїх рук цивільну та військову адміністрацію й оголосив про 
створення незалежної держави. 14 листопада 1918 р. в Празі на урочистому засіданні Тимчасових 
національних зборів проголошено Чехословацьку Республіку. Першим її президентом обрано Т. Масарика 
(рис. 4.14), а уряд «загальнонаціональної коаліції» очолив К. Крамарж

183
. 

 
4.3. Новітній період 

 
4.3.1. Чехословаччина в міжвоєнний період 

 

На Паризькій мирній конференції чехословацькому уряду вдалося задовольнити більшість своїх 
територіальних домагань. Кордони нової незалежної держави чехів і словаків визначалися Версальським    
(28 червня 1919 р.), Сен-Жерменським (10 вересня 1919 р.) та Тріанонським (4 червня 1920 р.) договорами. 
Так, кордони з Австрією та Німеччиною встановлювалися загалом по лінії колишнього австро-німецького 
кордону, а Чехословаччині виділялися «вільні зони» в Гамбурзькому та Щецинському портах. Австрія й 
Угорщина визнали не тільки незалежність Чехословацької Республіки (ЧСР), а й входження до її складу 
словацьких земель і Підкарпатської Русі.  

 

 
 

Рис. 4.15. Територія Чехословацької Республіки до 1928 р. 

 
Остаточно кордони країн, що постали на терені колишньої Габсбурзької монархії, визначалися 

Севрським мирним договором 1920 р. До ЧСР відійшли Чехія, Моравія, частина Сілезії, Словаччина та 
Підкарпатська Русь (рис. 4.15). Із 1928 р. Чехословацька Республіка поділялася на чотири землі (рис. 4.16). 

 

 
 

Рис. 4.16. Адміністративно-територіальний поділ Чехословаччини в 1928–1938 рр. 

 
Загальна територія ЧСР становила понад 140 тис. км

2
 із населенням 13,6 млн осіб. Нове державне 

утворення виявилося багатонаціональним (рис. 4.17): чехів – 6,8 млн, словаків – майже 2 млн, німців – понад 
3 млн, угорців – 750 тис., русинів (українців) – 460 тис.

184
. 

У лютому 1920 р. Тимчасові національні збори ухвалили конституцію країни. Згідно з нею ЧСР стала 
парламентською демократичною республікою. Виборче право ґрунтувалося на принципах загального, 
рівного, прямого й таємного голосування. Парламент складався з двох палат – палати депутатів та сенату. 
Саме вони мали право обирати президента терміном на сім років. Президентом ЧСР обрано Т. Масарика 
(рис. 4.14). 
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Рис. 4.17. Етнічна структура населення Чехословаччини в 1920 р. 

 
Підкарпатська Русь (сучасна Закарпатська область України) ставала автономією, а сейму краю 

надавалося право видавати закони з питань мови, освіти, конфесій, місцевого самоврядування. Усі 
законопроекти підлягали затвердженню президентом, який також призначав і губернатора краю. Усім іншим 
національним меншинам надавалося право розвивати національну культуру, користуватися своєю мовою, 
створювати національну школу та культурно-освітні організації. Там, де нацменшини становили понад 20 % 
населення, діловодство велося двома мовами – чеською й мовою меншини. Варто відзначити, що в умовах 
міжвоєнного періоду, коли українські землі потрапили до складу різних держав – СРСР, Польщі, Румунії та 
Чехословаччини, саме на чеських землях їм забезпечувалося найбільше прав. 

Не обійшлося без ускладнень у відносинах зі словаками. Угорщина не хотіла втрачати ці території й 
пробувала утримати їх різними методами. Будапешт підтримував спроби створення незалежних від Праги 
державних утворень. Так, наприкінці листопада 1918 р. в Пряшеві проголошено Східнословацьку Республіку, 
а на початку грудня – Незалежну Словаччину, однак такі проекти виявилися недієздатними

185
.  

На початку 1919 р. між Угорщиною та ЧСР відбувся збройний конфлікт. Він був спричинений 
революційними подіями в Угорщині, коли там перемогу отримали комуністи. У другій половині квітня 
чехословацькі та румунські війська вторгнулися на територію Угорщини, однак наприкінці травня угорська 
Червона армія перейшла в контрнаступ і захопила Східну Словаччину й Підкарпатську Русь. Тут розпочато 
перетворення в дусі комуністів – створення радянських органів влади, націоналізацію великих підприємств і 
землеволодінь, соціальні перетворення на зразок упровадження восьмигодинного робочого дня тощо. У 
червні 1919 р. у Пряшеві проголошено Словацьку Радянську Республіку (СРР) на чолі з А. Яноушеком. Це 
державне утворення проіснувало три тижні. Утручання Антанти зумовило відступ угорської Червоної армії й 
ліквідацію Словацької Радянської Республіки.. 

На початку 20-х років ХХ ст. Чехія уклала договори з Королівством сербів хорватів і словенців та 
Румунією, що заклало основи формування так званої Малої Антанти – структури, ініційованої Францією для 
запобігання можливості посилення позицій Німеччини. Дипломатичні відносини були налагоджені також із 
Польщею й Радянською Росією

186
. У 1934 р. Чехословаччина визнала де-юре СРСР, а в 1935 р. підписала з 

ним Договір про взаємодопомогу. 
У 1920-ті рр. молода Чехословацька держава пережила низку бурхливих подій, пов’язаних із класовою 

боротьбою й антиурядовими виступами (1919, 1920, 1925, 1927–1929 рр.). У цей період у Чехії активізували 
свою діяльність ліві політичні партії. У 1921 р. засновано Комуністичну партію Чехословаччини.  

Середина 30-х років ХХ ст. характеризувалася зростанням напруженості міжнародної ситуації, 
пов’язаної з приходом до влади А. Гітлера в Німеччині та його курсом, спрямованим на ревізію Версальсько-
Вашингтонської системи мирних договорів. У цих умовах активізувалася діяльність судетських німецьких 
сепаратистів, що об’єдналися навколо Судетсько-німецької партії. Її діяльність активно підтримувала 
гітлерівська Німеччина.  

Ситуація змусила чехів шукати додаткові гарантії своєї безпеки. У травні 1935 р. підписано радянсько-
чехословацький договір «Про взаємну допомогу». Документ містив застереження, що підтримка 
надаватиметься жертві агресії за умови участі Франції

187
. 

Розв’язання нових складних завдань, зумовлених зміною зовнішньополітичної ситуації, значною мірою 
лягло на плечі обраного в грудні 1935 р. президента Е. Бенеша (рис. 4.18). 

 

  
 

Рис. 4.18. Едвард Бенеш 
Джерело : http://uk.wikipedia.org/wiki/ 
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На початку 1937 р. німецький генеральний штаб, за вказівкою А. Гітлера, розробив план «Ґрюн», що 
передбачав провокацію у вигляді вбивства в Празі німецького дипломата, після чого мала відбутись окупація 
Чехословаччини.  

20 лютого 1938 р. Гітлер проголосив перед Рейхстагом промову, у якій заявив про намір об’єднати     
«10 мільйонів німців, що живуть по той бік кордону». Після цього начальник штабу чехословацької армії 
генерал Крейчі опублікував повідомлення про вжиті чехословацьким урядом заходи оборони. Уряд мав намір 
перенести військові заводи «Шкода» вглиб країни, увести цілодобову роботу на своїх восьми авіаційних 
заводах, завершити плани мобілізації промисловості й продовольчих ресурсів. Чехословаччина була рішуче 
налаштована чинити опір до кінця в боротьбі за свою незалежність.  

Після аншлюсу Австрії в березні 1938 р. реальна загроза нависла над чеськими землями, а доля 
Чехословаччини залежала від Франції, із якою ця республіка була пов’язана договором про взаємну 
допомогу. Чехословаччина мала для свого союзника величезне військове та політичне значення. Її армія, 
оснащена передовою військовою технікою, забезпечена відмінними кадрами, була однією з кращих у Європі. 
Чехословаччина мала потужну військову промисловість, технічний рівень якої піднято на дуже значну висоту. 
Саме географічне положення республіки в безпосередньому сусідстві з Німеччиною давало французькому 
союзнику можливість використовувати її як потужний кулак для удару в тил німецькому агресору в разі 
збройного зіткнення Франції з німцями, однак після лондонських переговорів 28–30 квітня 1938 р. 
французький уряд не думав про самостійну зовнішню політику. Вона приєдналася до вимоги англійської 
дипломатії за будь-яку ціну уникнути зіткнення з урядом Гітлера й прикласти всіх зусиль для мирного 
врегулювання взаємин Чехословаччини з гітлерівською Німеччиною. 

15 вересня прем’єр-міністр Н. Чемберлен на зустрічі з А. Гітлером у Берхтесгадені узгодив умови 
передання Німеччині Судетської області. На спільній нараді в Лондоні від імені британського та 
французького урядів керівництву ЧСР рекомендовано розпочати переговори з Німеччиною про передання 
територій із переважно німецьким населенням та скасувати дії договорів, пов’язаних із зобов’язаннями 
військового характеру. У випадку виконання цих умов Чехословаччині обіцяно міжнародні гарантії її нових 
кордонів, але президент Е. Бенеш відхилив ці пропозиції. 

Увечері 20 вересня британський та французький посли вручили Е. Бенешу ультиматум своїх урядів 
стосовно передачі Німеччині північно-західних районів із компактним проживанням німців. Попереджено, що 
в разі його невиконання ЧСР не матиме допомоги. 21 вересня уряд М. Годжі погодився задовольнити 
ультиматум. Це рішення спричинило гостру політичну кризу й відставку уряду. Новий кабінет на чолі з 
Я. Сирови  22 вересня оголосив загальну мобілізацію. 

У цих умовах нацистська Німеччина висунула нові вимоги: негайну передачу їй Судет та задоволення 
територіальних претензій Польщі й Угорщини. Увечері 26 вересня Гітлер виступив у берлінському Спорт-
паласі з новими погрозами проти Чехословаччини: «Якщо до 1 жовтня 1938 р. Судетська область не буде 
передана Німеччині, я, Гітлер, сам піду, як перший солдат, проти Чехословаччини».  

На відміну від Франції, Радянський Союз, відповідно до Договору про взаємодопомогу 1935 р.,  
висловив готовність надати військову допомогу чехам (рис. 4.19). Уже 25 вересня тридцять стрілецьких 
дивізій Червоної армії стояли на західних кордонах СРСР, а танкові підрозділи та авіація приведені в бойову 
готовність, проте Чехословаччина відмовилася від допомоги СРСР. 

 

 
 

Рис. 4.19. Радянська карикатура на політику  
умиротворення агресора західними державами 

 
Відмова уряду Франції виконувати свої союзницькі договірні зобов’язання призвела до того, що 

Чехословаччина 30 вересня 1938 р. була вимушена прийняти важкі умови угоди, підписаної лідерами Італії, 
Німеччини, Франції та Великобританії напередодні на міжнародній конференції в Мюнхені (рис. 4.20). 
Відповідно до угоди ЧСР мала до 10 жовтня передати Судети Німеччині, але гарантії нових кордонів 
надавалися лише після задоволення територіальних претензій Польщі й Угорщини. Представників уряду 
ЧСР повідомили про прийняті рішення лише після закінчення конференції

188
. 

Уже на початку жовтня вермахт окупував прикордонні райони ЧСР, захопивши також і землі, у яких, за 
Мюнхенською угодою, передбачалося проведення плебісциту. Водночас польські війська зайняли Тешинську 
область, а в листопаді угорські збройні підрозділи увійшли до південних районів Словаччини та 
Підкарпатської Русі. У результаті анексії ЧСР утратила майже третину території з п’ятимільйонним 
населенням та понад 40 % промислового потенціалу, значну частину сировинних і паливних ресурсів, 
комунікації й оборонні споруди на кордонах. 
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Рис. 4.20. Мюнхенська конференція 1938 р. 

 
Е. Бенеш 5 жовтня 1938 р. пішов у відставку й згодом емігрував до США. Президентом Чехословаччини 

з листопада 1938 р. став колишній голова Вищого адміністративного суду Е. Гаха. У жовтні 1938 р.  
заборонено діяльність Комуністичної партії Чехословаччини, а в грудні влада офіційно оголосила про 
розпуск компартії та інших прогресивних організацій

189
. 

6 жовтня 1938 р. у Братиславі лідери Словацької народної партії, скориставшись моментом, 
проголосили автономію Словаччини. На чолі словацького уряду став Й. Тісо. Автономії домоглися й 
українські політичні сили Підкарпатської Русі, де місцевий уряд очолив А. Бродій. У листопаді 1938 р. в Празі 
Національні збори ухвалили закон «Про автономію Словаччини та Підкарпатської Русі»

190
. Словаччина 

проголошувалася «незалежною» й на її території встановлено маріонетковий клерикально-фашистський  
режим, який перебував у повній залежності від гітлерівської Німеччини.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

Рис. 4.21. Нацистський парад у Празі 15 березня 1939 р. 

 

 
 

Рис. 4.22. Зустріч Еміля Гахи з Адольфом Гітлером 

 
Навесні 1939 р. Чехословаччина припинила своє існування. 15 березня А. Гітлер поставив перед           

Е. Гахою ультиматум і змусив його погодитися на створення, замість ЧСР, «Протекторату Богемії й Моравії» 
з уключенням його до складу Німеччини. 15 березня 1939 р. війська фашистської Німеччини, не зустрівши 
опору, зайняли Чехію й Моравію (рис. 4.21). Закарпатська Україна та деякі південні райони Словаччини 
окуповано хортистською Угорщиною. Керував підпорядкованою територією імперський протектор                    
К. фон Нейрат, під контролем якого діяли і «державний президент» Е. Гаха (рис. 4.22), і голова уряду 
генерал А. Еліаш. Так перестала існувати Чехословаччина як суверенна держава.         

 
4.3.2. Чеські землі в період Другої світової війни 

 
Політика окупаційної влади, яка була спрямована на викачування ресурсів для забезпечення 

мілітаристських цілей фашистської Німеччини, позбавлення чехів автономії та нав’язування тоталітарної 
моделі, спричинила появу національного руху Опору. Починаючи з літа 1939 р., виділилося кілька політичних 
угруповань різного спрямування. Так, угруповання «Захист нації» утворене колишніми військовими, які 
основною формою боротьби обрали збір розвідувальної інформації. «Петиційний комітет – залишаємося 
вірними» складали переважно представники інтелігенції соціал-демократичної орієнтації, які підтримували 
зв’язок з емігрантськими силами. Діяли також і структури Комуністичної партії Чехословаччини (КПЧ).  

У 1940 р., окрім центру чеської еміграції в Лондоні, який гуртувався навколо голови Чехословацького 
національного комітету Е. Бенеша, сформувався ще один еміграційний центр у Москві – «закордонне бюро 
КПЧ», очолюване К. Готвальдом. Ці дві структури навесні 1940 р. налагодили координацію за допомогою 
утворення «Центрального керівництва внутрішнього опору» (ЦКВО). 

                                                 
189

 Чехия // Советская историческая  энциклопедия / гл. ред. Е. М. Жуков. – М. : Изд-во «Сов. энцикл.», 1974. – Т. 15. –       
С. 912. 

190
 Яровий Валерій. Новітня історія Центральноєвропейських та Балканських країн. ХХ століття : підруч. для вищ. навч. 

закл. / Валерій Яровий. – К. : Генеза, 2005. – С. 564–565. 



 
195 

Емігрантський уряд Е. Бенеша увійшов до складу антигітлерівської коаліції. 18 липня 1941 р. підписано 
радянсько-чехословацький договір про взаємодопомогу в боротьбі проти гітлерівської Німеччини. Поряд з 
іншим договір фіксував згоду на формування в СРСР чехословацьких військових підрозділів. 

Гестапо активно боролося з проявами непокори та опору. Здійснювалися масові арешти, репресивні 
заходи, провокації тощо. Після початку Другої світової війни нацисти арештували понад 2 тис. жителів Чехії, 
переважно представників чеської інтелігенції, і помістили їх у німецькі концентраційні табори в Дахау й 
Бухенвальді

191
. На середину 1941 р. все керівництво КПЧ було знищене. Друге підпільне керівництво КПЧ 

більше орієнтувалося на співпрацю з проемігрантськими структурами руху Опору, прагнуло до самостійності 
від Москви. У результаті переговорів між ЦКВО і КПЧ у вересні 1941 р. створено Центральний національно-
визвольний комітет Чехословаччини (ЦНВКЧ). 

Зі зміною у вересні 1941 р. імперського протектора на Р. Гейдріха посилилася каральна діяльність 
гестапо. У містах запроваджено надзвичайний стан. Заарештовано та страчено голову уряду А. Еліаша. 
Майже 500 чеських антифашистів розстріляно, а  2300 – потрапили до концтаборів. 

Наприкінці 1941 р. на території СРСР (м. Бузулук) розпочалося формування чехословацьких військових 
підрозділів на чолі з підполковником Л. Свободою. Чехословацька бригада нараховувала близько трьох 
тисяч бійців, які брали участь у боях за визволення України. Згодом її перетворено на армійський корпус. 

У кінці травня 1942 р. убито Р. Гейдріха. Новий протектор К. Далюге запровадив надзвичайний стан. 
Понад п’ять тисяч антифашистів-підпільників страчено або відправлено до концтаборів. Гестапо вдалося 
ліквідувати друге нелегальне керівництво КПЧ та нанести критичних ударів по інших антифашистських 
об’єднаннях. Відновити свою діяльність КПЧ удалося наприкінці 1942 р. У цей період вона розпочала 
організацію діяльності партизанських загонів. 

У грудні 1942 р. підписано Московський радянсько-чехословацький договір, який передбачав взаємну 
допомогу й підтримку у війні та розвиток співробітництва в післявоєнний період. Відбулися також переговори 
між керівниками московського й лондонського емігрантських центрів чеського руху Опору.  

У процесі переговорів накреслено програму післявоєнного оновлення країни та досягнуто домовленості 
про виселення німців. КПЧ відмовилась увійти до складу лондонського уряду, запропонувавши сформувати 
«уряд національного фронту». 

Швидке наближення Радянської армії до кордонів Чехії спровокувало нову хвилю репресій проти 
чеського руху Опору. Так, улітку 1944 р. гестапо ліквідувало третій склад підпільного керівництва КПЧ. 
Четверте нелегальне керівництво КПЧ розпочало свою діяльність у грудні 1944 р. Його очолили                     
Й. Смрковський та Й. Гаєк. Невдовзі сформовано Чеську національну раду (ЧНР), яка вперше зібралася в 
лютому 1945 р. під головуванням професора А. Пражака. Комуністи взяли курс на підготовку збройного 
повстання, початком якого мав стати страйк, і створення національних комітетів та гвардії – основи (разом із 
партизанами) нової революційної армії. Навесні 1945 р. в Чехії діяло майже 120 партизанських загонів            
(7,5 тис. бійців), проте їхня діяльність носила локальний характер. 

Наприкінці квітня завершилося формування Чеської народної ради (ЧНР), до якої увійшли представники 
КПЧ, Національно-соціалістичної, Народної та інших партій. 30 квітня Рада ухвалила звернення, у якому 
підтримувала створення у квітні в Кошице (сучасна Словаччина) чехословацького коаліційного уряду. У 
документі містилися вимоги «швидкого й суворого покарання зрадників і колабораціоністів»; установлення 
«економічної демократії» (націоналізації земних надр, лісів, промислових підприємств, транспорту, торгівлі); 
здійснення земельної реформи на основі принципу «землю тому, хто її обробляє». 

5 травня 1945 р. розпочалося чеське Національне повстання в Празі. У його підготовці брали участь 
представники різних політичних партій, що входили до ЧНР, а також військові. Повстанці захопили 
радіостанцію та закликали населення до опору. У багатьох чеських областях розгорнулася партизанська 
боротьба. У цих умовах ЧНР заявила, що бере на себе функції законодавчої й виконавчої влади в Чехії. 

У критичний момент, коли 6 травня переважаючі німецькі війська взяли під контроль значну частину 
Праги, чехам надали допомогу підрозділи власівської «Російської визвольної армії» (РВА). Власівці 
розраховували, що в Прагу вступлять американські війська, які перебували недалеко від міста. Однак 
зрозумівши, що армія США не збирається рухатися далі на схід, підрозділи РВА 7 травня залишили місто. 
Уранці 9 травня 1945 р. в Прагу вступили радянські війська, які звільнили її від залишків гітлерівських військ. 
Понад 860 тис. німецьких солдатів й офіцерів потрапили в полон. Дії партизанів та повстанців у цей період 
злились у спільні операції з Червоною армією, які завершилися 11 травня

192
. 

 
4.3.3. Установлення комуністичної влади  

на чеських землях 

 
Утвердження комуністів при владі в країнах Центрально-Східної Європи відбувалося двома основними 

етапами. Перший охоплював період від закінчення війни до середини 1947 р., коли основною моделлю 
державного устрою була так звана «народна демократія», в основі якої лежала концепція «національних 
шляхів до соціалізму». Термін «народна демократія» повинен був продемонструвати відміни форми устрою 
як від «старої демократії» (буржуазної), так і від радянської форми політичної влади. 
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Концепція «національних шляхів до соціалізму» ґрунтувалася на поступовому русі до нового ладу за 
допомогою еволюційного розвитку, а не революції. Цей еволюційний процес мав орієнтуватися на 
громадянський мир і широкий міжкласовий союз, виключивши громадянську війну й диктатуру пролетаріату. 
В економіці повністю заперечувалася радянська практика насильницької експропріації приватної власності, 
що повинна була трансформуватися в загальнонародну поступово.  

Така «м’яка» модель була вигідна й СРСР, який отримував істотне розширення сфери свого впливу й 
поряд із цим міг продемонструвати, що нікому не нав’язує свій лад силою

193
. 

Ще до визволення території Чехословаччини від окупантів піднімалося питання про організацію влади 
на визволених територіях. Із цією метою в кінці березня 1945 р. у Москві відбулися переговори між 
емігрантським урядом, Словацькою національною радою та Московським закордонним бюро КПЧ. 
Результатом цієї зустрічі стало формування Національного фронту чехів і словаків (НФЧС).  

5 квітня 1945 р. у Кошице (Словаччина) оголошено про створення чехословацького коаліційного уряду 
на чолі зі З. Фірлінгером. Президентом став Е. Бенеш. Відновлено дію конституції 1920 р. зі змінами й 
доповненнями відповідно до програми НФЧС

194
.  

У травні 1946 р. відбулися парламентські вибори. Найбільше голосів на них отримали комуністи (38 %), 
Національно-соціалістична партія – НСП (18,3 %), Народна – НПЧ (15,6 %), ДПС (14 %), Соціал-
демократична – СДПЧ (13 %). Сформовано коаліційний уряд на чолі з лідером КПЧ К. Готвальдом. 
Представники компартії обіймали посади міністрів внутрішніх справ, фінансів, сільського господарства

195
. 

«Холодна війна» внесла істотні корективи у відносини Радянського Союзу з країнами «народної 
демократії». Комуністичний рух, керований Москвою, уключався в процес конфронтації й став однією з його 
провідних сил.  

Із середини 1947 р. ситуація в Європі змінилася – комуністи втратили свої позиції у Франції, Італії та 
Фінляндії, вони зазнали поразки в Греції. Й. Сталін (рис. 4.23) узяв курс на форсування революційного 
процесу.  

                                                   
 

Рис. 4.23. Чеські карикатури на Й. Сталіна 

 
У комуністичному русі відбулося повернення до ідеї «єдиного фронту» проти імперіалізму, а по суті – 

відновлення сталінського розуміння інтернаціоналізму як вірності СРСР, підпорядкування країн соціалістичного 
блоку радянській зовнішній політиці.  

Боячись утратити свої позиції й прагнучи всіма силами захистити Східну Європу від американського 
впливу, Москва форсувала в цих країнах соціально-економічні та політичні перетворення.  

Другий етап відносин характеризується встановленням у Східній Європі таких режимів, коли радянська 
модель розвитку визнавалася єдино прийнятною. Розпочався процес падіння коаліційних урядів «народного 
фронту» й установлення комуністичного правління
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.  

Улітку 1947 р. уряд Чехословаччини під тиском СРСР відмовився від участі в плані Маршала, 
запропонованого США. Спроби комуністів посилити свої позиції в країні за рахунок соціально-економічних 
перетворень за радянським зразком, зокрема здійснення форсованої націоналізації підприємств, спричинили 
політичну кризу на початку 1948 р. Представники інших партій спробували блокувати діяльність уряду з 
метою скинення К. Готвальда. Натомість комуністи спровокували загальний страйк на свою підтримку. Це 
забезпечило можливість комуністам зберегти владу та створити новий уряд, хоч і на компромісній основі, 
але з більш лояльним до них складом.  

Отже, лютневі події 1948 р. забезпечили для комуністів можливість зміцнити свої позиції в країні. Вони 
практично витиснули з політичного життя своїх опонентів. Розпочалися переслідування та репресії. 

У травні 1948 р. прийнято нову Конституцію, яка, зберігаючи формально існуючі політичні інститути, 
реальну владу передавала КПЧ. Е. Бенеш, який не підписав редакцію цієї конституції, пішов у відставку. 
Новообраним президентом став Клемент Готвальд (рис. 4.24), що закріпило перемогу комуністів у країні. 
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Рис. 4.24. Клемент Готвальд 

 
Комуністична влада здійснювала перетворення в радянському дусі. У політичній сфері закріплено 

монополію комуністичної партії. В економці взято курс на ліквідацію приватного сектору. У промисловості 
інтенсифікувалась індустріалізація. Особливо це відчувалося на словацьких землях. Супроводжувалися ці 
процеси переслідуваннями та репресіями інакодумців і незадоволених. Число репресованих станом на    
1953 р. у ЧСР становило близько 280 тис. осіб

197
. Інструментами терору нової влади стали сфабриковані 

політичні справи, концтабори, примусові роботи на уранових родовищах тощо. Паралельно Радянський 
Союз економічною допомогою прагнув закріпити позиції комуністів у країні. Так, із СРСР постачалося 90 % 
вугілля, 80 % залізної руди, 80 % нафти, 70 % алюмінію, 40 % вовни тощо

198
. 

 
4.3.4. Празька весна 1968 р. 

 
Початок лібералізації в СРСР, зумовленої смертю Й. Сталіна, зачепив і чеські землі. Переоцінка 

минулого в Кремлі створювала не тільки прецедент, а й, певною мірою, «зразок для наслідування», що 
досить швидко поширився на Центрально-Східну Європу. Усередині комуністичної еліти країн «соціалістичного 
табору» почалася боротьба за лідерство, у якій використовували як «карту десталінізації», так і розбіжності в 
керівництві КПРС. При цьому зміни в керівництві відбулись і в ЧСР. У березні 1953 р. помер К. Готвальд і 
президентом обрали А. Запотоцького (рис. 4.25), а першим секретарем ЦК КПЧ у вересні цього ж року став 
А. Новотний (рис. 4.26). 

 
 

Рис. 4.25. Антонін Запотоцький 

 
Атмосфера «відлиги» сприяла суспільній активізації. ХХ з’їзд КПРС поставив на порядок денний 

питання щодо оцінки минулої політики КПЧ і спрямування подальшого розвитку країни. Пленум ЦК КПЧ, що 
відбувся у квітні 1956 р., засудив культ особи Й. Сталіна та його вплив на ЧСР. 

 

 
 

Рис. 4.26. Антонін Новотний 
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Тенденцію певної лібералізації політичного курсу припинено подіями в Угорщині й Польщі в 1956 р. 
Після них жорсткішим став ідеологічний контроль усередині радянського суспільства та над політичною 
обстановкою в країнах соціалістичного табору. У цих умовах консервативне крило керівництва КПЧ не тільки 
зберегло свій вплив, а й розпочало ідеологічний наступ на творчу інтелігенцію. 

У липні 1960 р. Національні збори прийняли нову Конституцію. Вона констатувала завершення 
побудови соціалістичного суспільства й країна, відповідно, отримала нову назву – Чехословацька 
Соціалістична Республіка (ЧССР). Основний закон закріплював домінуюче положення комуністичної 
партії. Одночасно суттєво обмежувалась автономія Словаччини. 

У другій половині 1960-х років у Чехословаччині всередині комуністичної партії й поза нею почала 
формуватися платформа специфічного чехословацького шляху до соціалізму з дієвою економікою та 
демократичною політичною системою – за соціалізм «із людським обличчям». Активізувалася громадськість. 

У червні 1966 р. на XIII з’їзді КПЧ затверджено програму реформ, запропоновану комісією О. Шика. 
Передбачалося часткове запровадження ринкових відносин у ЧССР при збереженні центральних органів 
управління, розширення прав підприємств, стимулювання ініціативи робітників тощо.  

Занепокоєння А. Новотного можливістю поширення демократичних тенденцій економічних реформ на 
політичну сферу спричинило процес їх гальмування. У січні 1967 р. скасовано закон про лібералізацію 
цензури, а ЗМІ переходили під контроль Міністерства культури. Як пояснив керівник партії: «демократія та 
свободи мають свої межі». Незадоволених таким поворотом політики влади піддано переслідуванням
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.  

У жовтні 1967 р. празькі студенти організували демонстрацію, для придушення якої влада використала 
силові методи. Це викликало осуд як серед громадськості, так і серед низки партійних функціонерів. Так 
визріла гостра політична криза, яка чітко проявилася на жовтневому пленумі ЦК КПЧ. На ньому А. Дубчек 
піддав різкій критиці політику А. Новотного. Тут же засуджувалося зосередження в одних руках функцій 
лідера партії та глави держави. 

У грудні 1967 р. відбувся пленум ЦК КПЧ, на якому О. Шик проаналізував стан економіки країни й 
зажадав не тільки зміни керівництва, а й скасування заборони на утворення та легалізацію опозиційних 
угруповань. Висунуто також пропозицію відсторонити А. Новотного від влади. На січневому пленумі 1968 р. 
ЦК КПЧ першим секретарем обрано А. Дубчека (рис. 4.27), проте А. Новотний, який залишався на посаді 
президента ЧССР, і його прихильники ще зберігали значну владу та вплив. 

 

 
 

Рис. 4.27. Александр Дубчек 

 
Програма реформаторів прагнула поєднати засади соціалізму з елементами ринкової економіки та 

демократії. Заходи спрямовувалися проти чиновницької номенклатури. Передбачалося звузити компетенцію 
партійних органів суто політичною сферою, розширити підприємницьку ініціативу.  

Особливої інтенсивності процеси набули навесні 1968 р. після того, як у березні скасовано цензуру й 
відкрито шлях для широкого громадського обговорення гострих проблем та для викриттів. Почали з’являтися 
нові громадсько-політичні об’єднання – «Клуб активних непартійних», «Клуб колишніх засуджених за 
антидержавну діяльність», «Коло незалежних письменників». Широкої популярності набув рух під гаслом 
«профспілки без комуністів», а прокомуністична спілка молоді розкололася на двадцять об’єднань. 
Активізувався національний рух у Словаччині.  

Хвиля громадянського піднесення спричинила відставку 22 березня 1968 р. А. Новотного з посади 
президента. Наприкінці березня 1968 р. практично всі ключові посади й у центральних, і в місцевих органах 
влади зайняли прихильники реформ. Так, головою Національних зборів став Й. Смрковський, прем’єр-
міністром – О. Чернік, віце-прем’єром – О. Шик, міністром внутрішніх справ – Й. Павел
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. 30 березня 

президентом ЧССР обрано генерала Людвіка Свободу (рис. 4.28).  
Улітку 1968 р. «бродіння суспільства» при збереженні економічної напруги переросло в суспільно-

політичну кризу. Засоби масової інформації вийшли з-під партійної цензури, авторитет КПЧ стрімко падав.    
А. Дубчек практично не контролював ситуацію ні в партії, ні в ЦК. Небезпека для комуністів посилювалася 
тим, що на осінь були призначені вибори до Національних зборів, у результаті яких КПЧ могла цілком 
реально втратити монополію на владу.  
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Рис. 4.28. Людвік Свобода 
 

Намагаючись повернути авторитет у суспільстві, керівництво КПЧ вирішило піти на реформування 
партії зверху. Для цього передбачалося внести зміни до статуту, зокрема змінити формулювання принципу 
демократичного централізму, надавши більшу самостійність низовим організаціям. 

Процеси в Чехословаччині викликали настороженість і нерозуміння в країнах «соціалістичного табору». 
До Москви надходили висловлення невдоволення з Польщі, влада якої побоювалися розповсюдження 
«празької весни» на свою територію. Дуже лояльна позиція А. Дубчека в ставленні до ФРН, яка розглядала 
можливість надання Чехословаччині кредиту для проведення економічних реформ, викликала роздратування з 
боку НДР. Крім того, А. Дубчек зайняв особливу, відмінну від Москви позицію у відносинах із Югославією та 
Румунією. У Кремлі розцінили цей крок одночасно і як об’єднання опозиційних сил у рамках «соціалістичного 
табору», і, що більш важливо, як істотне ослаблення південного флангу Варшавського договору.  

У середині липня 1968 р. керівники країн Організації Варшавського Договору (ОВД) звернулися до 
лідерів КПЧ із «листом п’яти». У документі пролунав заклик розпочати рішучий наступ на «праве крило» в 
партії й усі «антисоціалістичні сили» в ЧССР, а також заборонити всі політичні організації 
«антисоціалістичної» спрямованості та відновити цензуру. Керівництво КПЧ рішуче відмовилося від 
проведення заходів, запропонованих лідерами країн ОВД. У відповіді на лист наголошувалося, що «КПЧ 
намагається продемонструвати, що вона здатна на інші політичні методи, аніж бюрократично-поліцейські», а 
також рішуче відкидалися будь-які спроби втручання у внутрішні справи країни

201
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На зустрічі Л. Брежнєва й А. Дубчека в Чиєрна-над-Тисою та на нараді братніх партій (за участю КПРС, 
КПЧ, компартій Болгарії, Угорщини, Польщі й НДР) 3 серпня 1968 р. А. Дубчек зажадав виведення 
тридцятитисячного радянського контингенту, що залишився в країні після закінчення маневрів наприкінці 
червня 1968 р. Зі свого боку, Л. Брежнєв наполягав на «нормалізації» політичної атмосфери в країні. 
Переговори закінчилися тим, що чехословацька сторона підтвердила лояльність до СРСР та ОВД, 
зобов’язалася протидіяти антирадянським настроям, а радянське керівництво обіцяло вивести війська з 
країни й припинити напади на реформаторів у пресі. 

Усі наступні кроки Л. Брежнєва, Я. Кадара та інших керівників «соціалістичного табору» зміцнили в них 
упевненість у тому, що А. Дубчек наполягає на продовженні реформ. Крім того, він не хоче й не може 
укласти компроміс із «правими» силами в партії, оскільки його авторитет і здатність контролювати ситуацію 
вичерпані. Кінець радянського соціалізму в Чехословаччині був усім очевидний. Після тривалих вагань             
Л. Брежнєв під сильним тиском керівництва НДР ухвалив рішення про початок інтервенції об’єднаних військ 
країн – учасниць Варшавського договору на територію Чехословаччини

202
.  

 

 
 

Рис. 4.29. Серпневі події 1968 р. 
Джерело : Мельник Александр. Августовские события – аналогия прошлого // 

http://kavkasia.net/World/article/1285995081.php. 
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У ніч із 20 на 21 серпня 1968 р. півмільйонні війська країн ОВД (крім румунських) увійшли на територію 
ЧССР. У військовому відношенні десантно-наземна операція (операція «Дунай») була добре спланована й 
здійснена успішно. Чехословацькі війська, за наказом свого командування, не чинили опору, а окупаційні 
підрозділи швидко оволоділи засобами зв’язку, військовими складами, стратегічними комунікаціями
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Однак інтервенція зазнала повної політичної поразки: по всій Чехословаччині прокотилася хвиля 
масових протестів населення. 21 серпня радянське консульство в Братиславі оточила багатотисячна юрба 
словаків, яку розігнали танковими пострілами поверх голів протестуючих людей (рис. 4.29). У столиці й в 
інших населених пунктах країни невдовзі налагоджено діяльність підпільних радіостанцій та випуск 
нелегальних газет, а населення в різних акціях протесту висловлювало підтримку керівництву на чолі з                  
А. Дубчеком і засуджувало інтервенцію. У процесі стихійних виступів проти вторгнення військ країн – членів 
Організації Варшавського договору загинули десятки осіб. Були заарештовані та відправлені літаком до 
Москви А. Дубчек, Й. Смрковський, О. Чернік, Б. Шимон, Ф. Кригель, Й. Шпачек й ін. 

В одному з цехів заводу ЧКД (у Височанах – передмісті Праги) 22 серпня 1968 р. відбувся надзвичайний 
XIV з’їзд КПЧ, на якому були присутні дві третини обраних делегатів. До керівних органів партії на з’їзді 
обрано всіх вивезених у Москву партійних лідерів. Делегати прийняли резолюцію й звернення до 
комуністичних і робітничих партій світу, у яких засуджувалась окупація країни військами ОВД. Аналогічні 
рішення 26 серпня прийняв у Братиславі надзвичайний з’їзд Комуністичної партії Словаччини. Національні 
збори та чехословацький уряд солідаризувалися з рішеннями височанського з’їзду КПЧ, а 27 серпня в країні 
відбувся одногодинний страйк
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. Світова громадськість різко засудила дії СРСР і його союзників щодо 

уведення військ (рис. 4.30). 

 
 

Рис. 4.30. Західна карикатура на Л. Брежнєва, який придушив «Празьку весну» 

 
Це змусило керівництво КПРС піти на другий етап переговорів із А. Дубчеком та його прихильниками. У 

вересні А. Дубчек був змушений підписати в Москві протокол, згідно з яким серпневі події розцінювалися як 
«антисоціалістичний переворот». Процес «нормалізації ситуації» затягнувся на довгі роки.  

На підтримку продовження курсу реформ проводилися масові маніфестації студентів, присвячені 50-й 
річниці утворення ЧСР, які набули яскраво вираженого антирадянського характеру. Акція самоспалення 
студента Карлового університету  Я. Палаха на Вацлавській площі 16 січня 1969 р. викликала нову хвилю 
демонстрацій. 

Окупацію Чехословаччини засуджено урядами багатьох країн світу, у тому числі й соціалістичних – 
СФРЮ, Румунії, Албанії та Китаю (рис. 4.31), однак 21 серпня 1968 р. на засіданні Ради Безпеки ООН 
резолюцію, яка засуджувала вторгнення та вимагала негайного виведення окупаційних військ, не прийнято 
через радянське  вето. 

 

 
 

Рис. 4.31. Події навколо ЧССР 1968 р. 
Джерело : Кіндер Г., Хільгеман В. Всесвітня історія: dtv-Atlas. – К. : Знання-Прес, 2001. – С. 558. 
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У середині жовтня 1968 р. в Празі підписано договір про «тимчасове перебування» в ЧССР                   
70-тисячного контингенту радянських військ

205
. 1 січня 1969 р. вступив у дію прийнятий Національними 

зборами конституційний закон, згідно з яким ЧССР стала федеративною державою двох рівноправних 
народів – чехів і словаків. Країна складалася з Чеської Соціалістичної Республіки (ЧСР) і Словацької 
Соціалістичної Республіки (ССР). Наступним кроком стало зміщення А. Дубчека та його оточення. 17 квітня 
1969 р. Першим секретарем ЦК КПЧ призначено Г. Гусака (рис. 4.32). Створено Чеську національну раду, яку 
очолив Е. Ербан, і сформовано новий уряд на чолі з Й. Корчаком. 

 

 
 

Рис. 4.32. Густав Гусак 

 
6 травня 1970 р. Г. Гусак підписав договір про союз із СРСР у новій редакції. Він здійснив сильний тиск 

на ЦК КПЧ, яке «схвалило» радянську інтервенцію. Реформи в Чехословаччині стали поступово згортатися.  
 

4.3.5. «Оксамитова революція» 1989 p. і розпад Чехословаччини 

 
Політика Г. Гусака зводилася до відтворення жорсткої тоталітарної моделі. Неефективні методи 

управління й неповороткі економічні механізми спричинили поступове накопичення кризових моментів. Їх 
вирішення режим значною мірою намагався забезпечити радянськими кредитами та постачанням сировини й 
матеріалів за пільговими цінами. На рубежі 80-х років ХХ ст. адміністративно-директивне управління 
поширилося не лише на економіку, а й на культуру, освітню та наукову сфери. 

Важливою подією в ЧССР стало оприлюднення на початку січня 1977 р. декларації («хартії»), у якій 
містилися не тільки критика чинного політичного режиму, а й конструктивні пропозиції щодо демократизації 
суспільства. Серед 248 осіб, які поставили свій підпис під декларацією хартії, були В. Гавел, Л. Вацулик,                 
І. Гаєк, котрі закликали поважати права людини й політичні свободи. 

Наприкінці 1977 р. під декларацією поставлено майже 800 підписів. Надалі назву «Хартія-77» отримала 
група, що об’єднувала певне коло активістів правозахисного руху та політичних дисидентів, які в умовах 
тоталітарного режиму намагалися протистояти свавіллю влади.  

Середина 1980-х років лише посилила кризові явища в існуванні соціалістичного режиму, масові 
незадоволення й активізацію громадських організацій. Додатковим каталізатором суспільного піднесення 
стала «перебудова» М. Горбачова в СРСР і процеси, які вона спровокувала в країнах соціалістичного 
табору.  

Із січня по вересень 1989 р. в Празі відбувалися численні демонстрації протесту. Усі вони придушені 
поліцією, а лідери дисидентів періодично піддавалися арештам. 17 листопада 1989 р. пройшла 
п’ятнадцятитисячна студентська демонстрація. Щоб її розігнати, влада застосувала спецпідрозділи. Під час 
зіткнень поранено 143 особи, а понад 100 – заарештовано
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. У наступні дні студенти університету й 

представники художньої інтелігенції почали страйк. 20 листопада створено союз усіх опозиційних сил країни, 
який отримав у чеських землях назву Громадського форуму під керівництвом драматурга та правозахисника 
Вацлава Гавела, а за мету ставили «мирний перехід від комуністичного режиму до демократії».  

Правляча партія виявилася неспроможною вести політичну боротьбу з опозицією. 24 листопада на 
позачерговому Пленумі ЦК КПЧ подав у відставку не тільки перший секретар, а й інші керівники. На п’ятий 
день демонстрацій протесту пішло у відставку політбюро ЦК КПЧ, подав у відставку також уряд. Опозиції 
запропонували четверту частину місць у новому уряді, але цю пропозицію не прийнято. Оскільки новий уряд 
відмовився беззастережно передати владу опозиції ‒ вона перейшла до наступного акту «революції».  

Наростаючий протест досяг кульмінації 25 листопада, коли на мітинг у Празі зібралося 750 тис. людей. 
26 листопада в центрі Праги відбувся грандіозний мітинг, через день розпочався загальний страйк по всій 
країні (рис. 4.33). На наступному тижні все-таки був сформований федеральний уряд, у якому комуністи й 
опозиція одержали однакову кількість місць. 29 листопада парламент відмінив статтю конституції про керівну 
роль комуністичної партії. На початку грудня президент Г. Гусак подав у відставку. 

Так чехи дійсно м’яко, але наполегливо відстояли свій шлях побудови вільного демократичного 
суспільства з ринковою економікою. Ця трансформація заслужено отримала назву «оксамитової» (чес. 
sametová revoluce), або «ніжної революції».  
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Рис. 4.33. Вуличні протести в Празі в листопаді 1989 р. 
Джерело : Оксамитова революція // http://uk.wikipedia.org/wiki/. 

 

29 грудня 1989 р. Федеральні збори обрали Вацлава Гавела (рис. 4.34) президентом Чехословаччини, а 
Александра Дубчека – своїм головою. У лютому 1990 р. В. Гавел  відвідав Москву й прийняв вибачення 
радянського уряду за збройне вторгнення 1968 р., а також одержав обіцянку про виведення з Чехословаччини 
всіх радянських військ до липня 1991 р.  

 
 

Рис. 4.34. Вацлав Гавел (1936–2011) 

 
Наступного місяця Федеральні збори узаконили приватне підприємництво, схвалили приватизацію 

державних промислових підприємств. 20 квітня 1990 р. з поваги до національних почуттів словаків змінено 
офіційну назву Чехословаччини. Вона стала називатися Чеською й Словацькою Федеративною 
Республікою (ЧСФР). 

На початку червня 1990 р. відбулися перші після 1946 р. вільні вибори, які ознаменували завершення 
перехідного періоду від монополії партійно-державної влади до політичного плюралізму. Громадський форум 
і ГПН отримали 46,5 % голосів, чеські та словацькі демократи – 19 %, Комуністична партія Чехословаччини – 
13,4 %. Новий федеральний уряд М. Чалфи складався лише з представників демократичних сил. У Чехії 
уряд очолив П. Пітгарт, а в Словаччині – В. Меч’яр
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У нових умовах змінилися зовнішньополітичні пріоритети чехів. Своїм завданням вони поставили 
інтегруватися до структур НАТО та ЄС. Із метою інтенсифікації цих процесів 15 лютого 1991 р. створено 
Вишеградське об’єднання, до якого увійшли Чехословаччина, Польща й Угорщина. Однак, замість того, щоб 
консолідувати свої зусилля, кожна з країн рухалася до цієї мети самостійно.  

Чехословаччина відома не тільки «оксамитовою революцією», а й найбільш «м’яким» переходом до 
ринкової економіки. Результати централізованого управління економікою та недостатньо послідовного 
проведення реформ призвели до порушення рівноваги з усіх основних показників, надзвичайно великих 
капіталовкладень, виникнення величезного внутрішнього боргу. Усе це підкріплювалося зношеністю 
виробничого устаткування й будівель, недостатнім розвитком інфраструктури та погіршенням стану 
навколишнього середовища. 

Ініціаторами нової економічної реформи стали Вальтер Комарек та його колеги з Інституту 
прогнозування Чехословацької академії наук. Необхідність її проведення й теоретичне обґрунтування 
викладені в «Генеральному прогнозі соціального та економічного розвитку Чехословаччини на період до    
2010 року», розробленому в 1987 р., а в листопаді 1989 р. В. Комарек обнародував радикальний варіант 
реформи.  

Основні її положення лягли в основу економічної програми уряду національної злагоди, що прийшов до 
влади в грудні 1989 р. (В. Комарек став у ньому заступником прем’єр-міністра): перехід до ринкової 
економіки, плюралізм форм власності та демонополізація виробництва. Одночасно виникла потреба в 
прийнятті жорстких заходів у сфері податкової й кредитної політики, щоб відновити економічну рівновагу 
після уведення вільних цін, відкрити економіку країни для міжнародної торгівлі, досягнувши повної 
конвертованості чехословацької крони.  

Можна констатувати, що це була одна з найбільш продуманих програм економічних реформ на 
постсоціалістичному просторі. Її успіху сприяла відносна конкурентоспроможність промислової продукції 
Чехії, не зовсім застаріла індустріальна база, кваліфікована робоча сила, відносна стабільність сільського 
господарства. 
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Головний архітектор економічної реформи в ЧР Вацлав Клаус (у 1989–1992 рр. – заступник прем’єр-
міністра, із 1991 р. – міністр фінансів) (рис. 4.35) наголошував, що «найкращою соціальною політикою є 
правильна економічна політика», центр ваги якої – не в «справедливій» системі розподілу, а в множенні 
економічного ефекту, що дає змогу збільшувати долю економічного продукту, яку можна розподілити: «Ми 
проводимо таку соціальну політику, на яку сьогодні маємо фінансові засоби, тобто без дефіцитного 
фінансування, що швидко вичерпує свою привабливість, і безвідповідальних боргів за рахунок майбутнього 
розвитку»
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. Цей принцип визначив неоліберальний варіант трансформації чехословацького суспільства в 

ринкову систему, відмову від опікунства й патерналізму з боку держави, визнання за нею регулювальної ролі 
за допомогою економічних важелів.  

 
 

Рис. 4.35. Вацлав Клаус 

 
Чехословаччина прийняла прискорений варіант реформи. Стратегія економічної реформи полягала в 

тому, щоб забезпечити антиінфляційний варіант уходження в ринок, а саме: домогтися збалансованості 
держбюджету за рахунок скорочення непродуктивних витрат, значного зниження дотацій, контролю за 
кредитами, зміцнити фінансову систему в цілому, одержати повноцінну й стабільну грошову одиницю, 
забезпечити її внутрішню, а згодом і зовнішню конвертованість. Комплекс заходів фінансової, грошової, 
валютної політики у сфері цін, заробітної плати й соціальних виплат у Чехії, більше відомий як державна 
політика стабілізації, дав змогу досягнути рівноваги економіки на макрорівні. 

Першочерговий захід щодо стабілізації – лібералізація цін – проводився поетапно й при насиченому 
товарному ринку. Через високий рівень монополізму застосовано державне регулювання цін на основні види 
продовольства й сировини, електроенергію, транспорт та низку промислових товарів. Поступово масштаб 
регульованих цін звужувався (із 85–90 % ВНП у 1990 р. до 5 % у 1992 р.)
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Радикальна реформа почалася в 1990 р. при сприятливих умовах насиченості внутрішнього ринку й 
економічної збалансованості. Це обумовило невисокі темпи інфляції. Ріст цін у 1990 р. склав 10 %. За 1991 р. 
після лібералізації приріст споживчих цін становив 59 %, у 1992 р. – 12 %. У наступні роки інфляція 
стабілізувалася на рівні 8–10 % (рис. 4.36). У 1999 р. підвищення споживчих цін склало 2,1 %, у 2000 р. – 
4,0 %. Був визначений критичний поріг інфляції, при досягненні якого вступали в дію тверді обмеження. 

 

 
 

Рис. 4.36. Динаміка інфляційних процесів у Чеській Республіці в 1995–2010 рр.  
Джерело : Inflation rate / Czech Statisrical Office // http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/inflation_rate. 

 
Загалом, економічний шок був тут сильно пом’якшений. На думку В. Клауса, цього досягнуто за рахунок 

рестриктивної макроекономічної політики (обмеження виробництва й експорту) перед лібералізацією цін. 
Надалі вдалося уникнути двох вад перехідної економіки: гонки зарплат і цін, тобто розкручування інфляційної 
спіралі (держава із самого початку взяла зростання зарплати під свій контроль) й обвалу національної 
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валюти (Чехія пішла по шляху фіксування та заниження курсу крони, що стимулювало приплив іноземної 
валюти й розширення експорту). Таким чином, якщо в Польщі подібний комплекс заходів отримав назву 
«шокової терапії», то в Чехословаччині він мав, скоріше, «оксамитовий відтінок». 

Економічний спад у Чехії виявився короткочасним. У 1991 р. він склав 14 %, а в 1993 р. ВВП 
стабілізувався. Невеликим спадом виробництва виділялися Центральна й Північна Богемія, паливно-
енергетична, хімічна й автомобільна галузі промисловості, які підтримувалися державою. Більше того, 
експорт вугілля в 1992 р. виріс, порівняно з 1989 р., до 18 млн т. Електроенергія Північної Чехії 
експортувалася в Німеччину. Столиця й промислові вузли північного заходу – це були регіони з найбільшими 
персональними доходами населення.  

Низьке безробіття в Чехії в таких умовах – унікальне явище для Центрально-Східної Європи в 1993 р. У 
Богемії воно становило 2 %, у Моравії – 4 %. Загалом цей феномен благополуччя викликаний дією трьох 
факторів: 1) уряд і банки дотували великі збиткові підприємства; 2) залучено значний обсяг іноземного 
капіталу, створено нові робочі місця на спільних підприємствах; 3) посилилась активність населення, яке 
створювало безліч дрібних приватних фірм, переважно у сфері послуг. 

Проте відносно успішний початок трансформації суспільно-політичного ладу й соціально-економічної 
сфери був затьмарений наростанням відцентрових тенденцій. В умовах перехідного періоду словаки 
виявилися менш підготовленими до політичних та економічних змін. Загострення чеськословацьких відносин 
досягло своєї критичної позначки в період підготовки й проведення парламентських та президентських 
виборів у червні 1992 р.  

У Словаччині домігся масової підтримки лідер партії РДС В. Меч’яр, який, на противагу прихильникам 
чесько-словацької федерації, фактично очолив рух словаків за національний суверенітет. При цьому він 
бачив необхідність у відмінному шляху політичних та економічних реформ для Словаччини, що посилювало 
суперечності між Братиславою й Прагою. 

Словацький уряд В. Меч’яра 14 липня 1992 р. оголосив Словаччину суб’єктом міжнародного права, а 
через тиждень Громадська демократична партія (ГДП) і РДС уклали договір про «розлучення» двох 
республік.  

1 вересня 1992 p. Словацька національна рада ухвалила Конституцію, згідно з якою Словаччина 
проголошувалася суверенною державою. У вересні Федеральні збори визначили, що спільне майно повинне 
розподілитися між Чехією та Словаччиною в пропорції 2:1. Уся нерухомість належала тій республіці, на 
території якої вона перебувала. На час перехідного періоду укладалися фінансова й митна унії
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25 листопада 1992 р. Федеральні збори затвердили закон про ліквідацію ЧСФР із 31 грудня й поділ 
країни на Чеську та Словацьку Республіки. 16 грудня в Празі на засіданні Чеської національної ради (ЧНР)  
прийнято конституцію незалежної Чеської Республіки. Отже, 1 січня 1993 р. на політичній карті Європи 
постала нова держава – Чеська Республіка.  

 
4.3.6. Особливості сучасного розвитку Чеської Республіки 

 
Після розділення Чехословаччини в Чехії уряд Вацлава Клауса залишився при владі. Одним із перших 

кроків нового парламенту Чеської Республіки стало переобрання В. Гавела на посаді глави держави в січні 
1993 р. Він склав свої повноваження 20 липня 1992 р., після того, як словаки опублікували декларацію про 
незалежність. Як прихильник чехословацького федералізму В. Гавел не захотів, із його слів, керувати 
розвалом країни
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. Також, парламент прийняв поправку до конституції щодо створення верхньої палати – 

Сенату в 1995 р. і чергових виборів до цього органу в наступному році
212

. 
Перед керівництвом нової держави постала низка пріоритетних завдань: ринкова економіка; високий 

життєвий рівень громадян; соціальна стабільність; зміцнення парламентської демократії; інтеграція до ЄС і 
НАТО
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Унаслідок так званої купонної приватизації 80 % громадян стали акціонерами. Кожний дорослий 
громадянин міг за суму, рівну середній тижневій заробітній платі, купити книжку купонів. Цінність купонів  
виражалася не в грошових одиницях, а в пунктах. Під час першої хвилі приватизації кожен власник ваучерної 
книжки міг використовувати купони загальним номіналом у 1000 пунктів. Акції кожного підприємства також 
були оцінені в пунктах. 45 % власників купонних книжок повністю довірились інвестиційним фондам,                   
30 % частково передали їх у фонди, частково вклали самі. Близько 25 % уважали за краще діяти самостійно, 
не вдаючись до послуг фондів. Усього створено 434 фонди, які акумулювали 72 % ваучерних пунктів. 
Особливою популярністю користувалися великі, відомі фонди
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Процес запровадження ринкових механізмів і приватизації державного майна здійснювався під 
особливим контролем. У Чехії проведено акцію «Чисті руки»: розслідування всіх сумнівних випадків 
приватизації, фактів корупції та інших економічних злочинів

215
.  
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Удалося також забезпечити порівняно низький рівень безробіття й високий середньомісячний дохід на 
душу населення. Знизилась інфляція (рис. 4.36). 

Чехії також удалося забезпечити позитивну динаміку зростання ВВП (рис. 4.37). Водночас залишалася 
й низка важливих проблем. Порівняно високий рівень безробіття зберігся в деяких частинах країни, де 
розміщені застарілі промислові виробництва.  

 

 
 

Рис. 4.37. Динаміка виробництва валового внутрішнього й валового національних  
продуктів у Чеській Республіці в 1990–2010 рр.   

Джерело : Structure of Czech Republic Economy // http://www.economywatch.com/  
world_economy/czech-republic/structure-of-economy.html. 

 
Вацлав Гавел відіграв важливу роль у забезпеченні виходу країни з Організації Варшавського договору 

та орієнтації колишніх членів ОВД разом із Чеською Республікою на включення до НАТО. Це виявилося 
досить складно, тому що інфраструктура, створена за часи існування пакту, глибоко вкоренилася в політичну 
практику цих країн і в суспільну свідомість. Знадобилося два роки, перш ніж радянські війська нарешті 
повністю були виведені з Чехії

216
. Головна заслуга В. Гавела в тому, що Чехія в 1999 р. стала членом НАТО, 

а через три роки приймала в себе гостей саміту Північноатлантичного альянсу, на якому ухвалено історичне 
рішення про подальше розширення альянсу.  

Уже у 1995 р., Чеська Республіка взяла участь у миротворчій операції ООН у Боснії і Герцеговині. У 
1999 р. уряд підтримав бомбардування Югославії та надавав гуманітарну допомогу в зону військових дій, 
незважаючи на народні протести проти бомбардувань. Чеська Республіка брала активну участь в операції 
КФОР у Косово. Також вона підтримувала США в боротьбі з тероризмом і військову операцію в Іраці у      
2003 р.

217
. 

Восени 1997 р. відбулась урядова криза, пов’язана з розкриттям кількох корупційних схем під час 
укладання приватизаційних угод. На таємний рахунок В. Клауса у Швейцарському банку у формі анонімного 
пожертвування переведено 5 млн дол. США в обмін на особливі привілеї. В. Клаус вимушений був піти у 
відставку, а сама подія отримала назву «сараєвське вбивство» (за аналогією формального приводу до 
початку Першої світової війни), оскільки заклик скласти повноваження озвучено президентом під час його 
перебування в Сараєво

218
. 

У січні 1998 р. В. Гавел призначив новий уряд на чолі з головою Чеського національного банку Йозефом 
Тосовським. На дострокових виборах у червні 1998 р. соціал-демократи отримали більшість голосів (32,3 %), 
у той час як Громадянська демократична партія посіла друге місце (27,74 %), комуністи – третє (11,03 %), 
Християнсько-демократична унія – четверте (8,99 %)

219
. Прем’єр-міністром став Мілош Земан. Паралельно         

В. Клаус і Громадянська демократична партія сформували тіньовий уряд, заклавши таким чином нову 
традицію в чеській політиці

220
.  

В. Гавел відстоював право й прагнення Чехії стати повноправним членом Євросоюзу. За 13 років, які він 
перебував на президентському посту, Гавел відвідав 59 країн, провівши загалом за межами Чехії рік

221
. 

Ще в лютому 1991 р. лідери Чехословаччини, Польщі та Угорщини підписали угоду в угорському місті 
Вишеграді з приводу координації своїх зусиль на забезпечення вступу до НАТО і ЄС. І Чеська Республіка, і 
Словаччина зберегли своє членство в об’єднанні, коли Чехословаччина розпалася в 1993 р. Хоча діяльність 
Вишеградської групи через деякий час ослабла, у 1999 р. країни знову заявили про свою зацікавленість у 
співпраці. Чеська Республіка, Угорщина й Польща активно підтримували вступ Словаччини в НАТО. Чотири 
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держави узгоджували деякі аспекти внутрішньої політики, зокрема щодо східних кордонів Польщі, 
Словаччини та Угорщини

222
. 

У 1998 р. Гавела переобрано президентом. Незважаючи на те, що чеське суспільство високо цінувало 
його заслуги, Гавел неодноразово піддавався критиці. Найчастіше це стосувалося широкої практики 
помилувань та амністій. За 13 років Гавел оголошено три амністії. Наймасштабнішою й найбільш 
критикованою стала амністія 1990 р., коли на свободу випущено 75 % засуджених, тобто 15 тисяч осіб

223
. 

Основними мотивами президента при цьому були прагнення зменшити навантаження на переповнені тюрми 
та звільнити тих, хто, можливо, був помилково ув’язнений за комуністичних часів. Він відчував, що рішенням 
корумпованих судів попереднього режиму не можна довіряти. Крім того, статистика не підтвердила 
зростання злочинності після масових звільнень засуджених

224
. 

Суттєвою соціальною проблемою для сучасної Чехії стала проблема циган. Їх у країні нараховується 
близько 300 000. Багато з них – безробітні, здебільшого вони мають недостатній рівень освіти; погано 
підготовлені до чогось іншого, крім примітивної фізичної праці; мають низький рівень життя. Крім того, у 
чеському суспільстві закріпився стійкий стереотип пов’язувати представників ромів зі злочинністю. У             
1997 р. хвиля циган виїхала з країни, переважно до Великобританії й Канади, де вони шукали політичного 
притулку. Це дещо зіпсувало міжнародний імідж Чехії, незважаючи на те, що в країні на високому рівні 
забезпечується захист прав та свобод людини. Із тих пір урядова комісія в справах ромів бореться з 
дискримінацією, забезпечує підготовку й зайнятість для циган, а також підтримує розвиток громад ромів

225
. 

У червні 2002 р. відбулися вибори та соціал-демократи залишилися найбільшою партією в парламенті з 
30,27 % голосів. У липні вони сформували коаліційний уряд, очолюваний Володимиром Шпідлою. Прем’єр-
міністр вимушений був розв’язувати проблему бюджетного дефіциту, найвищого серед країн, які 
претендували на вступ до ЄС. Здійснював він це за допомогою скорочення бюджету, особливо у сферах 
соціального забезпечення та соціальних послуг. Його суперечливі заходи призвели до вотуму довіри у 
вересні 2003 р., який, однак, його уряд витримав

226
. 

Крім труднощів, зумовлених переходом до капіталістичної економіки й утвердженням демократичних 
інститутів, країна зіткнулася з низкою повеней. Найбільша з них припала на серпень 2002 р., коли рівень 
води в Празі став найвищим у столітті  (рис. 4.38).   

 

 
 

Рис. 4.38. Повінь у Празі у 2002 р. 
Джерело : Andrea Senft, Anja Böttcher, Mehari Goitom Haile, Florian Pöhlein.  

VLTAVA RIVER – HEADWATER OF THE ELBE RIVER / Technische Universitat Dresden //  
https://floodmaster.hydro.tu-dresden.de/wiki/Monday_15_September_2008. 

 
На початку 2003 р. закінчився термін повноважень В. Гавела. Новим президентом став Вацлав Клаус 

(рис. 4.35). Він був обраний президентом Чеської Республіки за допомогою таємного парламентського 
голосування 28 лютого 2003 р. після двох невдалих спроб, здійснених на початку місяця. У третьому турі 
виборів, коли обидві палати голосували за двох головних кандидатів спільно, він переміг із більшістю в              
142 голоси з 281. Згідно з поширеною тоді інформацією ця перемога забезпечена за рахунок підтримки 
комуністів, від якої його суперник, Ян Сокол, публічно відмовився

227
. 

Саме на його президентство припала реалізація одного з ключових завдань зовнішньої політики Чехії – 
вступу до Європейського Союзу. Хоча, звичайно, це був результат тривалої й кропіткої роботи, розпочатої 
ще в 90-х роках ХХ ст. Так, у 1993 р. Чеська Республіка вступила до Ради Європи, у 1994 р. – до 
Західноєвропейського союзу, а в 1995 р. – до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). У 
травні 2004 р. країна, виконавши всі вимоги ЄС, установлені для членства, із низкою інших держав увійшла 
до цього інтеграційного об’єднання.  

Більше того, сам В. Клаус виступав у стійкому образі одного з найвідоміших євроскептиків. Йому 
належить багато висловлювань, у яких він негативно оцінює перспективи Європейського Союзу. Так, він 
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стверджував, що вступ до ЄС значно обмежить суверенітет Чехії. Прискорена, надмірна уніфікація Європи є, 
на його думку, насильством, що породжує націоналізм. В. Клаус проводив також паралель між розширенням 
ЄС і РЕВ

228
. Він утримувався від будь-яких рекомендацій, поки в результаті референдуму у 2003 р. 77 % 

чехів не проголосувало за вступ до ЄС. В. Клаус довго відмовлявся підписувати Лісабонський договір.                      
3 листопада 2009 р., незабаром після рішення Конституційного суду з цього приводу, він практично останнім 
поставив свій підпис під цим документом. 

Загалом В. Клаус демонстрував у своїй політиці чітку проросійську орієнтацію. У 1990-х роках він сприяв 
укладанню низки нафтових і газових угод із Росією та здійснював заходи, що заважали впровадженню інших 
джерел енергії. В. Клаус також блокував будівництво газопроводу між Чеською Республікою та Німеччиною, 
який мав стати першим неросійським трубопроводом у країні.  

Крім того, зі слів двох колишніх глав чеської Служби безпеки, коли він був прем’єр-міністром, вони 
попереджали його, що в чеську економіку проникають представники російської організованої злочинності. 
Наприклад, в одній зі схем нафта імпортувалась у Чехію під виглядом рослинної олії й перепродавалася як 
дизельне паливо, що забезпечувало мільярдні прибутки в доларах США для С. Могилевича. У відповідь на 
попередження В. Клаус пригрозив розпустити самі органи безпеки. Журнал «Економіст» характеризував      
В. Клауса як одного з «палких шанувальників В. Путіна за кордоном».  

Після подій у Південній Осетії в серпні 2008 р. в агресії він звинуватив Грузію. Пізніше з’ясувалося, що 
після війни російська енергетична компанія «Лукойл» заплатила за переклад на російську мову й подальше 
розповсюдження книги В. Клауса про глобальне потепління

229
.  

Погляди на глобальне потепління у В. Клауса кардинально не збігаються із традиційними оцінками та 
прогнозами. У своїх публікаціях і виступах він неодноразово наголошував на тому, що існуюча загроза 
глобального потепління є нічим іншим як псевдонауковою вигадкою, яка здійснюється для забезпечення 
інтересів деяких держав та компаній. Він також піддав критиці діяльність Міжурядової групи експертів зі зміни 
клімату, характеризуючи їх як заполітизованих учених з упередженими поглядами й однобічними завданнями. 
У червні 2007 р. газета «Financial Times» опублікувала статтю В. Клауса, у якій він програми з охорони 
навколишнього середовища назвав «найбільшою загрозою для свободи, демократії, ринкової економіки та 
процвітання»

230
.  

У 2007 р. вийшла у світ також книга В. Клауса «Блакитна планета в зелених путах» (чес. – «Modrá, nikoli 
zelená planeta», англ. – «Blue Planet in Green Shackles»). У ній знову ж таки наголошується, що теорії глобального 
потепління й гіпотези про його причини, які масово поширюються нині, – це дуже небезпечні теорії. 

Незважаючи на певну ексцентричність і неоднозначність фігури В. Клауса, слід розуміти, що в Чеській 
Республіці влада президента носить обмежений характер, у країні існує ефективний механізм забезпечення 
стримувань та противаг між державним інститутами і його вплив на політичний розвиток країни відбувається 
опосередковано. 

У 2008 р. В. Клаус був переобраний на ще один термін. Його оппонент – колишній емігрант, 
натуралізований громадянин США, професор економіки Мічиганського університету Ян Свейнар. Він 
висунутий Партією зелених як поміркований кандидат, зорієнтований на поглиблення співпраці з ЄС.  

Хоча В. Клаус регулярно критикував В. Гавела за те, що той ніби надто часто використовував своє 
право вето щодо законів і обіцяв, зі свого боку, стриманість у цій сфері, насправді він використовував своє 
права вето ще частіше, ніж В. Гавел. Зазвичай, на підставі їх неліберальності, небезпечності або як таких, 
що становлять загрозу для країни. Так, він наклав вето на закон про боротьбу з дискримінацією, прийнятий 
парламентом у 2008 р., говорячи, що це становить загрозу особистій свободі, а також на законопроект 
політики здійснення Європейським Союзом реєстрації, оцінки, дозволу й обмеження хімічних речовин, 
стверджуючи, що це заважатиме приватним підприємствам
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На початку 2013 р. відбулися вибори нового президента країни. Згідно з Конституцією країни в редакції 
закону № 71/2012 Sb., вибори президента вперше пройшли у формі прямих всенародних виборів. До участі в 
президентських виборах допущено дев’ять претендентів із 20, які подали заявки в листопаді 2012 р. Перший 
тур виборів президента відбувся 11–12 січня 2013 р. за активної участі виборців (61,3 %). Ніхто з                  
дев’яти кандидатів на посаду президента не набрав більше 50 % голосів і перші два кандидати (Мілош 
Земан і Карл Шварценберг), які набрали найбільшу кількість голосів, вийшли в другий тур виборів. Чинний 
президент Чехії Вацлав Клаус назвав результати голосування в першому турі «найбільшою катастрофою 
правих сил за посткомуністичну епоху»

232
.  

Другий тур президентських виборів відбувся 25–26 січня. Загалом у другому турі брали участь 59,1 % 
зареєстрованих виборців. Мілош Земан як лідер Партії громадянських прав – Земановці – набрав майже     
55 % голосів, перемігши таким чином Карла Шварценберга з 45 % голосів. Переможцем прямих 
президентських виборів став Мілош Земан (рис. 4.39), якого всенародно обрано вперше президентом 
Чеської Республіки.    
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Рис. 4.39. Третій президент Чеської Республіки Мілош Земан 

   
У 2013 р. в Чехії внаслідок жорсткої політичної боротьби й корупційно-морального скандалу 

розгорнулася серйозна політична криза. Уряд на чолі з Петром Нечасом 17 червня 2013 р. змушений був піти 
у відставку. Призначено тимчасовий уряд на чолі з прем’єр-міністром Їржі Русноком. Після отримання урядом 
вотуму недовіри в парламенті 13 серпня 2013 р. президент М. Земан прийняв відставку тимчасового уряду, 
проте він виконував свої обов’язки до 17 січня 2014 р., коли сформовано новий коаліційний уряд на чолі з 
прем’єр-міністром Богуславом Соботкою – лідером Чеської соціал-демократичної партії після проведення 

позачергових парламентських виборів у жовтні 2013 р. До складу нового уряду увійшли представники 
Чеської соціал-демократичної партії, центристської партії ANO 2011 та партії Християнсько-демократичний 
союз – Чехословацька народна партія.  

Чеська Республіка нині є активним учасником міжнародних відносин, підтримує дипломатичні відносини 
з багатьма країнами світу, бере участь у роботі різних міжнародних форумів, є членом багатьох міжнародних 
організацій. Сучасна Чеська Республіка підтримує хороші відносини зі своїми сусідами, проте є два питання, 
що зумовлюють певне напруження з Німеччиною та Австрією.  

Не до кінця вирішена ситуація у відносинах із ФРН має історичне підґрунтя. Після Другої світової війни з 
території Чехословаччини виселено сім’ї судетських німців. Зараз вони та їхні нащадки проживають 
переважно в Баварії й вимагають компенсацій за втрачене майно тощо. Чеський уряд рішуче відмовляється 
розглядати це питання. 

Труднощі з Австрією пов’язані з розміщеною в Південній Чехії АЕС «Темелін». Розроблений ще за 
радянських часів проект цього підприємства був предметом палкої критики по обидва боки кордону. Навесні 
1999 р. чеський уряд ухвалив рішення про запуск АЕС, незважаючи на те, що ліквідувати всі недоліки 
проекту не вдалося. АЕС «Темелін» працює без інцидентів, проте екологи та політики в Австрії разом із 
багатьма чехами, як і раніше, насторожено ставляться до нього
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.  

Отже, Чеська Республіка здійснила ефективний перехід від статусу постсоціалістичної країни до 
держави з розвинутою ринковою економікою та демократією, повноправного члена Європейського 
Співтовариства. Незважаючи на низку труднощів, вона демонструє послідовність і наполегливість у 
реалізації цих пріоритетних для неї завдань. 
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РОЗДІЛ V. ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ І ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА КРАЇНИ 
 

5.1. Адміністративно-територіальний поділ країни 
 

5.1.1. Історія формування адміністративно-територіального поділу країни 

 
Адміністративно-територіальний поділ країни покликаний максимально сприяти керованості всіма 

сферами життя суспільства, його демократизації та вирівнюванню соціально-економічного розвитку всіх 
регіонів держави. Він виступає як основний компонент адміністративно-територіально устрою (АТУ) країни, 
котрий виражається в законодавчо закріпленій системі поділу держави на територіальні підрозділи (одиниці), 
відповідно до яких формується система органів державної влади й місцевого самоврядування.  

Формування  АТУ та місцевого самоврядування в Чеській Республіці має давню традицію й тривалу 
історію. У середньовіччі базовими адміністративно територіальними одиницями стали комуни (общини), що 
виникли в районах компактного проживання католицьких релігійних громад. Вони виконували елементарні 
адміністративні функції. У середньовіччі зберігався тісний зв’язок між церквою й державою, тому в чеських 
землях повільніше розвивалися представницькі інститути. Високим рівнем самоуправління виділялися міста, 
засновані на німецькому (магдебурзькому) праві. Для ефективного управління середньовічні правителі чеських 
земель почали створювати більші адміністративні одиниці, серед яких найвищою був край.  

Край як адміністративно-територіальна одиниця виник у Чехії ще в другій половині ХІІІ ст., коли король 
Пржемисл Отокар І організував замкову систему управління територіями Чеського королівства. Із ХV ст. до 
1714 р. в Чехії існувало 14 країв. Протягом 1714–1751 рр. Чехія поділялася на 12 країв, а в 1751–1848  рр. – 
на 16.  

У Моравії із ХVІ ст. виникло чотири, а пізніше існувало п’ять країв як частини системи  оборони 
територій проти турків. Із 1734 р. до 1848 р. Моравія поділялася на шість країв: Брненський, Оломоуцький, 
Градіштський, Йїглавський, Знойємський і Пршеровський. У Сілезії функціонувало три краї: Крновський, 
Опавський і Тешинський, а після 1742 р, коли значна частина сілезьких земель відійшла до Пруссії, з 1783 р. 
до 1848 р. існувало два краї – Опавський і Тешинський.  

Після революції 1848–1849 рр. відбулися значні зміни в адміністративно-територіальному поділі 
Австрійської імперії, у тому числі й на чеських землях. Найнижчою (низовою) адміністративною одиницею 
стала община. Протягом 1850–1855 рр. відбувалась адміністративна реформа, після якої Чехія поділялася 
на сім країв із 79 районними гетьманствами. Моравія мала два краї з 25 районними гетьманствами й Сілезія 
як окремий край – лише сім районних гетьманств. Політична та судова влада зосереджувалася в районних 

(окресних) відділах. Із 1855 р. до 1918 рр. Чехія поділялася на 13 країв із  207 районними відділами 
(установами), Моравія – на шість країв із 76 окресними відділами. Краї існували як управлінські одиниці й 
поділялися на окреси.  

В умовах воєнної поразки Австро-Угорщини під час Першої світової війни 1914–1918 рр. розпочалася 
практична реалізація планів чеської та словацької політичної еліти щодо створення чесько-словацької 
держави. У травні 1917 р. чеські депутати австрійського парламенту в державно-правовій декларації вперше 
помістили пункт про включення Словаччини до складу майбутньої держави чехів і словаків. 1 травня 1918 р. 
був опублікований словацький маніфест про утворення спільної держави. Угода 30 травня 1918 р. між 
чеськими й словацькими політичними організаціями в еміграції заклала основи майбутнього адміністративно-
територіального устрою Чехословацької держави, у якій словаки мали отримати автономію. Після проголошення 
незалежності Чехословацької Республіки 28 жовтня 1918 р. адміністративно-територіальний устрій 
зберігався таким, яким був за часів Австро-Угорщини. У лютому 1920 р. Національні збори прийняли 
конституцію Чехословаччини. У національному питанні конституція виходила з тези про єдину чехословацьку 
націю, яка перекреслювала саму суть спільної держави чехів і словаків. Зафіксована конституцією теза про 
автономію Закарпатської України (Рутенії) так і не була реалізована й носила суто символічний характер. 

Після проголошення незалежності Чеської Республіки в 1918 р., Чехія, Моравія та Сілезія як історичні 
землі не мали ніякої автономії, місцевого парламенту чи іншого законодавчого органу. У 1920 р. прийнято 
закон, за яким республіка поділялася на жупи, а кордони між історичними областями залишалися старими. У 
1923–1928 рр. ЧСР поділялася на 15 жуп. У 1938 р. проведено адміністративну реформу, за якою землі Чехії 
залишалися незмінними, а території Моравії та Сілезії були об’єднані в Моравсько-Сілезьку землю. 

У липні 1938 р. в умовах загострення національного питання уряд розробив проект його розв’язання під 
назвою «Національні положення». Документ містив положення про поділ Чехословаччини на чотири землі з 
власними сеймами: Чехія, Моравія та Сілезія, Словаччина, Підкарпатська Русь. Землі поділялися на області. 
22.11.1938 р. празький парламент ухвалив конституційний акт (закон № 328) про автономію Карпатської 
України, після чого Чехословаччина перетворилася на федеративну державу чехів, словаків і карпатських 
українців. У листопаді 1938 р. Національні збори затвердили акт «Про автономію Словаччини й 
Підкарпатської Русі». Змінено словацьку й підкарпатську владу, розширено права окресів. 

Після Мюнхенської угоди 1938 р. ЧСР була розчленована, від Чехії відійшли прикордонні території. 
Землі, заселені судетськими німцями (т. зв. Судетська область), були приєднані до Німецького рейху. 
Територія району Глушинсько відійшла також до Німеччини, а після захоплення нею Польщі – до жупи 
Верхня Сілезія. Східна частина чехословацької частини Тешинської Сілезії (т. зв. Заольже) була анексована 
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Польщею та включена до Сілезького (Слезького) воєводства. Після окупації Польщі німецькими військами 
цю територію віднесено до німецької жупи Верхня Сілезія. 

У 1939 р., коли Чехословаччину розчленовано й Чехословацька Республіка припинила своє існування, 
чеські землі увійшли до формального автономного утворення «Протекторат Богемія та Моравія», який був 
включений до складу німецького рейху. Протекторат Богемії й Моравії  (чес. Protektorát Čechy a Morava) на 
історичних чеських теренах (нім. Rest-Tschechei) поділено на дві землі – Чехію та Моравію. Обидві землі 
поділялися на оберландрати. У 1939 р. утворено 19 оберландратів (12 – у Чехії й сім – у Моравії). У 1942 р. 
кількість оберландратів зменшилася до семи (чотири – у чеських і три – у моравських землях).  

Після закінчення Другої світової війни Чехословацькій Республіці повернуто Тешинську Сілезію й 
Судетську область. За договором із СРСР, у 1945 р. від республіки відійшла Підкарпатська Русь, яка 
передавалася до складу Радянської України (нині – Закарпатська область). Адміністративно-територіальний 
устрій республіки відновлено таким, яким він був до 1938 р.  

У травні 1948 р. прийнято нову конституцію країни, яка законодавчо закріпила державну єдність 
Чехословаччини та проголосила побудову соціалізму в країні. За цією Конституцією країну поділено на краї й 
громади (общини). У 1948 р. парламент країни прийняв новий закон № 280 про зміни в адміністративно- 
територіальному поділі країни. Із 1 січня 1949 р. уведений крайовий поділ, за яким на території, яку нині 
займає Чеська Республіка, утворено 13 країв і Прага як столиця отримала крайовий статус. У 1949 р. 
традиційну чесько-моравську лінію розмежування історичних чеських і моравських земель ліквідовано 
комуністичною владою. Деякі з країв уключали території, які не враховували меж між історичними чеськими, 
моравськими та сілезькими землями. Зокрема, при утворенні Йїглавського й Брненського країв частина 
моравських земель увійшла до їх складу. 

Цим же законом розмежовано землі Словаччини та встановлено межі між чеським і словацькими 
краями. Краї поділялися на окреси (райони) – адміністративні одиниці другого порядку, які не мали 
самоуправління, проте виконували чіткі адміністративні функції. На чеських землях створено 178 окресів

234
. 

На чолі кожного з країв стали крайові народні комітети (чес. krajský národní výbor, KNV). Адміністративні 
одиниці, уведені в 1949 р., на думку чеського суспільного географа Мартіна Гампла, були найкращими 
соціально-географічними регіонами як на рівні краю, так і на рівні окресу.  

Крайовий поділ Чехословацької Республіки проіснував до 1960 р., коли країну офіційно перейменовано 
на Чехословацьку Соціалістичну Республіку (ЧССР) на основі нової конституції. 9 квітня   1960 р. парламент 
країни прийняв закон № 36/1960Sb. про адміністративно-територіальний поділ країни. В адміністративно-
територіальному відношенні країну поділено на області, окреси (райони) й общини. На території Чехії 
утворені Західночеська, Північночеська, Східночеська, Центральночеська та Південночеська області                 
(рис. 5.1). Столиця країни – м. Прага – виділена в окрему адміністративно-територіальну одиницю з правами 
області. У Моравії утворено дві області:  Північноморавську й Південноморавську (табл. 5.1). У Словаччині 
утворено три області. Столиця Словаччини Братислава, як і Прага, виділена в окрему адміністративну 
одиницю. Області ЧССР поділялися на 108 районів, у тому числі в чеських областях існувало 76 районів. 

 

 
 

Рис. 5.1. Адміністративно-територіальний поділ  
Чехословацької Соціалістичної Республіки в 1960–1990 рр. 

 

Такий адміністративний поділ країни привів до укрупнення територіальних одиниць найвищого рівня й 
формування областей як господарсько-економічних регіонів, які сформувалися за період соціалістичного 
правління та орієнтувалися на майбутній розвиток. Зберігалася триланкова система адміністративно-
територіального поділу (область, район, село). Області вирівняні за площею території, чисельністю 
населення й господарським потенціалом. На думку чеського географа Мартіна Гампла, соціалістичний поділ 
країни за законом 1960 р. був найгіршим соціально-економічним районуванням на рівні як краю, так і  
окресу
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. Області спочатку мали управлінські й виборні органи, а пізніше були створені й інші обласні органи 

державної влади (суди, поліція, державні представництва тощо).  
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Реформування адміністративно-територіального поділу країни в 1960 р. призвело до того, що 
традиційне земське членування країни було порушено. Східночеська й Південночеська області займали 
частину історичної області Моравії, Південноморавська область – Чехії, а Північноморавська область 
охоплювала, окрім Північної Моравії, також Чеську Сілезію. Три словацькі області, як землі єдиної 
Чехословаччини, були зрівняні з чеськими областями. Усі положення закону від 1960 р. знайшли своє 
закріплення в новій Конституції Чехословацької Соціалістичної Республіки, прийнятій 11 липня 1960 р. Такий 
адміністративно-територіальний поділ Чехословаччини проіснував до 1990 р.  

Таблиця 5.1 
Адміністративний поділ Чехословаччини в 1961 р.* 

 

Області Площа території, тис. кв. км Населення, тис. осіб Адміністративні центри 

м. Прага 0,2 1005,4 Прага 

Середньочеська 11,3 1269,2 Прага 

Південночеська 11,3 649,6 Чеське Будейовіце 

Західночеська 10,9 828,7 Пльзень 

Північночеська 7,8 1086,4 Усті-над-Лабем  

Східночеська 11,2 1199,8 Градець-Кралове 

Північноморавська 11,1 1631,6 Острава 

Південноморавська 15,0 1900,8 Брно 

Західнословацька 14,9 1760,1 Братислава 

Середньословацька 18,0 1701,0 Банська-Бістріца 

Східнословацька 16,2 1112,9 Кошіце 

у т. ч. чеські області 78,9 9571,9  
* Складено за: Чехословакия  // Краткая географическая энциклопедия. – М. : Изд-во «Сов. энциклопедия», 1964. – Т. 4. –   

С. 344. 

 
1 січня 1969 р. чеські землі отримали статус республіки в складі федеративної Чехо-Словацької 

Соціалістичної Республіки (ЧССР). У 1989 р. в ЧССР виникла дискусія про необхідність розширення прав 
органів місцевого самоуправління. Після нового офіційного перейменування країни 29 березня 1990 р. на 
Чехо-Словацьку Федеративну Республіку, чеські землі увійшли до її складу як окрема республіка, а з             
20  квітня 1990 р.  – як окрема республіка Чеської й Словацької Федеративної Республіки (ЧСФР). У 1990 р. 
Чехословаччина відмовилася від трирівневої структури адміністративно-територіального устрою – муніципалітет 
(община), район, область, запровадженого в 1960 р. Почався перехід на дворівневу систему АТУ – община 
(муніципалітет), край. У 1990 р. Чеська Соціалістична Республіка була поділена на вісім країв: Головне місто 
Прага, Середньочеський із цетром у Празі, Південночеський із центром у Чеське Будейовіце, Західночеський 
із центром у Пльзені, Північночеський із центром в Усті-над-Лабем, Східночеський із центром у Градець-
Кралове, Південноморавський із центром у Брно й Північноморавський із центром в Остраві. Прага вперше 
отримала статус окремого краю.  

 
5.1.2. Сучасний адміністративно-територіальний поділ  

і місцеве самоврядування 

 
Після розпаду ЧСФР 1 січня 1993 р. Чеська Республіка стала суверенною унітарною державою. 

Адміністративно-територіальний поділ зберігся старий, проте нові суспільно-політичні умови вимагали 
реформування системи АТУ країни. Перехід до демократії й приведення політичної системи країни 
відповідно до вимог інтеграції з ЄС потребували в новоутвореній Чеській Республіці відновлення 
самоврядування та створення посередницького рівня самоврядних адміністративних одиниць між 
центральними й місцевими рівнями управління. У Чехії досягнення цих цілей відбувалося через здійснення 
деконцентрації й адміністративної децентралізації влади та регіоналізації територіального поділу країни, за 
допомогою переходу до дворівневої системи АТУ.  

Адміністративно-територіальному устрою країни присвячено главу 7 Конституції, де йдеться про те, що 
Чеська Республіка поділяється на общини (чес. оbci), які є основними територіальними самоуправними 
одиницями. Територіальними самоуправними одиницями більш високого рівня є краї. Відповідно до ст. 8 
Конституції Чехії гарантується самоуправління територіальних самоуправних одиниць. Органами територіальних 
самоуправних одиниць є представництва – представницькі органи, рада, управління або магістрат (у місті), 
приматор (у містах), староста в селах та виконавчі органи. Територіальні самоуправні одиниці – 

територіальні об’єднання людей, які мають право на самоуправління. Община постійно є складовою 
частиною територіальної самоуправної одиниці більш високого ієрархічного рівня. Створення або ліквідація 
територіальних самоуправних одиниць більш високого рівня здійснюється тільки конституційним законом.   

Адміністративно-територіальна реформа в Чехії відбувалась у два етапи й тривала близько 10 років. 
Перший етап реформування розпочався зміною структури адміністративно-територіального поділу та 
розширення повноважень органів місцевого самоврядування базового рівня. Ще в 1990 р. Чехословаччина 
відмовилася від трьохрівневої структури адміністративно-територіального устрою – муніципалітет (община), 
район, область, запровадженої в 1960 р., і повернулася до дворівневої структури, яка зберігалася й після 
розпаду Чехословаччини. Область як базову адміністративну одиницю скасовано, оскільки визнано, що вона 
не відповідає історичним традиціям самоврядування в Чехії. Функції обласних органів влади передано 
спочатку окресам (районам) і громадам. Утворено 77 окресів (районів). Громади отримали право обирати 
муніципальні ради (уряди) й проводити місцеві референдуми, формувати та розпоряджатися бюджетом, 
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забезпечувати соціально-економічні, культурні й комунальні потреби громад, проте окреси як адміністративні 
одиниці проміжного рівня залишалися в структурі центральної влади та мали право скасовувати рішення 
органів місцевого самоврядування
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. У 1992 р. парламент ухвалив надзвичайно важливий та успішний закон 

про громади (общини). Його реалізація й фінансування надали місцевому самоуправлінню значні можливості. 
Обрані органи самоврядування громад володіють достатніми владними важелями для свого розвитку.  

У 1993 р. після розпаду ЧСФР у Чехії сформовано дві комісії з підготовки проектів реформи 
адміністративного устрою (АТУ) країни, які очолювали представники двох конкуруючих партій Громадянської 
демократичної партії та Громадянського демократичного союзу. Ці комісії підготували плани пропозицій щодо 
реформування адміністративно-територіального устрою країни з урахуванням величини території та кількості 
населення, наявного в країні історичного досвіду й традицій самоврядування. Розроблено два варіанти 
адміністративно-територіального поділу країни на краї. Один із них передбачав поділ країни на дев’ять країв                
(рис. 5.2), а інший – на 14 (рис. 5.3), проте до парламентських виборів у 1998 р. вибір конкретної моделі АТУ 
країни та перехід до формування нормативно-правової бази реформи гальмувався з об’єктивних і суб’єктивних 
причин. Дебати довкола двох запропонованих робочими комісіями проектів тривали протягом 1996–2000 рр., 
оскільки жоден із проектів не здобув переконливої підтримки. У 1997 р. парламент схвалив закон про 
дворівневу структуру адміністративного поділу країни, яка в кордонах і назвах відтворювала територіальну 
структуру, що існувала в 1949–1960 рр. у Чехословаччині, уведену на підставі закону № 280/1948 Sb.  
Підтримано другий варіант адміністративно-територіального поділу країни на 14 країв (рис. 5.3).  

 

 
 

Рис. 5.2. Нереалізований варіант адміністративно-територіального  

поділу Чеської Республіки на дев’ять країв 
Джерело : Kraje v Česku // http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku. 

 
Реальне запровадження нового АТУ держави відбулося лише у 2000 р., після прийняття законів про 

вибори до органів місцевого самоврядування, визначення їхнього статусу, повноважень і відносин із 
місцевою й центральною владами. Протягом 1997–2000 рр. сформовано нормативно-правову базу, яка 
визначила оптимальну модель АТУ та посилила роль місцевого самоврядування в країні. У 1997 р. 
парламентом країни прийнято закон № 347/1997 Sb. про створення вищих самоврядних адміністративних 
одиниць, який замінив старий закон № 1/1993, прийнятий Чеською народною радою. Із 1.01.2000 р. новий 
закон набув юридичної сили й адміністративно-територіальний устрій країни змінився остаточно, 
перейшовши з трьохрівневої структури на дворівневу. Територіально-адміністративна реформа повністю 
набула чинності у 2002 р. після проведення виборів крайових народних комітетів (місцевих парламентів) і 
формування органів виконавчої влади, оскільки підготовка її реалізації була складною й потребувала 
значних витрат. 

 
 

Рис. 5.3. Сучасний адміністративно-територіальний поділ Чеської Республіки на краї 
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На підставі закону 1997 р. сформовано 14 самоврядних країв (13 країв (чес. kraje, один. – kraj) і 
столицю (чес. hlavní město – головне місто) Прага зі статусом краю) і 6242 громади (общини). До реформи 
кількість країв становила вісім. Отже, районну ланку територіального устрою й управління із 77 районів 
(окресів) ліквідовано у 2003 р. й органи місцевого самоврядування районного рівня з цього часу не 
формуються, проте районний поділ у краях і донині використовується для державного управління й 
організації деяких державних служб (поштової, судової, поліцейської та ін.), проведення виборів, цілей 
регіональної політики й збору статистичних даних. На 31.12.2011 р. в Чехії нараховувалося 77 окресів 
(районів) (уключаючи Прагу) і 6251 община (громада), із яких 598 самоврядних громад мали статус міських 
(табл. 5.2). На початку 2013 р. кількість громад зросла до 6253.  

У сучасному адміністративно-територіальному поділі країни помітні диспропорції в розмірах і 
чисельності населення окремих адміністративних одиниць на рівні країв (табл. 5.2). Диспропорції наявні 
також у кількості окресів, общин із різним статусом.  

Таблиця 5.2 
Адміністративно-територіальний поділ Чеської Республіки на 1.01.2012 р.* 

 

 
 

Край 

Площа 
тери-
торії,  
км2 

Чисель-
ність 
насе-

лення, 
 осіб 

Кіль- 
кість  

районів  
(окресів), 
одиниць 

Кіль-
кість 

общин, 
оди-
ниць  

Кількість 
общин  

зі стату-
сом міста, 
одиниць 

Кількість 
общин 

зі 
статусом 
містечка, 
одиниць 

Адміністра-
тивний  
центр 
краю 

Головне місто Прага  
(Hlavní město Praha) 

     496,0 1 241 664 1      1   1 - Прага 

Середньочеський 
(Středočeský) 

11 014,9 1 279 345 12  1145  82   47 Прага 

Південночеський 
(Jihočeský) 

10 056,7    636 138  7    623  54   20 Чеське 
Будейовіце 

Пльзеньський (Plzeňský)    7560,9   571 709  7    501  56   11 Пльзень 

Карловарський 
(Karlovarský) 

   3314,6   303 165  3    132 37    1 Карлові 
Вари 

Устецький (Ústecký)     5334,9   828 026  7    354  58    9 Усті-над-
Лабем 

Ліберецький (Liberecký)    3163,0   438 600  4    215  39     2 Ліберець 

Краловеградецький 
(Královéhradecký) 

   4758,6   553 856  5    448  48   10 Градець-
Кралове 

Пардубецький 
(Pardubický) 

   4518,5   516 441  4    451  38    9 Пардубіце 

Край Височіна 
 (Kraj Vysočina) 

   6795,7   511 937  5   704  34   40 Йїглава 
(Їглава) 

Оломоуцький (Olomoucký)    5266,8   638 638  5   399  30   12 Оломоуц 

Південноморавський 
(Jihomoravský) 

   7195,6 1 166 313  7   673  49   40 Брно 

Моравсько-Сілезький  
(Moravskoslezský) 

   5426,4 1 230 613  6   300  42    3 Острава 

Злінський (Zlínský)     3963,6    589 030  4    305  30    6 Злін 

Чеська Республіка 78 865,8 10505445 76  6251 598 210 Прага 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
Парламент країни прийняв пакет законів, які визначили самоврядні компетенції країв, уможливили 

створення крайових законодавчих органів. Також було прийнято закон про громади (общини), районні 
адміністрації, столицю Прагу, вибори в крайові парламенти, компетенції крайової влади. Краї отримали 
право самостійно вирішувати питання розвитку освіти, охорони здоров’я, культури, транспорту, соціальної 
сфери. Значно розширилися компетенції крайової влади після ліквідації у 2003 р. районних адміністрацій. 
Склад крайових парламентів обирається на чотири роки (45–64 депутатів). На чолі краю стоїть рада               
(9–11 осіб), а рада обирає керівника крайової влади – гейтмана (чес. hejtman). Посади гейтманів в органах 
державної влади в чеських землях існували близько 100 років ще із середини ХІХ ст. Це були керівники 
районів, яких призначало міністерство внутрішніх справ. Нові гейтмани стали керівниками органів крайового 
місцевого самоуправління. Крайові управлінські органи (чес. správní úřady) державної влади стали 
називатися крайовими управліннями (чес. krajské úřady, KÚ), а самоуправлінські органи – крайовими 
представництвами (чес. zastupitelstva kraje) або крайовими парламентами, які обираються населенням на 
місцевих виборах. Модель публічного управління на рівні краю, сформована внаслідок реформи, 
характеризується тим, що виконавчим органом у краї з питань його самостійних повноважень виступає 
крайова рада, голова й члени якої обираються крайовим представництвом та є відповідальними перед ним. 
Крайове представництво виступає головним органом крайового управління й наділене, крім інших 
повноважень, також правом законодавчої ініціативи. 

Для політичних партій на виборах у крайові парламенти уведено 5-процентний бар’єр. Крайовими 
депутатами можуть бути жителі краю, які досягли 18-річного віку. У низових адміністративних одиницях 
(общинах), де хоча б п’ята частина населення належить до якої-небудь національної меншості, назви вулиць 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Správní_úřad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krajský_úřad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zastupitelstvo_kraje
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можуть писатися на двох мовах: чеській і мові меншості, якщо про це попросить не менше половини жителів, 
які належать до національної меншості. 

Відповідно до закону № 347/1997Sb із 1 січня 2000 р. найвищою (1-го рівня) самоуправлінською 
адміністративно-територіальною одиницею країни є край (чес. kraj), яких нині нараховується 14. Серед них 
окремо виділяється столиця країни – місто Прага  (рис. 5.3). 

Столиця Прага (Hlavní město Praha) виділена в самостійне адміністративне утворення з крайовим 
статусом. Прага нині поділяється на 22 адміністративні округи (чес. obvod) і  57 самоврядних міських частин 
(основний суб’єкт місцевого самоуправління) в їх складі (рис. 5.4), проте щодо поштового, виборчого, 
судового й поліцейського адміністративного законодавства вона по-старому (з 1960 р.) поділяється на           
10 міських округів. 

 
 

Рис. 5.4. Адміністративний поділ Праги на адміністративні округи 

 
Серед країв найбільшим за площею є Середньочеський (Центральночеський) край, а найменшим – 

Ліберецький, площа якого менша в 3,5 раза від найбільшого краю. При середній площі краю в країні, яка 
становить 5633 км

2
, дев’ять країв  мають меншу за цю величину площу. Столиця Прага виділена в окрему 

адміністративну одиницю на правах краю і є найменшим краєм республіки. За чисельністю населення 
найбільшими краями є Моравсько-Сілезький, Середньочеський та Південноморавський, а найменшими – 
Карловарський і Ліберецький краї. Середньочеський край має найбільшу кількість районів (окресів) і громад 
(общин). Найменша кількість районів нараховується в Карловарському краї – три, де також нараховується 
найменша кількість общин (табл. 5.2). 

Краї в Чеській Республіці до 2003 р. мали окружний поділ і поділялися на окреси (чес. okres), або 
адміністративні райони, яких нині нараховується 77, уключаючи Прагу як окремий окрес зі статусом краю 
(рис. 5.5). Окреси як адміністративні одиниці окружного рівня виникли за часів австрійського панування в 
1850 р. Вони виконували управлінські, судові функції в системі адміністративно-територіального устрою 
імперії Габсбургів. Пізніше вони існували в системі адміністративно-територіального устрою Чехословацької 
Республіки до 1990 р. У 1990 р. функції окресів були дещо змінені, їхні функції розширено, зокрема в них 
створено районні уряди, проте в 1997 р. в процесі адміністративної реформи в країні вирішили перейти на 
двоступеневу структуру адміністративно-територіального устрою країни з ліквідацією окресів як адміністративно- 
територіальних одиниць у системі місцевого управління. Публічне управління на рівні району після 
проведення реформи характеризувалося такими ознаками: а) відсутні органи самоврядування, зокрема 
представницькі органи; б) на «перехідний період» реформи публічного управління вирішено зберегти на 
цьому рівні органи державної виконавчої влади – окружні управління. Ці виконавчі органи влади 
очолювалися главою, котрий призначався й звільнявся Урядом ЧР за поданням міністра внутрішніх справ, 
причому воно подавалося на особу, котра перемогла в конкурсному відборі на цю посаду. Повноваження 
районного управління зводилися до нагляду за законністю нормотворчої та організаційної діяльності 
муніципалітетів, здійснення контролю за ними й усунення недоліків. 

За законом 2000 р., районні органи державної влади у листопаді 2002 р. ліквідовані й нині окреси 
збережені переважно як статистичні або управлінські територіальні одиниці для територіальної організації 
окремих державних спеціальних служб (окружні служби). Деякі окреси виконують організаційні функції 
судових округів, використовуються для організації органів фінансової, поліцейської й поштової служби, 
проведення виборів, ведення земельного кадастру та деяких інших державних інституцій, які функціонують у 
межах колишніх окресів. Компетенції районних державних управлінських структур частково передано у 
відання крайових управлінських структур, частково ‒ самоврядним управлінським структурам громад із 

розширеним самоврядуванням. 
Наймолодший окрес – Єсенік в Оломоуцькому краї, утворений 1.01.1996 р. у результаті виділення з 

окресу Шумперк. Найбільшу кількість (12) окресів має Середньочеський край, а найменшу (3) – 
Карловарський. Головне місто Прага як крайова одиниця на окреси не поділяється, проте в статистичних 
звітах визначається як окремий окрес. Прага – адміністративний центр двох окресів: Прага-схід і Прага-захід. 
Адміністративні центри районів (райцентри), які дають назву окресам, ‒ це міста з чисельністю жителів понад 

10 тис. осіб із розвинутою інфраструктурою.  
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Серед окресів (районів) за розмірами території найбільш численними є райони, у яких площа становить 
1,1–1,6 тис. км

2
. Найбільшими за площею є такі окреси, як Йїндржихув-Градець (1944 км

2
) Південночеського 

краю й Клатови (1940 км
2
) ‒ Пльзеньського. Найменші за площею окреси утворені на базі великих і середніх 

міст – Пльзень-мєсто (125 км
2
), Брно-мєсто (230 км

2
), Острава-мєсто (214 км

2
), Карвіна (347 км

2
), Усті-над-

Лабем (404 км
2
) та ін. 

За чисельністю населення домінують окреси, у яких загальна людність становить 100–120 тис. осіб. 
Найбільш заселеними є окреси, сформовані на базі великих і середніх міських поселень із чисельністю 
жителів понад 50 тис. осіб. Серед них лідерують (не враховуючи м. Прагу) Брно-мєсто Південноморавського 
краю, Острава-мєсто, Карвіна, Фрідек-Містек Моравсько-Сілезького краю, Оломоуц Оломоуцького краю та 
ін., у яких проживає понад 200 тис. жителів. Найменшими за чисельністю жителів є окреси, де домінує 
сільське населення: Єсенік (40,5 тис. осіб) Оломоуцького краю, Рокіцани (47,6 тис. осіб) і Тахов (53,1 тис. 
осіб) Пльзеньського краю, Прахатіце (51,1 тис. осіб) Південночеського краю й Раковнік (55,5 тис. осіб) 
Середньочеського краю. 29 окресів населяє менше 100 тис. жителів. 

Низовою адміністративно-територіальною одиницею (2-й рівень) у ЧР є община (чес. оbec – обец), або 
громада. На 31.12.2012 р. в Чеській Республіці функціонувала 6251 община. Із 1 січня 2013 р. кількість общин 
у Чехії збільшилася до 6253 одиниць за рахунок створення двох нових сільських общин: Крхова та Полічна в 
окресі Всетін Злінського краю на основі їх виділення зі складу міської общини Валашське Межиржичі.  

Община (громада) в Чеській Республіці складається з однієї або декількох кадастрових територій (на 
початок 2012 р. нараховувалося 13 026), якими є окремі частини общини (села, частини міст, передмістя, 
окремі поселенські місця, хутори, присілки тощо). На початок 2012 р. в ЧР нараховувалося 15 067 частин 
общин (поселенських місць). Міста, містечка й села формують усю сукупність громад. Община – публічно-

правова суспільна корпорація, яка має свою власність і власні органи  самоуправління, виступаючи як 
муніципалітет, що господарює на базі власного бюджету. Вона є територіальною самоврядною одиницею й 
територіальним об’єднанням людей, які мають право на самоуправління. Община є складовою частиною 
територіальної самоврядної одиниці вищого рівня (краю). Створення та ліквідація територіальної 
самоврядної одиниці більш високого рівня здійснюється тільки конституційним законом. Община 
управляється своїм представництвом. Уряд може вмішуватися в діяльність територіальних самоврядних 
одиниць, тільки якщо це потрібно для охорони закону, й тільки в порядку, установленому законом. Члени 
представництв общин обираються таємним голосуванням на базі загального, рівного та прямого виборчого 
права. Термін повноважень представництв ‒ чотири роки. Представництва в межах своєї компетенції можуть 

приймати загальнообов’язкові постанови. 
У міських і сільських общинах утворено муніципалітети як місцеві виборні органи (представництва) та 

повноправні юридичні суб’єкти. Держава не має права втручатися в місцеве самоуправління, за винятком 
спеціально передбачених законом випадків. Міста й села розпоряджаються власними засобами, мають 
бюджет, який відокремлений від державного. Самоуправління в них здійснюється за допомогою 
муніципального парламенту (представництва), який обирається кожні чотири роки місцевим населенням 
(умовою права голосу є постійне місце проживання в певному населеному пункті). Із членів муніципальної 
представницької влади в населених пунктах обираються виконавчі органи – муніципальна рада, староста й 
місцевий уряд. У великих населених пунктах і містах старост називають приматорами. Отже, на рівні 
муніципалітету після адміністративної  реформи в основі публічного управління функціонує муніципальне 
представництво, котре обирає старосту, заступника старости та інших членів муніципальної ради 
(виконавчого органу), відкликає їх із посад, установлює кількість членів такої ради, а також кількість тих 
членів представництва, які виконують повноваження на постійній основі. У Чеській Республіці діє Союз міст і 
сіл, який є асоціацією міст та муніципалітетів. Це добровільна неполітична, неурядова незалежна 
організація, яка об’єднує близько 2500 муніципалітетів (34 % муніципалітетів країни з чисельністю жителів 
близько 7 млн осіб). Мета цієї організації – захист і представлення інтересів місцевого самоуправління на 

загальнодержавному та європейському рівнях через єдність і координацію підходів. Союз фінансується на 
основі членських внесків, пожертвувань, дотацій Міністерства місцевого розвитку, грантів із проектів та з 
інших джерел

237
.  

На другому етапі адміністративної реформи у 2002 р. прийнято два закони № 314 й № 320/2002  Sb., за 
якими частину управлінських повноважень районів (окресів) передано на низовий рівень державного 
управління й самоврядування, тобто на рівень общин, і розділялася між ними. Відповідно до закону                
№ 314/2002 Sb., усі общини в ЧР поділяють на три ступені (рівні). Найвищий – третій (ІІІ) – рівень мають 

общини із розширеними повноваженнями (чес. Obce s rozšířenou působností). Із 1 січня 2003 р. почали діяти                    
205 управлінських округів общин із розширеними повноваженнями (чес. spravni obvody obci s 
rozšiřenou působnosti, SO ORP) і 388 управлінських округів общин з уповноваженим звичайним урядом 
(чес. spravni obvody obci s pověřenym obecnim uřadem, POU). У наступні роки число звичайних округів (общин 
ІІ рівня) збільшилося й на 1.01.2013 р. їх нараховувалося 393. Округи двох типів створювалися в межах 
колишніх окресів як об’єднання общин для покращення адміністративного управління, що зумовило деякі 
зміни меж колишніх окресів та общин, а також країв. Так, на початку 2005 р. відбулися зміни меж країв, коли 
25 общин передано від краю Височіна до складу Південноморавського краю й три общини – із Моравсько-
Сілезького краю до складу Оломоуцького краю. 

Округи із розширеними повноваженнями створені на початку 2003 р. на підставі постанови Міністерства 
внутрішніх справ № 388/2002 на базі міських общин (т. зв. общини ІІІ ступеня або ІІІ типу) переважно великих 
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і середніх міст. Вони отримали назву общин (муніципалітетів) із розширеними повноваженнями (чес. 
Obce s rozšířenou působností). На 1.01.2013 р. в Чехії їх нараховувалося 205. Усі общини з розширеними 
повноваженнями є містами. Відповідні адміністрації ‒ міські адміністрації або магістрати. Їм передавалися 

деякі функції спеціальних інституцій державного управління й розв’язання економічних та соціальних питань 
(наприклад праці, фінансів тощо). Такі общини створено в усіх краях республіки, окрім Праги, яка має 
власний внутрішній поділ. 

 Невелика частина управлінських повноважень  передавалася також на рівень управлінських округів 
общин зі звичайним управлінням (POU). Такими, зазвичай, є також міські общини (т. зв. общини ІІ ступеня 
або ІІ типу). Вони отримали назву звичайних общин (чес. Obce s pověřeným obecním úřadem). На 1.01.2013 р. 
їх нараховувалося 393.   

Статус звичайних общин мають також військові повіти (чес. Vojenský újezd, vojenský prostor, vojenský 
výcvikový prostor), або полігони, у межах яких проживає населення, зазвичай, військовослужбовці, члени їхніх 
сімей та вільнонаймані громадяни

238
. Військові повіти – складові частини округів із розширеними 

повноваженнями. У Чеській Республіці такий статус мають п’ять общин: Брди, Болетіце, Градіште, Бржезіна й 
Лібава. Землі військових полігонів належать владі одного з окресів і, відповідно, одного з країв. Територія 
військових повітів управляється повітовим управлінням (чес. Újezdní úřad), яке є органом державної влади, 
маючи деякі компетенції, подібні або відмінні від муніципалітетів і самоврядних громад. Таке управління – орган 

оборони країни та підпорядковується Міністерству оборони Чеської Республіки. Усі розпорядження, які 
приймаються й видаються військовим повітовим управлінням, здійснюються з дозволу цього міністерства. 

Найнижчий рівень адміністративного управління та самоврядування в ЧР мають общини І ступеня (чес. obес 
I stupně). Такі общини, зазвичай, складаються з одного або декількох сіл (чес. vesnice, ves, víska, dědina) і 
називаються просто муніципалітетами. На  10 січня 2013 р. в республіці загалом нараховувалося 6253 общини, 
які мають три види самоуправління: общини з уповноваженим загальним управлінням (звичайні муніципалітети), 
общини з розширеними повноваженнями й звичайні общини. Серед них ‒ 598 общин (на 1.01.2006 р. – 529)  
мають статус міста, 211 – містечок, а інші ‒ сільські общини, центрами яких є, як правило, середні та великі села. 

Чотири общини (Прага, Брно, Острава й Пльзень) функціонують як окреси та як общини з розширеними 
повноваженнями. У цих містах розміщено численні державні управлінські структури й органи. Міські та містечкові 
общини за чисельністю населення є домінуючими, на відміну від сільських. Міська або містечкова община 
може включати як власне саме місто, так і навколишні сільські поселення, що не є окремими 
муніципалітетами. Містечкові общини (211 на 10.01.2013 р.) як історичні міські поселення, які в минулому 
мали право на проведення щонедільних базарів, відновлено у 2006 р.  

Міські общини в ЧР бувають чотирьох видів: місто, статутарне місто, крайове місто й столичне місто.  
Місто – окрема община (муніципалітет) зі своїм представницьким органом – палатою депутатів. Основним 

критерієм надання поселенню статусу міста є кількість жителів у ньому не менше 3000. Проте самоврядними 
містами можуть бути також історичні міста з меншою чисельністю мешканців (наприклад Пршебуз у 
Карловарському краї ‒ 74) (табл. 3.17).  Місто може складатися як з окремих міських поселень, так і  

включати в себе навколищні села, які не є окремими муніципалітетами. Нині в Чехії статус самоврядних міст 
мають 598 міських поселень із 602. 

Таблиця 5.3 
Розподіл общин  (громад) у краях Чеської Республіки за чисельністю населення на 1.01.2012 р.* 

 

 
Край 

Чисельність населення, осіб Усього 
общин 

(громад) 
0–199 200– 

499 
500–
999 

1000–  
1999 

 2000– 
4999 

5000–
9999 

10 000  
і більше 

Головне місто Прага - - - - - -   1       1 

Середньочеський  239   401  271 133 64 18  19  1145 

Південночеський  230   208     83 51 31 13   7    623 

Пльзеньський  172  164   76 46 29   8   6    501 

Карловарський    16     40   34 15 14   6   7    132 

Устецький   51   126   86 39 26 9  17    354 

Ліберецький    34    59   54 25 18 10   5    215 

Краловеградецький  103   173    93 36 21 14   7    448 

Пардубецький  106   176    90 45 17   7  10    451 

Край Височіна  330   210    98 35 13 10   8   704 

Південноморавський  112   194  183 101 60 13  10    673 

Оломоуцький    46   124  107 76 33   4  9    399 

Злінський    18     84   101 49 33 11   9    305 

Моравсько-Сілезький    11     58    80 76 41 19  15    300 

Чеська Республіка 1468 2017 1366 727 400 142 131  6251 

* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
У країні на сьогодні 25 міст мають статус статутарних міст. Статутарні міста в Чеській Республіці 

мають особливий адміністративний статус через виконання ними функцій крайових і окресних центрів, 
організаційних центрів навколишніх територій. Їхній статус визначений законом 2000 р. Вони поділяються на 
міські частини, або міські округи, яким передаються деякі компетенції від міської влади. Так, Прага 
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поділяється на 22 адміністративні округи (рис. 5.4), а Пльзень – на 10, тоді як Брно – на 29 самоуправних 

міських частин. 
Адміністративні центри країв (14) мають статус крайових міст. Крайовий та окресний статуси має Прага, 

якій окремим законом надано статус столичного міста (головного міста) країни. 
Сільські общини (громади) є звичайними общинами (т. зв. общини І ступеня або  І типу). Села (чес. 

vesnice, ves, víska) з малою кількістю населення інколи входять до складу міських общин (громад). 
Відповідно до сучасного чеського законодавства нові общини можуть створюватись у двох випадках: 
об’єднання двох або більше сусідніх общин або відділення однієї чи більше окремих частин (сіл, поселень) 
від общини. У випадку відділення новоутворені общини мусять мати власні кадастрові території й 
чисельність населення не менше 1000 жителів (інколи допускаєтьсяй менше, зазвичай для історичних 
поселень). Відділення може відбутися на основі проведеного місцевого референдуму. 

Досить диференційованою є кількість і величина громад (общин) у краях Чехії. Найбільша контрастність 
характерна для Середньочеського, Південночеського, Південноморавського країв та краю Височіна, у яких 
нараховується найбільша кількість міських і сільських общин (табл. 5.3). Найменше общин мають 
Карловарський (132) та Ліберецький (215) краї. 

Найбільша кількість общин (громад) нараховується в групі з чисельністю жителів від 200 до 500 осіб. У 
цій групі лідирує Середньочеський край, а найменше таких общин зосереджено в Карловарському краї (40). 
Аналогічна ситуація склалася й у групі общин із кількістю жителів від 500 до 1000 (рис. 5.6). Найменш 
чисельна група міських общин, у яких чисельність населення перевищує 10 000 осіб, проте там сумарно 
проживає майже 5,5 млн жителів країни (52,3 % усього населення країни).  В общинах із чисельністю жителів 
понад 100 тис. нині проживає майже 2,2 млн осіб, або 20,8 % усього населення країни. 

 

 
 

Рис. 5.6. Розподіл груп общин у краях Чеської Республіки  
за їх кількістю й населенням у них на 01.01.2012 р. 

 

Із 1995 р. до 2003 р. загальна кількість общин зросла з 6232 до 6249 одиниць, при цьому  частка 
найменших общин із чисельністю жителів до 500 осіб зменшилася з 60,2 % до 58,6 %. У наступні роки 
чисельність общин коливалася в сторону зменшення через об’єднання дрібних общин, а потім – збільшення 
завдяки зростанню чисельності населення в останні роки. На початок 2013 р. загальна кількість самоврядних 
общин низового рівня зросла до 6253 одиниць. У 2012 р. частка общин із чисельністю жителів менше          
500 осіб становила 55,7 %. Помітно зросла частка общин, де понад 5 тис. жителів. Серед них особливо 
виділяються чотири общини (Йєсеніце, Петровіце-у-Карвіне, Дольні Лутинє й Бистржіце), які належать до 
сільських. Ще 10 сільських общин мають чисельність населення від 4 до 5 тис. осіб (на 1.01.2012 р.). 
Кількість населення в 34 сільських общинах – від  3 до 4 тис. жителів. У Чеській Республіці нині 
нараховується понад 100 общин, де менше 50 жителів, серед них 30 общин нараховують менше 30 жителів. 
До найменших общин належить села Висока Лхота в окресі Пельгржімов краю Височіна й Чила в окресі 
Рокіцани Пльзеньського краю, у яких проживає всього по 18 жителів. У військовому повіті Бржезіна (окрема 
община) нараховується всього троє мешканців

239
. 

Край Височіна виділяється великою кількістю малих общин, у яких проживає менше 200 осіб               
(рис. 5.6). Середньочеський край лідирує за кількістю общин в усіх виділених групах, за винятком малих 
общин (до 200 жителів). Пльзеньський і Ліберецький краї мають невелику кількість громад (6 і 5, відповідно) 
із чисельністю жителів понад 50 тис. осіб (табл. 5.3). 

Один із показників, який характеризує ступінь концентрації низових адміністративних одиниць, – 

показник густоти общин на 100 км
2
 території. Найвищою густотою общин виділяється Середньочеський край, 

який є лідером за їх кількістю серед країв Чехії, а також райони Південної Моравії. Окреси, розміщені 
навколо Праги, мають найбільшу густоту общин. Серед них виділяють окреси Кладно, Прага-схід, Прага-
захід, а також окрес Бланско Південноморавського краю, які є лідерами за цим показником. У них густота 
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общин становить 13 одиниць на 100 км
2
. Серед інших окресів із високою густотою общин виділяються окреси  

Бероун, Колін, Йїчін, Пардубіце, Брно-венков, Простейов, Пршеров (рис. 5.7). Найменша густота общин 
характерна для прикордонних окресів із гірським рельєфом і невеликою кількістю поселень. Менше чотирьох 
общин на 100 км

2
 нараховується в окресах Чеські-Крумлов, Тахов, Хеб, Карлові Вари, Карвіна, Єсенік, 

Острава-мєсто (рис. 5.7). Найбільшу групу окресів (14) утворюють окреси з кількістю общин від 5,2 до          
6,3 одиниці.  

 
 

Рис. 5.7. Густота общин в окресах Чеської Республіки  

 
Общини в ЧР помітно відрізняються за розмірами зайнятої території. Найбільшу територію займає 

столична община Праги – 496,13 км
2
. Загалом 16 общин і п’ять військових повітів займають території, 

розміри яких становлять понад 100 км
2
. Більшість із цих общин ‒ великі й середні міста (Брно, Острава, 

Пльзень, Злін та ін.), проте великі території займають також міста – центри общин із розширеними 

повноваженнями, із військовими об’єктами або рекреаційними центрами (Ральско, Бор, Тепла, Прашіли й 
ін.). Водночас у ЧР є багато общин, які є невеликими поселеннями та займають невелику площу Так, на 
початок 2012 р. в країні функціонувало 53 общини з площею території менше 1,5 км

2
, а 12 ‒ площею менше 

ніж 1 км
2 

(рис. 5.8). Найменшу площу території (0,42 км
2
) має община Завіст в окресі Бланско 

Південноморавського краю
240

. 
Зміни в системі адміністративно-територіального поділу Чехії після проведення адміністративної 

реформи відбуваються незначні та, як правило, на низовому рівні, коли змінюються межі деяких окресів, 
общин або поселень, створюються чи ліквідовуються общини, змінюється приналежність окремих общин до 
управлінських округів общин із розширеними повноваженнями (SO ORP), підвищується статус окремих 
населених пунктів. Так, наприклад, в останні роки деякі історичні поселення отримали статус міст або 
містечок. У 2012 р. статус статутарних міст отримали два центри окресів – Яблонець-над-Нісоу в 
Ліберецькому краї й Простейов ‒ в Оломоуцькому. 

 

 
 

Рис. 5.8. Вид на одну з найменших за площею території самоврядних общин  
Міхаловіце в окресі Літомержіце Устецького краю 

Джерело : http://cs.wikipedia.org/wiki/Michalovice_(okres_Litom%C4%9B%C5%99ice). 

 
Отже, адміністративно-територіальний поділ країни характеризується помітною просторовою 

диференціацією в розмірах території й чисельності населення одиниць як найвищого, так і найнижчого 
ієрархічного рівнів. У результаті проведення адміністративно-територіальної реформи в Чехії змінився 
розподіл повноважень між центральними та місцевими органами влади. Місцеві самоврядні органи 
забезпечують наближення системи надання послуг для населення, сприяють соціально-економічному 
розвитку регіонів. Адміністративно-територіальна реформа в Чехії забезпечила формування багаторівневого 
місцевого самоуправління, що надало змогу впливати на процес реалізації цілей і завдань регіональної 
політики держави та ефективної реалізації стратегій регіонального розвитку. 
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5.2. Політична система 

 
5.2.1. Законодавча влада 

 
Чеська Республіка як самостійна й незалежна держава з’явилася на політичній карті світу 1 січня               

1993 р. в результаті поділу Чехословаччини на Чеську та Словацьку Республіки. Діючу конституцію країни 
прийнято 16 грудня 1992 р. Відповідно до неї Чехія є парламентською республікою. Законодавча система 
країни заснована на австро-угорському кодексі. Національне законодавство було змінене для приведення 
його відповідно до вимог Організації з безпеки й співробітництва в Європі, проте не визнає верховенства 
Міжнародного верховного суду (у Гаазі).   

Законодавча влада в країні належить парламенту Чеської Республіки (чес. Parlament České republiky), 
який складається з двох палат (рис. 5.9). Двопалатна структура сучасного парламенту склалась історично – 
поява верхньої палати викликана, передусім, необхідністю «працевлаштувати» депутатів федеральних 
зборів ЧССР після виникнення двох незалежних держав на теренах Чехословаччини
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. Обидві палати мають 

право приймати рішення, якщо в роботі бере участь не менше 1/3 їх членів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.9. Парламент Чеської Республіки 

 
Обидві палати парламенту обираються всіма громадянами країни на підставі всезагального, рівного й 

прямого виборчого права таємним голосуванням. Провідна роль у законодавчій гілці влади належить Палаті 
представників (депутатів). До складу нижньої палати – Палати представників (чес. Poslanecké sněmovny) – 
входить 200 депутатів, які обираються терміном на чотири роки за пропорційною системою (за партійними 
списками політичних партій, рухів і коаліцій) в установлених законом 14 територіально-адміністративних 
округах, що формуються в межах найвищих адміністративно-територіальних одиниць – країв. Депутатом 
може бути будь-який чеський громадянин, який має виборче право й досягнув 21 року. Залежно від густоти 
населення закон установлює максимальну кількість мандатів у виборчих списках, які припадають на кожний 
виборчий округ. Установлено виборчий поріг для проходження в палату депутатів: для політичної партії або 
руху – 5 %, для коаліції двох партій – 10 %, коаліції трьох партій – 15 %, чотирьох і більше – 20 %. Партія, яка 
отримала більшість мандатів, формує уряд країни. Засідання Палати представників відбуваються в 
Тхуновському палаці в Празі (рис. 5.10). 

 

 
 

Рис. 5.10. Тхуновський палац у Празі – місце засідань  
Палати представників парламенту Чеської Республіки 

Джерело : Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky // http://cs.wikipedia.org/wiki/Poslaneck% 
C3%A1_sn%C4%9Bmovna_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky. 

 
Проект закону, прийнятий Палатою депутатів, без затримки передається в Сенат (верхня палата 

парламенту), який має право утвердити його або повернути зі своїми поправками, причому Конституція 
встановлює для цього термін – 30 днів. Сенат правомочний прийняти постанову не обговорювати 
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Палата представників 
Складається з 200 депутатів. 
– Формується за пропорційною системою. 
– Термін повноважень – 4 роки. 
– Може бути розпущена президентом. 
– Депутатом може бути будь-який  

       громадянин, який має виборче право  
       й досягнув 21 року. 

Парламент Чеської Республіки 

Сенат 
1. Складається з 81 депутата. 
2. Формується за мажоритарною системою. 
3. Не може бути розпущеним. 
4. Кожні два роки переобирається третина  

       депутатів. 
5. Загальний термін повноважень  

       сенатора – шість років. 
6. Сенатором може стати чеський      

        громадянин, який досягнув 40 років  
     і володіє виборчим правом. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Poslaneck%25
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законопроект; у такому випадку він вважається прийнятим. На відміну від Сенату, Палата депутатів може 
бути розпущена президентом за певних обставин (вираження недовіри заново призначеному уряду країни на 
умовах, визначених Конституцією, неприйняття палатою постанови з урядового законопроекту, якщо з його 
обговоренням уряд пов’язує питання про довіру та ін.) ще до закінчення виборчого терміну й можуть бути 
оголошені дострокові вибори. 

Останні чергові вибори до Палати представників відбулися в жовтні 2010 р. У результаті,  представники 
п’яти партій здобули місця в нижній палаті (рис. 5.11). Політичні партії, які стають переможцями 
парламентських виборів до нижньої палати, мають право формувати самостійно або в коаліції уряд, 
підзвітний радше керівництву партії, ніж парламенту загалом (зокрема, коли прем’єр-міністра Владіміра 
Шпідлу не переобрали головою правлячої Соціал-демократичної партії, його пост в уряді посів заступник – 
Станіслав Гросс). Ознакою відповідальності в ЧР уважають наявність у міністрів (у т. ч. у прем’єра) 
депутатського мандата, оскільки він утілює програму, із котрою йшов на вибори. Палата представників може 
поставити питання про недовіру уряду за вимогою 50 депутатів. 

  

 
 

KSČM – Комуністична партія Чехії й Моравії 
ČSSD – Чеська соціал-демократична партія 

VV – Партія «Суспільні справи» 
TOP 09 – Партія «Традиція. Відповідальність. Процвітання» 

ODS – Громадянська демократична партія 

 
Рис. 5.11. Розподіл депутатських місць у Палаті представників 

між політичними партіями після чергових парламентських виборів 2010 р. 

 
Після урядової кризи уряд П. Нечаса в червні 2013 р. пішов у відставку, палату представників було 

розпущено, проте новосформований уряд на чолі з прем’єром І. Русноком отримав вотум недовіри в серпні 
2013 р. Тому призначено позачергові парламентські вибори в нижню палату, які відбулися в жовтні 2013 р. 
Депутатські місця завоювали представники семи політичних партій. Найбільшу кількість місць (50) у Палаті 
представників отримали члени Чеської соціал-демократичної партії. Трішки менше місць (47) отримали 
представники нової центристської політичної партії ANO 2011, заснованої у 2011 р. Збільшили своє 
представництво в парламенті комуністи, тоді як партія ТОР 09 і Громадянська демократична партія втратили 
значну кількість місць. Партія «Суспільні справи» взагалі не отримала ні одного місця в парламенті, тоді як 
14 місць уперше отримали представники партії «Розквіт прямої демократії Томіо Окаури»
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. 

Верхня палата чеського парламенту – Сенат (чес. Senát) – складається з 81 сенатора, обирається 
терміном на шість років (по одному з 81 сенаторських виборчих округів). Третина складу Сенату оновлюється 
кожні два роки під час двотурових парламентських виборів за мажоритарною системою (ст. 18 Конституції). У 
перший Сенат 27 сенаторів (третина) обиралися на два роки, 27 – на чотири роки, 27 – на шість років
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. 

Сенат обирається за дворівневою мажоритарною системою (по 81 виборчому округу). Останні вибори 
відбулися в жовтні 2012 р. Нині більшість тут має Чеська соціал-демократична партія, представлена                         
46 сенаторами. Громадянська демократична партія має 15 сенаторських місць. Усі інші 10 політичних партій 
нині представлені 1–4 сенаторами. Також членами Сенату є два незалежні сенатори – не члени політичних 
партій. 

Сенат не може бути розпущений. Сенатором може бути будь-який чеський громадянин, котрий досягнув 
віку 40 років і володіє виборчим правом. Сенат очолює Голова, який має чотири заступники (віце-голів). 
Сенатори беруть участь у роботі різних комітетів. Сенат приймає бюджет ЧР, конституційні закони й 
ратифікує міжнародні договори. Рішення приймаються 3/5 кількістю голосів. Резиденцією Сенату з 1992 р. 
служить Палац Вальдштейна в Празі (рис. 5.12). 

І депутати, і сенатори чеського парламенту мають вільний мандат. Вони володіють недоторканністю – 
притягуються до кримінальної відповідальності лише зі згоди палати. Якщо палата не дає згоди, він не може 
бути притягнутим і після припинення своїх повноважень (тобто кримінальне переслідування припиняється 
назавжди). Депутати й сенатори не зобов’язані свідчити за фактами, які стали їм відомі в процесі здійснення 
повноважень. Ці посади несумісні з посадами президента та судді. 
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Рис. 5.12. Зал засідань Сенату Чеської Республіки 
 у Вальдштейнському палаці в Празі 

 
Право законодавчої ініціативи належить депутату, групі депутатів, Сенату, Уряду, вищій територіальній 

самоврядній одиниці (краю). Законопроекти вносяться в Палату представників. Законопроект про державний 
бюджет і проект закону про його виконання може внести тільки уряд. Для прийняття закону необхідне його 
схвалення Палатою представників, а потім Сенатом. Необхідним є підписання новоприйнятого закону 
представником Палати представників, Президентом і Главою Уряду. Закон приймається більшістю присутніх 
депутатів і сенаторів за наявності кворуму в ⅓ від загального числа парламентаріїв. 

Для рішення про перебування іноземних військ на території Чехії або про оголошення війни необхідна 
згода понад ½ депутатів та сенаторів, для прийняття конституційного закону або нової конституції – 3/5 усіх 
депутатів і 3/5 присутніх сенаторів. 

Після Палати представників Сенат розглядає закон у 30-денний термін та виносить своє рішення. Якщо 
Сенат не розгляне прийнятий депутатами закон протягом 30 днів, він уважається прийнятим ним. Якщо 
Сенат відхилить прийнятий Палатою представників закон, то Палата представників може подолати вето 
Сенату, прийнявши цей закон знову більшістю від усіх депутатів.  

Президент протягом 15 днів може накласти вето на прийнятий парламентом закон (окрім конституційного). 
Президентське вето долається Палатою представників таким же чином – голосуванням більшістю депутатів. 

Особливістю законодавчого процесу є те, що за умов, коли Палату представників розпущено, Сенат 
приймає законодавчі акти щодо невідкладних питань, які в іншому випадку потребують прийняття закону. 
Пропонувати такі законодавчі акти Сенату може тільки уряд. Законодавчий акт Сенату має бути схвалений 
Палатою представників на її першій же сесії, без чого він надалі втрачає чинність
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. 

Чеський парламент відносно стабільний, але дуже не популярний. Низький рівень довіри парламенту 
викликаний численними привілеями депутатів, практикою вирішення головних питань поза парламентськими 
процедурами й проявляється в достатньо стійкому абсентеїзмі громадян: у 2002 р. явка на вибори складала 
58,8 %, 2006 р. ‒ 64,5 %

245
, у 2010 р. ‒ 62,6 %. Характерною особливістю є те, що при відносній політичній 

стабільності в ЧР існує тотальна партизація чеської політики, що йде врозріз з ідеалами «оксамитової 
революції». 

5.2.2. Президент 

 
Президентом республіки може бути обраний будь-який чеський громадянин, який володіє виборчим 

правом і досягнув сорока років (рис. 5.13).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5.13. Президент Чеської Республіки 
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– Президентом республіки може бути 
обраний будь-який чеський громадянин, який 
володіє виборчим правом і досягнув сорока 
років.  

– Термін повноважень президента – п’ять 
років.  

– Одна й та сама особа не може займати 
посаду президента більше ніж два терміни. 

– Президент Чеської Республіки обирається   
населенням із 2013 р.  

Президент Чеської Республіки 

http://www.prospekts.ru/oykumena/europe/parlamentarizm_i_
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Термін повноважень президента – п’ять років. Одна й та сама особа не може займати посаду 
президента більше ніж два терміни. За виборчим законом, який функціонував до 2013 р., президентом могла 
стати лише людина, яка отримала більшість у кожній із палат парламенту. Президент ЧР виконує переважно 
представницькі функції. Першим президентом Чеської Республіки 29 грудня 1989 р. обрано Вацлава 
Гавела, котрий у 1989–1992 рр. був президентом Чехословацької федерації, а з 1 січня 1993 р. – 
президентом Чеської Республіки. 28 лютого 2003 р. президентом ЧР обрано Вацлава Клауса, якого у             
2008 р. знову переобрано на другий термін. Із січня 2013 р. президентом ЧР став Мілош Земан. Резиденція 
президента ЧР – Празький град  (рис. 5.14). 

 

 
 

Рис. 5.14. Вид на резиденцію президента Чеської Республіки – 

Празький град у панорамі Праги 
Джерело : Пражский град // http://ru.wikipedia.org/wiki 

 

Президент володіє недоторканістю. Він не несе відповідальності за виконання своїх функцій. Ніколи не 
може бути підданий кримінальному переслідуванню за карний злочин, здійснений у період виконання 
обов’язків. Він може піти у відставку, направивши заяву про відставку голові палати представників 
парламенту; може бути позбавлений поста й права знову займати його виключно у випадку державної зради, 
рішення про що приймає Конституційний суд за пропозицією Сенату
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Президента Чеської Республіки до 2013 р. обирав парламент. Правом висунути президента володіло не 
менше 10 депутатів або не менше 10 сенаторів. Вибори президента проводилися в останні 30 днів 
повноважень попереднього президента. Парламент обирав президента на спільному засіданні двох палат 
парламенту, причому під час першого голосування голоси підраховувалися окремо депутатів і сенаторів. 
Обраним у першому турі вважали кандидата, який отримав понад половину голосів усіх депутатів і більше       
50 % голосів усіх сенаторів.  

У випадку, коли жоден кандидат не набирав вказаного числа голосів, призначався другий тур, у який 
проходили два кандидати – який набрав більшість у Палаті представників і який набрав більшість у Сенаті. 
Якщо в якій-небудь палаті два чи більше кандидати наберуть однакове число голосів, то в другий тур 
виходить той із них, хто набрав більшість голосів у другій палаті. 

Обраним у другому турі вважався кандидат, який отримав більшість голосів присутніх (а не всіх, як у 
першому турі) сенаторів і більше половини голосів присутніх депутатів.  

У випадку, якщо жоден із цих двох кандидатів не набирав указаного числа голосів, то призначали третій 
тур, у якому могли брати участь ті самі два кандидати, що й у другому турі. Для перемоги в третьому турі 
потрібно було набрати понад 50 % сумарних голосів присутніх депутатів і сенаторів. Тобто, на відміну від 
другого туру, у третьому підрахунок голосів здійснювали не окремо серед депутатів і серед сенаторів, а від їх 
загального числа (депутатів та сенаторів, які присутні на засіданні). Отже, у третьому турі найбільше шансів 
мав той із двох кандидатів, якого підтримує Палата представників, чисельність якої більша (200 депутатів), 
ніж сенаторів у Сенаті (81 сенатор). 

Якщо жоден із двох кандидатів у третьому турі не набрав більшості голосів від загального числа 
присутніх депутатів і сенаторів, то проводили нові вибори (тобто процес обрання президента розпочинався із 
самого початку)
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Провідні політичні партії Чеської Республіки тривалий час обговорювали  необхідність зміни наявного 
порядку обрання президента. У листопаді 2010 р. проект нового виборчого кодексу (закон № 71/2012 Sb.) був 
уже готовий і з 1 жовтня січня 2012 р. вступив у дію

248
. Відповідно до нового виборчого кодексу, вибори 

президента Чеської Республіки з 2013 р. проходили на основі прямого всезагального виборчого права у два 
тури, коли все населення обирає президента. Перші прямі всенародні вибори президента відбулися в січні 
2013 р. До участі в президентських виборах було допущено дев’ять претендентів із 20, які подали заявки у 
листопаді 2012 р., проте Міністерство внутрішніх справ відмовило в реєстрації 11 претендентам на 
президентське місце через недотримання умов реєстрації. Перший тур президентських виборів у Чехії за 
новою процедурою відбувся 11–12 січня 2013 р. при більш активній участі виборців (61,3 %), ніж на виборах 
до Сенату, які відбулися незадовго до президентських. Ніхто із дев’яти кандидатів на посаду президента не 
набрав понад 50 % голосів – і перші два кандидати (Мілош Земан і Карл Шварценберг), які набрали 
найбільшу кількість голосів, вийшли в другий тур виборів, що відбувся 25–26 січня. Переможець виборів – 
Мілош Земан, який став першим усенародно обраним президентом Чеської Республіки.       
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Відповідно до конституції, президент Чехії має значні регулятори впливу. У багатьох випадках він 
приймає рішення особисто й ні перед ким за них не відповідає. Він, наприклад, призначає раду 
Національного банку, а це означає, що у випадку конфлікту з урядом Центробанк може проводити політику, 
яка не узгоджується з діями міністра фінансів. Президент також призначає суддів і голів Верховного та 
Конституційного судів. Він є Верховним головнокомандуючим Збройних сил республіки.  

Повноваження президента Чеської Республіки умовно можна поділити на дві групи: повноваження, що 
належать виключно президенту, і ті, що здійснюються ним сумісно з головою уряду або відповідним 
міністром та у відповідних випадках вимагають контрасигнації, тобто сумісного підпису. 

До повноважень, які здійснює виключно президент, належать: 
– призначення (із подальшим затвердженням Палатою представників) голови уряду і його відкликання; 
– призначення (за пропозицією глави уряду) міністрів та їх звільнення з посади; 
– скликання засідань Палати представників; 
– розпуск Палати представників; 
– призначення (зі згоди Сенату) суддів Конституційного суду, його голови й заступників; 
– призначення з числа суддів голови й заступників голови Верховного суду; 
– призначення президента та віце-президента Верховного контрольного управління; 
– призначення членів банківської ради Чеського національного банку; 
– підписування законів; 
– накладання вето на закони (крім конституційних); 
– здійснення помилування, а також інших повноважень у сфері кримінального права й процесу: 

пом’якшення міри покарання, призначеної судом; припинення кримінальних справ; зняття судимості. 
У випадку смерті, відставки президента протягом періоду, поки не обраний новий президент, ці 

повноваження здійснює голова Палати представників, а якщо вона розпущена ‒ то голова Сенату. 

Разом із головою уряду або відповідним міністром президент Чеської республіки здійснює: 
– представлення Чеської Республіки за кордоном; 
– укладання та ратифікацію міжнародних договорів; 
– виконання функцій Верховного головнокомандуючого Збройними силами; 
– призначення й відкликання глав чеських дипломатичних місій за кордоном; 
– прийом іноземних послів; 
– призначення виборів в обидві палати парламенту; 
– присвоєння генеральських звань; 
– нагородження державними нагородами; 
– призначення суддів; 
– оголошення амністії; 
– здійснення інших повноважень. 
Відповідальність за здійснення цієї групи повноважень несе уряд Чеської Республіки. У випадку смерті 

або відставки президента в період, поки новий президент не обраний, ці повноваження здійснює голова 
уряду або відповідний міністр
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Президент може розпустити Палату представників у разі, якщо: 
– Палата представників двічі не проголосувала за уряд, самостійно призначений президентом, а потім у 

третій раз не ухвалила уряд, призначений президентом уже за пропозицією голови Палати представників; 
– Палата представників протягом трьох місяців не прийняла постанови стосовно урядового 

законопроекту, з обговоренням якого уряд пов’язує питання про довіру; 
– Палата представників протягом трьох місяців не може прийняти рішення (наприклад відсутній кворум 

⅓ від числа всіх депутатів); 
– засідання палати перерване більше ніж на 120-денний термін. 
У випадку розпуску Палати представників президент призначає нові вибори депутатів. Палата 

представників не може бути розпущена протягом останніх трьох місяців її  повноважень
250

. 
 

5.2.3. Уряд 

 
Уряд Чеської Республіки (чес. Vláda České republiky) – вищий орган виконавчої влади в країні. Правове 

положення уряду визначено третім розділом конституції Чеської Республіки, прийнятої 16 грудня 1992 р. 
Його резиденція розміщена в Празі (рис. 5.15).  

Голову уряду (прем’єра) призначає президент. Міністри, заступники голови призначаються президентом 
за пропозицією голови уряду. Якщо голова уряду пропонує президенту звільнити від посади міністра, 
президент зобов’язаний це зробити. Президент має право самостійно прийняти рішення про відставку голови 
уряду й уряду в цілому.  

Після призначення президентом уряду, він має бути затверджений палатою представників протягом              
30-денного терміну. У випадку незатвердження президент має право вдруге представити уряд на 
затвердження Палатою представників. У випадку другого незатвердження призначає голову уряду, 
запропонованого головою Палати представників. Якщо призначений таким способом уряд знову не  
затверджується, президент розпускає Палату представників і призначає нові вибори. 
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Рис. 5.15. Стракова академія – резиденція уряду Чеської Республіки  
Джерело : Правительство Чешской Республики // http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 
Уряд приймає свої постанови колегіально. Для прийняття рішення потрібно не менше половини голосів 

членів уряду. Голова уряду організовує його роботу, завідує його засіданнями, виступає від його імені тощо. 
Голову уряду заміщує заступник голови або інший уповноважений член уряду. Згідно з Конституцією (ст. 68) 
уряд відповідальний перед Палатою представників, він має право просити палату про вираження довіри. 
Уряд на основі закону може видавати постанови, які підписуються головою й відповідним членом уряду. 
Створення міністерств та інших адміністративних установ і визначення їхньої компетенції здійснюється 
тільки за законом. 

Існує й вотум недовіри уряду, який виносить Палата представників за пропозицією 50 депутатів, якщо 
за нього проголосувало більше половини всіх депутатів. Уряд сам може поставити перед Палатою 
представників питання про вотум довіри. 

Уряд зобов’язаний подати у відставку: 
– у випадку отримання вотуму недовіри; 
– у випадку не отримання вотуму довіри; 
– перед новообраною Палатою представників. 
Якщо уряд не подає у відставку у вказаних випадках, президент зобов’язаний відправити його у 

відставку. 
Очолює уряд країни голова уряду (прем’єр). Склад коаліційного уряду Чехії під головуванням лідера 

Громадянсько-демократичної партії Петра Нечаса затверджений президентом Чехії В. Клаусом 13 липня 
2010 р. Уряд був сформований із представників трьох правоцентристських партій, які отримали, за 
результатами парламентських виборів 2010 р., 118 із 200 місць у Палаті представників. До складу уряду 
Чеської Республіки входили 14 міністрів, котрі очолювали відповідні міністерства, а також Голова 
законодавчої ради уряду країни. Функції віце-прем’єра виконував міністр закордонних справ Карел 
Шварценберг. За партійно-ідеологічним складом уряд був правоцентристським.  

17 червня 2013 р. уряд після відставки прем’єр-міністра Петра Нечаса розпущено й 10 липня 2013 р. 
сформовано новий уряд на чолі з безпартійним Їржі Русноком. За партійним складом уряд І. Руснока був 
безпартійним, проте п’ять членів уряду (у т. ч. й сам І. Руснок) до недавнього часу були членами Чеської 
соціал-демократичної партії
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. На засіданні Палати депутатів Чехії 7 серпня 2013 р. уряд не отримав 

підтримки й змушений був піти у відставку. 13 серпня президент Чехії Мілош Земан прийняв його відставку. 
Члени уряду та прем’єр І. Руснок виконували свої обов’язки до формування нового уряду після позачергових 
виборів у Палату представників парламенту, які відбулися в жовтні 2013 р. 17 січня 2014 р. сформовано 
новий коаліційний уряд на чолі з Богуславосм Соботкою, у який увійшли представники Чеської соціал-
демократичної партії, центристської партії центристської партії ANO 2011 та партії Християнсько-
демократичний союз – Чехословацька народна партія.  

Для ЧР характерне суміщення постів керівника правлячої партії (або основної партії, якщо існує 
коаліційний уряд) і прем’єра ‒ атрибут так званої «канцлерської» системи, класичними зразками якої є 
Німеччина й Австрія. Чеські політичні партії переважно слідують цьому правилу. Виняток становили уряди   
Й. Тошовського (1997‒1998 рр.) і Й. Пароубека (2005‒2006 рр.). У Чехії поступово формуються традиції 
взаємного контролю гілок влади, а також деякою мірою вплив громадянського суспільства на владні 
структури, у тому числі й урядові, котрий здійснюється, насамперед, через партії та парламент. Система 
стримувань і противаг, зокрема, уключає право уряду на законодавчу ініціативу й пов’язувати голосування в 
парламенті за законопроект із вотумом довіри уряду, право прем’єра підтверджувати вотум довіри в 
парламенті для свого уряду, право парламенту відкликати підтримку уряду та відправити його у відставку тощо.  

 
5.2.4. Судова система 

 
Судову владу в ЧР, згідно з Конституцією, здійснюють незалежні суди (ст. 81). Судову систему Чеської 

Республіки формують районні, обласні, вищі суди, Верховний адміністративний суд, Верховний суд, 
Конституційний суд. Відповідно до закону про суди й суддів у цю систему також входять вищі військові суди, 
окружні військові суди, і в період військового стану можуть створюватися польові суди. Поза системою судів 
загальної юрисдикції перебувають крайові торгові суди.  

Судді призначаються пожиттєво президентом республіки. Конституція встановлює, що суддею може 
бути тільки громадянин, який має вищу юридичну освіту. Забороняється будь-який тиск на суддю, а також 
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усунення судді чи його переведення в інший суд без його згоди. Рішення судді приймають як колегіально (у 
складі сенату), так і одноосібно. Передбачена можливість ролі громадян у здійсненні правосуддя.  

Верховний адміністративний суд розглядає справи, що виникли зі спорів у сфері державного управління 
(відновлення адміністративної юстиції – продовження правової традиції, що існувала ще в часи ЧССР). 

Верховний суд, вищі обласні та районні суди розглядають справи, непідсудні Конституційному й 
Вищому адміністративному суду. 

У випадку, коли суд приходить до висновку про невідповідність закону, який потрібно застосувати для 
вирішення справи, конституції та конституційним законам, він передає справу на розгляд Конституційного 
суду. 

Конституційний контроль здійснюється Конституційним судом, який складається з 15 суддів. Членами 
Конституційного суду можуть бути лише бездоганні громадяни, котрі відповідають вимогам обрання в Сенат, 
мають вищу юридичну освіту й досвід роботи в органах юстиції не менше 10 років. Судді призначаються 
президентом зі згоди Сенату на 10-річний термін. Конституційний суд має повноваження приймати 
обов’язкові для всіх державних органів і громадян рішення. Процедуру діяльності Конституційного суду 
визначено Законом про Конституційний суд 1993 р. 

Конституційний суд приймає рішення: 
– про відміну законів або їхніх окремих положень, якщо вони суперечать конституції або безпосередньо 

діючим у Чехії міжнародним договорам; 
– про відміну інших нормативно-правових актів чи їхніх окремих положень, які суперечать конституції й 

міжнародним договорам; 
– щодо конституційної скарги органів територіального самоуправління на незаконне втручання держави; 
– щодо конституційної скарги на неправильне рішення та інше втручання державних органів у 

гарантовані конституцією основні права й свободи; 
– при виникненні сумніву у втраті пасивного виборчого права; 
– щодо скарги на рішення про правильність обрання депутата чи сенатора; 
– про несумісність виконання функцій депутата парламенту чи сенатора; 
– про усунення президента від посади та позбавлення його права знову зайняти цю посаду за 

здійснення державної зради на основі прийнятого Сенатом відповідного конституційного акта; 
– про пропозицію президента скасувати постанови Палати представників і Сенату, що стосуються 

виконання його функцій; 
– про заходи з виконання рішень міжнародного суду, які носять обов’язковий характер для Чеської 

Республіки, якщо це не можна здійснити іншим способом; 
– про відповідність рішення про розпуск політичної партії чи іншого рішення, що стосується діяльності 

політичної партії, конституції або інших законів; 
– про спори з питань співвідношення компетенції державних органів й органів територіального 

самоуправління, якщо за законом це не стосується повноважень іншого органу
252

. 
Конституційний суд Чеської Республіки, який розпочав свою діяльність 15 липня 1993 р. у м. Брно як 

єдиний та особливий державний орган конституційного правосуддя ЧР, заснований на моделі 
концентрованого й спеціалізованого конституційного судочинства, наділений правом конкретного та 
абстрактного конституційного контролю, при здійсненні якого він вирішує питання конституційності як 
національних, так і міжнародних правових актів. 

Поряд із парламентом ЧР, Президентом й урядом цей суд є одним із вищих державних органів Чеської 
Республіки. Тому Конституційний суд, передусім, функціонує як ефективна складова частина системи 
«стримування та противаг» у рамках поділу державної влади, тобто щодо інших органів державної влади він 
здійснює контрольні повноваження й, передусім, щодо законодавчої та виконавчої влади. 

У системі стримування й противаг він характеризується не стільки правосуддям, скільки юридичною 
можливістю впливати на рішення та дії законодавчої й виконавчої влади, урівноважувати їх. 

Конституційний суд як судовий орган охорони конституційності – незалежний, колегіальний, 

демократично сформований та постійно діючий інститут, який займає особливе місце в механізмі державної 
влади ЧР, є організаційно відокремленим від інших гілок влади, покликаний забезпечувати додержання 
положень Конституції й гарантувати конституційну законність у всіх сферах суспільного життя

253
.  

Виходячи з європейських стандартів, Конституційний суд ЧР можна віднести до «сильних» органів 
конституційного контролю. Це, передусім, випливає з його можливості здійснювати абстрактний та 
конкретний контроль правових норм, повноважень із перевірки конституційності втручань органів державної 
влади в основні права й свободи, де найголовнішою є можливість розгляду конституційності судових рішень, 
розгляд спорів про компетенцію між державними органами та органами місцевого самоврядування, 
вирішення виборчих питань і, врешті, тих, що пов’язані з імпічментом глави держави, що дає підстави 
говорити про намагання Конституційного суду розв’язувати найважливіші політико-правові проблеми життя 
країни. Рішення Конституційного суду носять загальнообов’язковий характер.  

Відповідно до Конституції, попередню прокуратуру замінено (з 1 січня 1994 р.) новою структурою, яка 
здійснює кримінально-процесуальні діяння від імені країни. Слово «прокурор» замінено словами «державний 
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заступник», генеральна прокуратура нині називається «верховне державне заступництво», а генеральний 
прокурор – «верховний державний заступник».  

Верховне контрольне управління – незалежний орган. Воно здійснює контроль за господарським 

упровадженням державного майна й виконанням державного бюджету. Президента та віце-президента 
Верховного контрольного управління призначає на 9-річний термін Президент країни за пропозицією Палати 
представників. 15 членів управління призначає Палата представників за пропозицією президента цього 
управління. У структуру управління, окрім президента й віце-президента, входять рада, сенати та 
дисциплінарна палата.  

У 1999 р. парламент країни прийняв закон про розробку в Чехії інституту омбудсмана (публічного 
захисника прав), який обирається Палатою представників. Першого омбудсмана обрано в грудні 2000 р. Це 
був принциповий крок у становленні демократичної країни. 
 

5.3. Партійна система 
 

У Конституції ЧР законодавчо закріплено політичну систему демократичного громадянського 
суспільства, яка ґрунтується на вільному й добровільному створенні та конкуренції політичних партій і 
громадських рухів, що поважають основоположні демократичні принципи й заперечують насильство як засіб 
досягнення своїх цілей.  

У колишній соціалістичній Чехословаччині в умовах практично однопартійної системи діяла монополія 
Комуністичної партії Чехословаччини, чисельність якої складала 1,7 млн осіб. Комуністом був кожен сьомий 
громадянин країни старше 18 років. 

Після «оксамитової революції» й розпаду Чехословаччини розпочався процес формування 
багатопартійної політичної системи країни. Проблема побудови реальної багатопартійної системи в ЧР  
пов’язана зі зміною ролі компартії в суспільно-політичному житті країни. За перший період формування нової 
багатопартійної системи в Чехії створено політичні та правові умови функціонування реальної 
багатопартійності. На підставі закону «Про об’єднання в політичні партії й політичні рухи» (1991 р.) 
Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки зареєстровано 40 діючих партій і 25 громадських рухів. 
Одним із головних питань другого періоду для політичних об’єднань було не тільки визначення порядку 
формування владних структур або основ виборчої системи, а й розподілу владних повноважень як між ланками 
влади, так і між центральними й місцевими органами. Цей період формування партійної системи можна 
охарактеризувати як стабілізаційний. Діяльність раніше зареєстрованих 20 партій і 10 громадських об’єднань 
протягом останніх років була призупинена, оскільки суд прийняв рішення про розпуск або ліквідацію. На місці 
старих партій виникли нові політичні партії. Окрім того, діє багато громадських об’єднань, які функціонують на 
заявковій основі. Опитування громадської думки засвідчує, що найбільш високою довірою населення 
користуються громадські організації, які займаються захистом прав людини, пропонують екологічні ініціативи, а 
також церковні організації. Різко зменшилась участь населення в найбільш масовій при соціалізмі громадській 
організації – профспілках, у яких організовано 6,5 млн осіб.    

У Чеській Республіці, як і в Україні, зареєстровано десятки політичних партій і постійних коаліцій. У реєстрі 
Міністерства внутрішніх справ ЧР зазначено 89 партій і 44 громадсько-політичних рухів
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. Частина з них 

фактично не діє, оскільки не має помітного впливу на політичне життя країни. На загальнонаціональному рівні 
лише декілька партій здатні вести боротьбу за політичну владу. Окрім п’яти-семи, решта партій непомітні в 
період між виборами та належать переважно до маргінальної частини суспільства. Частина з цих невеликих 
партій і рухів здебільшого бере участь у виборах до крайових й общинних представництв. У ЧР функціонує 
фактично двоблокова партійна система, у якій лінії розмежування проходять між соціал-демократами та 
консерваторами. За темпами трансформації партійна система країни представляє авангардну модель, яка за 
основними характеристиками наближається до західноєвропейського типу. Політична влада, за незначними 
винятками, належить чотирьом найбільшим партіям: лівоцентристській Чеській соціал-демократичній партії, 
правоцентристській Громадянській демократичній партії, Комуністичній партії Чехії й Моравії, консервативному 
Альянсу християнських демократів, народників та партії «Унія свободи». 

Найбільша конкуренція спостерігається між Чеською соціал-демократичною та Громадянською 
демократичною партією, лідери яких стають прем’єр-міністрами країни. Парадокс політичної ситуації полягає 
в тому, що на виборах до сенату у 2001 р. соціал-демократи вийшли переможцями, проте голосів у 
парламенті не вистачило для самостійного формування уряду, тому його довелося створювати з 
ідеологічними (але не політичними) конкурентами з консервативного квартету (Альянсу християнських 
демократів й «Унії свободи»). Не менш абсурдним виглядав й опозиційний альянс антикомуністичних 
правоцентристів від Громадянської демократичної партії із комуністами. Хоча, на відміну від правлячої 
коаліції, цей альянс не був юридично закріплений у формі договору й існував на рівні спільної критики – 
справа та зліва – євроінтеграційних дій чинного уряду. 

На виборах у Палату предстаників у 2010 р., у яких брали участь 27 політичних партій, найбільшу 
підтримку виборців отримали представники Чеської соціал-демократичної партії (ČSSD) – 22,08 % голосів, 
Громадянської демократичної партії (ODS) – 20,22 %,  консервативної проєвропейської партії «Традиція. 
Відповідальність. Процвітання. 09»   (ТОР 09) – 16,7 %, Комуністичної партії Чехії і Моравії (KSČM) – 11, 27 % 
і ліберальної партії «Суспільні справи» (VV) – 10,88 %. Християнські демократи й «Унія свободи» не 
подолали необхідний 5-процентний бар’єр для проходження в парламент. 4 червня 2010 р. президент 
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Вацлав Клаус доручив Петру Нечасу сформувати коаліційний уряд із трьох партій – Громадянської 
демократичної партії, ТОР 09 й партії «Суспільні справи». На останніх виборах до сенату у 2012 р. участь 
брали представники 46 політичних партій і рухів. 

У червні 2013 р. після корупційного скандалу уряд П. Нечаса пішов у відставку, а новосформований 
уряд на чолі з І. Русноком став безпартійним. Після висловлення недовіри Палатою представників цьому 
уряду президент М. Земан призначив дострокові парламентські вибори в Палату представників, які відбулися 
в жовтні 2013  р. Найбільшу кількість депутатських місць у Палаті представників отримали члени Чеської 
соціал-демократичної партії, партії АNО 2011 і Комуністичної партії Чехії й Моравії. Представники ще 
чотирьох партій тепер будуть працювати в Палаті представників.  

В останні десятиліття в партійному спектрі Чехії найбільш численними та впливовими є лише                  
14 політичних партій, представники яких на останніх виборах обрані депутатами або сенаторами 
парламенту, депутатами крайових представництв або ж Європарламенту. Найбільш впливовими є Чеська 
соціал-демократична партія, Комуністична партія Чехії й Моравії, Громадянська демократична партія, 
Християнсько-демократичний союз – Чехословацька народна партія, Партія ТОР 09 та ін. (табл. 5.4).  

 
Таблиця 5.4 

Кількість мандатів чеських політичних суб’єктів 
у вищих виборних органах на 1.12.2013 р. 

 

 
Політична 

партія 

Виборні представницькі органи 

Палата 
представ- 

ників1 

 
Сенат2 

крайові 
представ-
ництва3 

Євро- 
парламент4 

Чеська соціал-демократична партія 50 46 205 7 

АNO 2011 47 0 0 0 

Комуністична партія Чехії й Моравії 33 2 182 4 

ТОР 09 26 1 44 - 

Громадянська демократична партія 16 15 102 9 

Християнсько-демократичний союз –  
Чехословацька народна партія 

14 4 61 2 

Розквіт прямої демократії Томіо Окамури 14 0 0 0 

Чеська піратська партія 0 1 0 0 

Остравак 0 1 … 0 

Суспільні справи 0 0 0 - 

SNK «Європейські демократи» 3 0 7 - 

Партія зелених - 1 9 - 

Північночехи - 2 9 - 

Старости за Ліберецький край - - 13 - 

Старости й незалежні - 3 7 - 
* Складено за: Seznam politických stran a hnutí v Česku // http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_ politick%C3%BDch_stran_a_ 

hnut%C3%AD_v_%C4%8Cesku. 
Примітки: 1 – мандати, отримані під час виборів до Палати представників у 2013 р.; 2 – мандати, отримані під час виборів 

до Сенату у 2008, 2010, 2012 рр. і додаткових виборів у 2011 р.; 3 – мандати, отримані на виборах до крайових представництв у 
2012 р.; 4 – мандати, отримані на виборах до Європейського парламенту у 2009 р. 

 
Громадянська демократична партія (ГДП, чес. Občanská demokratická strana – ODS) – одна з провідних 

у ЧР. Вона є найбільш впливовою правоцентристською неоконсервативною партією країни. Партія виникла в 
лютому 1991 р. після розпаду Громадянського форуму. У 1993–1997 і 2006–2009 рр. представники ГДП 
Вацлав Клаус і Мірек Тополанек очолювали уряд ЧР. Партія часто співпрацює в рамках одного уряду з 
іншою конкуруючою партією – Чеською соціал-демократичною. Головою ГДП із 2010 р. є Петр Нечас. На 
виборах до Палати представників у 1996, 1998, 2002, 2006, 2010 рр. партія  набирала від 20 до 35 % голосів 
виборців, проте на позачергових парламентських виборах у жовтні 2013 р. ця партія втратила значну 
підтримку чеського електорату та здобула всього 16 депутатських місць у нижній палаті парламенту                 
(табл. 5.4). Після останніх виборів до Сенату у 2012 р. по 27 сенаторських виборчих округах, коли Сенат 
оновився на третину, і додаткових виборів у 2011 р. ця партія мала 15  місць у Сенаті країни.  

Чеська соціал-демократична партія (чес. Česká strana sociálně demokratická – ČSSD) – лівоцентристська 
політична партія в Чехії – одна із найстаріших у країні із двох найбільших партій, представлених у 

парламенті. Партію утворено в 1878 р. як частину Соціал-демократичної партії Австрії. У 1893 р. вона 
оформилася як самостійна партія. У 1918–1938 рр. стала називатися Чехословацькою соціал-
демократичною робітничою партією, у 1938–1941 рр. – Національною партією праці. У 1945 р. вона була 
відновлена як партія «Чехословацькі соціал-демократи» й увійшла до складу Національного фронту 
Чехословаччини, але в 1948 р. була злита з Комуністичною партією Чехословаччини. У березні 1990 р., після 
«оксамитової революції», партію відновлено на території Чехословаччини. Із 1993 р. вона діє під нинішньою 
назвою. У 1998–2006 рр. партія була правлячою в Чехії. Її представники були чотири рази прем’єр-
міністрами. Після парламентських виборів 2010 р. вона перебуває в опозиції. Партія перемогла на 
парламентських виборах, проте сформувати уряд не зуміла. Нині вона є лідируючою партією за кількістю 
депутатських місць в обох палатах парламенту Чехії, а також у крайових представництвах (табл. 5.4). 
Кількість членів партії перевищує 25 тис. осіб. Обов’язки голови партії виконує Богуслав Соботка, який у січні 
2014 р. став прем’єр-міністром й очолив новий коаліційний уряд країни. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/
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Комуністична партія Чехії та Моравії (КПЧМ) на парламентських виборах 2010 р. набрала понад 11 % 
голосів виборців, ставши четвертою за часткою набраних голосів. На дострокових парламентських виборах 
2013 р. КПЧМ стала третьою за кількістю отриманих депутатських місць у Палаті представників (33 місця). 
Ця партія є наступницею Комуністичної партії Чехословаччини, яка виникла в 1921 р. на базі ліво-
радикального крила Чеської соціал-демократичної партії й перебувала при владі в 1948–1989 рр. Лідери 
КПЧМ відмовляються визнавати злочини комуністичного режиму та продовжують користуватися традиційною 
комуністичною фразеологією. Із 1990-х рр. ця партія відіграє роль «третьої сили» в чеській політиці. На 
виборах 1998, 2002, 2006 і 2013 рр. ця партія складала третю за чисельністю фракцію в нижній палаті 
парламенту країни. Комуністи, які складають найчисленнішу партію Чехії, – понад 113 тисяч членів (більше, 
ніж у всіх інших партіях, разом узятих), мають і найдисциплінованіший електорат. Основний електорат цієї 
партії утворюють найбідніші прошарки населення, передусім представники старшого покоління, проте в 
останні роки зростає симпатія до комуністів у молодіжному середовищі. КПЧМ має 4900 первинних 
організацій, власну партійну пресу, постійно проводить пропагандистську роботу на місцях. Комуністи 
критикують економічний курс уряду, гостро реагують на помилки, яких припускається влада. Партіє видає 
газету «Алло-газета» (чес. Haló Noviny). 

Менш помітну роль у політичному житті країни відіграє партія Християнсько-демократичний союз – 
Чехословацька народна партія (чес. Křesťanská a demokratická unie — Československá strana lidová,          
KDU-ČSL), яка є партією християнсько-демократичного спрямування. Партія бере свої витоки від 
Чехословацької народної партії, створеної в 1919 р. на базі існуючих ще до Першої світової війни 
Християнсько-соціалістичної партії й Католицької національної партії Моравії. Партія мала помітний вплив за 
часів існування Першої Чехословаччини. У 1945 р. партія ввійшла до складу Національного фронту 
Чехословаччини. Після 1948 р. ЧСНП не припинила своє існування, проте не відігравала помітної ролі в 
політичному житті соціалістичної Чехословаччини. У 1992 р. партія об’єдналася з Християнсько-
демократичним союзом і змінила назву на нинішню. Із 1996 р. бере постійну участь у парламентських 
виборах. На виборах 2006 р. партія отримала 7,2 % голосів і 13 місць у Палаті депутатів й увійшла в коаліцію 
з Громадянською демократичною партією. На парламентських виборах 2010 р. ХДС-ЧНП отримала 4,39 % 
голосів виборців і не змогла отримати місця в парламенті, проте на дострокових парламентських виборах у 
жовтні 2013 р.  ця партія здобула 14 депутатських місць у Палаті представників.  

У червні 2009 р. в Чехії засновано нову партію ТВП 09 – «Традиція. Відповідальність. Процвітання» 
(чес.  Tradice Odpovědnost Prosperita 09, ТОР 09), у яку перейшла частина членів ХДС-ЧНП. Ця партія має 
своїх представників в обох палатах представників, проте на останніх парламентських виборах вона втратила 
підтримку чеського електорату. 

Інші політичні партії країни відіграють менш помітну роль у політичному житті країни. За роки 
самостійного існування ЧР представники небагатьох політичних партій були представлені в парламенті. 
Найчастіше до складу парламенту виборці обирають, окрім членів Чеської соціал-демократичної партії й 
Громадянської демократичної партії, членів таких впливових партій, як Комуністична партія Чехії та Моравії, 
Християнсько-демократичний союз – Чехословацька народна партія, «Традиція. Відповідальність. 
Процвітання. 09», Союз свободи – Демократичний союз, «Справи суспільні» й Партія зелених. У 2011 р. 
виникла нова правоцентристська політична партія ANO 2011, яка на дострокових парламентських виборах у 
жовтні 2013 р. була другою за кількістю отриманих депутатських мандатів (47), ставши конкурентом Чеської 
соціал-демократичної партії й здобувши сенсаційну підтримку серед чеського електорату. На політичній 
арені Чехії у 2013 р. з’явилася нова праворадикальна політична партія «Розквіт прямої демократії Томіо 
Окамури», яка здобула 14 депутатських місць у Палаті представників на дострокових парламентських 
виборах 2013 р.  

Серед інших партій і політичних рухів виділяються Об’єднання незалежних кандидатів – Європейські 
демократи, Чеська націонал-соціалістина партія, Націонал-більшовистська партія Чехословаччини й Чеська 
Корона – монархічна партія Чехії, Богемії та Моравії, Партія громадянських прав – Земановці й ін. Серед 
інших, орієнтованих переважно на місцеву політику, найбільш впливові, зазвичай, регіональні, етнічні й 
соціальні об’єднання (Аграрна партія, Об’єднання за республіку ‒ республіканська партія Чехословаччини, 
Партія робітників, Циганська демократична соціальна партія, «Шлях перемін», «Моравани», «Семіловці», 
«Старости за Ліберецький край», «Північночехи» та ін.). 

 
5.4. Виборча система 

 
 Основні принципи виборчої системи в Чеській Республіці визначаються Конституцією країни. Об’єктами 

виборчої системи в Чеській Республіці є двопалатний парламент, що складається з Палати депутатів 
(представників) (200 осіб) та Сенату (81 особа), президент, який до 2013 р. обирався на спільному засіданні 
обох палат, а з 2013 р. прямими всенародними виборами. На місцях виборними органами виступають 
муніципалітети 14 країв, уключаючи столичне місто Прагу як окремий регіон, муніципалітети общин із 
розширеним самоуправлінням й общин зі звичайним самоуправлінням із виборними представництвами та з 
виконавчими органами – радами, управліннями, магістратами, приматорами та старостами.  

Вибори в парламент здійснюються на основі загального, рівного й прямого виборчого права таємним 
голосуванням. Нижня палата парламенту – палата депутатів (представників) – складається з 200 депутатів, 

котрі обираються на чотирьохрічний період. Розподіл місць у парламенті відбувається на основі пропорційної 
системи. Громадяни Чеської республіки, котрі досягли 18-тирічного віку, обирають кандидатів за відкритими 
списками партій, причому вони можуть упливати на порядок кандидатів у списку засобами так званих голосів 
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уподобань. У палату депутатів (представників) може бути обраний громадянин Чеської Республіки, який має 
право брати участь у виборах і досяг 21-річного  віку.  

Вибори в Палату представників проводять за виборчими списками політичних партій, рухів або коаліцій 
в установлених законом 14 територіально-адміністративних виборчих округах – краях. Останні чергові 
парламентські вибори відбулись у 2010 р., проте у 2013 р. після урядової кризи й відставки уряду Петра 
Нечаса в жовтні проведено позачергові парламентські вибори. Залежно від густоти населення закон 
установлює максимальну кількість мандатів у виборчих списках, які припадають на кожен виборчий округ. 
Бар’єр на проходження в палату представників установлено на рівні 5 % голосів. Для коаліції двох партій 
виборчий поріг перебуває на рівні 10 %, для коаліцій трьох партій  – 15 %, для коаліції чотирьох партій і 
більше – 20 %. Партії, які отримали менше голосів у результаті виборів, не потрапляють у парламент. 
Перерахунок голосів виборців на мандати проводиться в межах краю у два тури. Мандати надаються 
стільком кандидатам із кожного списку (політичної партії чи виборчої коаліції), скільки місць у палаті 
депутатів відповідають набраній кількості голосів. Посади в Палаті представників надаються кандидатам, 
котрі займають перші номери в списках чи на основі голосів уподобань
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Вибори у верхню палату парламенту – Сенат, котрий відновлений за прикладом першої Чехословацької 
Республіки, перший раз відбулися в 1996 р., коли в Сенат одночасно обрано 81 сенатора. У 1998 р. третину 
членів Сенату замінено в результаті перших додаткових виборів, тобто мандат цих сенаторів тривав усього 
два роки. На наступних виборах у 2000 р. оновлено другу третину Сенату, коли нові сенатори замінили своїх 
колег, котрі працювали чотири роки. Стандартний термін роботи сенатора – шість років, на цей строк зараз 
обираються всі члени цієї палати парламенту. Сенаторів обирають в установленому законом 81 виборчому 
окрузі (рис. 5.16). Столицю ЧР поділено на 10 виборчих сенаторських округів, м. Брно – на три, м. Острава – 
на п’ять округів, а м. Пльзень виділено в окремий виборчий округ (рис. 5.16). Вибори проходять у                  
81 одномандатних виборчих округах кожні два роки в ⅓ округів задля оновлення й ротації членів Сенату. 
Останнє його оновлення відбулось у 2012 р, коли обирали нових сенаторів від 27 округів. Виборчі округи 
створено таким чином, що відхилення від середньої чисельності виборців, яке припадає на один округ у 
країні, у кожному окрузі не повинно перевищувати 15 %. Кандидатів у сенатори висувають політичні партії 
або коаліції партій. Кандидатом може бути й незалежний претендент, котрий повинен зібрати не менше        
1 тис. підписів на підтримку та внести грошову заставу в розмірі 20 тис. чеських крон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 5.16. Виборчі округи в Чеській Республіці для виборів до Сенату 

 
Для виборів у Сенат використовують виборчу система простої більшості. Кандидат, який отримує понад 

50 % голосів на своєму виборчому окрузі, стає сенатором. Якщо жоден із кандидатів не отримує понад 50 % 
голосів, проводять другий тур виборів, у котрому беруть участь перші два кандидати з найбільшою кількістю 
голосів. Переможцем другого туру стає кандидат, який набрав більшу кількість голосів. Сенатором може 
стати тільки громадянин Чеської Республіки не молодший 40 років.  

Президент Чеської Республіки до 2013 р. не обирався безпосередньо громадянами, а непрямим 
шляхом – на спільному засіданні обох палат парламенту. Його повноваження радше схожі на повноваження 
британської королеви, ніж на президентські в українському сенсі цього слова. Строк повноважень президента 
триває п’ять років і може бути продовжений один раз ще на п’ять років. Президентом може стати тільки 
громадянин Чеської Республіки не молодше 40 років. 

Кандидатом у президенти Чеської Республіки раніше могла стати лише людина, котру висунули як 
мінімум 10 депутатів і 10 сенаторів. Тоді на спільному засіданні обох палат парламенту обирався 
президентом той кандидат, котрий отримав більше половини голосів усіх депутатів і більше половини голосів 
усіх сенаторів. Ця вимога повинна обов’язково виконуватися в першому, другому й третьому турах 
голосування. Якщо жоден із кандидатів не отримував понад половину голосів усіх депутатів і сенаторів, мав 
проводитися другий тур голосування. У ньому вже брали участь один чи два кандидати – той, хто отримав 
найбільше голосів у нижній палаті, й, відповідно, той, котрий набрав максимум у верхній палаті. У випадку, 
якщо декілька кандидатів отримують приблизно однакову кількість голосів, голоси за них в обох палатах 
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підраховуються, і в другий тур виходить кандидат, котрий набрав таким чином найбільше голосів. Якщо 
президента не вдалося вибрати навіть у другому турі, протягом 14 днів повинен пройти третій тур виборів. 
Якщо президента не вдавалося вибрати і в цьому турі, вибори проводили із самого початку

256
. 

Провідні політичні партії Чеської Республіки тривалий час говорили про необхідність зміни наявного 
порядку обрання президента

257
. У ЧР розроблено й у лютому 2012 р. прийнято новий Виборчий кодекс, у 

якому передбачено ввести прямі вибори президента з 2013 р. У документі закріплена можливість 
голосування по пошті або шляхом здачі конверта з виборчим бюлетенем в адміністраціях міст і сіл. Новий 
Виборчий кодекс (закон № 71/2012 Sb.) вступив  у дію з 1 жовтня 2012 р., оскільки повноваження тодішнього 
президента країни Вацлава Клауса закінчувалися в березні 2013 р. Передбачено, що президентські вибори 
проходитимуть двома турами, а також намічено перехід до електронних виборів, які Чехія частково 
апробувала у 2012 р. під час виборів до Сенату

258
. За новими правилами, кандидат у президенти на час 

реєстрації повинен заручитися підписами 50 тис. виборців або отримати підтримку не менше ніж                           
20 депутатів Палати представників чи 10 сенаторів.  

Відповідно до нового Виборчого кодексу, у січні 2013 р. відбулися перші прямі всенародні вибори 
Президента Чеської Республіки. До участі в президентських виборах допущено дев’ять претендентів із  20, які 
подали заявки в листопаді 2012 р., проте Міністерство внутрішніх справ відмовило в реєстрації                          
11 претендентам на президентське місце через недотримання умов реєстрації. Перший тур президентських 
виборів у Чехії за новою процедурою відбувся 11–12 січня 2013 р. при більш активній участі виборців (61,3 %) 
ніж на виборах до Сенату, які відбулися незадовго до президентських  у 2012 р. Ніхто із дев’яти кандидатів на 
посаду президента не набрав більше 50 % голосів – і перші два кандидати (Мілош Земан і Карл Шварценберг), 

які набрали найбільшу кількість голосів, вийшли в другий тур виборів. Чинний президент Чехії Вацлав Клаус 
назвав результати голосування в першому турі «найбільшою катастрофою правих сил за посткомуністичну 
епоху»

259
. Мілош Земан, лідер Партії громадянських прав – Земановці, отримав підтримку в більшості виборчих 

округів, тоді як за Карла Шварценберга віддали свої голоси більшість виборців у 21 окрузі (рис. 5.17). М. Земан 
заручився підтримкою виборців Південної Моравії, Східної, Західної й Північно-Західної Чехії та Сілезії. Карла 
Шварценберга підтримали виборці Північно-Східної, Центральної й Південної  Чехії. У просторовому аспекті 
округи, у яких виборці надали перевагу лідеру правоцентристської парті ТОП 09 К. Шварценбергу, склали 
своєрідну дугу від північних районів Чехії через Прагу до Чеське Будейовіце (рис. 5.17).  

 

 
 

Рис. 5.17. Розподіл голосів виборців в округах між лідерами  
президентських виборів після першого туру 11–12 січня 2013 р. 

 
Другий тур виборів відбувся 25–26 січня. На деяких виборчих округах зафіксовано надзвичайно високу 

явку виборців (понад 50 %). Загалом у другому турі брали участь 59,1 % зареєстрованих виборців. Мілош 
Земан набрав майже 55 % голосів, перемігши таким чином Карла Шварценберга з 45 % голосів. Результати 
другого туру засвідчили, що К. Шварценберга найбільше підтримали виборці в 10 виборчих округах,  
сформованих на базі великих міст та агломерацій, тоді як М. Земан заручився підтримкою електорату в 
сільській місцевості й малих і середніх містах (рис. 5.18). Найбільшу підтримку М. Земан мав в округах 
Моравії й Сілезії, а також в Устецькому краї. Переможцем виборів став Мілош Земан, якого вперше 
всенародно обрано президентом Чеської Республіки.  

Окрім парламентських і президентських виборів, у Чехії проводять регіональні й місцеві вибори. 
Муніципальні територіальні утворення в Чеській Республіці мають право на самоуправління. Органи 
управління – представництва ‒ вибираються прямим голосуванням на чотири роки. Право брати участь та 

бути обраним у місцеві органи мають громадяни Чеської Республіки, які досягли 18-річного віку й постійно 
проживають на території певного муніципального утворення. Число членів регіональних муніципальних 
представництв установлюється залежно від чисельності населення та коливається від 45 до 65. Перші 
вибори в муніципалітети найвищих новостворених адміністративних утворень – країв – пройшли у 2000 р. 
Винятком стало столичне місто Прага, у котрому такі вибори відбулися пізніше, через два роки. 
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Рис. 5.18. Розподіл голосів виборців в округах, відданих за кандидата  
на посаду президента Мілоша Земана в другому турі 25–26 січня 2013 р. 

 
Громадяни ЧР, котрі досягли віку 18 років, голосують на муніципальних виборах на основі таємного, 

загального, рівноправного й прямого виборчого права за списками кандидатів політичних партій, рухів і 
виборчих коаліцій. Крім того, у списку кандидатів вони можуть проставити чотири так званих голоси 
вподобань. За їх допомогою при відповідній кількості виборці можуть змінити порядок кандидатів у списку. 
Мандати надаються кандидатам, які займають верхні позиції в кандидатських списках чи на основі голосів 
уподобань тим партіям, рухам і коаліціям, котрі отримали, як мінімум, 5 % голосів. 

На місцевому рівні нині діють 6253 муніципалітети, сформовані на базі низових територіальних одиниць 
– общин. Виборний орган общини ‒ рада. Залежно від чисельності населення кількість членів міських і 

сільських представництв (рад) коливається від п’яти до 55. До складу муніципальних рад входять депутати, 
обрані прямим голосуванням на чотирирічний період. Рада зі складу депутатів обирає членів виконавчого 
органу – муніципального комітету. Серед них – мер та його заступники у великих містах, а в селах головою 

ради є староста. Цей виконавчий орган формує комісії. Мера обирає рада зі своїх членів на чотири роки. Він 
очолює муніципальний комітет, адміністрацію та представляє раду. У муніципалітетах, де муніципальний 
комітет має менше 15 членів, виконавча влада представлена тільки мером. Мер столичного міста Прага є 
одночасно гейтманом краю. Строк його повноважень ‒ чотири роки

260
. 

Комунальні або місцеві вибори – вибори в міські й сільські муніципалітети проводять раз на чотири роки 
на основі таємного, загального, рівного та прямого виборчого права. Виборчими округами в таких випадках є 
окремі населені пункти. Кількість представників залежить від кількості жителів населеного пункту, котрий він 
представлятиме. 

Виборець може обирати як окремих кандидатів політичних партій (чи незалежних кандидатів), так і 
партії чи коаліції в списках кандидатів. При існуванні комбінації перевагу надають самостійним кандидатам, а 
залишок голосів переходить до інших кандидатів вибраної партії. Якщо протягом періоду виборів кількість 
представників зменшиться більше ніж на одну третину, кінцева чисельність представників буде меншою ніж  
сім осіб, чи при виникненні нового населеного пункту будуть проведені нові вибори. Усі мандати 
розділяються в першому турі

261
. 

5.5. Сучасні електоральні процеси  
 

У 1992 р. відбулись останні спільні вибори до парламентів Чеської та Словацької Республік, у яких 
узяло участь понад 40 політичних партій, коаліцій і рухів та які закріпили різницю в політичній орієнтації 
органів влади обох республік. 

На виборчі дільниці в 1992 р. у Чехії прийшло 80,08 % виборців. Згідно з підрахунком голосів, до 
парламенту потрапили Громадянська демократична партія (ГДП) – 29,73 % (76 депутатських мандатів), Лівий 
блок Комуністичної партії Чехії й Моравії (КПЧМ-ЛД) – 14,05 % (35), Чеська соціал-демократична партія (ЧСДП) 
–    6,53 % (16), Ліберально-соціальна унія (ЛСУ) – 6,52 % (16), коаліція «Християнсько-демократична унія –
Чехословацька народна партія (ХДУ-ЧНП) – 6,28 % (15), коаліція Об’єднання за республіку – Республіканська 
партія Чехословаччини» (ОЗР–РПЧ) – 5,98 % (14), Громадянський демократичний альянс (ГДА) – 5,93 % (14), 
Рух за самоврядну демократію – Товариство Моравія та Сілезія (РзСД – ТМС) – 5,87 % (14)

262
. 

Після розпаду Чехословаччини на політичній арені Чеської Республіки поступово почали укріплюватися 
позиції чеських соціал-демократів. Отримавши в 1992 р. лише 1 % голосів, згідно з результатами 
соціологічних досліджень, у 1995 р. ЧСДП користувалася підтримкою 20 % виборців, не набагато 
поступаючись Громадянській демократичній партії, яку підтримувало 25 % виборців. 

У 1996 р. чеська партійна система вступила в нову фазу трансформації. Однією з важливих подій на 
цьому етапі було проведення чергових виборів до Палати представників, які відбулися 31 травня – 1 червня 
1996 р. На цих виборах ГДП на чолі з В. Клаусом отримала 29,62 % (68 мандатів), ЧСДП – 26,44 % (61), 
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КПЧМ – 10,33 %  (22), ХДУ-ЧНП – 8,08 % (18), ОЗР-РПЧ – 8,01% (18), ГДА – 6,36 % (16)
263

. Наслідком виборів 
стало створення уряду правоцентристської коаліції, очолюваної В. Клаусом, що представляв фактичну 
меншість, та сильної лівоцентристської коаліції, зосередженої навколо ЧСДП. Подібна картина партійно-
політичної структуризації не залишала уряду практично ніяких шансів створити переконливу парламентську 
більшість. 

У 1998 р. проголосила своє створення нова партія правого крила – Союз свободи (СС), до якої 
перейшла низка депутатів від ГДП. У такій ситуації переобраний Президент В. Гавел на посаду голови уряду 
запропонував позапартійного Й. Тошовського. ЧСДП, котра стала найвпливовішою в Палаті представників, 
підтримала своїми голосами таку пропозицію в обмін на підтримку рішення про дострокові парламентські 
вибори, котрі мали бути проведені в червні того ж року. 

За результатами позачергових виборів 19–20 червня 1998 р., до нижньої палати чеського парламенту 
змогли потрапити п’ять суб’єктів виборчого процесу: ЧСДП – 32,31 % (74 депутатських мандатів), ГДП – 
27,74 % (63), КПЧМ – 11,03 % (24), ХДС-ЧНП – 9,00 % (20), СС – 8,60 % (19)

264
. Уперше чеські соціал-

демократи після комуністичних часів стали правлячою партією країни. Також слід відзначити успіхи нової 
правоцентристської партії «Союз Свободи», яка ввійшла до п’ятірки провідних політичних партій країни. До 
кінця 1990-х рр. політичне життя в країні стабілізувалося на основі консенсусу, що виразилось у співпраці 
двох основних конкуруючих партій – Чеської соціал-демократичної й Громадянської демократичної партії – у 
межах одного уряду. 

Треті вибори до законодавчого органу ЧР проведено 14–15 червня 2002 р. У них узяли участь 58 % 
виборців, голоси котрих розподілилися таким чином: ЧСДП отримала 30,02 % (70 мандатів), ГДП – 24,47 % 
(58), КПЧМ – 18,51 % (41), коаліція чотирьох (ХДУ–ЧНП та СС-ДС) – 14,27 % (31)

265
. 

Аналіз результатів виборів показує, що відносну перемогу на них знову отримали соціал-демократи. 
ЧСДП і надалі самостійно не могла створити однопартійний уряд, оскільки в складі новообраного 
парламенту мала лише 70 депутатів. А для того, щоб урядова програма, а, відповідно, і новий склад 
Кабінету міністрів були затверджені парламентом, потрібна під час голосування в Палаті представників 
підтримка не менше 101 парламентарія. І саме ця кількість голосів забезпечувала для нової влади 
післявиборчий політичний союз ЧСДП із так званою коаліцією (ХДУ-ЧНП та СС-ДС). 

Соціал-демократи розпочали переговори з представниками коаліції про створення правлячого блоку. У 
липні 2002 р. лідерами ЧСДП, ХДУ-ЧСНП та СС-ДС досягнуто домовленостей про політичний союз і склад 
уряду. Отже, можна стверджувати, що за результатами таких парламентських виборів у ЧР склався новий 
блок правлячих сил: ЧСДП – коаліція, у якому провідну роль відігравали соціал-демократи. За характером 
складу та ідейної спрямованості партій-учасниць правлячу коаліцію в Чехії можна було вважати 
ліволіберальним блоком. 

Майже вдвоє збільшилося парламентське представництво Комуністичної партії Чехії й Моравії (КПЧМ) – 
із 24 депутатів у 1998 р. до 41 – у 2002 р.

266
. Це неймовірний феномен в умовах розвинутої чеської 

демократії, де більшість суспільства та провідних політичних сил справедливо вважають ортодоксальних 
комуністів «рудиментом» минулого режиму. Але виборчий успіх КПЧМ у 2002 р. – це небажаний наслідок 
політичних спекуляцій найбільших чеських партій, які методами змови про поділ влади в 1998–2002 pp. 
породили зневіру суспільства в здатність держави розвиватися цивілізованим демократичним шляхом, адже 
за КПЧМ на червневих виборах у 2002 р. до Палати представників (депутатів) проголосувала значна частина 
саме протестуючого електорату, а не власне прихильників комуністичних принципів. 

Червневі вибори до парламенту у 2006 р. не виявили переможця, адже ні ліві, ні праві політичні сили не 
могли утворити в Палаті представників парламентську більшість. У голосуванні взяли участь 65 % із 8 млн 
виборців. Це на 6 % більше, ніж на попередніх парламентських виборах у нижню палату у 2002 р. Відносно 
висока активність виборців пояснюється напруженим характером передвиборної кампанії. При цьому 
перемогу на виборах здобула опозиційна ГДП правого спрямування, яка заручилася підтримкою 35,34 % 
виборців. Правляча вісім років поспіль ЧСДП лівого спрямування отримала 32,35 % голосів. На третьому 
місці з 12,83 % опинилася КПЧМ. Також п’ятивідсотковий бар’єр подолали ще дві партії – християнські 
демократи й зелені, – отримавши, відповідно, 7,22 і 6,27 %

267
. Вибори в Палату депутатів, які  проходили в 

червні 2006 р. після закінчення чотирьохрічного мандату попереднього парламенту, зумовили такий розподіл 
депутатських місць, що Громадянська демократична партія отримала 81 місце, Чеська соціал-демократична 
партія – 74, Комуністична партія Чехії й Моравії – 26, коаліція Християнсько-демократичний союз – 
Чехословацька народна партія – 13, Партія зелених – шість

268
. 

Перемогу громадянських демократів здобуто завдяки підтримці жителів великих міст країни, 
представників середнього класу та підприємницьких кіл. У столиці ГДП зайняла перше місце, набравши 50 % 
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голосів, проте в країні склалася «патова ситуація», оскільки обидва блоки партій, ГДП, християнські 
демократи й «зелені», з одного боку, і соціал-демократи з комуністами – з іншого, мали однакову кількість 
мандатів. ГДП та її потенційним партнерам не вистачало одного голосу в парламенті, щоб забезпечити 
вотум довіри новому уряду.   

Результатом політичних перемовин стало утворення урядової коаліції в складі ГДП, ХДП та Партії 
зелених. Главою уряду призначено Мірека Тополанека. За такого розвитку подій ЧСДП і КПЧМ опинилися в 
опозиції, яка активно контролювала діяльність коаліціянтів. 

Найбільшу кількість депутатів у Палату депутатів на виборах 2006 р. обрано від Моравсько-Сілезького, 
Південноморавського, Середньочеського країв і м. Праги, найменшу – від Карловарського й Ліберецького країв, 
що зумовлено меншою чисельністю населення в них (табл. 5.5). На виборах 2006 р. у Палату депутатів ГДП 
отримала більшість голосів у дев’яти краях, ЧСДП – у шести. КПЧМ найбільше голосів набрала в Ліберецькому 
та Краловеградецькому краях, а Партія зелених – у Південночеському й Пардубецькому.   

Таблиця 5.5 
Кількість депутатів, обраних до нижньої палати парламенту  

Чеської Республіки у 2006 р. (у розрізі країв)* 
 

Край Кількість депутатів 

Столичне м. Прага 25 

Середньочеський 23 

Південночеський 13 

Пльзеньський 11 

Карловарський 5 

Устецький 14 

Ліберецький 11 

Краловеградецький 8 

Пардубецький 10 

Край Височіна 10 

Південноморавський 23 

Оломоуцький 12 

Злінський 12 

Моравсько-Сілезький 23 

Усього 200 
* Складено за: Чехия. Парламентские выборы 2006 // http://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/c/czech-

republic/czech-republic-legislative-election-2006.html. 

 
До парламентських виборів 28–29 травня 2010 р. Чехія підходила в досить невизначеному становищі – 

із тимчасовим урядом та дискредитованими після тривалих «коаліціад» і протиборств між основними 
політичними силами. Для Громадської демократичної партії, яка формувала уряд у 2006–2009 рр., ці вибори 
були вкрай складними. ГДП утрачала популярність. Видавалося, що вона опиниться поза урядовою 
коаліцією. Натомість її основні конкуренти, соціал-демократи, зберігали свій стабільний рейтинг – у межах   
30 %.  

У виборах 2010 р. брали участь 27 політичних партій. Явка виборців становила 62,6 %. Найбільшою 
вона була на виборчих дільницях окресу Прага-захід (71,69 %), а найменшою – в окресі Соколов (50,89 %). 
До парламенту пройшло п’ять партій: Чеська соціал-демократична партія, яка отримала 56 депутатських 
мандатів, Громадянські демократи – 53, нова партія ТОР 09 – 41, Комуністична партія Чехії та Моравії – 26 і 
нова партія «Справи громадські» – 24 (рис. 5.19). Хоча перемогу здобули соціал-демократи, лідер партії Їржи 
Парубек подав у відставку (через недостатньо високий показник підтримки та, як наслідок, вимушеність 
переходу в опозицію). Президент Чехії Вацлав Клаус назвав результати виборів «політичним землетрусом», 
маючи на увазі поразку соціал-демократів та комуністів і появу в парламенті двох нових партій 
правоцентристської орієнтації

269
. Основи чеської політичної сцени похитнула як поразка соціальних 

демократів і комуністів, так і поява в парламенті представників двох нових партій правоцентристської 
орієнтації й переформатування політичного поля країни. До «вищої політичної ліги» Чехії ввійшли два нові 
політичні проекти. Один із них – проект ТОР 09, який очолив колишній міністр закордонних справ Чехії Карел 
Шварценберг. Це правоцентристське об’єднання засновано в червні 2009 р. Воно здобуло підтримку на 
виборах завдяки молоді та правоцентристським виборцям, які були розчаровані в існуючих політичних силах. 
Результат грамотно проведеної передвиборної кампанії – входження в четвірку провідних парламентських 
партій і перше місце в столиці.   

Іншим новим партійним проектом стало ліберальне об’єднання «Суспільні справи». Своєрідна його 
«родзинка» – широке застосування інтернет-технологій, апелювання до прямої демократії, у тому числі 
внутрішньопартійної, а також активна рекламна кампанія. Політична програма об’єднання є ліберальною, 
передбачає скорочення бюджетних видатків та державного боргу

270
. 

Водночас результат соціал-демократів виявився найгіршим, починаючи від виборів 1996 р. – лише       
22 % голосів (табл. 5.6). Три правих об’єднання разом набрали 48 % голосів (118 місць із 200), що дало змогу 
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їм сформувати свою парламентську більшість. 27 червня 2010 р. новим прем’єр-міністром країни став лідер 
ГДП Петр Нечас. 

Таблиця 5.6 
Частка голосів виборців, відданих за основні політичні партії Чеської Республіки  

на парламентських виборах до Палати представників у 1992–2013 рр.,  %* 
 

Партія 1992 р. 1996 р. 1998 р. 2002 р. 2006 р. 2010 р. 2013 р. 

Комуністична партії Чехії й Моравії 14,05 10,33 11,03 18,51  12,81  11,27 14,91 

Рух за самоврядну демократію-
товариство за Моравію та Сілезію  

  5,83 - - - - - - 

Християнсько-демократичний союз   6,28   8,08   9,00 14,27   7,22  4,39 6,78 

Громадянська демократична партія 29,73 29,62 27,74 24,47 35,38 20,22 7,72 

Чеська соціал-демократична партія   6,53 26,44 32,31 30,20 32,32 22,08 20,45 

Ліберально-соціальна унія   6,52 - - - - 0 - 

Республіканська партія Чехословаччини   5,98   8,01   3,90   0,97 -   0,03 - 

Громадянський демократичний альянс   5,93   6,36 - - - - - 

Союз свободи - -    8,60 14,27 0,30 - - 

Партія зелених - - - - 6,29    2,44 3,19 

ТОР 09 - - - - -  16,70 11,99 

Справи громадські  - - - - - 10,88 - 

ANO 2011        18,45 

Розквіт прямої демократії Томіо Окамури - - - - - - 6,88 
           * Складено за: Výsledky voleb // http://volby.cz/. 

 
Просторовий розподіл голосів виборців на виборах до Палати депутатів показує, що соціал-демократи 

мали підтримку в західних і східних краях країни, громадянські демократи здобули перемогу тільки в 
чотирьох краях – Середньочеському, Південночеському, Ліберецькому та  Краловеградецькому. Партія ТОП 
09 здобула першість у Празі й двох окресах – Ліберець і Градець-Кралове (рис. 5.19).  

 

 
 

Рис. 5.19. Просторовий розподіл підтримки основних політичних партій  

на парламентських виборах 2010 р. до Палати представників  
Чеської Республіки  в розрізі окресів 

 
Чеська соціал-демократична партія (ЧСДП), яка отримала найбільшу підтримку електорату в країні на 

виборах 2010 р., є найпопулярнішою в окресах Моравсько-Сілезького краю, особливо в окресі Карвіна, де 
вона отримала понад 36 % голосів електорату, який прийшов на вибори. Понад 30 % голосів ця партія 
отримала в окресах Моравії й Східної Чехії. Сформувався своєрідний електоральний пояс підтримки цієї 
партії від Острави до Праги (рис. 5.20). В окресах Пльзеньського та Устецького країв ЧСДП мала також 
високий рівень електоральної підтримки. Найнижчий рівень політичних симпатій до цієї партії проявили 
виборці пристоличних окресів Прага-схід і Прага-захід, а також окресів Ялонець-над-Нісоу й Семіли 
Ліберецького краю. 

 
 

Рис. 5.20.  Просторовий розподіл електоральної підтримки Чеської соціал-демократичної  
партії на парламентських виборах у Палату представників у 2010 р. 
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У червні 2013 р. в країні виникла політична криза, пов’язана з корупційними скандалами ключових 
політичних партій, яка призвела до відставки уряду П. Нечаса й призначення президентом М. Земаном 
дострокових парламентських виборів у Палату представників. Позачергові парламентські вибори до нижньої 
палати парламенту відбулися 25–26 жовтня 2013 р. Явка виборців на виборчі дільниці була помірковано 
низькою та становила 59,48 %. У дострокових виборах брали участь 23 політичні партії, проте до парламенту 
пройшли тільки сім із них, які зуміли подолати 5-відсотковий бар’єр. Першість на виборах здобула Чеська 
соціал-демократична партія, за представників якої проголосувало 1 016 829 виборців, що становило 20,45 % 
від усієї кількості голосів (табл. 5.6). Ця партія отримала 50 депутатських місць (рис. 5.21), що менше на         
шість місць, ніж на виборах 2010 р.  

 

 
 

Рис. 5.21. Структура депутатського корпусу нижньої палати парламенту  
Чеської Республіки після позачергових виборів 2013 р. 

 
Сюрпризом виявився результат партії «ANO 2011» другого найбагатшого громадянина Чехії, словака за 

походженням, мільярдера Андрея Бабиша, преференції якої поступово зростали й досягли піку саме під час 
виборів: 18,65 % (47 мандатів). Вона вперше пройшла в парламент. Третіми були комуністи, за яких 
проголосувало 14,91 % виборців (табл. 5.6). Вони збільшили своє представництво в нижній палаті до            
33 депутатів. Провальною виявилась участь правих громадянських демократів, які набрали лише 7,72 % 
голосів (16 депутатських мандатів) через скандальну демісію колишнього прем’єр-міністра Петра Нечаса. 
Вони втратили 37 депутатських місць, порівняно з виборами 2010 р. Помітно зменшилася також популярність 
партії ТОР 09, яка втратила 15 депутатських місць, порівняно з виборами 2010 р.   

Успішним став результат партії «Розквіт прямої демократії Томіо Окамури», яка вперше пройшла в 
парламент і набрала 6,88 % голосів виборців, отримавши 14 місць у нижній палаті парламенту. Таку ж 
кількість депутатських місць отримали представники Християнсько-демократичного союзу – Чехословацької 
народної партії, за яку проголосувало 6,77 % виборців і які повернулися до парламенту. Поза межами 
парламенту опинилися Партія зелених (3,19 %), Чеська піратська партія (2,66 %), Партія вільних громадян 
(2,46 %) і пропрезидентська «Партія прав громадян – Земановці» (1,51 %). Інші політичні партії набрали 
менше 1 % голосів
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. 

Просторовий розподіл електоральної підтримки основних політичних сил, представники яких стали 
депутатами нижньої палати парламенту після виборів 2013 р., показує помітну просторову диференціацію 
політичних симпатій чеських виборців. Так, Чеська соціал-демократична партія (ЧСДП), яка виграла 
парламентські вибори з 20,45 % голосів виборців по країні, мала найбільшу підтримку в Моравсько-
Сілезькому краї, де за її кандидатів у депутати проголосувало 26,38 % виборців краю, а також у Моравії 
(Південноморавський, Оломоуцький і Злінський краї) та краї Височіна (23,01 % голосів виборців). Найменшу 
підтримку соціал-демократи мали в Празі (14,09 %) і Ліберецькому краї (16,89 %)

272
. Загалом у дев’яти краях 

ЧСДП мала найбільшу підтримку серед усіх політичних партій. У розрізі окресів кандидати в депутати від цієї 
партії здобули перемогу в 48 окресах (рис. 5.22). 

 

 
 

Рис. 5.22. Просторовий розподіл електоральної підтримки політичних партій,  

які здобули найбільшу кількість голосів виборців в окресах Чеської Республіки  
на позачергових парламентських виборах у 2013 р.  
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Нова політична партія ANO 2011 найбільшу підтримку мала в чотирьох краях: Ліберецькому (21,59 % 
голосів краю), Устецькому (21,29 %), Краловеградецькому (20,28 %) і Середньочеському (20,07 %), а також у 
Карловарському краї (21,32 %), де всього на 0,02 % представники цієї партії отримали менше голосів, ніж 
кандидати в депутати від ЧСДП. Усього у 24 окресах переважно Північної й Центральної Чехії ця партія мала 
переважаючу підтримку виборців (рис. 5.22).  

Комуністи, які стали третьою політичною силою за загальним числом відданих голосів, мали найбільшу 
електоральну підтримку в Моравсько-Сілезькому (17,53 % голосів виборців краю) та Оломоуцькому (17,03 %) 
краях. Водночас комуністів КПЧМ найменше підтримали виборці в Празі (8,52 %) і Злінському краї (12,90 %). 
Комуністи мали абсолютну перевагу тільки в трьох окресах країни (Тахов Пльзеньського краю, Лоуні й 
Літомержіце Устецького краю). 

Партія «ТОР 09», яка  набрала 11,99 % голосів виборців по країні, утратила значну підтримку чеського 
електорату та тільки у двох окресах (Прага й Прага-захід) здобула перемогу над іншими політичними силами 
(рис. 5.22). У Празі за цю партію проголосувало 23,03 % виборців. Високою була підтримка цієї партії також у 
Ліберецькому (15,24 % голосів виборців краю) і Середньочеському (14,64 %) краях. Водночас ця партія мала 
найменшу підтримку в Моравсько-Сілезькому (8,16 %) й Оломоуцькому (7,74 %) краях. 

Помітний політичний вплив на електоральні настрої населення мали також три інші політичні партії, які 
отримали місця в парламенті. Так, Громадянська демократична партія найбільшу підтримку мала серед 
електорату Праги (11,99 % голосів виборців) і Пльзеньського краю (10,64 %). Помітно зросла популярність 
політичної партії «Розквіт прямої демократії Томіо Окамури», яка вперше здобула депутатські місця в 
парламенті країни. Цю партію найбільше підтримали виборці Злінського (10,17 % голосів виборців краю), 
Оломоуцького (8,86 %) і Карловарського (8,33 %) країв. Християнські демократи (партія ХДС-ЧНП) найбільшу 
популярність мали серед виборців Злінського (13,22 % голосів виборців) та Південноморавського (10,26 %) 
країв та краю Височіна (10,54 %). 

Отже, після виборів 2010 р. в Чеській Республіці утвердилися дві провідні політичні сили – ГДП та 
ЧСДП, які протягом останніх років були головними суперниками на парламентських виборах, набираючи 
найбільшу кількість голосів на виборах за останні двадцять років (табл. 5.6), однак вони не є настільки 
потужними, щоб у державі сформувалася класична двопартійна система, адже без підтримки інших суб’єктів 
партійного життя вони не можуть утворити коаліцію. Двопартійна система порушена через появу в 
правоцентристському й лівоцентристському таборах низки нових впливових партій, що засвідчили дострокові 
парламентські вибори в Чехії в жовтні 2013 р. Громадянська демократична партія, яка тривалий час 
домінувала в партійній системі країни, після парламентських виборів 2013 р. втратила дві третини голосів 
чеських виборців, що підтверджує нестабільність у політичному середовищі країни, падіння її популярності та 
зростання популярності правих і центристських політичних сил. Також дещо зменшилася популярність 
соціал-демократичних сил у країні.  

Можна з упевненістю стверджувати, що в Чехії утвердилася система поміркованого плюралізму, адже, 
незважаючи на те, що в країні існує значна кількість політичних партій, лише частина з них репрезентована в 
парламенті та уряді. Позитивний фактор – відсутність позасистемної опозиції. Досвід останніх років свідчить, 
що в Чеській Республіці активність виборців під час виборів до парламенту й органів місцевої влади досить 
низька та має тенденцію до зменшення. 

У зв’язку із загостренням міжпартійної конкуренції за місця в нижній палаті парламенту, а також із 
наближенням термінів прямих виборів президента вище політичне значення, ніж звичайно, набули вибори в 
Сенат. У Чехії існує складна система виборів у вищу палату парламенту – Сенат – по одномандатних 
округах за мажоритарною системою у два тури. Через кожні два роки склад Сенату оновлюється на одну 
третину. Система прямих виборів забезпечує представництво населення й територіальне представництво. 
На виборах у Сенат важливе значення має партійна приналежність кандидатів, яка визначає зумовленість, 
що в 70 % виборців ця мотивація є домінуючою.  Вибори в Сенат часто вносили певні корективи у 
співвідношення партійно-політичних сил у країні, проте не здійснювали вирішального впливу на характер 
міжпартійних відносин. Водночас верхня палата парламенту нині відіграє роль політичного стабілізатора в 
країні. 

 Політична боротьба на сенатських виборах не менш гостра, ніж на парламентських. У Сенаті 
найбільшу кількість місць мають представники Громадянської демократичної партії й Чеської соціал-
демократичної. Так, на виборах у Сенат у квітні 2008 р., де обиралося 27 нових сенаторів на шестирічний 
термін, найбільшу кількість мандатів здобули соціал-демократи (23). Громадянська демократична партія 
здобула лише три нових місця, а комуністи – одне.  Після виборів 2008 р. в Сенаті  представлено такі партії 
(за сенаторськими клубами): Сенаторський клуб Громадянської демократичної партії – 36 місць; 
Сенаторський клуб Чеської соціал-демократичної партії – 29; Сенаторський клуб Християнсько-
демократичного союзу – Чехословацької народної партії – шість; Сенаторський клуб Комуністичної партії 
Чехії й Моравії – три; Сенаторський клуб європейських демократів – два, клуб Партії зелених – два, сенатори 
без клубу – три місця. 

Передостанні вибори до Сенату Чехії відбулися 15–16 жовтня (1-й тур) і 22–23 жовтня 2010 р. (2-й тур). 
Під час виборів за мажоритарною системою у два тури переобрано 27 сенаторів із 81. У всіх 27 виборчих 
округах зареєстровано представників трьох партій – Чеської соціал-демократичної партії, Громадянської 
демократичної партії й Комуністичної партії Чехії та Моравії. Партія ТОР 09 виставила 26 кандидатів у 
сенатори, партія «Суверенітет» – 23, партія «Суспільні справи» – 20, ХДС-ЧНП – 19, Партія громадянських 
прав – Земановці – 18. Інші партії виставили по декілька кандидатів, лише одного кандидата – Піратська 
партія. Усього взяли участь у виборах 227 кандидатів від 20 політичних сил. Найбільша конкуренція була у 
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виборчому окрузі Кутна Гора, де зареєстровано 12 кандидатів. Явка на виборах була низькою, а в Празі 
зафіксовано лише близько 20 % виборців, які взяли участь у голосуванні. 

У результаті виборів найбільшу кількість місць у Сенаті отримали соціал-демократи – 12. Громадянські 
демократи отримали вісім місць, по два місця завоювали кандидати від партії ТОП 09, коаліції ХДС-ЧНП і 
партії «Північочехи». Одне місце здобув представник безпартійних. Комуністи зазнали чергової поразки, не 
здобувши жодного нового місця в Сенаті (табл. 5.7).  

Таблиця 5.7 
Представництво політичних партій  

у верхній палаті парламенту (Сенаті) Чеської Республіки* 
 

Партія 
Число місць у Сенаті 

1996 
р. 

1998 
р. 

2000 
р. 

2002 
р. 

2004 
р. 

2006 
р. 

2008 
р. 

2010 
р. 

Громадянська демократична партія 29 26 24 26 37 39 36 25 

Чеська соціал-демократична партія 26 23 18 9 7 12 29 41 

Комуністична партія Чехії й Моравії 2 4 7 3 3² 3 3 2 

Християнсько-демократична унія – 
Чехословацька народна партія 

24¹ 28¹ 32 

13 14 10 6 5 

Союз свободи – Демократична унія 6 
13³ 

6 - - 

Громадянський демократичний альянс 1 - - - 

Незалежні - - - 22 7 11 1 1 

Інші партії і рухи - - - 2 - - 6 7 
Примітки: ¹ ‒ єдина фракція «Коаліція чотирьох»: ХДУ-ЧНП, СС і ГДА; ² ‒ сенатори від КПЧМ формально не утворювали 

фракції; ³ ‒ фракція «Відкриті демократи» об’єднувала представників ГДА, СС-ДУ і частину незалежних сенаторів. 
* Джерело : http://www.volby.cz. 

 

Отже, за результатами перевиборів сенаторів у 2010 р. найбільше представництво в Сенаті мали 
соціал-демократи (41 місце). Громадянська демократична партія втратила свої позиції в Сенаті, маючи          
25 місць (табл. 5.7). Партії ТОП 09 і ХДС-ЧНП мали по п’ять сенаторів, а комуністи й представники партії 
«Північні чехи» – по два. Одне місце в Сенаті отримав представник безпартійних. Після цих виборів 
правляча коаліція громадянських демократів, представників ТОП 09 і партії «Суспільні справи» змушена 
буде працювати в Сенаті з опозиційними силами – соціал-демократами та комуністами. Реагуючи на 
результати сенаторських виборів, прем’єр-міністр Петр Нечас заявив, що уряд готовий вести переговори з 
ЧСДП про ключові реформи. Він також визнав, що опозиційна більшість у верхній палаті ускладнить і 
загальмує процес законотворчості.  

У жовтні 2012 р. відбулися чергові перевибори 27 нових сенаторів у 27 виборчих округах, у яких 
проходила чергова ротація членів Сенату. Громадянська демократична партія й Комуністична партія Чехії й 
Моравії зареєстрували своїх кандидатів в усіх 27 округах, а Чеська соціал-демократична партія – у                       
26 округах. Інші партії (41) і незалежні  зареєстрували значно меншу кількість кандидатів на сенатські місця. 
Загальна кількість зареєстрованих кандидатів на 27 місць у Сенаті становила 219.  

У цих виборах узяла участь менша кількість виборців, ніж у 2010 р. У першому турі до виборчих урн 
прийшло 34,9 % виборців зі спискового складу, а в другому турі – удвічі менше (18,6 %). Перший тур 
сенатських виборів відбувся одночасно з виборами до органів крайового самоуправління. Передвиборча 
компанія 2012 р. характеризувалася деякими засобами масової інформації як невиразна, порівняно з 
виборами в Сенат у 2008 р. Із передвиборних плакатів зникли слогани, які закликали не голосувати за 
конкурентів, а також зникла антикампанія. На цих виборах найбільше сенатських місць отримала Чеська 
соціал-демократична партія (13). На другому місці опинилася Громадянська демократична партія (чотири 
місця). Інші вісім партій отримали по одному сенатському місцю, а незалежні кандидати – два (рис. 5.23). 

 

 
 

Рис. 5.23. Розподіл кількості заново обраних депутатів у Сенат  

Чеської Республіки між політичними партіями на виборах 2012 р. 

http://www.volby.cz/
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Після перевиборів 2012 р. Чеська соціал-демократична партія в сенатському клубі має більшість –             
46 сенаторів (57 % усієї чисельності сенаторів), збільшивши своє представництво на п’ять сенатських місць, 
порівняно з 2010 р. Громадянська демократична партія має 15 сенатських місць, таким чином утративши     
10 сенатських місць (рис. 5.24). Це свідчить про помітне падіння популярності цієї партії серед чеських 
виборців і переорієнтацію політичних симпатій виборців на користь соціал-демократів та представників інших 
партій. Помітна також тенденція до розпорошеності політичної підтримки електорату, що привело до 
збільшення представництва в Сенаті дрібніших політичних партій і рухів. Тільки ЧСДП та ГДП мають значну 
кількість своїх представників у Сенаті, а інші 11 політичних партій та рухів – від одного до п’яти сенатських 
місць (рис. 5.24), формуючи окремі фракції (клуби) на основі об’єднань своїх представників. Щоб створити 
фракцію в Сенаті, потрібно претендувати не менше ніж на п’ять місць. Нині в Сенаті функціонує п’ять 
сенатських клубів і більшість у них представників лівих політичних сил.  

 

 
 

Рис. 5.24. Розподіл мандатів у Сенаті Чеської Республіки після виборів 2012 р.  
(кольори, що асоціюються з певними політичними партіями,  

відповідають кольорам, показаним на рис. 5.23) 

 
Регіональні вибори в ЧР відбуваються кожні чотири роки, коли обираються депутати в крайові 

представництва. Виборці, які досягли 18 років, обирають членів представництв за пропорційною 
преференційною виборчою системою. Кандидати в депутати висуваються політичними партіями й коаліціями 
партій. Для здобуття місць у крайових представництвах партії повинні набрати не менше 5 % голосів 
виборців. Кількість членів крайових представництв коливається від 45 до 65 членів. Крайові представництва 
формують крайові уряди як органи регіональної виконавчої влади.  

Передостанні регіональні вибори в Чеській Республіці пройшли в 13 із 14 країв 18 жовтня 2008 р. 
Виняток становить Прага, де регіональні вибори відбулись у 2010 р. одночасно з виборами в місцеві органи 
влади. У крайових  виборах брали участь понад  8200 кандидатів, яких у боротьбу за 675 крісел направили 
55 партій і політичних рухів. За результатами цих виборів найбільшу підтримку отримали кандидати від 
Чеської соціал-демократичної партії, які набрали 38,5 % голосів виборців у всіх 13 краях. Найбільше місць ця 
партія отримала в представництвах Моравсько-Сілезького (31 із 65), Оломоуцького (27 із 55), Південно-
моравського (26 із 65), Середньочеського (26 із 65) країв, а найменше – у Ліберецькому краї (15 із 45 місць). 
Друге місце зайняла Громадянська демократична партія, яка набрала 23,5 %, що до 2008 р. лідирувала в 
регіонах
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. Найбільше місць громадянські демократи завоювали в Середньочеському (25 із 65), Південно-

чеському (19 із 55) і Моравсько-Сілезькому (18 із 65) краях. Перемога соціал-демократів зумовлена тим, що 
соціалісти обіцяли виборцям не вводити плату за візит до лікаря. На рівні регіонів соціал-демократи 
сформували коаліції з християнськими демократами й комуністами, котрі отримали 15 % підтримки виборців. 
Комуністи здобули найбільшу кількість у регіональних представництвах Устецького (12 із 55) і Моравсько-
Сілезького (11 із 65) країв. На четвертому місці опинилися християнські демократи, які входили в правлячу 
коаліцію – 6,6 %. Вони отримали місця в представництвах 10 країв. Партія зелених, чиї міністри тоді були 
представлені в уряді країни, набрала лише 3 % голосів виборців та не отримала права брати участь у 
регіональній політиці. Інші 10 політичних партій отримали по декілька місць (від восьми в Партії 
«Північночехи» до одного). Загалом на ці партії припало 45 місць у регіональних органах влади.  

Чергові (останні) крайові вибори відбулися 12–13 жовтня 2012 р. у крайові представництва (збори)              
13 країв, окрім Праги, оскільки там вибори до міських зборів пройшли у 2010 р. Своїх кандидатів до крайових 
представництв самостійно або в коаліції висунули 23 політичні партії й рухи, із яких 11 претендували на 
місця в усіх 13 краях. У регіональних виборах брало участь 2763,5 тис. виборців (36,89 % від усього числа 
виборців), із яких 2637,1 тис. голосів (95,65 %) визнано дійсними. Найбільша явка виборців була в краї 
Височіна (41,05 %), тоді як у Карловарському до виборчих урн прийшло всього 31,57 % виборців
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Найвищий рівень участі у виборах зафіксовано у виборчому окрузі в Зліні, де проголосувало 43,18 % 
виборців. Найменшу явку електорату зафіксовано у виборчому окрузі Соколов, де проголосувало всього 
29,41 % зареєстрованих виборців.  
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У більшості країв (9) перемогли представники Чеської соціал-демократичної партії, отримавши 
більшість голосів у Моравії, а також у Південній Чехії, Центральній Богемії, Краловеградецькому й 
Пардубецькому краях. Комуністична партія Чехії та Моравії отримала більшість голосів у двох краях – 
Устецькому й Карловарському. Громадянська демократична партія отримала перемогу лише в одному краї – 
Пльзеньському, як і партія «Старости за Ліберецький край», в одному регіоні, Ліберецькому краї (рис. 5.25). 

 

 
 

Рис. 5.25. Просторовий розподіл електоральної підтримки політичних партій 
Чеської Республіки, які отримали найбільшу кількість голосів 
на виборах до крайових представництв у жовтні 2012 р. 

 
Регіональні вибори 2012 р. самі по собі стали великою перемогою опозиційних лівих політичних сил і 

водночас поразкою правих партій. Загалом по всіх 13 регіональних округах соціал-демократи набрали     
23,58 % голосів, знову здобувши переконливу перемогу над громадянськими демократами (12,29 %) та 
комуністами (20,44 %) (рис. 5.24). Правляча партія ГДП зазнала поразки, що не дивує політичних оглядачів, 
оскільки її популярність в останні роки падає. Комуністи тріумфально вийшли на друге місце в регіонах, що 
засвідчує певний ріст прихильності місцевого електорату до цієї партії. Комуністи добилися найбільшої 
кількості місць у регіональних представництвах із 2000 р. Вони розглядаються загалом як переможці 
регіональних виборів, хоча соціал-демократи й виграли найбільшу кількість голосів. Комуністи отримали на 
68 мандатів більше, ніж на останніх регіональних виборах у 2008 р., тоді як соціал-демократи втратили           
75 регіональних мандатів. Інші політичні партії набрали значно менше голосів, проте зросла популярність 
Партії громадянських прав – Земановці, Піратської партії Чехії й Партії зелених (рис. 5.26).   

На крайових виборах 2012 р. розподіл 675 регіональних мандатів значно змінився, порівняно з 
результатами регіональних виборів 2008 р. Найбільшу кількість мандатів отримали представники Чеської 
соціал-демократичної партії (ЧСДП) – 205, причому втративши 75 мандатів, порівняно з 2008 р.
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. Загалом 

вони виставили на виборах 731 кандидата. Соціал-демократи отримали найбільше депутатських мандатів у 
крайових представництвах Моравсько-Сілезького (24 місця), Південноморавського (23 місця), Середньо-
чеського (20), Оломоуцького (19) і Південночеського (18) країв та краю Височіна (17). Найменшу підтримку 
вони мали в Ліберецькому краї, де здобули лише сім регіональних мандатів.   

  

 
 

Рис. 5.26. Результати регіональних виборів в органи місцевого  
самоуправління країв Чеської Республіки у 2012 р. 

 
На другу позицію вийшли комуністи (КПЧМ), яким дісталося 182 регіональні мандати, що на 68 більше, 

ніж у 2008 р.  Вони  виставили на виборах найбільше кандидатів – 732. Найбільшу кількість регіональних 
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депутатських місць комуністи отримали у представництвах Устецького краю, де вони перемогли й здобули    
20 регіональних мандатів. Також вони стали другими за кількістю мандатів у Моравсько-Сілезькому краї, 
отримавши 20 регіональних мандатів із 65. Комуністи користувалися популярністю в Карловарському краї, де 
вийшли лідерами за кількістю мандатів, а також в Оломоуцькому, Південноморавському, Пардубецькому, 
Краловеградецькому, Ліберецькому, Південночеському та Середньочеському краях і краї Височіна, у яких  
зайняли друге місце за кількістю мандатів. Найменшу кількість регіональних мандатів (9) комуністи отримали 
в Злінському краї. 

Громадянська демократична партія зазнала нищівної поразки, утративши в регіонах 78 депутатських 
місць. Нині вони мають 102 депутатських місць у крайових представництвах. Громадянські демократи 
перемогли лише в Пльзеньському краї, здобувши 15 депутатських місць із 45 і ставши третіми в 
Середньочеському краї, де отримали найбільше депутатських мандатів (16 із 65). В інших краях вони 
отримали від  п’яти до дев’яти місць у крайових представництвах. 

Четверте місце за кількістю отриманих депутатських місць зайняла партія ХДС-ЧНП. Християнські 
демократи здобули 61 мандат, із яких 42 – самостійно і 19 – у коаліції з іншими партіями, висунувши спільних 
кандидатів. Найбільшу підтримку вони мали Південноморавському (14 мандатів), Злінському, 
Краловеградецькому, Моравсько-Сілезькому краях і краї Височіна. 

Певного успіху добилася партія «ТОР 09», яка виступала на виборах у коаліції з політичним рухом 
«Старости і незалежні». Ця коаліція здобула 44 депутатських місця, причому, порівняно з 2008 р., вона 
збільшила своє представництво на 37 місць, що можна вважати значним успіхом цієї партії. Найбільшу 
підтримку вона отримала в Середньочеському краї, де здобула 10 депутатських місць. Окрім цих п’яти 
провідних партій країни, регіональні депутатські мандати (від одного до 13) отримали ще 13 політичних партій і 
рухів. Серед цих політичних партій та рухів найбільше мандатів (13) отримав рух «Старости за Ліберецький 
край», який переміг у своєму краї. По дев’ять мандатів отримали представники Партії зелених, політичного руху              
«Південночехи 12» і політичного об’єднання «Північночехи». Інші політичні партії й рухи отримали по декілька 
депутатських місць.  

Отже, останні регіональні вибори показали, що соціал-демократи, незважаючи на перемогу, усе ж таки 
втратили частину своїх прихильників і в найближчі часи навряд чи зможуть надіятися на урядову кризу в ЧР, 
яка б могла змінити розстановку політичних сил у країні на їхню користь. За результатами регіональних і 
парламентських виборів, в останні роки в державному управлінні країною очікуються кардинальні зміни, 
оскільки уряд, який працював під контролем Громадянської демократичної партії і був сформований за 
результатами виборів 2010 р. до нижньої палати парламенту на основі коаліції ГДП із двома іншими 
правоцентристськими партіями, пішов улітку 2013 р. у відставку. Новосформований уряд не отримав 
підтримки в парламенті й після дострокових виборів до Палати представників ЧР значно змінився склад 
нижньої палати парламенту. Тому нині в Чехії існує проблема формування нового коаліційного уряду. 

Вибори в місцеві органи влади ЧР проходять кожні чотири років та називаються муніципальними. 
Згідно з чеськими законами, чехи вибирають членів міських представництв (зборів) й общинних 
представництв. Виборча система на виборах в органи місцевого самоврядування складна та оригінальна, 
яка не дає змоги громадянам серйозно впливати на місцеву політику. Наприклад, громадяни обирають 
членів міських і сільських представництв, які вже потім самі вибирають зі своїх рядів муніципалітет і його 
начальника. Кількість місць у представництвах конкретного села чи міста залежить від кількості населення й 
написані на бюлетені. Виборець може вибрати всіх членів представництва, маючи таку кількість голосів, 
скільки потрібно обрати членів представництва. У великих містах бюлетені є дуже великими, оскільки там 
записано прізвища кандидатів на депутатські місця. 

На виборах до місцевих органів влади у 2006 р. з 46,38 % виборців, котрі голосували в малих 
поселеннях, 39,62 % віддали перевагу Громадянській демократичній партії. У містах ГДП перемогла, 
отримавши 36,2 % голосів, у той час як ЧСДП отримала 16,63 %, а КПЧМ – 10,79 %. Із числа парламентських 
партій електорат підтримав християнських демократів, віддавши 5,6 %, і Партію зелених – 5,04 % голосів. 
Отже, муніципальну політику в Чеській Республіці формували переважно ті ж сили, що представлені у вищих 
законодавчих органах держави. 

Особливістю виборів у місцеві органи влади у 2006 р. є те, що традиційно непримиримі конкуренти – 
громадянські демократи та соціал-демократи – у шести містах сформували спільні коаліції. Якщо 
громадянські демократи досягли істотної, а в деяких містах історичної перемоги, то соціал-демократи слабо 
проявили себе і на виборах до Сенату, і на виборах до місцевих представництв. Як і в попередні роки, решта 
політичних сил не змогла протиставити серйозну конкуренцію вищезазначеним основним політичним 
гравцям. Навіть партії, які протягом останніх років змогли пробитися в парламент Чеської Республіки, так 
само не досягли значних результатів на останніх виборах. Єдиним винятком стала Комуністична партія, якій 
удалося отримати 10-відсоткову підтримку. При цьому ця партія не має серйозних перспектив у 
найближчому майбутньому, оскільки в неї немає союзників, котрі були б готові до блокування з нею. 

Традиційно на чеських муніципальних виборах перемагають різні місцеві незалежні громадські 
об’єднання. На місцевих виборах 15–16 жовтня 2010 р. вони отримали понад половину мандатів в 
адміністраціях міст і сіл (49,21 % мандатів або 30 597 депутатських місць із 62 178 в усіх органах місцевого 
самоврядування). На другому місці за числом мандатів – представники правої партії громадянських 
демократів (8,22 % голосів), далі – соціал-демократи (7,37 %), які зазнали поразки, тоді праві християнські 
демократи (6,01 %) і комуністи (5,13 %). Незалежні кандидати загалом набрали 10,61 % голосів виборців
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Місцеві вибори до представництв общин сіл, міст і містечок проводились у 14 765 виборчих округах, а 
до представництв міських частин і міських районів – у 2183 виборчих округах. У процесі виборів по всій країні 
брало участь понад 226 тисяч кандидатів. Це – рекордне число кандидатів, яке на 25 тисяч перевищує 
кількість претендентів у місцеві органи влади на попередніх виборах у 2006 р. Така активність пояснюється 
зростаючим намаганням конкуруючих політичних сил укріпити свої позиції в структурах місцевого 
самоуправління. Основна боротьба розгорнулася між двома найбільшими партіями: правими громадян-
ськими демократами, які за результатами парламентських виборів 2010 р. сформували в чеському 
парламенті коаліцію, й опозиційними соціал-демократами. Соціал-демократи за часткою отриманих голосів 
виграли місцеві вибори з незначною перевагою, проте за кількістю мандатів перемогу отримали громадянські 
демократи. Різниця в результатах пов’язана із системою підрахунків: у більш великих містах для отримання 
одного мандату потрібно мати більшу кількість голосів, ніж на виборах у невеликих населених пунктах. 
Усього партії й незалежні об’єднання розділили між собою 62 178 депутатських місць у міських і сільських 
адміністраціях. Участь населення в муніципальних виборах 2010 р., як і в останні роки й на інших видах 
виборів, є невисокою (48,5 %). Найбільшу частку виборців, які прийшли на вибори, зафіксовано традиційно в 
краї Височіна (55 %), а найменшу – 41,79 % (у Карловарському краї)
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Після підрахунку голосів на місцевих виборах в органи місцевого самоврядування у 2010 р. політична 
картина Чехії мало змінилася. Громадянські демократи отримали 5112 мандатів у міських і сільських 
адміністраціях країни, соціал-демократи – 4584 мандатів.  Третю позицію за кількістю отриманих місць 
зайняли християнські демократи. Вони мають 3738 обраних представників в органах місцевого само-
врядування. Четверте місце зайняли комуністи, які отримали 3189 місць. Інші партії значно відстали від цих 
чотирьох основних політичних сил. Серед них виділяються представники партії «ТОР 09», які отримали   
1509 мандатів, і партії «Справи суспільні», що здобули 1304 мандатів в органи місцевої влади. 

Після вступу Чеської Республіки в Європейський Союз у 2004 р. вперше пройшли вибори                       
24 представників від Чехії в Європарламент. Виборці традиційно підтримали кандидатів від провідних 
політичних партій, хоча своїх кандидатів висунула 31 політична сила (партії, блоки, об’єднання). У 
Європарламент обрано представників шести політичних сил. Найбільше депутатських місць (дев’ять) отримала 
громадянська демократична партія. Комуністи здобули шість мандатів, а об’єднання незалежних кандидатів 
«Європейська демократія» – три. Чеські соціал-демократи, християнські демократи й незалежні отримали по 
два депутатських місця в Європарламенті.  

Наступні вибори в Європарламент відбулися в Чехії у 2009 р. У них брали участь кандидати від                    
33 політичних партій, рухів, блоків, об’єднань. Результати цих виборів засвідчили, що громадянські 
демократи знову здобули перемогу, отримавши дев’ять депутатських місць. Проте Чеська соціал-
демократична партія, набувши більшої популярності серед чеського електорату протягом п’яти років між 
виборами, зуміла збільшити своє представництво в Європарламенті до семи депутатів. Комуністи дещо 
втратили довір’я виборців і вибороли чотири депутатських місця, а християнські демократи залишилися на 
попередніх позиціях (два місця). Разом від ЧР до Європарламенту обрано 22 депутати.  

Отже, на підставі аналізу результатів останніх виборчих кампаній у ЧР можна визначити такі 
особливості в розстановці політичних сил країни: 

– основна політична боротьба на парламентських і регіональних виборах розгортається між лівими й 

правими політичними силами, що засвідчує тенденцію до формування плюралістичної політичної системи в 
країні; 

– останні виборчі компанії показали ріст популярності Чеської соціал-демократичної партії на 

загальнодержавному рівні та комуністів – на регіональному;  
– політичні сили, які отримали перемогу на парламентських виборах, зазвичай, також представляють 

муніципальну владу;  
– попри існування декількох десятків політичних партій, окрім п’яти-семи основних, решта є 

непомітними; 
– досвід передвиборчого блокування політичних сил Чехії в процесі виборів показав, що такі блоки 

формуються виключно на прагматичних засадах, задля отримання перемоги на чергових виборах. Тому ці 
об’єднання часто суперечать ідеологічним програмам і курсу керівництва центрального проводу партій;  

– особливістю виборів до органів управління в Чехії є запекла боротьба за владу, що призводить до 

ідейної розмитості політичних гасел та невідповідності політичним програмам подальших дій їхніх 
реалізаторів. Це ж є причиною створення непередбачуваних різноідейних виборчих коаліцій і проблемою під 
час формування уряду. 
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РОЗДІЛ VI. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА  
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 
6.1. Економічний розвиток чеських земель  

у ранньому Середньовіччі 
 

Процес заселення й господарського освоєння чеських земель почався ще в епоху раннього палеоліту. 
Пізніше, у неоліті, на території Чехії проживали землеробські племена – носії лінійно-стрічкової кераміки.  У               
3 – на поч. 2 тис. до н. е. на територію нинішньої Чехії проникають скотарські племена культури шнуркової 
кераміки та культури дзвоноподібних кубків. На основі багатих родовищ олова на схилах Рудних гір 
(Крушногір’я) виникає металургія бронзи. На початку другої половини 2 тис. до н. е. в Чехію із Подунав’я 
прийшли племена курганної культури, які займалися випасанням худоби й мали розвинуті патріархальні 
відносини, а пізніше – землеробські племена лужицької культури. Після приходу кельтських племен близько 
400 до н. е. чеські землі почали швидко освоюватися та розвиватися. Кельти (особливо плем’я бойїв) 
зробили вагомий унесок у розвиток продуктивних сил чеських земель, оскільки вдосконалили техніку гірничої 
справи, почали застосовувати гончарний круг, розвивати художні ремесла, чеканили й обмінювали монети. 
На території Чехії виникли кельтські центри ремесла та торгівлі.  

Після приходу на територію Чехії в V–VI ст. н. е. слов’янських племен, почала формуватися їхня 
державність і відбувався розклад первіснообщинного ладу. Археологічні розкопки дають підстави стверджувати, 
що основним заняттям слов’янських племен було землеробство. Розвивалися також рибальство, полювання 
на звірів, бортництво. Уже у VIII ст. в Південній Моравії, де об’єднання слов’янських племен проходило 
швидше, ніж в ізольованій горами Чехії, економіка значно зміцнилася. Процвітало землеробство, зростав 
видобуток залізної руди, покриваючи потреби країни в сировині для виробництва знарядь праці й зброї, 
велася пожвавлена торгівля із сусідніми країнами та Візантією. 

Розвиток продуктивних сил у VIII–IX ст. зумовив проведення внутрішньої колонізації земель, появу 
торгово-ремісничих центрів у басейні Дунаю й Морави, а також виникнення приватної власності, майна та 
соціальної нерівності. У IX ст. на території Чехії склалося ранньофеодальне суспільство
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виникати міста, де розвивалося ремісництво. Біля стін слов’янських «родових градів» (укріплених поселень) 
створюються ремісничі й торгові посади з постійним населенням. Торгово-ремісничі посади з’являються 
також біля замків великих феодалів, єпископських резиденцій і монастирів. У сільських місцевостях усе 
більше розвивається сільське господарство, лісівництво й рибальство. В ХІ–ХІІ ст. на території Чехії 
оформилася феодальна вотчина (т. зв. велькостатек), відбувається значне розшарування суспільства, яке 
приводить до формування окремих суспільних груп і феодальних  класів (церковні феодали, пани, владики). 
Різні верстви селянства (дідичі, госпіти, цензуали, кмети, рустичі) поступово потрапляють у феодальну 
залежність та зазнають закріпачення, їхні землі феодали присвоюють собі, здійснюючи прямі захоплення. 
Феодальна власність великих і малих землевласників, а також церкви продовжувала розширюватися й 
укріплятися.  

До ХІІ ст. більша частина території Чехії вже була освоєна та зайнята під різні сільськогосподарські 
культури. У ХІІ–ХІІІ ст. на чеських землях феодальні відносини поступово укріплюються, збільшуються 
посівні площі й удосконалюються землеробські знаряддя праці, розвивається ремесло, особливо в містах 
(виробництво сукна, обробка металів тощо). Земля почала оброблюватися залізним плугом, уведено 
трьохпільну систему в землеробстві. Незважаючи на те, що господарство загалом залишалося натуральним 
і процес відділення ремесла від сільського господарства не став повсемістним, значні зрушення в ХІ–ХІІІ ст. 
були досягнуті також і в розвитку міст. На торговельних шляхах виросли поряд зі старим містом Прагою 
великі міста Моравії – Брно й Оломоуц, які стали центрами торгівлі та ремесла.  

У кінці ХІІІ ст. зростає видобуток срібла, особливо після відкриття нових родовищ у Кутна Горі, що 
зумовило виникнення в 1300 р. чеканки срібних монет («празький грош»). Розвиток гірничої справи, як і 
розвиток ремесел, зумовив розширення обміну між окремими частинами держави, до поступового послаблення 
економічної роз’єднаності, до розвитку внутрішньої торгівлі й товарного виробництва. Виникнення срібних 
грошей зумовлює розширення зовнішньої торгівлі з Польщею, Руссю, балканськими країнами. Із Чехії в райони 
Верхнього Дунаю, Венецію та Угорщину вивозили коней, волів, шкіру, полотно тощо. Із ХІІІ ст. почався вивіз 
зерна й срібла
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. Відбувався процес економічного укріплення старих міст і виникнення нових, особливо 

поблизу багатих срібних рудників. Ріст товарного виробництва на селі зумовив виникнення грошової форми 
земельної ренти. Посилився процес освоєння лісів і пустошів, заснування нових сіл. Економічний ріст чеських 
земель привів до того, що чеські феодали для збільшення доходів стали заохочувати притік населення з 
німецьких земель. Землі, які відводилися колоністам, розміщувалися переважно в прикордонних районах Чехії 
й Моравії. Німецька колонізація, яка масово почалася в ХІІІ ст., привела до утворення прошарків німецького 
міського та сільського населення, німецького патриціату в чеських містах, до поширення німецького міського 
права. Німецьке привілейоване населення міст (патриціат), німецькі феодали й церква зайняли панівне 
положення в економічному й політичному житті Чехії та утворили своєрідну «державу в державі».  
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Пожвавлення економічних зв’язків між окремими частинами країни до початку ХІІІ ст. зумовило 
посилення королівської влади  та послаблення політичної самостійності великої знаті. У кінці ХІІІ ст. чеські 
королі енергійно проводили політику повернення (редукції) коронних земель, які раніше потрапляли в руки 
феодальної знаті.  

Після припинення панування династії Пржемисловичів продовжують розвиватися феодальні відносини. 
Під час правління короля Карла І (1346–1378 рр.) Чехія переживає новий підйом економічного розвитку, 
відбувається процес централізації країни. Внутрішня політика Карла І була спрямована на розвиток торгівлі, 
ремесел, міст, укріплення феодального права. Виникнення до середини XIV ст. великої кількості міст у Чехії 
й Моравії – унікальне явище і для Центральної, і для Східної Європи того часу. Густа мережа міських 
поселень, яка зв’язувала Чехію того часу, нагадувала Нідерланди, Фландрію чи Північну Італію. До початку 
XV ст. в країні існувало вже понад 3000 міських поселень, не враховуючи гірничих поселень
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У кінці ХІV – на початку XV ст. в Чехії посилюється боротьба селян і міських жителів проти феодального 
гніту й засилля німецького патриціату. Загострюються соціальні суперечності, оскільки частину вищого 
дворянства, церковної ієрархії, міського патриціату складали іноземці. Посилюється також боротьба за владу 
між окремими угрупованнями панівного класу, між феодалами та князівськими містами. Засилля 
католицького духовенства й соціальна нерівність викликають невдоволення бідного населення. Усе це 
починає проявлятися в народних єресях, виступах проповідників і після спалення Яна Гуса за рішенням 
Констанцського собору в 1415 р. приводить до зародження у 1419 р. могутнього соціально-революційного, 
народно-визвольного та антикатолицького руху, який отримав назву Гуситського революційного руху
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рух поширився по всій Чехії, проте зазнав поразки. Його соціально-економічні наслідки були значними, 
оскільки проведено секуляризацію церковних землеволодінь, ліквідовано засилля німецького патриціату, що 
сприяло укріпленню чеських міст, виросла національна самосвідомість населення.  

Після придушення гуситського руху посилилося засилля чеських магнатів, що викликало виступи 
бюргерства, королівських міст і нижчих прошарків дворянства. У цих умовах у другій половині ХV ст. за часів 
правління короля Йїржі Подебрада проведено реформи в інтересах розвитку міст і торгівлі, проте після його 
смерті відбувся занепад королівської влади, а міста в боротьбі з дворянством змушені були піти на низку 
важливих економічних поступок.  

У кінці XV – на початку XVI ст. в чеських землях почалися деякі економічні зміни. Поширилося товарне 
виробництво на основі розведення овець й вирощування зернових культур на експорт. Інтенсивно розвивалися 
рибництво, пивоваріння та винокуріння. У Яхімові виник новий центр видобутку срібла, де  чеканили срібні 
монети (т. зв. толари)
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процеси зумовили вибухи селянських повстань та втечу селян у міста. Економічний розвиток Чехії став 
послаблюватися, особливо після поразки об’єднаного угорсько-чеського війська під Мохачем у 1526 р. у битві 
проти турків-османів і загибелі короля Людовіка ІІ. Після обрання чеським королем австрійського ерцгерцога 
Фердинанда І у 1526 р. Чехія опинилася під владою німецько-австрійської династії Габсбургів.  

 
6.2. Особливості економічного розвитку Чехії 

в складі імперії Габсбургів 
  

До часу входження чеських земель в імперію Габсбургів у 1526 р. їхнє господарство досягло значного 
рівня розвитку. Протягом ХIІІ‒XVI ст. будувалися міста, замки, дороги, поширювалося виноробство, правильно 
велося лісове й рибне господарство, розвивалася гірнича справа, кустарне та мануфактурне промислове 
виробництво. Усе це сприяло підйому економічного благополуччя країни.  

Уходження Чехії до складу Габсбурзької монархії мало важкі соціально-економічні наслідки для 
чеського народу. Фердинанд І переніс значну частину податкового тягаря антитурецьких війн на чеські землі. 
Обмежено права й свободи чеських прошарків населення та станів. Почало знову домінувати німецьке 
засилля в економіці, торгівлі, містах Чехії. Темпи економічного розвитку різко зменшилися. Політика 
Габсбургів викликала опозицію частини дворянства та буржуазії, яка злилася з релігійним антикатолицьким 
рухом. Така політика привела до відкритих виступів населення проти Габсбургів і повстань (наприклад у   
1547 р.). Невдоволення чеських соціальних станів пронімецькою і католицькою політикою Габсбургів у кінці 
кінців привело до відкритого повстання у 1618 р., яке започаткувало Тридцятилітню війну в Європі.  

Тридцятилітня війна (1618–1648 рр.) мала катастрофічні наслідки для соціальних та економічних 
відносин у чеських землях. Населення Чехії скоротилося на 800 тис., а Моравії – на 300 тис.; із 150 тис. 
сільських садиб уціліла третина; багато чеських дворян покинули власні маєтки, які зайняли іноземці. 
Німецькі феодали зневажали місцеві традиції та мову, чинили утиски селян, обкладаючи їх новими 
поборами. У 1652 р. запроваджено панщину. Відбувся занепад промисловості, ремесла й торгівлі. Особливо 
постраждали від війни та репресій чеські міста, людність яких зменшилася. Торговельні зв’язки чеських 
земель з іншими країнами порушено, різко зменшився обіг у внутрішній торгівлі. Саме в цей період відбулося 
так зване повторне закріпачення селян. Ще до кінця XVII ст. наслідки цієї війни давалися взнаки, оскільки 
понад 20 % орних земель не оброблялося через нестачу робочої сили
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моравські землі оправилися від наслідків Тридцятилітньої війни. 
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Після того, як у Чехії католицизм оголошено єдиною релігією, у 1624 р. почалася масова еміграція з 
країни дворян, міщан, ремісників. Їхнє майно й земля, як і земельні володіння учасників Чеського повстання 
1618–1620 рр., були конфісковані. У руки Габсбургів перейшло близько ¾ земельних володінь, які дарували 
або продавали своїм прихильникам. Більшість великих феодалів складали німці, відбувалося онімечення 
населення. Панщина та податки поглинали в XVII ст. до 60 % прибутків селянських господарств. У               
XVII–XVIII ст. почали заселятися й освоюватися гірські райони Крконош, Шумави й Карпат, які раніше не були 
обжитими.  

Із кінця XVII ст. почалося деяке пожвавлення промислового виробництва, що зосереджувалося 
переважно на селі, де переважали традиційні селянські промисли, прядіння та ткацтво льону й вовни. 
Почали на чеських землях виникати розсіяні та централізовані мануфактури, передусім текстильні, що 
свідчило про зародження капіталістичного способу виробництва. Проте збереження феодально-кріпацької 
системи гальмувало розвиток продуктивних сил у сільському господарстві й промисловості та не сприяло 
подальшому утвердженню капіталістичного укладу господарювання. Чеське селянство протягом усього    
XVIIІ ст. вело боротьбу за відміну панщини й кріпацтва. Габсбурзька влада змушена була в 1775 р. видати    
т. зв. Патент про панщину, що привело до обмеження панщини та вивільнення селян для їх участі в 
промисловому виробництві на основі вільного найму. 

Економічна ситуація в чеських землях стала покращуватись із середини ХVIII ст., коли в імперії 
Габсбургів почався період «освіченого абсолютизму». Протягом другої половини XVIII й першої половини    
ХІХ ст. економіка в чеських землях розвивалася швидкими темпами та до часу виникнення дуалістичної  
Австро-Угорської монархії Чехія стала однією з найрозвинутіших її частин. У цей час відбувався прискорений 
розпад феодального ладу, було відкрито шлях для капіталістичного підприємництва. На початку ХІХ ст. 
почався підйом у розвитку продуктивних сил Чехії і в сільському господарстві, і в промисловості. Значно 
розширилися посівні площі, поширилося вирощування картоплі, цукрових буряків, люцерни, конюшини та 
інших культур. Почали застосовуватися хімічні добрива і сільськогосподарські машини у великих 
господарствах. Розвитку промисловості сприяли реформи імператора Йосифа ІІ, який проводив політику 
«освіченого абсолютизму», що привела до відміни особистої залежності селян. Збільшився притік у країну 
майстрів-ремісників і промислових спеціалістів із протестантських країн. Уведено обмеження на імпорт 
іноземних товарів тощо. Із кінця XVIII ст. міцні позиції в промисловості почала займати централізована 
мануфактура, що послужило базою для промислового перевороту й виникнення фабрик і заводів. Швидкими 
темпами почали розвиватися текстильна, металургійна та скляна промисловість. На початку ХІХ ст. 
відкрилося судноплавство на Лабі й Влтаві. У 1832 р. побудовано першу залізницю на кінній тязі, яка 
з’єднала місто Чеське Будейовіце з австрійським Лінцом. У 1840-х рр. з’явилися парові локомотиви на 
залізниці Прага–Оломоуц. Формувався внутрішній ринок, виникали перші кредитні установи
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бурхливий ріст населення країни, пов’язаний із розвитком капіталістичної промисловості. Він проходив 
переважно за рахунок збільшення кількості жителів у старих поселеннях, що також сприяло утворенню нових 
міст. Із 1780 до 1840 р. кількість населення в Чехії збільшилася більше ніж на 60 % і разом із населенням 
Моравії складало близько 6 млн жителів
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У другій половині 1840-х рр. в Австрійській імперії назріла революційна ситуація, зумовлена 
неврожаями, кризою текстильного виробництва (1845–1847 рр.), подорожчанням рівня життя й безробіттям. 
Складна економічна ситуація призвела до невдоволення широких верств населення, страйків і до повстання 
в Празі в червні 1848 р. Революційні події 1848–1849 рр. зумовили падіння темпів росту економіки, 
остаточної ліквідації панщини (за викуп) і звільнення селян від феодальної залежності. Відкрито шлях для 
вільного розвитку капіталізму і в промисловості, і в сільському господарстві. Розвиток капіталізму в Чехії 
здійснювався по т. зв. прусському шляху – при збереженні в руках колишніх феодалів земельних латифундій, 
які перетворилися в капіталістичні господарства. Чехія, незважаючи на переважаючий розвиток сільського 
господарства, належала до найбільш розвинутих промислових районів Габсбурзької імперії. Важка індустрія 
почала виходити на передові рубежі. У 1850–1860-ті рр. в Празі, Брно й Пльзені виникають перші великі 
машинобудівні заводи, у Ліберецькій, Трутновській і Броумовській областях – великі текстильні фабрики. 
Інтенсивно стали будувати залізниці. У 1868 р. залізнична мережа Чехії досягла 1100 км проти 860 км у           
1860 р.
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. Зростали обсяги експорту чеських промислових товарів за кордон.  

Після перетворення Габсбурзької (Австрійської) імперії в Австро-Угорську імперію  почався новий етап 
економічного розвитку Чехії. Дуалістична Австро-Угорська держава складалася з двох самостійних частин – 
Транслейтанії та Ціслейтанії. До австрійської частини імперії Габсбургів (столиця Відень) належали 
сімнадцять королівств і земель, у тому числі й Чеські коронні землі
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, які входили до складу Ціслейтанії. 

Згідно з ухваленою конституцією Ціслейтанії (грудень 1867 р.) проголошено низку демократичних свобод: 
рівність громадян перед законом та їхня участь у суспільних інституціях, вільне пересування людей і майна 
всією територією держави, недоторканність особи й власності, рівність усіх народів у державі, захист 
національних мов та право навчатися рідною мовою. 

У конституції 1867 р. всі королівства та землі, що належали до Ціслейтанії, розглядалися як окремі 
історико-політичні утворення, об’єднані представництвом у рейхстазі. Основний закон визнавав автономію за 
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 До складу Чеських коронних земель входили Чехія, Моравія та Сілезія, в яких із 10 млн мешканців понад 60 % 
становили чехи, решта – німці, євреї, поляки та ін. 
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землями, які мали власні ландтаги або сейми, у тому числі й за чеськими землями. Однак ландтаги 
розв’язували тільки такі питання, як підготовка земського статуту, виборчі закони, освіта, обробіток землі, 
будівництво місцевих шляхів сполучень тощо.  

У добу змін, що відбулися в Габсбурзькій монархії, чеські ліберально-політичні сили піднесли 
«державно-історичне право» на рівень загальнонаціональної ідеї. Вони вимагали автономії та єдності 
земель Чеської корони, провести виборчу реформу в дусі національної рівності, домогтися згоди імператора 
на коронування чеською короною. 

У процесі індустріалізації чеська економіка займала провідні позиції в Австро-Угорщині. Так, 
видобування значної кількості вугілля створило умови для утворення паливно-енергетичної бази, що 
сприяло розвитку сталеливарної (Вітковіце, Прага) та машинобудівної (Прага, Пльзень, Брно) промисловості. 
Прогресивні технології послідовно запроваджувалися на підприємствах легкої й харчової промисловості. 
Швидко розвивалася транспортна мережа. Уже в середині 70-х років ХІХ ст. довжина залізниць у чеських 
землях зросла в 4,5 раза та досягла 5 тис. кілометрів

288
. У 1869 р. відкрився перший власне чеський банк ‒ 

Живностенський. Активно виникають акціонерні компанії, а також робітничі просвітницькі товариства й 
товариства взаємодопомоги («Типографія», «Союз празьких механіків» та ін.). Кількість промислових 
робітників перевищила 700 тис. 

Наприкінці ХІХ ст. в чеських землях завершується промислова революція, під час якої вони 
перетворилися на найбільш розвинений індустріальний регіон не тільки імперії, а й усієї Центральної Європи. 
Саме тут тривало прискорене зростання основних галузей економіки, для якої характерний перехід від 
екстенсивних до інтенсивних форм господарювання. Так, на чеські землі припадав майже весь видобуток 
кам’яного й бурого вугілля, значної частини залізної руди, тут виплавляли більше половини чавуну та сталі 
Ціслейтанії. Чеські землі займали монопольне становище в цукроварінні, виробництві скла й кераміки, 
давали більше половини продукції машинобудівної, хімічної, текстильної та деяких інших галузей цієї 
частини дуалістичної монархії. 

Концентрація промислового виробництва в чеських землях найсильніше проявилась у важкій 
промисловості. Так, великі чесько-моравські машинобудівні заводи поглинули значну кількість дрібних 
виробництв. До п’яти найбільших металургійних виробництв Ціслейтанії належали Вітковіцьке гірничо-
металургійне та Празьке металургійне товариство. У кінці ХІХ ст. в Чехії з’явилися промислові комбінати 
(заводи «Шкода» в Пльзені, металургійні – у Кладно, підприємства Празького залізоробного товариства). 
Розвивалися хімічна промисловість, автомобілебудування й інші нові галузі виробництва. Почали 
формуватися нові промислові центри (Градець-Кралове, Ліберець, Усті-над-Лабем, Кладно та ін.). 

І хоча ключові позиції в промисловості й усій економіці чеських земель традиційно займав австро-
німецький капітал, вагомість та вплив чеських підприємців навіть за загальноєвропейськими масштабами 
зростали надзвичайно швидко. На початку ХХ ст. чеський капітал міцно тримав свої позиції в цукроварінні, 
виробництві пива й спирту, поступово зміцнював їх у машинобудуванні (насамперед у сільсько-
господарському), хімічній і текстильній промисловості. Частка чеського промислового капіталу в межах 
Австро-Угорщини становила 20–30 %. 

Поступово зміцнював власні позиції й чеський фінансовий капітал, який із 1900 р. до 1913 р. збільшив 
свої активи в сім разів, а його частка в банківському капіталі Ціслейтанії досягла майже 17 %. І хоча кількість 
банків у чеських землях у цей період зросла в 3,5 раза, австро-німецьким фінансовим угрупуванням 
належало 75 % їхніх фондів

289
. 

Цей період розвитку чеських земель відзначався активізацією процесів зрощення банківського та 
промислового капіталу. Німецький капітал і далі домінував у чеських землях, особливо впливовими його 
позиції були в електротехнічній, мотороавтомобільній, локомотивобудівній, хімічній та інших галузях 
промисловості. Чеський капітал був присутній у різних галузях економіки в Галичині, Хорватії, слов’янських 
землях, за кордонами монархії – у Росії, Болгарії, Сербії та Румунії, а також (в обмежених обсягах) у 
Німеччині й Франції. Усе це привело до того, що Прага (поряд із Віднем) перетворилася на один із 
фінансових центрів Австро-Угорщини. Починаючи з середини ХІХ ст., Чехія стала однією з найбільш 
розвинутих у промисловому відношенні країн Європи. Провідними галузями промисловості були текстильна, 
харчова, гірничодобувна, металургійна й машинобудівна промисловість.   

Чеські землі продовжували відігравати суттєву роль у сільськогосподарському виробництві Ціслейтанії. 
Тут вирощували значну кількість зерна, картоплі, хмелю, цукрового буряку. Саме на початку ХХ ст. склалися 
досить сприятливі умови для розвитку продуктивних сил на селі. Збільшилася питома вага технічних культур 
– цукрового буряку, ячменю, хмелю, у рослинництві зріс рівень механізації та інтенсивності 
сільськогосподарського виробництва. Дворянські латифундії й надалі відігравали провідну роль у розвитку 
сільського господарства: зростала товарність господарства великих землевласників, збільшувалася кількість 
малоземельних селян, відбувався перехід до інтенсивного способу ведення господарства тощо. 

Соціальні наслідки  модернізації в чеських землях на зламі століть привели до повного поділу 
суспільства на класи, верстви, групи й стани. Цьому сприяли подальший поділ праці, виникнення нових 
галузей промисловості, зростання значення якості праці в загальновиробничому процесі. Так, на початку           
ХХ ст. понад 35 % самодіяльного населення було зайнято в промисловості, а 39 % – у сільському 
господарстві. Чисельність найманих працівників у сільському господарстві чеських земель уже в 1900 р. 
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перевищила чисельність самостійних господарів приблизно в 1,5 раза
290

. Помітно збільшилася кількість 
великих підприємств, особливо в текстильній та інших, переважно нових, галузях промисловості. Зросла 
чисельність багатих підрядників, торговців, банкірів і рантьє.  

На селі складалося впливове угрупування багатих аграріїв, які займали панівні позиції в кооперативних 
об’єднаннях. Поступово утворився прошарок чеської фінансової олігархії

291
. На початку ХХ ст. Чехія 

пережила економічну кризу, що зумовило масову еміграцію чехів за кордон. Проте до Першої світової війни 
Чехія залишалася найрозвинутішим у промисловому відношення регіоном Австро-Угорської імперії. 

Потреби бурхливого економічного розвитку зумовили істотні зміни в загальному рівні освіти й культури 
населення чеських земель, де на початку ХХ ст. практично досягнуто загальної грамотності. Так, 96 % дітей 
шкільного віку були охоплені середньою неповною освітою. У результаті тривалої боротьби за можливість 
навчання рідною мовою створено досить широку мережу чеських навчальних закладів. Майже 60 % 
народних шкіл і 50 % середніх навчальних закладів були чеськими. Із 1882 р. існували чеські відділення в 
Карловому університеті. Двомовними вищими навчальними закладами були Празька консерваторія, Гірничий 
інститут у Пршибрамі. У вищих технічних  училищах Праги й Брно викладали чеською мовою

292
. 

Фактично до самого початку Першої світової війни чеські національно-політичні сили трималися курсу 
на збереження Австро-Угорщини як держави з наступною трансформацією її у федерацію. Лише 
напередодні 1914 р. виникли різні проекти розв’язання «чеського національного питання» поза межами 
Габсбурзької монархії. Чеська економічна й політична еліта претендувала на рівні з німецькими та 
угорськими панівними колами умови й можливості. Однак на початку війни лідери майже всіх провідних 
чеських політичних партій заявили про лояльність до політики імператора Франца-Йосифа та стали на 
позиції захисту австро-угорської державності. 

Виступаючи одним з ініціаторів війни, правляча верхівка Австро-Угорщини заплатила за воєнну 
авантюру сотнями вбитих і покалічених на фронтах, померлих від хвороб та голоду людей різних 
національностей. Усі сфери суспільного життя Ціслентанії (як і в усій монархії) були підпорядковані 
досягненню перемоги: припинив діяльність рейхсрат, скасовано конституційні свободи, запроваджено 
військовий стан, цензуру, військово-польові суди. Військово-бюрократичний режим Габсбургів для більшості 
чехів утілював у собі всі нещастя й лиха, пов’язані з війною.  

Економічні труднощі на теренах Австро-Угорщини проявилися раніше, ніж в інших країнах, що воювали: 
промислові підприємства мілітаризовано, у селян силоміць реквізували продовольство. 

Війна змушувала чеських політиків зробити вибір між двома можливими розв’язаннями «чеського 
національного питання» – або залишитися в складі дуалістичної монархії, або проголосити власну незалежну 
державу. 

6.3. Становлення та розвиток економіки  
Чехословаччини в міжвоєнний період 

 
Після розпаду Австро-Угорщини в 1918 р. чеські й словацькі землі об’єдналися, створивши незалежну 

Чехословацьку Республіку (ЧСР). Незалежна Чехословаччина, на яку припадало близько 25 % території та 
населення Австро-Угорської імперії, успадкувала більшість промислових ресурсів. На території 
Чехословаччини зосереджувалося 70 % обсягів промислового виробництва колишньої монархії, у тому числі 
9/10 виробництва скляної, цукрової, шовкової, шерстяної, харчової й фарфорової галузей промисловості, а 
також більшість виробництва паперу, видобутку бурого вугілля, металургійної та пивоварної 
промисловості

293
. У межах молодої країни опинився основний буровугільний басейн, два найбільших 

індустріальних райони та більша частина багатих сільськогосподарських угідь. Промисловість розміщувалася 
переважно в чеських землях, а Словаччина залишалася здебільшого аграрною частиною країни. 

Економічне становище Чехословаччини після її утворення було складним і характеризувалося 
диспропорціями в рівнях розвитку окремих регіонів колишньої Габсбурзької держави та залежало від трьох 
головних обставин. По-перше, розпад економічного простору Австро-Угорщини та втрата освоєних ринків 
збуту. По-друге, існувала різка невідповідність між виробничими можливостями промисловості ЧСР та 
наявністю ринків збуту. І хоча нова держава успадкувала левову частку економіки довоєнної монархії, її 
внутрішній ринок був спроможний поглинути лише 40 % вироблених товарів. По-третє, у ЧСР спостерігалася 
нестача продовольства. 

Основні риси галузевої структури промисловості довоєнних чеських земель ‒ дуже висока частка 
харчової й легкої (особливо текстильної) промисловості та відносна недорозвинутість низки галузей важкої 
індустрії при досить значній частці в ній виробництва різних видів озброєння ‒ склалися ще в другій половині 
ХІХ ст. Головним завданням у сфері економіки для ЧСР у перші роки існування молодої держави була 
інтеграція окремих її територій, створення єдиного господарського комплексу, формування єдиного 
внутрішнього та пошуків зовнішніх ринків. У цих умовах словацька економіка, яка залишалася переважно 
аграрною з невеликими включеннями промисловості, повинна була шукати свої шляхи в жорсткій конкуренції 
з німецьким, угорським й чеським капіталом. Одночасний вплив різних факторів (розпад ринку, переміщення 
капіталу, сприяння діяльності переважно чеським промислово-фінансовим групам) призвів до зникнення 
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значної частини металургійних, деревообробних, скляних та інших виробництв, що розміщувалися в 
словацьких землях. 

Саме цей процес, який за його соціально-економічні наслідки сучасники називали «добивання 
промисловості», покладено в основу економічної політики уряду К. Крамаржа, спрямованої на вихід 
Чехословаччини з кризи. Значне скорочення промислового виробництва відбулося переважно в Словаччині 
та Підкарпатській Русі. Однак, зважаючи на критичне становище з продуктами харчування, уряд став 
стимулювати переливання частини фінансового капіталу з промислової сфери до сільськогосподарської. 
Водночас ужито заходів для зміцнення позицій чеського виробництва, зокрема через запровадження 
високого протекціоністського мита. 

Уряд К. Крамаржа, спираючись на відповідний закон, домігся того, що всі австрійські та угорські банки й 
компанії перенесли свої центральні управління або на територію ЧСР, або, розділившись, утворили тут 
незалежні структури акціонерні товариства. У березні 1919 р. запроваджено національну  грошову одиницю – 
чехословацьку крону. 

Завдяки зовнішнім позикам уряду, удалося здійснити закупівлю за кордоном продовольства, та все одно він 
пішов на надзвичайні заходи, увівши примусову сівозміну та продрозверстку. Продукти харчування за рахунок 
держбюджету продавалися населенню за зниженими цінами. У цих умовах важливе значення мало здійснення 
аграрної реформи.  

Згідно із законом про аграрну реформу (квітень 1919 р.) частина землі вилучалась у власників для 
наступного її перерозподілу. Закон передбачав викуп землі загальною площею, що перевищувала 250 га, 
оброблювальної – 150 га. Частина цих земель відійшла до державної земельної служби (фонду),  а решта – 
до нових власників. Аграрна реформа спрямовувалася проти крупних австрійських та угорських магнатів. 

Загалом же в економіці ЧСР, після нетривалого повоєнного пожвавлення попиту на початку 1920-х років 
настав спад, задля виходу з якого уряд на чолі з Е. Бенешом із вересня 1921 р. запровадив державну 
монополію на виробництво низки промислових товарів і сільгосппродуктів, ужив заходів щодо зміцнення 
банкнот. У січні 1922 р. уряд домігся позики від Великої Британії. Водночас підвищено податки на споживчі 
товари першої необхідності, на вироби з тютюну та пиво. Потіснивши австрійський і угорський капітал у 
Словаччині й Підкарпатській Русі та в інших регіонах, чехословацькі банки й акціонерні товариства, 
спираючись на підтримку влади, продовжували процес формування єдиного внутрішнього ринку. Однак 
наслідки економічної кризи 1921–1922 рр. все ще мали негативний вплив на становище в країні. Соціальна 
напруженість не спадала.  

Економічна кон’юнктура періоду стабілізації світового господарства сприяла стабілізації становища і в 
ЧСР.  Уже на початку 1924 р. промислове виробництво країни вступило в смугу піднесення, яке (з певним 
спадом у 1926 р.) тривало до кінця десятиліття, а темпи приросту промислового виробництва становили 1,5 %. 

У результаті аграрної реформи, яка завершилася в 1928 р., майже 34 % усієї землі залишалося в руках 
великих землевласників (володіння понад 50 га), заможним селянам (із наділом до 50 га) належало майже 
49 % землі, а решта була в малоземельних селян (із наділом до 5 га). 

У 1920-х роках соціально-економічна політика урядів ЧСР була спрямована на зміцнення позиції чеської 
й словацької буржуазії. Завдяки енергійним урядовим заходам у митній, аграрній та фінансово-промисловій 
сферах удалося серйозно витіснити іноземних конкурентів, проте остаточно підірвати їхню могутність так і не 
вдалося, тому «національний капітал» змушений був  піти на компроміс. 

У цілому ж друга половина 1920-х років характеризувалася для ЧСР сприятливою економічною 
кон’юнктурою. До 1929 р. промислове виробництво перевищувало рівень 1923 р. на 41 %, акціонерний 
капітал виріс удвічі. За низкою показників та досягнутим рівнем життя країна фактично входила до десятки 
найрозвинутіших європейських держав. Досягнуті результати були наслідком гострої конкуренції, що 
прискорила процес концентрації й централізації виробництва та капіталу. Особливо швидко цей процес 
відбувався в провідних галузях промисловості – гірничодобувній, металургійній, машинобудівній, а також у 
текстильній, цукровій та взуттєвій. У цей період у важкій промисловості панували концерни – Гірничо-
металургійне й Празьке металургійне товариства, які разом із Вітковіцьким металургійним заводом 
забезпечували майже весь обсяг виплавки чавуну в країні. Військово-промисловий концерн «Шкода» 
виготовляв літаки, автомобілі, мотори, трактори, зброю. Взуттєвий концерн Т. Баті в Зліні виробляв 80 % 
взуття в країні, а його філії були розкидані по всьому світу. Чехословаччина споживала на внутрішньому 
ринку 40 % своєї промислової продукції, а решта вивозилася.  

Провідну роль у процесі концентрації економіки відігравав банківський капітал. Так, угруповання восьми 
чеських банків, очолюване Живнотеським банком, зосереджувало 69 % усіх активів. Незважаючи на досить 
сильний вплив іноземного (французького, австрійського, британського) капіталу, який володів майже 
третиною чехословацького, національні фінансово-промислові угруповання досягли в цей період панівних 
висот. У цей час чехословацький капітал був представлений у міжнародних монополіях і проникав в 
економіку інших країн. Чехословаччина вивозила свої капітали в Австрію. Угорщину, Югославію, Польщу, 
постачала зброю арміям своїх союзників по Малій Антанті, а також у Польщу, Латвію, Болгарію й інші 
країни

294
.  

Під контролем аграріїв у ЧСР набув поширення кооперативний рух. Десятки тисяч сільських 
господарств створювали виробничі збутові та закупівельні об’єднання. Так, «Центркооператив», у якому 
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зосереджено 40 % капіталовкладень в аграрний сектор країни, по суті, перетворився на монополіста та 
забезпечував левову частку виробництва, переробки та збуту сільгосппродукції. 

Наприкінці 1920-х ЧСР стала індустріально-аграрною державою, окремі території якої різко відрізнялися 
один від одного за рівнем економічного розвитку. Масштабна перебудова економіки країни привела до 
значних змін соціальної структури населення. Так, з усього економічно активного населення країни понад   
51 % становили робітники, 25 % – селяни, 13 % – дрібні підприємці, 6,4 % – особи найманої праці, 4,4 % – 
міська та сільська буржуазія. 

Значну увагу в діяльності влади приділено здійсненню соціальної політики. Так, у 1924 р. прийнято 
закон про загальне соціальне страхування із хвороби та старості. У 1925 р. система виплат прямої державної 
допомоги із безробіття була скасована, а забезпеченням безробітних стали опікуватися профспілки. 
Прийнято закон про оплачувану відпустку та запроваджено диференційовані пенсії. Значний обсяг 
соціальної допомоги здійснювали громадські благодійні організації. Для захисту інтересів сільських 
виробників прийнято закон про запровадження протекціоністських заходів, які перешкоджали імпорту 
продовольства. 

Світова економічна криза вразила Чехословаччину в 1930 p., а найбільшої глибини вона досягла в 
1932–1933 pp. Промислове виробництво зменшилося, порівняно з докризовим періодом, майже на 40 %, а 
експорт – на 28 %. Сильно позначилася криза й на фінансовій та аграрній сферах. Зростала соціальна 
напруженість, а кількість безробітних досягла понад 900 тис. У 1932–1933 рр. населення низки районів Чехії 
голодувало. Серйозно постраждала від кризи чеська промисловість, особливо в прикордонних областях. Усе 
це призвело до значного зниження обсягів виробництва, порівняно з іншими країнами Європи.  

Для подолання кризи та її наслідків Національні збори надали виконавчій владі низку надзвичайних 
повноважень. Так, у 1933 р. прийнято закон про картелі, який давав можливість об’єднати й поставити під 
контроль середні та дрібні виробництва; в 1934 р. запроваджено хлібну монополію; у 1934 та 1936 pp. 
здійснено девальвацію крони; у 1935–1936 pp. низкою урядових заходів запроваджено примусову 
синдикалізацію скляної, деревообробної, текстильної та інших галузей промисловості. 

Перші ознаки виходу з кризи стали проявлятися вже у 1934 p., однак досить важко визначити, чи цей 
процес був обумовлений закономірностями подолання кризового циклу, чи став наслідком радикальних змін 
становища країни в системі міжнародних відносин після приходу до влади А. Гітлера в Німеччині. Проте 
навіть у роки підйому економіки обсяги виробництва так і не досягли довоєнного (1913 р.) рівня. Лише в 
галузях важкої індустрії, особливо пов’язаних із виробництвом озброєнь, у 1937 р. перевищено рівень 1929 р. 
Легка промисловість зазнала великих труднощів зі збутом продукції. Продовжувалися концентрація й 
централізація капіталу, монополізація промислового виробництва, посилилась експлуатація робочої сили. 

Виникнення зовнішньої загрози для незалежності ЧСР змусило владу збільшити асигнування на 
оборону. У 1937 р. військові витрати зросли у 3,5 раза (порівняно з докризовим рівнем) і досягли 38 % 
держбюджету. Збільшилися й закордонні військові замовлення. Усе це спричинило піднесення виробництва 
в оборонній та важкій промисловості. У 1936 р. Національні збори прийняли закон «Про захист республіки», 
згідно з яким оборонній промисловості надавалися додаткові пільги. Подолання кризи, зміцнення економіки 
та обороноздатності сприяли покращенню рівня життя населення та знижувало соціальну напругу в 
суспільстві.  

Незважаючи на обмеженість власної сировинної й паливної бази та вузькість внутрішнього ринку, 
Чехословаччина досягла перед Другою світовою війною значного рівня економічного розвитку, 
використовуючи іноземні інвестиції, і заявила про себе на зовнішніх ринках. Із 1918 р. до 1939 р. близько             
60 % загального виробництва промислової продукції спрямовувалося на експорт. Торговими партнерами 
Чехословаччини були переважно європейські країни, передусім Німеччина. Перед Другою світовою війною 
Чехословаччина була однією з найрозвинутіших держав світу. У 1937 р. дохід на одного жителя країни був 
таким же, як у Франції, та перевищував рівень Італії. Проте економічний розвиток країни був перерваний її 
розчленуванням і фактичною окупацією німецьких військ у 1939 р. Протягом 1939‒1945 рр. економіка країни 
підпорядковувалася німецькому рейхові, який нещадно експлуатував матеріальні і трудові ресурси країни. 

 
6.4. Особливості функціонування економіки  

Чехословаччини в умовах соціалізму 
 

Під час Другої світової війни економіка країни була зруйнована і в перші післявоєнні роки відбувалася 
відбудова народного господарства. Обсяг промислового виробництва в 1945 р. складав приблизно половину 
довоєнного (1937 р.) рівня. Війна завдала республіці значних матеріальних збитків. Швидка відбудова 
народного господарства після війни й зміна його структури могли бути здійснені лише за умови проведення в 
країні корінних соціально-економічних перетворень. У жовтні 1945 р. націоналізовано дві третини 
промислових підприємств, а також банки й страхові товариства. Перемога комуністів у 1948 р. дала їм змогу 
завершити націоналізацію провідних галузей господарства та перейти до планування економіки. На VIII з’їзді  
Комуністичної партії Чехословаччини в березні 1946 р. прийнято план відновлення й розвитку 
Чехословаччини на 1947‒1948 рр. До кінця 1948 р. обсяг промислового виробництва перевиконано на 8 %

295
. 

Наприкінці 1940-х років Чехословаччина взяла за основу радянську модель економічного розвитку, 
основна увага приділялася прискореному розвитку важкої індустрії, порівняно з легкою промисловістю й 
виробництвом споживчих товарів, приймалися централізовані плани для визначення напрямів, темпів і 
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методів концентрації ресурсів в інтересах прискореної індустріалізації. Рішення політичного керівництва 
визначали весь процес планування й не підлягали обговоренню, що давало змогу уряду мобілізувати й 
концентрувати ресурси в окремих галузях і районах. Націоналізація економіки була неодмінною умовою 
планового ведення господарства

296
. 

На першому етапі націоналізації наприкінці 1945 р. прийнято декрети, відповідно до яких деякі ключові 
галузі промисловості, такі як гірничодобувна промисловість, чорна металургія, виробництво електроенергії, 
підлягали повній націоналізації. Через рік після прийняття цих декретів 60 % робітників у чеських районах 
працювали на націоналізованих підприємствах. Другий етап розпочався в 1948 р., коли держава стала 
контролювати вже всю промисловість і фактично ліквідувала приватні підприємства. До кінця 1948 р. в ЧСР 
не залишилося приватних підприємств із кількістю працівників понад 20 осіб

297
. Перемога комуністів у 

лютому 1948 р. звільнила шлях до побудови соціалізму, створила базу для народногосподарського 
планування, початок якому поклав перший п’ятирічний план розвитку народного господарства 
Чехословацької Республіки, прийнятий на 1949–1953 рр.  

Колективізація сільського господарства почалася в 1948 р. Новий режим започаткував аграрну 
реформу, пов’язану зі значним перерозподілом земельної власності та нав’язуванням «соціалізації» селу. На 
першому етапі у власників вилучено 2 млн га орної землі, 60 % якої розділено між селянами, а 20 % – 
передано державним господарствам. Під час здійснення другого й третього етапів аграрної реформи селяни 
отримали ще 17 % орної землі, а держгоспи – майже 50 %. 

Наступний період змін в аграрному секторі пов’язаний із запровадженням чотирьох типів «єдиних 
сільськогосподарських кооперативів» (ЄСГК). Перші два мали вести спільний обробіток землі, а врожай 
ділити між селянами залежно від кількості землі. Третій тип передбачав усуспільнення землі та худоби, 
розподіл за працею й унесеним земельним паєм. Четвертий відповідав рівню радянського колгоспу. Процес 
кооперування та ліквідації індивідуальних селянських господарств здійснювався із застосуванням 
примусових методів. Так, державна монополія позбавляла селян можливості купувати машини, добрива й 
вільно продавати продукти праці. Система примусових поставок державі певної кількості продуктів 
(«продрозверстка») давала можливість накладати на селян практично невиконанні обов’язки, а потім 
оголошувати їх «куркулями» або «саботажниками»

298
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У другій половині 1950-х років процес колективізації сільського господарства вступив у завершальний 
етап, коли влада приступила до створення ЄСКГ вищих типів. Із 1957 р. селяни за здану до кооперативів 
худобу стали отримувати гроші, розпочалося пільгове погашення позик, встановлено більш високі 
закупівельні ціни на продукцію ЄСКГ, що сприяло переходу до середняків. Влада фінансувала будівництво, 
механізацію та хімізацію державної сфери аграрного сектору.  

До 1960 р. процес кооперування в країні практично завершено. На селі залишилося декілька десятків 
тисяч приватних господарств, у яких працювало 26 % усього зайнятого населення, а держгоспам і ЄСКГ 
вищих типів належало майже 91 % усієї орної землі. У 1961 р. запроваджено соціальне страхування членів 
кооперативів, яке зрівняло їх із працівниками інших галузей економіки. Загалом же усуспільнення 
несприятливо позначилося на розвиткові сільського господарства, яке за обсягом продукції на початку                
1960-х років так і не досягло довоєнного рівня
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. У 1960 р. обсяги валової промислової продукції, порівняно з 

1948 р., зросли в 3,7 раза, а в 1972 р. – більше ніж у 7,6 раза
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. Розподіл самодіяльного населення за 
основними галузями господарства за перші 25 післявоєнних років суттєво змінився. Якщо в 1948 р. в 
промисловості було зайнято 1640 тис. осіб, то в 1972 р. – уже 2758 тис. У сільському господарстві зайнятість 
населення зменшилася удвічі з 2239 тис. осіб у 1948 р. до 1097 тис. осіб у 1972 р. Водночас зросла 
зайнятість населення в будівництві, на транспорті й у сфері послуг
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. У наступні роки продовжувалися такі ж 

зміни в соціальній структурі населення та підвищеними темпами зростала зайнятість населення у сфері 
послуг.  

У 1987 р. 64 % сільськогосподарських земель перебувало у власності колективних господарств, члени 
кооперативів володіли спільно землею й засобами виробництва та розподіляли між собою прибутки після 
відрахування визначеного, заздалегідь призначеного відсотка державі; 30 % сільськогосподарських угідь 
перебувало у власності державних господарств. Ще 4 % сільськогосподарських земель належало приватним 
господарям, перебувало в індивідуальному користуванні членів кооперативних господарств і несільсько-
господарських підприємств. 

У Чехословаччині вже до кінця 1950-х рр. повністю перемогли соціалістичні виробничі відносини, 
ліквідовано приватнокапіталістичний сектор, здебільшого завершено кооперування селянства. У 1960 р.               
96 % суспільного продукту давав соціалістичний сектор. Значних успіхів досягнуто у створенні матеріально-
технічної бази за допомогою широкого використання й нарощування потужностей промислового апарату, 
його всесторонньої реконструкції, хоча й велося велике будівництво. Змінився соціальний склад населення. 
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У 1972 р. в соціальному складі населення робітники становили 56,3 %, службовці – 27,9 %, кооперовані 
селяни – 10,7 %, кооперовані кустарі – 1,2 %, дрібні селяни – 3,5 %, ремісники й представники вільних 
професій – 0,4 %

302
. 

За соціалістичних часів економіка країни розвивалася за п’ятирічними планами. Перший п’ятирічний 
план (1949–1953 рр.) був спрямований на широку індустріалізацію країни. Основний потік капіталовкладень 
спрямовувався в паливно-енергетичні галузі й металургію, у промисловість будівельних матеріалів. Другий 
п’ятирічний план (1956–1960 рр.) націлюваний на завершення побудови матеріально-технічної бази 
соціалізму. Наступні шість п’ятирічок орієнтовані на підвищення рівня розвитку економіки й соціального 
благополуччя населення, що привело до збільшення темпів росту сукупного суспільного продукту та інших 
показників соціально-економічного розвитку (табл. 6.1).      

Таблиця 6.1 
Основні показники темпів економічного розвитку  

Чехословаччини в 1960–1980 рр. (1950 р. = 1)* 
 

Показник 1960 р. 1965 р. 1970 р. 1975 р. 1980 р. 

Сукупний суспільний продукт 2,1 2,5 4,1   5,4   7,1 

Вироблений національний дохід 2,1 2,1 3,3   4,4   5,3 

Основні фонди 1,4 1,7 2,1   2,7   3,4 

Капіталовкладення в народне господарство 3,0 3,3 4,6   6,8   7,8 

Валове сільськогосподарське виробництво 1,2 1,1 1,4   1,6   1,8 

Роздрібний товарооборот 1,9 2,2 3,3   4,3   5,1 

Експорт  2,5 3,5 4,9   8,3 14,3 

Імпорт 2,8 4,2 5,8 11,0 17,7 

Чисельність зайнятих у народному господарстві 1,1 1,2 1,3   1,3   1,4 
* Складено за:  Миштера Л. Экономическая география Чехословакии. – М. : Прогресс, 1984. – С. 29. 

 
У структурі економіки протягом 1950–1980 рр. відбулися зміни в бік посилення значення промисловості. 

Частка промисловості в сукупному суспільному продукті зросла з 63,5 % у 1955 р. до 69,5 % у 1980-му. 
Водночас частка сільського господарства зменшилася за цей же період із 16,1 % до 9,8 %

303
. Зросло 

значення окремих галузей соціальної сфери й транспорту. 
У період комуністичного правління протягом 40 років проведено чотири реформи управління плановою 

економікою (1953, 1958, 1965 і 1980 рр.), але жодну з них не реалізовано повністю. Плани на різноманітні 
періоди складалися для окремих підприємств (з урахуванням їх більшої або меншої самостійності) 
галузевими відомствами, промисловими міністерствами або державною плановою комісією. Остання 
займалася довгостроковим (звичайно на п’ять років) й оперативним (на один рік) плануванням згідно з 
генеральною лінією розвитку, обумовленою політичним керівництвом країни, а також з урахуванням даних 
про виконання попередніх планів випуску продукції. Довгостроковий план звичайно «спускався» в органи, що 
займалися оперативним плануванням відповідно до нових директив і цільових настанов. 

Перша реформа 1953 р. ставила за мету «екстенсивний розвиток», при якому основні зусилля 
направлялися на збільшення темпів приросту обсягу валової продукції, а не на підвищення якості, рівня 
технічної оснащеності виробництва, розвитку торгівлі й сфери обслуговування. Основні витрати підприємств 
із капіталовкладень і на технічний розвиток виробництва покривалися за рахунок централізованих фондів, у 
які направлялося від 80 до 90 % прибутків підприємств. 

Реформа 1958 р. продовжила реформу системи управління 1953 р. Для підвищення продуктивності 
праці й подолання тенденції до економічного спаду головні економісти, зокрема Отто Шик, виступили в     
1965 р. за децентралізацію планування та за більше врахування таких чинників, як попит, пропозиція й 
фінансові стимули. У процесі реформи робилися спроби поєднання централізованого планування та 
ринкових відносин, регульованих за допомогою економічних механізмів. Суть реформи зводилася до 
ліквідації жорсткого централізованого планування й поступового контрольованого переходу до ринкових 
відносин з установленням трьох груп цін – твердих, лімітованих і ринкових. Головні сподівання покладалися 
на вдосконалення механізму господарювання: конкуренцію, вільний вибір підприємствами партнерів, 
комерційний кредит та договірне ціноутворення, проте умови 1960-х рр. не сприяли внесенню яких-небудь 
змін у державну монополію на право власності в промисловості й, замість цього, прийнято рішення про 
перехід на самоврядування підприємств. Виборні ради робітників одержали право контролювати діяльність 
підприємств. Події 1968 р. поклали кінець ліберальним тенденціям в економіці та політиці й змусили країну 
повернутися до старої практики централізованого планування та економічної взаємодії із соціалістичними 
країнами. 

Наступна спроба здійснити реформи належить до 1980 р., але вона була лише модифікацію системи 
централізованого планування зі збереженням пріоритетів екстенсивного росту. Повна невідповідність цієї 
реформи вимогам життя виявилася після 1980 р., коли стали погіршуватись економічні позиції  
Чехословаччини у світі через низьку якість товарів, зниження продуктивності праці й падіння темпів 
економічного зростання. Це стало помітним, передусім, у головних галузях машинобудування, а потім 
перекинулося й на інші. Таке становище спричинилося багатьма факторами, у тому числі й падінням 
загального приросту народногосподарських ресурсів та звуженням можливості їх ефективного використання. 
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Ситуацію також обтяжували й нераціональна структура економіки, низька питома вага сучасних галузей із 
низькою метало- та енергоємністю, негнучке й непослідовне використання факторів інтенсифікації та 
повільне впровадження нових технологій. 

Ускладнення в економічному розвитку також викликані однобічною орієнтацією зовнішньої торгівлі й 
неґрунтовністю капіталовкладень. Водночас ЧССР, на відміну від інших соціалістичних країн, уникала 
зовнішніх позик. Незважаючи на уповільнення темпів приросту національного доходу, Чехословаччина 
посідала друге місце (після НДР) за рівнем життя серед соціалістичних країн. 

У 1988 р. в Чехословаччині показник чистого матеріального продукту, який в офіційній чехословацькій 
статистиці оцінював лише матеріальне виробництво без урахування громадського транспорту, сфери 
управління, освіти, науки та інших галузей сфери обслуговування, оцінювався в 606 млрд крон (приблизно   
94 млрд дол., або 6 тис. дол. на душу населення). У 1960‒1975 рр. темпи росту чистого матеріального 
продукту в середньому становили 5 % на рік, у 1975‒1980 рр. ‒ 3,7 %, а в 1980-ті знизилися до менше ніж     
2 % на рік
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. Найбільш високі темпи росту спостерігалися в промисловості, особливо в галузях важкої 

індустрії, куди направлялися значні капіталовкладення й робоча сила, проте значно знизилися темпи росту 
сільськогосподарського виробництва. Частка сільського господарства в структурі чистого матеріального 
продукту мала постійну тенденцію до спаду: від 22 % у 1948 р. до 7 % наприкінці 1980-х рр. Зайнятість у 
сільському господарстві також знижувалася. Так, із 1965 р. до 1988 р. вона зменшилася на 31 %. 
Найбільшими темпами зростало виробництво промислового обладнання, обладнання для засобів 
транспорту та зв’язку, загальне машинобудування. Капіталовкладення спрямовувалися на ріст виробництва 
й підвищення рівня продуктивності праці.    

Результати централізованого керування економікою та недостатньо послідовного проведення реформ 
призвели до порушення рівноваги за всіма основними показниками, надзвичайно великих капіталовкладень, 
виникнення величезного внутрішнього боргу. Усе це збільшувалося зношеністю виробничого устаткування й 
будинків, недостатнім розвитком інфраструктури та погіршенням стану навколишнього середовища. 

За роки соціалістичного господарювання в рамках Ради економічної взаємодопомоги Чехословаччина 
спеціалізувалася на розвитку багатьох галузей обробної промисловості, насамперед машинобудування, 
отримуючи з інших соціалістичних країн необхідну сировину та сільськогосподарські продукти, а також 
частину готових виробів.  

Суттєво змінилася й територіальна структура господарства. Відбулися значні просторові зрушення 
виробничих сил на схід у зв’язку з посиленням зовнішньоекономічних зв’язків із СРСР. У кінці 1980-х рр. 
центр тяжіння економічного життя Чехословаччини розміщувався в чеських областях, де до Полаб’я 
прилягають Мостецький буровугільний басейн і Празький промисловий район, та до низовин Моравії ‒ 
Остраво-Карвінська вугільно-металургійна база й Брненський промисловий вузол. Основи територіальної 
структури чехословацької економіки визначало взаємне просторове співвідношення та поєднання родючих 
низовин і прилеглих до них основних територіальних угруповань родовищ корисних копалин.  

 
6.5. Трансформація економіки країни на межі ХХ‒ХХІ ст. 

 
Нові перспективи перед чехословацькою економікою відкрилися в листопаді 1989 р., після «оксамитної 

революції». Успадкована соціалістична структура економіки в нових політичних й економічних умовах була 
не тільки неекологічною, енергетично неефективною, застарілою, а й, із галузевого погляду, просто 
неадекватною, тому що непропорційно більшу частину займали військова промисловість, важке 
машинобудування й чорна металургія, які працювали на привізній сировині. Асортимент товарів, що 
вироблялися чеськими підприємствами, істотно перевищував потреби держави, через що виробництво стало 
малосерійним, а ефективність його значно знизилася. Зовнішня торгівля, яка орієнтувалася раніше на СРСР 
і соціалістичні країни, утратила ринки збуту й, порівняно з розвинутими країнами, обсяги зовнішньої торгівлі 
були незначними. У період розпаду Чехословаччини урядом прийнято рішення про проведення принципових 
економічних трансформацій.  

Ініціаторами нової економічної реформи стали Вальтер Комарек і його колеги з Інституту прогнозування 
Чехословацької академії наук. Необхідність її проведення й теоретичне обґрунтування викладені в 
«Генеральному прогнозі соціального й економічного розвитку Чехословаччини на період до 2010 р.», 
розробленому в 1987 р., а в листопаді 1989 р. В. Комарек обнародував радикальний варіант реформи.  

Основні її положення лягли в основу економічної програми уряду національної згоди, що прийшов до 
влади в грудні 1989 р. (В. Комарек став у ньому заступником прем’єр-міністра) і перехід до ринкової 
економіки на основі плюралізму форм власності та демонополізації виробництва. Одночасно виникла 
потреба в прийнятті жорстких заходів у сфері податкової та кредитної політики, щоб відновити економічну 
рівновагу після уведення вільних цін, відкрити економіку країни для міжнародної торгівлі, досягнувши повної 
конвертованості чехословацької крони.  

Уряд приступив до реалізації нової економічної реформи у квітні 1990 р. При цьому висловлювалися 
різноманітні думки щодо темпів її проведення, послідовності окремих етапів і шляхів оцінки її реалізації.           
В. Комарек прогнозував незначні темпи зростання інфляції та безробіття й оптимістично оцінював деякі 
переваги Чехословаччини (невеликий зовнішній борг і порівняно висока кваліфікація робочої сили). Інші 
реформатори, насамперед міністр фінансів Вацлав Клаус (у минулому також науковий співробітник Інституту 
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прогнозування), обґрунтовували необхідність більш швидкого проведення реформ і переходу до ринкової 
економіки. Перемогу отримали прихильники В. Клауса.  

Також потрібно зауважити, що на початку 1990-х років міжнародна ситуація була досить сприятливою як 
для здійснення економічних реформ, так і для відновлення суверенітету країн у повному обсязі. Поразка 
СРСР у «холодній війні» унеможливлювала його втручання у внутрішні справи країн Центрально-Східної 
Європи. У цих умовах зовнішньополітична орієнтація ЧСФР була визначена гаслом «повернення до 
Європи». 

Сценарій економічної реформи включив широкий комплекс взаємопов’язаних заходів щодо стабілізації 
економіки й переходу її на ринкові засади. Процес трансформації ускладнений розпадом Чехословацької 
федерації. Суперечності перехідного періоду призводили до загострення чесько-словацьких відносин, які 
досягли своєї критичної позначки в період підготовки та проведення червневих (1992 р.) парламентських і 
президентських виборів. Крім того, виявилися відмінності в підходах чеської й словацької сторін до стратегії 
та тактики переходу до ринку. 

25 листопада 1992 р. Федеральні збори затвердили закон про ліквідацію ЧСФР із 31 грудня й поділ 
країни на Чеську та Словацьку Республіки. 16 грудня в Празі на засіданні Чеської національної ради (ЧНР) 
прийнято конституцію незалежної Чеської Республіки. Наприкінці грудня уряди Чехії й Словаччини підписали 
договір про добросусідство, дружбу та співробітництво терміном на 15 років, а також ще понад двадцять 
договорів й угод щодо конкретних питань двосторонніх відносин. 

1 січня 1993 р. на карті Європи з’явилася нова держава – Чеська Республіка, Національні збори якої          
26 січня 1993 р. одностайно обрали чеським президентом В. Гавела. Уряд Чехії очолив В. Клаус. 

У нових умовах Чехія приступила до ринкової трансформації. У перші роки існування самостійної Чехії 
основними напрямами економічних перетворень стали: 

– макроекономічна  стабільність і контроль ситуації в економіці; 
– реформа цін й упровадження ринкових механізмів; 
– розвиток приватного сектору, приватизація, реформування виробничої структури; 
– перегляд ролі держави в економіці. 
Задля досягнення макроекономічної стабільності вступили в дію стабілізаційні програми: боротьба з 

інфляцією; нова податкова політика, яка передбачала збільшення доходної частини бюджету; урегулювання 
зовнішніх розрахунків через зниження зовнішньої заборгованості, реструктуризації й навіть списання частини 
боргів на обмін продовження ринкових реформ. 

Щодо реформ цін та впровадження ринкових механізмів, то передбачався перехід до конкретних 
ринкових відносин і ринкових цін. Із цією метою здійснено:  

– лібералізацію цін та торгівлі; 
– лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності; 
– зміну попередньої системи постачання, відмову від адміністративної розподільчої системи; 
– лібералізацію ринку робочої сили; 
– реформування фінансів.  
Ішлося про становлення на комерційних принципах банківської системи, запровадження ринкового 

механізму визначення рівня відсоткової ставки, розвиток фінансових ринків
305

. 
Чехія за досить короткий термін досягла значних успіхів у плані трансформації національної економіки, 

яка відбувалася трьома етапами і мала всі ознаки дуалізму. Упродовж 1993–1996 рр. країна впевнено 
продемонструвала всій Європі високі темпи економічного зростання, її щорічний ВВП у цей період 
збільшувався на 4–5 % щорічно. Обсяги промислового виробництва в Чехії після 1989 р. аж до 1993 р. 
скоротилися на 32 %, проте, завдяки застосуванню реконструйованих і модернізованих потужностей, 
ситуація змінилася. Обсяг промислового виробництва в постійних цінах досяг у 1996 р. 81 % обсягу продукції 
1990 р., проте в економіці різко збільшилася питома вага сфери послуг. Однак 1997 р. став кризовим для 
економіки країни, коли вона увійшла в період стагнації, у якій перебувала декілька років. Його основними 
причинами стали затримка реструктуризації підприємств, слабкість створюваного в країні ринку капіталів, 
зростання дефіциту платіжного балансу (у 1996 р. він досяг 8 % ВВП)

306
. Зростало також безробіття, рівень 

якого знизився з 3,4 % у 1993 р. до 8,2 % у середині 1999 р. Водночас спостерігалося постійне зростання 
рівня життя за рахунок реструктуризації споживання й посилення позицій крони. За даними 1997 р., ВВП на 
душу населення в Чехії становив 5050 дол., що перевищувало рівень сусідніх Угорщини та Польщі. 

Мета економічних перетворень у Чехії зводилася до того, щоб на першому етапі відбулася 
макроекономічна стабілізація, тобто зниження падіння виробництва, розв’язання проблеми зовнішнього й 
внутрішнього боргу. У подальшому здійснювалася реформа цін і торгівлі, упроваджувалася конвертованість 
національної валюти, ціни приводилися у відповідність до витрат виробництва та рівнів світових цін. І лише 
потім проводилася реформа податкової та соціальної сфер, підприємці отримували податкові стимули, а 
населення захищалося від загрози безробіття.  

До цього слід додати необґрунтованість існування «валютного коридору», за якого Центральний банк 
Чехії вимушений витратити понад 3 млрд дол. США на  штучну підтримку чеської крони, що не дало ніяких 
результатів, обвал курсу національної валюти став неминучим. Значною мірою це спровоковано також 
непомірно високим зростанням заробітної плати, яка відставала від темпів зростання продуктивності праці. 
Це зумовило відміну централізованого регулювання більшої частини оптових і роздрібних цін, уведення 
певної свободи для приватного підприємництва, а також була ліквідована монополія зовнішньої торгівлі. 
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Важливе значення мало те, що національна валюта ‒ чеська крона – з 1995 р. стала повністю 
конвертованою. Чехії вдалося зберегти свою грошову одиницю, уникнувши різких девальвацій і гіперінфляції, 
якої зазнали практично всі інші постсоціалістичні країни. У кінці 1990-х рр. відбулося деяке послаблення 
позицій крони, проте надалі курс крони істотно зростав відносно головних світових валют.  

Протягом 1997‒1999 рр. спостерігалося від’ємне чи близьке до нульового значення зростання обсягів 
ВВП і лише у 2000 р. приріст ВВП став позитивним та становив 2,9 % (у 2001 р. – уже 3,6 %) (рис. 6.1). 
Основними заходами, які здійснював уряд упродовж кризового періоду, були реструктуризація підприємств, 
приватизація банків та комунальних послуг, зменшення державного впливу на економіку, стимулювання 
залучення прямих іноземних інвестицій, зниження державних витрат. Подолати наслідки кризових явищ 
1997‒1999 рр. вдалося тільки до кінця 1999 р. через нарощування обсягів постачання експортної продукції в 
країни ринкової економіки (передусім країни ЄС), а також залучаючи іноземні інвестиції й нарощуючи 
внутрішнє споживання. 

 
 

Рис. 6.1. Динаміка росту макроекономічних показників  

Чеської Республіки в 1990–2010 рр. 
 

У Чехії за роки трансформації відбулися кардинальні зміни. Приватна власність стала основною 
формою власності: нині 80 % ВВП виробляється в приватному секторі. Водночас держава через 
посередництво Фонду державного майна все ще зберігала власність на 281 підприємствах переважно в 
енергетиці, паливно-енергетичній і металургійній промисловості, у тому числі в 38 «стратегічних»
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2000 р. кількість державних підприємств скоротилася до 200, різко зросла кількість приватних підприємств (у 
12,6 раза протягом 1990–2000 рр.). 

Використання інструментів державного регулювання дало змогу Чехії призупинити інфляцію, 
«розтягнути» в часі наслідки для економіки й населення одночасного впровадження світових цін. Значним 
успіхом політики цін можна вважати те, що в принципі вдалося витримати єдність принципів цінового 
регулювання на території всієї країни. Інфляція стабілізувалася (у 1999 р. рівень інфляції складав 2,1 %, у 
2000 р. – 3,9 %, 2006 р. – 2,5 %). Досвід Чехії засвідчив ефективність валютної політики, яка із самого 
початку ґрунтувалася на жорсткому валютному регулюванні та чіткому валютному законодавстві. 

У Чехії, єдиній з усіх постсоціалістичних країн, поряд з економічним сценарієм, розроблено й соціальний 
сценарій реформ. Розуміючи політичну значимість соціального складника в реалізації стратегії 
трансформації, чеські реформатори реалізували на початковому етапі реформи найдорожчу за весь 
післявоєнний період у фінансовому відношенні соціальну програму. Задля забезпечення соціальної 
підтримки реформи на початковому етапі трансформації уряд реалізовував широкий спектр заходів щодо 
соціального захисту населення, таким чином пом’якшив соціальні наслідки переходу до ринку. 

Протягом усього періоду трансформації в чеській економіці зберігався низький рівень безробіття: у  
1995 р. – 2,9 %, 1996 р. – 3,5 %, 1997 р. – 5,2 %, 1998 р. – 7,5 %. Такі низькі показники пояснюються певними 
специфічними стартовими умовами. Першопочаткові мінуси – відсутність приватного сектору й 
нерозвиненість сфери послуг – перетворилися в плюси. Швидкий розвиток приватного сектору та сфери 
послуг дав змогу працевлаштувати основну частину вивільнених робітників із сільського господарства та 
важкої промисловості

308
.  

Досить ефективно була проведена програма реструктуризації й оздоровлення промисловості. 
Реалізацію програми покладено на Агентство з оздоровлення промисловості – дочірнє підприємство 
державного спеціалізованого Консолідаційного банку, основна функція якого – розв’язання проблеми 
заборгованості господарських суб’єктів через санацію, викуп боргових зобов’язань і цільове кредитування з 
державною гарантією. Задля виключення політичного тиску управлінські повноваження в Агентстві були 
передані міжнародному консорціуму «Gazard a Laton». На основі розробленої програми оздоровлення 
економіки в реструктуризаційні процеси включені дев’ять чеських підприємств, серед них такі флагмани 
чеської промисловості, як «Шкода Пльзень»,  «Татра», «Вітковіце», «Зетор Брно», «ЧКД Прага Холдинг», 
«Аліяхім», «ЗПС Злін», «Тива». Програма оздоровлення підприємств передбачала індивідуальний підхід до 
окремих підприємств за допомогою широкого спектру механізмів реструктуризації: санація підприємства 
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незалежним суб’єктам через конкурсне виробництво, реструктуризація кредитів, продаж підприємств або 
його боргових зобов’язань стратегічному інвесторові через аукціон або конкурс до самої ліквідації 
підприємства. 

Програма реструктуризації підприємств розрахована на один-два роки й повинна була завершитися до            
1 січня 1993 р. Підприємства, для яких у встановлений термін не знайдено стратегічного інвестора, мали 
бути  ліквідовані. Головна проблема ефективності програми реструктуризації промисловості – відсутність 
ефективного законодавства про банкрутство й у цілому стабільної правової бази, яка б забезпечила надійні 
гарантії міжнародним і вітчизняним інвесторам

309
.
   

Сектор малих та середніх підприємств нині займає помітне місце в чеській економіці. Державна 
підтримка розвитку малого й середнього підприємництва здійснювалася переважно через надання цільової 
фінансової допомоги в рамках державних програм підтримки малого та середнього бізнесу

310
.
   

Найважливіша складова частина промислової політики Чеської Республіки – державна підтримка 
малого та середнього підприємництва. У чеській концепції трансформації розвиток малого й середнього 
бізнесу розглядався як найбільш швидкий шлях до становлення приватного сектору, пом’якшення гостроти 
соціально-економічних наслідків ринкових реформ, формування середнього класу. 

У 1990-ті роки в Чехії проведено так звану велику та малу приватизацію, а також реституцію власності, 
яка була націоналізована після встановлення комуністичного ладу ще в середині ХХ ст. У результаті цих дій 
частка держави у виробництві ВВП скоротилася практично в п’ять разів ‒ із 97 % до майже   20 %

311
. Чехія 

стала відкритою для притоку іноземного капіталу, що викликало, зі свого боку, помітний приплив зарубіжних 
інвестицій. Завдяки інвестиціям Чехії вдалося в короткі терміни здійснити модернізацію й реструктуризацію 
промисловості, розвинути необхідну допоміжну та технічну інфраструктури. Отже, чеська економіка була 
переорієнтована з СРСР й інших соціалістичних країн на ринки Західної Європи.  

Дослідження приватизаційних процесів свідчать, що чеська приватизація характеризується високим 
ступенем завершеності. За 1990–1997 рр. у Чехії приватизовано 95 об’єктів, що передбачалися до 
приватизації. Характерна риса приватизаційного процесу – орієнтація на відкриті конкурентні способи 
приватизації, відсутність закритих аукціонів та особливих привілеїв для працівників підприємств (за винятком 
банківських гарантій для них під час одержання кредитів для викупу своїх підприємств). 

Початковим етапом процесу приватизації був продаж малих підприємств на аукціонах та за конкурсом. 
Передусім, продажу підлягали об’єкти роздрібної торгівлі, громадського харчування та сервісу. За два роки 
проведено десятки тисяч аукціонів, за результатами яких 80 % малих підприємств стали приватними. До 
середини 1993 р. програму приватизації малих підприємств практично завершено й у результаті цього створено 
1,5 млн робочих місць. Це сприяло зняттю соціальної напруги в суспільстві, спричинило структурну перебудову 
економіки країни, спрямувало позитивне ставлення населення до приватизації загалом. 

Законодавство Чехії забезпечило рівний доступ усіх громадян до власності. Соціальна справедливість 
полягає у відсутності будь-яких привілеїв для будь-яких соціальних груп. Оренди підприємств трудовими 
колективами з подальшим їх викупом ця країна не знала, представники бюджетних сфер отримали однакові 
можливості з трудовими колективами підприємств на придбання акцій. 

Приватизація великих і середніх підприємств у ЧР здійснювалася за схемою «масової ваучерної 
приватизації», яка розпочалася в 1992 р. Особливістю чеського підходу до ваучерної приватизації є те, що 
процес концентрації акцій приватних підприємств відбувався за законами ринку. 

Кожен дорослий громадянин Чехії міг за суму, що дорівнює середній тижневій заробітній платі, купити 
книжку купонів. Вартість купонів виражалася не в грошових одиницях, а в пунктах. У процесі «першої хвилі» 
приватизації кожен власник ваучерної книжки міг використати купони загальною вартістю 1000 пунктів. Акції 
кожного підприємства також були оцінені в пунктах. За встановленими етапами чітко розмежувалися рівень 
та механізм приватизації владою. Установлено, що не менше 20 % статутного капіталу підприємства 
виділяються для кожної приватизації. У середньому частка статутного капіталу по 1200 підприємствах, 
приватизованих на першому етапі в процесі купонної приватизації, становила 54 %. 

На другому етапі створено 15 національних інвестиційних фондів, що являли собою акціонерні компанії, 
які з часом стали холдингами, до складу яких входило  20–30 підприємств. Акції приватизованих підприємств 
були розподілені в такий спосіб: 60 % передано у фонди, причому 33 % залишилося в міністерстві 
приватизації, 10–15 % безкоштовно розподілилося серед працівників підприємства. Акції, що належали 
державі, передано пенсійним фондам, які входили до Об’єднання соціального страхування. 

І лише на третьому етапі розпочалася власне приватизація. Усі дорослі громадяни після внесення 
реєстраційної плати (близько 20 доларів, що становило рівно 10 % середньомісячної заробітної плати) 
одержали акції національних інвестиційних фондів

312
. 

 
У таблиці 6.2 наведено методи приватизації в Чехії. 

Під час приватизації використовували змішані схеми (табл. 6.2 і 6.3). У них поєднувалися грошові й 
негрошові методи переведення державної власності в приватний сектор економіки. У Чехії, за оцінками 
міжнародних фінансових організацій, приватизація зарекомендувала себе дуже добре. На підприємства 
пройшов іноземний інвестор, у результаті залучення іноземних інвестицій значно покращилось економічне 
становище країни відносно 1990 р. 
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Таблиця 6.2 
Методи приватизації в Чехії* 

 

Частка приватного сектору  
у ВВП у 2001 р., % 

Прямий  
продаж 

Масова 
приватизація 

Купівля менеджерами  
і працівниками 

80 Вторинний Основний Не застосовувався 
* Складено за: Пустовійт  Р. Ф. Інституціональне середовище підприємництва в трансформаційній економіці. – Черкаси : 

Брама України, 2006. – С. 237. 

 
Швидко відбувався процес приватизації банків, збільшення їх кількості та злиття, а також перехід 

контрольного пакету акцій до іноземних власників. На початку 2000 р. частка активів іноземних банків у 
загальній сумі банківських активів становила 41 % (у 1993 р. – 4 %), а після продажу у 2000 р. банків «Ceska 
Sporitelne» та «Investicni a Postovni Banka» й у червні 2001 р. – «Komercni Banka» французькому «Societe 
Generde», цей показник сягнув 95 %. Зростання частки філій іноземних банків на ринку депозитів 
відбувалося дещо нижчими темпами: із 3 % у 1993 р. до 34 %  – у 2000 р.

313
.  

Таблиця 6.3 
Співвідношення між грошовими й негрошовими формами приватизації* 

 

Негрошова приватизація Грошова 
приватизація безкоштовна масова 

приватизація 
пільги трудовим 

колективам 
реституція  

і компенсація 

Значне поширення; понад   60 % 
власності, приватизованої на 
першому етапі, реалізовано за 
купони 

Пільги мінімізовані Набула широкого розвитку, 
задоволено понад 130 тис. 
прохань  про повернення 
власності 

Відіграє важливу роль, 
особливо починаючи  
з 1995 р. 

* Складено за:  Трансформация постсоциалистического общества / под общ. ред. К. И. Микульского. – М. : Экономика, 
2003. – С. 594–595. 

 
Залучення інвестицій – складова частина економічної політики країни. Для стабілізації розвитку 

економіки вжило низку заходів, спрямованих на підняття промислового виробництва, збільшення 
інвестиційного експорту. Одним із найважливіших факторів формування сприятливого інвестиційного клімату 
в Чехії стала розробка стабільної й прозорої нормативно-правової та інституціональної бази, яка регулює 
залучення прямих іноземних інвестицій і економічну діяльність іноземних інвесторів, установлення єдиного 
інвестиційного режиму для чеських та іноземних інвесторів. Згідно з правовими нормами чеського 
законодавства, іноземні й чеські інвестори мають рівні права. Поряд із національним законодавством 
правовий захист іноземних інвестицій забезпечується міжнародними угодами Чехії з ЄС, ЮНКТАД, ОЄСР та 
ін. Ці угоди є додатковими гарантіями для іноземних інвесторів на той випадок, коли у внутрішньодержавні 
норми будуть внесені зміни

314
. 

Для проведення державної інвестиційної політики щодо залучення іноземних інвестицій у чеську 
економіку в 1992 р. Міністерством промисловості й торгівлі затверджено спеціалізовану урядову організацію 
– «Czech Invest». «Czech Invest» надає вітчизняним та іноземним підприємцям інформацію про форми й 
методи підтримки підприємництва в ЧР, є реалізатором програм, спрямованих на підвищення до вимог 
світового ринку. 

Із моменту заснування агентства «Czech Invest» були залучені в економіку країни такі великі міжнародні 
компанії та інвестори, як «Accenture», «Bosch», «Celetica», «Denca», «FIC», «Foxconn», «IBM», «Lega», 
«Matsushita», «Parker Hannfin», «LG», «Philips Displays», «Shov», «Тoyota Motor Corporation» й ін.

315
. 

 Із моменту заснування Агентство залучило в Чехію 6 млрд дол. прямих іноземних інвестицій і 
реалізовано 156 інвестиційних проектів, які створили 47,5 тис. робочих місць. В останні роки Чехія вийшла на 
одне з перших місць за обсягами залучення прямих іноземних інвестицій у ВВП (приблизно 7,3 %  за період 
2000–2004 рр.)

316
. 

В окремих секторах економіки основний обсяг інвестицій спрямовували в сектор послуг, який 
абсорбував майже 54 % усього інвестованого в чеську економіку іноземного капіталу. У виробничому секторі 
сконцентровано приблизно 44 % сукупного об’єму іноземних інвестицій, які поступили в чеську економіку,       
2 % інвестицій укладено у видобувні галузі, сільське й лісове господарство. 

Прямі іноземні інвестиції, які поступили в чеську економіку за період 1993–2005 рр., укладалися в такі 
галузі економіки: 33 % – в обробну промисловість, 20 % – у фінансовий і страховий сектор, 15 % – у 
транспорт та телекомунікації, 13 % – у торгівлю, громадське харчування й готельний бізнес, 8 % – в операції 
з нерухомістю, 6 % – у виробництво та розподіл електроенергії, газове й водне господарство, 5 % – в інший 
капітал. Прямі іноземні інвестиції реалізовувались у формі прямих продажів підприємств і банків, підвищення 
капіталізації діючих підприємств та інвестицій у нові підприємства

317
. 

Уряд країни постійно працював над подоланням регіональних диспропорцій у країні, а чеська модель 
локального розвитку є в багатьох випадках показовою для всіх постсоціалістичних країн. 
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Відповідно до закону «Про державну підтримку регіонального розвитку»  пріоритетними для Чеської 
Республіки є такі території: 

1) регіони з посиленою державною допомогою, що характеризуються низьким рівнем розвитку, у тому 
числі: 

а) території зі значними структурними змінами, які призвели до рецесії в діяльності окремих секторів їх 
економіки та компаній, що працюють у них, а відтак – значного рівня безробіття; 

б) економічно слаборозвинуті території, тобто ті, що мають показники розвитку нижчі за середні по 
країні; 

в) сільські території, які характеризуються низькою густотою населення, депопуляцією та високим 
відсотком працівників, зайнятих у сільському господарстві; 

2) інші регіони, до яких відносять прикордонні території, колишні військові полігони й зони, території, що 
постраждали внаслідок стихійного лиха чи забруднення довкілля, території з низьким рівнем розвитку 
економіки через несприятливі умови, а також із домінуванням аграрного виробництва й високим рівнем 
безробіття; 

3) регіони індивідуальної підтримки. 
Наведена вище модель загалом відповідає європейській системі індикації регіонального розвитку країн 

Європейського Союзу, що випливає з «Порядку денного-2000» (Agenda 2000), який визначив пріоритети 
наднаціональної підтримки 2000–2006 рр. 

Значна перевага чеської моделі розвитку – те, що в цій країні вдалось уникнути «диверсифікації 
виробництва документів про регіони». Найважливішими нормативно-регуляторними актами, що спрямовані 
на подальший регіональний розвиток у Чеській Республіці, є : 

– довгострокова політика розвитку; 
– стратегія регіонального розвитку; 
– національна програма регіонального розвитку (середньострокова). 
Названі документи гармонізовані до аналогічних в ЄС та передбачають, крім наявності місцевих 

стратегій, ще й програми для розвитку окремих територій
318

. 
Отже, Чеська Республіка на межі ХХ і ХХІ ст. перебувала на стадії переходу до постіндустріального 

суспільства, а її вступ до Європейського Союзу у 2004 р., хоча й викликав значну деформацію галузевої 
структури господарства, яка існувала на початку 1990-х рр., однак привів до посилення позицій чеських 
підприємств на європейських і світових ринках. 

 
6.6. Сучасна структура господарства 

 
Суспільно-політичні процеси 90-х років ХХ ст. спричинили утворення самостійної Чеської Республіки, 

формування національної економіки на ринкових засадах. Переорієнтація економіки з ринків РЕВ на світові 

спричинила досить суттєві зміни в структурі народного господарства країни. Якщо раніше національна 

економіка цієї країни орієнтувалася на видобуток сировини, виробництво товарів низького ступеня 

наукоємності й сільського господарства, то в процесі реформування істотно зростає частка готової 

конкурентоспроможної продукції на рівні світових стандартів технології.  

Після проведення реструктуризації економіки, приватизації державних підприємств, переходу на ринкові 

механізми господарювання протягом 20 років самостійного існування Чеської Республіки суттєво змінилися 

форми власності та значно зросла кількість приватних підприємств. Якщо в 1990 р. в Чехії нараховувалося 

всього 124,5 тис. приватних суб’єктів господарювання, то вже після економічної кризи 1997–1998 рр. їх 

кількість збільшилася до 1572,9  тис. одиниць, тобто в 12,6 раза. У 2010 р. їх нараховувалося 1877 тис., що 

складало 71,2 % від усієї кількості економічних суб’єктів, зареєстрованих у державних органах. Унаслідок 

проведеної приватизації надзвичайно зросла й кількість торговельних товариств із 1713 у 1990 р. до                

347 753 у 2010 р., тобто у 203 рази (табл. 6.4).  Аналогічна ситуація спостерігалася з утворенням акціонерних 

товариств і кооперативів, проте різко скоротилася кількість державних підприємств. Якщо в 1990 р. їх 

нараховувалося 3505, то у 2010 р. залишилося всього 68 одиниць. Отже, із початку 1990-х рр. у Чехії 

внаслідок переходу економіки на ринкові засади кількість суб’єктів економічної діяльності різко зросла 

внаслідок процесів приватизації й створення великої кількості малих і середніх підприємств і закладів різних 

форм власності. Відбулося значне скорочення державного сектору економіки. Проте кількість самостійних  

економічних суб’єктів господарювання  в кінці 2012 р. досягла 2727,7 тис. одиниць, перевищивши показники 

1990 р. більше ніж у 15 разів (179 тис. одиниць) (табл. 6.4).   

Протягом останніх двох десятиріч чеська економіка мала постійну тенденцію до зростання. Так, обсяги 

валового внутрішнього продукту (ВВП) і валової доданої вартості з 1995 р. до 2012 р. зросли в майже         

2,5 раза (табл. 6.5). Хоча в період світової економічної кризи після найуспішнішого 2008 р. був деякий спад 

основних макроекономічних показників розвитку країни, проте у 2010–2012 рр. економічна ситуація 

покращилася. Виробництво ВВП на одного жителя країни також значно зросло: із 148,5 тис. чеських крон          

(5621 дол. США) у 1995 р. до 366 тис. крон (20 600  дол. США) у 2012 р. У 2011 р. частка Чехії у виробництві 

світового ВВП становила 3,09 %
319

. 
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Таблиця 6.4 
Кількість підприємств, фірм та установ, зареєстрованих  

у Реєстрі економічних суб’єктів господарювання Чеської Республіки  
за формами власності в 1990–2012 рр.* 

 

Економічні суб’єкти 1990 1995 2000 2005 2009 2010 2012 

Усього 178 993 1 321 096 2 050 770 2 388 490 2 570 611 2 637 551 2 727 654 

у т. ч.: 
     приватні підприємства 

 
124 455 

 
1 093 151 

 
1 572 917 

 
1 781 096 

 
1 839 233 

 
1 876 998 

 
1 868 242 

  торговельні  товариства      1713 112 514  204 075  256 657  329 100    347 753    382 478 

акціонерні товариства        658       7564    14 092     17 031    23 312     23  991     25 057 

     кооперативи     2968        6172     11 007    13 839    15 636      15 690     15 362 

     державні  підприємства     3505        1003         200        102           76             68         289 
 * Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
Темпи економічного росту протягом самостійного існування ЧР були неоднаковими, про що свідчить 

динаміка виробництва ВВП у поточних цінах, виробництва валової доданої вартості, загальних обсягів 
виробництва продукції й споживання. Так, після економічної кризи 1997–1998 рр., коли темпи були 
від’ємними (-0,8 % у 1998 р.), настав період стабілізації економічного розвитку та обсяги виробництва ВВП у 
наступні роки постійно були додатніми, порівняно з 1990 рр. (рис. 6.1).  

Таблиця 6.5 
Динаміка виробництва валового внутрішнього продукту й валової доданої  

вартості в Чеській Республіці в 1995–2012 рр., млрд чес. крон (поточні ціни)* 
 

Показник 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Валова додана вар-
тість, млрд чес. крон 

 
1394 

 
2066 

 
2455 

 
2644 

 
2808 

 
3037 

 
3304 

 
3480 

 
3390 

 
3420 

 
3444 

 
3452 

Валовий внутрішній 
продукт, млрд чес. крон 

1534 2270 2688 2929 3116 3353 3663 3848 3759 3791 3823 3846 

Виробництво валового 
внутрішнього продукту 
на одного жителя,  
тис. чес. крон 

148,5 220,9 263,5 287,0 304,5 326,6 354,8 369,0 358,3 360,4 364,2 366,0 

* Складено за даними Чеського статичного управління.  

 
Після вступу Чехії в ЄС економічний ріст істотно прискорився, незважаючи на економічну політику, яка 

проводилася після вступу й мала популістський характер. Темпи щорічного економічного росту до 2009 р. 
становили 6‒7 % у рік. Чітко проявилася тенденція до різкого зменшення частки промисловості у виробництві 
ВВП. Якщо в 1990 р. частка промисловості становила 62 %, то нині вона складає 38 %. Автомобільна й 
електротехнічна галузі промисловості, які стали розвиватись інтенсивними темпами з 2004 р, потіснили 
військову промисловість і галузі чорної металургії. Чеська економіка стала ефективнішою, оскільки стало 
характерним позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу навіть при тому, що ріст цін на енергоносії, 
які імпортуються (нафта, газ), був стрімким. За показником розмірів зовнішньої торгівлі на душу населення 
ЧР істотно випереджає навіть такі розвинуті країни, як Великобританія, Італія, Японія й Франція. 

На початку ХХІ ст., незважаючи на те, що у 2001 р. відбулося сповільнення темпів економічного росту, 
рівень приросту ВВП у ЧР у наступні роки значно піднявся й у середньому удвоє перевищив європейський. 
Найбільш динамічний ріст спостерігався в будівництві нерухомості (рис. 6.2), чому сприяла активна політика 
держави в галузі будівництва нового житла, яка виражалася в наданні бюджетних субсидій на житло, 
починаючи з 2000 р. Розширення дії системи субсидіювання витрат на житло дало додатковий імпульс 
будівельному буму. Із 2001 р. спостерігався ріст зарплат, що вплинуло на збільшення витрат домо-
господарств, які росли швидше, ніж ВВП.  

 

 
 

Рис. 6.2. Динаміка виробництво валового внутрішнього продукту  

в основних галузях економіки Чеської Республіки в 1990–2009 рр. (у сталих цінах 2000 р.) 
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У 2000 р., порівняно з 1995 р., ріст реального ВВП становив 7,6 %. Середні щорічні темпи приросту ВВП 
за 1995–2000 рр. становили 1,5%. У наступні роки темпи росту ВВП та окремих його складників мали 
постійну тенденцію до росту (рис. 6.3). Середньорічна динаміка росту ВВП у 2001–2009 рр. становила 3,4 %. 
Середній рівень безробіття протягом цього періоду – 7,2 %, а середній рівень інфляції – 3,0 %

320
. Динамічним 

був ріст укладення іноземних приватних інвестицій у чеську економіку. Частка іноземного капіталу у 
виробництві ВВП у 2000 р. становила близько 16 %, тоді як у 2008 р. вона майже подвоїлася (до близько      
30 %). Визначальним позитивним впливом на розвиток економіки ЧР був вступ країни до ЄС у травні 2004 р. 
Найбільші темпи росту реального  ВВП спостерігали у 2005 р. і 2006 р. (6,1 і 6,0  %, відповідно) (рис. 6.2). Це 
сприяло розвитку чеського банківського сектору. Збільшення банківських активів пов’язано зі сприятливою 
макроекономічною ситуацією, ростом промислового виробництва та інвестицій. Проте у 2007–2009 рр. темпи 
росту ВВП дещо уповільнилися через світову економічну кризу (рис. 6.1 і 6.2).  

 

 
 

Рис. 6.3. Виробництво валового внутрішнього продукту  

та щорічні темпи його росту в Чеській Республіці в 1995–2012 рр.  

 
У 2008 р. показник номінального ВВП Чехії становив 217 млрд дол. США, а ВВП за купівельною 

спроможністю досяг 266 млрд дол. Ріст ВВП Чехії у 2008 р. зафіксований на відмітці 3,9 %, а обсяг ВВП за 
купівельною спроможністю на душу населення склав 25 755 дол. Чехія вийшла на 40-ве місце у світі за 
показником виробництва обсягів ВВП і 35-те за цим же показником на душу населення. Частка Чехії у 
світовому виробництві ВВП у 2008 р. зросла до 3,67 % проти 1,83 % у 2000 р.

321
. Основна частка у ВВП у   

2008 р. припадала на сферу послуг (58,7 %), тоді як частка промисловості зменшилася до 38,7 %. На 
сільське господарство припадало 2,6 %. У 2009 р. показники виробництва ВВП (рис. 6.2 і 6.3), як і валової 
доданої вартості, дещо знизилися (табл. 6.5) у зв’язку зі світовою економічною кризою. У 2009 р. рівень 
інфляції складав усього 2,2 %

322
. 

Реальний ВВП у 2009 р. знизився й темпи щорічного його росту вперше після 1998 р. мали від’ємне 
значення (-4,1 % відносно рівня 2008 р.). Також зменшилося виробництво ВВП на одного жителя з 369 тис. 
крон у 2008 р. до 358,3 тис. крон у 2009-му. Скоротилися видатки на кінцеве соціальне споживання (із 2,8 % у 
2008 р. до 0,6 % у 2009-му). Основними факторами, які здійснили вплив у 2009–2010 рр. на економічну 
ситуацію в Чехії, стали світова фінансова й економічна криза; зниження темпів економічного росту, а потім 
його поступове відновлення в країнах ЄС, основних торговельно-економічних партнерах Чехії; значна 
амплітуда коливання курсу чеської крони відносно євро й долара (табл. 6.6) тощо. У 2010 р. економічна 
ситуація в країні почала покращуватися, намітилася тенденція до росту, однак у 2011 р. Чехія ще не досягла 
рівня показників найуспішнішого 2008 р. за всі роки самостійного існування країни (рис. 6.3). За останні роки 
ріст виробництва ВВП мав позитивну тенденцію, проте темпи його росту були невисокими (близько 2 % на 
рік) (табл. 6.6). У 2010 р. Чеська Республіка займала 45 місце серед країн світу за загальними обсягами 
виробництва ВВП (195,232 млрд дол. США)

323
. Видатки на кінцеве соціальне споживання у 2011 р. зросли 

всього  на 0,7 %. Водночас зменшилися видатки на утримання державних інституцій – із 809,3 млрд чес. крон 
у 2009 р. до 792,9 млрд. крон у 2011 р. Дефіцит державного бюджету скоротився у 2010 р. на 53,9 млрд 
чеських крон (2,8 млрд дол. США) і становив 156,4 млрд дол. США, однак наслідки фінансової й економічної 
кризи повністю ще були не подолані. У кінці 2010 р. рівень безробіття в країні становив 9,8 %

324
. У 2011 р. він 

знизився до 8,6 % (табл. 6.6). 
У просторовому аспекті економічний розвиток окремих територій Чеської Республіки за останні 20 років 

характеризувався тими ж тенденціями що й країни в цілому, проте помітні значні просторові відмінності в 
обсягах виробництва ВВП та темпах його росту в окремих краях та окресах. Якщо протягом 1996‒2008 рр. 
щорічний ріст виробництва ВВП у середньому по країні становив 3,2 %, то в окремих краях він значно 
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коливався. У Празі, Середньочеському краї й краї Височіна цей показник був вищим за середнє значення по 
країні (4,5 і 5,3 %, відповідно). Інші 11 країв мали середньорічні темпи росту ВВП менші, ніж у середньому в 
країні (від 0, 4 % у Карловарському краї до 2,8 % ‒ у Пльзеньському та Південноморавському краях)

325
. 

Протягом 2003–2007 рр. інтенсивно розвивалась економіка Моравсько-Сілезького краю, де частка краю у 
виробництві ВВП країни становила 9,6 % у 2003 р. і 10,1 % у 2007 р. (ріст на 145 %). У найкращому в 
економічному плані 2008 р. найвищі темпи росту ВВП відносно попереднього року були в Пльзеньському краї 
(5,2 %), тоді як у Карловарському відбувалося падіння виробництва і темпи росту у 2008 р. мали від’ємне 
значення (-0,3 %). У всіх інших краях темпи росту ВВП залишалися позитивними із загальною тенденцією до 
зниження, тобто ці краї вже почали відчувати наслідки початкового етапу світової економічної кризи. Місто 
Прага, Середньочеський і Південноморавський краї були лідерами за загальним виробництвом ВВП і 
валової доданої вартості, тоді як найменші обсяги виробництва ВВП характерні для Карловарського й 
Ліберецького країв. Частка Праги у виробництві ВВП у несприятливому 2009 р. становила 26,1 %, тоді як 
частка Карловарського краю – усього 2,0 %. Прага разом із найбільш розвинутими Середньочеським, 
Південноморавським і Моравсько-Сілезьким краями у 2009 р. виробили 57,1 % ВВП країни

326
.  

 Таблиця 6.6 
Основні макроекономічні показники розвитку  

Чеської Республіки у 2008–2011 р.* 
 

Показник 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 

ВВП у поточних цінах, млрд чеських крон 3 689,0 3 625,9 3775,2 3807,2 

ВВП у поточних цінах, млрд дол. США 216,6 190,3 192,0 213,7 

Ріст ВВП у реальних цінах, % до попереднього року 2,5 -4,2 2,3 1,7 

Рівень інфляції, % 6,3 1,0 1,5 1,9 

Рівень безробіття, % 6,1 9,2 9,8 8,6 

Індекс промислового виробництва, % 5,3 -14,4 10,5 6,9 

Індекс росту будівництва, % 0,0 -0,9 -7,8 -3,1 

Експорт, млрд чеських крон 2 473,7 2 125,1 2532,8 2866,1 

Експорт, млрд дол. США 146,4 112,4 133,0 162,2 

Імпорт, млрд чеських крон 2 406,5 1971,9 2411,6 2674,7 

Імпорт, млрд дол. США 142,2 104,3 125,5 151,4 

Сальдо торговельного балансу, млрд чеських крон 67,2 153,2 121,2 191,4 

Сальдо торговельного балансу, млрд дол. США  4,2 8,1 6,4 10,8 

Золотовалютні резерви, млрд ческьих крон 715,8 764,3 796,8 795,6 

Золотовалютні резерви, млрд дол. США 42,1 40,0 41,6 44,9 

Середньорічний курс долара США (1 USD), крон 17,0 19,1 19,1 17,7 

Середньорічний курс євро (1 EUR), крон 24,9 26,1 25,3 24,6 
* Складено за даними Чеського статистичного управління, Чеського національного банку й Міністерства фінансів Чеської 

Республіки. 

 
У 2010 р. економічна ситуація в країні дещо покращилася, проте просторовий розподіл обсягів 

виробництва ВВП мало змінився. На Прагу припадало 25,5 % виробництва всього ВВП країни. На другому 
місці перебував Середньочеський край – 10,6 %, на третьому – Південноморавський (10,4 %) і на четвертому 
– Моравсько-Сілезький (10,0 %). Прага разом із цими трьома краями  у 2010 р. виробили 56,5 % усього 
обсягу ВВП країни. Частки інших країв були значно меншими. Найменші обсяги виробництва ВВП 
зосереджувалися в Карловарському (2,1 %), Ліберецькому (3,2 %) та Пардубецькому краях (4,0 %) і краї 
Височіна (4,0 %).    

 
 

Рис. 6.4. Регіональна структура виробництва  
валового внутрішнього продукту Чеської Республіки у 2012 р. 
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У 2012 р. при загальнодержавному рості виробництва ВВП до 3846 млрд чес. крон зменшилася частка 
столиці Праги в його виробництві до 24,7 %, тоді як дещо зросла частка Середньочеського (до 10,9 %), 
Південноморавського (до 10,5 %) і Моравсько-Сілезького (до 10,2 %) країв (рис. 6.4). Частка перших 
чотирьох країв у виробництві ВВП країни продовжувала зменшуватися й у 2012 р. становила 56,2 % при 
одночасному рості значення інших країв, що свідчить про прояв тенденції до деконцентрації виробництва 
валового продукту в країні. Водночас зменшилася частка у виробництві загальнодержавного ВВП (на 0,1 % 
відносно 2010 р.) таких країв, як Карловарський, Устецький, Пардубецький і Краловеградецький. 

Важливим економічним показником, який характеризує рівень економічного розвитку країни є 
виробництво валового внутрішнього продукту на одного жителя країни. Цей показник у ЧР із початку              
1990-х рр. знижувався й лише в 1997 р. досяг рівня, порівнянного з показниками 1990 р. Водночас 
спостерігалося постійне зростання рівня життя населення за рахунок реструктуризації споживання й 
посилення позицій чеської крони. У 1998 р. ця тенденція була перервана, передусім, унаслідок проблем, що 
посилювалися в процесі трансформації економіки, високого дефіциту зовнішньоторговельного балансу, 
стагнації розвитку промисловості, спаду в будівельній індустрії, а також зростання різних видів послуг, 
зокрема, у сфері туризму та транспорту. У 1998 р. ВВП скоротився на 2,6 % і становив лише 52 % від 
відповідного показника для країн Європейського Союзу. 

Динаміка виробництва ВВП на душу населення в країні після деякого спаду в 1998 р. мала постійну 
тенденцію до росту (рис. 6.5). ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності національної 
валюти у 2009 р. досяг рівня 80 % від середнього рівня по ЄС-27. Найвищий рівень цього показника 
зафіксовано перед початком світової економічної кризи у 2008 р, коли в країні вироблено ВВП на душу 
населення в обсязі 368 986 чеських крон (у поточних цінах). У 2009 р. ВВП на душу населення зменшився до 
358 288 крон, проте в наступні роки він зростав й у 2012 р. досягнув показника в 365 961, або 20 600 дол. 
США (рис. 6.5).   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6.5. Динаміка виробництва валового внутрішнього продукту  

на одного жителя Чеської Республіки в 1995–2008 рр. 

 
У всіх краях ЧР за останні роки спостерігали подібну тенденцію в рості цього показника. За період перед 

економічною кризою тільки у 2003 та 2008 р. у Ліберецькому краї простежували деяке зменшення цього 
показника. Найвищі темпи росту виробництва ВВП на одного жителя краю у 2003–2007 рр. були в 
Моравсько-Сілезькому краї (ріст на 146,3 %), далі – Злінський, Ліберецький, Пльзеньський і 
Південноморавський краї. Останнє місце за динамікою цього показника займав Карловарський край, де ріст 
був найнижчим (119,1 %) при середньодержавному рості у 135,4 %. У 2008 р. у Празі виробництво ВВП на 
одного жителя було найбільшим і становило 762,4 тис. крон, тоді як у Карловарському – в три рази менше 
(254 тис. крон). Середньочеський, Південноморавський, Пльзеньський і Південночеський краї входили в 
першу п’ятірку регіонів ЧР за цим показником (понад 300 тис. крон на одного жителя)
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. У 2008 р. найменше 

вироблено ВВП на одного жителя в Карловарському (254 тис. крон), Ліберецькому (261,9 тис. крон) й 
Оломоуцькому краях (269,7 тис. крон). Оломоуцький край із 1995 до 2006 рр. був аутсайдером за 
виробництвом ВВП на душу населення, проте з 2007 р. ситуація змінилася за рахунок активізації економічної 
діяльності й підвищення рівня продуктивності праці та він значно покращив свої позиції серед регіонів країни.  

Після певного спаду економічного виробництва в ЧР у 2009 р. у наступні роки ситуація змінилася на 
краще, проте у 2010 р. ще не досягнуто рівня 2008 р. за показником виробництва ВВП на одного жителя в 
жодному з країв, окрім Праги. Загалом за виробництвом ВВП на душу населення у 2010 р, за даними 
Міжнародного валютного фонду, Чехія посідала 36 місце серед країн світу (24 987 дол. США)

328
. 

У 2009 р. лідером за цим показником залишалася Прага, у якій вироблено 776 968 крон, що в 2,2 раза 
більше, ніж у середньому по країні. В усіх інших краях рівень виробництва ВВП на душу населення був 
меншим за середньодержавний показник (рис. 6.6). У Карловарському краї  виробництво ВВП на одного 
жителя становило усього 72,3 % відносно загальнодержавного показника, тоді як у Південноморавському 
краї – 83,6 % (друге місце після Праги).  
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Рис. 6.6. Рівень виробництва валового внутрішнього продукту на одного жителя  
в краях Чеської Республіки відносно загальнодержавного показника у 2010 р. 

 
У 2012 р. ситуація дещо покращилася з виробництвом ВВП на душу населення. Якщо в середньому по 

країні на одного жителя вироблялося ВВП обсягом 366 тис. крон, або 14 883 євро, то в Празі було вироблено 
763 тис. крон, що на 208,5 % більше за середньодержавний показник, проте в жодному з інших країв 
середньодержавний показник не перевищений. Понад 300 тис. крон на одного жителя вироблено в 
Південноморавському, Моравсько-Сілезькому, Середньочеському, Південночеському, Пльзеньському, 
Краловеградецькому й Злінському краях, а також у краї Височіна. Аутсайдерами були Карловарський           
(258,4 тис. крон), Ліберецький (283,7 тис. крон) та Оломоуцький краї (рис. 6.7).   

 

 
 

Рис. 6.7. Валовий внутрішній продукт і валова додана вартість  
у краях Чеської Республіки у 2011 р.  

 
У  ЧР через різні рівні економічного розвитку окремих територій спостерігається значна просторова 

диференціація виробництва ВВП на душу населення (рис. 6.6 і 6.7). Виділяються чотири групи країв за 
рівнем виробництва ВВП на одного жителя. До першої групи належить м. Прага з найбільшими параметрами 
виробництва ВВП на одного жителя. Другу групу складають Південноморавський, Середньочеський і 
Пльзеньський краї зі щорічним виробництвом ВВП на одного жителя в останні роки понад 320 тис. крон. 
Третя група – п’ять країв (Південночеський, Краловеградецький, Пардубецький, Височіна та Моравсько-
Сілезький) із показниками виробництва ВВП на душу населення, у яких вироблялося від 300 до 320 тис. крон 
ВВП на одного жителя. До четвертої групи належать Злінський, Ліберецький, Устецький, Оломоуцький і 
Карловарський краї з найнижчими показниками виробництва ВВП на душу населення.  

Протягом останніх 20 років динаміка росту валової доданої вартості в різних секторах економіки була 
змінною, що привело до зміни галузевої структури господарства. Порівняно з 1990 р., помітно зросла частка 
сфери послуг і транспорту при зменшенні частки промисловості, будівництва  й сільського господарства          
(рис. 6.8 і 6.9).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6.8. Динаміка галузевої структури виробництва валової доданої вартості  

в основних галузях господарства Чеської Республіки в 1990–2009 рр. 
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Рис. 6.9. Галузева структура виробництва  

валової доданої вартості в Чеській Республіці в 1995 і 2011 рр.    

 
Сучасна галузева структура господарства країни характеризується низькою питомою вагою сільського 

господарства в структурі ВВП країни, частка якого у 2010 р. становила лише 1,7 % (у 1995 р. – 4,5 %). У 
структурі зайнятості ця частка у 2010 р. становила лише 2,7 %, що майже удвічі менше, ніж у 1995 р.             
(табл. 6.8). Найбільша частка сільського господарства в галузевій структурі господарства та валовій доданій 
вартості виробленої продукції характерна для Південночеського, Південноморавського, Середньочеського 
країв і краю Височіна (рис. 6.6), що зумовлено кращими агрокліматичними умовами їхніх територій для 
ведення різногалузевого сільського господарства. Частка промисловості й будівництва має тенденцію до 
зменшення та становить менше 40 %. Нині вже понад 60 % припадає на сферу обслуговування, зайнятість і 
виробництво доданої вартості в якій невпинно зростають (рис. 6.8 і 6.9). Сучасну галузеву структуру 
економіки Чехії відображено в таблицях 6.7 і 6.8. 

Таблиця 6.7 
Галузева структура економіки Чехії в 1995‒2010 рр.  

за обсягом виробництва валової доданої вартості в поточних цінах  
(за класифікатором CZ-NACE), %* 

 

Галузь 
Частка у виробництві валової доданої вартості, % 

1995 р. 2000 р. 2005 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 

Сільське й лісове господарство, 
рибальство 

4,5 3,6 2,6 2,4 2,3 1,9 1,7 2,3 

Промисловість і будівництво 38,5 37,5 38,0 38,5 38,0 37,3 37,5 34,4 

Сфера послуг 57,0 58,9 59,4 59,1 59,7 60,8 60,8 63,3 
* Розраховано за: Historická ročenka národních účtů 1990–2010. – Praha : Český statistický úřad, 2012. – S. 94–95. 

 
За структурою економіки ЧР можна віднести до країн постіндустріального типу, оскільки спостерігається 

помітний ріст ролі сфери послуг в економічному розвитку країни. У світовому рейтингу країн за індексом 
розвитку людського потенціалу у 2009 р. вона займала 36-те місце, а у 2011 р. перемістилася на 27-ме. 
Усього 9 % із 5,3 млн економічно активного населення живе за межею бідності. Рівень безробіття в Чехії до 
2009 р. був порівняно невисоким ‒ близько 6 % (табл. 6.6). На розвиток економіки Чехії у 2009 р. сильний 
негативний вплив здійснила світова фінансова криза. У першому півріччі 2010 р. економіка країни почала 
поступово виходити з кризи.  

Таблиця 6.8 
Галузева структура економіки Чехії за часткою зайнятих в основних сферах  
господарської діяльності в 1995–2010 рр. (за класифікатором CZ-NACE), %* 

 

Галузь 
Частка основних галузей за кількістю зайнятих працівників, % 

1995 р. 2000 р. 2005 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 

Сільське й лісове господарство, 
рибальство 

5,2 4,5 3,6 3,1 3,1 3,0 2,7 

Промисловість і будівництво 41,7 40,4 40,0 39,6 39,1 37,3 37,2 

Сфера послуг 53,1 55,1 56,4 57,3 57,8 59,7 60,1 
* Розраховано за: Historická ročenka národních účtů 1990–2010. – Praha: Český statistický úřad, 2012. – S. 106–107. 

 
Протягом 1995–2012 рр. спостерігалася чітка тенденція до зменшення частки сільського господарства у 

виробництві ВВП (більше ніж у 2 рази). Промисловість залишалася важливою сферою економіки країни, 
проте її частка загалом має тенденцію до невеликого зменшення. Найвища частка промислового 
виробництва щодо валової доданої вартості спостерігалась у 2000 і 2004 рр. Водночас зростало значення 
сфери послуг за рахунок скорочення частки первинного (сільське господарство, видобуток корисних копалин) 
і вторинного секторів (промисловість та будівництво). Зміну частки окремих галузей чеської економіки в 
загальній структурі виробництва валової доданої вартості в 1995‒2008 рр. можна простежити в табл. 6.9. 
Важливе місце в економіці країни нині займає сектор малого й середнього підприємництва, у якому зайнято 
понад 60 % робочої сили та створюється більше 50 % ВВП.  
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Таблиця 6.9 
Динаміка галузевої структури валової доданої вартості  

в Чеській Республіці в 1995‒2008 рр.* 
 

Галузь і виробництво 1995 1998 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Усього 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Сільське господарство, мисливство та лісове 
господарство 

4,9 4,2 3,9 3,1 3,3 3,0 2,6 2,4 2,5 

Рибальство, рибництво та суміжні види 
діяльності 

0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Видобуток корисних копалин 2,2 1,6 1,5 1,1 1,4 1,4 1,3 1,2 1,5 

Промислове виробництво 24,3 25,7 26,8 24,7 26,8 26,3 26,3 26,5 24,7 

Виробництво електроенергії, газу та води 5,3 3,9 3,3 3,7 3,9 3,9 4,3 4,3 4,8 

Будівництво 6,6 8,1 6,5 6,4 6,5 6,3 6,.3 6,4 6,6 

Оптова й роздрібна торгівля, транспортні 
засоби та витратні товари 

11,1 11,8 13,8 13,0 11,5 12,8 13,1 12,7 12,9 

Готелі та ресторани 2,8 2,5 2,2 2,1 2,2 2 1,8 1,7 1,8 

Транспорт, складське господарство та зв’язок 10,4 10,6 9,8 11,7 10,7 10 10,7 10,5 10,5 

Фінансове посередництво 3,2 3,8 2,8 3,6 3,5 3 3,1 3,8 3,7 

Власності, бізнес-послуги, дослідження  
й розробки 

13,6 12,5 13,4 13,1 13,0 13,7 13,3 13,7 14,2 

Державне управління та обов'язкове 
соціальне страхування 

5,4 5,3 5,4 5,9 5,6 5,8 5,7 5,5 5,5 

Освіта 4,1 4 4 4,3 4,1 4,3 4,2 4,2 4,2 

Охорона здоров’я та соціальні послуги  3,5 3,5 3,5 4,1 4,1 4,1 4 3,8 4 

Надання інших комунальних, соціальних та 
персональних послуг 

2,5 3,0 3,1 3,4 3,3 3,3 3,4 3,3 3,1 

Приватні господарства з використанням 
найманих працівників 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 

У галузевій структурі економіки країв ЧР теж відбуваються аналогічні зміни. Так, частка промислового 
виробництва залишається високою в структурі ВВП Ліберецького (42,6 % у 2007 р.), Злінського (40,5 %), 
Середньочеського  (38 %) країв і краю Височіна (38,1 %). Водночас зменшується частка промисловості у ВВП 
м. Праги (9,2 % у 2007 р.), Південноморавського (24,4 %), Карловарського (26,8 %)  та Південночеського            
(27,2 %) країв. В економіці м. Праги різко зростає частка сфери послуг. Менше це спостерігається в 
Південноморавському краї, де провідне місце займає м. Брно. У Південночеському краї порівняно невисока 
частка промисловості у виробництві ВВП компенсується досить високою часткою виробництва електроенергії 
(понад 10 %). Водночас помітне значення в економіці Карловарського, Устецького й Моравсько-Сілезького країв 
займає гірничодобувна промисловість, на яку припадає від 2,7 % (Карловарський край) до 5,3 % (Моравсько-
Сілезький край), що значно вище середньочеського показника (менше ніж 2 %).  

Експерти-економісти сучасну Чехію характеризують як одну з успішних країн на постсоціалістичному 
просторі, яка за невеликий проміжок часу міцно закріпила за собою звання інтенсивно розвиваючої 
індустріальної країни. У 2010 р. Чеська Республіка займала 48 місце у світовій економіці. Основу сучасної 
чеської економіки складають високорозвинута промисловість й енергетичний комплекс, які створюють майже 
третину ВВП країни, а також стабільний фінансовий сектор і високопродуктивне механізоване сільське 
господарство. Сприятливі умови для подальшого розвитку економіки ЧР забезпечуються також за допомогою 
участі в провідних міжнародних економічних організаціях, насамперед у Євросоюзі й СОТ. Традиційно 
економіка країни орієнтована на зовнішні ринки завдяки широкому розвитку зовнішньо-економічних зв’язків, 
де реалізується більшість виробленого в країні ВВП. 

Сучасний рівень промислового розвитку Чехії характеризується такими  особливостями: високим рівнем 
розвитку паливно-енергетичного, металургійного, металообробного та машинобудівного комплексів; 
наявністю кваліфікованих трудових ресурсів; високою якістю продукції. Роздержавлення підприємств, 
залучення до виробництва внутрішніх і закордонних інвестицій стали основою модернізації підприємств й 
оновлення асортименту продукції, здатної конкурувати на світових ринках. Відбулось інтенсивне оновлення 
більшості старих виробництв, створено нові виробничі потужності, насамперед у промисловості, де помітний 
розвиток отримало транспортне машинобудування, зокрема автомобілебудування.  

Слід особливо відзначити істотний внесок у цей процес зростання приватного сектору, частка якого 
помітно зросла. Чехію початку ХХІ ст. характеризує досить високий рівень приватного сектору. Понад 80 % 
випуску промислової продукції створюється саме в ньому. Цьому значною мірою сприяли прямі іноземні 
інвестиції, приплив яких після 2000 р. суттєво збільшився. Сучасний відкритий, експортно орієнтований 
характер чеської економіки – результат успішно проведеної постсоціалістичної трансформації й активної 

державної політики із залучення зарубіжних інвестицій. Активна політика із залучення іноземних інвестицій 
призвела до того, що держава й чеські підприємці втратили контроль над провідними промисловими 
галузями. Усі провідні автозаводи, металургійні комбінати, заводи загального машинобудування та 
підприємства електронної й електротехнічної промисловості, нафтопереробні підприємства, компанії з 
імпорту газу й газопостачання в регіонах, а також низка інших важливих компаній і підприємств належать 
іноземному капіталу. Держава нині контролює лише електроенергетику, залізничний транспорт та 
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авіаперевезення. Із десяти найбільших компаній, які виробляють майже третину ВВП країни, сім належить 
іноземному капіталу, уключаючи й найбільшу – «Шкода Ауто».  

Промисловість Чехії характеризується незначною часткою видобувних галузей. Обробна промисловість, 
ще з часів соціалістичного періоду була досить непогано розвинута, особливо металургія, машинобудування, 
хімічна, скляна, порцелянова, легка промисловість. У процесі перетворень відбулись істотні зрушення в 
галузевій структурі промисловості. Відповідно до вимог світового ринку наукомістке виробництво, зокрема 
електронне й електротехнічна промисловість, зробили новий крок у своєму розвитку в Чехії. 
Автомобілебудування отримало новий поштовх у своєму розвитку. Спостерігається розвиток легкої 
промисловості  (виробництво текстилю, одягу, взуття). Одним із найбільш конкурентоспроможних експортних 
секторів економіки країни залишається харчова промисловість, продукція якої надходить на ринок Західної 
Європи та країн СНД. 

У сфері нематеріального виробництва найбільші доходи дають туризм та фінансові послуги. Для Чехії 
характерний високий рівень розвитку туристичного бізнесу. Відомі історичні місця й архітектурні пам’ятники 
Праги, численні замки Моравії, мінеральні води та лікувальні грязі здравниць Карлових Вар приваблюють 
багатьох відпочиваючих і туристів із різних країн світу. Наприклад, у 2005 р. країну відвідало 16 млн 
іноземних туристів (у 1,6 раза більше, ніж населення країни), що сприяло залученню в економіку країни 
понад 3 млрд дол. Питома вага туристичної індустрії в структурі ВВП уже зараз перевищує 8 %. 

Чехія відзначається інтенсивним рівнем розвитку сільськогосподарського виробництва. Виробництво 
сільськогосподарської продукції нині складає менше 3 % від ВВП ЧР. Проте країна повністю забезпечує себе 
основними видами продовольства. У його структурі переважає частка продукції тваринництва – 52 %. Частка 
рослинництва становить 48 %. Воно забезпечує населення продуктами харчування й створює основу 
кормової бази для тваринництва. Чехія має також розвинуту систему транспортних комунікацій, яка 
інтегрована в загальноєвропейську систему транспортних зв’язків. За останні 20 років, у період 
функціонування вільного ринку й розвитку демократичних принципів в управлінні державою, купівельна 
спроможність населення значно зросла та наблизилася до стандартів ЄС, а економіка Чехії помітно 
зміцнилася. Спостерігається ріст середньої заробітної плати в комерційних і державних структурах й 
посилення позицій чеської крони відносно іноземних валют. Відкритий характер економіки, кваліфікована 
робоча сила, промислові традиції, розвинута інфраструктура, сприятливий інвестиційний клімат і центральне 
географічне положення Чехії на Європейському континенті приваблюють значний іноземний капітал у 
господарство країни. Нині чеська економіка – одна з найбільш прогресуючих у Центрально-Східній Європі, 

оскільки завдяки людському потенціалу зуміла створити власні цінності з високим ступенем конкуренто-
спроможності.  

У 2011–2012 рр. Чеська Республіка за індексом глобальної конкурентоспроможності перебувала на      
38 місці

329
. Для просування Чехії в десятку найбільш конкурентоспроможних країн у 2011 р. уряд ЧР схвалив 

важливий документ «Стратегію міжнародної конкурентоспроможності Чеської Республіки на 2012–2020 рр.», 
який був розроблений Міністерством промисловості і торгівлі ЧР. Стратегія передбачає підвищення 
конкурентоспроможності країни в дев’яти напрямах. Головними напрямами цієї стратегії є створення 
ефективних інституційних установ, якісна інфраструктура й економіка, яка прискорюватиметься завдяки 
інноваціям. Підготовлено понад 40 великих проектів, що передбачають здійснення понад двохсот конкретних 
економічних заходів. Стратегія збігається з європейською стратегією «Європа 2020» і Національною 
програмою реформ Чеської Республіки на 2011 р. Також уряд прийняв Національну інноваційну програму, 
яка спрямована на підтримку й створення сприятливого інноваційного середовища, що зможе забезпечити 
підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності  Чеської Республіки. 
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РОЗДІЛ VII. ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

7.1. Матеріально-технічна база  
й галузева структура промисловості 

 
У структурі економіки Чеської Республіки промисловість здавна займала провідне місце та є найбільш 

динамічним елементом суспільного розвитку. Починаючи із середини ХІХ ст., Чехія була однією з 
промислово розвинутих країн Європи. Провідні галузі промисловості ‒ текстильна, харчова, гірничодобувна, 

металургійна й машинобудівна. У ХХ ст. продовжувався індустріальний розвиток країни. За соціалістичних 
часів значну увагу приділяли нарощуванню енергетичної бази країни, розвитку машинобудування, 
металургійної, хімічної та легкої галузей промислового виробництва, оснащенню й підготовці кваліфікованих 
кадрів. У країні  проведено корінну реконструкцію старих підприємств і трансформацію територіальної 
структури промислових районів та створено нові галузі промисловості. Спорудження великої кількості нових 
підприємств у поєднанні з реконструкцією діючих привело до значного посилення кооперування промислових 
підприємств не тільки в межах традиційних економічних районів, а й у загальнодержавному масштабі. 
Сучасне розміщення промислових виробництв по території країни відображає певні закономірності й 
специфічні особливості територіальної організації продуктивних сил країни та визначається наявністю 
окремих видів первинних і вторинних ресурсів, а також високим рівнем виробничої кваліфікації трудових 
ресурсів. Роль промислового виробництва в економіці країни є важливою, оскільки Чехія зарекомендувала 
себе на світовому ринку як виробник багатьох видів високоякісної промислової продукції. Чехія – це 
промислово розвинута країна, адже її питома вага в промисловому виробництві світу становить близько  0,3 %.   

Після розпаду Чехословаччини промисловість ЧР розвивалася нестабільними темпами (рис. 7.1). 
Обсяги промислового виробництва з 1989 до 1993 рр. скорочувалися (на 32 %), проте у зв’язку з 
використанням реконструйованих і модернізованих потужностей ситуація стала покращуватися. Велику 
частину підприємств обробної промисловості приватизовано до 1996 р. (майже 5400 підприємств, що 
становили 85 % державної власності)

330
. Передбачалося, що приватизація викличе важливі структурі зміни, 

передусім у таких галузях, як автомобільна, хімічна, скляна й виробництво будівельних конструкції. Саме 
вони найбільш привабливі для іноземних інвестицій. Широкомасштабні економічні реформи, ваучерна 
приватизація підприємств, залучення іноземних інвесторів, лібералізація цін і зовнішньої торгівлі зумовили 
наприкінці 1990-х рр. ріст промислового виробництва. У 1996 р. річне виробництво продукції збільшилося на 
2 %, а в 1997 р. – на   4,5 %. У 1997 р. частка обробної промисловості складала 83 %, у т. ч. частка харчової 
галузі була досить високою (15,3 %), а на виробництво продукції транспортного машинобудування 
припадало 9,9 %. Високою часткою виділялося виробництво металів і металопродукції. У 1998 р. частка 
промисловості разом із будівництвом у виробництві ВВП країни становила 41,7 %. У структурі промисловості 
найбільш стійкими темпами розвивалися галузі споживчого попиту: текстильна, харчова, меблева, 
поліграфічна, взуттєва. Подальший розвиток отримали наукоємні виробництва (електронна, електротехнічна 
промисловість, приладобудування).  

 

 
 

Рис. 7.1. Динаміка темпів росту основних показників розвитку  
обробної промисловості Чеської Республіки в 1990–2010 рр. відносно 1990 р. 

 
У 1999 р. прийнято програму з відродження чеської промисловості, яка передбачала проведення з участю 

держави в період до 2003 р. організаційної й фінансової реструктуризації найбільших промислових корпорацій 
країни. На основі цієї програми уряд Чехії приступив до «деприватизації» стратегічних підприємств, контрольні 
пакети акцій яких, за результатами масової приватизації, залишилися в державній власності. Так, зокрема, у 
2000 р. німецькому концерну «Wolkswagen» продано 30 % пакету акцій автомобільного заводу «Skoda Auto». 
До 2006 р. до «деприватизації» представлено підприємства енергетичного, газового й нафтового комплексу 
країни та інших галузей. Протягом 1998–2012 рр. відбулася структурна перебудова чеської промисловості, що 
привело до зростання частки продукції машинобудування та інших наукомістких галузей у структурі 
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промислового виробництва. Подолання труднощів у промисловості, пов’язаних із відсутністю багатьох видів 
сировини, значною мірою полегшується завдяки розвитку тісного співробітництва з іншими країнами, у т. ч. й 
з Україною, яка постачає в Чехію окремі види сировини.  

У чеській промисловості у 2001–2012 рр. щорічно зайнято близько 1,4 млн працівників. У зв’язку зі 
світовою фінансовою й економічною кризою, яка торкнулася й Чехії, зайнятість у промисловості скоротилася 
з 1309 тис. працюючих у 2008 р. до 1158 тис. у 2009 р. У 2010 р. кількість зайнятих у промисловому 
виробництві продовжувала скорочуватися, що було наслідком світової економічної кризи. У промисловості 
нині зайнято близько 40 % усього економічного активного населення країни. Протягом останнього 
десятиріччя спостерігається з 2001 р. скорочення всього зайнятого населення в обробній промисловості 
(рис. 7.1), тоді як в інших галузях промислового виробництва, навпаки, у 2005–2008 р. воно зростало. Якщо у 
2001 р. в обробній промисловості фактично було зайнято 1202 тис. осіб при загальній зайнятості 1457 тис. 
працюючих, то у 2011 р. кількість зайнятих скоротилася до 1192 тис. осіб при загальній зайнятості 1339 тис. 
працюючих. В останні роки проявилася тенденція до зменшення середньої кількості працюючих на одному 
підприємстві через постійний ріст кількості економічних суб’єктів, які займаються промисловим виробництвом 
(табл. 7.1). Із 2005 р. до 2010 р. кількість суб’єктів, які зайняті промисловим виробництвом, зросла на 16,6 %. 
Переважаючу кількість таких суб’єктів сконцентровано в обробній промисловості (94,4 % у 2010 р.), де 
вироблялося 76 % доданої вартості промислового виробництва. У добувній промисловості діяло                     
877 підприємств та фірм, на які припадало всього 2,1 % виробництва промислової продукції. Проте у 2011 р. 
кількість господарюючих суб’єктів скоротилася до 174,2 тис. одиниць, із яких 4199 мали кількість працюючих 
понад 50 осіб. Великих підприємств із чисельністю зайнятих понад 100 працівників небагато – усього 2316. 
Це свідчить про невисокий рівень сучасної концентрації виробництва на підприємствах із чисельністю 
працівників понад 50 осіб, хоча на них виробляється понад 80 % промислової продукції країни. Однак уже у 
2012 р. кількість господарюючих суб’єктів у промисловості зросла до рівня 2010 р. (табл. 7.1). 

Таблиця 7.1 
Основні показники  розвитку промисловості Чеської Республіки у 2005–2012 рр.* 

 

Показник й одиниця 
вимірювання 

2005 р. 2007 р. 2008 р 2009 р. 2010 р. 2012 р. 

Середньорічна кількість 
суб’єктів промислової 
діяльності, одиниць 

153 607 155 178 157 796 163 189 179 048 179 820 

Кількість працюючих, тис. осіб 1466 1494 1495 1332 1317 1337 

Кількість зайнятих, тис. осіб 1331 1362 1359 1198 1167 1176 

Середня кількість працюючих 
осіб на одному підприємстві, 
осіб 

10 10 9 8 7 7 

Валова додана вартість,  
млрд чес. крон 

 
833,7 

 
1005,7 

 
994,6 

 
901,9 

 
949,4 

 
1022,5 

Валова додана вартість на 
одного працюючого,  
тис. чес. крон 

 
633 

 
745 

 
740 

 
763 

 
825 

 
765 

Вартість активних фондів, 
млрд чес. крон 

 
2984 

 
3631 

 
3928 

 
3942 

 
4256 

 
… 

Середньомісячна заробітна 
плата, чес. крон 

 
17 655 

 
20 275 

 
21 942 

 
22 468 

 
23 370 

 
24 929 

* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
У 2001–2012 рр. динаміка виробництва промислової продукції мала нестійку позитивну тенденцію з 

чергуванням підйомів і нетривалих спадів (рис. 7.1 і табл. 7.1). Протягом 2001–2003 рр. спостерігався 
невеликий спад темпів росту промислового виробництва з 7,4 % у 2001 р. (відносно попереднього 2000 р.) до 
1,6 % у 2003 р. У наступному 2004 р. індекс промислового виробництва зріс до 10,4 %, а потім знову 
відбулося зменшення темпів росту у 2005 р. з ростом до 10,6 %  у 2007 р. внаслідок стійкого економічного 
розвитку країни після вступу в ЄС (табл. 7.1). Частка промисловості у виробництві ВВП країни у 2006 р. 
становила 31,8 %, причому на гірничодобувну промисловість припадало 1,4 % виробництва ВВП, на обробні 
галузі  ‒ 26,7 % й на виробництво енергії, тепла й води – 3,7 %. Економічна криза, яка почалася в Чехії в кінці 

2008 р., зумовила деякі зміни в питомій вазі окремих галузей промислового виробництв і зменшенні частки 
промисловості у виробництві ВВП та валової доданої вартості. Після спаду обсягів промислового 
виробництва у 2008–2009 рр. із 2010 р. почався його підйом й обсяги виробництва валової доданої вартості 
зросли, що дало змогу у 2012 р. перевищити рівень 2007 р. (табл. 7.1). 

Структурна перебудова промисловості, спрямована на поступове згортання нерентабельних і збиткових 
виробництв у гірничодобувній, важкій та легкій промисловості, і нарощування обсягів виробництва в таких 
галузях, як автомобілебудування, виробництво оптичних й електричних виробів, електроніки, гумовотехнічна, 
целюлозно-паперова промисловість, виробництво транспортних засобів та автокомпонентів, дало позитивні 
результати в перші роки після вступу ЧР у ЄС. Росту промисловості сприяло нарощування випуску продукції 
на нових виробничих площах, особливо, в автомобілебудуванні, електротехніці, енергетичному 
машинобудуванні й суміжних із ними галузях. Найбільш високі темпи росту промислового виробництва 
спостерігались у 2007 р. й відзначались у виробництві транспортних засобів (21,2 %), верстатів й 
обладнання (11,8 %), виробництві електротехнічних і оптичних  приладів (11,2 %) та гумовотехнічних виробів 
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(13,5 %). Водночас проти 2006 р. відбулося скорочення обсягів виробництва в текстильній і швейній 
промисловості (-1,8 %), а також у хімічній і фармацевтичній галузях (-0,6 %). У 2007 р. зріс обсяг продаж 
виробленої продукції на 11,3 %, порівняно з 2006 р., а також чисельність зайнятих – на 7,7 %, 

середньомісячна зарплата в промисловості – на 7,8 %, продуктивність праці – на 8,7 % (табл. 7.1). Протягом 
2007 р. в промисловості під контролем іноземних інвесторів діяло 1946 підприємств, на яких зайнято близько 
518 тис. осіб. Обсяг продажу цих підприємств збільшився проти 2006 р. на 19,5 %, а їх частка в загальному 
обсязі реалізованої промислової продукції становила понад 63 %

331
.  

Таблиця 7.2 
Галузева структура виробництва промислової продукції   

в Чеській Республіці у 2005–2010 рр., млн чес. крон* 
 

 
Галузь  

 
2005 р. 

 
2007 р. 

 
2008 р. 

 
2009 р. 

 
2010 р. 

Частка в сукупному 
виробництві продукції , % 

2005 р. 2010 р. 

Промисловість, усього 833 717 1 005 676 994 595 901 863 949 353 100,00 100,00 

Видобувна   39 985   43 260   53 619   40 619   42 728   4,80   4,50 

Обробна  667 082 812 967 775 018 666 867 729 359 80,01 76,83 

   у тому числі: 
   харчова 

 
45 639 

 
49 429 

 
48 877 

 
53 751 

 
50 144 

 
 5,47 

 
 5,28 

виробництво напоїв 19 150 21 218 21 294 21 144 19 759  2,34 2,08 

текстильна 14 834 15 452 12 691 11 906 11 660  1,78  1,23 

швейна й трикотажна     8 133   7 933 7 422   6 146   5 544  0,98  0,58 

шкіряно-взуттєва й    
хутряна 

2 089 2 275 1 974 1 877 1 821  0,25  0,19 

деревообробна 21 198 26 026 24 463 20 851 21 359  2,54  2,25 

целюлозно-паперова 13 603 16 132 14 603 12 885 13 775  1,63  1,45 

поліграфічна 11 612 13 582 14 439 13 079 12 722  1,39  1,34 

коксохімічна  
й  нафтопереробна  

5 662 4 164 5 336 2 199 3 900 0,68 0,41 

виробництво основних  
хімічних продуктів 

31 090 32 802 28 597 22 488 30 754 3,73 3,24 

фармацевтична 9 733 10 378 10 187 10 144 10 978   1,17   1,16 

пластмасова 43 935 58 201 53 316 49 953 54 731   5,27   5,77 

виробництво інших 
неметалевих  
мінеральних виробів  

 
49 787 

 
58 152 

 
52 753 

 
42 114 

 
39 974 

 
  5,97 

 
 4,21 

чорна й кольорова  
металургія 

42 293 57 916 46 575 21 034 25 483 5,07 2,68 

виробництво металевих  
конструкцій і виробів 

70 428 85 829 90 689 71 039 78 424 8,45 8,26 

електронна  
й оптико-механічна 

20 131 21 565 24 236 16 053 19 177 2,41 2,02 

електротехнічна 39 747 50 020 49 627 45 314 51 184   4,77   5,39 

виробництво машин  
й  обладнання 

58 509 79 716 80 293 68 483 70 738 7,02 7,45 

транспортне  
машинобудування 

99 682 129 848 110 970 100 505 129 666 11,96 13,66 

виробництво інших   
транспортних засобів  
та обладнання 

 
6 390 

 
10 143 

 
12 653 

 

 
14 505 

 
14 247 

 
  0,77 

 
  1,50 

меблева 10 986 11 538 11 549 10 142 9 717   1,32   1,02 

інші галузі обробної  
промисловості 

15 386 16 289 16 423 16 431 17 202 1,85 1,81 

Виробництво й транспор-
тування електроенергії, 
газу, тепла та кондиціо-
нованого повітря 

 
98 952 

 
117 356 

 
132 681 

 
162 602 

 
143 423 

 
11,87 

 
15,11 

Водопостачання; водовід-
ведення й водоочищення  

27 698 32 093 33 278 31 784 33 843 3,32 3,56 

* Складено за даними Чеського статистичного управління. 
 

У 2008–2010 рр. внаслідок економічної кризи відбулося значне падіння темпів росту промислового 
виробництва, що вперше за останнє десятиліття призвело до негативних темпів  і різкого зменшення обсягів 
промислового виробництва (рис. 7.2). У 2009 р. індекс промислового виробництва становив -13,6 % відносно 
2008 р. (табл. 6.6). Найбільший спад спостерігали в автомобільній промисловості. У 2010 р. ситуація в 
промисловості Чехії дещо покращилася (рис. 7.1). Річні обсяги виробництва промислової продукції зросли на 
10,3 %, порівняно з відносно несприятливим 2009 р., а у 2011 р. індекс промислового розвитку країни зріс на 
6,5 % відносно 2010 р. (табл. 6.6 і 7.2). Ріст забезпечено за рахунок нарощування виробництва автомобілів, 
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проте в хімічній і текстильних галузях відзначалось уповільнення темпів розвитку. У 2010 р. доходи 
промисловості зросли на 10 %, з’явилися нові робочі місця (понад 11 тисяч) і зросла зарплата робітників. У 
2010 р. частка промисловості у виробництві валової доданої вартості країни становила 30,3 %

332
.   

 

 
 

Рис. 7.2. Динаміка індексів промислового виробництва  
Чеської Республіки у 2001–2012 рр., % до попереднього року 

 
У 2012 р. індекс промислового виробництва становив -1,2 % відносно 2011 р., що пов’язано з помітним 

спадом обсягів виробництва у добувній, електронній, електротехнічній, деревообробній фармацевтичній та 
швейній галузях промисловості, чорній металургії й металообробці. 

Матеріально-технічна база сучасного промислового виробництва розвивається інтенсивно. Капітальні 
вкладення та іноземні інвестиції насамперед направляються на модернізацію виробничих потужностей, 
упровадження нових технологій, автоматизацію й комп’ютеризацію виробничих процесів, підвищення 
продуктивності праці, на розвиток насамперед машинобудівної та хімічної промисловості. Капіталовкладення 
в матеріально-технічну базу промисловості складають одну з головних статей витратної частини державного 
бюджету. Значна роль у нарощуванні виробничих потужностей і їх модернізації належить іноземному 
капіталу. Завдяки тісній інтеграції чеської економіки в європейський ринок, особливо після вступу до ЄС, 
створено сприятливі умови для розвитку промисловості. Мотором росту чеської промисловості є 
підприємства з участю й під контролем іноземного капіталу, частка якого в загальному числі підприємств 
становить понад 50 %. Дві третини підприємств перебувають у повній власності іноземного інвестора, у 23 % 
підприємств іноземному інвестору належить понад 50 % їхнього основного капіталу. На підприємствах із 
виробництва офісної та обчислювальної техніки частка підприємств з іноземним капіталом ‒ близько 96 %, із 
виробництва радіо-, теле- й комунікаційного обладнання – понад 73 %, із виробництва транспортних засобів 

–   65 %, а автомобільна промисловість фактично на 100 % зосереджена в руках іноземних компаній. Аналіз 
структур 150 найбільших чеських фірм, проведений журналістами чеської економічної газети у 2010 р., 
засвідчив, що 31 % фірм належать чехам, 30 % – німцям, 39 % перебувають у власності інвесторів з інших 
країн

333
. Основний обсяг прямих іноземних інвестицій (близько ⅔) у 2005 р. розміщено на великих 

підприємствах із чисельністю зайнятих понад 250 працюючих, 14 % – на середніх підприємствах із 
чисельністю зайнятих 51–250 осіб, 22 % – на малих підприємствах (до 50 осіб)

334
. За кількістю зайнятих 

перші місця займають три найбільші промислові фірми «ČEZ» (27 тис. працівників), «Agrofert holding»              
(24 тис.) і «Škoda Auto» (понад 23 тис. працівників). Аналітики вважають, що іноземний капітал приносить 
користь чеській економіці, оскільки в країну потрапляють передові розробки, чеський ринок став доступним 
для фірм, проте є й негативні моменти, адже через фінансові проблеми і в разі необхідності іноземні 
інвестори можуть у будь-який час згорнути виробництво, закрити заводи й витягнути із чеських філіалів 
укладений капітал. 

Промислове виробництво нині в Чехії створює близько 30 % валового внутрішнього продукту країни 
проти 36,4 % у 1990 р., у ньому зайнято близько 37 % працівників. Частка Чехії у світовому виробництві 
промислової продукції у 2011 р. становила 3,63 %, що дещо менше, ніж у сприятливому 2008 р. (4,28 %)

335
. 

На одного жителя у 2011 р. вироблено продукції на 5601 дол. США, що у 2,4 раза більше, ніж перед вступом 
Чехії до ЄС, проте дещо менше, ніж у 2008 р. (5782 дол. США). 

Обробна промисловість відіграє провідну роль в економіці ЧР і дає близько 40 % загального обсягу 
виробництва продукції господарства. Провідні галузі промисловості – машинобудування й електро-

енергетика, які займають ключові позиції серед інших галузей. На них припадає майже 30 % обсягу валової 
промислової продукції, до 20 % чисельності зайнятих і близько 25 % основних виробничих фондів. За 
показником величини доходів від продажу власної продукції в загальній галузевій структурі обробної 
промисловості домінують виробництво транспортних засобів, електротехнічна та оптико-механічна, 
металургійна галузі й машинобудування та металообробка (рис. 7.3). У структурі зайнятості домінують 
підприємства із чисельністю працюючих понад 250 працівників, які реалізують понад три чверті доходів 

                                                 
332

 Historická ročenka národních účtů 1990–2010. – Praha : Český statistický úřad, 2012. – S. 353. 
333

 Почти 70 % крупнейших чешских фирм принадлежат иностранцам  [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://obozrevatel.cz/news/komu_prinadlezhat_cz_firmy. 

334
 Кузнецова З. Н. Перспективные направления повышения конкурентоспособности чешской экономики в контексте 

интеграции Чехии в Европейский Союз / З. Н. Кузнецова // Газовый конфликт России и Украины // Инф.-аналит. бюл. Центра 
проблем глобализации и интеграции Ин-та экономики РАН. – 2006. – № 1–2 (5–6). – С. 121–132. 

335
 Добавленная стоимость промышленности Чехии, 1990–2011 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.be5.biz/makroekonomika/industry/industry_czech.html. 

http://obozrevatel.cz/news/komu_
http://www.be5.biz/makroekonomika/


 270 

обробної промисловості у валовій доданій вартості продукції. Лідери серед промислових підприємств за 
обсягами виробництва ‒  фірми «Škoda  auto, a.s.», «ČEZ», «RWE Trangas», «Agrofert holding, a.s.», холдинг 

«Unipetrol, a.s.» та ін.  

 
 

Рис. 7.3. Галузева структура обробної промисловості Чеської Республіки  
у 2008 р. за часткою в доходах від продажу продукції й послуг  

 
Питома вага виробництв засобів виробництва перевищує ½ всього обсягу промислової продукції. Важка 

індустрія представлена галузями, які виготовляють засоби виробництва. Це – чорна й кольорова металургія 
(включаючи видобуток сировини), машинобудування та металообробка, електротехніка й хімія, 
промисловість будівельних матеріалів і паливно-енергетична промисловість, яка складає основу паливно-
енергетичної бази країни. Випереджаючими темпами розвиваються електротехнічна, електронна, 
автомобільна й машино-будівна галузі. Незважаючи на це, чеська промисловість усе ще недостатньо 
конкурентоспроможна на зовнішніх ринках, особливо в галузях високих технологій (близько 9 % у вартості 
обсягів експорту країни). Конкурентоспроможність чеської економіки значною мірою визначає обробна 
промисловість, питома вага якої становить близько 80 % вартісного обсягу експорту. На міжнародному ринку 
Чехія займає стійкі позиції експортера машинобудівної промисловості (енергетичне обладнання для АЕС, 
верстати, автомобілі, автобуси, трактори, тролейбуси тощо). На виробництво транспортних засобів припадає 
понад 1/5 усіх прибутків від продажу виробленої промислової продукції (рис. 7.4). На другому місці за 
обсягами виробництва – виготовлення комп’ютерів, електронних й оптичних приладів та обладнання. Одна з 

найбільш динамічних галузей промисловості завдяки великим притокам іноземного капіталу ‒ автомобільна 
промисловість, у якій працює 5,4 % зайнятих у народному господарстві і виробляється понад 9 % валової 
доданої вартості. Традиційно експортоорієнтованими галузями чеської промисловості залишаються скляна 
(близько 80 % іде на експорт), текстильна (понад 70 %), шкіряна (понад 35 %) і фармацевтична (понад 35 %). 
Основні експортні потоки чеської промислової продукції спрямовані в країни ‒ члени ЄС: Німеччину (до         

30 %), Словаччину, Польщу, Францію, Італію, Великобританію, Австрію й Нідерланди. Серед інших країн-
партнерів виділяються Росія, США, Швейцарія та Україна.  

 

 
 

Рис. 7.4. Структура виробництва основних видів продукції обробної промисловості   

за часткою в прибутках від продажу власної продукції і послуг у Чеській Республіці в 2010 р. 

 
Чехія також імпортує значну частину промислових товарів. Головними партнерами з імпорту продукції 

обробної промисловості є Німеччина (близько 30 %), Китай, Польща, Словаччина, Італія, Франція, Японія, 
Австрія, Великобританія, США, Швейцарія й Південна Корея. Важливе значення має також залучення прямих 
іноземних інвестицій в обробну промисловість країни. Основні потоки іноземних інвестицій спрямовані у 
виробництво транспортних засобів, металургійну, електротехнічну та електронну, хімічну галузі й 
виробництво напоїв і тютюновоїпродукції. Загальний сумарний приток прямих іноземних інвестицій у галузі 
обробної промисловості в кінці 2007 р. становив 2032 млрд чес. крон. Найбільші обсяги прямих іноземних 
інвестицій надходили з Нідерландів, Австрії, Люксембургу. Франції, Іспанії. Швейцарії, США й Бельгії.  
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Для територіальної організації промисловості ЧР характерна сильно виражена просторова 
диференціація через просторову розпорошеність виробництв. У 2009 р. в промисловості діяло 156,5 тис. 
суб’єктів виробничої діяльності (підприємства, фірми, корпорації, товариства тощо). У 2011 р. їх кількість 
збільшилася до 174,2 тис. одиниць, а у 2012 р. – до 179,8 тис. Число територіально відособлених 
виробничих одиниць із чисельністю працюючих понад 20 осіб у 2008 р. становило 9063, а з чисельністю 
менше 20 працюючих – 146 тис. суб’єктів господарської діяльності. У 2011 р. число відособлених виробничих 

одиниць у промисловості з кількістю зайнятих понад 50 осіб становила 4199. Це свідчить про низький ступінь 
їх концентрації й, відповідно, спеціалізації виробництв. Найбільш чітко виражене спеціалізоване та 
концентроване виробництво характерне для важкої промисловості (видобуток вугілля, виробництво коксу, 
електроенергії, прокату), легкої (деякі підгалузі текстильного виробництва) й харчової (борошномельна, 
м’ясо-молочна та цукрова галузі) промисловості.  

У просторовому аспекті виробництво промислової продукції в ЧР значно диференційоване. Найбільша 
концентрація промислових підприємств із чисельністю працюючих понад 100 осіб спостерігається в 
Південноморавському (255 підприємств у 2011 р.), Моравсько-Сілезькому (233), Середньочеському (206) 
краях і м. Прага (226). Найменшу кількість великих підприємств зосереджено в Карловарському (77) і 
Ліберецькому (104) краях (рис. 7.5). Моравсько-Сілезький край – лідер за чисельністю зайнятих у 

промисловості (понад 110 тис. працюючих у 2011 р.). Дещо менше зайнято в промисловості у 
Середньочеському краї (86 тис. працюючих) і м. Прага (80 тис.), а найменше ‒ у Карловарському краї                 

(20,3 тис.). Найбільші обсяги виробництва промислової продукції припадають на Середньочеський, 
Моравсько-Сілезький, Устецький і Пардубецький краї та м. Прагу. Найменші обсяги промислової продукції 
виробляються в Карловарському, Оломоуцькому, Південночеському й Краловеградецькому краях та краї 
Височіна. На одного працюючого найбільше продукції виробляється в Устецькому краї (у 2011 р. 6019 тис. 
чес. крон). Друге місце займає Середньочеський край, а третє та четвете – Пардубецький і Моравсько-
Сілезький краї, відповідно (рис. 7.5 і 7.6). У дев’яти краях виробництво реалізованої продукції на одного 
працівника – менше середньодержавного показника (у 2011 р. 3702 тис. крон).  

 

 
 

Рис. 7.5. Виробництво реалізованої промислової продукції й кількість  
великих промислових підприємств у краях Чеської Республіки у 2011 р. 

 
У галузевій структурі промислових комплексів країв Чеської Республіки спостерігаються значні 

відмінності. У найбільш високорозвинених у промисловому відношенні краях галузева структура 
промислового виробництва більш диференційована (рис. 7.6). Особливо це стосується Праги, 
Середньочеського, Південоморавського, Моравсько-Сілезького, Пльзеньського й Південночеського країв, 
тоді як у Карловарському, Устецькому, Ліберецькому, Оломоуцькому та Злінському й Височіні вона менш 
диверсифікована. У промислово розвинених краях за обсягами виробленої продукції домінують різні галузі 
машинобудування, хімічної промисловості, тоді як у менш розвинених – галузі харчової та легкої.    

 

 
 

Рис. 7.6. Галузева структура промислових комплексів країв  

Чеської Республіки за обсягом реалізованої продукції у 2011 р. 
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У результаті проведених за останні два десятиліття структурних реформ і значного притоку іноземних 
інвестицій чеська промисловість значно модернізувалася, відбулося різке збільшення кількості виробничих 
структур, промисловість стала менш матеріало- й енергоємною. Високий ріст ефективності промислового 
виробництва в останні роки сприяє переходу на нові прогресивні виробничі програми, значення яких 
особливо вагоме в умовах міжнародного поділу праці та посилення інтеграційних процесів у рамках ЄС, 
членом якого є Чеська Республіка. В останні роки спостерігався ріст основних експортоорієнтованих галузей 
промисловості в умовах достатньої кількості енерго-, трудових і фінансових ресурсів при сприятливій 
зовнішній кон’юнктурі, проте в умовах світової економічної кризи складним залишалося становище в таких 
галузях промисловості, як виробництво будівельних матеріалів, добувна, текстильна, швейна, взуттєва й 
скляна. Унаслідок економічної рецесії, зниження обсягів державних закупівель і державного замовлення, 
практично нульового внутрішнього попиту на продукцію машинобудування, зниження обсягів внутрішньої 
торгівлі, а також зниження попиту в країнах ЄС відбувся перерозподіл зайнятих у галузях економіки, що в 
майбутньому може вплинути на подальший розвиток промислового комплексу країни.  

 
7.2. Паливно-енергетичний комплекс 

 
Паливно-енергетичний комплекс Чеської Республіки утворюють паливна й електроенергетична галузі 

промисловості. Він спирається на природні ресурси країни, передусім на буре та, меншою мірою, – на 
кам’яне вугілля. Галузі паливно-енергетичного комплексу характеризуються яскраво вираженою виробничою 
й територіальною спеціалізацією в поєднанні зі значною концентрацією. Паливно-енергетична база 
промислового комплексу країни концентрує близько 1/5 частини всіх виробничих фондів промисловості, 
випускає близько 10 % валової промислової продукції, у ній зосереджено понад 5 % зайнятих у 
промисловості. Економіка Чехії є енергоємною (енергоємність ВВП у 2,3 раза вища, ніж у середньому по 
країнах ЄС). Від ефективності функціонування паливно-енергетичного комплексу залежить конкуренто-
спроможність економіки країни загалом. Чехія не володіє потужними власними енергоресурсами, за 
винятком бурого вугілля, а її енергетика переважно ґрунтується на імпорті. 

Паливно-енергетична база ЧР характеризується значними масштабами, оскільки за видобутком бурого 
вугілля на душу населення вона входить у число п’яти передових країн світу, а за видобутком кам’яного 
вугілля – у першу десятку країн світу. Розвиток економіки країни зумовлює ріст споживання первинних 
джерел енергії. Зростаючі потреби паливно-енергетичних ресурсів забезпечуються за рахунок збільшення 
імпорту. Загальнодержавним завданням є раціоналізація споживання палива, перехід на енерго-
заощаджувальні технології. Для забезпечення неперервного постачання електроенергією ЧР особливе 
значення має її отримання із сусідніх країн, зокрема за енергосистемою «Мир».  

Мінеральне паливо в енергетичному балансі країни відіграє вирішальну роль. У зв’язку з ростом важкої 
промисловості в колишній Чехословаччині суттєво збільшили виробництво й споживання енергії. Оскільки 
країна не мала запасів нафти та природного газу, то до 1960 р. вона майже повністю задовольняла свої 
потреби в енергії за рахунок вугілля ‒ кам’яного, бурого й лігніту. Їх сумарний видобуток зріс із 26 млн т у 
1950 р. до 101 млн т у 1984 р., проте до 1988 р. він скоротився до 96 млн т. Надалі загальні обсяги видобутку 
всіх видів вугілля мали тенденцію до падіння. Це пов’язано зі зменшенням видобутку бурого вугілля, а у 
2008–2010 рр. ще й зі зменшенням попиту на вугілля через економічну кризу. У 2000 р. загалом у країні було 
видобуто 65,2 млн т вугілля всіх видів, у 2005 р. – 61,4 млн т, у 2008 р. – 60,3 млн т, а у 2010 р. – 55,2 млн т 
(рис. 7.7). Частка Чеської Республіки у світовому видобутку всіх видів вугілля у 2008 р. становила 0,7 %. За 
даними Чеського статистичного управління, у 2011 р. обсяги видобутку вугілля дещо зросли й становили          
57,9 млн т (рис. 7.7), однак у 2012 р. не було досягнуто рівня 2011-го за загальним обсягом видобутку всіх 
видів вугілля (54,9 млн т) (рис. 7.7). Отже, обсяги видобутку всіх видів вугілля скоротились у 2012 р., 
порівняно з 2002 р., майже в 1,2 раза. 

 

 
 

Рис. 7.7. Динаміка видобутку вугілля в Чеській Республіці у 2002–2012 рр. 

 
До кінця 1980-х рр. 60 % спожитої енергії в Чехословаччині забезпечувалося за рахунок власних 

ресурсів і 40 % – за рахунок імпорту нафти й газу, які надходили переважно з колишнього СРСР. У 1981 р. 
Чехословаччина імпортувала 19 млн т сирої нафти та нафтопродуктів, проте вже в 1989 р. – менше 17 млн т, 
що було пов’язано зі збільшенням імпорту радянського природного газу, який у 1988 р. досяг 11 млрд куб. м. 
У 1988 р. у структурі енергобалансу Чехословаччини 58 % припадало на вугілля, 21 % – на нафту, 12 % – 
природний газ, 8 % – атомну енергію й близько 1 % – на гідроенергію. 
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Після 1990-х років відбувся ще більший спад видобутку твердого палива (зменшився на 37 % упродовж 
14 років), з одного боку, і зросла залежність чеської економіки від імпорту сирої нафти й природного газу ‒ з 

іншого. На загальне споживання основних джерел енергії в Чехії вплинув розвиток економіки. Виходячи з 
цього, у розвитку загального споживання основних джерел енергії виділяють чотири досить різні часові фази. 
У першій до 1994 р. енергетичний сектор демонстрував різкий спад до рівня нижче 19 %, порівняно з 1990 р. 
Другий період уключав коротке економічне зростання та вплинув на зростання загального споживання 
основних джерел енергії впродовж 1995–1996 рр. В останній третині 1990-х рр., коли чеська економіка 
перебувала в стадії рецесії, внутрішнє споживання основних джерел енергії почало падати і в 1999 р.  
сягнуло свого історичного мінімуму на рівні 1618 ПДж. (1618 тис. ТДж.) (рис. 7.8). За даними на 1999 р., у 
Чеській Республіці спожито енергоресурсів загальним обсягом 34,55 млн т нафтового еквіваленту. Із 2000 р., 
коли економіка Чехії розпочала фазу зростання, загальне споживання основних джерел енергії також зросло 
до рівня 1731 ПДж. у 2003 р.

336
. У подальші роки обсяги споживання всіх видів енергоресурсів у народному 

господарстві ЧР постійно зростали до 2007 р. (рис. 7.8).
 У

 2008–2011 рр. відбувся знову деякий спад у 

використанні енергоресурсів через світову економічну кризу й зменшення обсягів виробництва ВВП у 
республіці. У 2011 р. загальне споживання всіх видів енергоресурсів становило 1801 Пдж. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7.8. Динаміка витрат основних енергетичних ресурсів  

у Чеській Республіці в 1995–2009 рр. 

 
У структурі загального споживання основних енергоресурсів у ЧР нині переважає тверде паливо (буре й 

кам’яне вугілля, лігніти тощо), на яке  припадає 45 % усіх спожитих енергоресурсів (рис. 7.8 і 7.9). Це помітно 
відрізняється від структури споживання енергоресурсів у ЄС, де частка твердого палива ‒ лише 18 %. Частка 

нафти та нафтопродуктів у 1,8 раза менша, ніж загалом по ЄС (37 %). Аналогічна ситуація спостерігається й 
у споживанні природного газу, на який припадає 15 % проти 24 % по ЄС. Кінцеве споживання енергоресурсів 
на одну особу в ЧР менше, ніж у Німеччині й Австрії, проте вище, ніж загалом у ЄС, як в окремих секторах 
споживання, так і у формах споживання. Характерною ознакою структури паливно-енергетичного балансу 
країни є залежність від постачання привізного палива (нафта, нафто-продукти, природний газ), що становить 
понад 25 % від потреб, проте це менше, ніж у цілому у ЄС (53 %)

337
. Помітно висока частка ядерного палива 

в структурі спожитих ресурсів (14 %) на фоні низької частки (5 %) відновлювальних енергоресурсів 
(гідравлічна, вітрова, сонячна енергія тощо), тоді як їх частка в ЄС становить 8 %. 

 

 
 

Рис. 7.9. Структура загального споживання основних  
енергоресурсів у Чеській Республіці у 2007 р. 

 
У структурі кінцевого споживання енергетичних ресурсів домінують галузі промислового виробництва, 

на які припадає понад третини спожитих ресурсів (рис. 7.10). Порівняно з 1999 р., у 2007 р. частка 
промисловості в споживанні енергоресурсів зменшилася з 42 % до 37 %.  Крім промисловості, основні 
споживачі енергоресурсів  ‒ це транспорт  і житлово-комунальне господарства, на які припадає понад 50 % 

спожитих ресурсів. На сферу послуг та інші галузі господарства у 2007 р. припадало всього 12 % спожитих 
енергоресурсів. 
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Рис. 7.10. Структура кінцевого споживання енергоресурсів  

в основних галузях господарства Чеської Республіки у 2007 р. 

 
Чеська економіка до початку 1990-х рр. була енерговитратною з високим рівнем енергоємності. У 

результаті трансформаційних процесів рівень енергоємності економіки країни помітно знизився. Якщо в   
1991 р. на 1 тис. крон виробленого ВВП в країні затрачалося 0,9 ГДж. енергії, то у 2008–2010 рр., завдяки 
залученню нових технологій та веденню енергоощадної політики, рівень енергоємності господарства 
скоротився на 40 % і становив 0,5 ГДж. (рис. 7.11). 

 

 
 

Рис. 7.11. Динаміка рівня енергоємності господарства Чеської Республіки в 1990–2010 рр. 
Джерело : Statistická ročenka České republiky 2012. – Praha : Český Statistický Úřad. – 2012. – S. 474. 

 
Паливна промисловість – базова галузь економіки, яка забезпечує паливом підприємства, що 

виробляють електроенергію й тепло, індивідуальних споживачів (тобто населення), дає сировину для 
виробництва газу, коксу для металургійної промисловості, постачає нафту для нафтопереробних заводів, 
природний газ для подальшої переробки, забезпечує сировиною хімічну промисловість
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.
 
Основні споживачі 

палива ‒ промисловість, транспорт і житлово-комунальне господарство. Головне джерело виробництва 
електроенергії на ТЕС і ТЕЦ великих міст – буре вугілля. Геологічні запаси бурого вугілля у двох 

Підкрушногірських басейнах перевищують 8,7 млрд т, із яких для розробки придатні 2,1 млрд т. Буре вугілля 
видобувають три видобувні компанії майже виключно відкритим способом у великих кар’єрах, на двох 
основних родовищах бурого вугілля. Видобуток у єдиній чеській підземній буровугільній шахті зупинено в 
1997 р. Кам’яне вугілля видобувають винятково шахтним способом. Загалом у 2002 р. видобуто 14,4 млн т 
енергетичного й коксівного вугілля та 48,9 млн т бурого вугілля

339
. У 2008 р. в країні  загальні обсяги 

видобутку вугілля дещо знизилися  й видобуто 12,7 млн т кам’яного вугілля та 47,5 млн т бурого (табл. 7.3 і 
рис. 7.7).  

Таблиця 7.3 
Основні показники розвитку паливно-енергетичного комплексу  

Чеської Республіки у 2006–2012 рр.* 
 

Показник 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Виробництво електроенергії, млн кВт/год 84 361 88 198 83 518 82 250 85 910 87 561 87 573 

Експорт електроенергії, млн кВт/год 24 067 26 357 19 989 22 230 21 590 27 501 28 707 

Імпорт електроенергії, млн кВт/год 11 466 10 204    8520    8586    6642 10 457 11 587 

Чисте споживання електроенергії, млн кВт/год 60 368 60 344 60 594 57 859 60 050 59 579 59 781 

Видобуток кам’яного вугілля, тис. т 13 385 12 894 12 663 11 001 11 435 11 265 11 440 

Видобуток бурого вугілля й лігніту, тис. т 49 059 49 295 47 537 45 416 43 774 46 639 43 533 

Виробництво буровугільних брикетів, тис. т       345      247      156      170      145          0 0 

Виробництво коксу, тис. т     3428    3258    3399     2295      548    2467     2467 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

                                                 
338

 Energy and Resources – Czech Republic [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://earthtrends.wri. org. 
339

 Central and Eastern Europe and the CIS. Part II – Country Profiles. Czech Republic [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www. worldenergy.org/wec-geis/publications/reports/coal/country_profiles/czech.osp. 



 
275 

Частка Чеської Республіки у світовому видобутку кам’яного вугілля у 2007 р. становила 1,0 %. У           
2009 р. видобуток  обох видів вугілля ще більше знизився у зв’язку з економічною кризою. Кам’яного вугілля 
видобуто 10,6 млн т, що на 17,8 % менше, ніж у 2006 р. Зменшився видобуток бурого вугілля до 45,3 тис. т, 
що на 8 % менше, ніж у 2006 р., а також лігнітів. Аналогічно зменшилося й виробництво буровугільних 
брикетів і коксу (табл. 7.3). У наступні роки видобуток кам’яного вугілля не набагато збільшився й коливався 
за видами вугілля. У 2010 р. видобуто 6023 тис. т коксівного вугілля і 5412 тис. т енергетичного вугілля, а у 
2012 р. видобуток коксівного зменшився до 5049 тис. т, проте зріс видобуток енергетичного вугілля до              
6391 тис. т. У 2011 р. загалом спожито 7,3 млн т кам’яного вугілля, а у 2012 р. споживання зменшилося до 
6,8 млн т. Найбільше його споживається в Моравсько-Сілезькому (87 % у 2012 р.) й Оломоуцькому (понад 
400 тис. т) краях та м. Празі. В інших краях кам’яне вугілля споживається в невеликих кількостях, тільки в 
Середньочеському й Пардубецькому краях, де розвинуті металургія та теплова енергетика, щорічно 
споживається близько 200 тис. т вугілля. 

Чеська Республіка більш багата на буре вугілля, ніж на кам’яне. У країні зареєстровано 54 родовища 
бурого вугілля, із яких 10 експлуатується. Частка Чеської Республіки у світовому видобутку бурого вугілля у 
2009 р. становила 4,9 %. За загальним обсягом його видобутку ЧР у 2007 р. займала 8-ме місце у світі й 5-те 
у Європі. Обсяги видобутку бурого вугілля можна було б нарощувати, проте цьому перешкоджають 
територіальні ліміти на видобуток, установлені урядом Чехії в 1991 р. із метою охорони навколишнього 
середовища. Міністерство промисловості й торгівлі Чехії вже вносило пропозицію щодо зміни лімітів 
видобутку бурого вугілля таким чином, щоб його було достатньо для експлуатації нових ТЕЦ потужністю 
3000 мегават.  

За останні 10 років видобуток бурого вугілля мав тенденцію до зменшення його обсягів (табл. 7.3 і           
рис. 7.7). Найбільший спад видобутку був у 2010 р. через економічну кризу, коли було видобуто 43,8 млн т 
бурого вугілля разом із лігнітами. У 2011 р. видобуток цього виду палива дещо зріс (на 2,7 %), проте у      
2012 р. знову зменшився до 43,5 млн т (табл. 7.3).  

Основний район видобутку бурого вугілля ‒ Північночеський вугільний басейн в Устецькому краї, де 

щорічний видобуток становить близько 38 млн т цього виду палива. Основний видобуток зосереджено між 
містами Хомутов, Мост і Біліна. Він ведеться переважно в кар’єрах. Один із найбільших кар’єрів країни 
розміщений поблизу м. Біліна й займає площу близько 40 км

2
, проте найбільше бурого вугілля 

видобувається на виробничому комплексі кар’єру в Коморжанах поблизу м. Мост. Великі вугільні кар’єри 
розміщені також поблизу м. Мост (Лежаки), між Хомутовим і Тушиміце (рис. 7.12), а також поблизу Усті-над-
Лабем. Вугілля басейну постачається в більшість країв, тоді як вугілля Соколовського басейну – переважно 

на місцеві теплові електростанції в південні райони країни.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 7.12. Буровугільний кар’єр Тушіміце-Лібуш 
Джерело : http://cs.wikipedia.org/wiki/Lom_N%C3%A1stup_-_Tu%C5%A1imice. 

 
Соколовський вугільний басейн у Карловарському краї – другий значний район видобутку вугілля: 

щорічний видобуток тут становить близько 7 млн т бурого вугілля. Вугілля переважно добувають в околицях 
міста Соколов та поблизу Ходова.  

Якість бурого вугілля різна, проте переважає вугілля з високим умістом вологи, золи й сірки. Воно є 
енергетичною сировиною для ТЕС і використовується для виробництва вугільних брикетів. Основним 
центром брикетування вугілля є Вржесова у Соколовському басейні, проте в останні роки виробництво 
буровугільних брикетів різко скоротилося через падіння попиту на них й у 2011 р. практично припинилося. 
Найбільше бурого вугілля споживають у Карловарському, Середньочеському та Пардубецькому краях, де 
щорічно витрачається переважно на енергетичні цілі по 4–5 млн т. Проте найбільшим споживачем є 
енергетичне й житлово-комунальне господарство Устецького краю, де у  2011 р. спожито близько 26 млн т 
бурого вугілля (53 % усього видобутого вугілля в країні). У 2012 р. рівень споживання бурого вугілля в цьому 
краї зменшився до 21,2 млн т., як і загалом по країні (41,06 млн т).  

У Чеській Республіці донедавна добували також лігніт (близько 2 млн т), який через низьку якість 
використовують переважно на місцях видобутку як сировину для ТЕС. Основну частину лігніту добували  
поблизу Годоніна (Південноморавський край) у шахтах. Обсяги видобутку лігніту щорічно зменшувалися й у 
2009 р. становили 262 тис. т, а у 2010 р. зовсім припинилися через вичерпання запасів.   

Чеська Республіка володіє значними покладами кам’яного вугілля. Його розвідані запаси становлять 
близько 10 млрд т, із яких близько 58 % є економічно достовірними. Передусім, 37 % достовірних його 
запасів класифікуються як бітумне вугілля, 60 % ‒ як суббітумне вугілля й 3 % – як лігніти. 

Головний район видобутку кам’яного вугілля – Остравсько-Карвінський вугільний басейн. Загальна площа 
басейну ‒ 950 км

2
. Запаси вугілля складають близько 11 млрд т до глибини 1800 м, 6–7 млрд т до глибини    

1000–1200 м. Щорічний видобуток тут в останні роки стабілізувався та складає близько 11 млн т кам’яного 
вугілля. Басейн розміщений на північному сході країни й лежить у чеському секторі Верхньосілезького 
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кам’яновугільного басейну в районі міст Острава, Карвіна, Фрідек-Містек, Пасков і Старжич. На сході Сілезького 
регіону розміщені 16 підземних шахт. Видобуток коксівного й енергетичного вугілля ведеться на глибинах від 
500 до 1600 м. Мінімальна товщина вугільного пласта становить 0,6 м. До 80 % − вугілля придатне для 

коксування. Також існують інші вугільні  басейни, окрім вищевказаних, але їхнє значення дуже незначне на 
сучасному етапі. Так, кам’яне вугілля в невеликих обсягах видобувають у Кладненському, Трутновському, 
Пльзеньському й Росіцькому басейнах і використовують на місцеві потреби. У 2003–2009 рр. рівень видобутку 
кам’яного вугілля в Чехії коливався в межах 12–14 млн т щорічно. У 2010–2012 рр. він стабілізувався та 
становив понад 11 млн т (табл. 7.3 і рис. 7.7).   

У Чеській Республіці наявні невеликі запаси антрацитового вугілля. На початку 1990-х рр. антрацит 
видобували на п’яти родовищах. Неприбутковий видобуток згорнуто на трьох малих вугільних родовищах у 
1995 р. У 2002 р. припинено видобуток вугілля на родовищі в Кладно. Нині антрацит видобуває лише одне 
компанія – ОКД в Остраві, громадське підприємство з обмеженою відповідальністю.  

Близько половини видобутого кам’яного вугілля є коксівним. Кокс отримують за допомогою карбонізації 
коксівного вугілля Остравсько-Карвінського басейну безпосередньо на місці видобутку. Кам’яне вугілля 
наполовину переробляють у кокс, частина його йде на виробництво електроенергії, використовується на 
промислових підприємствах для виробництва опалювальної й промислової пари. Видобуток кам’яного 
вугілля орієнтується здебільшого на потреби коксохімічної промисловості та чорної металургії країни. 
Щорічно виробляють понад 3 млн т коксу, проте в період економічної кризи обсяги скоротилися до 2,5 млн т             
(табл. 7.3). Основну частину коксу виробляють у Карвіні й Остраві, а також у Тршинці та Кладно. Найбільший 
коксохімічний завод розміщений у м. Карвіна Моравсько-Сілезького краю. Коксохімічні заводи функціонують 
на всіх металургійних комбінатах. Моравсько-Сілезький край – безперечний лідер із використання коксу, на 

підприємствах якого споживають близько 98 % виробленого коксу в країні.  
Окрім коксівного вугілля, що споживається металургією, більшість бітумного вугілля країни 

використовується електростанціями для виробництва електроенергії, а також промисловими та приватними 
споживачами відповідно до заощадливих технологій. Ця модель використання також належить до 
суббітумного вугілля, яке все ще є головним паливом для електростанцій країни. Частка вугілля як 
енергетичного ресурсу у виробництві електроенергії висока й становить 60 %. 

Із 1990 р. в Чехії загальний видобуток бітумізованого вугілля зменшився на 35 % до 14,4 млн т у 1999 р., 
у той час як видобуток суббітумів та лігнітів зменшився наполовину – із 79 млн т у 1990 р. до менш ніж 45 млн т 
у 1999 р. Вагому частку (близько 60 %) виробництва бітуму в країні складає коксівне вугілля. У 1998 р. 
експорт бітумного й суббітумного вугілля становив 10,5 млн т, що рівнозначно майже 15 % видобутку
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2008 р. загальний експорт вугілля складав 7,5 млн т, або 12,5 % від загального видобутку. Частка кам’яного 
вугілля, яке експортується в країни світу, щорічно збільшується. У 2009 р. вона становила 56,7 % від 
загального видобутку проти 41,2 % у 2008 р., проте в останні роки через економічну кризу та спад попиту в 
країнах ЄС обсяги експорту зменшилися. Нині щорічно Чеська Республіка експортує понад 6 млн т кам’яного 
вугілля в сусідні країни, проте водночас ввозиться близько 2 млн т коксівного вугілля для потреб 
металургійної промисловості переважно з Польщі. Частка бурого вугілля, що йде на експорт, – невелика   

(2,6 %). У 2010 р. експортовано 1,1 млн т бурого вугілля. Загалом вугілля з Чеської Республіки експортується 
переважно до Словаччини, Німеччини та Австрії.  

Нафта й нафтопродукти займають помітне місце в енергетичному балансі країни. Місцеві нафтові 
ресурси мають обмежені запаси. Підтверджені запаси нафти в Чехії складають 2,3 млн т, із яких 
промисловими є 1,2 млн т. Офіційно задекларовано, що встановлені відновлювальні запаси нафти 
становили 11 млн т у кінці 1999 р., а встановлені загальні запаси оцінювалися 14 млн т. У додаток до них ще 
оцінюється й наявність додаткових 13 млн т відновлювальної  нафти. На початок 2012 р. загальні запаси 
нафти оцінювалися 30,9 млн т. На південному сході країни в околицях Годоніна, Грушки, Дубнян і Бржецлава 
розміщено декілька нафтових родовищ, загальний видобуток нафти з яких у 1999 р. становив лише близько 
175 тис. т. У Чехії є всього 34 нафтових полів, із яких експлуатується 27. У країні до 2005 р. в середньому за 
рік добували близько 300 тис. т нафти

341
. У 2008 р. видобуто 242 тис. т нафти, проте в наступні роки він ще 

більше скоротився й у 2012 р. видобуто всього 158 тис. т нафти (рис. 7.13). Місцевий видобуток не відіграє 
істотної ролі та покриває тільки 1 % потреб країни в нафті.  

Більшість внутрішнього споживання нафти й рідкого палива забезпечується за рахунок імпорту. 
Внутрішнє виробництво нафти в Чеській Республіці покриває лише близько 4 % споживання. Сучасний 
рівень внутрішнього споживання нафти (основного джерела енергії) в Чеській Республіці коливається в 
межах 7–8 млн т. Споживання сирої нафти та нафтопродуктів становило у 2000 р. в середньому 187 тис. 
барелів у день. Рідке паливо в Чехії найбільше використовують у транспорті. Його частка у виробництві 
електроенергії, у сфері опалення та в домашньому господарстві мінімальна. 

Важлива частина імпорту забезпечується через нафтопроводи, які мають велику протяжність. Спочатку 
нафту імпортували лише по нафтопроводу «Дружба» з Російської Федерації в район Літвінова (у 2009 р. – 
5,4 млн т). У 1996 р. уведено в дію нафтопровід з Інгольштадту (ФРН) через Літвінов до м. Кралупи-над-
Влтавоу, по якому постачається 1,5 млн т нафти. Цим нафтопроводом транспортується близько 20 % від 
загальної кількості імпортованої нафти. Близько 70 % забезпечується поставками з Росії. Основними 
експортерами російської нафти на чеський ринок є ВАТ «Татнафта» і ВАТ «Башнафта». Незначна частина 
нафти імпортується Чехією з Азербайджану (у 2009 р. – 1380 тис. т), Казахстану (290 тис. т), Сирії й інших 
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країн. В останні роки намітилася тенденція до зменшення обсягів імпорту нафти. Загалом у 2008 р.  
імпортовано 8,1 млн т нафти, а у 2010 р. – 7,73 млн т та у 2011 р. – 6,94 млн т. 

 

 
 

Рис. 7.13. Видобуток нафти в Чеській Республіці в 1987–2011 рр. 

 
За розвідку та видобуток нафти в Чехії відповідає державна компанія «Моравске нафтове доли»            

(м. Годонін). Вона щорічно інвестує на роботи з розвідки нафти й газу, переважно на півдні Моравії, 500 млн 
чеських крон. В останній час компанія відкрила нові перспективні родовища в Угржіцах і Жарошицах. 
Нещодавно канадська компанія «Геокан Енерджі» в співпраці з двома чеськими компаніями – «Унего» та 
«Ческа Нафтарска Сполечность» – отримали дозвіл на чотирирічну розвідку нафти й газу в єдиному 
нафтогазовому басейні в країні. 

Наразі в Чеській Республіці є два основних нафтопереробні заводи (Літвіновський і Кралупський), 
сумарна потужність яких ‒ 51 млн барелів у рік.  Обидва ці заводи зараз частково приватизовані, проте 

значна частка акцій належить державі. Також є ще третій невеликий нафтопереробний завод у Пардубіце, 
потужність якого – 20 тис. барелів у день. Очікується, що іноземні інвестиції та технології значно збільшать 

ефективність чеських нафтопереробних заводів
342

. Загалом за рік Чехія переробляє 6–6,5 млн т нафти, із 
яких 80 % забезпечується поставками з Росії. Основними суб’єктами на нафтовому ринку Чехії є холдинг 
«Уніпетрол», державна компанія «Меро» (держрезерви нафти й нафтопродуктів) і компанія «Чепро» 
(система внутрішніх нафто- й продуктопроводів). 

Розвідані геологічні запаси природного газу в Чеській Республіці оцінюються в 30,2 млрд м
3
, 

 
із яких для 

промислового використання доступні 6 млрд м
3
 (табл. 2.1). Із 94 наявних родовищ природного газу нині 

експлуатується 52. На сучасному етапі загальне щорічне споживання природного газу в Чехії становить 
близько 10 млрд м

3
, із яких близько 98 % імпортується. Понад 2 % спожитого газу (120–150 млрд м

3
 у рік) 

видобувають на газовому родовищі в районі Годонін – Бржецлав у Південній Моравії біля австрійського й 
словацького кордонів компанією «Медуза Нафта & Газ», філіалом британської компанії «Рамко», а невелику 
кількість газу виробила також компанія «МНД». У 2008 р. загалом видобуто 168 млн м

3 
природного газу, що 

на 20 млн м
3
 більше, ніж  у 2007 р.

 
Метановий газ отримують в Остравсько-Карвінському басейні (Жуков біля 

Чеські Тешина). Із шахтних штолень в Остравсько-Карвінському кам’яновугільному басейні викачують так 
званий дегазаційний (карбоновий) газ. Загальний обсяг видобутого газового палива всіх видів у 2009 р. 
становив 180 млн м

3
, а у 2012 р. – 263 млн м

3
. Чеський природний газ забезпечує невелику частину 

внутрішніх потреб, тому імпортний газ відіграє помітну роль в енергетичному балансі країни. Основну роль у 
постачанні природного газу по магістральному газопроводу «Союз» і транзитному газопроводу Росія – 
Західна Європа належить Росії. Газова галузь потребує додаткових підземних сховищ. Їх сукупний об’єм 
складає 2,855 млрд м

3
, із них 1 млрд м

3
 розміщені в сховищах Німеччини й Словаччини.  

Більшість природного газу в Чеській Республіці постачається магістральними газопроводами, які мають 
значну протяжність. Донедавна потреби в природному газі в Чеській Республіці забезпечувались імпортом із 
Російської Федерації, а також меншою мірою ‒ із Норвегії та Німеччини. Наразі обсяг імпорту газу з 

Російської Федерації співвідноситься до обсягу імпорту газу з Норвегії як 3:1.  
Внутрішнє споживання природного газу покривалося понад усе купівлею в російських і норвезьких 

постачальників. Імпорт газу зріс із 7,138 млрд м
3
 у 1990 р. (імпорт лише з Росії) до 9,73 млрд м

3  
у 2002 р. (імпорт із 

Росії та Норвегії). Імпорт із Росії покривав ¾ потреб Чехії в природному газі. У 2008 р. імпорт природного газу 
дещо знизився до 8,2 млрд м

3
 у 2009 р., що пов’язано з помітним спадом обсягів виробництва в 

енергоспоживаючих галузях. Проте у 2010–2011 рр. обсяги імпорту природного газу дещо збільшилися й у 2011 р. 
становили 9,3 млдрд м

3
. Із власних ресурсів забезпечено близько 1 % усього спожитого газу в країні. Щорічні 

потреби природного газу в ЧР коливаються в межах від 9,0 до 9,7 млрд м
3
. У  2009 р. спожито 8,125 млрд м

3
 

природного газу. Основні споживачі природного газу ‒ житлово-комунальне господарство (30 %), 

промисловість і будівництво (35 %) та виробництво мінеральних добрив (35 %). Найбільшими споживачами 
природного газу є підприємства, організації й населення Праги, Моравсько-Сілезького, Південноморавського, 
Середньочеського та Устецького країв. Найменше природного газу споживається в Карловарському, 
Краловеградецькому, Пардубецькому й Злінському краях та краї Височіна. 
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Чехія має значну частку в транзиті природного газу в Центральну Європу. У 2003 р., відповідно до 
транспортних і купівельних угод, 51,64 млрд м

3
 доставлено до пунктів доставки на кордонах зі Словаччиною 

та Німеччиною. Із цієї величини 9,43 млрд м
3
 призначалося для використання Чеською Республікою. Газова 

система «Трансгазу» складається з транзитної мережі газопроводів загальною протяжністю 2455 км, 
внутрішньої мережі протяжністю 1183 км і підземного газосховища. Упродовж останніх 15 років загальне 
споживання газу зросло на 43 %, у той час як майже на 7 % зменшилося споживання нафти й рідкого 
палива

343
. Чехія у сфері енергетичної політики має наміри діяти в руслі вимог ЄС і планує до 2020 р. знизити 

обсяги імпортного газу з одного джерела (фактично з Росії) до 65 %. 
Понад половину штучного газу виробляють коксохімічні заводи Моравсько-Сілезького краю (Острава, 

Тршинець, Карвіна). Загалом у 2011 р. коксохімічні заводи виробили 1,11 млрд м
3
 регенерованого газу. На 

газових заводах буре вугілля газифікується під високим тиском. Світильний газ видобувають також із вугілля 
Соколовського басейну на паливно-енергетичному комбінаті у Вржесовій біля Ходова. У Північночеському 
вугільному басейні вугілля газифікується на заводах в околицях Усті-над-Лабем (Ужин), а також на хімічному 
комбінаті в Літвінові. Решту газу отримують на крекінгових очисних і компресорних станціях та міських 
газових заводах. 

Функціонуванню газового господарства сприяє наявність підземних газосховищ, куди під тиском газ 
поступає на літній період, а в зимові місяці в умовах підвищеного попиту, він подається в розподільчу мережу 
(Лаб – Північна Чехія; Грушки – Південна Моравія; Пршибор – Північна Моравія). Основну частину газу 
використовують у промислових цілях і в комунальному господарстві. Це сприяє зниженню забруднення повітря 
й тим самим зниженню також транспортних витрат та покращенню навколишнього середовища. 

Електроенергетика має вирішальне значення для розвитку економіки Чеської Республіки. До кінця 
1970-х рр. електроенергія переважно вироблялася на електростанціях, які працювали на вугіллі й 
розміщувалися поблизу вугільних родовищ у північній і східній частині Чехії. Виробництво електроенергії 
помітно зростало: із 24,5 млрд кВт/год у 1960 р. до 45,2 – у 1970 р., 87,4 – у 1988 р. і 83,5 млрд кВт/год – у 
2008 р. (табл. 7.3). У 2009 р. у зв’язку зі світовою економічною кризою виробництво електроенергії всіма 
електростанціями знизилося до 82,2 млрд кВт/год, проте після покращення економічної ситуації обсяги 
виробництва електроенергії знову зросли й становили 87,6 млрд кВт/год у 2012 р. (табл. 7.3). У 2010 р. Чехія 
займала 36 місце у світі й 13 місце ‒ у Європі за обсягами річного виробництва електроенергії.  

Структура встановлених енергетичних потужностей за останнє десятиліття мало змінилася. Загальна 
потужність електростанцій ЧР у 2008 р. ‒ 17 724 МВт. У 2012 р. встановлені потужності на всіх 

електростанціях країни досягли 20 520 Мвт. Більшість електростанцій перебувають у власності акціонерної 
компанії «ČEZ», яка має 15 вугільних ТЕС, дві атомні, 30 ГЕС, одну вітрову та три сонячні електростанції й 
виробляє близько три чверті загального обсягу виробництва електроенергії в країні. Як і раніше, домінують 
теплові електростанції (57,3 %). Ядерна енергетика – друга за значенням у країні, хоча її частка дещо 

зменшилася відносно 2008 р. (19,7 % у 2012 р.) (рис. 7.14).  Порівняно невеликою в структурі встановлених 
енергетичних потужностей у країні є частка гідроелектростанцій (ГЕС) – усього 10,8 % у 2012 р. проти 12,4 % 
у 2008 р. Незначна частка припадає на енергетичні установки, які використовують альтернативні й 
нетрадиційні види енергоресурсів (біомаса, сонячна енергія, біогаз, вітрова енергія тощо).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 7.14. Структура встановлених потужностей в енергосистемі  

Чеської Республіки за типами електростанцій у 2008 р. 
 

Основна частина спожитої в Чеській Республіці електроенергії виробляється на ТЕС (57,8 % у 2008 р.), 
які працюють на бурому й кам’яному вугіллі (табл. 7.4). У 2011 р. частка теплових електростанцій у 
виробництві електроенергії зросла до 61,6 %, проте у 2012 р. знизилася до 59 %. В останні два десятиліття 
зростає також частка електроенергії, виробленої на АЕС (із 31,8 % у 2008 р. до 34,6 % у 2012 р.) та ГЕС 
(відповідно, 2,8 % і 3,4 %) (табл. 7.4, 7.5 і рис. 7.15). Збільшилося виробництво електроенергії також на 
основі використання альтернативних джерел енергії, особливо сонячної. Якщо до 2007 р. сонячна енергія 
для виробництва електроенергії в ЧР практично не використовувалася, то у 2012 р. вироблено 2,17 млрд 
кВт/год електроенергії й частка геліостанцій становила 2,5 %. Зросло також виробництво електроенергії на 
вітрових електростанціях до 417 млн кВт/год (табл. 7.5). 

                                                 
343

 An Energy Overview of the Czech Republic [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fossil.energy.gov/ 
international/ czekover.html. 



 
279 

 
 

Рис. 7.15. Структура виробництва електроенергії 

на різних типах електростанцій Чеської Республіки у 2012 р. 
 

Таблиця 7.4 
Виробництво електроенергії в Чеській Республіці у 2008 р.* 

 

Електростанції 
Виробництво електроенергії, 

ГВт/год 
Частка у виробництві 

електроенергії, % 

Атомні 26 551 31,8 

Електростанції на кам’яному вугіллі     6111    7,3 

Електростанції на бурому вугіллі 42 212 50,5 

Електростанції на рідкому паливі     188   0,2 

Електростанції на газі    4376   5,2 

Акумулюючі й проточні гідравлічні    2024   2,4 

Гідравлічні       362   0,4 

Електростанції на біомасі    1231   1,5 

Електростанції на біогазі     215   0,3 

Вітрові      245   0,3 

Сонячні         13   0 

Усього 83 518 100,0 
* Складено за: Česká energetika v souladu s energetickou politikou Evropské unie. – Praha : Energetický komitét České republiky, 

2010. – S. 16. 

 
Динаміка споживання електроенергії в ЧР характеризується домінуючою тенденцією до зростання. 

Якшо в 1999 р. спожито 50,86 млрд кВт/год., то у 2004 р. ‒ 57,12 млрд кВт/год. Протягом останніх років 

загальне споживання електроенергії стабілізувалося на рівні близько 60 млрд кВт/год (у 2008 р. – 60,95 млрд 
кВт/год), проте у 2012 р. воно знизилося до 59,8 млрд кВт/год через недовантаження промислових 
підприємств й економічну кризу та впровадження енергоощадних технологій (табл. 7.5). Основними 
споживачами електроенергії є підприємства промисловості, транспорту, будівництва й житлово-
комунального господарства. Найбільші енергоємні виробництва сконцентровані на підприємствах чорної та 
кольорової металургії, видобувної й хімічної промисловості й машинобудування. Домінуючу роль на 
чеському ринку електроенергії відіграє акціонерне товариство «ЧЕЗ», яке утворене на початку 1990-х рр. у 
результаті реалізації ринкових принципів у сфері електроенергії з державної компанії «Чеські енергетичні 
заводи». Окрім ЧЕЗ, на чеському енергоринку здійснюють діяльність німецькі компанії E.ON, RWE і GESO.   

Таблиця 7.5 
Основні показники розвитку електроенергетики 

Чеської Республіки у 2000–2012 рр., млн кВт/год* 
 

Показник 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Виробництво електроенергії,  
  у т. ч. на: 

73 466 82 576 84 361 88 198 83 518 82 250 85 910 87 561 87 573 

  теплових електростанціях 57 563 54 802 55 009 59 375 54 333 51 682 53 580 53 928 51 696 

  гідравлічних електростанціях    2313    3027    3257   2524    2376    2983    3381    2835   2963 

  вітрових електростанціях         0       21       49     125      245      288      335      397      417 

  сонячних електростанціях         0        0         0        2       13       89     616   2118    2173 

  атомних електростанціях 13 590 24 728 26 046 26 172 26 551 27 208 27 998 28 283   3024 

Загальне споживання електроенергії 53 041 58 530 60 368 60 344 60 954 57 859 60 050 59 579 59 781 

Кінцеве споживання електроенергії,   
у т. ч.: 

47 968 53 729 55 541 55 924 56 523 53 424 55 612 54 918 55 161 

    у виробництві й сфері послуг 34 136 39 010 40 343 41 278 41 820 38 737 40 584 40 718 40 580 

    у  домашньому господарстві 13 822 14 719 15 198 14 646 14 703  14687 15 028 14 200 14 581 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 
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У просторовому аспекті споживання електроенергії розподіляється по країні нерівномірно, найбільше – у 
Празі (понад 30 % від усієї спожитої електроенергії в країні), Моравсько-Сілезькому, Устецькому, 
Середньочеському й Південноморавському краях, оскільки там розміщена переважна більшість енергоємних 
виробництв і промислових підприємств, сконцентрована інфраструктура житлово-комунального господарства у 
великих містах. Найменше електроенергії споживається в Карловарському, Краловеградецькому, Ліберецькому 
краях і краї Височіна  (1,1–1,4 млрд мегават/год щорічно). 

Значне також споживання теплової енергії. У 2004 р. спожито 10 669,7 млн ГДж теплової енергії               
(табл. 7.6). Загальний їх обсяг у ЧР у 2012 р. – 59 781 ГВт/год (68 % від загального виробництва), причому 

витрати на власне виробництво енергії становили 6485 ГВт/год (7,4 %), утрати в електромережах єдиної 
енергетичної системи країни – 4167 ГВт/год (4,8 %).  

Таблиця 7.6 
Споживання основних видів палива  

та енергії в Чеській Республіці у 2004–2011 рр.* 
 

Назва палива й одиниця вимірювання 2004 р. 2009 р. 2011 р. 

Кам’яне вугілля, тис. т   9328    6602    7296 

Буре вугілля і лігніти, тис. т 44 912 41 146 42 800 

Кокс, тис. т    3209    2234    2640 

Природний газ, млн м3 5696,5 4371,8 4701,9 

Електрична енергія, млн кВт/год 43 556 44 564 46 098 
* Складено за: Consumption of Selected Fuels and Electricity: by CZ-NACE between 2002 and 2004 // www.czso.cz; Статистичні 

дані Чеського статистичного управління. 

 
Чеська Республіка – одна з небагатьох держав Європи, чистих експортерів електроенергії нарівні з 

Німеччиною й Францією. Найбільше електроенергії експортується в Німеччину, Словаччину та Австрію. У 
2012 р. всього експортовано 28,7 млн кВт/год електроенергії, що значно більше, ніж у 2008 р.                            
(20 млн кВт/год)

344
. Одночасно з Польщі імпортується понад 75 % імпортної електроенергії із 11,6 млн кВт/год 

загального обсягу імпорту. Загальний баланс експорту й імпорту у 2012 р. становив 17,1 млн кВт/год 
електроенергії  (19,5 % від загального обсягу виробленої електроенергії), що на 9,4 % менше, ніж у 2007 р. 
(16,2 млн кВт/год). Протягом 2000–2012 р. позитивне сальдо експорту та імпорту електроенергії мало 
тенденцію до зростання з певними коливаннями в окремі роки залежно від економічної ситуації в країні. 
Якщо у 2000 р. сальдо експорту й імпорту електроенергії становило 10 млн кВт/год, то перед вступом ЧР до 
ЄС у 2003 р. воно зросло до 16,2 млн кВт/год, потім знизилося до 11,5 млн кВт/год у 2008 р., а після деякого 
економічного підйому у 2012 р. досягло 17,1 млн кВт/год. Такі коливання зумовлені економічною ситуацією як 
у Чехії, так і в країнах-сусідах.  

Розміщення енергетичних ресурсів в країні значною мірою формує й розміщення електроенергетичних 
баз. У Підкрушногір’ї таку базу створено на основі видобутку бурого вугілля, а в Сілезії – кам’яного. Решта 
енергетичних баз мають змішаний характер і другорядне значення: Центральночеська (район Кладно 
(вугілля), Влтава (гідроенергія)), Південноморавська (Ославани – Годонін), Полабська (що використовує 
водні ресурси та привізне вугілля з Північночеського басейну). Нерівномірність у розміщенні 
електроенергетичних об’єктів долається за допомогою будівництва АЕС, особливо в місцях найбільшого 
споживання електроенергії.  

Теплові електростанції (ТЕС) локалізуються, передусім, у місцях видобутку вугілля, особливо бурого й 
лігнітів. У результаті такої орієнтації відпадає необхідність у дорогих перевезеннях низькоякісного 
енергетичного вугілля. Частина теплових електростанцій працює на мазуті, природному газі. Однак суттєве 
забруднення довкілля, особливо твердими (попіл, шлаки та ін.) і газоподібними відходами (двооксид сірки, 
сірководень та ін.), призводить до порушення екологічної рівноваги в природі. Тому останнім часом ТЕС 
намагалися розміщувати за межами урбанізованих районів, орієнтуючись при цьому більше на наявність 
зручного транспорту й центрів споживання. Через значне споживання води теплові станції розміщені поблизу 
водних артерій чи безпосередньо на них. У країні діє 16 великих ТЕС, які мають потужність понад 200 МВт, а 
загальна їх потужність у 2008 р. в ЧР становила 11 264 МВт (63,5 % усіх енергетичних потужностей). У            
2009 р. загальна потужність ТЕС у країні дещо зросла до 11 598 МВт за рахунок модернізації  діючих 
електростанціях і введення в експлуатацію нових потужностей. У 2009 р. ТЕС виробили дещо меншу 
кількість електроенергії, порівняно з 2008 р., (51 682 ГВт/год.)

345
. У наступні роки на них збільшено 

виробництво електроенергії. Так, у 2012 р. вироблено 51 696 ГВт/год електроенергії (59,1 % усієї виробленої 
електроенергії в країні), що на 4,3 % менше, ніж у 2011 р. (рис. 7.14 і табл. 7.5). 

Головна електроенергетична база країни ‒ у Підкрушногір’ї. Її формують декілька енергетичних 

комплексів теплових станцій, потужність яких нарощувалася в декілька етапів. Найбільші ТЕС розміщені 
поблизу Кадані поблизу Прунержова (загальна потужність – 1710 МВт) і Тушиміце (1460 МВт), а також у 

Почерадах біля Лоуні (1000 МВт – друга за потужністю ТЕС у країні) й Ледвіце близько від Духова (640 МВт). 
Найпотужнішою ТЕС у Чехії є теплова електростанція Прунержов ІІ поблизу Хомутова, яка працює на бурому 
вугіллі й має потужність 1050 МВт (рис. 7.16). Менш потужні ТЕС – у Коморжанах, Ервеніце, Літвінові, Усті-

над-Лабем (рис. 7.17). У західній частині Підкрушногір’я, у Соколовському басейні, розміщена ТЕС Тісова 
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поблизу Соколова (520 МВт). Дещо менша станція ‒ частина паливно-енергетичного комбінату у Вржесовій 

(220 МВт), яка працює на природному газі. 
 

 
 

Рис. 7.16. Найпотужніша теплова електростанція Прунержов ІІ 
Джерело  : Seznam tepelných elektráren v České republice // http://cs.wikipedia.org/wiki/ 

Seznam_tepeln%C3%BDch_elektr%C3%A1ren_v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice. 

 
Другу електроенергетичну базу країни утворює Полабська група ТЕС. Їх будували з орієнтацією на 

дешеві річкові перевезення північночеського вугілля по Лабі й на достатню кількість води, а також із 
урахуванням постачання їхньою енергією великих агломерацій та урбанізованих територій у районі Праги. 
Значна концентрація енергетичних потужностей у межах цієї бази склалася біля Мельніка, де побудовано 
три електростанції загальною потужністю 1072 МВт. На північночеському бурому вугіллі працюють також 
побудовані на Лабі ТЕС у Хвалетіцах (800 МВт) та Опатовіцах (363 МВт) (рис. 7.17). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.17. Найбільші електростанції Чеської Республіки 

 
Кількість теплових електростанцій, що використовують місцеве власне вугілля, у Чехії невелика. Вони 

переважно працюють на вугіллі з Мостецького чи Соколовського басейнів. Це електростанції в Трутнові, 
Пльзені, Празі, Кладно (306 МВТ) та в інших містах. Теплова станція в Чеське Будейовіце (Мідловари) 
використовувала донедавна в невеликому обсязі також місцевий лігніт.  

Енергетична база Моравії ‒ Остравський район. Тут діють менш потужні теплові станції при 

металургійних комбінатах, шахтах і в містах. Найпотужніші ТЕС розміщені в Остраві (Тршебовіце, Кунчіце), 
Карвіні й Гавіржові, які працюють на кам’яному вугіллі. Найпотужнішу електростанцію в Остравському 
промисловому районі побудовано на кордоні з Польщею – у Дєтмаровіцах (800 МВт), вона використовує 
вугільний пил і штиб. 

До Південноморавської енергетичної бази належать ТЕС у Годоніні, що працюють на місцевих лігнітах. 
Менше значення має електростанція в Росіцькому кам’яновугільному басейні, в Ославянах. 

Теплопостачання й енергопостачання великих міст забезпечують теплоелектроцентралі Праги, Брно, 
Пардубіц, Пльзеня та інших великих міст. Вони сприяють підвищенню економічності енергетичного 
господарства й покращенню довкілля в містах та їхніх околицях

346
. 

Ще одна вагома складова частина в розвитку електроенергетики в Чеській Республіці ‒ розвиток 

атомної енергетики. Частка атомної енергетики у виробництві електроенергії в Чехії зросла з 6,7 % у 1990 р. 
до 34,6 % у 2012-му (табл. 7.5 і рис. 7.15). Атомна електроенергетика в Чехії представлена двома атомними 
електростанціями в Дукованах і Темеліні. У Дукованах розміщено чотири атомних реактори потужністю              
412 МВт, які введено в дію протягом 1985–1988 рр. (рис. 7.18). У 1999 р. вони вже забезпечили близько 21 % 
виробництва чистої електроенергії в країні. Два реактори потужністю 1000 МВт діють на АЕС у Темеліні 
(поблизу Тршебіча Південночеського краю): перший із них уведено в дію в жовтні 2000 р., а другий – у кінці 
2001 р. У 2003 р. Темелінська атомна електростанція виробила в загальному 12,11 ТВт год енергії

347
. Нині 

загальна потужність АЕС в Чехії становить 4040 МВТ й у 2012 р. вони виробили 30 324 ГВт/год електроенергії 
(31,8 % у 2008 р. і 34,6 % – у 2012 р. від усього виробництва електроенергії в країні) (табл. 7.5).  
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Рис. 7.18. Атомна електростація в Дукованах 
Джерело : ttp://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_elektr%C3%A1rna_Dukovany. 

 
Будівництво та введення в дію виготовлених за російським проектом реакторів у Темеліні (рис. 7.19) 

викликало значне побоювання з боку сусідньої Австрії, уряд якої шукав запевнення щодо рівнів безпеки на 
атомних об’єктах і без успіху намагався бути залученим до кінцевих стадій перевірки й тестувань. Із часом у 
грудні 2000 р. підписано угоду між урядами двох країн, що дало змогу розв’язати суперечку. Австрійські 
експерти мають змогу брати участь у міжнародній оцінці впливу Темелінської АЕС на навколишнє 
середовище. Кінцева перевірка АЕС «Темелін-2» відзначила закінчення поточної ядерної програми Чеської 
Республіки. Будь-який подальший розвиток спиратиметься на політичні рішення на урядовому рівні. Одна з 
довготермінових цілей державної енергетичної політики після 2000 р. – прийняття рішення, на яких умовах 

продовжуватиметься атомна програма, перспективи пролонгації життєвого циклу наявних атомних ресурсів і 
необхідність будівництва нових атомних електростанцій. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7.19. Панорама атомної електростанції «Темелін» 

Джерело : http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_elektr%C3%A1rna_Temel%C3%ADn. 

 
Одним із джерел палива для атомної енергетики в країні донедавна були власні уранові руди. Після 

раннього старту в 1946 р., дослідження урану в країні було систематичним й інтенсивним упродовж періоду 
понад 40 років. Із 1990 р., однак, різко зросли витрати та завершилася розвідка родовищ урану на початку 
1994 р. 

Наразі в країні міститься 22 родовища урану, 20 із яких майже вичерпані чи закриті. На семи родовищах 
наявні ще промислові запаси уранових руд. На двох родовищах (Страз і Рожна) видобуток донедавна 
продовжувався, а в останні роки експлуатується тільки одне родовище (Рожна в краї Височіна), а ще два 
можуть бути розвідані й експлуатуватися в майбутньому. Видобуток у Стразі зменшувався за масштабами 
відповідно до програми відновлення й тепер зовсім припинено. Видобутий на чехословацьких рудниках уран 
із 1946 р. до 1990 р. експортувався до Радянського Союзу. У 1999 р. виробництво уранового концентрату 
становило 605 т, а сукупний видобуток сягнув близько 107 тис. т уранової руди, близько 86 % якої 
видобували на підземних шахтах

348
. У 2007 р. вироблено близько 300 т уранового концентрату, у наступні 

роки – менше (до   237 т у 2010 р.). 

На відміну від свого східного сусіда – Словаччини, – Чеська Республіка не є гірською країною, тому 
виробляє гідроелектроенергії менше ніж половину від обсягу гідроенергетики Словаччини. Загальний 
потенціал гідростанцій усіх розмірів є порівняно невеликим (технічні експлуатаційні потужності ‒                              
3978 ГВт год/рік). У 1999 р. загальне виробництво гідроенергії на ГЕС ‒ 1892 ГВт, що складало 48 % їхньої 

технічної потужності. У 2008 р. загальна встановлена потужність усіх ГЕС країни становила 2192 МВт, на них 
вироблено 2376 ГВт/год електроенергії. У 2012 р. загальна потужність ГЕС зросла до 2216 Мвт, на яких було 
вироблено 2963 ГВт/год (табл. 7.4 і 7.5). Частка ГЕС у структурі виробництва електроенергії ЧР залишається 
низькою – 2,8 % у  2008 р. та 3,4 % у 2012-му (рис. 7.15). 

Уперше в Чехії використання водної енергії розпочато в кінці ХІХ ст. на водяному млині в Пісеку. На 
початку ХХ ст. побудовано дві перші невеликі ГЕС на річках Тешнове й Штваніце. До Другої світової війни на 
території сучасної Чеської Республіки було всього чотири гідроелектростанції потужністю понад 10 МВт: на 
Лабі – поблизу Стршекова й Усті-над-Лабем, на Влтаві – біля Вране, на Діє – близько Вранова. Більшість 
великих ГЕС у Чеській Республіці побудовано в другій половині ХХ ст. на річці Влтаві (рис. 7.17). За соціалістичні 
часи тут споруджено великий гідроенергетичний каскад, уключаючи дамби й водосховища з 11 ГЕС. 
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Таблиця 7.7 
Найпотужніші ГЕС у Чеській Республіці* 

 

Електростанція 
Загальна потужність, 

МВт 
Річка,  

на якій збудовано ГЕС 
Рік уведення  

в експлуатацію 

Звичайні гідроелектростанції 

Ліпно І 120 Влтава 1959 

Ліпно ІІ 1,5 Влтава 1957 

Гнєвковіце 9,6 Влтава 1992 

Коренско І 3,8 Влтава 1992 

Орлік 364 Влтава 1961–1962 

Камік 40 Влтава 
1961,  

реконструкція 2008 

Слапи 144 Влтава 1954–1955 

Штеховіце І 22,5 Влтава 1943–1944 

Вране 13,88 Влтава 
1936,  

реконструкція 2007 

Штваніце 5,67 Влтава 1987 

Стржеков 19,5 Лаба 1936 

Мохельно 1,76 Йїглава 1977, 1999 

Желіна 0,63 Огрже 1994 

Прачов 9,75 Хрудімце 
1953,  

реконструкція 2001 

Пршедмержице- 
над-Лабем 

2,6 Лаба 
1953,  

реконструкція 2009 

Гідроакумуляційні ГЕС 

Штеховіце ІІ 45 Влтава 1947–1948, 1996 

Далешіце 450 Йїглава 
1978,  

реконструкція 2008 

Длоуге Стране 650 Дівока Десна 1995–1996 
* Складено за: An Energy Overview of the Czech Republic // http://www.fossil.energy.gov/ international/czekover.html. 

 
Влтавський каскад ГЕС має вигідні, з погляду геоморфології та геології, умови. Дамби споруджені в 

глибоко врізаній долині з хорошою скельною основою, що створює великий напір води. Найпотужніша ГЕС 
каскаду (364 МВт) розміщена поблизу Орліка (тут побудовано найбільше в Чехії водосховище –                               
720 млн куб. м води ) (табл. 7.7). До великих водосховищ, які забезпечують водою ГЕС, належать також 
Ліпно, Слапі та Камік. ГЕС Штеховіце володіє великим акумулюючим басейном. Серед інших дамб і 
водосховищ енергетичне значення має водосховище Вір на Верхній Свратці. 

У Чеській Республіці наявні три великі гідроакумуляціійні станції. Найбільша з них ‒ у Длоуге Стране на 

річці Десна у Високому Єсеніку в східній частині країни (Оломоуцький край). Станція Длоуге Стране має дві 
турбіни потужністю 325 МВт і є найпотужнішою ГАЕС в Європі з акумулюючим водосховищем на висоті 
понад 500 м. Інша найбільша гідроакумуляційна станція побудована у верхній течії річки Йїглави, поблизу 
Далешице (у районі Тршебіча) (рис. 7.20), розміщена поблизу Дукованської АЕС і має велике водосховище 
для постачання води для АЕС у Дукованах (табл. 7.7).  

 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 7.20. Гребля й будівля гідроакумуляційної гідроелектростанції Далешіце 

Джерело : http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99e%C4%8Derp%C3%A1vac%  
C3%AD_vodn%C3%AD_elektr%C3%A1rna_Dale%C5%A1ice. 

 
На чеських ріках уже не вистачає місць для будівництва великих ГЕС, що, зі свого боку, зумовлює 

актуальність будівництва ГЕС потужністю від декількох десятків до сотень кіловат. Окрім того, установка 
таких типів ГЕС має сильну підтримку з боку фондів ЄС. Відносно високу частку (близько 40 %) технічно-
експлуатаційних потужностей рік класифікують як придатні для малої гідроенергетики. Установлені 
потужності в цій категорії на кінець 1999 р. становили 283 МВт, що відповідало 31 % гідроенергетичної 
потужності Чеської Республіки. Реальна генерація від енергії малих рік у 1999 р. – близько 37 % від 

виробництва  всієї гідроенергії. 
Гідроенергію малих рік використовують на основі державної програми впровадження кращого 

використання відновлюваних джерел енергії. Згідно з нею, проекти, що намагаються отримати державну 
підтримку, повинні повернути затрачені на них кошти менше ніж за 12 років, ефективність нововпроваджених 
турбін на малих ГЕС повинна бути щонайменше 80 %. На підтримку цієї програми Чеська енергетична 
компанія та асоціація підприємців за використання енергетичного палива організували безкоштовні 
консультаційні  служби на малопотужних ГЕС. У Чеській Республіці існують значні традиції в розвитку малої 

http://www.fossil.energy.gov/international/czekover.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99e%C4%8Derp%C3%A1vac%25%20%0dC3%AD_vodn%25
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99e%C4%8Derp%C3%A1vac%25%20%0dC3%AD_vodn%25
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гідроенергетики, оскільки в 1930-ті рр. функціонувало близько 15 тис. малих ГЕС. Багато з них зникли в  
1950-ті роки, оскільки конкуренція в ті часи мала ознаки централізованого управління соціалістичною 
економікою. У кінці 1980-х рр. їх кількість становила менше 135 ГЕС. Нині їх нараховується близько                  
1400, проте більшість не працює, але вони можуть бути відновлені. Протягом останнього десятиріччя 
введено в експлуатацію чотири малих ГЕС на ріках країни (Корженско ІІ потужністю 0,98 МВт, Черне озеро ІІ, 
Черне озеро ІІІ і Буковець). Усі старі малі ГЕС реконструюють і модернізують. 

Обсяг електроенергії, отриманої від альтернативних джерел, у Чеській Республіці незначний (0,4 %), 
проте має постійну тенденцію до зростання. Якщо у 2000 р. виробництво електроенергії з цих джерел 
становило близько 3 млн кВт/год, то у 2009 р. воно зросло до 5,2 млн кВт/год (рис. 7.21). У 2011 р. з 
відновлювальних джерел енергії вироблено 8,1 млн кВт/год електроенергії. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 7.21. Динаміка виробництва електроенергії з відновлювальних  

джерел енергії в Чеській Республіці у 2000–2009 рр. 

 
У структурі виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії до 2005 р. різко переважало 

використання водної енергії, на яку припадало 80 % усього виробітку електроенергії з відновлювальних 
джерел (рис. 7.22). На тверду біомасу припадало близько 15 %, а на інші види – усього 5 %. Протягом 

наступних років структура виробництва електроенергії з відновлюваних джерел різко змінилася, оскільки 
частка гідроенергії впала до 34,6 % у 2011 р. і 32,3 % у 2012 р., тоді як зросло виробництво електроенергії з 
використанням вітрової й сонячної енергії, твердого палива, біогазу, промислових і побутових відходів та 
інших альтернативних джерел (рис. 7.22).  

 

 
 

Рис. 7.22. Структура виробництва електроенергії з відновлювальних  
джерел енергії в Чеській Республіці у 2005 і 2012 рр. 

 
Нині в країні діє три великих вітрових електростанції, одна з яких є найпотужнішою – у Рудних горах і 

перебуває під керівництвом Інституту фізики Чеської академії наук. Інша вітрова електростанція, яка 
складається з трьох вітрових турбін, розміщена в горах Єсеніки. Загалом у ЧР діє 72 силових вітряних 
установки. Виробництво електроенергії на вітрових електростанціях характеризується помітною позитивною 
динамікою. Якщо у 2001 р. на них вироблено 0,2 гігават/год, то у 2005 р. воно зросло до 21,3 гігіват/год і до 
245 гігіват/год у 2008 р.

349
. У 2012 р. виробництво електроенергії на вітрових електростанціях зросло ще 

більше – до 417 Гват/год (табл. 7.5). 
Розміщення країни в помірних широтах сприятливе лише для малих сонячних батарей. Сонячна енергія 

в Чеській Республіці почала використовуватися для промислового виробництва електроенергії лише з            
2005 р. Нині функціонуючі переважно на півдні Моравії сонячні генератори застосовують для підігріву води в 
сільському господарстві, а також у низці промислових підприємств (табл. 7.8). Загальна кількість сонячних 
генераторів у країні становить понад 200 установок, проте вони малопотужні. Динаміка виробництва 
електроенергії на сонячних установках у ЧР характеризується високою динамічністю. Якщо у 2005 р.  
вироблено 0,1 Гват/год електроенергії на всіх сонячних установках, то у 2012 р. воно різко зросло до                
2173 Гват/год, що становило 24,3 % від усього обсягу виробництва електроенергії, виробленої з 
використанням відновлюваних джерел. 
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Таблиця 7.8 
Найбільші вітрові та сонячні електростанції в Чеській Республіці * 

 

Електростанція 
Відновлювальне 
джерело енергії 

Загальна потужність, 
МВт 

Рік введення  
в експлуатацію 

Длоуга Лоука Вітер 0,315 1993 

Мравенецнік Вітер 1,165 1998 

Мравенецнік Сонце 0,010 1997 
 * Складено за:  An Energy Overview of the Czech Republic // http://www.fossil.energy.gov/ international/czekover.html. 

   
Наразі не існує поточних програм зі створення електростанцій для виробництва енергії з деревини. 

Окремі малі підприємства виробляють обладнання для спалювання біопалива. Їхня потужність коливається 
від 7 кВт (печі) до 50 кВт (котли для сімейних будинків). Також існує три виробники потужнішого обладнання 
(100–500 кВт) для багатоповерхових будинків і три виробники обладнання потужністю 2–3 МВт та більше для 
великих заводів і місцевих електростанцій. 

У Чеській Республіці також розроблено метод рідкого тиску газифікації для переробки залишків деревини. 
Електростанцію для виробництва енергії й тепла з деревних стружок збудовано в Скотніце, її електрична 
потужність становить 32 кВт, а теплова –  97 кВт

350. 

Виробництво та постачання централізованого опалення – важлива частина енергетичного сектору в 

Чеській Республіці. Значна частка в постачанні тепла припадає на об’єднання теплостанцій і електростанцій; 
частина електроенергії, що постачається ними коливається в межах 20 % від загального виробництва 
електроенергії в Чехії. Щорічне централізоване теплопостачання становить 130 ПДж. Звичайно центральне 
опалення забезпечується місцевими (муніципальними) котельнями. Більшість ресурсів для виробництва 
централізованого теплопостачання ‒ це, насамперед, вугілля й природний газ. 

Період із 1993 р. до 2004 р. можна характеризувати як час пристосування чеського законодавства до 
правових стандартів Європейського Союзу в енергетичній сфері. Він також уключав законодавство щодо 
розвитку енергетичного комплексу. 

Здійснення підприємництва у сфері енергетики першочергово регулюється Актом № 458 від                         
28 листопада 2000 р. про умови підприємництва та державне регулювання в секторі енергетики і про 
поправки до інших законів («Акт про енергетику»). 

Відповідно до умов, указаних в «Акті про енергетику», підприємницька діяльність у сфері енергетики на 
території Чеської Республіки може здійснюватися приватними чи юридичними особами лише на основі 
урядового повноваження. Це повноваження має форму ліцензії, виданої Енергетичним регулятивним 
відомством. Завдання державного регулювання в енергетичному секторі належать до повноважень:  

– Міністерства промисловості та торгівлі; 
– Енергетичного регулятивного відомства; 
–   Державної енергетичної наглядової торговельної палати. 
Учасники ринку електроенергетики ‒ виробники, оператори системи передачі, оператори системи 

поширення, ринковий оператор, продавці електроенергетики й кінцеві споживачі. До газового ринку 
включають таких учасників. як виробники, оператори систем передачі, поширення, підземних газосховищ, 
продавці газу та кінцеві споживачі. 

Європейський енергетичний ринок характеризується процесами демонополізації й лібералізації. Ці 
зміни притаманні також й для Чеської Республіки, у якій до 1990 р. існували могутні державні енергетичні 
монополії, особливо в електроенергетиці та газопромисловому секторі. Трансформація відбулася в процесі 
організаційних змін у 1990–х рр., коли розділено індивідуальне виробництво, трансмісію, поширення та 
торговельні корпорації. 

Найбільш помітні зміни відбулися в секторі електроенергетики. Чеська енергетична система 
складається з домінуючого виробника фірми ЧЕЗ (частка якої у виробництві електроенергії в Чеській 
Республіці становить близько 70 %, а частка в загальному внутрішньому споживанні енергії дещо нижча) та 
понад 120 незалежних енергетичних виробників із встановленою потужністю понад 1 МВт. Група незалежних 
енергетичних виробників переважно включає місцеві опалювальні комунальні підприємства, промислові 
електростанції й малі гідроелектростанції. 

Передача електроенергії в Чеській Республіці забезпечується вісьмома регіональними дистриб’юторами. 
Подібні процеси відбуваються в газовому секторі. 

Приватизація підприємств енергетичної промисловості як частина приватизації чеської економіки 
загалом ґрунтувалася на таких двох принципах: 

– домінуюча позиція держави залишається незмінною в більшості підприємств аж до кінця процесу 
дерегуляції цін; 

– держава повинна здійснювати ефективний контроль після закінчення трансформації та приватизації 
за допомогою правових норм та регулювань. 

Перш ніж розпочати приватизаційні процеси, енергетичні підприємства, котрі перебували у власності 
держави, трансформовано в акціонерні товариства. В процесі першої хвилі приватизовано значну кількість 
дослідних інститутів, проектних організацій, інженерних і конструкторських компаній, а також фірму «ЧЕЗ», теплові 
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електростанції у формі акціонерних товариств. Друга хвиля приватизації включала компанії, що виробляють та 
поширюють енергію, які залишилися після першої хвилі. Так, приватизовано компанії «Чеськоморавська 
копальня», «Мостецька шахта», «Північночеська копальня», «Соколовська шахта», «Трансгаз» та ін. 

До 1990 р. стан довкілля на території Чеської Республіки в деяких регіонах і промислових та міських 
агломераціях був критичним. Причина цього ‒ екстенсивний розвиток у минулому національної економіки й 

паливно-енергетичного комплексу. Уряд Чеської Республіки поступово досягнув рішення про скорочення 
кількості АЕС із чотирьох до двох і пізніше – про закінчення будівництва АЕС, використовуючи Вестінгхаузьку 

контрольну систему. Завершення будівництва Темелінської атомної електростанції й десульфуризація 
теплових електростанцій, які працюють на бурому вугіллі, спочатку фінансувалися позиками, які надавали 
Світовий банк та «Ексім-Банк» Сполучених Штатів, а пізніше – облігаціями й банківськими кредитами. 

Розуміння значення захисту довкілля в новому політичному устрої держави проголошено 1 січня 1990 р. 
Міністерством охорони навколишнього середовища. Двома урядовими інституціями, що працюють із 1991 р., 
стали Державний фонд охорони навколишнього середовища Чеської Республіки та Чеська інспекція охорони 
довкілля. У 1995 р. уряд затвердив національну політику з охорони навколишнього середовища, яку 
модернізовано в 1999 р. Урядова резолюція № 38 від 10 січня 2001 р. проголошувала національну політику 
захисту довкілля, головні цілі якої включають сприяння принципам, що підтримують розвиток, захист і 
покращення умов навколишнього середовища за допомогою і прямих, і непрямих заходів. 

За щорічну вичерпну оцінку якості повітря стосовно встановлених лімітів на забруднення повітря 
відповідає Чеський гідрометеорологічний інститут. За його показниками в 1990 р. 47,7 % чеського населення 
проживало в дуже забруднених та забруднених регіонах. Наразі частка населення, що дихає чистим чи 
злегка забрудненим повітрям, становить 95 %

351. 

З огляду на той факт, що понад 30 % електроенергії в Чеській Республіці виробляється на атомних 
електростанціях, на велику увагу заслуговує питання ядерної безпеки. Державне управління й нагляд за 
використанням ядерної енергії, іонізацією випромінювання та радіаційний контроль здійснюються Державним 
інститутом ядерної безпеки. 

Політика у сфері енергетики Чеської Республіки заснована на основі спорідненості з енергетичною 
політикою ЄС. Вона підкреслює вимоги, що забезпечують цілі в захисті довкілля та щодо принципів 
підтримки зростання економіки; безпеку й надійність постачання енергії; підтримку конкурентоспроможності 
національної економіки. 

Початкова матеріальна база для розвитку Національної енергетичної стратегії ‒ набір комплексних 

енергетичних сценаріїв. Ці сценарії охоплюють принципові енергетичні, природоохоронні та соціальні 
параметри можливих напрямів розвитку енергетичного сектору до 2030 р. і в заходах, які застосовує уряд, 
щоб впливати на розвиток енергетичного сектору. Аналіз отриманих результатів після вивчення цих 
сценаріїв показує, що виділяється декілька напрямів:  

– підвищення ефективності від використання передачі енергії. Економічного та соціального розвитку в 
наступні 30 років можна досягти лише з незначним ростом у загальному споживанні основних джерел енергії; 

– у 2015–2020 рр. Чеська Республіка може досягти поточного значення рівня ЄС щодо споживання 
енергії на одиницю ВВП; 

– викиди забруднень значно зменшаться й Чеська Республіка зможе виконати доцільні міжнародні 
зобов’язання, які вступають у дію; 

– обсяг імпортованої енергії й енергетичної сировини зростатиме і цей імпорт енергії стане зростаючим 
тягарем на балансі державних платежів; 

– структура споживання основних джерел енергії буде у всіх значеннях більш диверсифікованою. 
Найвищі ставки зростання досягатимуться відновлювальними джерелами енергії; 

– структура електростанцій базуватиметься на індивідуальних сценаріях більше, ніж структура 
споживання основних джерел енергії; 

– зменшення кількості найманих працівників в енергетичному секторі. Цей розвиток носитиме 
динамічний характер особливо в початковий період прогнозу. Беручи до уваги окремі галузі енергетичного 
сектору, найвищий рівень зменшення зайнятості очікується у видобуванні кам’яного вугілля. 

Аналіз низки потенційних сценаріїв привів до відбору одного особливого, найбільш бажаного сценарію, 
який визначався як «зелений сценарій». Надавання йому переваги в майбутньому розвитку чеського 
енергетичного сектору ґрунтується на таких фактах:  

– жоден з основних енергетичних ресурсів не виключається адміністративно; 
– найширша пропозиція джерел енергії для гравців енергетичного сектору;  
– сценарій представляє вибір шляху найнижчих потреб в імпортованій енергії та мінімальні впливи на 

рівень зайнятості населення в паливно-енергетичному комплексі; 
– він забезпечує подальшу перспективу після 2030 р., відколи запаси бурого вугілля будуть менш 

спроможні постачати паливо для нових електростанцій, що працюватимуть на вугіллі й прийдуть на зміну 
існуючим після 2010 р.;  

– найбільш непідвладний світовим коливанням ціни;  
– сценарій передбачає позитивний вплив на ціни на електроенергію та опалення на великих 

теплоелектростанціях із того часу, як внутрішній видобуток бурого вугілля отримає найбільш прозору вартість;  

                                                 
351

 Energy Sector of the Czech Republic: Present Situation and Outlook / Czech Energy Committee of the World Energy Council. – 
Prague : EGU Brno, plc, 2004. – 27 р. 

 



 
287 

– він найкраще гармонує з історичними традиціями Чехії;  
– це найбільш рекомендований варіант на відкритих слуханнях за пропозицією Національної 

енергетичної стратегії. 
У перспективі електроенергетика продовжуватиме залишатися базовою галуззю економіки, яка 

забезпечуватиме необхідною енергією всі інші галузі господарства. Намічається ширше використання 
відновлювальних джерел енергії, планується розпочати використання геотермальної енергії й ширше 
застосування сонячної та вітрової енергії. У найближчій перспективі не планується будівництво нових 
потужних ГЕС і ТЕС, передбачено модернізацію наявних потужностей на ТЕС та ГЕС, більш ширше 
використання гідроакумуляційних електростанцій і відновлення роботи малих ГЕС. Важливим напрямом 
залишається зменшення державних витрат (нині 12 % валового внутрішнього продукту) на енергетику через 
дефіцит власного органічного палива, а також зменшення рівня електроспоживання через специфічну 
структуру економіки й застаріле обладнання. Незважаючи на досить жорсткі вимоги ЄС та активний інтерес 
до енергетичних об’єктів іноземних фінансових кіл, Чехія продовжує послідовну й досить стриману політику 
щодо реформування енергетики та її приватизації, наважившись лише на приватизації декількох невеликих 
енергогенеруючих компаній. 

 
7.3. Металургійна промисловість 

 
До індустріальних галузей, які формують матеріальну базу промислового комплексу Чеської Республіки, 

належить металургійна промисловість. Галузь виробництва металів і металургійної переробки країни 
складається з чорної металургії, кольорової металургії й ливарного виробництва. У рамках обробної 
промисловості відповідно до національної «Галузевої класифікації економічної діяльності» СZ-NACE 2009 
розділ «Виробництво металів» уключає п’ять підгалузей: 1) виробництво чавуну, сталі, феросплавів і прокату;        
2)  виробництво труб та трубок; 3) інші металургійні вироби із чавуну, сталі й феросплавів; 4) виробництво та 
переробка кольорових металів і 5) ливарне виробництво (рис. 7.23).  

 

 
 

Рис. 7.23. Галузева структура металургійної промисловості  
Чеської Республіки у 2012 р. за обсягом проданої продукції  

й послуг відповідно до класифікатора економічної діяльності CZ-NACE 

 
Металургійна промисловість у ЧР після машинобудування ‒ найбільш значна галузь виробництва, яка 

найтісніше пов’язана з багатьма іншими галузями, котрим вона постачає свою продукцію. Частка галузі в 
загальному обсязі виручки від продажу виробів і послуг усієї обробної промисловості у 2007 р.                   
складала 7 %

352
. Виручка від продажу металовиробів і послуг галузі у поточних цінах до економічної кризи           

2009 р. становила щорічно понад 200 млрд крон (у 2001 р. 132,5 млрд крон). У 2009 р. відбулося різке 
зменшення обсягів виробництва металургійної продукції до 140 млрд крон, коли обсяги реалізованої продукції 
скоротилися на 40 % відносно 2008 р. У 2010 і 2011 рр. простежено деякий ріст виробництва реалізованої 
продукції до 204 млрд крон, проте у 2012 р. через економічний спад у країні обсяги скоротилися до 186 млрд 
крон. Частка окремих підгалузей у загальному обсязі реалізованої продукції значно коливається (табл. 7.9). 
Основна частка виробленої продукції припадає на три перші підгалузі, питома вага яких у реалізованій продукції 
металургії становить понад 75 % (рис. 7.23). На виробництво й переробку кольорових і дорогоцінних металів у 
2012  р. припадало 11,4 % реалізованої продукції та послуг, а на ливарне виробництво – 13 % (рис. 7.23).  

У 2007 р. вартість валової доданої вартості, створеної в металургії, досягла найвищого рівня за останні 
роки (57,9 млрд чес. крон), проте у 2008 р. обсяги виробництва скоротилися на 18,9 %, порівняно з 2007 р. 
(рис. 7.24). У 2008 р. валова додана вартість (у поточних цінах), створена на підприємствах галузі, становила 
46,6 млрд крон. Особливо різкий спад виробництва продукції галузі був у період економічної кризи, коли 
обсяги виробництва валової доданої вартості в галузі скоротилися вдвічі до 21,0 млрд крон у 2009 р. із 
деяким ростом у 2010–2011 рр. до 32,6 млрд крон. Після економічного спаду у 2009–2010 рр. обсяги валової 
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доданої вартості, виробленої підприємствами металургійного комплексу країни, почали зростати й у 2012 р. 
становили 31 млрд крон. Якщо у 2005 р. частка металургійної промисловості в загальному обсязі 
виробництва продукції обробної промисловості складала 6,5 %, то у 2010 р. вона скоротилася до 4,4 %, 
проте у 2012  р. зросла до 5,5 %. Спад виробництва у галузі пов’язаний із падінням попиту на металургійну 
продукцію як на внутрішньому ринку, так і на зовнішніх, скороченням виробництва озброєнь, змінами в 
орієнтації зовнішньої торгівлі. Після розпаду Чехословаччини також простежувалися значні зміни в структурі 
національних постачань, оскільки деякі вироби, які виготовлялися в Словаччині, перейшли в статтю імпорту. 
Це торкнулося переважно виробів із листової сталі й первинної заготовки кольорових металів. Змінилася 
також структура національного ринку металопродукції.  

 

 
 

Рис. 7.24. Динаміка виробництва валової доданої вартості на підприємствах 
чорної й кольорової металургії у 2006–2012 рр.(2006 р. = 100 %) 

 
Таблиця 7.9 

Основні показники роботи металургійної промисловості 
Чеської Республіки у 2007–2012 рр.* 

 

 
Підгалузі виробництв 

Дохід від продаж продукції  
й послуг, млрд чес. крон 

Валова додана вартість продукції 
(у поточних цінах),  млрд чес. крон 

2007  2008  2009 2010  2011  2012  2007  2008  2009  2010  2011 2012 

Виробництво чавуну, 
сталі, феросплавів і 
прокату 

 
131,6 

 
136,7 

 
79,9 

 
103,2 

 
123,0 

 
108,6 

 
35,6 

 
26,8 

 
8,6 

 
9,4 

 
14,5 

 
12,8 

Виробництво чавун-них і 
стальних труб 

 
24,9 

 
24,6 

 
17,5 

 
21,2 

 
  20,0 

 
19,4 

 
5,5 

 
4,6 

 
3,4 

 
4,1 

 
4,7 

 
4,7 

Виробництво інших 
металургійних виробів із 
чавуну, сталі  
й феросплавів 

 
21,0 

 
20,5 

 
12,3  

 
14,9 

 
  15,3 

 

 
12,3 

 
3,7 

 
3,6 

 
2,1 

 
3,0 

 
2,7 

 
1,9 

Виробництво та пере-
робка кольорових металів 

 
21,3 

 
18,1 

 
14,3 

 
18,8 

  
 21,3 

 
21,2 

 
3,5 

 
2,5 

 
2,1 

 
3,0 

 
3,2 

 
3,4 

Ливарне виробництво 33,2 33,2 16,2 19,2   23,8 24,1 9,6 9,1 4,9 5,9 7,6 8,2 

Усього 231,9 233,1 140,3 177,2 203,4 185,6 57,9 46,6 21,0 25,5 32,6 31,0 
* Складено за: Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2011. Odbor ekonomickych analyz. Říjen 2012. – Praha: Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, 2012. – S. 154. 

 
За часткою зайнятих металургійна галузь займає третє місце після машинобудування та хімічної 

промисловості (працює близько 45 тис. робітників). В останні роки у зв’язку з падінням обсягів виробництва й 
економічною кризою чисельність зайнятих скоротилася на 22 % у 2010 р. проти 2005 р., коли в галузі зайнято 
58 тис. працівників, причому темпи падіння були більшими ніж загалом в обробній промисловості країни. У 
2011 р. з покращенням економічної ситуації зайнятість у металургійній промисловості дещо зросла й 
становила 45,7 тис. працівників, а у 2012 р. ‒ знову зменшилася до 44,8 тис. осіб (рис. 7.25). Проте кількість 

виробничих підрозділів як суб’єктів економічної діяльності унаслідок процесів приватизації та 
роздержавлення, навпаки, зросла більше, ніж у чотири рази, з 644 одиниць у 2005 р. до 2754 одиниць у            
2012-му.  

У металургії зосереджено значну частку основних виробничих фондів промисловості (близько 10 %). 
Основне промислове обладнання в галузі має тривалий термін експлуатації, тому підприємства змушені 
використовувати довготермінові інвестиційні кредити для модернізації виробництва, а для поточної 
експлуатації – короткотермінові виробничі кредити для покриття сировинних запасів. Металургія ‒ значний 

споживач сировини та енергії, негативно впливає на довкілля. Характерною особливістю галузі є те, що 
продукцію всіх підгалузей виробляють переважно для подальшої переробки в суміжних галузях. Лише 
незначна частка продукції галузі, яка переробляється у виробничих ланцюгах та енерговиробничих циклах, 
має кінцевий характер.  

http://nova.rambler.ru/cl?rex=5E2D3E2255DA5CC2&block=serp&st=1357993833&id=title_5&rnd=0.7108214921891176&key=H6JXTXoVJAcHM7LXJJqTVIVlZj3iV8BF3r1a97uJ-hlaOS9Fp05fWZi2Z7anjqD1r9Fz68IciEg_17vjmRin79wjLgkNP92JJwmrPknMHml8UPDxGZm24ohd3KkWDLCaLA6tU97olOBnK-uGLtjvpOaXnqmytPh3uloQ0r6ks0HNxyra3DciStK67NXPOni4&_URL=http%3A%2F%2Fdownload.mpo.cz%2Fget%2F47186%2F53237%2F593436%2Fpriloha001.pdf&yid=1357993833886898-578744518859340494628295-7-034-XML&ruid=0000000150EBD4881AA1185915FD5501
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Рис. 7.25. Динаміка змін середньорічної кількості зайнятих у металургійній  
та обробній промисловості Чеської Республіки у 2006–2012 р.(2006 р. = 100 %) 

 
Чорна металургія, яка включає перші три підгалузі металургійного виробництва, у Чехії має давні 

традиції. Перші металургійні заводи виникали поблизу місць видобутку залізної руди. Пізніше з удосконаленням 
технології виробництва чорних металів і поступового вичерпування залізорудних родовищ намітилася 
концентрація  чорної металургії в декількох районах. Найсприятливіші умови для розвитку мали заводи, 
розміщені в районах видобутку коксівного кам’яного вугілля. Потреби металургійного виробництва ЧР у 
сировині нині забезпечуються за рахунок імпортної сировини. Власна залізорудна сировина в ЧР уже 
вичерпана, більшість родовищ закрито й щорічний видобуток донедавна становив менше  0,1 млн т залізної 
руди, а нині зовсім припинений. Щорічно для потреб чорної металургії імпортується 6–8 млн т залізної руди. 
У 2010 р. її імпортовано 5937 тис. т, а у 2011 р. спожито 7,4 млн т залізної руди та концентратів (рис. 7.26). 
Основну масу імпортної залізної руди завозять з України, а також із Бразилії, Швеції й Індії. Для потреб 
чорної металургії щорічно увозять понад 20 тис. т марганцевої руди (у т. ч. з України), а також хромітових руд 
(у 2010 р. імпортовано 8 тис. т). Одночасно зростає використання металолому.  

 

 
 

Рис. 7.26. Споживання залізної руди і залізорудних концентратів  
у Чеській Республіці у 2001–2011 рр. 

 
На металургійних комбінатах і заводах республіки щорічно виробляється близько 5 млн т чавуну (переважно 

переробленого), 6–7 млн т сталі та понад 5 млн т прокату. Загальний обсяг виплавки сталі у  2000 р. становив 
6216 тис. т, а у 2007 р. її виробництво зросло до 7059 тис. т.  Так само збільшились обсяги виробництва чавуну з 
4621 тис. т у 2000 р. до 5287 тис. т у 2007 р. У період економічної кризи обсяги виробництва чорних металів 
скоротилися, хоча виробничі потужності країни дають змогу щорічно виплавляти до 8,2 млн т сталі, до 7 млн т 
прокату й до 6 млн т чавуну. У найгіршому в економічному плані 2009 р. виробництво сталі скоротилося до          
4,59 млн т, тобто на 28 %, порівняно з 2008 р. Випуск чавуну у 2009 р. скоротився на 26,5 % до 3,48 млн т, 
виробництво листового прокату зменшилося на 26 %, а труб – на 34,8 %. Отже, сталеливарна промисловість Чехії 
знизила рівень свого розвитку, який був у кінці 1950-х рр. Проте вже у 2010–2012 рр. галузь почала 
відновлюватися, оскільки попит на продукцію металургійного виробництва почав зростати. 

До вступу Чехії до ЄС здійснювалася низка заходів реформування галузі. Основними напрямами 
розробленої програми було здійснення заходів з охорони довкілля, зниження енергоємності металургійного 
виробництва, розробка й виробництво нових видів продукції та виробів із більшою додатковою вартістю, 
концентрація виробництва на нових і модернізованих підприємствах, ліквідація застарілих й економічно 
неефективних виробництв та скорочення числа зайнятих. Усі цілі цієї програми виконано та продовжується її 
виконання. У результаті реалізації інвестиційних проектів і модернізації підприємства галузі нині оснащені 
сучасним обладнанням, значно знизилося виробництво всіх видів відходів. Вони відповідають усім вимогам 
чинного екологічного законодавства ЄС. Щорічно в чеську металургійну промисловість укладається понад             
5 млрд чес. крон. 

Понад половину загального обсягу сталі нині в ЧР виплавляють у мартенівських печах. Значну частину  
виплавленої сталі отримують на основі переробки металолому. Асортимент кінцевої металургійної продукції, 
яку виготовляють у країні, досить широкий. Виробляються всі види чавуну й сталі в злитках, і як 
напівфабрикати для подальшого виробництва труб, поковок або для іншого споживання. За технологією 
гарячого прокату випускають рельси та залізничний матеріал, пруткову сталь і сталь профільну, арматурну 
сталь і прокатний дріт, широкі й вузькі стальні стрічки, листи різної товщини, стальні труби безшовні та 
зварені, гнуті профілі тощо. Іншою групою металургійної продукції є шліфувальна сталь, витягнутий дріт, а 
також холодновитягнуті профілі.  
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Ливарне виробництво на базі сплавів заліза випускає відливки із сірого й ковкого чавуну, із чавуну з 
кулеподібним графітом, а також стальні відливки. Цю продукцію виробляють у широкому асортименті та різних 
розмірів. Для потреб металургійних заводів, власного споживання в ливарних цехах, будівництва тощо 
виготовляють валки, будівельні відливки, чавун для каналізації, напірні й зливні труби та їх фасонні частини, 
фітінги й іншу продукцію. Для підприємств транспортного машинобудування за індивідуальною проектно-
конструкторською документацією виготовляються фасонні відливки. Низка ливарних виробництв до 1990 р. 
була частиною не тільки металургійних, а й машинобудівних підприємств, організаційно об’єднаних у структурні 
рамки державних підприємств. Поступова реструктуризація сприяла економічній і матеріальній самостійності 
ливарних виробництв. На ливарних підприємствах відбулася необхідна модернізація, виникли нові ливарні 
підприємства, які мають вузькоспеціалізовану технологію з випуску одного типу відливок. Вироби таких 
підприємств високо конкурентоспроможні на світових ринках.  

Глобальна консолідація чорної металургії протягом 2000-х рр. і приватизація промислових підприємств у 
ЧР дають змогу приватним транснаціональним компаніям зайняти лідируючі позиції у виробництві сталі та 
чорних металів. Нині більше половини чеського випуску сталі припадає на підприємства, які належать 
приватному капіталу.  У корпоративній структурі галузі провідні позиції займає така всесвітньо відома компанія, 
як «Аrсеlor Mittal  Ostrava, a.s», підприємства якої у 2007 р. виробили 44 % усієї чеської сталі. Помітне місце у 
виплавці сталі посідає інша приватна компанія «Evraz Vítkovice Steel, a.s», на яку у 2007 р. припадало 11 % 
усього виробництва чеської сталі. Третя найбільша компанія – «Třinecké železárny, a.s» (м. Тршінець). Іншими 

великими компаніями в металургійній промисловості є «ЖДБ Гроуп» у м. Богумін і «Полді Гуте» в Кладно. У 
галузі діє загалом 12 основних компаній, які виробляють основну частину різноманітної металургійної продукції.  

Для вирішення соціально-трудових наслідків реструктуризації чеської сталеливарної промисловості 
чеський уряд у 2000 р. затвердив «Комплексний проект супроводжуваної соціальної програми під час 
проведення реструктуризації сталеливарної промисловості». Ця програма, разом із постановою уряду      
2002 р. про дотації для металургійних підприємств, дала змогу розв’язати соціальні проблеми звільнених 
працівників у металургії. У ливарному виробництві чисельність працюючих, порівняно з 1997 р., помітно 
зменшилася й водночас зріс обсяг виручки від продажу виробів та послуг. У ливарному виробництві існує 
проблема нестачі робочої сили для допоміжних робіт, тому тут працює близько 5 % іноземних робітників.  

Після розпаду Чехословаччини динаміка виробництва сталі в Чехії характеризується нерівномірністю 
розвитку. Якщо у 1992 р. виплавлено 7286 тис. т сталі, то в наступні роки воно зменшилося й у 1999 р. 
становило 6498 тис. т. Протягом останніх десяти років спостерігався ріст виробництва продукції чорної 
металургії, що зумовило збільшення споживання та імпорту й експорту до 2009 р. У 2001 р. вже випущено    
6,3 млн сирої сталі

353
. У 2007 р. підприємства галузі виробили 7059 тис. т сталі та 5287 тис. т чавуну. За 

загальним виробництвом сталі Чеська Республіка у 2007 р. зайняла 23-тє місце у світі, а за виробництвом 
сталі на душу населення ‒ 11-те у світі (693 кг)

354
. Збільшилося виготовлення довгих виробів, злитків і 

напівфабрикатів, безшовних трубок та витягнутого дроту. Більш високі обсяги продукції досягнуті у 
виготовленні виробів із більш низькими цінами, проте у 2008‒2010 рр. в галузі відбувся спад виробництва 
сталі через світову економічну кризу й інші економічні причини. 

Також у ЧР після економічної кризи 1997‒1998 рр. помітно зростало споживання сталі. У 2007 р.  
спожито 6443 тис. т сталі, а в розрахунку на душу населення за цим показником Чехія зайняла 7-ме місце 
серед країн світу (632 кг). Частка експорту виробів із сталі також постійно зростала до 2009 р. Так, у 2001 р. 
вона становила вже 74,4 %. Одночасно зростав й імпорт виробів зі сталі. У 2001 р. ця частка досягла 
значення 61,9 %

355
. У 2008 р. експортовано продукції галузі на суму 161,4 млрд крон. Спостерігається 

постійне негативне сальдо в торгівлі металами і виробами з них, яке має постійну тенденцію до росту: із             
-19,7 млрд крон у 2001 р. до -69,3 млрд крон у 2007 р. і -54,5 млрд крон у 2008 р.

356
. У наступні роки 

негативне сальдо в торгівлі металами збільшувалося й у 2012 р. становило -64,3 млрд крон при експорті 
продукції на суму 147,3 млрд крон й імпорті на суму 211,6 млрд крон

357
. Більшість торгівлі продукцією чорної 

металургії припадає на країни-члени ЄС (рис. 7.27). Найголовнішими торговельними партнерами і в експорті, 
і в імпорті чорних металів є Німеччина (27 % в експорті та 25 % в імпорті), Польща (17 і 17 %, відповідно) та 
Словаччина. Чехія експортує також продукцію металургійної промисловості в США (6 %), Італію (5 %), 
Угорщину, Австрію, Францію й інші країни. Основні імпортні потоки із, окрім Німеччини, йдуть із Польщі та 
Словаччини, також з Австрії, Італії, Франції, Росії й Бельгії (рис. 7.27).  

Металургійна промисловість за своїм характером ‒ одна з найбільших забруднювачів навколишнього 

середовища, що стосується газоподібних, пилоутворювальних або твердих відходів. У галузі введено 
систему профілактики забруднень із використанням найпрогресивніших доступних технологій. Створюється 
мережа моніторингу продуктів забруднення.  

В організаційному відношенні в галузі діє Союз сталеливарних заводів Чехії, штаб-квартиру якого 
розміщено в Брно. Організація об’єднує роботодавців і представників різних професій у галузі стале-
ливарного виробництва. У союз об’єднано чеські сталеливарні заводи, модельні цехи й торговельні 
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організації, а також науково-дослідні інститути та ВНЗ. Головна мета союзу – в умовах формування 
підприємницького середовища в країні представляти його організації як єдиний комплекс, підвищувати 
конкурентоспроможність своїх членів і надавати підтримку в процесі їх посування на зарубіжні ринки. 

 

 
 

Рис. 7.27. Географічна структура експорту та імпорту продукції  
металургійної промисловості Чеської Республіки у 2012 р. 

 

Чорна металургія належить до галузей із високою виробничою та територіальною концентрацією. 
Підприємства галузі переважно концентруються у двох металургійних районах, які мають давню традицію,  – 

Остравському й Кладненському (рис. 7.28).  
 

 
 

Рис. 7.28. Територіальна структура металургійного комплексу Чеської Республіки 

 
Найбільші заводи розміщені в Остравському районі. Тут сконцентровано більшість доменних печей і 

звідси заводи вторинної металургії й машинобудування отримують сталь, чавун, прокат та іншу продукцію. 
Чорна металургія в Остравському районі ґрунтується на місцевому коксі та енергетичній базі, а вапняк 
привозять із Штрамберка й Варіна. Залізна руда є імпортною. Водою підприємства забезпечують із 
водосховища в Бескидах. Остравський район виробляє понад три четверті рядової сталі та плоского прокату з 
облагороджених і легованих матеріалів. Основні металургійні підприємства розміщено в Остраві, де випускають 
щорічно близько 4 млн т сталі. Серед них варто відзначити Вітковіцький комбінат, металургійно-машинобудівне 
підприємство ім. К. Готвальда, а також Новий металургійний комбінат (товариство «Nova hut»), розміщений в 
Остраві-Кунчідах. Товариство «Новий металургійний завод», засноване як завод у 1951 р., нині є найбільшим 
металургійним підприємством країни. На ньому виробляють катані заготовки, профільний катаний матеріал, 
спеціальні фасовані профілі, гарячекатаний дріт, прутики й бухти для арматури бетону, гарячекатану листову 
сталь, стальні безшовні та зварні труби, чавунні відливки й іншу продукцію. Це підприємство ‒ найбільший 

постачальник труб для транспортування нафти та газу. Воно перебуває у власності транснаціональної компанії 
«Арселор Міттал Острава».  

Друге за потужністю металургійне підприємство країни – металургійний комбінат «Тřinecke zelezarny» 

(Тршінецке зелезарні) у Тршинці (рис. 7.29). Основною його продукцією вважають кокс і коксохімічні вироби, 
чавун, катані заготовки, профілі, гарячекатаний дріт й арматурну сталь тощо. Це єдине підприємство, яке 
виробляє рельси. Спеціалізується також на сортовому прокаті. Тут випускають одну третину всієї чеської 
сталі (близько 2,5 млн т). Воно є також власністю компанії «Арселор Міттал Острава».   

 

 
 

Рис. 7.29. Метулургійний завод «Тřinecke zelezarny» в м. Тршинець 
Джерело : http://geo.1september.ru/articles/2009/16/09. 



 292 

Третє найбільше металургійне підприємство у ЧР ‒ товариство «Вітковіцька сталь» (компанія «Evraz 

Vitkovice Steel, a.s.»), яке входило до складу колишнього Вітковіцького металургійного комбінату. У 2001 р. 
воно стало самостійним, а з 2005-го. перебуває у власності російської компанії «Євраз». Його основна 
продукція – катані заготовки, гарячекатані важкі профілі, гарячекатана товста листова сталь (для 

суднобудування) й безшовні труби. Усі ці підприємства постачають свою продукцію також на заводи 
неповного виробничого циклу в Остравському районі, серед них ‒ металургійні та сталедротові підприємства 

в Богуміні, заводи з виробництва труб у Карвіні й прокатні цехи у Фрідек-Містеку (рис. 7.30), де виробляють 
листову, полосну тонку та товсту гарячекатану сталь із невисокоякісної й антикорозійної сталі. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.30. Цехи металургійного підприємства «Листопрокатний завод» у Фрідек-Містеку 
Джерело : http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99ineck%C3%A9_%C5%BEelez%C3%A1rny. 

 
У Моравії розміщено низку підприємств із вторинної переробки прокату, які мають тісні зв’язки з 

Остравським районом чорної металургії. Найбільше серед них товариство «Ливарний завод Анах» у                
м. Простейов – традиційний виробник литва із сірого чавуну. Виробнича потужність підприємства ‒ 9 тис. т 

литва щорічно. Завод має модельний цех, де виробляють різні металургійні моделі для підприємств 
машинобудування, будівництва (стальні конструкції й мачти). Троси та ланцюги виробляють у Вамберку й у 
Чеське-Вес біля Шумперка (рис. 7.28). У Шумперку розміщено підприємство порошкової металургії. Невеликі 
металургійні підприємства працюють також у Кийові, Веселі-над-Моравоу та Жданіце (метизні заводи з 
випуску дротово-гвіздкових виробів тощо).  

Ядро Середньочеського (Кладненського) району чорної металургії складають об’єднані сталеливарні 
заводи в Кладно й металургійні заводи в Кралув-Двурі біля Бероуна (рис. 7.28). Через утрату місцевої 
сировинної бази (залізна руда та  коксівне вугілля) сталь тепер виплавляють в електроплавильних цехах 
Кладно. Тут виробляють також прокат і вироби з нього, а в Кралув-Двурі – тільки листовий прокат та відливки. 
До цього району відносять також металургійні підприємства в Градеку біля Рокіцан, виробництво труб у 
Хомутові й сталеплавильні заводи в Мості та невеликі заводи переробної металургії в Лібчіце-над-Влтавоу 
поблизу Праги, Жатці, Турнові, Тинець-над-Сазавоу та інших населених пунктах (рис. 7.28).  

У Чеській Республіці частину металургійних виробництв представлено також на великих 
машинобудівних заводах, які мають власні сталеплавильні та ливарні цехи. Так, металургійні заводи «Škoda 
hute» входять до складу всесвітньо відомого машинобудівного заводу «Шкода» в м. Пльзень. Вони 
виготовляють злитки, чавунне, стальне й кольорове литво. Виробництво призначене для автомобіле-
будування. Серед інших таких підприємств виділяються підприємства в Куржимі та Чеське Будейовіце, які 
спеціалізуються на литві для верстатобудівних заводів і випуску відливок із чавуну для підприємств 
машинобудування.  

Кольорова металургія в Чеській Республіці не отримала великого розвитку через обмеженість 
власної сировинної бази, хоча історично більшість підприємств виникло в місцях видобутку руд кольорових 
металів. Заводи також створювалися на річкових шляхах сполучення або поблизу джерел електроенергії. 
Видобуток вітчизняної металургійної сировини через малий уміст металів обмежений унаслідок вичерпаності 
руд кольорових металів. У Чехії ще з часів раннього середньовіччя розвинуто видобуток золота, срібла й 
олова. У ХІІІ ст. в Чехії почали видобувати руди свинцю, цинку, стибію. Нині ці ресурси вичерпані й ЧР 
змушена імпортувати руди кольорових металів у вигляді агломератів, переважно з Росії, країн Азії та Африки. 

Підприємства галузі кольорові метали із первинної сировини не виробляють. Основною виробничою 
сировиною для виготовлення кольорових металів є кольоровий металолом, як вітчизняний, так і імпортний. 
Також здійснюється обробка заготовок, які ввозяться в країну. Частка вторинної металевої сировини у 
виробництві нових металів складає близько 40‒50 %. До найбільш значної кінцевої продукції з кольорових 
металів відносять алюмінієві профілі, алюмінієву фольгу, лаковані профільовані листи, свинцеві й цинкові 
прутки та трубки, а також свинцеві профілі. Зі сплавів кольорових металів у ливарному виробництві 
виготовляють на базі міді відливки з міді, алюмінієвої та іншої бронзи й латуні. У невеликій кількості 
випускають відливки зі сплавів цинку та магнію або ж з інших металів. Основні споживачі продукції підгалузі – 

підприємства машинобудування, автомобілебудування й електротехнічної промисловості. У країні щорічно 
споживається понад 50 тис. т алюмінію, 25–35 тис. т свинцю, понад 10 тис. т міді та цинку,  1–2 тис. т олова й 
нікелю. Спостерігається певне падіння обсягів виробництва кольорових металів, тому зростають обсяги їх 
імпорту. Загальний фізичний обсяг металургійної переробки кольорових металів, за винятком благородних і 
дорогих, у 2001 р. знизився, порівняно з 2000 р., на 10,5 % через зменшення обсягів виробництва виробів із 
алюмінію та його сплавів. Знизилося також виробництво відливок із кольорових металів і напівфабрикатів 
для подальшої переробки й дещо зросла продукція кінцевих виробів. У наступні роки кольорова металургія 
досягла невеликого росту завдяки зростанню обсягів додаткової вартості. Кількість працюючих у кольоровій 
металургії за останні роки мало змінилася (близько 4 тис. працюючих). Одночасно до 2009 р. зростали обсяги 
виручки від продажу виробів і послуг, а також збільшилося споживання кольорових металів, що зумовлює 
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підвищення обсягу імпорту. Однак економічна криза зумовила у 2009 р. падіння обсягів виробництва й 
основних економічних показників роботи галузі, проте в наступні роки відбулося зростання показників роботи 
галузі. У 2012 р. в галузі було зайнято 3,2 тис. працівників. Виручка від продажу кольорових металів 
становила 21,2 млн крон, що відповідало рівню докризового 2007 р. Аналогічно після економічного спаду у 
2008–2010 рр. обсяги виробництва валової доданої вартості зросли й становили 21,2 млн крон, що 
відповідало рівню 2007 р. 

Виробнича база кольорової металургії повністю майже роздержавлена, за винятком підприємства з 
переробки алюмінію в Дечині («Aluminium Dečin s. r. o.»). Бувають випадки, коли після приватизації деяких 
підприємств змінились основні власники акцій, унаслідок чого змінилося керівництво та не вдалося довести до 
кінця реконструкцію. Організації, які займаються збором і переробкою металолому, повністю приватизовані. 

У країні діє дев’ять основних компаній, які контролюють виробництво кольорових металів на                         
98 підприємствах. Кольорова металургія зосереджена тільки в трьох районах: Центральночеському, 
Єсеніцькому й Полабському (рис. 7.28). Інші підприємства розкидані по країні та, як правило, розміщені в 
районах колишнього видобутку руд кольорових металів. Власного виробництва алюмінію ЧР не має, проте 
розвинута вторинна його переробка. Алюміній і його сплави надходять переважно зі Словаччини (м. Ж’яр-
над-Гроном) та Угорщини на переробні заводи в Бржидліце (поблизу Бероуна), у Єсенікському районі, Дечині, 
Нейдеку тощо (рис. 7.28). 

У Центральночеському районі найбільшим центром кольорової металургії є Пршібрам, де працює 
єдиний завод у ЧР компанії «Kovohute Přibram»  із виробництва олова, свинцю та його сплавів. На ньому  
також виробляють заготовки зі свинцю й олова, м’які припої й свинцеві тупоголові кулі. Підприємство 
виробляє неочищене срібло з умістом золота, паладію та платини. Це ексклюзивне підприємство з переробки 
свинцевого лому, уключаючи акумулятори. У 2011 р. тут вироблено 40 тис. т олова.  

Завод кольорової металургії в Рокіцанах випускає заготовки й сплави на базі нікелю, міді та спеціальних 
сплавів цих металів у формі злитків, плит, стрічок, листового металу, фольги, анодів, стержнів, дроту й 
трубок. Кінцевий продукт ‒ підшипники ковзання та інші підшипники, підшипникові втулки й вкладиші, 

зроблені як біметалічні, цільнобронзові та збірні. Дорогоцінні метали й сплави високої чистоти переробляють 
також у м. Вестець поблизу Праги.  

У Полабському районі розміщені підприємства вторинної кольорової металургії, які відновлюють метал 
із відходів і переробляють кольоровий металолом. Це старочеські заводи в Поврлі поблизу Дечина, у 
Вельварі й Челаковіце (рис. 7.28). Поблизу Брно в Модржіце розміщений завод «Коволіт», який виробляє 
відливки та поковки із кольорових металів. Він заснований ще в 1921 р. й нині виробляє відливки з 
алюмінієвих сплавів із застосуванням технології лиття під тиском і відливки в кокілях, штамповану поковку зі 
сплавів міді й алюмінію та спеціальний інструмент для ливарних заводів і ковальсько-пресових цехів. У            
м. Градець-Кралове працює завод «Алмет» – виробник поршнів з алюмінієвих сплавів для двигунів 

внутрішнього згорання та компресорів. Фірму засновано в 1933 р. як постачальник поршнів для мотоциклів 
«Ява». Нині це підприємство постачає поршні для вантажних автомобілів і літаків («Татра», «Ліаз», «Авіа»), 
тракторів («Зетор»), тепловозів, суден та мотоциклів.   

У найближчій перспективі чеська металургійна промисловість зможе вийти з економічної кризи завдяки 
модернізації виробництва, упровадженню нових технологій, оптимізації капіталовкладень, особливо в 
природоохоронні заходи, підвищення рівня продуктивності праці й ефективності використання виробничих 
потужностей. Важливе значення матиме ефективне застосування іноземних інвестицій у прогресивні види 
металургійного виробництва та зменшення залежності від імпорту металургійної сировини.  

     
7.4. Машинобудування 

 
Машинобудування в Чехії має давню традицію, зародившись ще в ХІХ ст. У період між двома світовими 

війнами Чехословаччина входила в першу десятку країн світу за рівнем розвитку машинобудування. Після 
Другої світової війни ця галузь розвивалася швидкими темпами, оскільки на її розвиток сприятливо впливала 
як внутрішня, так і міжнародна ситуація. У післявоєнний період побудовано нові машинобудівні й 
металообробні підприємства, особливо електротехнічні, які створювалися в районах із надлишком трудових 
ресурсів і де не розвинуті інші галузі промисловості. У 1980-х рр. частка ЧССР у світовому машинобудуванні 
складала 1,5 %. За обсягом виробництва машинобудівної продукції на одного жителя Чехословаччина 
поступалася лише США, ФРН і Великобританії, а за абсолютними розмірами виробництва займала                        
9–10 місце у світі

358
. Після розпаду Чехословаччини й створення Чеської Республіки в країні відбулись 

економічні перетворення, виникла необхідність реструктуризації машинобудування як провідної галузі 
промисловості. Проведено приватизацію багатьох підприємств галузі, акції провідних підприємств країни 
викуплені іноземними інвесторами.  

Сьогодні ця галузь представлена практично в усіх районах країни та відрізняється найбільш рівномірним 
розміщенням. Технічну ресурсну базу економіки Чехії формують машинобудівна, електротехнічна й 
металообробна галузі промисловості. Вони забезпечують випуск засобів виробництва, механізацію й 
автоматизацію виробничих і технологічних процесів у всіх галузях економіки. Ці галузі разом складають 
машинобудівний комплекс країни, який відіграє вирішальну роль у створенні національного доходу та сукупного 
суспільного продукту. У галузях машинобудування й металообробки зайнято значну частку працюючих (понад 
550 тис.). У країні діє понад 68 тис. підприємств, фірм, виробничих підрозділів, які виробляють щорічно понад   

                                                 
358

 Миштера Л. Экономическая география Чехословакии / Л. Миштера. – М. : Прогресс, 1984. – С. 136. 
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⅓ валової доданої вартості, що створюється в промисловому комплексі країни. Незважаючи на велику кількість 
дрібних підприємств, основу машинобудівного комплексу складають великі машинобудівні підприємства та 
фірми. На підприємствах машинобудування й металообробки щорічно виробляється понад 40 % валового 
обсягу промислової продукції в рамках виробничого сектору Чехії. У 2012 р. на всі галузі машинобудування 
припадало 53 % вартості реалізованої продукції всієї обробної промисловості. Понад 70 % машинобудівної й 
металообробної продукції експортується, із них 60 % – у країни ЄС. На міжнародному ринку Чехія займає 
позиції традиційного експортера машинобудівної продукції: енергетичне обладнання для атомних 
електростанцій, інвестиційні комплекси, турбіни, турбогенератори, компресори, металообробні верстати, 
автомобілі, автобуси, трактори тощо. Нині частка Чехії у світовому машинобудуванні складає 0,5 %, тоді як у 
1980-х рр. ‒ 1,5 % (Чехословаччина). За абсолютними розмірами виробництва машинобудівної продукції Чехія 

нині перебуває на початку другої десятки країн світу.  
Машинобудівна й електротехнічна промисловість Чехії ще донедавна виготовляла до 300 тис. 

різноманітних виробів, тобто близько 70 % номенклатури виробів сучасного світового машинобудування. 
Виробнича спеціалізація галузей технічної бази орієнтована на випуск виробів електроніки й електротехніки, 
обладнання для шахт і відкритого добування вугілля, енергетичного обладнання, у т. ч. атомного, машин та 
комплектного обладнання для хімічної, текстильної й харчової промисловості, металорізальних верстатів і 
ковальсько-пресових виробів, вантажних та легкових автомобілів, тракторів, а також засобів автоматизації, 
уключаючи виробництво маніпуляторів і роботів, різноманітних металевих виробів та конструкцій тощо. Із 
початку 1980-х рр. пріоритетного розвитку набуло також виробництво сучасного текстильного обладнання, 
обчислювальної техніки, верстатів із числовим програмним управлінням. Слабким місцем галузі є широкий 
асортимент виробництва (60 % світового асортименту) і роздрібнення на багато заводів. Чехія після вступу в 
ЄС змушена пристосовуватися до європейських економічних стандартів. У чеську систему стандартів 
включено стандарти Міжнародної організації зі стандартизації та Європейського комітету зі стандартизації. 
Це дало змогу чеській машинобудівній продукції стати конкурентоспроможною на світових ринках 
машинобудування.  

У галузевому аспекті згідно з чеським національним класифікатором економічної діяльності CZ-NACE-
2009 машинобудування й металообробка нині поділяється на шість великих груп (секторів) металообробних і 
машинобудівних виробництв: 1) CZ-NACE 25 – виробництво металевих конструкцій та металевих виробів, 
окрім машин й обладнання; 2) СZ-NACE 26 – виробництво  комп’ютерів, електронних та оптичних приладів й 
обладнання; 3) CZ-NACE 27 – виробництво енергетичного обладнання; 4) CZ-NACE 28 – виробництво машин 
та обладнання; 5) CZ-NACE 29 – виробництво моторних транспортних засобів (окрім мотоциклів), причепів і 
напівпричепів; 6) CZ-NACE 30 – виробництво інших транспортних засобів й обладнання. У галузевій структурі 
за кількістю суб’єктів економічної діяльності (понад 57 % усіх суб’єктів економічної діяльності 
машинобудівного комплексу) і зайнятих працівників переважає металообробка, тоді як за обсягами 
виробленої продукції (понад 40 %) і валової доданої вартості переважає транспортне машинобудування. 
Важливе значення має група виробництв, які випускають комп’ютери, електронні, електричні й оптичні 
прилади та обладнання (табл. 7.2 і 7.10). Друге місце за кількістю суб’єктів економічної діяльності займає 
галузь, яка спеціалізується на виробництві енергетичного обладнання.  

У 2000–2012 рр. індекс виробництва продукції в різних галузях мав загальну тенденцію до росту з 
максимальними показниками у 2008 р. Швидкими темпами розвивалися виробництва комп’ютерної техніки, 
електронних й оптичних приладів та засобів, а також виробництво транспортних засобів й обладнання для 
різних видів транспорту (табл. 7.11). 

На сучасний розвиток машинобудівного комплексу Чехії помітний вплив здійснила світова економічна 
криза, яка розпочалася в другій половині 2008 р. і продовжувалася в наступні роки. Найвищого рівня чеське 
машинобудування й металообробка досягли у 2007–2008 рр., коли досягнуто найвищих показників 
економічного розвитку за роки самостійного існування ЧР (табл. 7.10 і 7.11). У 2009 р. відбувся спад 
виробництва, коли обсяги реалізованої продукції скоротилися в усіх галузях машинобудівного комплексу 
країни.  Найбільший  спад  відбувся  в   групі   виробництв,   які   виробляють   різні   машини   й   обладнання 
(сільськогосподарське машинобудування та лісове обладнання тощо), де обсяги виробництва реалізованої 
продукції у 2009 р. скоротилися на 22 %. Водночас у групі виробництв CZ-NACE 30, які спеціалізуються на 
виробництві інших транспортних засобів й обладнання (залізничні локомотиви, вагони, літаки, військова 
техніка, судна, човни тощо), виробництво реалізованої продукції, як і валової доданої вартості,  постійно зросло 
й відносно 2005 р. зросло в 2,5 раза (табл. 7.10). У 2010–2012 рр. ситуація в машинобудівному комплексі 
покращилася, проте ще не вдалося досягнути рівня найблагополучнішого 2007 р. 

Протягом 2005–2012 рр. кількість виробничих підрозділів у всіх галузях машинобудування й 
металообробки постійно зростала (табл. 7.10) внаслідок процесів приватизації і створення сприятливих умов 
для розвитку малого й середнього підприємництва. Для машинобудування характерна значна територіальна 
деконцентрація виробничих одиниць, які є суб’єктами виробничої діяльності. Їх нараховується понад 70 тис. 
(табл. 7.10). Найбільше виробничих підрозділів створено в галузі металообробки та транспортного 
машинобудування, які характеризується вузькою подетальною й повузловою спеціалізацією та розширеними 
виробничими зв’язками. Водночас у всіх підгалузях є підприємства з високою концентрацією виробництва й 
трудових ресурсів. 

З усіх галузей машинобудування з найбільшою кількістю зайнятих у більшості районів Чехії 
виділдяються металообробка, транспортне машинобудування та електротехніка. Підприємства цих галузей, 
як правило, розміщені в містах і здебільшого є основними, профілюючими підприємствами промислового 
виробництва й містоформувальною базою. 
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Таблиця 7.10 
Основні економічні показники розвитку  

машинобудування й металообробки Чеської Республіки у 2006–2012 рр.* 
 

Галузь 
Рік 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Кількість суб’єктів господарської діяльності, одиниць 

Виробництво металевих конструк-
цій і виробів, окрім машин та 
обладнання 

 
35 069 

 
36 006 

 
37 183 

 
38 079 

 
38 891 

 
43 342 

 
45 763 

Виробництво комп’ютерів, 
електронних й оптичних приладів  
та обладнання 

 
3531 

 
3583 

 
3609 

 
3685 

 
3871 

 
3390 

 
3534 

Виробництво енергетичного 
обладнання 

15 300 15 371 15 090 15 262 15 930 15 213 15 801 

Виробництво машин й обладнання 6186 6203 6267 6279 7012 6165 6757 

Виробництво моторних 
транспортних засобів (окрім 
мотоциклів), причепів і 
напівпричепів 

 
1084 

 
1116 

 
1155 

 
1206 

 
1391 

 
1254 

 
1467 

Виробництво інших транспортних 
засобів й обладнання 

382 378 394 459 521 541 578 

Кількість зайнятих працівників, тис. осіб 

Виробництво металевих 
конструкцій і виробів, окрім машин 
й обладнання 

137,1 144,3 149.7 128,3 128,8 134,1 135,6 

Виробництво комп’ютерів, 
електронних й оптичних приладів 
та обладнання 

43,4 46,0 50,0 41,0 35,9 36,8 33,5 

Виробництво енергетичного 
обладнання 

83,4 87,8 87,8 74,9 78,3 85,0 86,5 

Виробництво машин й обладнання 128,2 134,28 134,9 113,2 108,0 112,8 114,7 

Виробництво моторних 
транспортних засобів (окрім 
мотоциклів), причепів і 
напівпричепів 

145.3 133,5 156,8 134,6 137,9 145,1 147,5 

Виробництво інших транспортних 
засобів й обладнання 

15 ,4 16,1 
 

17,0 
18,4 17,8 19,2 20,4 

Обсяги реалізованої продукції і послуг, млрд чес. крон (поточні ціни) 

Виробництво металевих 
конструкцій і виробів, окрім машин 
та обладнання 

251,1 280,9 293,1 226,5 245,1 274,0 278,9 

Виробництво комп’ютерів, 
електронних й оптичних приладів 
та обладнання 

232,7 258,7 270,3 234,3 261,5 239,8 235,8 

Виробництво енергетичного 
обладнання 

173,6 191,1 186,4 154,4 173,5 211,7 226,3 

Виробництво машин й обладнання 246,0 295,1 288,7 224,9 239,4 258,3 266,0 

Виробництво моторних 
транспортних засобів (окрім 
мотоциклів), причепів і 
напівпричепів 

574,1 642,6 583,2 547,6 666,6 750,8 787,5 

Виробництво інших транспортних 
засобів й обладнання 

24,7 35,4 37,6 43,1 41,0 48,8 48,6 

Виробництво валової доданої вартості,  
млрд чес. крон (поточні ціни) 

Виробництво металевих 
конструкцій і виробів, окрім машин 
й обладнання 

80,8 85,8 90,7 71,0 78,4 85,2 89,6 

Виробництво комп’ютерів, 
електронних й оптичних приладів 
та обладнання 

28,6 21,6 24,2 16,1 19,2 18,7 22,6 

Виробництво енергетичного 
обладнання 

46,9 50,0 49,6 45,3 51,2 60,3 64,2 

Виробництво машин й обладнання 71,0 79,7 80,3 68,5 70,7 74,4 77,6 

Виробництво моторних 
транспортних засобів (окрім 
мотоциклів), причепів і 
напівпричепів 

117,5 129,9 111,0 100,5 129,7 137,7 136,9 

Виробництво інших транспортних 
засобів й обладнання 

7,1 10,1 12,7 14,5 14,3 16,7 16,6 

* Складено за: Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2012. Odbor ekonomickych analyz. Říjen 2013. – Praha : Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, 2013. – S. 153–222. 

http://nova.rambler.ru/cl?rex=5E2D3E2255DA5CC2&block=serp&st=1357993833&id=title_5&rnd=0.7108214921891176&key=H6JXTXoVJAcHM7LXJJqTVIVlZj3iV8BF3r1a97uJ-hlaOS9Fp05fWZi2Z7anjqD1r9Fz68IciEg_17vjmRin79wjLgkNP92JJwmrPknMHml8UPDxGZm24ohd3KkWDLCaLA6tU97olOBnK-uGLtjvpOaXnqmytPh3uloQ0r6ks0HNxyra3DciStK67NXPOni4&_URL=http%3A%2F%2Fdownload.mpo.cz%2Fget%2F47186%2F53237%2F593436%2Fpriloha001.pdf&yid=1357993833886898-578744518859340494628295-7-034-XML&ruid=0000000150EBD4881AA1185915FD5501
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Таблиця 7.11 
Індекс виробництва промислової продукції галузями машинобудування  

Чеської Республіки у 2000–2010 рр. (базовий індекс відносно 2005 р. = 100)* 
 

Галузі машинобудування 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Виробництво комп’ютерів, 
електронних й оптичних приладів 
та обладнання 

28,7 42,2 65,9 73,0 94,2 100 122,9 145,5 156,6 130,4 167,4 

Виробництво енергетичного 
обладнання 

61,5 68,4 107,8 80,3 94,5 100 117,0 133,1 143,7 113,2 128,2 

Виробництво машин й 
обладнання 

63,5 69,1 68,7 73,3 90,1 100 120,0 138,9 147,9 106,0 120,3 

Виробництво моторних 
транспортних засобів  
(окрім мотоциклів), причепів і 
напівпричепів 

50,8 60,2 65,1 70,0 81,2 100 118,2 137,9 136,7 121,8 148,8 

Виробництво інших транспортних 
засобів й обладнання 

88,0 111,1 97,9 112,7 101,3 100 123,3 179,6 183,7 179,2 187,3 

* Складено за даними Чеського статистичного управління.  

 

У сфері зайнятості в період економічної кризи відбувалися негативні процеси. Найбільше скорочення 
рівня зайнятості у машинобудуванні зафіксовано у 2009 р., коли скоротилося значне число робочих місць 
через спад виробництва. Найбільше скорочення робочих місць відбулося в електронній та оптичній 
промисловості (на 18 % у 2009 р. відносно 2008 р.), у групі виробництв різних машин й обладнання (на 15 %) 
і транспортному машинобудування (на 16 %). Тільки в групі виробництв, які випускають інші транспортні 
засоби й обладнання, не відбулося значного скорочення чисельності зайнятих. У 2010–2012 рр. економічна 
ситуація в машинобудівному комплексі країни покращилася, що зумовило зростання основних економічних 
показників діяльності підприємств комплексу, проте вийти на рівень 2007–2008 рр. поки що не вдалося, окрім 
галузі транспортного машинобудування, де перевищено рівень 2007 р. за обсягами реалізованої продукції  
(на 22,5 % у 2012  р.) і виробництва валової доданої вартості (на 5,3 %) (табл. 7.10). 

Галузева структура шести основних підгалузей машинобудівного комплексу достатньо диференційо-
вана, оскільки питома вага тих чи інших виробництв неоднакова за різними показниками. Так, металообробка 
включає дев’ять підгалузей. У металообробці найбільшу питому вагу за обсягами виробництва реалізованої 
продукції мають такі підгалузі, як  виробництво інших металевих виробів (21,2 % у 2012 р.), поверхнева 
обробка й шліфування металевих виробів (20,6 %) та виробництво різальних виробів пристроїв і залізних 
виробів (19,9 %) (рис. 7.31). 

 
 

Рис. 7.31. Галузева структура металообробної промисловості  

Чеської Республіки за обсягом реалізованої продукції у 2012 р. 

 
В електронній й оптико-механічній промисловості Чехії провідну роль відіграє виробництво комп’ютерів і 

периферійних пристроїв до них, на яке припадає 55 % реалізованої продукції цієї галузі. Важливе значення 
мають виробництва побутової електроніки, комунікаційних засобів й електронних деталей та дисків. В 
енергетичному й електротехнічному машинобудуванні, яка включає дев’ять груп (секторів) виробництв, 
провідні позиції займає виробництво електромоторів, трансформаторів, генераторів розподільчої та 
контрольної апаратури, на яке припадає близько половини вартості реалізованої продукції.  

Транспортне машинобудування в Чехії – провідна галузь машинобудівного комплексу. У його галузевій 

структурі переважає виробництво запчастин до транспортних засобів (автомобілів, тролейбусів, трамваїв 
тощо), на яке припадає близько 61 % вартості реалізованої продукції у 2012 р., а також виробництво 
транспортних засобів (28 % вартості продукції), переважно автомобілів. Щодо інших транспортних засобів 
(група виробництв CZ-NACE 30) провідне значення має виробництво залізничних локомотивів і вагонів, на 
яке припадає понад ⅔ вартості реалізованої продукції.  
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На розміщення машинобудівних та електротехнічних підприємств по території країни впливало декілька 
факторів, наприклад те, що багато машинобудівних заводів і металообробних виробництв тяжіють до 
металургійної бази й розміщені поблизу металургійних центрів, особливо в Остравському районі, 
Центральній Моравії, а також у Центральній Чехії – у смузі від Пльзеня до Праги. 

Суттєвим фактором цього є також вигідне географічне положення, особливо транспортне. Так, усі 
великі машинобудівні центри розміщені на головних транспортних артеріях, які дають змогу налагодити 
переміщення вихідних матеріалів і готової продукції (центральноморавські й центральночеські 
машинобудівні, а також транспортні вузли). Заводи, що випускають комплектне обладнання, які постачають 
свою продукцію іншим промисловим підприємствам, інтенсивно розвивалися поблизу відповідних районів 
споживання їхньої продукції: текстильне машинобудування – поблизу зосередження текстильних фабрик, 
хімічне та харчове машинобудування – поблизу харчових і хімічних підприємств, транспортне 
машинобудування – у транспортних центрах. Такі фактори розміщення, як кваліфіковані трудові ресурси та 
інфраструктура міст, проявлилися лише на подальших стадіях суспільного розвитку. 

Перехід ЧР до ринкової системи економіки привів до корінних змін у виробництві машин й обладнання. 
Значно змінилися передумови та фактори розвитку машинобудівних підприємств унаслідок змін у ціновій 
політиці, фінансово-кредитній, митній, податковій валютній і приватизаційних сферах. Поряд із внутрішніми 
факторами на машинобудування нині здійснюють помітний вплив і зовнішні фактори, пов’язані з розпадом 
колишнього єдиного ринку країн соціалістичного табору й уповільненням економічного розвитку у світі в 
першій половині 1990-х рр. та у 2008–2011 рр. 

У Чеській Республіці розвитку машинобудування, зважаючи на його домінуюче положення в економіці й 
зовнішній торгівлі, приділяється першочергова увага. Відповідно до основних напрямів розвитку технічної 
бази розширюється виробництво обладнання для чорної та кольорової металургії, енергетичного 
обладнання, електро- й тепловозів, вантажних і легкових автомобілів, будівельних, шляхових і 
сільськогосподарських машин, обладнання для хімічної й харчової промисловості, уключаючи насоси, 
компресори, холодильне обладнання, комплектне обладнання для виробництва будматеріалів, машин для 
текстильної, взуттєвої та поліграфічної промисловості.  

Незважаючи на значну загальну дисперсність машинобудівних підприємств по багатьох населених 
пунктах – практично по всіх містах країни, – відбувається їх концентрація у великих промислових центрах, а 
також утворення в Чехії своєрідної великої машинобудівної зони. Вона простягається від Пльзеня (заводи 
«Šcoda») через Прагу до Східної Чехії з продовженням у Центральній Моравії на Брно (Перший Брненський 
машинобудівний завод та ін.) і до Острави (Вітковіце – машинобудівні й металургійні заводи). 

Провідною галуззю машинобудівного комплексу країни залишається загальне машинобудування, що 
включає сім великих підгалузей, серед яких помітно виділяються важке машинобудування, 
верстатобудування та виробництво обладнання для різних галузей промисловості. Ключові галузі загального 
машинобудування – виробництво енергетичного обладнання, машин й обладнання спеціального та 
загального призначення й металообробних верстатів. Так, частка машин та обладнання спеціального 
призначення в структурі загального машинобудування складає близько 30 %, а енергетичного обладнання – 
понад 20 %. Виробнича база загального машинобудування, як інших галузей машинобудівного комплексу, 
практично вся перейшла з державної в приватну власність. Нині виробнича база загального 
машинобудування Чехії включає понад 1800 компаній, більшість із яких – невеликі з чисельністю зайнятих 
менше 25 працівників. Великих компаній (понад 1000 робітників) – небагато (більше 50). Чисельність 
зайнятих у загальному машинобудуванні становить близько 280 тис. осіб. У просторовому відношенні 
загальне машинобудування дуже диверсифіковане. Найбільше продукції галузі виробляється в 
Середньочеському, Південноморавському, Моравсько-Сілезькому краях і м. Празі. 

Важке машинобудування поширене в металургійних комплексах Чехії, у складі яких також розвинене 
виробництво низки металоємких видів машинобудівної продукції. Найяскравіший приклад – металургійно-
машинобудівний комбінат ім. К. Готвальда в Остраві, який виробляє комплекси для поверхневого добування 
бурого вугілля (екскаватори різних типів), а також обладнання для атомної енергетики. 

Машинобудівна компанія «Шкода холдинг» у Пльзені – найбільше в Чехії корпоративне підприємство 
важкого машинобудування, що об’єднує низку фірм, які спеціалізуються на виробництві транспортних засобів 
(«Шкода Транспортейшн», «Шкода Електрік») і парових турбін («Шкода Пауер»). Вони належать 
транснаціональній компанії «Appian Group». У кінці 2009 р. корейський машинобудівний гігант «Doosan Heavy 
Industries & Constration» домовився про купівлю компанії «Шкода Пауер» за 450 млн євро. Два десятки 
заводів, котрі входять до складу компанії «Шкода холдинг», мають основне металургійне виробництво 
(сталеплавильні, ливарні, модельні й ковальські цехи). Спеціалізовані заводи виробляють прокатне 
обладнання, машини для ливарних цехів, парові турбіни, комплектне обладнання для ТЕС і ГЕС, 
обладнання для ТЕЦ, котелень, гірничозбагачувальних комбінатів, а також преси для штамповки 
гумовотехнічних виробів, машини для керамічної промисловості, переробки цукрової тростини, електровози, 
важке металообробне обладнання, верстати з програмним управлінням тощо. В останні роки компанія 
зазнала значних збитків, тому була реалізована програма реструктуризації й приватизації. Головне 
підприємство має заводи-філіали, розміщені переважно в західній частині Чехії навколо Пльзеня (Клатови, 
Остров-над-Огржі, Ротава, Дішина та ін.). Підприємства-суміжники у виробництві енергетичного обладнання 
– це заводи в Брно, Бланско й інших промислових центрах (рис. 7.32). 

Холдинг «ЧКД-Прага» (ČKD – Českomoravská Kolben-Daněk) – друге велике підприємство важкого 
машинобудування з організацією виробництва за типом концерну. Його продукція досить відома: тепловози, 
локомотиви, трамваї, трансформатори, компресори, турбонагнітачі, обладнання для промислових 
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холодильників, дизелі, шляхові крани, а також обладнання для цементних заводів, виробництва 
будматеріалів тощо. Підприємство засновано ще в 1927 р., а після 1990 р. утворено акціонерне товариство 
«ЧКД Прага», яке повністю належало державі. У 1994 р. 51 % акції ЧКД перейшли до акціонерного 
товариства «ІНПРО»; засновано акціонерне товариство «ЧКД Прага Холдинг». У результаті значно 
знизились обсяги виробництва й експорту; деякі дочірні товариства стали недієздатними й були продані. У 
1998  р. виникло нове акціонерне товариство «11FITE», ціллю якого було відродження марки «ČKD». У    
2004 р. році виникла «Група ЧКД», яка складалася з окремих компаній: АТ «ЧКД Прага Диз», АТ «ЧКД Нове 
Енерго», АТ «ЧКД Електротехніка», АТ «Напівпровідники» та АТ «ЕТТ Енергетика». Уся група компаній 
отримала назву концерн «ČKD GROUP». У 2008 р. до його складу ввійшла також компанія «ČKD EXPORT, 
a.s.» (колишня «ŠKODAEXPORT, a.s.»)

359
. На правах кооперації до концерну ЧКД входять також 

підприємства в Градець-Кралове, Слані. Машинобудівні заводи в Пршерові випускають машини й 
обладнання для переробки мінеральної сировини. Підприємства в Опаві та Остраві – постачальники машин 
для глибинного добування корисних копалин. 

 

 
 

Рис. 7.32. Розміщення основних центрів важкого машинобудування, 
 металорізального виробництва й ковальсько-пресового обладнання Чеської Республіки 

 
До традиційних секторів чеської промисловості та загального машинобудування належить 

верстатобудування, яке характеризується широкою номенклатурою вироблених товарів і високим 
технологічним рівнем. Частка верстатобудування в загальному обсязі реалізованої продукції загального 
машинобудування складає близько 9 % і за цим показником галузь займає 4-те місце серед семи його секторів. 
Виробництво металообробних верстатів – важлива галузь верстатобудівної промисловості Чехії. 
Металорізальне й ковальсько-пресове обладнання, яке є основою чеського машинобудування, випускають 
десятки заводів, які входять у трест «Заводи машинобудівної техніки», а також інші машинобудівні об’єднання. 
У 2008 р. обсяг продукції цього сектору, порівняно з 2007 р., збільшився на 0,3 % і становив 733,3 млн дол. 
США
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. У ЧР найбільш високими темпами зростає випуск комбінованих розточувально-фрезерних верстатів із 

ЧПУ, вертикальних оброблювальних центрів із ЧПУ, шліфувальних верстатів із ЧПУ, а також ковальсько-
пресового обладнання. Чеське верстатобудування зорієнтоване на зарубіжні ринки. Частка експорту 
металообробного та пресового обладнання складає 80–90 % обсягів виробництва. Завдяки послідовній 
інвестиційній політиці чеським виробникам вдалося проникнути й закріпитися на ринках промислово розвинутих 
країн. У 2008 р. обсяг експорту верстатів становив у вартісному виразі 712,5 млн доларів
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До найбільших підприємств верстатобудування, які виробляють й експортують універсальні верстати, 
належать заводи в Сезімово-Усті, біля Табора («Ковосвіт»), у Зліні («Таймак ЗПС»), заводи точного 
машинобудування, а також обладнання для взуттєвої промисловості), у Куржимі, поблизу Брно (випуск 
машинобудівної техніки, запчастин для сільськогосподарських машин), а також у Пльзені, Празі, Челаковіце, 
Варнсдорфі (рис. 7.32). Особливе місце серед підприємств верстатобудування займає компанія «Шкода 
Машін Тул» (м. Пльзень), що спеціалізується на випуску важких горизонтально-розточувальних верстатів, 
поворотних столів, фрезерного, обладнання, спеціальних токарних верстатів, призначених переважно для 
металургійного виробництва. Понад 90 % продукції фірми спрямовано на експорт. Лідери у сфері 
виробництва шліфувальних верстатів – акціонерні товариства «Цетос Гостіварж» й «Ервін, Юнкер, Мелнік», 
які належать транснаціональній компанії «Юнкер групп». Унікальним виробом фірми «Цетос» є найбільший у 
світі шліфувальний верстат для обробки колінчастих валів великої ваги (до 40 т). Різноманітне ковальсько-
пресове обладнання (гідравлічні преси, механічні молоти тощо) випускають переважно в Брно (підприємство 
«Шмерал»), Ждярі-над-Сазавоу, Раковніку (рис. 7.32). До найбільших центрів виробництва підшипників 
належать заводи в Клаштерце-над-Огржі, Влашимі, Брно.  

Машинобудівні заводи, які спеціалізуються на виробництві машин й обладнання для хімічної, гумової та 
харчової промисловості, входять до складу виробничо-господарського об’єднання «Хепос». Найбільшими 
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виробниками обладнання для хімічної промисловості є заводи в Брно, Дечині, Градець-Кралове. 
Обладнання для гумової промисловості й промисловості пластичних мас виробляється в Комарові, біля 
Горжовіце («Бузулук»), у Ходові поблизу Карлових Вар («Ходос»). 

Обладнання для харчової індустрії (консервні, солодові, пивоварні, спиртозаводи) випускається в 
Градець-Кралове, Пардубіце (млинове обладнання), Хотеборжі (обладнання для молочної промисловості, 
виробництво пляшок), Коліні («Фрігера» – холодильне обладнання), Угерські-Броді. 

Хімічне машинобудування тяжіє до центрів хімічного виробництва або розміщене поблизу них; заводи з 
виготовлення обладнання для харчової промисловості розміщені в основних сільськогосподарських районах 
і в центрах харчової промисловості. Обладнання для скляної промисловості випускають у Турнові, для 
целюлозно-паперової – у Літовелі. 

Найбільші масштаби виробництва поряд із хімічним машинобудуванням і виробництвом обладнання 
для харчової промисловості має текстильне машинобудування. Його заводи об’єднані підприємством 
«Елітекс Машінері» в Лібереці. Під цією маркою вони відомі й на зовнішніх ринках. Чеське текстильне 
обладнання (прядильні машини, мотальні автомати тощо) відповідає світовим стандартам, деякі його види 
на основі ліцензій випускаються за межами країни. Іншими великими центрами текстильного 
машинобудування є Храства, де виготовляються машини та обладнання для цехів текстильних фабрик, 
Ганвальд, Фрідлант й ін. Вони формують Ліберецкий район текстильного машинобудування. . 

Заводи в Тршебічі в Моравії спеціалізуються на виробництві панчішних в’язальних автоматів. Це один із 
найбільших виробників в’язальних машин у світі. Швейні машини випускають заводи в Босковіце. Серед 
інших центрів текстильного машинобудування виділяються Усті-над-Лабем і Червені-Костелець (машини для 
безверетенного прядіння й безперервного закручування хімічних волокон), Кдіне (безверетенні верстати), 
Собеслав (в’язальні машини), Тініште-над-Орліці, Всетін та ін.   

Виробництво машин й обладнання для взуттєвої промисловості зосереджене безпосередньо в центрах 
взуттєвої промисловості: у Зліні («Світ»), Зручі-над-Сазавоу («Сазаван»). 

Машини, обладнання для поліграфічної промисловості й множильну техніку виготовляють в Адамові 
поблизу Брно (Адамовські машинобудівні заводи). Заводи, що випускають засоби автоматизації, 
забезпечують виробничі процеси найсучаснішим обладнанням і засобами управління: промисловими 
маніпуляторами й роботами, вимірювальною, сигнальною, управляючою, регулювальною та контрольною 
технікою. Засоби автоматизації й обчислювальну техніку виготовляють заводи Праги, Трутнова, Нові-Бора 
(Новоборські машинобудівні заводи) та ін. 

Виробництво вимірювальних приладів (до 400 видів, наприклад глибинометри, висотометри, 
мікрометричні прилади тощо) і сортувальних автоматів налагоджено в Тепліце («Сомет»), годинників та 
будильників у Штернберзі тощо. 

Значно розвинуте виробництво фільмотехніки й оптичних приладів у Пршерові («Меопта»), мисливської 
та спортивної зброї в Брно й Угерське-Броді (точне машинобудування), друкарських та обчислювальних 
машин у Брно («Зброєвка»), а також перфораторів, техніки зв’язку й ін. 

Медичне обладнання – рентгенівські апарати, опромінювачі та інші медичні прилади й обладнання – 
випускають заводи «Хірана» в Празі, Брно, Нове-Мєсто-на-Мораві. 

Транспортне машинобудування за обсягом виробництва та кількістю зайнятих поступається лише 
верстатобудуванню. Чисельність зайнятих у цій галузі становить близько 150 тис. осіб (табл. 7.10). Воно є 
важливою галуззю промисловості ЧР, визначаючи стан загального зовнішньоторговельного балансу країни. 
Чехія виробляє широкий спектр засобів автомобільного, залізничного, повітряного й водного транспорту, а 
також різну номенклатуру транспортного обладнання. Ця галузь розвинута в районах формування 
транспортних вузлів (особливо виробництво локомотивів і вагонів), а також у місцях, де розміщені перші 
автозаводи та існує традиційне виробництво мотоциклів і велосипедів. 

До значних машинобудівних виробництв у Чехії належить виробництво залізничних транспортних 
засобів, їх ремонт і модернізація. Найбільші виробники цієї продукції – компанії «ЧКД Вагонка», «ДПО 
Інокон», «Крновске оправні й строїрні», «Бонатранс», «Парс Нова», «Шкода Пльзень» і «Сіменс Рельсові 
ТО». Електровози виробляються на заводах найбільшої машинобудівної компанії «Шкода Холдинг» у 
Пльзені, яка об’єднує низку фірм, що спеціалізуються на виробництві транспортних засобів, електровозів, 
трамваїв («Шкода Транспортейшн», «Шкода Електрік»), а тепловози й трамваї – на заводах «ЧКД» у Празі. 
Більшість локомотивів, що випускаються, направляють на експорт. Великі вагонобудівні заводи розміщені в 
Студенці, поблизу Нові-Йїчина (у Моравії) і в Чеській Ліпі (у Північній Чехії) (рис. 7.33).  

Автомобільна промисловість – найбільша галузь чеського машинобудування з давніми, добре 
зарекомендованими виробничими традиціями. Крім того, це галузь, яка розвивається найбільш динамічно. 
Понад 85 % її продукції призначено на експорт, що на сьогодні складає понад 20 % від загального обсягу 
експорту Чехії. Оборот автомобільної промисловості перевищує 11,3 млрд євро. Частка галузі в структурі 
всього промислового виробництва перевищує 21 %

362
. Чехія – один зі світових лідерів із виробництва 

автомобілів на душу населення. На автомобільну промисловість припадає понад 5 % (більше 120 тис. осіб) 
зайнятих у народному господарстві й виробляється близько 10 % валової доданої вартості в країні. У 2011 р. 
в автомобільній промисловості працювало 25 фірм із чисельністю зайнятих працівників понад 1 тис. осіб. 
Продукція автомобільної промисловості переважно орієнтована на експорт і, передусім, у країни ЄС, куди 
здійснюються поставки легкових та вантажних автомобілів, автобусів, а також запчастин й 
автоприналежностей до них. У закордонній торгівлі продукцією галузі помітний вплив має зростання обсягів 
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виробництва автомобілів на новому заводі «Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech» (ТРСА) в Коліні та на 
підприємствах з участю іноземного капіталу. Нині понад 40 фірм зі 100 найбільш значимих у сфері 
автомобільної промисловості мають свої відділення на території Чехії. Характерною особливістю в останні 
роки є те, що загальний експорт автозапчастин і приналежностей до автомобілів перевищив експорт 
транспортних засобів.   

 
 

Рис. 7.33. Територіальне розміщення центрів  
транспортного машинобудування Чеської Республіки 

 
Домінуюче значення в автомобілебудуванні належить виробництву легкових автомобілів. Найбільш 

значимий автомобілебудівний регіон країни – Середньочеський (рис. 7.33). Це зумовлено тим, що тут 
розміщене найбільше підприємство компанії «Шкода Ауто», яке має широкі коопераційні та виробничі зв’язки із 
заводами-суміжниками. Компанія «Шкода Ауто» – флагман автомобільного виробництва Чехії. Її основний офіс 
розміщений у Млада-Болеславі (рис. 7.33). Ця компанія входить до складу німецького концерну «Фольксваген» 
і випускає 1/10 частину всього обсягу його продукції. На її частку припадає близько 10 % усього чеського 
експорту. Компанію «Шкода Ауто» вважаєть третім найстарішим виробником легкових автомобілів у світі. 
Заснована у 1925 р. на базі відомої чеської компанії «Лаурін і Клемент» і націоналізована в 1945 р. «Шкода» аж 
до 1990 р. випускала практично 100 % усіх легкових автомобілів у Чехословаччині – приблизно 200 тис. 
автомобілів на рік, однак відсутність конкурентного середовища виявилася причиною суттєвого технологічного 
відставання чеського автопрому від рівня світової автоіндустрії. Відсутність інновацій зумовила випуск 
застарілих моделей і низьку продуктивність праці. У середині 1990-х рр. компанія «Шкода» увійшла в німецький 
концерн «Volkswagen Group» (70 % акцій) і з цього моменту почалася активна діяльність фірми в Європі. Із 
травня 2000 р., коли уряд Чехії продав останні 30 % акцій компанії, вона повністю належить групі «Volkswagen». 
Зараз «Шкода Ауто» випускає кілька моделей сучасних автомобілів («Šcoda Octavia», «Šcoda Felicia», «Šcoda 
Fabia» та ін.), які відповідають міжнародним стандартам і користуються великою популярністю в багатьох 
країнах Європи, а також у Росії. У 2005 р. автомобіль «Шкода Октавія» (рис. 7.34) був визнаний автомобілем 
року не тільки в Чехії, а й у Німеччині, Великобританії, Фінляндії, Литві й Болгарії. У 2012 р. компанія розпочала 
серійне виробництво нового автомобіля «Škoda Rapid». У компанії працює понад 24 тис. осіб. Щороку чеська 
компанія «Škoda Auto» постачає на ринок майже 500 тис. автомобілів, охоплюючи своєю експортною 
діяльністю 64 країни. Продукція цієї компанії становить понад 9 % обсягу всього чеського експорту. У 2007 р. 
компанія виробила 622 тис. автомобілів різних категорій. За нею (308 тис. випущених автомобілів) слід назвати  
компанію «Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech» (ТРСА) в Коліні. 95 % виробленої продукції йтиме на 
експорт. Младаболеславський автозавод «Škoda Auto» у 2012 р. продав рекордну кількість автомобілів                  
(939,2 тис. штук), помітно збільшивши їх продаж, порівняно з 2011 р. (на 6,8 %), коли продано 879,2 тис. штук. 
Найуспішнішою була модель «Šcoda Octavia» (рис. 7.34), якої продано 409,6 тис. одиниць. Підприємство 
розраховує на подальший ріст обсягів продаж цих легкових автомобілів та автомобілів інших моделей

363
.  

 

                      
 

Рис. 7.34. Чеський легковий автомобіль «Шкода Октавія А5» 
Джерело : http://skoda.autoportal.ua/newcars/skoda-octavia-a5.html. 
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Із 2003 р. у Чехії спостерігається постійний ріст виробництва автомобілів різних категорій (рис. 7.35). У 
2004 р. виготовлено 448 360 автомобілів: легкових – 443 065, легких вантажівок – 1112, важких вантажівок – 
2200, а також 1983 автобуси. У 2005 р. в країні випущено 600 тис. легкових автомобілів, що на 150 тис. 
більше, порівняно з 2004 р. У наступні роки виробництво автомобілів нарощувалося. У 2007 р. на всіх 
підприємствах галузі випущено 962,9 тис. автомобілів усіх категорій, а у 2009 р. – 975,1 тис. одиниць різних 
категорій. Найбільша частка припадає на легкові автомобілі, яких у 2009 р. вироблено 970,4 тис. штук і їх ріст 
відносно 2008 р. становив 3,2 %

364
. У 2010 р. всі автозаводи країни випустили 1076  тис. транспортних 

засобів різних категорій (легкові й вантажні автомобілі, автобуси, мотоцикли та мопеди) (рис. 7.35).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.35. Виробництво продукції автомобільної промисловості 
в Чеській Республіці у 1998–2010 рр. (одиниць) 

 
У 2011 р. всіма компаніями випущено майже 1,2 млн легкових автомобілів. Основна причина тенденції 

росту випуску автомобілів – початок випуску легкових автомобілів із 2005 р. на автозаводі «ТРСА» (Toyota 
Peugeot Citroen Automobile Czech) у Коліні, який виготовляє невеликі автомобілі марок «Citroen», «Peugeot» і 
«Toyota». Чехія нині займає четверте місце в Європі за виробництвом автомобілів на одного мешканця після 
Німеччини, Бельгії й Словаччини та стає, без перебільшення, «автомобільним заводом» Європи. Згідно з 
прогнозами в найближчі роки в Чехії має випускатися понад 1,3 млн легкових автомобілів. У м. Ношовіце 
розмістила свій перший автомобільний завод у Європі корейська компанія «Hyundai Motor», де після повного 
завершення будівництва вироблятиметься понад 300 тис. автомобілів у рік.  Цей завод розпочав свою 
роботу у 2008 р., а у 2011 р. вже випустив 251,4 тис. автомобілів. Автоскладальну галузь Чехії сьогодні 
представляє понад 120 компаній, загальна чисельність персоналу яких складає майже 70 тис. осіб. Багато 
чеських виробників комплектуючих і запасних частин для автомобілів досягли значного успіху. Серед них – 
«Galvia», «Gemi Czech», «Kasko», «Gumotex», «Karsit», «Metalplast Lipnik», «Motor Jikov», «CZ Strakonice», 
«Adaco», «Plastik HT», «TecPlast», «Buzuluk Komarov» та ін. Вони постачають свою продукцію таким 
всесвітньо відомим корпораціям, як «Ford», «VW», «Audi», «Mercedes», «BMW», «Opel», «Volvo», «Seat», 
«Mitsubishi», «Toyota», «Jaguar», «Suzuki», «Honda», «Renault», «FIAT». 

 «Ліберецькі автомобільні заводи» («ЛІАЗ») – це одне з найбільших підприємств автомобільної 
промисловості країни (рис. 7.31). Завод у Мніхово-Градіште – основний постачальник вантажних автомобілів. 
Ліберецький автомобільний завод також є основним постачальником тягачів для причепів, моторів, 
оснащення для машин спецпризначення (причепи й напівпричепи). Автомобілі вантажопідйомністю 12 т і 
більше  (рис. 7.36) постачає завод «Татра-Копршівніце», розміщений у м. Корпшивніце Моравсько-Сілезького 
краю. Заводи зі складання автомобілів меншої вантажопідйомності (до 3 т) розміщені в Празі. Слід 
зазначити, що сектор виробництва вантажівок перебуває на стадії реформування. Компанія «Avia», що 
спеціалізується на виробництві легких вантажівок вантажопідйомністю 3–6 і 6–10 т, контролюється 
корейською промисловою групою «Daewoo». Усього у 2007 р. Чехія випустила 3154 вантажних машин, що на 
5,9 % більше, ніж у 2006 р.

365
. Виробництво автобусів у Чехії представлено двома компаніями:  «Karosa» й 

«SOR Libhavy». Виробник автобусів «Karosa» (м. Високе Міто) входить до групи «Iris Group» (спільний проект 
«Renault-IVECO»). Із 2007 р. акціонерне товариство «Karosa» перейменовано на компанію «Iveco Czech 
Republic». Нині воно найбільший виробник автобусів, на якому зайнято понад 1,8 тис. робітників. У 2007 р. в 
ЧР загалом випущено та реалізовано 3357 автобусів, у тому числі компанією «Iveco»  – 2873 автобуси. На 
експорт відправляється до 80 % усього обсягу продаж автобусів, переважно в західноєвропейські країни 
(Франція, Німеччина та Італія).  

Трамваї й тролейбуси випускають заводи «ЧКД» у Празі та «Šcoda» в Остраві-над-Огржі. Двигуни 
внутрішнього згорання виробляють у Йїглаві, Яблонці-над-Нісоу й Ліберці (рис. 7.33). Найдинамічніше 
розвивається дочірня компанія холдингу «Шкода холдинг» – «Шкода Транспортейшн», яка постачає трамваї 
з низьким днищем для м. Праги, трьохсекційні локомотиви для залізничної компанії «Ческе драгі», 
модернізовані вагони для празького метро, а також є експортером трамваїв у низку європейських країн. 
Фірма бере участь у модернізації трамвайних парків у містах України й Росії.   
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Рис. 7.36. Чеський великовантажний автомобіль «Татра» 
Джерело : http://www.adb.ru/reviews/review/096794D73. 

 

Водночас виробництво мотоциклів і мопедів в останні роки має тенденцію до скорочення, порівняно з 
2002 р., коли загальний обсяг виробництва вантажних автомобілів, автобусів, мотоциклів і мопедів був 
найвищим (12 461 одиниця). Після 2002 р. відбувся помітний спад у загальному виробництві цих 
транспортних засобів через неконкурентоспроможність цих виробів на європейському ринку. У 2007 р. 
відбулося деяке зростання обсягів виробництва цих транспортних засобів, проте в наступні роки їх випуск 
помітно знизився (рис. 7.37).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7.37. Динаміка загального виробництва вантажних автомобілів, автобусів,  

мотоциклів і мопедів у Чеській Республіці в 1998–2010 рр. (одиниць) 

 
Виробництво мотоциклів і мопедів значною мірою призначено на експорт. Марки мотоциклів та мопедів 

із двигунами різного літражу користуються великою популярністю (наприклад «Ява»). У 2007 р. на заводі 
«Ява» випущено 2260 мотоциклів. Випускають їх у Тінец-над-Сазавоу, Страконіце, Блатні (рис. 7.33). 
Велосипеди, виробництво яких розвинуте в Хебі («Еска»), Рокіцанах («Фаворит»), Петров-над-Десноу 
(«Веламос»), переважно призначені для експорту. 

Чеська авіаційна промисловість представлена виробництвом реактивних навчальних і бойових літаків, 
літаків для місцевих авіаліній, спортивних літаків, планерів і швидко зростаючим виробництвом зверхлегких 
літаків. Щорічно в країні виробляється близько 350 одиниць авіатехніки, із яких близько 80 %спрямовано на 
експорт. У чеській авіаційній промисловості працює 10 компаній, які виготовляють кінцеву продукцію. Ще          
10 фірм спеціалізуються на виробництві авіаційних компонентів. Освоюється виробництво космічної апаратури. 
У цьому сегменті машинобудування зайнято близько 1,5 тис. працівників, а річний обсяг реалізованої продукції 
становить близько 600 млн чес. крон. Чехія – один із найбільших виробників у Європі (після ФРН) із 
виробництва спортивних літаків. У 2012 р. в авіаційно-космічній промисловості створено майже 900 нових 
робочих місць. 

Спортивні, військові та навчальні літаки випускають поблизу Праги (компанія «Аеро Водоходи»), у 
Куновіце («Летецке заводи») й Отроковіце («Морован Ейрпланс»). До найбільш значних проектів компанії 
«Аеро Водоходи» належить випуск бойового літака L159, розробленого спільно з американською 
авіакомпанією «Боїнг», затрати на який складали 50 млн крон. Акціонерне товариство «Евектор-Аеротехнік» 
(м. Куновіце) – основний виробник двомісних легких та ультралегких літаків типу EV-97 VLA, Cobra, 
«Євростар» і «Спортстар». На фірмі працює 240 осіб. У 2007 р. випущено понад 180 ультралегких літаків. 
Легкі літаки виробляють також у м. Старе Мністо (Злінський край) та Йїглаві. Тренувальні й спортивні літаки 
випускають в Отроковіце. Машини для спеціальної сільськогосподарської та малої транспортної авіації, 
виробляють у Бланіку поблизу Угерське-Градіште. Окрім того, чеська авіаційна промисловість представлена 
низкою підприємств, які випускають авіадвигуни, найкрупніші серед них – АТ «Вальтер Енжіс, а.с.»  (колишнє 
підприємство «Моторпльот») у Празі. Авіаремонтні заводи розміщені в Празі (райони Малешіце й Кбели) і    
м. Стара-Болеслав. 

Суднобудівні заводи в Празі, Мельніку й Усті-над-Лабем виробляють річкові судна й буксири, вантажні 
теплоходи, плавучі землечерпалки, моторні човни, також випускають річково-морські та спортивні судна, 
яхти тощо.  

Заводи сільськогосподарського машинобудування розміщені в районах сільськогосподарського 
виробництва й, зазвичай, мають давні виробничі традиції. Кількість таких заводів, порівняно з 
підприємствами інших галузей, протягом останніх років не збільшувалася, а навпаки – скорочувалася. До 
складу об’єднання «Агрозет» входять усі заводи сільськогосподарського машинобудування. Продукція цієї 
галузі на 3/5 поглинається внутрішнім попитом і близько 2/5 експортується. Виробництво тракторів 
зосереджено в Брно («Зетор», виробництво моторів), на заводах «ЛІАЗ», а також в Угерське-Броді. У 2007 р. 
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акціонерне товариство «Зетор» випустило понад 7,5 тис. тракторів. Основними моделями, що випускаються, 
є «Мейджер», «Проксіна» й «Фортерра». На підприємстві зайнято 1200 працівників.   

Засоби механізації сільськогосподарських робіт (для посіву, догляду та збирання зернових, картоплі, 
хмелю, кормових трав, стійлового утримання худоби) постачають працівникам сільського господарства 
машинобудівні заводи Простейова, Пельгржимова, Гумпольца (рис. 7.30). Сільськогосподарські машини для 
вирощування й збирання цукрових буряків надходять із Йїчина. Широкого застосування в сільському 
господарстві набув спеціальний сільськогосподарський автомобіль «Татра-агро» із шести автоматичними 
насадками для підвищення ступеня механізації сільськогосподарських робіт. 

Виробництво будівельних машин й обладнання виокремилось у самостійну підгалузь завдяки широкому 
розмаху будівництва. Підприємства випускають не лише будівельні машини всіх видів, а й засоби транспорту 
для перевезення будматеріалів великої тоннажності, що дуже важливо для будівництва. У Хрудимі 
(«Транспорта») виробляють обладнання для конвеєрного транспорту, навантажувально-розвантажувальне 
обладнання, а також добувні комплекси для відкритих розробок. Завод в Унічові, який випускає екскаватори, 
став одним із відомих підприємств у світі з виробництва цього виду обладнання. Продукція заводу призначена 
для роботи у відкритих кар’єрах, будівництва автомагістралей, газопроводів, нафтопроводів тощо. Будівельні 
машини й обладнання для виробництва будматеріалів випускаються в Празі. 

Виробництво багатьох видів машинобудівної продукції широкого вжитку поширене по всій території 
країни. Машинобудівні підприємства зазвичай спеціалізуються на випуску певного виду виробів. Наприклад, 
електричні й газові плити випобляють під Оломоуцем («Моравіа», «Маріанске-Удолі»), побутові 
електроприлади – у Глінске («Електропрага») тощо. Також у значних обсягах випускають пральні машини, 
посуд та інші предмети тривалого користування. 

Електротехнічна й електронна промисловість Чехії з-поміж усіх підгалузей машинобудування 
розвивалась особливо швидкими темпами. Чисельність зайнятих у цій галузі в 1993 р. – близько   65 тис. 
осіб. У 2007 і 2008 рр. перед економічною кризою загальна чисельність зайнятих в електротехнічній та 
електронній промисловостях досягла 188 тис.
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, у 2009 р. – скоротилася на 15 % (до 180 тис. зайнятих). В 

останні роки галузь динамічно розвивалася, нарощуючи обсяги виробництва. Найбільший ріст спостерігався 
у 2008 р., коли обсяги виробництва обчислювальної техніки й електронного обладнання зросли майже в             
1,6 раза, порівняно з 2005 р., а виробництво іншого електричного обладнання – майже в 1,4 раза. У 2009 р. 
відбувся спад у виробництві продукції електротехнічної та електронної промисловості, проте темпи падіння 
були нижчими, ніж загалом по всій промисловості ЧР (рис. 7.38). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 7.38. Індекс виробництва продукції підприємствами електротехнічної промисловості  

й промисловості загалом у Чеській Республіці у 2005–2009 рр. (2005 р. = 100 %) 

 
Заводи електротехніки виникали поблизу машинобудівних і були здебільшого їх складовими частинами, 

оскільки брали участь у комплектуванні кінцевої продукції (електричних моторів). Деякі з них досі включені 
безпосередньо в комплекси машинобудівного виробництва (наприклад електро-технічні підприємства 
заводів «Škoda» у Пльзені). Практично вся виробнича база галузі переведена з державної власності в 
приватну. Переважну частину всіх потужностей галузі зосереджено в Празі (⅓ обсягів виробництва), 
Південній і Центральній Моравії та Східній Чехії (рис. 7.39). Заводи електротехнічної галузі виробляють 
електромашини, трансформатори, електротехнічні прилади. У всіх великих машинобудівних центрах заводи 
електротехніки доповнюють основні види виробництва важкого машинобудування: у Празі (конденсатори, 
електропечі), у Брно (трансформатори, електроприлади), Пльзені (електротехнічний цех заводів «Škoda» – 
електричні машини, електроагрегати, прилади та ін.). Відомі електротехнічні заводи розміщені також у Наході 
й Гронові (Північна Чехія). 

Поблизу машинобудівного району Центральної Моравії електротехнічне виробництво розвинуте у 
Всетіні (електричні генератори) й розміщеному поруч Френштаті-под-Радгоштем (електромотори, 
генератори), у західній частині промислового району Північної Моравії – у Могельніце (генератори) й 
Постршельмові (електроприлади) (рис. 7.39).  
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Рис. 7.39. Розміщення центрів електротехнічної  
промисловості Чеської Республіки 

 

Електроніка представлена виробництвом різноманітної продукції: комп’ютерів, радіо- й телеапаратури, 
телефонної та телетайпної апаратури, обчислювальних приладів, систем автоматизації й побутової 
електроніки. Частину комплектуючих підприємства електроніки отримують із-за кордону. Заводи, що 
випускають вищевказану продукцію, об’єднані під назвою «Тесла». Їх розміщення по території країни 
характеризується значною дисперсністю. Декілька великих заводів «Тесла» (із високою концентрацією 
трудових ресурсів) зосереджено в Празі. Найбільший завод розміщений у Рожнові-над-Радгоштем 
(електроніка, телевізійні кінескопи, напівпровідники й ін.). Чимало заводів є також у Пардубіце (магнітофони, 
обчислювальна апаратура, вимірювальні прилади та ін.), Коліні (обладнання для диспетчерських центрів і 
телефонних станцій), Брно (електротехнічна вимірювальна апаратура, електронні мікроскопи), Градець-
Кралове, Ліберці (рис. 7.39). У Валашске-Мезіржичі «Тесла» виготовляє спеціальну медичну апаратуру на 
базі електронних елементів. Відомими підприємствами електротехнічної промисловості є також фірма 
«ЕТА», партнери «Bosch» й «Moulinex».  

Машинобудування – одна з найбільш привабливих для іноземних інвесторів галузей чеської 
промисловості. Починаючи з 1990 р., 15 % загального обсягу іноземних інвестицій припало саме на цей сектор. 
Інвестиційна привабливість формується, передусім, завдяки розвинутій базі професійної підготовки кадрів і 
традиційній високій якості продукції. У  2002 р. ЧР лідирувала серед країн Європи у сфері залучення іноземних 
інвестицій в автомобільну промисловість. Чехія отримала 18 % від загальної кількості інвестиційних проектів у 
цій галузі, випередивши традиційних лідерів – Великобританію (13 %) і Францію (12 %). 

Іноземні інвестори (наприклад «Boeing», «Triplex Lloyd») активно вкладають кошти в аерокосмічну галузь 
Чехії. У 1997 р. міжнародний консорціум під керівництвом компанії «Boeing», що об’єднує «McDonell Douglas 
Aerospace» і «Czech Airlines» («Чеські Авіалінії»), придбав 35 % акцій єдиного в країні заводу, який виробляє 
військові літаки, – «Aero Vodochody». У 2000 р. ця компанія підписала контракт вартістю 230 млн дол. США на 
виробництво компонентів вертольота «S-76C», який випускає американська компанія «Sikorsky Aircraft». Крім 
того, вона виграла тендер на поставку 72 літаків «L-159» для Збройних сил Чехії.  

Останнім часом у Чехії активно розширюється виробництво електронної техніки. Ця галузь – головний об’єкт 
прямих іноземних інвестицій. Низка найбільших транснаціоанльних корпорацій відкриває свої виробництва в 
країні. Серед них – компанії «Philips» і «Matsushita». Компанія «Matsushita» володіє двома заводами в Чехії: 
заводом із виробництва телевізорів, побудованим у 1997 р. в Пльзені, та заводом із виробництва 
електромагнітних реле в Плані. Розширення виробництва має на меті збільшити щорічний випуск телевізорів до 
1,3 млн шт. У рамках цього проекту буде створено 1400 нових робочих місць. Крім того, компанія готується до 
будівництва заводу з виробництва мобільних телефонів «Panasonic» (500 робочих місць) із щорічним обсягом 
випуску 20 млн телефонів. 

Голландська компанія «Philips» планує побудувати завод із виготовлення надплоских екранів для 
телевізорів у Граніце-на-Мораві у Північній Моравії. У місті, яке відзначається давніми традиціями 
електронного машинобудування, зараз існує високий рівень безробіття й будівництво заводу дасть змогу 
покращити ситуацію на ринку праці.  

Окрім цих компаній, інвестиції в чеську економіку вклали також японські фірми «Aisan», «Daiho» і 
«Tatsuno». Компанія «Aisan» планує будівництво заводу з виробництва паливних насосів для дизельних 
двигунів; «Daiho» – укласти кошти у виготовлення пластикових корпусів для телевізорів компанії 
«Matsushita». 

Французька компанія «Valeo Group» прийшла на ринок Чехії у 1996 р. і зараз володіє трьома заводами в 
Раковніку, Жебраку й Гумполеці, які випускають компоненти автомобільних кондиціонерів, компресори та 
радіатори.  

Компанія «Robert Bosch» відкрила в Чехії три відділення, що випускають компресори, головки блоків 
циліндрів і системи подачі палива для дизельних двигунів, забезпечивши роботою 7 тис. осіб. Японська 
компанія «Denso Corporation» запустила в Чехії виробництво кондиціонерів й обігрівачів для легкових 
автомобілів, забезпечивши роботою 1000 чоловік.  

Успішний розвиток чеської економіки протягом останніх років значною мірою завдячує саме галузям 
машинобудування, особливо виробникам автомобілів та їхнім постачальникам. Згідно з опублікованими 
Чеським статистичним бюро даними, ріст промисловості в країні у 2005 р. склав 7 %, тоді як у виробництві 
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автомобілів цей показник сягнув 28 %
367

. Інвестори принесли сучасні технології, що дуже сприяли зниженню 
безробіття, однак експерти вказують на ризик, пов’язаний з одностороннім розвитком чеського виробництва. 
Будь-яка криза в автомобільній промисловості неминуче принесе серйозні проблеми економіці країни, що й 
відзначено у 2009 р., коли обсяги виробництва продукції машинобудування помітно зменшилися. 

Стратегічна мета розвитку машинобудівного комплексу країни полягає в підвищенні рівня ефективності 
функціонування підприємств, покращення якості й конкурентоспроможності машинобудівної продукції, 
знаходженні відповідного місця на світовому ринку машинобудування та забезпечення достатніх фінансових 
засобів для нових виробничих технологій, зменшення розриву між Чехією і ЄС щодо показників 
продуктивності праці й підвищення рівня концентрації капіталу для проведення науково-дослідних робіт і 
впровадження нових технологій.  

7.5. Хімічна промисловість  
 

Хімічна промисловість ЧР належить до галузей господарства, які формують його матеріальну базу. 
Вона є однією з прогресивних і найдинамічніших галузей промислового комплексу країни. За своїм 
значенням для народного господарства ця галузь стоїть на рівні з машинобудуванням. За часткою 
реалізованої продукції в галузевій структурі обробної промисловості (понад 16 %) хімічна промисловість 
займає місце зразу ж після машинобудування й харчової промисловості, проте її частка у виробництві ВВП є 
невисокою     (2 %). За загальною чисельністю зайнятих у виробництві вона поступається багатьом галузям, 
що зумовлено особливостями виробництва та високим рівнем автоматизації, механізації й раціоналізації 
виробничих процесів. У 2010 р. на хімічну промисловість припадало понад 13 % зайнятих працівників в 
обробній промисловості країни (табл. 7.2). Значна частина національного хімічного виробництва припадає на 
основні хімічні речовини (понад 60 %). Частка хімічної продукції з високою доданою вартістю складає лише    
7 %, а фармацевтичної – 15 %. 

Хімічна промисловість країни в галузевому аспекті складається з декількох підгалузей, які згідно з 
чеським національним класифікатором економічної діяльності СZ-NACE-2009 уключені до чотирьох розділів: 
1) СZ-NACE-19 – виробництво коксу й продуктів нафтопереробки; 2) СZ-NACE-20 – виробництво хімічних 
продуктів і препаратів; 3) СZ-NACE-21 – виробництво фармацевтичних виробів та препаратів; 4) СZ-NACE-22 
–  виробництво пластикових і пластмасових виробів.          

Сировинна база хімічної промисловості формується переважно за рахунок імпорту необхідної сировини 
через обмеженість і вичерпаність запасів вітчизняної природної сировини. У достатній кількості в надрах країни 
наявні тільки каолін, барит, гіпс, вапняк та доломіт. Велике значення для хімічної промисловості ЧР має 
імпортна нафта, яка постачається переважно з Росії (нафтопровід «Дружба»), й імпортний природний газ 
(газопровід «Братерство» та транзитні газопроводи з Росії в Західну Європу й норвезький газ із ФРН). Сірку ЧР 
постачає з Польщі, кальциновану соду – із ФРН, Румунії, Польщі та Болгарії, калійну сіль – переважно з ФРН.  

Чеська хімічна промисловість нині нараховує 224 підприємств із числом працівників понад 20 осіб, а 
загальна кількість суб’єктів економічної діяльності, що діє в цій галузі промисловості, становить понад               
6,9 тис. одиниць. В останні роки кількість виробничих підрозділів постійно збільшується, окрім фармацевтичної 
промисловості, у якій відбувається укрупнення фармацевтичних фірм і компаній. Комбінати – переважаючий 
тип хімічних підприємств у ЧР. Вони переробляють багато побічних продуктів і відходів в інші види хімічної 
продукції. Аналогічним способом переробляють відходи й інших галузей промислового виробництва.    

У галузевій структурі хімічної промисловості домінує виробництво основних хімічних продуктів (основна 
хімія). У 2007 р. структура виробництва основних хімічних продуктів була такою: первинні пластмаси –          
60,5 %, лікарські препарати – 18 %, миючі засоби, косметика й парфумерія – 10,3 %, лакофарбові матеріали 
– 4,1 %, хімічні волокна – 1,5 %, міндобрива та агрохімікати – 1 %, інші види продукції – 4,6 %. Динаміка 
виробництва основних видів хімічної продукції за останні 15 років має загальну тенденцію до росту обсягів 
випуску, проте характеризується нерівномірністю з чергуванням підйомів і спадів (табл. 7.12). Найбільший 
ріст спостерігають у виробництві пластмасових виробів, хімічних волокон й аргону.  

Таблиця 7.12 
Динаміка виробництва окремих видів продукції  

хімічної промисловості Чеської Республіки в 1995–2011 рр.* 
 

Продукція Одиниця виміру 1995 2000 2004 2007 2008 2009 2010 2011 

Аргон тис. м3 4762 12 041 5221 ... 7873 14 356  15 065 28 414 

Азот млн м3 715,3 729,6 613,3 ... 696,6 772,3 749,2 896,4 

Кисень млн м3 860,7 738,6 776,2 819,6 840,7 828,6 851,2 1253,3 

Сірчана кислота тис. т 340 274 234 276 215 253 195 258 

Мило й мильні продукти тис. т 36,1 36,6 25,7 24,4 31,5 32,7 28,7 25,2 

Пластмасові вироби  
і матеріали 

тис. т 496 628 1106 1096 1304 1054 1253 1182 

Хімічні волокна тис. т 72,0 62,9 81,4 87,1 132,1 116,9 93 110 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
Хімічна промисловість Чеської Республіки належить до тих галузей економіки, які в післявоєнні роки 

розвивалися швидкими темпами. Високі темпи розвитку сприяло включенню Чехії в число передових країн, 
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які виробляють хімічну продукцію. Частину чеської хімічної продукції спрямовано на експорт. Понад 80 % 
чеського експорту хімічної продукції припадає на країни ЄС, що сприятливо діє на зовнішню торгівлю країни. 
У 2007 р. експорт хімічної продукції досяг 4,6 млрд євро. Хімічна продукція Чехії займає невелику частку в 
загальному обсязі виробництва країн ЄС (менше 1 %).  

Протягом 2000–2008 рр. хімічна індустрія розвивалася наростаючими темпами, проте у 2009 р. темпи 
розвитку вповільнилися через економічну кризу. У 2008 р. загальне споживання хімічної й нафтохімічної 
продукції, гумовотехнічних виробів, пластмас склало у вартісному виразі 22,8 млрд євро. При цьому 44 % 
припадало на хімічні та фармацевтичні товари

368
. За даними Міністерства промисловості й торгівлі ЧР та 

Союзу хімічної промисловості ЧР, у 2009 р. загальний обсяг продаж у хімічній промисловості скоротився за 
рік на 16 % і складав 373,7 млрд крон (18,5 млн дол. США). Найбільше зниження відбулось у галузі 
нафтоочисної переробки, де обсяг продаж скоротився майже на третину та становив 72,9 млрд крон. 
Незначний ріст зафіксовано у фармацевтичній промисловості. У 2010–2012 рр. ситуація в галузі дещо 
покращилася, зросли обсяги реалізованої продукції й продуктивність праці та інші економічні показники  
(табл. 7.13). 

                                  Таблиця 7.13 
Основні економічні показники розвитку 

хімічної промисловості Чеської Республіки у 2005–2012 р.* 
 

Підгалузь 2005 2006  2007 2008 2009  2010 2011 2012 

Виробництво реалізованої продукції, млрд чес. крон (поточні ціни) 

Виробництво коксохімічних продуктів і 
продуктів нафтопереробки  

97,4 104,8 96,5 121,2 78,7 108,7 121,9 137,0 

Виробництво  хімічних продуктів  
і виробів 

129,5 141,6 139,0 142,9 111,9 131,0 142,5 166,2 

Виробництво фармацевтичних виробів  
і препаратів 

24,9 26,2 27,6 27,2 27,2 29,4 30,6 29,2 

Виробництво пластикових і 
пластмасових виробів 

168,5 202,5 223,7 209,0 171,8 193,9 214,9 215,4 

Виробництво валової доданої вартості, млрд чес. крон (поточні ціни) 

Виробництво коксохімічних продуктів і 
продуктів нафтопереробки  

5,7 4,5 4,2 5,4 2,2 3,9 2,7 2,8 

Виробництво  хімічних продуктів і 
виробів 

31,1 32,5 32,8 28,6 22,5 30,8 31,8 30,9 

Виробництво фармацевтичних виробів і 
препаратів 

9,7 10,5 10,4 10,2 10,1 11,0 11,1 10,9 

Виробництво пластикових і 
пластмасових виробів 

43,9 51,8 58,2 53,3 50,0 54,7 58,3 58,0 

Чисельність зайнятих, осіб 

Виробництво коксохімічних продуктів і 
продуктів нафтопереробки  

3111 3020 2851 2886 2757 2551 2333 2253 

Виробництво  хімічних продуктів і 
виробів 

31 216 29 782 30 161 30 405 27 729 27 508 27 263 27 031 

Виробництво фармацевтичних виробів і 
препаратів 

9930 9783 10009 9839 9735 9350 9529 9472 

Виробництво пластикових і 
пластмасових виробів 

75 404 81 712 86 569 87 104 74 417 73 204 76 878 74 476 

* Складено за: Panorama zpracovatelskйho průmyslu ČR 2012. Odbor ekonomickych analyz. Říjen 2013. – Praha : Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, 2013. – S. 95–130. 

 
У 2011–2012 рр. виробництво реалізованої продукції в основних підгалузях дещо зросло відносно 

несприятливого 2009 р., проте ще не було досягнуто найкращих показників 2007–2008 рр., окрім 
виробництва фармацевтичних виробів і препаратів, де спостерігався постійний ріст обсягів виробництва в 
останні роки при незначному зменшенні у 2008,  2009 й 2012 рр. (табл. 7.13). Загальний обсяг реалізованої 
продукції, виробленої підприємствами та виробничими підрозділами хімічної промисловості, у 2011 р. 
становив 502 млрд чес. крон, що фактично відповідало рівню 2008 р. У 2012 р. обсяги зросли до 547,8 млрд 
крон, що в 1,1 раза більше, ніж у 2008 р. В останні роки проявлялася тенденція до зменшення чисельності 
зайнятих у галузях хімічної промисловості. Якщо у 2005 р. в усіх видах хімічного виробництва зайнято                  
119,7 тис. працівників, то у 2011 р. їх кількість скоротилася на 6,3 % до 112,6 тис. працюючих. У 2012 р. їх 
кількість дещо збільшилася й становила 113,2 тис. осіб. Найбільше скорочення кількості зайнятих було в період 
економічної кризи в основних хімічних виробництвах, тоді як у пластмасовій промисловості у 2012 р. відбулося 
збільшення чисельності зайнятих, що в 1,3 раза більше, ніж у кризовому 2009 р. (табл. 7.13 і рис. 7.40).  

Основну частку хімічної продукції дає галузь виробництва пластикових і пластмасових виробів, у якій 
серед інших груп хімічних виробництв найбільше виробляється реалізованої продукції, валової доданої 
вартості й де найбільше зайнято працівників (табл. 7.13). В останні роки після кризового 2009 р. в галузі 
помітно зросли обсяги виробництва валової доданої вартості та обсяги реалізованої продукції (рис. 7.40). 
Частка цієї галузі в структурі обробної промисловості країни за обсягом реалізованої продукції у 2012 р. 
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становила 6,4 %. У виробництві валової доданої вартості всього промислового виробництва країни на 
пластмасову промисловість припадає 6,3 %. Також порівняно високою є частка цієї галузі (понад 6,5  %) у 
загальній чисельності зайнятих у промисловому виробництві країни. 

 

 
 

Рис. 7.40. Динаміка основних економічних показників розвитку пластмасової  
промисловості Чеської Республіки у 2006–2012 рр. (2006 р. = 100 %) 

 
Друга важлива група хімічних виробництв – це виробництво різноманітних хімічних виробів і продуктів, 

яке згідно з класифікатором економічної діяльності має шифр СZ-NACE-20. Ця група виробництв дає близько  
30 % виробленої продукції в хімічній промисловості країни, тут зайнято близько ¼ усіх працівників, які 
працюють на хімічних підприємствах Чехії (табл. 7.13). У цій групі провідне місце займає галузь основної 
хімії, на яку припадає понад 80 % виробленої продукції цієї групи виробництв (рис. 7.41). На підприємствах 
цієї галузі виробляються різноманітні хімічні продукти, мінеральні добрива, кислоти, гумовотехнічні вироби й 
синтетичний каучук. Друге місце за значенням у цій групі займають інші хімічні виробництва органічної та 
неорганічної хімії. На третьому місці в цій групі хімічних виробництв перебуває підгалузь виробництва 
різноманітних барвників, фарб і лаків (рис. 7.41).  

 

 
 

Рис. 7.41. Галузева структура виробництва реалізованої продукції  

в підгалузі основної хімії Чеської Республіки у 2012 р.   

 
Для хімічної індустрії ЧР характерна відносно висока територіальна концентрація виробництв. 

Локалізація підприємств зумовлена як виробничими традиціями, так і наближеністю до джерел енергії й 
води. Хімічні підприємства розміщені в нижніх і середніх течіях рік (Лаба, Влтава), а також поблизу паливно-
енергетичних баз (Підкрушногір’я й Остравсько-Карвінський вугільний басейн) (рис. 7.42). У Підкрушногір’ї 
хімічні підприємства використовують як сировину буре вугілля, а в Остравському районі домінує коксохімічне 
виробництво на базі видобутку та переробки кам’яного вугілля. Певне значення в розміщенні хімічних 
виробництв відіграє транспортний фактор. Найбільша концентрація підприємств галузі характерна для 
Західночеського й Центральночеського спеціалізованих районів хімічної промисловості, де зосереджені 
найстаріші хімічні заводи, розміщені поблизу Лаби та нижньої течії Влтави (рис. 7.42). Ці два райони 
охоплюють територію від Нештеміце й Усті-над-Лабем аж до Градець-Кралове й охоплюють також усі хімічні 
заводи в нижній течії Влтави, починаючи від Праги. Тут представлені майже всі види хімічних виробництв. У 
Моравсько-Сілезькому краї територіальна концентрація хімічних виробництв набагато нижча. Там хімічні 
виробництва створювалися переважно на базі переробки кам’яного вугілля (коксохімія).  

Рівень виробничої концентрації хімічних виробництв, які виготовляють різноманітну продукцію, в 
окремих галузях дуже високий (виробництво горючо-мастильних матеріалів і нафтопродуктів у Літвінові-
Залужжі, на нафтопереробних заводах у Кралупі, Коліні, Пардубіце й Остраві). Виробництво синтетичних 
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волокон сконцетровано в Плана-над-Лужніці (фірма «Сілон»), а віскозного волокна – у Нератовіце та 
Ловосіце (рис. 7.42).   

 
 

Рис. 7.42. Основні центри хімічної промисловості Чеської Республіки  

  
Найбільш розвинута підгалузь хімічної індустрії ЧР – нафтохімія. Чехія має потужний нафтохімічний і 

нафтопереробний комплекси які об’єднані в холдинг АТ «Уніпетрол». До його складу входять нафтохімія 
(пластмаси) – «Хемопетрол», АТ «Каучук», АТ «Сполана»; переробка сирої нафти (виробництво горючо-
мастильних матеріалів, бітуму) – АТ «Чеська рафінерска», АО «Парамо»; мережа автозаправних станцій – 
АТ «Бензина»; агрохімія – АТ «Агробогеміє», АТ «Ловхеміє», АТ «Аліахем». Загалом у галузі функціонує             
22 підприємства. Асортимент випущеної продукції підприємствами галузі дуже великий: горючі матеріали, 
масла, мазут, бензин, метанол, етанол тощо. Так, у 2008 р. в країні було виготовлено 113 млн л паливного 
етанолу. Частка Чехії у виробництві еталону країнами ЄС становила 3 %. 

У нафтохімічній промисловості працюють найбільші підприємства хімічної індустрії країни. Найбільший 
нафтохімічний комплекс – хімічний комбінат у Літвінові-Залужі, поблизу м. Мост. Підприємство спочатку 
виникло на базі переробки бурого вугілля, випускаючи бензин та інші горючі матеріали. Після продовження 
нафтопроводу «Дружба» від Братислави (Словаччина) до Залужі, переробка бурого вугілля була припинена. 
Потужності комбінату зросли після того, як до Залужі побудовано інший нафтопровід, який постачає імпортну 
нафту з м. Інгольтштад (ФРН). На комбінаті нині виробляють понад 100 видів продукції, переважно сировину 
для нафтохімічної промисловості, високомолекулярні сполуки, аміак, феноли, метанол та ін. Особливо 
виділяється виробництво синтетичного аміаку, який по трубопроводу транспортують у Ловосіце на завод 
азотних добрив. Також із ФРН (м. Бйолен) на комбінат поступає етилен по етиленопроводу. ЧР отримує із 
ФРН і деякі хімічні вироби (смоли, волокна, каучук й основні продукти нафтохімії) на основі взаємних 
договірних поставок.  

Серед інших підприємств нафтохімії виділяється нафтохімічний комбінат у Кралупі-над-Влтавоу, де 
зосереджено виробництво синтетичного каучуку, нафтохімічний комбінат «Spolana» у Нератовіце 
(переробляє імпортну російську нафту) (рис. 7.43). Старі хімічні заводи, які не мають тісних зв’язків із 
нафтохімічною промисловістю, розміщені в Пардубіце, Коліні й Остраві (рис. 7.42).  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 7.43. Нафтохімічний комбінат «Сполана» в Нератовіце поблизу Праги 
Джерело : http://www.spolana.cz/ 

 
У Моравії серед підприємств цієї галузі виділяють такі центри, як Пршеров (сірчана кислота, фосфорні 

добрива), Бржецлав (фосфорні добрива). В Остраві випускають азотні добрива, сірчану й азотну кислоти 
тощо.  

Барвники та лаки виробляють на хімічних підприємствах Праги, у Кралупі-над-Влтавоу, Комарові, а 
фотохімікати – у Брно (фотопапір) і Градець-Кралове (фотоплівка). 

Коксохімічні виробництва переважно сконцентровано в Остравському районі, де наявна потужна власна 
сировинна база (кам’яне вугілля). У Валашске-Мезіржичі переробляють смоли з Острави.  

Підприємства у Вржесовій (Соколовський район) й Усті-над-Лабем переробляють буре вугілля, із якого 
продукують світильний газ, бензол, фенол, смоли, аміак та інші види хімічної продукції. 

У Чеській Республіці добре розвинута фармацевтична промисловість. У 2007 р. в галузі діяло            
44 фармацевтичних підприємства, де чисельність працюючих перевищувала 20 осіб. В останні роки 
спостерігають постійне зменшення їх кількості унаслідок об’єднання й поглинання малих підприємств 
великими фірмами та компаніями. Порівняно з 2009 р., їх кількість зменшилася в понад 2,5 раза – із                   
137 підприємств у 2009 р. до 54 у 2012 р. Більшість фірм і компаній належать зарубіжним власникам. У            
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2007 р. експорт  фармацевтичної продукції склав 812 млн євро (на 16 % більше, ніж у 2006 р.). У кризові роки 
обсяги експорту фармацевтичної продукції зменшилися, проте з 2010 р. вони знову зросли й у 2012 р. 
досяглии 33,3 млрд крон, що в 1,2 раза більше, ніж у кризовому 2009 р. Основні експортні потоки продукції 
галузі спрямовано в Німеччину (18 % у 2012 р. від усього обсягу експорту), Словаччину (15 %), США, Росію, 
Австрію, Бельгію, Польщу, Великобританію та інші країни. 

Водночас Чехія не забезпечує себе повністю фармацевтичними препаратами й товарами та щорічно 
імпортує ліки, препарати й іншу фармацевтичну продукцію на суму від 73 до 77 млрд крон. Тому сальдо 
торгівлі фармацевтичними товарами постійно негативне (43,6 млрд крон у 2012 р.). Імпортні фармацевтичні 
товари переважно завозять із Німеччини (23 % у 2012 р. від усього обсягу імпорту фармацевтичної 
продукції). Також значні імпортні поставки відбуваються із Франції, Нідерландів, Швейцарії, Ірландії, США, 
Італії, Словаччини та інших країн.    

Асортимент продукції фармацевтичної промисловості Чехії досить широкий. Щорічно виділяють значні 
кошти на розробку нових лікарських препаратів (від 15 до 20 % від річного  обсягу продажу продукції галузі). 
Підприємства галузі працюють із високим рівнем рентабельності і контролюються транснаціональними 
компаніями, такими як «Zentiva», «Teva Pharmaceuticals Ind. Ltd.», «Sanofi-Aventis», «Lonza», «Glenmark 
Pharmaceuticals Ltd.» та ін. У 2011 р. в чеській фармацевтичній промисловості працювала 21 компанія з 
іноземною участю, прибуток яких становив 23,7 млрд крон, тобто близько 78 % від усього обсягу 
реалізованої продукції галузі. 

Підприємства фармацевтичної промисловості орієнтуються на споживача, тому для галузі характерна 
висока дисперсність розміщення виробництв. Медикаменти в ЧР виробляють на спеціалізованих підприємствах 
Комарова поблизу Опави (препарати рослинного походження), Усті-над-Лабем, Праги (різні лікувальні 
препарати), Розтоків (антибіотики), Оломоуця (препарати для ветеринарії) та інших центрів (рис. 7.42).  

Виробництво хімічних волокон – одна з важливих галузей хімічної індустрії ЧР. Обсяги випуску хімічних 
волокон в останні роки зростають й у 2012 р. їх виробництво досягло 110 тис. т, що у 2 рази більше, ніж у 
кризовому 2008 р. Випуск синтетичних волокон сконцентровано в Плана-над-Лужніці (фірма «Сілон») у 
Південній Чехії. Віскозне волокно виробляють у Нератовіце, шовк – у Ловосіце (рис. 7.42).  Нині 40 компаній 
займається виготовленням нановолокна. Найбільше підприємство цієї галузі – компанія «Нанотекс» у          
м. Ліберець, яка виробляє 0,5 тис. м

2
 за зміну. Основні споживачі нановолокна – виробники медичних 

виробів і підприємства з виготовлення автомобільних компонентів.  
Найбільші заводи з виробництва пластмас і пресованих виробів із них розміщені в Напаєдле, Хропіні, 

Ліберці, Празі, Зубржі, Гавлічкув-Броді, Тахові й інших центрах. Найпотужніші чеські компанії, які виробляють 
пластмаси та пластики, – «Tyco Electronics EC Trutnov» (м. Трутнов), «Advanced Plastics», «Metra Blansko»    
(м. Бланско), «Plastik HT», «Tesla Jihlava» (м. Йїглава), «Isolit-Bravo», «Linaset», «Korado», «Plastika» йа ін. 
Їхня продукція широко використовується на підприємствах автомобільної та електротехнічної галузей. 
Штучну шкіру виготовляють на заводах у Хропіні («Технопласт») і Бероуні («Гранітол»). 

Гумова промисловість країни працює як на імпортній, так і вітчизняній сировині (синтетичний каучук). 
Важливе значення має виробництво синтетичного каучуку на підприємстві «Каучук» у Кралупі-над-Влтавоу, 
яке кооперується з місцевим нафтопереробним заводом і хімкомбінатом у Літвінові. В Отроковіце розміщено 
найбільший завод у Чехії з виробництва шин та іншої продукції гумової галузі. Іншими важливі центри 
гумової промисловості – Наход, Прага, Бржецлав й Одрі, де виготовляють вироби з гуми, гумове взуття, 
гумовий одяг, іграшки та іншу продукцію широкого вжитку. 

Перспективи розвитку хімічної промисловості Чехії залежатимуть від росту світових цін на нафту, 
нафтопродукти й іншу імпортну сировину, від економічної ситуації в країні та світі, від спільної політики країн-
членів ЄС стосовно хімічної промисловості. Важливе значення має також упровадження нових технологій, 
залучення іноземних інвестицій та стан внутрішнього ринку хімічної продукції..   

 
7.6. Промисловість будівельних матеріалів 

 
Промисловість будівельних матеріалів (ПБМ) Чехії має потужну сировинну базу й працює переважно на 

місцевій сировині (вапняк, гіпс, каолін, будівельне каміння, глини, піски, туф, базальт тощо). Запаси 
магнезиту та вогнетривких глин мають європейське значення. Особливо важливі для ПБМ великі ресурси 
вапняків, які широко використовуються не тільки у виробництві будівельних матеріалів, а й у металургії, 
хімічній і цукровій промисловості, землеробстві тощо. Запаси вапняку становлять близько 3 млрд т, із них  
половину зосереджено в Середньочеському краї (біля Праги), причому тут залягають найкращі в країні 
кристалічні хімічно чисті вапняки. Видобувають також інші матеріали для потреб будівництва, зокрема 
бентоніт, діатоміт, будівельний камінь, базальти для кам'яного лиття, пісок і гравій тощо (табл. 7.14). 

Будівельний камінь наявний у країні скрізь у достатній кількості. Розрізняються його численні види 
залежно від технологічних і технічних властивостей та застосування. Пісок і гравій – головні матеріали для 
виготовлення збірних будівельних конструкцій – поширені в нижніх течіях річок і низовинах. Крім цього, у 
ПБМ використовують відходи буровугільної промисловості. 

Зараз однією з найбільших добувних груп Чехії є компанія «Kamenolomy CR». Її продукція – гравій, 
пісок, ґрунти, природні пігменти, гравій сортований, камінь бутовий, камінь роздроблений, заповнювачі 
кам’яні, піщані й ґрунтові для будівництва та будівельної промисловості, порожня порода, відходи кар’єрних 
розробок. Компанія «Kamenolomy CR» входить до складу австрійського будівельного синдикату «Bauholding 
Strabag», що має 500 філій і відділень по всій Європі з річним обсягом виконуваних будівельних робіт 
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близько 11 млрд євро. Компанія володіє 30 кар’єрами в Чехії з річним об’ємом видобутку природних 
будівельних матеріалів близько 500 тис. т. 

                                                                                                         Таблиця 7.14 
Динаміка видобутку основних мінеральних  

будівельних матеріалів у Чеській Республіці в 1999–2010 рр.* 
 

Будівельний матеріал 
й одиниця виміру 

1999 2000 2005 2008 2009 2010 

Вапняк і цементна сировина, тис. т 14 080 14 250 11 666 11 465   9488   9828 

Каолін, тис. т    3048    3220    3882    3833   2886   3493 

Глина, тис. т    1070    1120      671     574     377     429 

Скляний пісок, тис. т      870     984      920    1151     990     888 

Декоративне каміння, тис. м3      190      240      288      229     209     262 

Будівельний камінь, тис. м3 26 200 24 900 12 822 14 799 13 947 12 350 
* Складено за: Історія освоєння мінеральних ресурсів Чехії // http://uk.wikipedia.org/wiki/; Дані Чеського статистичного 

управління. 

 
У жовтні 2007 р. компанія «Kamenolomy CR» завершила концентрацію 94 % акцій виробника 

будівельного щебеню – ВАТ «Жежелівський кар’єр» в Україні. Раніше компанія не мала жодного активу за 
межами Чехії

369
.  

У галузевій структурі промисловості будівельних матеріалів домінують виробництва цементу, гіпсу й 
вапняку (близько 30 %), виробів із бетону (20 %), керамічної плитки для облицювання підлоги та стін (понад  
15 %). Важливе значення має виробництво залізобетонних виробів, заповнювачів, цегли, покрівельних 
матеріалів, вогнетривких виробів, абразивів, піску й продуктів його підготовки тощо. У галузі зайнято понад  
40 тис. осіб. Виробництво продукції постійно зростає. Характерна риса торговельного балансу ПБМ – 
перевищення експорту над імпортом. Питома вага експортної продукції в загальному виробництві продукції 
ПБМ перевищує 20 %. В останні роки в ПМБ відбулися великі зміни в розмірі підприємств і напрямах 
виробничих програм. Приватизовано понад 200 підприємств галузі. У понад 30 компаніях беруть участь 
іноземні інвестори. Великі інвестиції вкладено в підприємства з виробництва цегли та керамічної плитки.   

Провідна галузь ПБМ Чехії – цементна промисловість. В останні роки її значення значно зросло 

через збільшення випуску будівельних деталей із бетону й інших бетонних виробів. Основна цементна 
сировина – вапняк, або мергель – є в низці районів країни. Найбільші запаси високоякісної сировини 
зосереджено біля Праги, Брно й у Граніце біля Моравських воріт, за 50 км на південний захід від Острави. 
Гірші за якістю вапняки містяться в Праховіце та інших місцевостях, на півдні Чехії (Сушіце, Гораждовіце). 
Видобуток вапняку та цементної сироваини в Чехії стабілізувався з початку 1990-х і щорічно коливається в 
межах 9–10 млн т. (рис. 7.44). Через низьку природну вологість цементної сировини в Чехії переважає 
виробництво цементу сухим способом, яке вимагає на 20 % менше палива, ніж мокрий спосіб. 

 

 
 

Рис. 7.44. Динаміка видобутку вапняку в Чеській Республіці в 1987–2011 рр. 

 
Цементна промисловість характеризується високою територіально-виробничою концентрацією, оскільки 

сировина трапляється не скрізь, а готова продукція, порівняно з іншими будматеріалами, відносно 
транспортабельна. У Чехії концентрації цієї галузі сприяє й наявність потужних родовищ цементної сировини 
поблизу великих міст країни. Обсяги щорічного виробництва цементу становлять 3,7–4,7 млн т. Так, у 2004 р. 
в країні вироблено 3709 тис. т. цементу

370.
 У 2007 р. обсяги виробництва зросли до 4767 тис. т, проте у           

2008 р. воно зменшилося до 4710 тис. т, або на 1,2 %.
 
У 2009 і 2010 рр. спад виробництва був ще більшим 

(до 3345 тис. т), однак у 2011 р. у зв’язку з покращенням економічної ситуації в країні обсяги виробництва 
цементу дещо збільшилися (рис. 7.45), проте у 2012 р. обсяг знову зменшився й становив 3433 тис. т

371
. 

Виробництво цементу разом із виробництвом вапна та гіпсу згідно з національним класифікатором 
економічної діяльності складають окрему сферу виробництва. У цій сфері зайнято понад 2 тис. працюючих. 
На підприємствах цієї сфери виробляють щорічно реалізованої продукції на суму 11–14 млрд чес. крон. 
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Найвищий рівень виробництва продукції зафіксовано у 2008 р., коли її реалізовано на суму 14,2 млрд чес. 
крон, а валової доданої вартості – на суму 6,8 млрд крон. У наступні роки відбувся спад виробництва через 
різке зменшення обсягів будівництва й попиту зі сторони будівельної індустрії. У 2012 р. прибуток від реалізації 
виробленого цементу, вапна та гіпсу зменшився до 9,8 млрд крон, а виробництво валової доданої вартості – до 
4,2 млрд крон. Усього в цій сфері у 2009 р. працювало 67 підприємств і фірм, проте у виробництві будівельного 
цементу домінують чотири фірми з чисельністю зайнятих понад 50 працівників, яким підпорядковано всі 
цементні заводи, а у виробництві будівельного вапна й гіпсу – п’ять фірм.  

 

 
 

Рис. 7.45. Виробництво цементу в Чеській Республіці у 2005–2012 рр. 

 
Донедавна 2/3 усього виробництва цементу, гіпсу та вапна давали підприємства, розміщені недалеко 

від Праги – заводи в Кралув-Двурі (зараз найбільший у країні), Лохкові й невеликий завод у Радотині. За 
соціалістичних часів їхня частка знизилася наполовину. Значно розширено старі цементні заводи в 
Чижковіце та Брно, побудовано новий завод у Праховіце (західніше від Пардубіце) (рис. 7.46). Однак 
найбільше зростання виробництва характерне для Остравського індустріального району, де побудовано 
другий за розмірами цементний завод у Граніце (Оломоуцький край) і розширено старе підприємство в 
Штрамберку. Це зумовило зміни в територіальній концентрації виробництва цементу. 

Отже, у Чехії виділяють три основних ареали цементного виробництва, які обслуговують не тільки 
прилеглу територію, а й значну частину країни. Це, по-перше, Пристоличний кущ трьох заводів (у Кралув-
Двурі, Лохкові й Радотині), які використовують палеозойські вапняки, котрі залягають на південний захід від 
Праги (рис. 7.46). Як суміш тут використовують глинисті сланці, які залягають поблизу. Тут виробляють 
майже всі сорти цементу, переважно високоякісних марок, звичайний портланд-цемент, а також залізо-
портланд-цемент, наповнювачем для яких служить доменний шлак сусіднього Кладненського металургійного 
заводу. Цей кущ заводів постачає цемент у промислові центри Середньочеського, Південночеського, 
Устецького, Карловарського й Ліберецького країв. Східні райони Богемії забезпечує розміщений у їхніх межах 
завод у Праховіце, який частину продукції відправляє в інші регіони Чехії. 

 

 
 

Рис. 7.46. Розміщення основних центрів промисловості  
будівельних матеріалів Чеської Республіки  

 
Другий ареал виробництва цементу розміщений у Моравії біля Брно зі старим великим заводом у 

Маломержиці й новим великим заводом у Мокрі (рис. 7.46). Звідси цемент постачають на південь Моравії та 
на більшу частину Чесько-Моравської височини. 

Третій ареал утворює кущ трьох цементних заводів у Чеській Сілезії (рис. 7.46). Вони переробляють 
переважно мергелі й виробляють залізо-портланд-цемент, використовуючи відходи виробництва 
Остравської вугільно-металургійної бази. До цього куща входять заводи в Граніце, Штрамберку та Остраві. 
Ці заводи переважно задовольняють потреби своїх районів, переробляючи вапняки й використовуючи також 
шлак доменних печей Острави. 
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Виробництво вапна поєднується з виробництвом цементу. Тому вапнякові заводи працюють 
здебільшого у районах виробництва цементу. У 2006 р. в країні вироблено 5757 тис. т вапна

372
, а у 2009 р. –        

6085 тис. т. Пік видобутку вапняку припадає на 2005 р., після чого обсяги видобутку скоротилися, проте у 
2010–2011 рр. вони зросли й перевищили рівень 2005 р., однак у 2012 р. знову зменшилися до рівня                 
2007–2008 рр. (табл. 7.15).   

Таблиця 7.15 
Виробництво мінеральної продукції промисловості  

будівельних матеріалів у Чеській Республіці у 2000–2012 рр.* 
 

Вид будівельної сировини 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Вапно, тис. т 6790 6586 6727 7021 5757 6230 6203 6085 6679 7394 6219 

Каолін і каолінові глини, тис. т 1242 1125 1352 1463 ... 1319 1287 953 1314 1363 1219 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
Щорічно в Чехії видобувають понад 1 млн т каоліну й каолінових глин. Із 1993 р. динаміка видобутку 

каоліну та каолінових глин характеризується нерівномірністю. Так, у 1994 р. видобуто 652 тис. т технічного 
каоліну й каолінових глин. У наступні роки щорічно збільшувались обсяги його видобутку до 2000 р., коли 
видобуто 1242 тис. т промислового каоліну. У 2001 і 2002 рр. обсяги видобутку зменшилися, а потім –
збільшилися, досягнувши свого максимуму у 2005 р. (1463 тис. т). У наступні роки знову відбувся спад у 
видобутку каоліну та після економічної кризи обсяги видобутку каоліну й каолінових глин різних типів помітно 
зросли (табл. 7.14). Каолін нині є головною сировиною для керамічної та фарфоро-фаянсової промисловості 
країни і його видобуток має значні коливання. Найбільші загальні обсяги видобутку каоліну простежено в                      
1999–2001 рр., коли вони перевищували 5 млн т. У наступні роки обсяги видобку зменшилися до 3,5 млн т у               
2011 р. (рис. 7.47).  

 
 

Рис. 7.47. Динаміка видобутку всіх видів каоліну в Чеській Республіці в 1987–2011 рр. 

 
Виробництво збірних бетонних і залізобетонних конструкцій у ЧР орієнтується на споживача. Тому 

заводи, які виробляють збірні конструкції, розміщуються поблизу великих міст, поряд із якими наявні 
природні джерела сировини (пісок і галька річкових долин) або різноманітні промислові відходи – у Празі та її 
околицях (Гісков у Бероуна, Тоушень у Брандіса), у Брно, поряд з Остравою (Скржечонь у Богуміна), причому 
в цих центрах виробляють цемент, який потрібний для бетонних заводів. Із підприємств, що орієнтуються на 
використання річкових пісків, найбільш відомий завод бетонних виробів у Велике-Леварі (на нижній Мораві). 
Загальна кількість фірм і виробничих об’єднань, що виготовляють бетонні вироби, у 2012 р. становила           
40 одиниць. 

Основу виробництва стінових матеріалів складає добре розвинута цегельна промисловість. Найбільші 
цегельні заводи розміщені в Південноморавському краї. Найпотужніший цегельно-керамічний комбінат 
«Фортуна» (один із найбільших у Європі) функціонує в Коморжанах у Мостецькому районі. Він працює на 
потужних запасах керамічних глин, які добувають під час відкритої розробки буровугільних пластів. Цей 
комбінат щорічно виробляє понад 150 млн штук цегли. В останні роки цегельне виробництво було значно 
розширене за рахунок нового будівництва й реконструкції старих заводів. Значним є випуск черепиці, яку 
спрямовано на експорт.  

Керамічна промисловість в Чехії зародилася в 1873 р., коли виготовлено першу партію керамічних 
виробів. На початку ХХ ст. на території Чехії виявлено великі запаси якісної глини, після чого виробництво 
керамічної плитки почало розвиватися швидкими темпами. Сьогодні найбільш популярними вважають 
вироби чеських заводів «Rako» й «Object», об’єднаних в один альянс «Lasselsberger», підприємства якого 
розміщено в багатьох країнах. 

Керамічна промисловість – одна з важливих галузей ПБМ, значна частина продукції якої експортується. 
Європейською славою користується виробництво облицювальних плиток та інших керамічних будівельних 
матеріалів. Виробництво чеської плитки сформувалося під впливом трьох основних факторів – традиції 
старої чеської керамічної школи, сучасні технології і якісні матеріали для виготовлення продукції. У галузі 
нині працює понад 1,6 тис. осіб. У 2007 р. вироблено доданої валової продукції на суму 1,625 млрд чес. крон. 
У наступні роки через спад обсягів будівництва відбулося зменшення попиту на будівельну кераміку, що 
зумовило помітне зниження обсягів виробництва продукції в галузі.  
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Виробництво будівельної кераміки – переважно облицювальної плитки – зосереджене в районах, де 
наявна достатня кількість технічного каоліну. Найбільші заводи цього профілю розміщені в околицях 
Пльзеня, Горні-Бржиза, Хлумчанах. Тут залягають найбільші в Центральній Європі родовища технічного 
каоліну, який видобувають й обробляють та використовують в інших галузях промисловості. Поблизу 
сировинної бази розміщено також потужні заводи в Раковніку й Подборжанах. Обпалювання керамічних 
виробів здійснюється на керамічних заводах, переважно в Південній Моравії – у Бржецлаві (Пошторна) й 
околицях Пльзеня (Тршемошна, Бржасі). 

Експортне значення має виробництво вогнетривів для металургії та інших галузей промисловості. У 
галузі зайнято понад 3 тис. працівників. У 2012 р. функціонувало 60 підприємств цієї галузі, на яких 
вироблено вогнетривких виробів на суму 5,0 млрд чес. крон. Вогнетривкі глини частково вивозять у сирому 
вигляді в країни Європи. Вогнетривкі шамотні матеріали виготовляють в околицях Пльзеня, у Горні-Бржиза, у 
Північночеському буровугільному басейні (Кадань, Дечін) і в Південній Чехії недалеко від Чеське Будейовіце 
(Злів). Значне виробництво створене в Моравії, у Вельке-Опатовіце та його околицях, де наявні великі 
родовища глинистих сланців. Вогнетривкі футуровальні матеріали виробляють на металургійних заводах у 
Тршинці й Остраві-Вітковіцах, де такі виробництва входять до складу металургійних комбінатів.  

Керамічна промисловість, як і виробництво цементу та вапна, має високу територіальну концентрацію. 
Цьому сприяє безпосередня залежність виробництва кераміки від районів видобутку сировини. Отже, 
сформувалися райони й ареали з певним, типовим для них видом керамічного виробництва. 

Пльзеньський ареал відомий у всьому світі виробництвом облицювальної плитки, кахельної плитки, 
будівельної й хімічної кераміки, шамоту
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керамікою – кахельною та облицювальною плиткою, Підкрушногірський – шамотними виробами й 
будівельною керамікою. Південночеський ареал спеціалізується виключно на ізоляційних матеріалах  для 
діатоміту та на виробництві шамоту. Велько-Опатовіцький ареал у Моравії відомий насамперед виробами із 
шамоту, Південноморавський ареал – переважно будівельною керамікою, Остравський, або 
Північноморавський ареал – шамотними виробами для металургійних комбінатів.  

Окрім цих галузей, у Чехії розвинуто також видобуток, обробку й переробку будівельного каменю. 
Щорічно видобувають понад 1 млн т граніту, а також значну кількість щебеню, пісковиків, кремнієвих пісків, 
бентонітових глин та інших мінеральних будівельних матеріалів, які використовують для виготовлення 
різноманітних будівельних виробів і в будівництві різноманітних споруд.   

 
7.7. Фарфорово-фаянсова й скляна промисловість 

 
Світове визнання та славу Чехія здобула у виробництві фарфору. Фарфоро-фаянсова промисловість 

Чехії спирається на багату сировинну базу. Високоякісний каолін видобувають в околицях Карлових Вар, а 
необхідні для виробництва якісні глини – у Хебській котловині. Каолін для виробництва технічного й 
санітарного фарфору видобувають в околицях Подборжан та в інших місцях. 

Галузь відрізняється високою територіальною концентрацією. Розміщення підприємств фарфоро-
фаянсової промисловості значно залежить від сировинної й паливно-енергетичної бази. Ця галузь також 
славиться своїми виробничими традиціями. Тому майже всі заводи зосереджені в північно-західній частині 
Чехії, особливо в районі Карлових Вар і в Устецькому краї. Більшість продукції призначено на експорт. Нині у 
фарфорово-фаянсовій промисловості зайнято понад 4 тис. працівників. Протягом 2004–2009 р. чисельність 
зайнятих у цій галузі скоротилася з 8,3 тис. працівників до 3,6 тис. у несприятливому 2009 р. Також 
зменшилися обсяги випуску продукції з 6,5 млрд чес. крон у 2004 р. до 4,25 млрд чес. крон у 2009 р. У 
кризовому 2009 р. обсяги виробництва становили 62,7 %, порівняно з найкращим 2008 р. (6,78 млрд чес. 
крон) (рис. 7.48). У наступні роки ситуація в галузі покращилася. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7.48.  Динаміка виробництва основних видів продукції скляної, 

фарфоро-фаянсової й керамічної промисловості Чеської Республіки у 2004–2009 рр. 
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 Історія виробництва чеського фарфору починається із 1790 р., коли поблизу Карлових Вар були 
виявлені запаси прекрасного каоліну – сировини, яка є основою для виробництва фарфору. Фарфоро-
фаянсова промисловість Чехії включає виготовлення виробів технічного призначення та побутового 
фарфору. Виробництво останнього відзначається високою територіальною концентрацією. У Карлових 
Варах і його околицях (Стара-Ролє, Нова-Ролє, Даловіце, Ходов, Горні-Славков) розміщено понад                       
10 заводів, які виготовляють майже 70 % усього побутового фарфору країни. Найстаріші підприємства 
виникли тут ще на межі ХVІІІ і ХІХ ст. У районі Карлових Вар для розвитку фарфоро-фаянсової 
промисловості створено унікальні умови. У родовищі Горні-Бржиза на глибині декілька десятків метрів 
залягає найкращий у світі каолін (фірмова марка – «седлецький каолін»). Поряд розміщено родовища кварцу 
(біля Найдека). Використовують також кварцові піски, які одержують під час збагачення каоліну. Також 
неподалік (біля Домажліце) видобувають польовий шпат.  

Найбільше підприємство галузі – фарфоровий завод «Klasterec-Thun» акціонерного товариства «Thun-
Karlovarský porcelán a.s.» у Карлових Варах. Він знаменитий тим, що його майстри створили «Тунський 
сервіз», який до сьогодні вважають яскравим твором мистецтва. Номенклатура випущеної продукції заводом 
дуже широка. Майстри заводу придумали багато новинок у формах фарфорових виробів, які пізніше стали 
всесвітньо відомими (наприклад форми «Бернадотт» (рис. 7.49) і «Констанція»). Завод має сім філіалів 
кожен із своєю історією й секретами майстерності. На ньому щорічно зайнято близько 600 працівників і 
виготовляяється вісім різних форм фарфорових виробів вагою близько 4500 т фарфору щорічно. Чеський 
фарфор цієї фірми користується попитом в елітних ресторанах і готелях Європи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.49. Чеський фарфоровий сервіз серії «Бернадотт 002» 
Джерело : http://www.salon-bogemia.ru/farfor/serviz/. 

 

Друге за потужністю підприємство галузі – завод «Nova Role» в м. Нова-Ролє, заснований у 1921 р. На 
ньому працює 500 співробітників, які виробляють 4 тис. т фарфорової продукції дев’яти різних форм. Її 
асортимент варіює від виробництва щоденного посуду до елітних сервісів із прекрасним гравірованим 
оформленням.  

Важливе значення має також підприємство «Chodov» у Ходові, засноване у 1811 р. в Богемії. Воно 
щорічно виробляє 100 т фарфору. Усесвітньо відомими виробами цього підприємства є рожеві сервізи. Із 
2000 р. на заводі налагоджено виробництво елітних сервізів марки «President».  

У 1888 р. в м. Лезове засновано фарфоровий завод «Concordia a.s.». Потужність підприємства дає 
змогу випускати до 1 тис. тонн продукції щорічно. Чеський посуд «Concordia a.s.» постачають в багато кафе і 
ресторанів по всьому світу. Гордістю заводу прийнято вважати сервіз «Bernadotte» (рис. 7.49). 

Решту третину продукції побутового (декоративного) фарфору дають старовинний завод у Клаштерце-
над-Огржі, підприємство «Český porcelán» у Дубі й заводи Північної Чехії (Духцов, Мост, Бехіне та ін.), які 
спеціалізуються переважно на виробництві фарфорових фігурок.  

Електротехнічний і технічний фарфор (ізолятори всіх видів, хімічний, лабораторний фарфор та ін.) 
виробляє найбільший завод «Elektroporcelán» у Лоуні, розміщений поблизу видобутку каоліну в Подборжанському 
районі. Інші заводи розміщені по території Чехії таким чином: Мерклін – біля Карлових Вар, Жацлерж, 
Богосудов – біля Тепліце, Десна – біля Яблонця-над-Нісоу, Кленчі – у Пльзеньському краї, а також у Бенаткі-
над-Йїзероу (підприємство «Carborundum Electrite»). Будівельну кераміку виготовляють на підприємствах у 
Раковніку, Горні-Бржіза, Хлумчанах і Райєці-Йєстржебі (підприємство «Moravské keramické závody»). 

Декоративний (художній) фарфор високої якості виробляють на заводах у Духцові (підприємство «Royal 
Dux Bohemia») й Бехіне. Художній і побутовий фарфор виготовляють практично по всій території країни, 
санітарно-технічний фарфор і кераміку в Зноймо (підприємство «Keramické závody»), Бехіне і Тепліце. Крім 
заводу фірми «JIKA – Keramické závody, a.s.» у Бехіне, який був побудований заново, інші заводи виникли 
давно й переважно розміщені поблизу родовищ каоліну. Однак зараз усі вони  переорієнтувалися 
здебільшого на виробництво декоративної й художньої кераміки.  

Фарфоро-фаянсова промисловість Чехії має непогані перспективи розвитку, оскільки попит на чеський 
фарфор і фаянс не зменшується. Продукція галузі постійно оновлюється, стає конкурентоспроможною на 
світових ринках.  

Скляна промисловість Чехії має давню історію. Країна володіє достатньою сировинною базою. 
Видобуток скляних пісків ведуть у Чеському крейдовому басейні. Перші склоробні підприємства виникли в 
Чехії в ХIV–XV ст. У XVIII ст. завдяки важливим нововведенням у варінні та обробці скла першість у Європі 
по художньому склу переходить від Венеції до Чехії. Із другої половини ХVІІ ст. в Чехії почали виробляти 
товстостінні посудини (з великим умістом скла), які допускали глибоке огранювання (богемський кришталь). 
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На півночі Чехії виникає всесвітньо відоме виробництво дрібних прикрас із тонко обробленого 
облагородженого скла (так звана біжутерія).  

На початок ХХ ст. формування географії чеської скляної промисловості в основному закінчується: 
південь Чехії й частково Чесько-Моравська височина втрачають своє значення. Заводи Моравії, хоч і 
розширюються, але великої ролі не відіграють. Остаточно закріплюється провідне положення Північної Чехії. 
У наступні періоди суттєвих змін у розміщенні скляної промисловості не відбулося. Вона в останні роки 
успішно розвивалася. Чеська скляна промисловість виробляє ⅓ вартості усієї виробленої продукції групи 
галузей промисловості, які виготовляють неметалеві вироби з мінеральної сировини (код CZ-NACE 23 згідно 
з чеським національним класифікатором економічної діяльності, уведеним у 2009 р.). У скляній промисловості 
працює понад 2 тис. підприємств і виробничих підрозділів, на яких зайнято нині понад 20 тис. працюючих. 
Нині в скляному виробництві країни функціонує 125 фірм із чисельністю зайнятих понад 20 осіб
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зайнятості має тенденцію до зменшення кількості працюючих на підприємствах галузі. Якщо у 2005 р. в 
галузі було зайнято 30,5 тис. працюючих, то до 2010 р. їх кількість зменшилася до 18,6 тис. осіб. У 2012 р. 
після покращення економічної ситуації в країні їх кількість зросла до 21 тис. осіб (табл. 7.16). 

 
Таблиця 7.16 

Основні економічні показники діяльності підприємств  
скляної промисловості Чеської Республіки у 2005–2012 рр.* 

 

Показник та одиниця виміру 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Кількість виробничих підрозділів, 
одиниць 

1992 1915 1897 1899 1913 1990 2095 2174 

Чисельність зайнятих, осіб 30 462 29 813 28 635 25 886 19 096 18 562 19 740 21 207 

Прибуток від реалізації продукції  
й послуг, млн чес. крон 

47 909 49 059 48 677 45 104 34 897 36 528 36 999 37 161 

Валова додана вартість,  
млн чес. крон 

19 189 19 005 18 770 16 143 12 494 13 368 13 410 15 843 

* Складено за: Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2012. Odbor ekonomickych analyz. Říjen 2013. – Praha : Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, 2013. – S. 134–135. 

   
Динаміка виробництва основних видів продукції скляної промисловості в останні роки характеризується 

спадом обсягів виробництва у 2008 і 2009 рр. (табл. 7.16). Найуспішнішим був 2006 р., коли вироблено 
продукції на суму 49,1 млрд чес. крон. У 2009 р. внаслідок економічної кризи обсяги виробництва 
скоротилися до 34,9 млрд чес. крон. У наступні роки ситуація в галузі дещо покращилася, проте відставання, 
порівняно з 2006 р., було значним, хоча у 2010–2012 рр. відзначався незначний ріст (табл. 7.16).  

Галузевий склад чеської скляної промисловості характеризується такими особливостями: 
1. Численність галузей і виробництв. Асортимент продукції дуже різноманітний та складає понад 300 тис. 

видів виробів. У цьому відношенні Чехія займає позаконкурентне положення на світовому ринку скляних 
товарів. У 2012 р. експортовано різноманітну продукцію галузі на суму 32,7 млрд чеських крон. Частка Чехії у 
світовому виробництві скла складає близько 2 %. Для чеського скла поряд із традиційними прийомами 
огранювання й гравірування характерні пошуки пластичної цілісності й виразності форм, тонке використання 
кольорових та світлових ефектів. Водночас обсяги імпорту скляної продукції значно поступаються обсягам 
експорту, однак темпи є вищими. У 2012 р. імпортовано скляної продукції на суму 15,2 млрд крон проти              
13,1 млрд крон у 2009 р. У географічній структурі експорту скляної продукції лідирує Німеччина, на яку 
припадає майже 1/5 вартості всіх експортних поставок чеської скляної промисловості. Основними 
торговельними партнерами, які закупляють у значних обсягах чеську скляну продукцію, є Словаччина, Польща, 
ОАЕ, Італія, Австрія, Франція, Росія й інші країни. Чехія імпортує продукцію цієї галузі переважно з Німеччини, 
Словаччини, Китаю, Бельгії, Італії, Австрії, Франції та інших деожав. 

2. Поєднання багатогалузевої структури з яскраво вираженою спеціалізацією на виробництві 
різноманітних прикрас і художнього столового скла. Особливо різко виділяється виробництво біжутерії (близько   
2/5 всіх зайнятих). Приблизно 1/5 працівників зайнята у виробництві побутового скла – різноманітних столових 
виробів із скла й особливо кришталю, які художньо оброблені різними способами (гравіювання, огранка, 
фарбування та нанесення орнаменту, травлення й позолочення тощо), а також фігурних зображень (рис. 7.50).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 7.50. Чеське побутове скло  

Джерело : http://podelki-shop.ru/antikvariat/volshebnoe-steklo-iz-chexii. 
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 Kuntoš Marek. Sklářský průmysl zažil špatný rok, tržby jsou až o třetinu nižší / Marek Kuntoš [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.mediafax.cz/ekonomika/2975618-Sklarsky-prumysl-zazil-spatny-rok-trzby-jsou-az-o-tretinu-nizsi. 
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Найбільше виробництво побутового скла нині сконцентровано на підприємствах фірми «Crystalex», 
частка якої в загальному виробництві побутових скляних виробів у  2008 р. становила 64,4 % (3,22 млрд чес. 
крон). Випуск біжутерії зосереджений в одному районі (Яблонець-над-Нісоу), де функціонує одне з 
найбільших підприємств галузі акціонерне товариство «Preciosa, a.s.». Усесвітньо відоме художнє чеське 
скло виробляють у м. Нові-Бор (Борське скло фірми «Crystalex, a.s.»), у Хлумі біля Тршебоні (чеський 
кришталь). Виробництво побутового скла, яке оздоблюється переважно вручну, зосереджено в декількох 
центрах: на півночі Чехії (Нові-Бор, Каменіцкі-Шенов, Гаррахов), у Карлових Варах, у Полаб’ї (Подебради), на 
Чесько-Моравській височині (Добронін, Йозефодол), на півдні Чехії (Ленора, Вімперк, Хлум) (рис. 7.51). 

 

 
 

Рис. 7.51. Основні центри скляної промисловості Чеської Республіки 

 
Чехія славиться всесвітньовідомим богемським (бемським) дутим склом, яке нині виробляють за 

старовинними традиціями. Богемське скло вперше згадується в літописах у 1162 р. Перші склодувні цехи 
з’явилися в кінці ХІІІ ст. у містах гірських районів Крконоше й Шумави, де проростали ліси та була дешева 
деревина. Уже в середні віки богемське скло славилося своєю якістю й продавалося в Саксонії, Фландрії та 
Франції. У ХVII ст. Чехія зайняла провідні позиції в Європі на ринку скла й скляних виробів. Новим поштовхом 
для розвитку склодувного виробництва в Чехії послужило винайдення у XVIII ст. чехом Йозефом Пальме 
кришталевої люстри. У наступні століття обсяги виробництва богемського скла та кришталю постійно 
нарощувалися й нині богемське скло є однією з візитних карток Чехії. Особливу світову славу здобуло так 
зване «богемське скло» (рис. 7.52), яке випускається на заводі «Богемія» в м. Подебради. Це велике 
підприємство, яке спеціалізується виключно на виробництві оброблюваного вручну свинцевого кришталю. На 
експорт постачається 70–75 % виробленого в країні побутового скла й 90–95 % біжутерії. 

 

 
 

Рис. 7.52. Художній виріб із богемського (чеського) скла 

 
3. Зростаюче значення технічного скла, продукція якого тепер випереджає випуск тари, віконного та 

полірованого скла. Виробництво різних виробів із технічного скла переважно ручним способом зосереджено 
в старих центрах. Лабораторно-медичне скло виробляється в Сазаві (фірма «Sklárny Kavalier, a.s.») і його 
околицях. Оптичні та інші тонкі види технічного скла виробляють на півночі Чехії в місті Нові-Бор та його 
околицях (рис. 7.51). Виробництво дзеркального скла зосереджено переважно на сучасному заводі в Тепліце 
(компанія «Glaverbel Czech, a.s.»). У Північній Чехії в Каменіцкі-Шенові й м. Нові-Бор (Борське скло) 
розміщені відомі заводи з виробництва кришталевих світильників. 

Скловолокно, яке має широке технічне застосування (особливо в ролі теплоізоляційного матеріалу), 
виробляється переважно в Літомишлі (підприємство товариства «Saint-Gobain Vertex, a.s.»). Світлотехнічне 
скло постачають скляні заводи у Валашске-Мезіржичі (акціонерне товариство «STV Glass, a.s.») і Всетіні; в 
їхніх околицях також розміщено декілька скляних заводів. 

Листове скло виробляють переважно в Підкрушногір’ї (Соколов, Олові, Тепліце й Біліна), плоске скло –
лише в Мостецькому та Соколовському буровугільних басейнах. Тарне й пресове скло виробляє багато 
заводів по всій території країни, однак найбільше воно сконцентроване в Тепліце (акціонерне товариство 
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«Avirunion, a.s.»), Духцові та в Нове-Сєдло в Соколовському районі, а також у Гержманова-Гуть у 
Пльзеньському районі й Кийові (склотара на підприємстві «Vetropack Moravia Glass, a.s.») у Південній 
Моравії (рис. 7.51).  

Територіальна структура скляної промисловості Чехії представлена декількома промисловими 
угрупуваннями на півночі країни. Північ Чехії характеризується високою концентрацією скляної 
промисловості й виробляє понад 50 % продукції скляної промисловості країни. Північна Чехія поєднує 
наявність палива та сировини з вигодами транспортно-географічного положення відносно зовнішніх ринків 
збуту скла з давніми традиціями й наявністю висококваліфікованих трудових ресурсів. 

Найпотужніше та одночасно найбільш розкидане серед територіальних угрупувань – Яблонецьке (або 
Яблонецько-Желєзнібродське) – уключає декілька десятків населених пунктів у передгір’ях і Йїзерських горах 
(рис. 7.51). Основна спеціалізація – виробництво різноманітної біжутерії (щорічно виробляється в 
середньому до 20 тис. нових зразків, переважно жіночі прикраси), а весь асортимент нараховує близько             
200 тис. найменувань і типорозмірів. Різко переважає вузька спеціалізація: одні підприємства варять скло-
кришталь (Дольні Полубні та Йозефув Дул), інші його рафінують, треті виготовляють зі скляних стержнів 
намистини, камінці й інші напівфабрикати, четверті зайняті їх оздобленням, п’яті збирають готові вироби. 
Головний центр виробничих зв’язків – Яблонець-над-Нісоу, у якому збирають біжутерію. Желєзні-Брод, крім 
скляної біжутерії, відомий виготовленням художніх фігурок, а Смржовка – випуском різноманітних ґудзиків. 

У Новоборському (або Новоборсько-Шеновському) угрупуванні підприємства теж дуже спеціалізовані за 
випуском продукції й особливо за стадіями технологічного процесу. Тут виробляють переважно дорогий, 
художньо оздоблений столовий посуд і тільки тут випускають великі й дуже великі люстри (центральне 
підприємство в Каменіцкі-Шенові). Частину кришталю привозять сюди із недалеко розміщеного підприємства 
в Гаррахові. Нові-Бор – головний виробничий та експортний центр – виділяється багатьма підприємствами з 
рафінування скла й остаточної обробки скляних виробів. 

Тепліцьке угруповання (рис. 7.51) поєднує вигоди розміщення біля місць видобутку бурого вугілля з 
близькістю до Лабського водного шляху й до великого родовища кварцових пісків (Проводін). Головна його 
спеціалізація – випуск дутого тарного та пресованого скла. Різноманітну тару, насамперед пляшки, 
виробляють поблизу Тепліце (у Бістршице й Усті). Друга лінія – випуск плоского віконного, а також  автоскла, 
полірованого та піноскла (Худержіце). У Духнові виробляють прокатне й сигнальне скло, скловату тощо. 
Головний центр – Тепліце, у якому представлені майже всі види продукції (дзеркальне, технічне, 
лабораторне скло тощо) скляної промисловості району. 

Соколовське угруповання заводів (рис. 7.51) спеціалізується на виробництві плоского скла, а 
виробництво тари займає друге місце. Усі заводи листового та тарного скла розміщені навколо Соколова 
(Дольні-Ріхнов, Олові, Нове-Сєдло), тобто в районі видобутку бурого вугілля. Різко переважає машинне 
виробництво. Ручна праця збереглася на одному підприємстві в околицях Карлових Вар, яке виготовляє 
художньо оздоблений столовий посуд для курортників. 

Загалом продукція скляної промисловості має важливе значення для економіки Чехії. Скло – джерело 
значних валютних надходжень. Чехія є одним зі світових експортерів скла, регулярно експортує скло й 
біжутерію в понад 100 країн світу. 

Чеська скляна промисловість після економічної кризи починає відроджуватися. На 2013 р. планувалося 
розширення провідного підприємства галузі заводу компанії «Preciosa» в м. Яблонець-над-Нісоу для випуску 
до 10 тис. т скла в рік. Ця компанія єдина в країні пробує вийти на китайський ринок. У 2010 р. китайські 
споживачі закупили чеське скло на суму майже 5 млн дол. США і чеських прикрас біжутерії на суму                
200 тис. дол. Інші підприємства галузі теж нарощують обсяги випуску продукції
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.  

Перспективи скляної галузі пов’язані з оновленням виробництва, упровадженням нових технологій, 
підвищенням ефективності використання фінансових засобів, розширенням виробничих потужностей, 
оскільки попит на чеське скло й кришталь на світових ринках не зменшується. Найбільші перспективи на 
основі залучення іноземних інвестицій матимуть виробники плоского скла, кришталю, текстильних 
скловолокон, а також скляної біжутерії.   

 
7.8. Деревообробна й целюлозно-паперова промисловість 

  
У Чеській Республіці добре розвинутий лісопромисловий комплекс, основними складовими частинами 

якого є деревообробна, меблева й целюлозно-паперова промисловість. Відповідно до нинішнього чеського 
національного класифікатора економічної діяльності CZ-NACE-2009 лісопромисловий комплекс уключає три 
великі групи виробництв, пов’язаних із заготівлею та переробкою деревини. Перша група виробництв під 
шифром CZ-NACE 16 об’єднує такі підгалузі й виробництва, як: 1) лісопиляння й просочування деревини;        
2) виробництво дерев’яних, коркових, плетених і солом’яних виробів, окрім меблів (або просто 
деревообробка). Друга група виробництв (CZ-NACE 17) включає також дві підгалузі: 1) виробництво 
целюлози, паперу й картону;  2)  виробництво паперових і картонних виробів. Третя група виробництв              
(CZ-NACE 31) об’єднує підгалузі, що виробляють різноманітні меблі (меблева промисловість). До інших груп 
промислового виробництва згідно з цим класифікатором (наприклад CZ-NACE 32) уключено виробництво 
спортивного інвентарю, іграшок, музичних інструментів, олівців, канцелярського приладдя тощо, які широко 
використовують поряд з іншою сировиною деревину для виробництво необхідної продукції й тісно пов’язані з 
основними підприємствами деревообробної й лісопильної промисловості. 
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Лісопильна й деревообробна промисловість займає важливе місце в промисловому виробництві та 
господарстві країни загалом і має довголітні традиції. На неї припадає близько  2 % загального виробництва 
промислової продукції в країні. Її вироби використовуються в будівництві, сільському господарстві, 
автомобільній промисловості та інших галузях, а також у побуті. Безумовною перевагою цієї галузі є постійно 
відновлювальна сировинна база вітчизняного походження, тобто лісові ресурси. Лісові насадження займають 
понад 2,65 млн га земель, що складає 33,8 % площі країни. 

Заготівля деревини у 2004 р. становила 15,6 млн м
3
. У наступні роки, за даними Чеського статистичного 

управління, обсяги лісозаготівель зросли у 2007 р. до 18,5 млн м
3
, проте у 2009 р. вони знову скоротилися до 

15,5 млн м
3
. У 2010 р. обсяги зросли до 16,7 млн м

3
, але у 2011–2012 р. знову зменшились і становили                 

15,06 млн м
3 

у 2012 р. (рис. 7.53). Різко переважає заготівля деревини хвойних порід. Понад 90 % 
заготовленої деревини використовується для подальшої промислової переробки. Позитивним моментом є 
те, що річний приріст деревини в лісах складає близько 12 % і деревні запаси постійно зростають. 
Починаючи з 1970-х рр., приріст деревини незмінно перевищує лісозаготівлю. За споживанням продукції 
галузі на одного жителя (понад 1,4 м

3
) і на 1 га лісової площі (5,9 м

3
) Чехія займає одне з провідних місць у 

Європі. Отже, Чехія має загалом достатню сировинну базу для розвитку деревообробної й целюлозно-
паперової промисловості. Однак бажано, щоб лісові ресурси переброблялися в значно більшій кількості, ніж 
досі. У 2004 р. з обсягу заготовлених лісоматеріалів як базової сировини для деревообробної промисловості 
вивезено 23 %. У 1995–2002 рр. цей показник становив лише 11–20 %, що є однією з негативних тенденцій 
розвитку лісозаготівельної галузі. 

 
 

Рис. 7.53.  Динаміка лісозаготівель ділової деревини 
в Чеській Республіці у 2000–2012 рр. 

 

Згідно з галузевою класифікацією економічної діяльності в ЧР до 2008 р., яка більш детальніше 
відображає склад лісопромислового виробництва, деревообробна галузь промисловості поділялася на п’ять 
підгалузей: 1 – виробництво лісопильних матеріалів і просочування деревини; 2 – виробництво фанери та 
агломерованих деревних виробів; 3 – виробництво будівельних столярних і теслярських виробів; 4 – 
виробництво дерев’яної тари; 5 – виробництво інших виробів із деревини, кори, гілок, соломи (крім меблів)

376
. 

Лісопильна галузь – типовий представник первинної обробки з найбільшим споживанням лісових 
ресурсів. Головним продуктом є пиломатеріали. Відрізки, стружка, тирса – цінна сировина для галузі 
агломерованого виробництва, що певною мірою використовуються як паливо для виробництва 
електроенергії й тепла. Лісопильне виробництво характеризується надлишковою ємкістю, яку можна оцінити 
у 20 %. Загальна застарілість лісопилень (сучасні лісопильні є лише на підприємствах, побудованих в 
останні 15 років) знижує якість продукції та продуктивність праці. Оскільки вітчизняне виробництво 
деревообробних машин не досягає європейського рівня, більшість машинного обладнання потрібно ввозити 
із-за кордону. Лісопильна галузь займала в деревообробній промисловості у 2008 р. за показником доходу 
від реалізації продукції (товарів і послуг) 30 % (рис. 7.54). У 2011 р. її частка дещо зменшилася до 27,4 %

377
. 

У високорозвинутих країнах ЄС ця частка складає близько половини, оскільки це одне з виробництв із 
низькою часткою доданої вартості. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.54. Структура деревообробної промисловості за доходом 

від реалізації власної продукції у 2008 р. 
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Підгалузь 2 включає виробництво фанери, планок, деревоволокнистих і деревостружкових плит – ДВП 
та ДСП, дощок й ін. Стан технічного рівня підгалузі не досягає європейського рівня, який мають ФРН, 
Австрія, Фінляндія та Швеція. Асортимент продукції, що входить у цю групу виробництв, є неповним. За 
доходом від реалізації власної продукції ця група виробництв складає понад 15 % загального 
деревообробного виробництва, чого недостатньо, оскільки вона належить до галузей із високою доданою 
вартістю виробництва. У 2008 р. частка підгалузі зросла до 20 % (рис. 7.54). 

Підгалузь столярних і теслярських виробів найбільш диверсифікована, поєднує виробництво віконних і 
дверних блоків, паркету, деталей для будівельного монтажу тощо. Цю підгалузь представляють, поряд із 
декількома досить великими підприємствами, тисячі дрібних фірм (близько 15 тис.), які часто займаються й 
малосерійним виробництвом меблів на замовлення. Досить важливе місце посідає будівництво дерев’яних 
споруд (особливо дерев’яних соборів і будинків). У загальному доході від реалізації виробів та послуг 
деревообробної галузі на підгалузь столярних і теслярських виробів загалом у 2008 р. припадало 37 % 
усього обсягу реалізованої продукції лісопильної й деревообробної промисловості. 

Виробництво дерев’яної тари (підгалузь 4) включає виготовлення ящиків, контейнерів, бочок і т. ін., які 
використовуються в багатьох галузях промисловості й сфері послуг. Це виробництво менш поширене, дохід 
від реалізації продукції у 2004 р. становив 3,75 млрд крон, що складало 5 % доходу деревообробної 
промисловості. У  2008 р. частка цієї підгалузі зросла до 6 % (рис. 7.54). 

Підгалузь 5 охоплювала, передусім, виробництво дерев’яних інструментів, рамок, настільного й 
кухонного приладдя. Наступні підгрупи представляють вироби з натуральної та агломерованої кори, з гілок, 
соломи тощо. Здебільшого випуском цієї продукції займаються малі або середні підприємства. Ця група 
підприємств давала річний дохід від реалізації власної продукції понад 4 млрд крон і в загальному доході 
деревообробної промисловості займала у 2008 р. 7 % (рис. 7.54). 

Деревообробна промисловість Чехії в останні роки не зазнала особливих структурних зрушень у 
виробництві, яких потребує чеська економіка. Ідеться, насамперед, про проведення таких змін, які дадуть 
змогу суттєво підвищити виробництво. Це стосується переважно виробництва продукції з вищою доданою й 
споживчою вартістю, виробів із високою конкурентоспроможністю. Усе більша увага приділяється 
комплексній переробці деревини, збільшенню обсягів виробництва на основі відходів (стружка тощо) гранул, 
брикетів, пелетів тощо. У Чехії недавно створено лісопромисловий кластер «Česka peleta», який нині 
об’єднує понад 30 компаній. Модернізація деревообробної промисловості може допомогти деяким новим 
виробництвам нарощувати обсяги виробництва із залученням інновацій і фінансових засобів зі структурних 
фондів ЄС. 

Необхідність запровадження в економіку Чехії більш широкого використання продукції з вітчизняної 
сировини, особливо з деревини та відходів її переробки, – очевидна. Однак слід ураховувати й фактор часу. 
Реалізація цих змін не повинна бути надто довгою, аби не допустити поглиблення розриву з такими 
державами, як ФРН, Австрія, Швеція чи Фінляндія. Більшим використанням виробів деревообробної 
промисловості у чеській економіці можна буде завадити часто неефективному експорту, що стосується, 
передусім, виробів із низькою доданою вартістю.  

Сучасна деревообробна промисловість країни після реструктуризації представлена переважно 
мікропідприємствами, малими й середніми підприємствами. Загальна кількість підприємств різних типів, 
зайнятих лісопилянням і переробкою деревини у 2008 р., становила 27,3 тисяч. У них загалом працювало           
66 тис. робітників. У наступні роки, зокрема в 2011-му, кількість підприємств зросла до 29,6 тис. одиниць, що 
на 8,6 % більше, ніж у 2005 р.

378
. У 2012 р. кількість зайнятих у галузі збільшилася до 30,9 тис. осіб

379
. Частка 

лісопильних і деревообробних підприємств у загальній чисельності всіх промислових підприємств країни у 
2010 р. становила 16,4 %. Водночас кількість зайнятих працівників унаслідок економічної кризи зменшилася 
до 34,2 тис. у 2011 р., що в 1,3 раза менше, ніж у 2005 р. (рис. 7.55). Частка галузі у всьому промисловому 
виробництві ЧР за чисельністю зайнятих дещо зменшилася й у 2010 р. становила 4,7 %.  

 

 
 

Рис. 7.55. Динаміка основних економічних показників розвитку лісопильної 
й деревообробної промисловості Чеської Республіки у 2005–2011 рр.(2005 р. = 100 %) 
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Кількість великих підприємств галузі відносно мала, категорія підприємств із кількістю зайнятих               
1000 осіб і більше – відсутня взагалі. Так, якщо у 2008 р. в галузі працювало 416 підприємств і фірм із 
чисельністю зайнятих понад 20 осіб, а у 2011 р. їх кількість зменшилася до 350. На мікропідприємствах та 
малих підприємствах зайнято близько 70 % працівників галузі. Їхнє значення особливо важливе в сільських та 
периферійних регіонах, які відзначаються мінімальними можливостями зайнятості. Недоліки підприємств із 
малою кількістю зайнятих – мала ефективність виробництва, низька продуктивність і часто проблеми з якістю 
продукції, що спричинено використанням у виробництві недосконалого машинного обладнання. Підприємства 
швидко виникають, оскільки для своєї діяльності потребують невеликий стартовий капітал, але також і швидко 
занепадають через низьку стабільність й малу ефективність виробництва. 

Динаміка кількості зайнятих у галузях деревообробної промисловості у 2000–2012 рр. відображає 
неприємну реальність – зменшення кількості працівників у 1,2 раза у 2012 р., порівняно з 2000-м. На такий 
стан справ суттєво вплинула лісопильна галузь унаслідок труднощів із постачанням сировини на низку 
підприємств (передусім малих і середніх) у другій половині 2004 р. і в наступні роки. У лісопильній 
промисловості загальна чисельність працюючих скоротилася майже у 2 рази, а у виробництві столярних і 
теслярських виробів – більше ніж у 3 рази.  

Для сталого розвитку галузі бажано, аби в наступні роки збільшилася категорія середніх та великих 
підприємств. Середні підприємства є оперативними, добре пристосовуються до нової ситуації й здатні 
швидко реагувати на ті чи інші зміни на ринку. Великі підприємства наявні, передусім, у лісопильній галузі. 
Вони часто створені за участю іноземного керівництва та капіталу (Австрія й ФРН). Ці великі підприємства є 
«локомотивами» галузі та мають вирішальний вплив на всі головні показники (дохід, валова додана вартість, 
продуктивність, ефективність).  

Чеська деревообробна промисловість мала б швидко реагувати на ситуації, які складаються в цій галузі 
в сусідніх державах, найбільших партнерах й одночасно конкурентах – Австрії та ФРН. Ці держави мають, із 
погляду сировинних можливостей, приблизно однакові з ЧР вихідні умови, приблизно однаковий рівень 
кваліфікації робочої сили, однак вони володіють значно кращим технічним обладнанням, що є вирішальним 
фактором у лісопильній галузі й виробництві агломерованих матеріалів. 

Асортимент виробництва продукції лісопильної та деревообробної промисловості Чеської Республіки 
дуже різноманітний, проте в останні роки обсяги випуску основних товарів мають тенденцію до зменшення 
через економічну кризу у світі й ЧР, зменшенням попиту на основні вироби. Деревообробна промисловість ЧР у 
2007 р. розвивалася найдинамічніше за останні роки, переживаючи своєрідний бум. Порівняно з 2000 р., обсяги 
замовлень зросли на 70 % і складали майже 95 млрд чес. крон. Причинами були як природний ріст 
виробництва, так і виробництво більш якісних і дорогих товарів. Також причиною стрімкого росту були 
зростання обсягів будівництва й зростаючий попит на вікна, двері та інші дерев’яні частини новобудов. Проте у 
2008 і 2009 рр. обсяги випуску окремих видів продукції галузі помітно зменшилися (табл. 7.17). Індекс 
виробництва промислової продукції деревообробної галузі у 2006 та 2007 рр. становив 109,9 % відносно 
попередніх років, а у 2008 р. він помітно скоротився до 88 % відносно 2007 р. У наступні роки економічна 
ситуація в галузі дещо покращилася, проте темпи виробництва реалізованої продукції були невисокими й 
відставали від темпів росту виробництва всієї промислової продукції країни (рис. 7.55). У 2012 р. вироблено 
всієї продукції галузі на суму 77,1 млрд чес. крон проти 93,7 млрд крон у найкращому 2007 р.  

 
Таблиця 7.17 

Виробництво основних видів продукції деревообробної 
промисловості Чеської Республіки у 2005–2012 рр.* 

 

Продукція 
Одиниця 
виміру 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Деревина хвойних порід 
стругана або відшліфована 
товщиною понад 6 мм 

тис. м3 3015 3141 2913 2108 2505 2467 2463 2428 

Деревина нехвойних порід 
стругана або відшліфована 
товщиною понад 6 мм 

тис. м3 98 88 310 281 309 … … … 

Профільована хвойна деревина тис. т 142 159,8 200,5 210,2 204,7 186,1 192,4 161,0 

Щепа  хвойних порід тис. т 751 984,1 993,2 896,4 1197,8 1176,1 1229,9 1341,2 

Необроблена деревина, 
дерев’яні вироби просочені 
(стовпи, палісадники) 

тис. м3 73 72 55 39 39 43 21 24 

Фанера тис. м3 166 182 143 171 82 97 107 76 

Деревостружкові плити й дошки тис. м3 1219 1459 1535 1484 1504 1587 1553 1594 

Шпон декоративний і 
будівельний 

тис. м3 19 17 11 10 5 5 5 5 

Вікна, балконні вікна дерев’яні тис. штук 323 359 393 412 397 339 288 256 

Дерев’яні двері, дверні рами з 
деревини 

тис. штук 1748 1943 2223 2830 2515 1854 1716 1688 

Столярні вироби (пороги, 
підвіконня тощо) 

млн крон 2147 2412 2496 2070 1987 2048 2268 2381 

Збірні дерев’яні будинки та їх 
частини 

млн крон 1390 1645 1020 982 1447 1151 1348 1550 

* Складено за даними Чеського статистичного управління. 



 
321 

Аналіз основних виробничих показників розвитку деревообробної промисловості, зокрема валової 
доданої вартості, свідчить про незначне, поступове її зростання до 2005 р. (табл. 7.18). Така тенденція 
характерна для всіх підгалузей, окрім виробництво столярних і теслярських виробів, де відбувався 
незначний спад виробництва, починаючи з 2004 р. Наступні роки характеризуються нестабільністю 
виробництва основної продукції й коливанням обсягів її випуску (табл. 7.18). Частка деревообробної 
промисловості в обробній промисловості ЧР у 2008 р. становила 1,8 % за показником доходів від продажу (у 
поточних цінах), 1,9 % за показником валової доданої вартості і 2,8 % за чисельністю зайнятих

380
. Із початком 

економічної кризи виробничі показники розвитку галузі погіршилися, відбувся особливо помітний спад 
виробництва обсягів валової доданої вартості (рис. 7.55). Якщо у 2007 р. вироблено валової доданої вартості 
на суму 26,0 млрд крон, то у 2012 р. її обсяги скоротилися до 20,2 млрд крон, тобто в 1,3 раза. Частка цієї 
галузі у виробництві валової доданої вартості усієї промисловості ЧР у 2012 р. становила 2,3 %.  

 
Таблиця 7.18 

Виробництво валової доданої вартості в підгалузях деревообробної  
промисловості Чеської Республіки в поточних цінах у 2000–2008 рр.* 

 

Підгалузь 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 

Виробництво лісопильних 
матеріалів  
і просочування деревини, млн крон 

2822,2 3387,1 3686,8 4456,5 5327,5 3987,6 4214,0 2832,1 

Виробництво фанери та агломе-
рованих деревних виробів, млн крон 

2116,1 2179,0 2333,9 2461,2 2882,5 3167,4 4125,3 3588,7 

Виробництво будівельних 
столярних і теслярських виробів, 
млн крон 

6260,4 8241,9 9291,7 9768,5 9726,5 5624,7 5690,2 4877,3 

Виробництво дерев’яної тари,  
млн крон 

723,3 1038,5 786,2 923,3 1383,4 879,2 1124,5 864,5 

Виробництво інших виробів із  
деревини, кори, гілок, соломи (крім 
меблів), млн крон 

1612,6 1641,4 1705,1 1726,7 1987,1 1516,7 1524,3 1373,1 

Деревообробна промисловість 
загалом,  млн крон 

13534,6 16487,9 17803,7 19336,2 21307,0 15175,7 16678,3 13535,6 

* Складено за матеріалами Чеського управління статистики (ČSÚ). 

 
Деревообробна промисловість поширена в усіх регіонах країни. Основні центри розміщені в 

Пльзеньському й Південночеському краях та Височіні, де є значні запаси місцевої деревної сировини               
(рис. 7.56). У краї Височіна розміщено більшість гігантів цієї галузі, якими є «Stora Enso Timber» у Ждірці-над-
Добравою, «Kronospan ČR» в Йїглаві, кооператив «Lukavec» у Лукавці біля Пельгржимова. Дуже хороші 
можливості, які досі повністю не використовуються, має деревообробна промисловість у Моравсько-
Сілезькому краї. Можливо, сигналом до потрібного розмаху цієї галузі в краї буде початок діяльності нового 
підприємства з виробництва пиломатеріалів, відкритого австрійською фірмою «Franz Mayr-Melnhof Säge und 
Hobelwerke GmbH» у Паскові.  

Лісозаготівельна промисловість, яка займається основною розробкою деревини й виробництвом 
пиломатеріалів, найбільше розвинута в Північно-Західній Моравії, де, як і в районі Чесько-Моравської 
височини, виготовляють плити з пресованої деревини (ДВП і ДСП із деревної маси та відходів). У 
Південночеському краї лісозаготівельна промисловість також представлена виробництвом плит. У Сушице 
(лісозаготівельний комбінат «Соло») поряд із традиційним виробництвом сірників, пріоритетного розвитку 
набуло виготовлення деревоволокнистих плит. У Західній Чехії, особливо в передгір’ях Шумави і Чеського 
Лісу, працює низка деревообробних заводів, що спеціалізуються переважно на лісопилянні (рис. 7.56). До 
найбільших належать заводи в Плані та Маріанське Лазнє. У Південній Чехії збудований комбінат у Воларі, у 
Північній Моравії – у Врбно-под-Прадєдем. У Північно-Східній Чехії первинна обробка лісу розвинута 
меншою мірою. 

 
 

Рис. 7.56. Основні центри деревообробної  й меблевої промисловості Чеської Республіки 
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Особливе значення мають Центральна й Південна Моравія (рис. 7.56), де лісозаготівельна 
промисловість спеціалізується переважно на виробництві важливих видів продукції, яка поступає на 
подальшу (вторинну) переробку, наприклад, фанери в Годоніні, Бистршице-под-Годоніном, Роусінові, 
Угерське-Броді та Бржецлаві

381
. Серед країв Чеської Республіки за обсягами виручки від продажу продукції й 

послуг та обсягами валової доданої вартості лідирують край Височіна, Пльзеньський, Південноморавський й 
Південночеський краї. Найменше продукції цієї галузі виробляють у Карловарському, Ліберецькому й 
Устецькому краях.  

У зовнішній торгівлі деревообробна промисловість дає досить успішні результати та відновлює 
позитивну динаміку минулих років. У 2004 р. найвища частка експорту припадала на підгалузь виробництва 
лісопильних матеріалів – 9,7 млрд крон, яка зросла, порівняно з 2003 р., на 15 %. Аналогічна ситуація 
спостерігалася й у 2008 р. (10,7 млрд крон). Подібне зростання обсягів експорту продукції деревообробної 
промисловості простежено й в інших її галузях. Експортні операції значно перевищили імпортні, позитивне 
сальдо майже 15,2 млрд крон у 2012 р. є значним внеском до балансу зовнішньої торгівлі країни. Проте 
довгострокове завдання галузі – покращення структури експорту, оскільки його основною статтею є 
пиломатеріали, тобто продукція з низькою доданою вартістю. У сфері імпорту за період 2000–2012 рр. 
домінувала підгалузь агломерованих матеріалів

382
. Обсяги експорту продукції лісопильної й деревообробної 

промисловості протягом останніх років мали тенденцію до росту. Якщо у 2009 р. експортовано продукції 
галузі на 26,3 млрд крон, то у 2012 р. обсяги зросли до 30,2 млн крон, проте одночасно збільшилися й обсяги 
імпорту деревообробної продукції: із 14,5 млрд крон у 2009 р. до 14,9 млрд крон у 2012 р. 

Основними торговельними партнерами в деревообробній промисловості є держави ЄС, на які припадає 
близько 80 % вартості всього експорту продукції деревообробки. Основні потоки експорту чеської продукції 
деревообробної промисловості спрямовуються в Німеччину й Австрію (рис. 7.57). Експортна продукція 
включає такі статті, як пиломатеріали, столярні вироби, агломеровані вироби. Частка цих держав у всьому 
імпорті складає понад 50 %, тоді як частка Словаччини – 9 %, Італії – 6 %, а Польщі – 5 %. Серед інших 
споживачів чеської деревообробної продукції виділяються Швейцарія, Японія, Угорщина, Нідерланди та інші 
країни. Серед країн, з яких Чехія імпортує продукцію лісопиляння й деревообробки, лідирують Німеччина, 
Австрія, Польща, Словаччина, Росія, Китай, Бельгія й Україна (рис. 7.57). 

 

 
 

Рис. 7.57. Географічна структура експорту продукції лісопильної 
й деревообробної промисловості Чеської Республіки у 2012 р. 

 
Значна частина виробленої продукції в цій галузі споживається різними споживачами, серед яких 

основним є будівельна індустрія. Вітчизняне споживання продукції деревообробної промисловості у 2004 р. 
зменшилося на 6,1 %, порівняно з попереднім роком, і становило 28,6 млрд крон, що на 164,5 млн крон 
менше, ніж у 2000 р. Значного росту досягнуто лише в споживанні дерев’яної тари – на 30 %, порівняно з 
2000 р., однак ця підгалузь мала несуттєву питому вагу в деревообробній промисловості загалом.

 
Пік 

споживчого попиту на продукцію деревообробної промисловості ЧР був досягнутий у 2007 р., коли виручка 
від проданої продукції становила 69,6 млрд крон. У 2009 р. попит скоротився до 56,7 млрд крон через 
економічну кризу в країні й світі, проте надалі обсяги внутрішнього споживання зросли до 60,5 млрд крон у 
2011 р.

383
. 

Дані про стан інвестицій у Чехії свідчать, що ситуація в цій сфері не відповідає потребам галузі. Так, на 
кінець 2007 р. загальні обсяги прямих інвестицій у галузь досягли 11,88 млрд крон. Частка іноземних 
інвестицій у деревообробну промисловість складає відносно всієї обробної промисловості лише 1,4 %. Щодо 
чеських вітчизняних інвестицій за кордоном, то на кінець 2007 р. вони загалом становили 30 млрд крон. 
Стосовно всієї обробної промисловості ця частка складає 6,4 %. У найгіршому становищі перебувають мікро- 
й малі підприємства, які відзначаються низькою виробничою продуктивністю, недостатніми фінансовими 
засобами, зокрема засобами на потрібну інвестиційну діяльність. 

Форма прямих іноземних інвестицій є найпоширенішою в великих підприємствах деревообробної 
промисловості. Це, наприклад, у випадку австрійської фірми «Mayr-Melnhof Säge Paskovĕ» в Паскові, де 
побудовано новий завод із виробництва пиломатеріалів (інвестиції на суму понад 52,1 млн дол., 140 нових 
робочих місць), німецької фірми «Holzwerke Wimmer, GmbH», яка  ввела в експлуатацію новий завод із 
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виробництва дерев’яних балок у Ждірці-над-Добравоу (інвестиції на суму 425 млн крон, створено 82 нових 
робочих місця)

384
.  

До деревообробної промисловості споживчої бази належить виробництво меблів, спортивного інвентарю, 
іграшок, музичних інструментів, олівців, канцелярського приладдя тощо. 

Виробництво меблів – одна з найважливіших галузей лісопромислового комплексу країни, виділена 
за національним класифікатором в окрему виробничу сферу. Меблева промисловість характеризується 
високим рівнем деконцентрації виробництва на десятках заводів по усій країні. В останні роки застарілі 
заводи замінені механізованими із сучасною організацією виробництва. У меблевому виробництві Чеської 
Республіки типовим є домінування малих і середніх фірм. У 2005 р. в ЧР нараховувалося 4669 виробничих 
підрозділів, які займалися виробництвом різноманітних меблів. У наступні роки їх кількість постійно зростала 
й у 2011 р. досягла 9702 одиниць. Це в понад два рази більше, ніж у 2006 р. У загальній кількості виробничих 
підрозділів, створених в усіх галузях промисловості країни, у 2010 р. частка меблевої промисловості було 
невисокою та становила 4 %.  

За останні роки обсяги виробництва реалізованої продукції мали інший тренд (рис. 7.58). Якщо до        
2007 р. відбувався постійний ріст обсягів виробленої продукції з 1998 р. й досягнуто рекордного показника 
виробництва в 40,4 млрд крон, то в період економічної кризи обсяги різко зменшилися (рис. 7.58) через 
падіння попиту на внутрішньому та зовнішньому ринках й у 2011 р. становили всього 30,9 млрд крон, що на 
17 % менше, ніж у 2005 р.

385
. У 2012 р. вони дещо зросли (до 31,3 млрд крон), проте ще в 1,3 раза були 

меншими, ніж у передкризовому 2007 р.   
 

 
 

Рис. 7.58.  Динаміка основних економічних показників розвитку меблевої 
промисловості Чеської Республіки у 2005–2011 рр.(2005 р. = 100 %) 

 
У загальному обсязі виробленої промислової продукції всіма промисловими підприємствами країни 

частка меблевої промисловості є невисокою (всього 0,9 %). Також різко зменшилося виробництво валової 
доданої вартості на підприємствах галузі з 11,5 млрд крон у 2007 і 2008 р. до 9,2 млрд крон у 2012 р. Лінії 
графіків виробництва реалізованої продукції й валової доданої вартості повторюються, маючи однаковий 
тренд падіння в період економічної кризи (рис. 7.58). У меблевій промисловості спостерігається постійне 
зменшення кількості зайнятих працівників. Протягом 2005–2011 рр. кількість зайнятих у меблевій 
промисловості зменшилася на 28,2 % (рис. 7.58) із 30 тис. осіб до 21,8 тис. осіб

386
. У 2012 р. кількість 

зайнятих скоротилася до 20,3 тис. осіб. Частка меблевої промисловості в промисловому виробництві країни 
за кількістю зайнятих працівників у 2010 р. становила всього 2,2 %. 

Підприємства меблевої промисловості Чехії виробляють різноманітну продукцію: меблі для житлових 
приміщень, кухонь, офісів, лікарень, банків, ресторанів та інших об’єктів. Серед видів основної продукції 
виділяється виробництво меблів для спальних і загальних кімнат і їдалень. Найбільших обсягів у виробництві 
меблів для спалень досягнуто у 2007 і 2008 рр., тоді, коли пік у виробництві дерев’яних меблів для їдалень 
та звичайних кімнат був досягнутий у 2005 р. (рис. 7.59). У наступні роки відбувся значний спад в обсягах 
виробництва меблевої продукції через світову економічну кризу. Так, у 2009 р. вироблено 657 тис. штук 
дерев’яних меблів для спалень проти 1011,3 тис. у 2008 р. Подібна картина спостерігалася й у виробництві 
дерев’яних меблів для їдалень та віталень (рис. 7.59). У 2010–2012 рр. обсяги виробництва меблів для 
спальних кімнат скоротилися (у 1,9 раза в 2012 р. менше, ніж у 2008 р.) через падіння попиту на 
внутрішньому й зовнішньому ринках. Водночас виробництво меблів для їдалень (кухонь) та віталень почало 
збільшуватися – із 440 тис. у 2008 р. до 813 тис. у 2012 р., проте у два рази поступалось обсягам 
виробництва 2006 р. (1726 тис.). 
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Рис. 7.59. Виробництво окремих видів продукції меблевої  
промисловості Чеської Республіки у 2003–2009 рр. 

 
Чеська меблева промисловість має експортну орієнтацію й позитивне сальдо зовнішньої торгівлі 

меблями. Обсяги експорту меблів у 2008 р. досягли 43,44 млрд крон, проте у 2009 р. скоротилися до            
35,6 млрд крон. Правда у наступні роки вони зросли до 46,4 млрд крон у 2012  р. У 2009 р. було імпортовано 
меблів на суму 22,5 млрд крон

387
. У 2012 р. обсяги вартості імпорту меблів у Чехію зросли до 26,4 млрд крон. 

Майже половина продукції меблевої промисловості експортується в Німеччину. Серед інших провідних 
споживачів чеських меблів виділяються країни ЄС – Бельгія, Словаччина, Великобританія, Польща, Франція, 
Австрія, Угорщина та Швеція (рис. 7.60). У географічній структурі імпорту найбільшими постачальниками 
меблів є підприємства Німеччини, Польщі, Китаю, Словаччини, Італії, Румунії, Швеції й Південної Кореї         
(рис. 7.60). 

 
 

Рис. 7.60.  Географічна структура зовнішньої торгівлі продукцією 
меблевої промисловості Чеської Республіки у 2012 р. 

 
У територіальній структурі розміщення підприємств меблевої промисловості спостерігаються помітні 

просторові відмінності в концентрації меблевих виробництв. Найбільшу питому вагу у виробництві меблів 
має Центральна й Південна Моравія, де розміщено чимало фабрик із давніми виробничими традиціями 
(вплив великих центрів споживання). Фабрики з виробництва меблів у Бистршице біля Гостинне – найбільші 
та найсучасніші. Інші фабрики розміщені поблизу Брно: у Бучовіце, Коричанах і Роусінові. 

До традиційних районів виробництва меблів належать також Південна й Південно-Західна Чехія               
(рис. 7.56). Найбільші меблеві фабрики розміщені в Собеславі (фірма «Йїтона»), менші – у багатьох містах 
(відоме столярне виробництво в Лішові, Чеське Будейовіце, Стоді, центри поблизу Пльзеня). Великою 
часткою у виробництві меблів виділяються Прага та Брно. Серед найбільших фірм, які спеціалізуються на 
виробництві різноманітних меблів, виділяються такі, як «Falcon» у Мимоні, «Koryna» в Коричанах, 
«Tusculum» у Роусінові й «TON» у Бистршице-под-Гостинем. 

Меблева промисловість Чехії має перспективи подальшого розвитку на основі розширення асортименту 
продукції, більш ефективного використання виробничих потужностей, підвищення рівня продуктивності праці 
за рахунок упровадження інновацій у виробництво, збільшення іноземного інвестування окремих виробництв 
та реструктуризації галузі. Важливе значення має створення меблевих кластерів на основі розширених 
коопераційних виробничо-технологічних зв’язків, як показує досвід роботи першого меблевого кластера, 
створеного в Чехії у 2006 р. після об’єднання 40 підприємств й організацій у Південноморавському, 
Пардубецькому, Краловеградецькому краях і краї Височіна.  

До лісопромислового комплексу відносять також окремі виробництва, які використовують деревину як 
сировину та виробляють споживчі товари для населення (спортивне спорядження й спортивні вироби, 
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музикальні інструменти, канцелярське обладнання, дерев’яні іграшки тощо). Галузі деревообробної 
промисловості, що належать до споживчої бази, зазвичай, засновані на багатих виробничих традиціях, що 
стосується як меблевої промисловості, так і виробництва спортивних товарів, але насамперед тих галузей, 
виробнича марка яких отримала світове визнання (наприклад випуск музичних інструментів, олівців тощо). 

Спортивний інвентар виробляють у Празі, Гораждевіце, Стражніце-на-Мораві. У Нове-Мєсто-на-Моравє 
виготовляють лижі, сноуборди та інший спортивний інвентар. Виробництво музичних інструментів, таких як 
піаніно і роялів, зосереджено в Градець-Кралове (фірма «Petrof»), органів «Rieger Kloss» – у Крнові, струнних 
інструментів – у Лубі біля Хеба (фірма «Strunal»), акордеонів і гітар – у Горжовіце. Випуск духових музичних 
інструментів організований у Красліце (фірма «AMATI-Denak») в Західній Чехії. Найбільше іграшок 
виробляють у м. Семіли. Сушице на півдні Пльзеньськоого краю славиться виробництвом сірників (фірма 
«SOLO»). У Чеське Будейовіце розміщено всесвітньо відоме виробництво олівців фірми «Кохінор», яке  
розпочато ще в 1847 р. Продукція нинішньої компанії «Koh-i-noor» експортується в 64 країни світу. У 2004 р. 
виробництво музичних інструментів оцінювалось у 1,25 млрд крон. У 2005 р. досягнуто рекордного рівня в 
1,75 млрд крон, проте у 2007 р. відбувся різкий спад обсягів реалізованої продукції в 3,5 раза, однак у 
наступні роки виробництво музичних інструментів зросло й нині щорічно випускають продукцію на суму 
близько 1 млрд крон

388
. 

Целюлозно-паперова промисловість належить до конкурентоспроможних і перспективних галузей 
обробної промисловості Чехії. Ґрунтується на відновлювальній сировині, переважно вітчизняного 
походження (деревина й папір із вторинної сировини) і протягом багатьох років здійснює стратегію постійного 
стриманого розвитку. Виробництво має замкнутий цикл. Виробництво целюлози потребує багато енергії, яка 
здебільшого використовується з відновлювальних джерел, а також інвестицій. Оскільки нині швидшими темпами 
зростає виготовлення паперу та картону, ніж целюлози, споживання енергії в галузі складає менше 50 %.  

Згідно з національною галузевою класифікацією економічної діяльності (CZ-NACE 17), яка нині 
відповідає міжнародній, целюлозно-паперова промисловість поділяється на дві підгалузі: 1 – виробництво 
целюлози, паперу й картону; 2 – випуск виробів із паперу та картону

.
 Питома вага цих підгалузей у            

2004 р. розподілялася таким чином, що домінувало виробництво целюлози, паперу й картону (52 %). У             
2009 р. ситуація різко змінилася, оскільки виготовлення цих товарів помітно скоротилося та становило всього 
38,5 %. Домінувало виробництво товарів із паперу й картону (61,5 %)

389
. У 2012 р. частка випуску виробів із 

паперу та картону зросла до 62,3 %. 
У 2004 р. частка галузі за обсягами виготовлення продукції в обробній промисловості ЧР складала 

всього 2 % і займала 15 місце серед 23 обробних галузей, тоді як у 2003 р. – 2,2 % і галузь перебувала на        
16 місці
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. У наступні роки ця частка дещо зросла, проте в період економічної кризи вона зменшилась й у  

2012 р. становила 1,7 %. За кількістю зайнятих у галузі поступається багатьом іншим галузям промислового 
комплексу країни її частка в загальній кількості зайнятих працівників становить усього 1,5 % від загальної 
чисельності працюючих у промисловому виробництві. Зважаючи на характер виробництва, можна 
стверджувати, що вирішальну роль у розвитку целюлозно-паперової промисловості відіграють великі 
підприємства з часткою понад 60 % і підприємства середньої величини з часткою близько 28 % у загальному 
доході від реалізації продукції. У загальному обсязі валової доданої вартості також найбільшою є частка 
великих (понад 60 %) і середніх (27 %) підприємств, як і за показником кількості зайнятих осіб – великі (52 %), 
середні (31 %). Наведені цифри підтверджують, що основні виробничі потужності галузі зосереджені в 
категорії великих підприємств із чисельністю зайнятих понад 250 працівників. Загалом у целюлозно-
паперовій промисловості у 2011 р. функціонувало 1133 суб’єктів виробничої діяльності (0,6 % від загальної 
чисельності всіх промислових підприємств країни), із яких лише 191 мали чисельність зайнятих 20 і більше 
працівників. Проявляється тенденція до постійного росту числа підприємств галузі переважно малої 
потужності, тому загальна кількість виробничих структур у галузі зросла в 1,5 раза протягом 2005–2012 рр. 
внаслідок процесів реструктуризації й приватизації в галузі.  

Детальний розгляд основних виробничих характеристик розвитку целюлозно-паперової промисловості 
за останні роки дає змогу визначити такі головні тенденції. По-перше, дохід від реалізації продукції (в діючих 
цінах) у 2004 р. зріс, порівняно з 2000 р., на 5,8 % і становив 49,4 млрд. крон. Збільшення доходу характерне 
для всього зазначеного періоду, окрім 2002 р. При цьому кращою динамікою росту відзнався випуск виробів 
із паперу й картону. У наступні роки обсяги доходів збільшилися до 61 млрд чес. крон у 2007 р. з наступним 
падінням до 48,7 млрд крон у 2009 р.

391
. У 2010–2012 р. після покращення економічної ситуації обсяги 

виробництва продукції знову зросли (рис. 7.61) і в 2012 р. становили 56,6 млрд крон. У 2011 р. збільшилося 
тільки виробництво упаковки та пакувального паперу, тоді як іншої паперової продукції – зменшилося. 
Вироблено 700,2 тис. т целюлози і 736,1 тис. т паперу й картону. У 2012 р. обсяги виробництва паперу та 
картону збільшилися до 784,4 тис. т, а целюлози – зменшилося до 692,5 тис. т

392
, причому під час 

виробництва целюлози в структурі сировинних матеріалів 44 % припадає на паперову макулатуру.   
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Рис. 7.61. Динаміка виробництва реалізованої продукції целюлозно-паперової 
промисловості Чеської Республіки у 2005–2011 рр.(2005 р. = 100 %) 

 
По-друге, показник валової доданої вартості (у діючих цінах) мав зростаючі тенденції до 2008 р., за 

винятком 2002 р. (зменшився на 13,6 %) (табл. 7.19). Це спричинено значним спадом у виробництві 
целюлози, паперу й картону (на 30,5 %). Також у 2009 р. відбулося скорочення випуску продукції на 7,5 %, а 
показник валової доданої вартості впав до 12,9 млрд чес. крон проти 16,1 млрд крон у найкращому для 
галузі  2007 р. У 2010–2012 рр. ситуація дещо покращилася з випуском продукції з доданою вартістю, проте 
зниження попиту на картонно-паперову продукцію та зниження рівня продуктивності праці призвело до 
нестабільності у виробництві (табл. 7.19). У 2012 р. в галузі вироблено валової доданої вартості на суму           
13,1 млрд крон

393
.  

Таблиця 7.19 
Валова додана вартість виробництва продукції целюлозно-паперової промисловості  

Чеської Республіки у 2000–2012 рр. (у поточних цінах), млн чес. крон* 
 

Галузь 2000 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Виробництво целюлози, 
паперу й картону 

 
8675,9 

 
5974,2 

 
5373,2 

 
6751,9 

 
4621,4 

 
3974,0 

 
4871,5 

 
4068,4 

 
3917,2 

Виробництво виробів із 
паперу та картону 

 
4195,0 

 
6528,2 

 
8229,3 

 
9380,5 

 
9981,7 

 
8911,0 

 
8903,6 

 
8598,1 

 
9224,5 

Целюлозно-паперова 
промисловість – усього 

 
12870,9 

 
12502,4 

 
13602,5 

 
16132,5 

 
14603,1 

 
12885,0 

 
13775,1 

 
12666,4 

 
13141,6 

* Складено за даними Чеського статистичного управління (ČSÚ). 

 
Кількість зайнятих осіб у галузі має загальну  тенденцію до зменшення ще з 2002 р. з коливаннями 

залежно від економічної ситуації в країні й галузі (табл. 7.20). Головними причинами цих процесів були 
модернізація та автоматизація виробничого процесу, ліквідація трудозатратних виробництв, перехід на нові 
технології й потреби в підвищенні продуктивності праці на підприємствах, особливо великих і середніх. У 
наступні роки чисельність зайнятих у галузі зросла до 21 848 осіб у 2007 р., а потім знову зменшилася через 
закриття окремих виробництв і скорочення обсягів виробництва (табл. 7.20). У 2012 р. середньорічна 
кількість зайнятих у галузі целюлозно-паперового виробництва зменшилася до 18 тис. працівників. 

 
Таблиця 7.20 

Кількість зайнятих осіб у целюлозно-паперовій промисловості 
Чеської Республіки у 2000–2012 рр., осіб* 

 

Галузь 2000 2002 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Виробництво целю-
лози, паперу й картону 

 
7954 

 
7152 

 
6049 

 
5570 

 
5013 

 
4395 

 
3949 

 
3669 

 
3291 

Виробництво виробів 
 із паперу та картону 

 
11 100 

 
12 907 

 
14 801 

 
16 278 

 
15 968 

 
14 375 

 
14 362 

 
14 113 

 
14 681 

Целюлозно-паперова 
промисловість 
загалом 

 
19 054 

 
20 059 

 
20 850 

 
21 848 

 
20 981 

 
18 769 

 
18 312 

 
17 783 

 
17 972 

* Складено за матеріалами Чеського управління статистики (ČSÚ). 
 

У Чеській Республіці асортимент виробництва паперових виробів досить різноманітний. Динаміка 
виробництва паперу й картону та основних виробів із них у натуральному виразі характеризується 
нестабільністю. Найбільш удалим був 2007 р., коли показники загального обсягу випуску чотирьох груп 
товарів галузі досягли свого максимуму за останні десятиріччя. У наступні роки обсяги випуску паперової 
продукції помітно скоротилися (рис. 7.62).  

Основні підприємства целюлозно-паперової промисловості зосереджені в регіонах із довголітніми 
виробничими традиціями. Лідирує тут Устецький край, де виробляється ¼ доходу від реалізації продукції,         
¼ валової доданої вартості в галузі й де частка зайнятих складає понад 12 % від загальної чисельності 
зайнятих у галузі. Наступні місця займають Моравсько-Сілезький, Середньочеський, Оломоуцький і 
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Південночеський краї. Найменша частка за всіма виробничими характеристиками в Карловарському й 
Південноморавському краях, які найменше забезпечені лісовими ресурсами.                                                                                                

 

 
 
                              Рис. 7.62. Виробництво паперу та виробів із паперу й картону 

в Чеській Республіці у 2005–2009 рр. 

 
Найбільший целюлозно-паперовий комбінат розміщений на Лабі в Штеті між Мельніком і Літомержіце, 

де є достатня кількість води й дешевої електроенергії, але відсутня деревина. Основна сировина – папір із 
вторсировини, а також деревина хвойних порід. Комбінат виробляє сульфатну целюлозу, газетний папір, 
технічні види паперу (тару з паперу та картону, паперові мішки тощо).  

Комбінат у Ветршні, біля Чеські-Крумлова на півдні Чехії, відомий виробництвом ротаційного газетного 
паперу. Він вигідно розміщений на р. Влтава й працює за сучасними технологіями, випускаючи всі види 
паперу, а також гофрований картон, целюлозу, сульфітний спирт та іншу продукцію. На півдні Чехії (фірма 
«Papírny Vltavský mlýn» у Лоучовіце) і на Чесько-Моравській височині розміщено ще декілька невеликих 
паперових фабрик. 

У Західній Чехії найбільші заводи зосереджені в Пльзені. Традиційними районами паперової 
промисловості є також Північна Чехія, відома заводами поблизу Дечина (Чеське-Каменіце) і Трутнова, та 
Північна Моравія з паперовими фабриками в околицях Шумперка й Опави. В Ольшані (фірма «OLPA»), окрім 
іншого, виробляють дуже тонкий папір для словників і цигарок. Фабрики в Остравському районі (Братімов) 
випускають поряд із целюлозою й деякі види технічного паперу. Великий сучасний комбінат із виробництва 
паперу та целюлози побудований також у Паскові (фірма «Biocel»). Паперові фабрики в Брно, як празькі й 
деякі інші, здебільшого спеціалізуються на випуску споживчого паперу

394.
  

Динаміка зовнішньої торгівлі продукцією целюлозно-паперової промисловості за останнє десятиріччя 
характеризується тим, що експорт продукції галузі у 2000–2007 рр. відзначався стійкими зростаючими 
тенденціями. Так, у 2004 р. обсяг експорту становив 30,0 млрд крон (приріст майже 13 %, порівняно з             
2000 р.), що зумовлено підвищенням попиту на целюлозу та особливо на вироби з паперу й картону. 
Найбільше експортовано продукції галузі у 2007 р. (на суму 41,5 млрд крон). У 2008 і 2009 рр. відбувся спад в 
експортних поставках, відповідно, до 39,7 і 37,0 млрд крон. У 2010–2012 рр. обсяги експорту зросли та 
перевищили за вартістю в поточних цінах показники найбільш ефективного 2007 р. (42,7 млрд крон у                 
2012 р.). Найбільше експортувала на зовнішні ринки свою продукцію фірма «Mondi Štěti, a.s.», яка, маючи 
прибуток від реалізації 9 млрд крон, у 2011 р. вивезла за кордон свою продукцію на суму 6,8 млрд крон

395
. 

Для галузі характерний і значний обсяг імпорту, що зумовлює наявність у торговельних поставках 
постійного негативного сальдо в обсязі 4–5 млрд крон. У 2004 р. імпорт картонно-паперової продукції досяг 
37,2 млрд крон і, порівняно з 2000 р., зріс на 17,7 %. У 2007 р. імпорт продукції целюлозно-паперової 
промисловості зріс до 43,9 млрд крон, потім дещо зменшився до 41,35 млрд крон у 2009 р. з наступним 
ростом до 47 млрд крон у 2012 р. Сальдо зовнішньої торгівлі в галузі за останні роки було постійно 
від’ємним, у 2004 р. найбільшим і становило -7,3 млрд. крон, що на 37,5 % більше, ніж у 2000 р. Тому 
тенденція зростання від’ємного сальдо зовнішньої торгівлі зберігалася й надалі внаслідок високого рівня 
споживання продукції цієї галузі в країні. Проте проявилася тенденція до зменшення сальдо в торгівлі 
паперовими виробами до -2,4 млрд крон у найуспішнішому 2007 р. зі збільшенням до -5,5 млрд крон у                
2011 р. і зменшенням до -4,15 млрд крон у 2012 р. 

Географічний розподіл торговельного обміну в галузі уже кілька років є майже незмінним. Основні 
торговельні партнери Чехії щодо експорту продукції галузі – Німеччина (20 %), Словаччина (11 %), Польща 
(12 %) та Італія (6 %) (рис. 7.63). Експорт целюлози переважно спрямовується до країн-членів ЄС, серед 
яких найбільшими споживачами вважаються Німеччина, Італія й Австрія. Із загального експорту паперу та 
картону на ринки ЄС експортовано ¾, а найбільше – до Німеччини, Словаччини й Польщі. 

В імпорті продукції целюлозно-паперової промисловості традиційно найбільшим партнером є ФРН              
(31 %), а також Польща (12 %),  Австрія (8 %) і Словаччина (8 %) (рис. 7.63). Найбільші обсяги целюлози 
(загалом 180 тис. т) імпортовані з країн ЄС, особливо зі Швеції, Фінляндії та Польщі. Аналогічна ситуація  
також з імпортом паперу й картону, коли з держав ЄС уввезено близько 90 % від загального обсягу, причому 
головними постачальниками були Німеччина, Австрія та Словаччина

396
. Отже, основними партнерами 

торговельного обміну є держави ЄС, на які припадає близько 70 % експорту й майже ¾ – імпорту. 
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Рис. 7.63. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами  

целюлозно-паперової промисловості Чеської Республіки у 2012 р. 

 
Внутрішнє споживання продукції галузі за період 2000–2011 рр. мало нестійку тенденцію. У 2004 р. 

спожито целюлози, паперу й картону та виробів із них на суму майже 60,4 млрд крон, що на 18 % більше, 
порівняно з 2000 р. У 2007 р. досягнуто піку в споживанні продукції цієї галузі на суму 46,58 млрд крон, а в 
наступні два роки через економічну кризу воно зменшилося до 36,7 млрд крон у 2009 р. У наступні роки 
обсяги споживання знову зросли й вийшли майже на рівень найефективнішого 2007 р. (45,1 млрд крон у          
2012 р.). Споживання паперу на одного жителя у 2004 р. зросло, порівняно з попереднім роком, більше, ніж 
на 13 % (із 114,6 кг до 129,7 кг), що було одним із найбільших приростів у Європі

397
. Слід зазначити, що 

середній показник споживання паперу у високорозвинутих європейських країнах складає близько 200 кг на 
душу населення на рік. Позитивно можна оцінити підвищене споживання і використання паперу з вторинної 
сировини. 

Обсяги інвестицій у целюлозно-паперову промисловість після вступу ЧР у 2004 р. в ЄС  зросли, 
порівняно з попереднім роком, на 14,3 %, зокрема на машини та обладнання – на 22,7 %. Серед 
найвизначніших реалізованих проектів 2003 р. слід відзначити будівництво сучасного заводу з виробництва 
гофрованого картону в Рокічанах, закінчення будівництва нового заводу з виробництва тари з пап’є-маше 
тощо. 

На кінець 2003 р. загальні прямі іноземні інвестиції становили 20,3 млрд крон, у той час як чеські 
целюлозно-паперові підприємства (корпорації) інвестували за кордон у цьому ж році лише 320 млн крон. У 
наступні роки обсяги прямих іноземних інвестицій у галузь залишалися на рівні 22–23,5 млрд чес. крон. 

У найближчі роки в ЧР передбачено розробити проект системних змін, аби перешкодити 
неефективному зростанню виробничих витрат целюлозно-паперових підприємств і сприяти залученню 
іноземних інвесторів до підприємницької діяльності в Чехії. Водночас потрібно здійснити заходи щодо 
підвищення конкурентоспроможності чеських підприємств на європейському ринку. Природоохоронні цілі в 
целюлозно-паперовій промисловості треба оцінювати з урахуванням економічних і соціальних наслідків. При 
цьому мають бути розроблені оптимальні заходи як у виробництві й зайнятості, так і у сфері навколишнього 
середовища. Саме в цьому суть принципу сталого розвитку галузі, що ґрунтується на динамічній рівновазі 
трьох стрижнів – економічного, соціального й екологічного. Будь-яке відхилення одного з них вносить у 
систему ризик. 

Слід зауважити, що за період 1992–2012 рр. підприємствам галузі вдалося суттєво зменшити всі види 
забруднень, аж до 90 %. Значно знизилося споживання енергії на виробництво 1 т паперу. Із 1992 р. 
потроїлося споживання паперу із вторинної сировини й у 2004 р. досягло майже 450 тис. т
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. У наступні роки 

споживання такого паперу ще більше зросло.
  

Незважаючи на динамічний ріст споживання паперу й картону, Чехія все ж таки постійно не досягає 
рівня високорозивнутих країн ЄС. Разом із тим можна очікувати подальшого підвищення рівня споживання 
паперу та картону аж до 200 кг на одного жителя. Це б відповідало загальному споживанню в обсязі близько 
2 млн т на рік. Досягнення цієї межі лише абсолютним приростом імпорту неефективне, тому чеський уряд 
намагається вирішити це питання через залучення більшого обсягу іноземних інвестицій у деревообробну й 
целюлозно-паперову промисловість. Оптимістичні перспективи целюлозно-паперової промисловості ЧР 
підкреслюють те, що це одна з галузей, яка використовує сировину з постійних відновлювальних джерел. 
Покращенню позицій целюлозно-паперової промисловості сприятимуть упровадження раціональних 
результатів наукових досліджень, особливо прикладного характеру; ефективна співпраця та створення 
взаємовигідного партнерства всередині держави й у рамках ЄС; розробка нових проектів, що представляють 
конкретну вигоду при використанні переваг вітчизняних джерел – людських, сировинних, енергетичних тощо. 

Загалом, деревообробна промисловість ЧР має обґрунтовані перспективи успішного розвитку в 
наступні роки, що досить важливо, зважаючи на те, що це єдина екологічно чиста галузь, яка функціонує в 
гармонії з основними принципами сталого розвитку. Досягнуті результати в зовнішній торгівлі свідчать про 
те, що деревообробна галузь чеської промисловості не лише утвердилася на спільному ринку ЄС, а й має 
передумови для покращення своїх позицій в обробній промисловості держави і Євросоюзу загалом. 
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Значення деревообробної промисловості в обробній промисловості ЄС більшості країн-членів менше, ніж ЧР 
(її частка в обробній промисловості ЄС складає 0,8 %). Існують підстави вважати, що Чехія в цій галузі може 
бути лідером у ЄС, особливо стосовно її сировинної бази й кваліфікації працівників. Слабкою стороною 
залишається технічне оснащення, упровадження результатів науки та техніки, у т. ч. інновацій, у практику. 
Необхідно, щоб у в Чехії стрімкими темпами розвивалося виробництво галузей із досить високою доданою 
вартістю, зокрема, виробництво агломерованих матеріалів, різних видів деревоволокнистих плит, меблів, 
окремих столярних і теслярських виробів. Важливим є також укрупнення виробництва, з огляду на краще 
використання сучасної техніки, що сприятиме досягненню вищої продуктивності праці, зростанню обсягів 
виробництва доданої вартості й якості продукції.  

 
7.9. Легка промисловість 

 
Легка промисловість країни належить до споживчої бази матеріального виробництва й охоплює галузі, 

продукція яких призначена для прямого й непрямого споживання населення. Це одна з найбільш значних 
галузей обробної промисловості. За масштабами її виробництва Чеська Республіка належить до провідних 
держав світу. Росту виробництва продукції галузі сприяли розвиток текстильного машинобудування, а також 
модернізація матеріально-технічної бази.  

До галузей легкої промисловості належать текстильна, трикотажна, швейна, шкіряна й взуттєва галузі. 
Найбільш розвинуті в Чехії текстильна, швейна й взуттєва промисловість. Текстильна промисловість у Чехії 
виникла в ХІХ ст., коли створено перші текстильні мануфактури. Вони розміщувалися в передгір’ях, а базою 
для них послужило традиційне місцеве полотняне виробництво, вирощування льону й розведення овець. 
Після Другої світової війни текстильна промисловість стала розвиватися в центральних районах країни на 
базі надлишку робочої сили в Південній Чехії та на Чесько-Моравській височині. Після 1990 р. текстильна й 
швейна галузі як провідні в легкій промисловості дещо занепали, проте вступ до ЄС стимулював деякий 
підйом в їхньому розвитку. Це зумовлено використанням інновацій і концентрацією на виробництвах товарів 
більш високої якості.  

Нині текстильна й швейна галузі займають значне місце в економіці Чеської Республіки. Частка 
зайнятого населення в цій галузі складає близько 5 % від загальної зайнятості в промисловості, а експорт 
продукції цього сегмента – 6 % від усього експорту продукції обробної промисловості з урахуванням сильної 
орієнтації економіки країни на експорт. У загальному виробництві промислової продукції в країні на легку 
промисловість припадає близько 2 %. 

Основними галузями текстильної й швейної промисловості є: 1) виробництво одягу; 2) обробка та 
фарбування хутра (уключаючи виробництво одягу з хутра, іншого одягу й доповнень до нього, обробка та 
фарбування хутра, виробництво хутряних виробів);  3) виробництво текстилю, текстильних і швейних виробів 
(обробка й прядіння текстильних волокон, завершальна обробка текстилю, виробництво конфекційних 
текстильних виробів, окрім одягу, виробництво інших текстильних виробів, окрім одягу, матеріалів для 
виготовлення трикотажу та в’язаних виробів, виробництво трикотажних і в’язаних виробів).  

Згідно з новим класифікатором промислових виробництв у Чеській Республіці (CZ-NACE), уведеним у 
2009 р., текстильна промисловість має код CZ-NACE 13, швейна – CZ-NACE 14, а шкіряно-взуттєва й 
хутрова промисловість – CZ-NACE 15. Так, текстильна промисловість об’єднується в чотири основні 
підгалузі: 13.1 – виробництво й обробка текстильних волокон і пряжі; 13.2 – виробництво текстильних тканин; 
13.3 – кінцева обробка текстилю; 13.9 – виробництво інших текстильних виробів. У структурі текстильної 
промисловості домінують виробництва різних текстильних виробів (переважно технічний і промисловий 
текстиль, трикотажні вироби, килими й килимові покриття, канати, вірьовки, сітчані вироби, неткані текстильні 
вироби тощо). На них припадає майже ⅔ обсягів виробництва товарів текстильної промисловості (рис. 7.64).  
На другому місці в галузі перебуває виробництво текстильних тканин.  

 

 
 

Рис. 7.64. Структура текстильної промисловості Чеської Республіки  
за часткою прибутків від продажу готової продукції й послуг у 2012 р. 
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Сировина для текстильної промисловості – натуральне волокно, яке складає понад половину 
сировинної бази. Місцевою сировиною (льон, коноплі, вовна) галузь забезпечена слабо, тому в значних 
обсягах імпортуються бавовна, льоноволокно, вовна й джут. Власна сировинна база розширюється за 
рахунок випуску хімічних волокон (синтетичних, поліамідних і віскозних) та пряжі, які використовуються 
практично в усіх галузях текстильного виробництва. 

Виробництво продукції текстильної промисловості орієнтоване переважно на внутрішній ринок і лише 
незначна її частка спрямована на експорт, причому 80–85 % експортних поставок одягу й текстильної 
продукції припадає на країни Європейського Союзу. Частина підгалузей обслуговує потреби інших галузей 
промислового виробництва (фабрики гумових виробів, харчову промисловість, хімічні виробництва), 
постачаючи канати, сітки, плюші тощо. Останнім часом найуспішніше працюють підприємства, які 
виробляють технічні тканини, особливо для автомобільної промисловості (чохли для сидінь й інтер’єрні 
тканини). Виробничий асортимент текстильної промисловості досить різноманітний.  

Протягом останніх років прибутки від продажу товарів текстильної промисловості мали тенденцію до 
зменшення у зв’язку з економічною кризою й скороченням обсягів виробництва через конкуренцію зі сторони 
іноземних виробників. Якщо у 2007 р. прибутки від продажу продукції досягли найвищих показників за останні 
20 років і становили 51,2 млрд чес. крон, то у 2009-му вони скоротилися до 37,5 млрд крон. У наступні роки 
обсяги виробленої продукції дещо зросли й склали 41,9  млрд крон у 2012 р. (табл. 7.21). Такі ж тенденції 
проявляються також у виробництві валової доданої вартості (рис. 7.65), пов’язані зі значним спадом 
виробництва через зменшення кількості замовлень в умовах економічної кризи  2008–2010 рр. 

Таблиця 7.21 
Основні показники роботи текстильної промисловості (CZ-NACE 13) 

Чеської Республіки у 2005–2012 рр.* 
 

Показник 
Одиниця 
вимірю-
вання 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Прибутки від продажу 
текстильних товарів і 
послуг 

млн чес. 
крон 

 
49 747 

 
50 345 

 
51 168 

 
45 123 

 
37 455 

 
38 295 

 
42 804 

 
41 940 

Кількість підприємств одиниць   2408   2301   2313    2296   2331   2738   2822 3301 

Валова додана 
вартість 

тис. чес. 
крон 

14 834 14 940 15 451 12 691 11 906 11 660 12 491 12 082 

Чисельність зайнятих осіб 41 914  39 328  37 262  33 520   25 893  23 935   24 124 23 831 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
У текстильній і швейній промисловості країни зайнята значна частина економічно активного населення. 

Так, у 2003 р. у цих галузях працювала 81 тис. осіб, у 1998 р. (майже 112 тис.). У наступні роки чисельність 
зайнятих помітно скоротилася. У 2005 р. кількість зайнятих працівників у текстильній промисловості                   
(CZ-NACE 13) становила 41,9 тис. осіб, а у 2012 р. скоротилася до 23,8 тис. осіб, або майже в 1,8 раза     
(рис. 7.65). Водночас кількість суб’єктів виробничої діяльності в галузі після деякого скорочення у 2008 р. 
знову почала збільшуватися й у 2012 р. їх нараховувалося 3301 одиниця, проте в галузі переважають дрібні 
та середні підприємства й найбільше їх у підгалузі виробництва інших текстильних виробів (CZ-NACE 13.9). 
Невелика частина підприємств (понад 3 %) належить іноземним компаніям, проте вони випустили 57 % 
продукції, реалізованої у 2011 р.  

 

 
 

Рис. 7.65.  Динаміка основних економічних показників розвитку текстильної  
промисловості Чеської Республіки у 2006–2012 рр. (2006 р. – 100 %) 

 
Останнім часом текстильна та швейна промисловість Чехії переживають значні труднощі, пов’язані зі 

збутом продукції і на внутрішньому, і на зовнішньому ринках. Усередині країни продукція цих галузей 
стикається з гострою конкуренцією дешевих аналогічних виробів з азіатських країн, особливо з Китаю. 
Експортна діяльність чеських текстильних підприємств залежить від загальногосподарської кон’юнктури країн 
ЄС. Чеським виробникам удалося завоювати європейський зовнішній ринок завдяки власним текстильним 
виробам, проте після спаду виробництва після 2007 р. чеські провідні фірми значно скоротили своє 
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виробництво товарів на експорт. У 2009 р. ситуація дещо покращилася й експортовано текстильної продукції 
всіма фірмами на суму 39,3 млрд чес. крон. У 2012 р. обсяги експорту збільшилися й досягли 49,4 млрд крон. 
Основні експортні потоки продукції текстильної промисловості йшли в Німеччину (27 % у 2012 р.), Італію              
(12 %), Польщу, Словаччину, Австрію, Францію, Нідерланди, Великобританію, Туреччину. Водночас обсяги 
імпорту текстильної продукції досить великі. У 2012 р. вони складали 40,9 млрд крон, проте сальдо 
зовнішньої торгівлі текстильною продукцією залишалося позитивним (8,5 млрд крон) за рахунок значного 
обсягу виробництва текстильних тканин і в останні роки має тенденцію до росту. У географічній структурі 
імпорту текстильних товарів домінують Німеччина (32 % у 2012 р.), Італія, Китай, Бельгія, Австрія, 
Туреччина, Великобританія, Словаччина, Польща

399
. 

Уряд Чехії підтримав проект створення спеціального «єврорегіону», у рамках якого передбачалося 
об’єднати текстильні й швейні підприємства країни з аналогічними підприємствами в Польщі та Німеччині

400
. 

За цим проектом 600 текстильних компаній Північної Чехії й Моравії повинні співпрацювати з відповідними 
профільними фірмами та Нижній Сілезії (Польща) і Саксонії (Німеччина) в дослідженнях, виробництві й збуті 
продукції, намагаючись укріплювати позиції й за межами ЄС. Виконання цього проекту дасть змогу 
призупинити скорочення числа робочих місць у чеській текстильній і швейній промисловості. 

Територіальна структура основних галузей текстильної промисловості характеризується певною 
концентрацією та спеціалізацією виробництва. Основними районами концентрації виробництва текстильних, 
швейних і трикотажних виробів є Північночеський, Північноморавський, Західночеський та Південночеський. 
Високий ступінь концентрації галузей текстильного виробництва характерний для районів Північної Чехії: 
Трутнова, Ліберця, Находа й Дечина. У Ліберці щорічно проводяться текстильні ярмарки, оскільки  місто 
здавна вважається столицею чеських текстильних промислів. Середній ступінь концентрації галузі 
характерний для районів Усті-над-Орліці, Шумперка, Світави, Брунталя, Семіли та Хеба (рис. 7.66). Значне 
розосередження підприємств галузі характерне для передгірських і височинних територій, де текстильна 
промисловість – допоміжна галузь, яка створює умови для залучення у виробництво жіночої робочої сили. 

  

 
 

Рис. 7.66. Територіальна концентрація центрів бавовняної  
й шовкової промисловості Чеської Республіки 

 
Бавовняна промисловість – головна підгалузь текстильної промисловості, адже на неї припадає 

понад 50 % валового виробництва й чисельності зайнятих. У 2007 р. на підприємствах бавовняної 
промисловості працювало 14,2 тис. працівників. Випущено 150,4 млн м

2
 оброблених бавовняних тканин і 

41,7 тис. т пряжі. У ЧР на десятках підприємств випускають різноманітні товари: кордну пряжу, камвольні та 
платтяні тканини, плащеві, сорочкові й декоративні тканини тощо. Найбільші бавовняні фабрики розміщені в 
Бенешові-над-Плоучніці (кордна бавовняна пряжа, камвольні тканини, нитки), Семілах, Двур-Кралове-над-
Лабем, Наході, Літвінові, Броумові, Гронові й Усті-над-Орліці (рис. 7.66). У Південній Чехії розміщений 
потужний бавовняний комбінат «Отін» у Йїндржіхув-Градці. У Моравії текстильні фабрики виробляють 
переважно технічні й декоративні тканини. Тут найбільше підприємство розміщене у Фрідек-Містеку. 
Вельветові та бархатні тканини виробляють у Варнсдорфі на півночі Чехії (підприємство «Вельвет»). У 
Західній Чехії розміщене підприємство «Крайка» в Красліце, де виготовляють гардинні, плюшеві й мережевні 
тканини.  

Шерстяна промисловість концентрується в декількох ареалах: Західночеському, Північночеському, 
Брненському, Північноморавському, на Чесько-Моравській височині та на прикордонні Чехії й Моравії. У 
Західній Чехії шерстяна промисловість має сировинну базу в Підкрушногір’ї, де розвинуте вівчарство. У 
Нейдеку, поблизу Карлових Вар, розміщені текстильні виробництва, які виробляють основну частину 
шерстяної пряжі та камвольних тканин. Камвольні фабрики є також у Сватаві, Кдіні, Ліберці. Кордну вовняну 
пряжу виготовляють фабрики в Братіславце-под-Ліберецем (фірма «Бітеке»), Брно (фабрика «Вльнева»), 
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Нова-Вчельніце, Йїндржихув-Градеці й Крнові. Основними центрами виробництва сукна є Ліберець (фірма 
«Текстілана») і Храства, на які припадає понад 40 % його випуску в країні, а також Брно, Опатов, Крнов, 
Гумполець, Страконіце. 

Фабрики, розміщені у Світаві («Вігона»), виробляють тканини для верхнього одягу, технічних цілей, 
покривала з вигонієвої пряжі, а також нетканий текстиль. У Нова-Вчельніце виготовляють тканини для 
взуттєвої промисловості й волосяні. Найбільші виробники килимів – фабрики у Вратіславіце біля Ліберця 
(«Батекс») і підприємства в Північній Чехії (фірма «Румбурк»). 

У 2007 р. чисельність зайнятих у шерстяній промисловості становила 5741 осіб. Вироблено 42,6 млн м
2
 

шерстяних тканин. 
Шовкова промисловість працює переважно на штучній сировині (віскозні й синтетичні волокна). 

Виробництво шовкових платтяних тканин та інших видів тканин (для виготовлення парасольок, галстуків), 
пряжі сконцентровано переважно в північно-західній окраїні Моравії. Найбільші центри – Моравска-Тршебова 
(фірма «Гедва»), Забржег і Ліберець (рис. 7.66). 

Льняна й конопле-джутова промисловість працює переважно на імпортній сировині та 
концентрується в районах льонарства в Підкрушногір’ї, північно-західній частині Моравії й на Чесько-
Моравській височині. У ЧР сформувалися два ареали цієї галузі текстильної промисловості – Східночеський і 
Північноморавський (Єсеніцький). Найбільший центр льняної промисловості – Трутнов (фірма «Тексльон») із 
розміщеними в його околицях фабриками, найбільші серед яких – фабрики в Упіце й Ломніце-над-Попелькоу. 
Серед важливих центрів цієї галузі – Шумперк, Єсенік, Брунталь, Забржег. Підприємства в Гумпольці та 
Глінске розміщені в традиційному районі вирощування льону на Чесько-Моравській височині. Льняне 
виробництво також розвинуте у Світаві (Моравія) і Веселі-над-Лужніці (Південна Чехія). Підприємства галузі 
виробляють широкий асортимент льняних тканин, штучну продукцію, льняну постільну білизну тощо. 

Джутова промисловість працює на імпортному джуті й територіально сконцентрована в Східній Чехії. На 
підприємствах, розміщених у Двур-Кралове-над-Лабем (фірма «Джута»), Яромержі та Упіце, переробляють 
джут у тканини, мішковину, ткані килими й верьовки. Обсяги виробництва цієї галузі постійно зменшуються 
через високі затрати виробництва та вироби з джуту поступово замінюються продукцією із синтетичного 
волокна. 

Швейна промисловість спеціалізується на виробництві одягу та білизни й тісно пов’язана з 
текстильною промисловістю. Згідно з національним класифікатором економічної діяльності CZ-NACE-2009 
нині ця галузь (CZ-14 – галузь виробництва одягу) поділяється на три групи виробництв: 1) виробництво 
готового одягу, на яке нині припадає майже 90 % випущеної продукції галузі; 2) виробництво хутряного одягу; 
3) виробництво трикотажних і в’язаних виробів. Ці підприємства, передусім, створювались у великих центрах 
споживання. Розміщення підприємств перебувало під сильним впливом традицій текстильного 
виробництва

401
. Характерна особливість розвитку галузі – територіальна розосередженість і переважання 

дрібних швейних фабрик та трикотажних виробництв. Найбільші ареали підприємств галузі сформувалися в 
Моравії й Центральній Чехії, менші – Північночеський і Південночеський. У Пошумавському й Крушно-
гірському ареалах переважає виробництво білизни. 

Динаміка основних показників розвитку швейної промисловості за останні п’ять років характеризується 
двома чіткими тенденціями. Перша показує відставання темпів росту галузі над темпами розвитку всієї 
обробної промисловості (рис. 7.67). Друга тенденція засвідчує падіння темпів росту всіх основних 
економічних показників й особливо різкий спад у 2008–2010 рр. через загальну економічну кризу у світі та в 
Чеській Республіці. За останні роки відбулося деяке скорочення кількості підприємств галузі з 8377 у 2005 р. 
до 7825 – у 2007 р. У наступні роки внаслідок процесів приватизації й реструктуризації кількість підприємств, 
фірм і товариств збільшувалась й у 2012 р. становила 11 890 одиниць. Характерною особливістю галузі є 
різке переважання дрібних виробничих підрозділів і підприємств із пошиття одягу та білизни. Частка 
підприємств із чисельністю зайнятих понад 50 осіб у загальній зайнятості на підприємствах швейної 
промисловості становить усього 9 %

402
.  

Характерна тенденція сучасного розвитку швейної промисловості – постійне зменшення чисельності 
зайнятих на підприємствах галузі (рис. 7.67). Протягом 2005–2012 рр. кількість зайнятих працівників у 
швейному виробництві скоротилася з 33,7 тис. осіб у 2005 р. до 16,8 тис. осіб у 2012 р., тобто у 2 рази. Така 
ж тенденція спостерігалася й у виробництві готової продукції, де падіння обсягів виробництва реалізованої 
продукції у 2010 р. проти 2005 р. становило 34,6 % У 2011 р. ситуація почала покращуватися й обсяги 
виробництва продукції зросли на 12 % відносно 2010 р., досягнувши 13,2 млрд крон, проте у 2012 р. знову 
відбувся спад виробництва через конкуренцію зі сторони іноземних фірм і падінням попиту на чеську 
продукцію (рис. 7.67). Подібна ситуація склалася й із виробництвом валової доданої вартості, оскільки 
відбулося скорочення її виробництва з 8,13 млрд чес. крон (у поточних цінах) у 2005 р. до 4,9 млрд крон у 
2012 р.

403
, тобто в понад 1,6 раза (рис. 7.67). 

В останні роки швейна промисловість Чехії переживає значні труднощі, пов’язані зі збутом продукції як 
на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Усередині країни продукція цих галузей стикається з гострою 
конкуренцією дешевих аналогічних виробів з азіатських країн, особливо з Китаю, В’єтнаму, Індії, Пакистану, 
Тайваню. Експортна діяльність чеських швейних підприємств, як і текстильних, залежить від загально-
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господарської кон’юнктури країн ЄС. Чеським виробникам швейної продукції вдалося завоювати певний 
сегмент європейського зовнішнього ринку завдяки новим власним колекціям і моделям одягу. У сфері 
конфекційного виробництва (готового одягу) найкращих результатів досягли такі великі фірми, як «OP 
Prostějov», «Otavan», «Koutný» – традиційні виробники чоловічого й жіночого одягу (піджаки, костюми тощо), 
проте в період спаду виробництва після 2007 р. ці фірми значно скоротили власне виробництво товарів на 
експорт. Зовнішня торгівля продукцією галузі характеризується негативним сальдо в останні роки, яке у  
2009 р. становило -8,7 млн крон, а у 2011 р. зросло до -12,8 млрд крон, однак у 2012 р. воно зменшилося до  
-9,9 млрд крон

404
. Обсяг експорту швейних виробів із Чехії останнім часом становив близько 25 млрд крон, 

тоді як імпору – зріс із 33,8 млрд крон у 2009 р. до 36,8 млрд крон у 2012-му. У територіальній структурі 
експорту переважають країни-члени ЄС, на які припадає близько 85 % експортних поставок. Лідируючі 
позиції займають Німеччина (25 % у 2012 р.), Словаччина (14 %), Італія, Польща, Франція, Австрія, 
Великобританія, Швеція, Лівія та Ірак. Основні потоки дешевшої імпортної продукції швейної промисловості 
прямують із Китаю (36 % у 2012 р.), Туреччини (10 %), Бангладеш (9 %), Німеччини, Італії, Індії, Пакистану, 
Словаччини, В’єтнаму, Польщі, Бельгії й інших країн. В імпортних потоках різко переважає готовий дешевий 
одяг.  

 
 

Рис. 7.67. Динаміка основних показників розвитку швейної промисловості  
Чеської Республіки у 2006–2012 рр.(2006 р. = 100 %) 

 
Найбільший центр швейної промисловості ЧР – Простейов, де виробляють усі види верхнього одягу на 

підприємствах фірми «OP Prostějov». Сьогодні найбільшими швейними компаніями є також «Jitex» у Пісеку, 
«Pleas» у Гавлічкув-Броді, «Moira» в Страконіце, «Otavan» у Тршебоні й «Tonak» у Нові-Йїчині. Великі центри 
виробництва готового чоловічого одягу – Брно (фірма «Крас») і Босковіце. Жіночий одяг переважно 
виробляють у Празі (фірма «Прагодев»), Кутна Горі, Німбурку й Пардубіце (рис. 7.68).  Робочий одяг 
випускають переважно фабрики Південної Чехії (Тршебонь, Табор і Славоніце). Технічний одяг виробляють 
переважно на підприємствах Брненського району, білизну – у Західній та Південній Чехії, де головними 
центри є Вімперк і Клатові (фірма «Шумаван»). Дитячий одяг випускають підприємства Північної Чехії, де 
найбільшим центром є Цвіков (рис. 7.68). У Моравії основний центр виробництва білизни – Стражніце. 
Помітне місце у виготовленні білизни й жіночого одягу займає також Прага (фірма «Тріола» з низкою 
філіалів).  

 
 

Рис. 7.68. Територіальна концентрація швейної промисловості Чеської Республіки 
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Трикотажна промисловість ЧР  почала інтенсивно розвиватися тільки після Другої світової війни. Нині 
сформувалося декілька ареалів цієї галузі – Західночеський, Північночеський, Чесько-Моравської височини та 
передгір’їв Центральної Моравії. Найбільші підприємства з давніми традиціями розміщені в Західній Чехії        
(м. Аш із підприємством «Тоста»), де виробляють білизну, конфекційний трикотаж, спортивні костюми. Іншими 
великими центрами виробництва трикотажу є Тепліце й Шлукнов. У Південній Чехії трикотажна промисловість 
розвинута в Пісеку, у районі Чесько-Моравської височини – у Гавлічкув-Броді та Йїглаві. Велике трикотажне 
виробництво розвинуто також у Брно. Основні центри панчішно-шкарпеткового виробництва – Варнсдорф 
(жіночі панчохи), Злін (фірма «Світ»), Тршебіч, Рожнов-под-Радгоштем. 

Помітне місце в галузевій структурі легкої промисловості Чеської Республіки займає шкіряно-
взуттєва промисловість, яка спеціалізується на обробці шкірсировини, виробництві взуття й шкіряної 
галантереї. Чехія традиційно належить до країн із високим рівнем виробництва та споживання взуття на 
душу населення. За випуском продукції шкіряної промисловості Чеська Республіка входить у першу 
двадцятку країн світу. Значну частину продукції галузі спрямовано на експорт – переважно взуття, а також 
шкіряну галантерею. Взуттєва промисловість Чехії має багатовікові традиції завдяки підприємцю Томашу 
Баті, котрий у 1894 р. заснував взуттєву фірму «Baťa» («Батя»), яка сьогодні представляє одну з найбільших 
і широко відомих компаній у світі з виробництва взуття. Штаб-квартира цієї фірми нині розміщена в Торонто 
(Канада). Вона має свої філіали в багатьох країнах світу. У 1991 р. у м. Злін відкрито філіал цієї фірми. 

Первинну обробку шкір зосереджено на шкіряних заводах у районах традиційного тваринництва в 
Східній і Північній Чехії – у Літомержіце, Тршебеховіце-под-Оребем й Яромержі. В Отроковіце (Моравія) 
виробляють оброблену шкіру для підприємств взуттєвої промисловості, розміщених поблизу Зліна                  
(рис. 7.69).  

 
 

Рис. 7.69 . Територіальна концентрація шкіряно-взуттєвої  
й хутряної промисловості Чеської Республіки 

 
Галузь розвивається в умовах, коли понад 60 % натуральної шкіряної сировини імпортується. Тому в 

країні виробляють штучну шкіру (Моравскі-Бероун), тканини для взуттєвої промисловості (Нова-Вчельніце, 
Йїндржіхув-Градець).  

У загальному обсязі  продукції шкіряної промисловості домінує виробництво взуття (майже ¾). Для 
виготовлення взуття використовують гуму, шкіру, пластичні маси та інші натуральні й синтетичні матеріали. 
Згідно з новим національним класифікатором економічної діяльності шкіряна промисловість уключена разом 
із хутряною промисловістю в групу виробництвом з кодом CZ-NACE 15 та поділяється на дві підгалузі:                  
1) вичинка й виробництво хутра та шкірсировини; 2) виробництво взуття. За обсягами реалізованої продукції 
у вартісному виразі домінує хутряна промисловість (70 %), товари якої дорожчі, ніж взуття.   

До початку ХХ ст. в країні щорічно виробляли до 70 млн пар взуття. Нині взуттєва промисловість ЧР 
переживає затяжну кризу. Якщо в 1997 р. виготовлено 18 млн пар взуття, то у 2007 р. виробництво 
скоротилося до 5,5 млн пар, а в наступні роки через економічну кризу ще більше зменшилося (до 4 млн пар у 
2011 р.). Це пов’язано з тим, що чеське взуття не витримує конкуренції зі сторони дуже дешевого китайського 
й в’єтнамського взуття. Подібні проблеми й у виробників з інших країн ЄС. Чеський внутрішній ринок 
фактично повністю зайняли китайські виробники взуття. Для захисту внутрішнього ринку на взуття з верхом 
із натуральної шкіри походженням із Китаю та В’єтнаму до кінця 2008 р. діяло антидемпінгове мито. Єдиним 
сегментом ринку, де лідирують чеські виробники, є взуття для дітей до трьох років. У середньому в Чехії нині 
на кожного громадянина випускають 4,5 пар взуття. За останні роки виробництво взуття постійно падає, 
причому досить високими темпами. Із 1997 до 2007 рр. виробництво взуття скоротилося більше ніж утричі 
(табл. 7.22).  

Таблиця 7.22  
Виробництво й споживання взуття 

 (на одну особу) в Чеській Республіці у 1997–2007 рр.*  
 

Показник 
Одиниці 

вимірювання 
1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Виробництво млн крон 
млн пар 

8100 
18 

5460 
13 

4875 
12,5 

2960 
8 

2470 
6,5 

2394 
5,7 

2294 
5,5 

2189 
5,2 

2300 
5,5 

Споживання пари 3,13 3,00 3,58 4,25 4,10 4,65 4,50 4,50 4,50 
* Складено за: Рынок обуви Чехии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.export.by/?act=s_docs& 

mode=view&id=2777&type=by_class&indclass=38041&mode2=archive&doc=64. 
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Чехія втратила славу світової взуттєвої держави через постійне зменшення обсягів виробництва 
взуття. Чеські фірми тримаються на ринку вже тільки завдяки випуску робітничого, ортопедичного і якісного 
дитячого взуття. Фірми й компанії несуть значні збитки. Так, у 2002 р. найбільші збитки відзначено у взуттєвої 
фірми «Cebo Zlin», орієнтованої на американський «фермерський ринок» (на 1 млн пар менше), а також 
фірма «Novesta Zlin», експорт якої впав на 1,5 млн пар взуття. В останні роки обсяги внутрішнього продажу 
взуття залишаються більш-менш стабільними. Так, у 2006 р. спожито продукції шкіряно-взуттєвої 
промисловості на суму 1,85 млрд чес. крон, а у 2012 р. – на суму 0,94 млрд крон. Споживачі стабільно 
купляють у середньому 4–5 пар взуття щорічно

405
. Після економічної кризи 2008–2009 рр. чеська взуттєва 

промисловість почала відроджуватися. Так, у 2010 р. прибутки відомої взуттєвої компанії «Baťa» (м. Злін) –  
найбільшого виробника й продавця взуття – складали 33,91 млн крон (1,9 млрд дол. США, тоді як 2009-й 
закінчився для неї зі збитком 16,43 млн крон (955,2 тис. дол. США). При цьому оборот компанії у 2009 р. 
скоротився на 13,5 % і складав 2,13 млрд крон (123,8 млн дол. США). Чисельність персоналу компанії –      
985 осіб, а єдиний акціонер компанії – голландська фірма «International Footwear Investment»

406
. 

В останні роки обсяги експорту продукції взуттєвої й хутряної промисловості мали тенденцію до 
зростання, як і обсяги імпорту. Проте сальдо зовнішньої торгівлі зменшувалося за рахунок зростання обсягів 
поставок на зовнішній ринок продукції взуттєвої промисловості з високою доданою вартістю (табл. 7.23). 
Основні потоки експорту продукції взуттєвої промисловості Чехії спрямовані в Німеччину, Великобританію, 
Словаччину, Польщу, Австрію, Італію, Францію й Нідерланди. У структурі імпорту продукції галузі домінує Китай 
(37 % імпортних поставок у 2012 р.), далі – Італія, В’єтнам, Німеччина, Польща, Австрія, Індія, Індонезія, 
Словаччина та ін. На ці дев’ять країн припадає ¾ усього імпорту продукції шкіряно-взуттєвої промисловості.  

 
Таблиця 7.23 

Експорт та імпорт продукції шкіряно-взуттєвої  
й хутряної промисловості Чеської Республіки у 2009–2012 рр.* 

 

Показник 
Рік 

2009 2010 2011 2012 

Експорт, млн чес. крон  

Продукція хутряної промисловості   4236,1   5219,5    7713,0   8269,6 

Продукція взуттєвої промисловості   6909,8   7772,7    9736,2 12 758,0 

Усього 11 145,9 12 992,2 17 449,2 21 027,6 

Імпорт, млн чес. крон  

Продукція хутряної промисловості   8165,2   9176,2 10 284,8 10 242,5 

Продукція взуттєвої промисловості 12 099,8 12 378,8 14 182,9 14 092,1 

Усього 20 265,0 21 555,0 24 467,7 24 334,6 

Сальдо, млн чес. крон  

Продукція хутряної промисловості -3929,1 -3956,7 -2571,8 -1972,9 

Продукція взуттєвої промисловості -5190,0 -4606,1 -4446,7  -1334,1 

Усього -9119,1 -8562,8 -7018,5  -3307,0 
* Складено за: Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2012. Odbor ekonomickych analyz. Říjen 2013. – Praha : Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, 2013. – S. 66. 

 
У Чеській Республіці діє 35 взуттєвих підприємств, кожне з чисельністю зайнятих 20 працівників і 

більше, а також понад 200 малих підприємств із кількістю зайнятих менше 20 осіб. Загальне число зайнятих 

у взуттєвій промисловості у 2007 р. проти 2006 р. зменшилося на 4 % – до 4 тис. осіб (рис. 7.70). У наступні 

роки їх  кількість ще більше зменшилася й у 2012 р. становила 2542 осіб
407

. Також останнім часом 

зменшились обсяги продажу продукції галузі. Якщо у 2005 р. у взуттєвій промисловості вироблено продукції 

в поточних цінах на суму 2,75 млрд крон, то у 2012 р. – на суму 1,62  млрд крон. Аналогічна тенденція 

проявилася й у виробництві валової доданої вартості, обсяги якої за вісім років (2005–2012 рр.) зменшилися 

більше ніж у 1,4 раза через зниження попиту на дорожчу власну продукцію. Внутрішній попит 

задовольняється переважно поставками набагато дешевшого взуття з Китаю, Індонезії, В’єтнаму, Індії, 

Тайваню та інших країн. 

Для територіальної організації шкіряно-взуттєвої промисловості ЧР характерні висока виробнича 

спеціалізація й концентрація виробництва. Найбільші виробничі потужності сконцентровано в головному центрі 

шкіряно-взуттєвої промисловості Чеської Республіки Зліні (компанія «Світ»), яка випускає різні види взуття. 

Великими виробниками взуття є підприємства в Зручі-над-Сазавоу, Тршебічі (компанія «Selva Shoes»), 

Грушованах, Славічині (фірма «Prabos»), Голіце та Скутечі (компанія «Botas») (рис. 7.69). Взуттєва фабрика 

фірми «Botas» у Скутечі (Пльзеньський край) славиться випуском спортивного взуття, кросівок, молодіжного й 

дитячого взуття. Традиційні шкіряні та чоботарські промисли поширені в районах Східної  Чехії. 

Виробництво шкіряної та хутряної галантереї (сумки, чемодани, рукавички тощо) ґрунтується на 
місцевій сировині, носить традиційний характер і тяжіє до дубильних виробництв. У Чеській Республіці діє                         
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665 підприємств та виробництв (2012 р.), які випускають шкіряну й хутрову галантерею та переробляють 
шкірсировину. На цих підприємствах у 2012 р. було зайнято 3206 працівників проти 3770 осіб у 2005 р. У    
2012 р. у цьому сегменті шкіряно-хутрового виробництва виготовлено продукції на 1,12 млрд чес. крон 
валової доданої вартості, що відповідало рівню 2008 р. Найбільші центри виробництва шкіряної галантереї – 
Клатові, Простейов і Пршеров. Традиційне виробництво шкіряних рукавичок зосереджено в Добржіце 
поблизу Пршібрама й в Абертамі в Крушних горах (рис. 7.69). Шкіряний одяг із вичиненої шкіри та імітацій 
випускають у Простейові.  

 

 
 

Рис. 7.70. Кількість зайнятих на взуттєвих підприємствах  
Чеської Республіки в 1997–2007 рр. 

 
Хутряна промисловість у Чехії не отримала великого поширення через недостатність сировинної бази 

й високу вартість імпортної сировини. Частково використовують вітчизняну хутрову сировину  (хутро кролів, 
лисиць, нутрій тощо). Серед головних центрвів хутряної промисловості – Трутнов у Північній Чехії (фірма 
«Кара»). Різноманітні хутряні вироби виготовляють також на фабриках Праги, Глінске та Брно. В останні роки 
значення хутряної промисловості зростає, оскільки збільшуються обсяги експорту хутряної продукції, проте 
ця галузь не може повністю забезпечити внутрішні потреби й обсяги імпорту переважають обсяги експорту, 
зумовлюючи щорічне негативне сальдо в зовнішній торгівлі в сумі 3–4 млрд крон. 

Сучасна чеська шкіряно-взуттєва та хутряна промисловість переживає непрості часи, оскільки в 
результаті збільшення імпорту дешевого взуття та інших виробів зі шкіри й хутра проявляється низький 
інтерес до чеської продукції. Для подолання цієї проблеми потрібно скоротити виробництво проміжної 
продукції та компонентів, а також сконцентруватися на виробництві готової продукції, ширше залучати 
інвестиції для реструктуризації виробництва, готувати молоді кваліфіковані кадри, яких нині не вистачає. 
Проте в складних умовах низка дрібних компаній і підприємств сімейного типу, які зосереджені на 
виробництві спеціалізованої продукції, надають кращі послуги замовникам та клієнтам і створюють власну 
мережу магазинів. Важливе значення має створення власної дистриб’юторської мережі в країні й за 
кордоном. На основі реструктуризації чеська взуттєва промисловість може відродити свою славу та 
випускати високоякісне взуття, особливо в сегментах спецвзуття, чоловічого, робітничого, ортопедичного й 
дитячого.     

7.10. Харчова промисловість 
 

Харчова промисловість країни охоплює галузі, продукція яких призначена для прямого споживання 
населення. Вона включає низку виробництв, які безпосередньо зайняті переробкою сільськогосподарської 
продукції й виготовляють різноманітні продукти харчування. У Чехії на основі кооперації й широких 
міжгалузевих зв’язків між сільськогосподарським виробництвом та обробною промисловістю сформувалася 
сільськогосподарсько-виробнича й продовольчо-обробна територіальна спеціалізація та агропромисловий 
комплекс. Сировинна база для харчової промисловості на ¾ забезпечена за рахунок власних 
сільськогосподарських ресурсів. Іншу частину продукції виробляють за рахунок імпортних поставок сировини 
з різних країн світу. За масштабами виробництва харчова промисловість поступається тільки 
машинобудуванню. Її частка в промисловому виробництві Чехії за обсягами реалізованої продукції становить 
близько 8 %, а у виробництві ВВП – близько 3 %. За чисельністю зайнятих харчова промисловість у 
народному господарстві країни займає помітне місце і її частка в загальній зайнятості населення складає 
близько 3 %

408
.  

Приватизацію в галузі практично завершено, існують лише три державні компанії. Загалом процеси 
приватизації відбувалися трьома головними шляхами: а) приватизація малих підприємств здійснювалася із 
застосуванням тендерів; б) великі державні підприємства перетворено в акціонерні товариства й 
приватизовано з використанням ваучерного методу; в) деякі державні компанії продано прямо іноземним 
інвесторам (наприклад шоколадні фабрики). Частину акцій харчових підприємств залишено для продажу 
фермерам, але цього не відбулося, тому акції перейшли до державного фонду підтримки та гарантії 
сільського й лісового господарства та згодом продано. 
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Для галузей харчової промисловості характерний різний рівень концентрації. У кондитерській 
(шоколадній), олійній, цукровій, борошномельній галузях високий рівень галузевої концентрації залишився 
від соціалістичної економіки. У деяких секторах спостерігається дуалізм промислової структури: з одного 
боку, у них працюють дуже дрібні виробники, з іншого – великі підприємства (пивоварні, м’ясопереробні, 
переробка фруктів та овочів). Решта галузей, уключаючи молочну й виробництво напоїв, є достатньо 
концентрованими. Усього в харчовій промисловості нині функціонує близько 8 тис. підприємств і фірм, які 
виробляють широкий асортимент харчової й харчосмакової продукції. 

Прямі іноземні інвестиції у харчову промисловість становлять близько 5 % їх загального річного росту 
та спрямовані в галузі з високою доданою вартістю (шоколадну, спиртову), значним експортним потенціалом 
(пивоварну), а також цукрову. Політика держави в їх регулюванні полягає в тому, щоб зосереджувати 
виробництво на великій кількості підприємств із сучасними технологіями, що дасть змогу підвищити гігієнічні, 
якісні та екологічні стандарти. Цьому сприяє гармонізація чеського національного законодавства в харчовій 
промисловості із законодавством ЄС. Наприклад, у 2004 р. в економіку Чехії інвестовано 5 млрд дол., це           
488 дол. на душу населення. Із них австрійська компанія «Spak-VSD» (третій у світі виробник харчових 
приправ) уклала 2 млн євро в розширення заводу з виробництва кетчупів і майонезів. 

У Чехії спостерігають помітні територіальні відмінності в розміщенні підприємств харчової 
промисловості, зумовлені рівнем та спеціалізацією сільськогосподарського виробництва. Підприємства галузі 
розміщені по території усієї країни, оскільки вони створювалися в районах або високої концентрації 
населення, або сільськогосподарського виробництва. Помітний процес посилення територіальної концентрації 
харчової промисловості в густозаселених районах країни та в найбільших міських агломераціях. У 
післявоєнний період у Чехії створено сучасні механізовані й автоматизовані підприємства в таких галузях, як 
молочна, хлібопекарська та м’ясна промисловість.  

В останньому десятилітті харчова промисловість загалом розвивалася динамічно. Протягом                     
2005–2009 рр. динаміка виробництва продукції галузі характеризувалася постійним зростанням обсягів 
виробництва й вартості виробленої продукції (рис. 7.71), проте в умовах світової економічної кризи в           
2009–2012 рр. у харчовій промисловості ЧР, як і в інших галузях промисловості, відбувся спад обсягів 
виробництва через зниження попиту на продукцію і на внутрішньому ринку, і на зовнішньому. Протягом 
останніх років кількість зайнятих працівників постійно зменшується через недовантаженість виробничих 
потужностей, закриття окремих підприємств, модернізацію виробництва, скорочення рівня використання 
ручної праці й застосування сучасних технологій, впровадження автоматизованих і механізованих 
виробництв. 

 
 

Рис. 7.71. Динаміка основних економічних показників діяльності підприємств  
харчової промисловості Чеської Республіки у 2005–2011 рр.(2005 р. = 100 %) 

 
До галузей харчової промисловості належать борошномельна, крохмальна, молочна, м’ясна, олійно-

жирова, цукрова, консервна, кондитерська, промисловість безалкогольних й алкогольних напоїв. Найбільш 
розвинуті галузі в Чехії – це пивоварна, м’ясна, молочна та хлібопекарська.  

Згідно з новим класифікатором промислових виробництв у Чеській Республіці (CZ-NACE), уведеним у 
2009 р., харчова промисловість має код CZ-NACE 10 (виробництво харчових продуктів). В окрему галузь 
виділено виробництво різноманітних напоїв (код CZ-NACE 11), яке теж є традиційною галуззю харчової 
промисловості. Випуск харчових продуктів об’єднується в дев’ять основних підгалузей: 10.1 – обробка та 
консервування м’яса й м’ясних продуктів; 10.2 – обробка та консервування риби й рибних продуктів; 10.3 – 
обробка та консервування фруктів й овочів; 10.4 – виробництво рослинної та тваринної олії й жирів; 10.5 – 
виробництво молочних продуктів; 10.6 – виробництво булочних і кондитерських виробів; 10.7 – виробництво 
борошняних та крохмальних продуктів; 10.8 – виробництво булочних, кондитерських й інших борошняних 
виробів; 10.9 – виробництво промислових кормів. У сучасній структурі харчової промисловості домінують 
виробництва м’ясної, молочної й кондитерської галузей (рис. 7.72). 

У харчовій і харчосмаковій промисловості країни нині діє близько понад 8 тис. підприємств, із них                    
7,8 тис. ‒ у виробництві харчових продуктів і понад 1,4 тис. – напоїв. Найбільше підприємств та фірм діє у 

хлібопекарській, кондитерській галузях та виробництві інших борошняних виробів (понад 2,6 тис. одиниць). У 
м’ясній промисловості діє близько 2 тис. підприємств й окремих структурних одиниць. У виготовленні 
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харчової продукції зайнято близько 90 тис. працівників, а у виробництві напоїв ‒ 13,5 тис. Останнім часом 

кількість працюючих у харчовій індустрії постійно зменшується (рис. 7.71). Якщо у 2005 р. загалом у харчовій 
індустрії було зайнято 126,1 тис. осіб, то у 2009 р. їх чисельність зменшилася до 112  тис.

409
. У наступні три 

роки в умовах економічної кризи кількість зайнятих у харчовій промисловості ще більше скоротилася й у   
2012 р. становила 103,4 тис., тобто, порівняно з 2005 р., скорочення відбулося в 1,2 раза. 

 

 
 

Рис. 7.72. Галузева структура харчової промисловості Чеської Республіки  
за часткою прибутків від продажу готової продукції й послуг у 2012 р.  

 
Таблиця 7.24 

Виробництво реалізованої продукції й валової доданої вартості в підгалузях  
харчової промисловості Чеської Республіки у 2005–2012 рр.* 

 

Підгалузь 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Виробництво реалізованої продукції, млрд чес. крон  

М’ясна 58,2  57,0 57,2 57,1 55,7 51,4 51,7 52,5 

Рибоконсервна 1,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 1,9 1,4 

Плодоовочеконсервна 6,8 7,3 6,9 6,4 6,1 5,5 5,6 5,5 

Олійно-жирова 16,9 17,2 18,7 15,3 8,3 7,7 9,3 20,0 

Молочна 41,5 40,6 44,0 41,2 36,3 37,0 38,9 38,3 

Брошномельно-
крохмальна 

9,3 9,2 10,3 11,1 8,0 7,4 9,1 9,6 

Хлібопекарська  
й кондитерська 

32,4 31,3 33,8 35,6 31,5 30,2 31,6 30,3 

Виробництво інших 
харчових продуктів 

38,3 37,9 38,9 42,6 44,4 44,5 44,7 46,2 

Комбікормова 18,4 17,9 21,5 23,7 26,2 26,2 28,5 31,1 

Усього виробництво 
харчових продуктів 

223,5 219,1 231,9 233,3 217,0 210,6 221,4 234,9 

Виробництво напоїв 55,5 56,8 64,4 63,4 60,8 56,8 55,6 58,3 

Виробництво валової доданої вартості, млрд чес. крон  

М’ясна 9,2 8,9 9,5 8,5 9,7 9,3 8,6 8,0 

Рибоконсервна 0,32 0,12 0,12 0,10 0,13 0,13 0,36 0,34 

Плодоовочеконсервна 1,6 1,8 1,7 1,6 1,7 1,5 1,5 1,4 

Олійно-жирова 2,1 2,2 2,0 1,5 2,6 1,1 1,2 -0,07 

Молочна 4,7 4,5 5,9 5,1 5,9 5,3 5,2 5,3 

Брошномельно-
крохмальна 

1,8 1,8 2,0 2,2 2,1 1,8 1,8 1,4 

Хлібопекарська  
й кондитерська 

12,0 11,7 12,2 13,0 12,8 12,2 12,2 11,7 

Виробництво інших 
харчових продуктів 

9,7 10,1 11,4 12,0 12,8 12,4 13,1 10,7 

Комбікормова 4,1 4,0 4,5 4,9 6,0 6,4 6,4 6,7 

Усього виробництво 
харчових продуктів 

45,6 45,0 49,4 48,9 53,8 50,1 50,4 45,4 

Виробництво напоїв 19,5 20,3 21,2 21,3 21,1 19,8 18,9 19,4 

* Складено за: Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2011. Odbor ekonomickych analyz. Říjen 2012. – Praha : Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, 2012. – S. 34; Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2012. Odbor ekonomickych analyz. Říjen 2013. – Praha : 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2013. – S. 30–31. 
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Динаміка випуску харчової продукції й напоїв протягом останніх років була нестабільною                    
(рис. 7.71). У загальному виробництві реалізованої продукції із 1998 р. до 2008 р. відбулося  постійне 
зростання обсягів виробництва, однак в умовах світової економічної кризи економічна ситуація в галузі 
погіршилася, що призвело до зменшення обсягів реалізованої продукції і валової доданої вартості особливо 
у 2009 і 2010 рр. (рис. 7.71). Спад виробництва реалізованої продукції у 2010 р. становив 9,8 %, порівняно з 
найкращим для харчової промисловості 2008 р. У 2012 р. ситуація покращилася й обсяги виробництва 
зросли в багатьох підгалузях, окрім рибоконсервної, плодоовочеконсервної й хлібопекарської підгалузей. У 
виробництві напоїв спад почався ще у 2008 р. та продовжувався до 2011 р., коли обсяги реалізованої 
продукції зменшилися проти найкращого 2007 р. на 13,2 % (рис. 7.71). Проте у 2012 р. обсяги зросли й 
становили 58,3 млрд крон (табл. 7.24). Водночас виробництво валової доданої вартості загалом у 
виробництві харчових продуктів зростало в умовах економічної кризи зі спадом у 2010–2012 рр. і становило 
45,4 млрд крон у 2012 р. проти 49,4 млрд крон у 2007 р., а у виготовленні напоїв спостерігалася така ж 
тенденція, оскільки виробництво валової доданої вартості скоротилося й становило 19,8 млрд крон у 2012 р. 
проти 21,3 млрд крон у 2008-му (табл. 7.24). Тільки підгалузі виробництв інших харчових продуктів і 
комбікормова промисловість в умовах кризи не зазнали спаду, а навпаки – нарощували обсяги виробництва 

реалізованої продукції й валової доданої вартості.  
Частину продукції харчової промисловості виробляють на експорт. Так, у 2012 р. експортовано харчової 

продукції на суму понад 88 млрд чес. крон, причому обсяги експорту зросли майже в 1,6 раза, порівняно з 
2009 р. У структурі експортованої харчової продукції домінували молочні вироби (20 %) і вироби підгалузі 
інших харчових продуктів (34 %). Водночас обсяги експорту різноманітних напоїв зменшилися з 12,0 млрд 
крон у 2009 р. до 10,9 млрд крон у 2011-му, проте у 2012 р. вони знову зросли до 12,7 млрд крон

410
.  Основні 

експортні потоки харчової продукції спрямовано в Словаччину (31 %), Німеччину, Польщу, Угорщину, 
Австрію, Італію, Францію й Великобританію (рис. 7.73). На інші країни припадало 21 % вартості 
експортованої харчової продукції.  

 

 
 

Рис. 7.73. Географічна структура експорту та імпорту продукції 
 харчової промисловості Чеської Республіки у 2012 р. (без напоїв)  

 
Водночас харчова індустрія країни не може повністю забезпечити внутрішні потреби в продуктах 

харчування через обмеженість своєї сировинної бази, тому Чеська Республіка має постійне від’ємне сальдо в 
зовнішній торгівлі продукцією харчової промисловості. Так, у 2009 р. сальдо торгівлі харчовою продукцією 
становило -33,7 млрд крон. У наступні два роки воно дещо зменшилося й у 2012 р. складало -27,9 млрд чес. 
крон. Усі підгалузі харчової індустрії мають від’ємне сальдо в торгівлі, окрім виробництва молочних продуктів, 
олії, жирів і напоїв, для яких характерна позитивна тенденція в переважанні експорту над імпортом, проте 
обсяги позитивного сальдо зменшувалися протягом останніх років й у 2012 р. становили всього 1,69 млрд крон 
через зростання обсягів імпорту. Загальні обсяги імпорту харчової продукції у 2011 р. склали 104 млрд крон, що 
на 14,6 % більше, ніж у 2009 р. У 2012 р. обсяги імпорту харчової продукції зросли на 5,2 %, порівняно з 2011 р. 
і становили 116,1 млрд крон. Основні потоки імпортної харчової продукції йдуть із Німеччини (27 %), Польщі, 
Словаччини, Нідерландів. Австрії, Італії, Угорщини, Бельгії та інших країн (рис. 7.73).  

Галузева структура харчової індустрії ЧР є складною. Одна з важливих галузей харчової індустрії країни 
‒ м’ясна промисловість, частка якої у 2012 р. у загальному виробництві реалізованої продукції харчової 

промисловості становила 23,5 %. Вона переробляє близько половини обсягу сільськогосподарської 
продукції, яка надходить як сировина на підприємства харчової індустрії. Протягом 2005–2012 рр. галузь 
розвивалася нерівномірно, оскільки при збільшенні кількості підприємств зменшувалася чисельність 
зайнятих на них. Знизився також прибуток від продажу продукції. Виробництво валової доданої вартості 
протягом останніх років коливалося через кризові явища в економіці (рис. 7.74). Валова додана вартість, 
вироблена на підприємствах галузі у 2009-му й наступних роках дещо збільшилася, порівняно з попередніми, 
унаслідок підвищення споживчих цін на продукцію, проте в наступні роки відбулося зменшення обсягів 
виробництва продукції з доданою вартістю (табл. 7.25). У структурі виробництва м’ясної продукції домінують 
обробка та консервування м’яса (понад 40 %), а також виробництво м’ясних виробів і продуктів із пташиного 
м’яса (40 %). На виробництво й консервування пташиного м’яса припадає близько 15 % вартості прибутків 
від реалізованої продукції. У 2012 р. в країні вироблено 56,2 тис. т м’яса яловичини й 207 тис. т свинини, що 
значно менше, ніж у попередні роки.  

М’ясна промисловість має місцеве та районне значення. Найбільші підприємства галузі розміщені 
поблизу найбільших міст країни й у тваринницьких районах, де наявна сировинна база. Найбільші 
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м’ясокомбінати працюють в Остраві, Чеській Ліпі, Лоуні, Чеська-Скаліца, Пісеку, у Бржезграді поблизу 
Градець-Кралове та в Грознетині біля Карлових Вар. Центральну Чехію й столицю обслуговують два 
комбінати, розміщені в Празі. Птицю переробляють на сучасних заводах, наявних у Празі, Яромержі, 
Пршерові та інших містах. Рибу, переважно привізну, переробляють на спеціалізованих рибоконсервних 
підприємствах.  Провідними фірмами, корпораціями й акціонерними товариствами в м’ясній промисловості 
Чехії вважаються «AGROFERT HOLDING, a. s.»,  «SCHNEIDER –  MASOKOMBINÁT PLZEŇ, s. r. o.», 
«STEINHAUSER, s. r. o.», «KRAHULÍK – MASOZÁVOD KRAHULČÍ, a. s.», «PROCHÁZKA, spol. s r. o.», 
«MASOKOMBINÁT JIČÍN, s. r. o.», «MASNA PŘÍBRAM, s. r. o.», «VÁHALA a spol., s. r. o.» й ін. 

 

 
 

Рис. 7.74. Динаміка виробництва валової доданої вартості в м’ясній промисловості  

Чеської Республіки у 2005‒2009 рр.(2005 р. = 100 %) 
Таблиця 7.25 

Основні показники розвитку  
м’ясної промисловості Чеської Республіки у 2005–2011 рр.* 

 

Показник 2005 2006 2007  2008  2009  2010  2011 2012 

Кількість підприємств, одиниць 1092 1077 1057 1062 1115 1347 1591 1969 

Прибуток від продажу продукції й послуг,  
млн чес. крон 

58 148 57 034 57 162 57 054 55 655 51 362 51 663 52 501 

Валова додана вартість, млн чес. крон 9169 8914 9538 8508 9761 9281 8645 8016 

Чисельність зайнятих працівників, осіб 26 208 25 082 24 205 23 539 22 978 22 147 21 675 21 536 
* Складено за:  Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2011. Odbor ekonomickych analyz. Říjen 2012. – Praha : Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, 2012. – S. 34–35; Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2012. Odbor ekonomickych analyz. Říjen 2013. – Praha : 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2013. – S. 30–31. 

 
Молочна промисловість – друга за значенням у харчовій індустрії країни. Її розвиток найбільш 

інтенсивно відбувався за роки соціалістичного будівництва. У 2011 р. частка молочної промисловості в 
структурі прибутку від продажу продукції всієї харчової промисловості становила 17,1 %. У галузі працює   
248 підприємств, на яких зайнято понад  8 тис. осіб. Протягом 2005–2008 рр. відбувалося зменшення 
чисельності підприємств через закриття нерентабельних і малих виробництв, зменшилося також число 
зайнятих (із 11,1 тис. до 9,3 тис. осіб). Проте в умовах економічної кризи кількість підприємств стала 
збільшуватися через подрібнення виробничих структур при одночасному зменшенні чисельності зайнятих й 
упровадження механізованих та автоматизованих методів виробництва продукції, що сприяло зменшенню 
рівня трудових затрат. Основні виробники молочної продукції в країні ‒ підприємства таких компаній й 

акціонерних товариств, як «MADETA, a. s.», «PRAGOLAKTOS, a. s.», «OLMA, a. s.», «Danone, a. s.», 
«LACTALIS CZ», «MLÉKÁRNA HLINSKO, s. r. o.» та ін.  

Обсяги виробництва валової доданої вартості в останньому десятиріччі мали загальну тенденцію до 
зростання через підвищення споживчих цін на  продукцію галузі. Якщо у 2005 р. вироблено валової доданої 
вартості на суму 4682,6 млн чес. крон, то у 2009-му її обсяги збільшилися до 5899,3 млн чес. крон із деяким 
зменшенням обсягів у 2010 і 2011 рр. (табл. 7.24). Прибуток від реалізації власної продукції й послуг 
протягом останніх років мав тенденцію до зменшення, що пов’язано зі спадом споживчого попиту через 
зростання поточних цін (рис. 7.75). У 2012 р. підприємствами галузі реалізовано молочної продукції на суму            
38,3 млрд крон проти 44 млрд крон у 2007 р. У 2011 р. вироблено молока й сметани загальним обсягом  
662,8 тис. т,  сирів і сиру різних сортів – 136,2 тис. т, тваринного масла – 40,2 тис. т та 190,2 тис. т іншої 
молочної продукції. Ці показники дещо нижчі, порівняно з докризовим періодом (табл. 7.26). 

 

 
 

Рис. 7.75. Динаміка прибутку від реалізації власної продукції й послуг підприємствами  
молочної промисловості Чеської Республіки у 2005–2009 рр. (2005 р. = 100 %) 

http://nova.rambler.ru/cl?rex=5E2D3E2255DA5CC2&block=serp&st=1357993833&id=title_5&rnd=0.7108214921891176&key=H6JXTXoVJAcHM7LXJJqTVIVlZj3iV8BF3r1a97uJ-hlaOS9Fp05fWZi2Z7anjqD1r9Fz68IciEg_17vjmRin79wjLgkNP92JJwmrPknMHml8UPDxGZm24ohd3KkWDLCaLA6tU97olOBnK-uGLtjvpOaXnqmytPh3uloQ0r6ks0HNxyra3DciStK67NXPOni4&_URL=http%3A%2F%2Fdownload.mpo.cz%2Fget%2F47186%2F53237%2F593436%2Fpriloha001.pdf&yid=1357993833886898-578744518859340494628295-7-034-XML&ruid=0000000150EBD4881AA1185915FD5501
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Для галузі характерне майже повсемісне розміщення, проте найбільша концентрація підприємств 
спостерігається в районах поширення молочного тваринництва. Молочні заводи мають переважно місцеве 
значення, оскільки постачають населенню тільки молоко й продукти щоденного споживання (сири, кефір, 
йогурти, масло, морозиво, сметана, інша молочна продукція). З усієї виробленої продукції ¼ експортується. 
Найбільш поширене виробництво сирів, частина яких спрямована на експорт. Частка виробництва морозива 
в загальному виробництві продукції молочної галузі у 2009 р. становила 4,7 %. В останні роки в країні 
відбулося збільшення виробництва споживчого молока, йогуртів, проте зменшилося виробництво сирів 
різних сортів і сухого молока (табл. 7.26). Найбільші підприємства молочної промисловості розміщені в Празі, 
Чеське Будейовіце, Пардубіце, Брно, Клатові. Випускають також молочні консерви (згущене, сухе молоко 
тощо) в районах із надлишковим виробництвом молока (Нові-Біджов, Глінско, Опочно, Страконіце і Забржег). 
Головними районами виробництва сирів і молочної продукції є терени розвинутого тваринництва (Східна й 
Південна Чехія, Чесько-Моравська височина, центральні райони Моравії та Південноморавський край). 
Основний центр сироваріння – Оломоуц. 

Таблиця 7.26 
Динаміка виробництва молочної продукції в Чеській Республіці у 2007–2009 рр.* 

 

Продукція 
Одиниця 

вимірювання 
2007 р. 2008 р. 2009 р. 

Індекс росту 
у 2009 р. до 2008 р., % 

Молоко споживче тис. л 604 590 644 088 663 420 103 

Масло т   51 258   48 635   45 776 94,1 

Сири натуральні т   89 605   81 404   81 156 99,7 

Сири плавлені т   19 265   17 288   16 929 97,9 

Сир т   29 626    29 494   28 223 95,7 

Йогурти т 141 872  134  901 152 436 113 

Сухе молоко т   38 302    39 312   31069 79 

* Складено за: Panorama potravinářského průmyslu 2009. – Praha: Ministerstvo zemědělství České republiky, 2009. – S. 37. 
 

Борошномельна й крохмальна галузі – на третьому місці за значенням у харчовій індустрії після 
м’ясної та молочної промисловості. Борошномельна промисловість уключає виробництво макаронних, 
кондитерських і хлібних виробів. Має переважно районне значення. Великі млинокомбінати розміщені і в 
центрах споживання, і в районах із наявністю місцевої сировинної бази. Найбільші хлібопекарські заводи 
розміщені у великих містах або поблизу них. Найбільші виробники продукції галузі ‒ підприємства таких 

акціонерних товариств і компаній, як «ЕKOPRODUKT, s. r. o.», «EXVER FOOD, s. r. o.», «MILLBA CZECH, a. 
s.», «MLÝN KOJETÍN, s. r. o.», «MLÝN PERNER SVIJANY, s. r. o.», «PENAM, a. s.», «AMYLON, a. s.», 
«AMYLEX, s. r. o.», «KRNOVSKÁ ŠKROBÁRNA, s. r. o.», «ŠKROBÁRNY PELHŘIMOV, a. s.», «ŠKROBÁRNY 
HORAŽĎOVICE, a. s.» та ін.  

У Чехії щорічно виробляють понад 750 тис. т пшеничної муки, проте останнім часом її виробництво 
дещо зменшилося. Так, у 2012 р. вироблено 755,2 тис. т проти 764,1 тис. т у передкризовому 2007 р. Подібна 
ситуація склалася й щодо іншої продукції цієї галузі. Так, у 2012 р. вироблено 305,7 тис. т хліба різних сортів 
(312,7 тис. у 2007 р.), печива різних сортів – 321,1 тис. т проти 335,5 тис. у 2007 р.

411
. 

Основні центри галузі – Прага, Пардубіце, Брно, Пльзень, Зноймо, Оломоуц та інші міста. Виробництво 

борошняних і кондитерських виробів зосереджено в Празі, Ловосіце, Градець-Кралове, Опаві, Оломоуці, 
Маріанське Лазнє та інших містах (рис. 7.76).  

    

 
 

Рис. 7.76. Розміщення центрів цукрової  
й кондитерської промисловості Чеської Республіки 

 
Крохмальна промисловість концентрується в головних районах вирощування картоплі й кукурудзи. 

Найбільші підприємства з виробництва крохмалю розміщені на Чесько-Моравській височині в Гавлічкув-
Броді, Пельгржимові, Пршибіславі, Йїндржихув-Градеці, Брно. Найбільший крохмальний завод працює в 
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Гораждьовіце. Він використовує сировинну базу Західної й Південної Чехії. У Моравії підприємства галузі 
менші за потужностями. Вони переробляють переважно картоплю. Найбільші підприємства, які 
переробляють зерно на крохмаль, розміщені поблизу Брно (Дольні-Кунчіце), у Брунталі та Крнові.  

Олійно-жирова промисловість країни спеціалізується на виробництві харчових жирів й олії 
рослинного походження, а також забезпечує сировиною виробництво мила, миючих засобів і косметики. 
Галузь працює на вітчизняній та імпортній сировині олійних культур. Її частка в структурі виробництва 
продукції харчової індустрії невисока (4 % від загального обсягу). Нині в Чехії функціонує 27 фірм, які 
виробляють олію й жири. У 2012 р. підприємства випустили продукції на 20 млрд крон, що у два рази більше, 
ніж у 2011 р., проте зовсім немає продукції з валовою доданою вартістю. Останнім часом кількість зайнятих у 
галузі постійно скорочується. Якщо у 2006 р. на її підприємствах працювало 3062 працівників, то у 2012 р. ця 
кількість скоротилася до 759 працівників. Підприємства споживають велику кількість води, тому тяжіють до 
водних об’єктів (Лаба, Влтава). Найбільші олійно-жирові заводи розміщені в Усті-над-Лабем, Ловосіце, 
Нелагозевсі, Чаславі, Оломоуці. Виробництво косметики зосереджено переважно в Празі й Вельке-
Мезіржичі. 

Цукрова промисловість розвивається в головних цукровосіючих районах країни. Невеликі заводи 
виробляють цукор-сирець (неочищений, невідбілений), а рафінування проводять на великих заводах. Діє сім 
основних великих підприємств, два з яких розміщено в Богемії, а п’ять – у Моравії. У 2007 р. в країні 
вироблено 383 тис. т рафінованого цукру. Даля виробництво рафінованого цукру збільшувалося й у 2011 р.  
досягло 570 тис. т

412
. 

Протягом усього ХХ ст. Чехія була одним із головних експортерів цукру в Європу. На світовий ринок 
вона постачала близько 600 тис. т цукру, що в півтора раза перевищувало внутрішній попит у країні. 
Наприкінці 1980-х рр. в цукровій промисловості Чехії функціонувало 55 підприємств. Ще на початку                 
1990-х рр. Чехія щорічно виробляла понад 1 млн т цукру, дві третини якого постачала на світовий ринок. 
Поступово внутрішній попит у країні знижувався, а можливості поставок на зовнішній ринок зменшилися 
через припинення субсидування експорту в 1993 р. Коли ЧР вступила в ЄС, вона виробляла вже у 2 рази 
менше цукру. У 2005 р. Європейська комісія почала обмежувати виробництво цукру за допомогою квот. У 
перший рік членства в ЄС Чехії прийшлося скоротити виробництво на 75 тис. т. У зв’язку із закриттям трьох 
заводів, які належали компанії «Eastern Sugar», виробництво знизилося ще на 100 тис. т на рік. Тому Чехія 
змушена нині імпортувати цукор, переважно з України й Куби

413
. 

Чехія ‒ батьківщина цукру-рафінаду, оскільки в 1843 р. в моравському містечку Дачице власник 

місцевого цукрового заводу Яків Крістоф Рад винайшов спосіб рафінування цукру-сирцю. У цьому містечку 
на будинку, розміщеному на центральній площі, нині є меморіальна дошка кусочку цукру, а в центрі площі на 
місці старого заводу стоїть великий «цукровий кубик», який символізує цукор-рафінад. Це ‒ єдиний пам’ятник 

у світі, присвячений цукру-рафінаду (рис. 7.77).  
 

 
 

Рис. 7.77. Єдиний у світі пам’ятник цукру в чеському містечку Дачице 
Джерело : Сокольский И. Растения, из которых получают сахар // Наука и жизнь. ‒ 2010. ‒ № 8. 

 

Основне виробництво цукру в ЧР нині концентрується в Полаб’ї та Поогржі (рис. 7.76). Найбільші 
цукрові заводи розміщені в Чаковіце, Празі, Костелеці-над-Лабем, Мельніку, Добровіце. Рафіновані заводи 
працюють у Нові-Біджові й в Усті-над-Лабем. Найбільша частка у виробництві рафінованого цукру належить 
сучасному заводу в Грохув-Тінеці поблизу Хрудіма.   

Центральна й Південна Моравія – другий район виробництва цукру (рис. 7.76). У Центральній Моравії 

цукрові заводи функціонують у багатьох населених пунктах, оскільки тут збирають найбільш високі врожаї 
цукрових буряків. Найбільші цукрові заводи в цьому цукровосіючому районі розміщені в Грушованах, 
Угерське-Градіште, Бржецлаві й Годоніні. Завод в Опаві переробляє цукрові буряки, які вирощують на 
Сілезькій низовині. 

Консервна промисловість Чеської Республіки спеціалізується переважно на переробці овочів і 
фруктів. Також виробляють джеми, мармелад, сиропи, компоти. Окрім того, консервні заводи мають і побічні 
виробництва зі спеціалізованими цехами (дріжджі, спирт, оцет, фруктові вина, безалкогольні напої, харчові 
напівфабрикати тощо). М’ясо й м’ясопродукти консервуються, зазвичай, на м’ясокомбінатах, а риба та 
рибопродукти – на рибопереробних заводах. Овочеконсервні підприємства працюють переважно на 
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вітчизняній сировині, яка надходить із ¼ усіх площ, зайнятих овочами. Галузь виділяється відносно високою 
виробничою концентрацією, оскільки в кожному виробничому районі створено декілька консервних заводів, 
які переробляють овочі й фрукти, а також лісові ягоди (чорниця, брусниця) та гриби. Загалом у країні працює 
більше 170 консервних підприємств, де зайнято понад 2,6 тис. працівників. Щорічно кількість заводів 
зменшується, як і зайнятість на них. У структурі галузі на переробку й консервування картоплі у 2009 р. 
припадало 33 % загального прибутку від реалізації продукції та послуг, на виробництво овочевих і фруктових 
консервів – 64,7 % і на виробництво іншої продукції галузі – 2,3 %. У 2005–2009 рр. спостерігався спад у 
чисельності зайнятих у галузі, обсягах прибутків і валової доданої вартості (рис. 7.78). Така ж тенденція 
простежувалася й у 2010–2012 рр. У 2012 р. вироблено продукції на суму 5,5 млрд крон і 1,4 млрд продукції з 
доданою вартістю. Основні виробники консервної продукції ‒ підприємства таких фірм та акціонерних 

товариств, як «BESKYD FRYČOVICE, a. s.», «ІNTERSNACK, a. s.», «GOLDEN SNACK, s. r. o.», «LWM 
INTERNATIONAL CZ, s. r. o.», «HAMÉ, a. s.», «Machland s.r.o.», «LITOVEL», «SELIKO OPAVA, a. s.», «PT 
SERVIS konzervárna, s. r. o.», «ALIBONA, a. s.», «NOVA, a. S.» й ін. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 7.78. Динаміка виробництва валової доданої вартості в консервній  
і харчовій промисловості Чеської Республіки у 2005–2009 рр. (2005 р. = 100 %) 

 
Для галузі характерна чітка регіональна територіальна та виробнича  спеціалізація

414
. У Південній 

Моравії, у Дійсько-Свратіцькій і Південноморавській долинах зосереджено виробництво консервованих 
огірків й овочів, томатів, фруктових та овочевих сумішей тощо. Найбільші підприємства розміщені в Зноймо, 
Угерське-Градіште, Угерське-Броді, Бзенеці й Брно. На Полабській низовині консервні заводи переробляють 
переважно овочі. Найбільші підприємства тут зосереджені в Празі та її околицях, Усті-над-Лабем, 
Літомержіце, Коліні й інших містах.  

Консервні підприємства, розміщені поза основними районами виробництва овочів, спеціалізуються 
переважно на виготовленні сиропів і соків із вітчизняних й імпортних фруктів та інших видів побічних продуктів 
через сезонний характер виробництва. Харчові концентрати (супи, приправи тощо) виробляються на таких 
відомих підприємствах, як заводи в Бішіце, поблизу Мельніка («Вітана»), у Кралупі-над-Влтавоу, Пардубіце й 
Простейові. 

Промислове виробництво напоїв у Чехії представлено традиційним пивоварінням, виробництвом 
безалкогольних напоїв (уключаючи мінеральні води), виноробством і виготовленням спирту. Загалом у галузі 
діє 1437 підприємств (2012 р.), на яких зайнято понад 13 тис. працівників. У галузі у 2012 р. вироблено 
продукції з валовою доданою вартістю на суму понад 19 млрд чес. крон. Прибуток від реалізації продукції й 
послуг до 2007 р. зростав і становив 64,4 млрд чес. крон, проте в наступні роки виробництво зменшилося та 
прибуток у 2011 р. зменшився до 55,6 млрд крон, однак у 2012 р. він зріс до 58,3 млрд крон (табл. 7.24). У 
галузевій структурі виробництва напоїв домінує пивоварна промисловість, на яку припадає майже половина 
вартості виробленої продукції й прибутку від її реалізації (рис. 7.79). На другому місці перебуває виробництво 
безалкогольних напоїв, мінеральних та інших вод (30 % у 2009 р.). Виробництво спиртних напоїв і 
виноградного вина не відіграє особливої ролі в галузевій структурі галузі.  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7.79. Структура промислового виробництва напоїв  

за обсягом прибутків від реалізації продукції та послуг у 2009 р. 

 
Частина продукції галузі спрямована на експорт. Найбільше прибутків дає чеське пиво. У 2012 р. 

експортовано різних напоїв на суму 12,7 млрд крон. Це на 17,3 % більше, ніж у 2011 р.  Виробництво напоїв – 
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єдина галузь харчової індустрії, яка має невелике позитивне торговельне сальдо за рахунок переважання 
експорту продукції над імпортом. Спостерігається зменшення позитивного сальдо в торгівлі напоями. Якщо у 
2009 р. воно становило 2515 млн крон, то у 2011 р. – усього 351 млн крон. Проте у 2012 р. ситуація 

покращилася й воно зросло до 1,7 млрд крон, але ще не досягло рівня 2009 р.
415

. Найбільшими експортні 
поставки чеських напоїв спрямовано в Словаччину (26 %), Польщу (16 %), Німеччину, Росію, 
Великобританію, Угорщину, Швецію, Австрію, Румунію. Іноземні напої імпортуються переважно з Італії, 
Словаччини, Франції й Німеччини, на які припадає майже половина (48 %) усієї вартості імпорту напоїв. Інші 
значні постачальники їх ‒ Польща, Австрія, Угорщина, Іспанія та Великобританія. 

Пивоварна промисловість у Чехії добре розвинута. Чеська Республіка входить до числа двадцяти 
найбільших виробників пива у світі. У 2007 р. Чехія вийшла на 16-те місце у світі за випуском цього напою. Її 
частка у світовому виробництві складає 1,1 % і 3,4 % від обсягу виробництва в Європі

416
. Країна славиться у 

світі прекрасними сортами пива. Частина продукції декількох відомих чеських пивоварень експортується. Із 
річного обсягу виробництва пива експортується трохи більше 10 %. Чехія займає 9-те місце у світі за 
експортом пива. Найбільшим попитом користується, насамперед, світле пиво так званого пльзеньського типу 
(пльзеньське пиво). Високий рівень споживання пива в країні поступово обмежується завдяки росту 
виробництва й споживання високоякісних безалкогольних напоїв (лимонад, квас та ін.). Зростає споживання 
й безалкогольного пива (у 2008 р. вироблено 579 тис. гл).  

Пивні традиції Чехії закладені ще в ХІ ст. Перший запис про пивоваріння в країні знайдено в літописі 
1087 р. Спочатку пиво варили виключно монахи, а лише пізніше право займатися пивоварінням надано 
рицарям і шляхтичам, а потім – міщанам. Пивоварних підприємств у Чехії було дуже багато, здебільшого 

невеликих. Із початком індустріалізації кількість пивоварень почала скорочуватися (із 1052 у другій половині 
ХІХ ст. до 666 у 1912 р.). Після Другої світової війни в Чехії працювало 256 пивоварень (1946 р.). За 
соціалістичних часів уся пивоварна промисловість була націоналізована. У 1989 р. в Чехословаччині 
залишилося всього 71 підприємство, де виробляли 18,2 млн гл пива на рік

417
.   

Пивоварні заводи нині реконструйовані й модернізовані. Кожне підприємство виробляє пиво за своїм 
рецептом. Чеська пивоварна промисловість дає роботу 76 тис. людей (8 тис. ‒ безпосередньо на 
виробництві, 49 тис. – у гастрономії, 5 тис. – у магазинах), а також 3,7 тис. працівникам сільського 
господарства. Розвиток пивоваріння та солодоваріння ‒ стабілізаційний елемент чеського сільського 

господарства. У 2009 р. у ЧР працювало 48 пивоварних підприємств, із них сім найбільших. Усі підприємства 
належать 38 фірмам і компаніям. Пивзаводи розміщені по країні нерівномірно й мають переважно районне 
значення. Спостерігається сильна конкуренція між підприємствами та фірмами, тому частину 
нерентабельних підприємств закривають. У 2009 р. в країні вироблено 18,1 млн гл пива, що дещо менше, ніж 
у попередні роки (табл. 7.27). У 2010 р. виробництво пива ще більше скоротилось і становило 16,9 млн гл

418
, 

проте у 2011–2012 рр. його обсяги знову зросли й становили 18 млн гл у 2012 р.   
Таблиця 7.27 

Динаміка виробництва пива в Чеській Республіці у 2005–2009 рр.* 
 

Рік Виробництво пива, 
тис. гл 

Кількість  
діючих пивоварень 

Виробництво пива на одній пивоварні  
в середньому за рік, тис. гл 

2005 19 069 53 360 

2006 19 787 53 373 

2007 19 897 53 375 

2008 19 806 52 381 

2009 18 013 48 388 

* Складено за: Panorama potravinářského průmyslu 2009. – Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky, 2009. –  
S. 78. 

 
У територіальному розміщенні пивзаводів спостерігають значні просторові відмінності. Основні заводи, які 

працюють на експорт, – у Пльзені («Праздрой»), Чеське Будейовіце («Будвар»), Празі-Сміхов («Старопрамен»), 

Вельке-Поповіце поблизу Праги, Брно («Старобрно»), Ношовіце («Радегаст») й Остраві («Остравар»). У           
2009 р. на експорт поставлено 3,5 млн гл пива, переважно в Німеччину (38,5 % усього експорту), Словаччину, 
Швецію, Великобританію, Росію та ще понад 50 країн світу. Сім найбільших виробників виготовляють 84 % 
чеського пива. Найбільше пива виробляє підприємство «Plzeňsky prazdroj, a. s.» (м. Пльзень), частка якого 
складає майже 50 % у загальному обсязі продукції пивоваріння в країні. У 2009 р. ця пивоварна компанія 
продала свою продукцію на суму 15,1 млрд чес. крон. Пльзень – пивна столиця Західної Чехії. Далі за обсягами 

виробництва пива розмістилися такі компанії й товариства, як «Pivovary Staropramen, a. s.» (Прага), «Heineken 
ČR», «Budějovicky Budvar» (Чеське Будейовіце) та ін. На ринку наявні також дрібні пивоварні при ресторанах 
(нараховується 36). Найстарішим є ресторан-мініпивоварня «У Флеку» (U Fleků), заснований у 1499 р.  

                                                 
415

 Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2012. Odbor ekonomickych analyz. Říjen 2013. – Praha : Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, 2013. – S. 35. 

416
 Чехия: производство пива сократилось [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.byhaem.in.ua/content/view/ 

355/292. 
417

 Историческое развитие пивоварения в Чехии [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://www.gotocr.ru/index.php? 
option=com_content&task=view&id=17&Itemid=13. 

418
 Výročni zpráva 2012. Potravinařské komory Česke republiky [Електронний ресурс]. – Режим доступу : VZ-PKCR-2012-

CZ.pdf. 

 

http://nova.rambler.ru/cl?rex=5E2D3E2255DA5CC2&block=serp&st=1357993833&id=title_5&rnd=0.7108214921891176&key=H6JXTXoVJAcHM7LXJJqTVIVlZj3iV8BF3r1a97uJ-hlaOS9Fp05fWZi2Z7anjqD1r9Fz68IciEg_17vjmRin79wjLgkNP92JJwmrPknMHml8UPDxGZm24ohd3KkWDLCaLA6tU97olOBnK-uGLtjvpOaXnqmytPh3uloQ0r6ks0HNxyra3DciStK67NXPOni4&_URL=http%3A%2F%2Fdownload.mpo.cz%2Fget%2F47186%2F53237%2F593436%2Fpriloha001.pdf&yid=1357993833886898-578744518859340494628295-7-034-XML&ruid=0000000150EBD4881AA1185915FD5501
http://www.byhaem/
http://www.gotocr.ru/


 
345 

Для чехів пиво – це не просто один із легких спиртних напоїв, а предмет національної гордості й один з 
основних товарів народного споживання. Найбільшим попитом у країні користується розливне пиво. Чехія 
займає 1-ше місце у світі за споживанням пива на душу населення. У 2009 р., за даними Союзу європейських 
виробників пива, у Чехії спожито 159,3  л на одну особу. Щорічно в країні споживають понад 16 млн гл пива. 

У Чеській Республіці виробляють багато відомих у світі сортів пива. Всесвітню славу має світле 
пльзеньське пиво «Праздрой», яке випускають ще із середини ХІХ ст. Його експортують у понад 70 країн 
світу. Власне торгову марку «Пльзеньське пиво» зареєстровано в середині ХХ ст., а в 1998 р. з’явилася 
марка «Pilsner Urquell» (рис. 7.80). Пльзеньський «Праздрой» випускають із густиною 10 і 12 %, уміст 
алкоголю в пиві – 4,4 і 4,7 %, відповідно. 

 
 

Рис. 7.80. Pilsner Urquell – один із найвідоміших сортів чеського пива 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E5%F8%F1%EA%E0%FF_%EA%F3%F5%ED%FF. 

 
Будейовіцький «Будвар» (рис. 7.81) – це чеське пиво, зварене за класичною пивною технологією із 

найкращої натуральної сировини Чехії – качанного хмелю з району Жатеця з добавкою моравського солоду й 
води із власних глибоких атрезіанських свердловин. Світле пиво найвищої якості «Старопрамен» займає 
третє місце за популярністю в країні (рис. 7.81), що випускається з 1869 р. й нині контролюється експертами 
компанії «Prazske pivovary a.s.». Світле пиво «Велкопоповіцкі Козел» (Velkopopovicky Kozel) – це істинно 
чеське пиво з багаторічною історією, яке вариться з 1727 р., коли монахи у Вельке-Поповіце побудували 
свою власну пивоварню. Особливістю цього чеського 12-процентного пива вважається цитрусовий аромат. 
На різних міжнародних конкурсах воно завоювало понад  20 престижних нагород і постачається в понад           
60 країн світу. Серед інших марок чеського пива виділяється також пиво «Крушовіце», яке варять ще з        
1583 р, коли в однойменному містечку засновано королівську пивоварню. Іншими популярними сортами 
чеського пива вважають «Гамбрінус», «Радегаст», «Бернард», «Велвет», «Клаштер», «Пріматор» та ін. 
Окрім великих заводів, у ЧР існує багато малих домашніх пивоварень, частина яких ‒ стилізовані пивні 

заклади. 

  
 

Рис. 7.81. Фірмові торгові марки відомих чеських виробників пива 

 
Разом із пивоварінням у країні розвивається солодоваріння. Більшість солодових виробництв входять 

у технологічний комплекс пивоварних заводів. Усього в країні функціонує 33 солодових заводи. За 
виробництвом солоду Чехія займає одне з перших місць у Європі, а за експортом – перше. У 2009 р. 
вироблено 500,4 тис. т солоду, що на 3,8 % менше, ніж у 2008 р. У наступні роки через економічну кризу 
виробництво ще більше зменшилося до 487 тис. т солоду у 2011 р. Більшість солоду виробляюють у районах 
вирощування ячменю й вивозять на експорт (238,8 тис. у 2009 р.), переважно в Польщу, Німеччину, Румунію 
та інші країни. Половину експортних поставок солоду дає такий етнографічний район країни, як Гана. 
«Ганацький солод» виробляється на великих солодових заводах Центральної Моравії – у Простейові, 
Кромержижі, Івановіцах-на-Гані, Літовелі, Оломоуці й Райграді. Також значну частину солоду виробляють у 
Брно. Великі солодові виробництва функціонують при пивоварних заводах у Празі, Пльзені, Хрудімі, а також 
розміщені в Годоніні, Фрідек-Містеку та Німбурку. Найбільшу частку (близько 70 %) продукції галузі виробляє 
фірма «Sladovny Soufflet ČR, a. s.».  

Друга галузь у структурі виробництва напоїв ‒ виготовлення безалкогольних напоїв та розлив 
мінеральних й інших вод (30 % у 2009 р. за обсягами прибутку від реалізації продукції всього виробництва 
напоїв). Виготовлення безалкогольних напоїв має місцеве та, частково, районне значення. Більшість 
виробництв організовано на консервних заводах через наявність якісної води, фруктових сиропів і соків. У       
2009 р. в країні вироблено 20 млрд л безалкогольних напоїв, а у 2012 р. – близько 22,5 млрд л. Основна 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Pilsner_Urquell
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продукція – лимонад, кока-кола, пепсі-кола, содова вода тощо. Лимонад і содову воду виробляють також на 

деяких пивоварних заводах (наприклад на пивоварні Черна Вода). До найбільших фірм, які випкскають 
безалкогольні напої, належать такі, як «Coca-Cola HBC ČR, s. r. o.», «Kofola, a. s.», «Krnov, Pepsi Co/GENERAL 
BOTTLERS ČR, s. r. o.» та ін. 

У країні зростає значення мінеральних столових вод. Чехія займає одне з перших місць у світі за 
споживанням мінеральних вод. У 2011 р. виготовлено 362 млн л мінеральних вод. Розливні цехи столових 
мінеральних вод тяжіють до джерел мінеральної води. Найбільші обсяги розлитих мінеральних вод 
поступають зі знаменитих західночеських курортів (Карлові Вари, Маріанське Лазнє, Франтішкови Лазнє, 
Подебради та ін.). Частина мінеральних вод експортується. Основні виробники мінеральних вод ‒ три фірми 

«Karlovarské minerální vody, a. s.», «Poděbradka, a. s.», «Hanácká kyselka, s. r. o.». 
Виноробна промисловість країни представлена виноробними заводами, які переробляють 

переважно вітчизняний виноград і частково фрукти (яблука, сливи тощо). У 2009 р. в Чехії вироблено                 
570 тис. гл вина, із яких 360 тис. гл –  біле вино, 180 тис. гл – червоне, а інші обсяги припадали на рожеві 
сорти вин. Частка Чеської Республіки в сукупному виробництві вина країнами-членами ЄС становить лише 
0,3 %. Основну частину вироблених вин споживають усередині країни. Найбільші виноробні заводи 
розміщено в районах виноградарства Моравії. Найкращі сорти моравських вин виробляють у Мікулові, 
Вельке-Павловіце, Зноймо, Валтіце, Бржецлаві та інших центрах. Виноград Центральної Чехії переробляють 
у Мельніку. Плодово-ягідні вина виробляють у невеликій кількості. Основні виробники вин у Чехії – такі 

фірми, корпорації й акціонерні товариства, як «Bohemia Sekt, a. s.», «Moravské vinařské závody Bzenec, s. r. o.», 
«PATRIA Kobylí, a. s.», «Templářské sklepy Čejkovice», «Vinařské družstvo VINIUM, a. s.», «Velké Pavlovice», 
«VINSELEKT Michlovský, a. s.», «ZNOVÍN ZNOJMO, a. s.», «Vinné sklepy Valtice, a. s.», «České vinařské 
závody, a. s.» й ін. 

Спиртова промисловість раніше була поширена переважно в районах вирощування картоплі, де, 

окрім спирту, виробляли й крохмаль. Наприкінці ХХ ст. зросло виробництво спирту-сирцю із відходів 
кормової патоки, тому основні заводи перемістилися в райони вирощування й переробки цукрових буряків. 
Більшість спирту спрямовано на виробництво горілчаних виробів (горілка, віскі, джини, лікери). Найвідоміші 
спиртні напої Чехії – «Бехеровка», яку виготовляють у Карлових Варах, а також чеський лікер – фернет, що 

постачається на експорт. У Чехії, незважаючи на велику популярність пива, поширене вживання сливовиці, 
міцність якої ‒ 45 градусів, а при подвійній перегонці міцність зростає до 75 градусів. Для виготовлення 

сливовиці використовують заброджений сливовий сік. Щорічне виробництво спиртних напоїв коливається від 
17 до 23 млн л. У 2012 р. вироблено 17,6 млн л спиртних напоїв різних видів, що значно менше, ніж у 2009 р. 
(23,2 млн л). 

Провідні позиції у виробництві спиртних напоїв займають такі фірми, як «STOCK Plzeň-Božkov, s. r. o.», 
«DRINKS UNION, a. s.», «Rudolf Jelínek, a. s.», «Vizovice», «Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a. s.» та ін. 
Найбільші спиртові заводи країни розміщено в Полаб’ї (Пардубіце, Кралупі-над-Влтавоу, Колін, Хрудім, Усті-
над-Лабем), а також у Пльзені, Карлових Варах і Празі – основному центрі споживання. Діє також низка 
спиртзаводів у Моравії, найбільші з яких розміщені в Оломоуці, Опаві, Брно та Остраві.  

Перспективи розвитку харчової промисловості пов’язані з підвищенням ефективності виробництва й 
продуктивності праці в ключових галузях. Важливе значення має залучення іноземних інвестицій у нові 
технології виробництва харчових продуктів, створення програм підтримки окремих галузей. Доцільним є 
розширення обсягів виробництва пива, вина та інших напоїв вищих сортів і постачання їх на експорт, 
оскільки саме ця галузь має позитивне торговельне сальдо, тоді як інші не можуть повністю забезпечити 
внутрішні потреби країни. Необхідне також розширення асортименту виробленої продукції. Характерною 
тенденцією стає  підвищення рівня технологічної складності й концентрації виробництва, проте малі та 
середні підприємства можуть відігравати важливу роль у сільських районах, де домінує аграрне 
виробництво.  

7.11. Поліграфічна промисловість 
 

Поліграфічна промисловість належить до галузей промислового комплексу країни, які за обсягами 
виробництва й чисельністю зайнятих працівників не відіграють помітної ролі у формуванні валового 
національного продукту та займають одні з останніх місць. Частка поліграфічної промисловості в загальному 
виробництві промислової продукції в країні складає близько 1 %, а за часткою зайнятих у галузі – близько        
2 % (табл. 7.2). Проте частка галузі за кількістю діючих суб’єктів економічної діяльності (близько 9,5 тис. 
одиниць) є вищою й становить 5,3 % (2010 р.). 

Згідно з чеським національним класифікатором економічної діяльності CZ-NACE-2009, до 
поліграфічної промисловості віднесено виробництво друкованої продукції всіх видів (книги, часописи, 
брошури, бланки документів, конверти, листівки, канцелярські вироби тощо), а також кіновиробництво та 
виробництво записуючих носіїв аудіо- й відеоінформації та надання інформаційних послуг. Переважаючу 
частку у виробництві продукції цієї галузі промисловості (понад 90 %) займає випуск друкованої продукції. 
Галузь виділяється високим рівнем кваліфікації зайнятих працівників, динамічним розвитком виробництв 
сучасних аудіо- та відеозасобів передачі інформації, розвитком нових альтернативних видів медіапродукції з 
використанням Інтернету, систем МР 3 і МР 4, а також 3D, упровадженням нових засобів поліграфічного 
друку, особливо лазерних копіювальних пристроїв і друкарських машин.  

Сучасний розвиток поліграфічної промисловості Чехії характеризується тими ж тенденціями, що й 
розвиток інших галузей промислового виробництва. До початку світової економічної кризи галузь розвивалася 
динамічно, постійно нарощуючи обсяги виробництва реалізованої продукції й продукції з доданою вартістю, а 
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також обсяги експорту (табл. 7.28), проте в умовах економічної кризи у 2009–2012 рр. відбулося помітне 
зменшення обсягів виробленої продукції й експорту з одночасним нарощуванням імпорту поліграфічної 
продукції (рис. 7.82). У 2012 р. реалізовано виробленої продукції на суму 36,6 млрд крон, що в 1,3 раза 
менше, ніж у передкризовому 2008 р. (табл. 7.28). 

  Таблиця 7.28 
Основні економічні показники діяльності підприємств  

поліграфічної промисловості Чеської Республіки у 2005–2012 рр. (у поточних цінах)* 
 

Показник  
та одиниця вимірювання 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Кількість суб’єктів економічної 
діяльності, одиниць 

7859 8469 9518 9614 9611 9471 8757 8647 

Прибуток від реалізації продукції 
й послуг, млрд крон 38,00 40,87 44,94 46,95 41,55 40,69 39,00 36,72 

Валова додана вартість,  
млрд крон 

11,91 13,11 13,58 14,44 13,08 12,72 12,00 11,43 

Кількість зайнятих працівників, 
осіб 

20 420 20 870 21 451 21 951 19 396 18 511 18 103 17 734 

Споживання продукції, млрд крон 26,84 28,36 31,73 32,75 29,22 28,49 27,54 25,75 
* Складено за: Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2012. Odbor ekonomickych analyz. Říjen 2013. – Praha : Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, 2013. – S. 88–91 . 

 
У галузі в 2012 р. працювало 8647 підприємств і фірм, серед яких 90 % – це підприємства, які 

займаються виробництвом друкованої продукції й наданням поліграфічних послуг. Причому в умовах 
економічної кризи кількість підприємств скоротилася особливо в галузі виробництва поліграфічної продукції, 
тоді як у галузі аудіо- та відеозаписуючих виробництв кількість підприємств і фірм, навпаки, зростала (до    
847 у 2012 р.). За кількістю суб’єктів економічної діяльності у 2010 р. поліграфічна галузь займала 5-те місце 
серед усіх галузей промисловості, а її частка в загальній кількості промислових підприємств становила 5,3 %. 
Понад 90 % підприємств галузі належить іноземному капіталу. Водночас кількість зайнятих працівників у 
2011 р. скоротилася відносно благополучного 2008 р. в 1,2 раза (рис. 7.82) й становила 18,3 тис. працівників. 
У 2012 р. їх кількість ще більше скоротилася та становила 17,7 тис. осіб.  

 

 
 

Рис. 7.82. Індекси росту основних економічних показників розвитку  
поліграфічної промисловості Чеської Республіки у 2005–2011 рр. (2005 р. = 100 %) 

 

Обсяги виробництва реалізованої продукції та валової доданої вартості до 2008 р. зростали, а в 
наступні роки ‒ помітно зменшилися (рис. 7.82 і табл.7.28), проте у 2011 р. вони зросли й перевищили рівень 

2005 р., але ще не досягли рівня 2008 р. Якщо у 2005 р. вироблено реалізованої продукції на суму 38 млрд 
крон, то у 2008 р. її обсяги зросли до 47 млрд крон, проте в наступні роки через економічну кризу та 
зниження внутрішнього попиту обсяги реалізованої продукції зменшилися до 36,7 млрд крон, що менше від 
рівня 2005 р. Для споживання продукції поліграфічної галузі характерна така ж сама тенденція в останні 
роки, як і для інших економічних показників розвитку. У 2011 р. рівень споживання поліграфічної продукції 
відповідав рівню 2006 р. (табл. 7.28), а у 2012 р. він ще більше знизився й становив 25,8 млрд крон.  

Обсяги експортних продаж поліграфічної продукції після економічної кризи почали зростати та у 2012 р. 
складали 607,2 млн крон, що майже в 1,8 раза більше, ніж у 2009 р., причому Чехія експортувала тільки 
поліграфічну продукцію. Чеська Республіка постачає продукцію поліграфічної промисловості переважно в 
країни ЄС. Основними споживачами чеської друкованої продукції є Німеччина (66 %), Нідерланди, 
Словаччина, Швеція. Угорщина, Швейцарія, Польща, Австрія й інші країни (рис. 7.83). 

http://nova.rambler.ru/cl?rex=5E2D3E2255DA5CC2&block=serp&st=1357993833&id=title_5&rnd=0.7108214921891176&key=H6JXTXoVJAcHM7LXJJqTVIVlZj3iV8BF3r1a97uJ-hlaOS9Fp05fWZi2Z7anjqD1r9Fz68IciEg_17vjmRin79wjLgkNP92JJwmrPknMHml8UPDxGZm24ohd3KkWDLCaLA6tU97olOBnK-uGLtjvpOaXnqmytPh3uloQ0r6ks0HNxyra3DciStK67NXPOni4&_URL=http%3A%2F%2Fdownload.mpo.cz%2Fget%2F47186%2F53237%2F593436%2Fpriloha001.pdf&yid=1357993833886898-578744518859340494628295-7-034-XML&ruid=0000000150EBD4881AA1185915FD5501
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Сальдо зовнішньої торгівлі поліграфічною продукцією має тенденцію до зменшення, проте залишається 
позитивним (54,4 млн крон у 2012 р.), незважаючи на збільшення обсягів імпорту. Імпорт друкованої 
продукції у 2012 р. зріс до 553 млн крон, що у 2,7 раза більше, ніж у 2009 р. Основні потоки імпортної 
друкованої продукції поступають із Японії (40 %), Німеччини (20 %), Бельгії, Китаю, Австрії, Швейцарії, США й 
Польщі (рис. 7.83), інших країн – усього 5 %. 

 

 
 

Рис. 7.83. Географічна структура експорту та імпорту продукції  
поліграфічної промисловості Чеської Республіки у 2012 р. 

 
Для територіальної організації поліграфічної промисловості характерна розпорошеність виробничих 

структур і підприємств. В усіх крайових та районних центрах функціонують поліграфічні підприємства, які 
виробляють різноманітну друковану продукцію (газети, бланки документів, блокноти календарі тощо). 
Найбільший центр поліграфічного виробництва ‒ Прага, де зосереджено понад ⅓ виробництва продукції 

галузі. Другий за значенням центр – Брно. В усіх великих містах наявні типографії. Найвідоміші з них 
розміщені в Коліні й книгодрукувальні майстерні – у Вамперку (з друком на бібельдруці). Значну частину 

чеських типографій нині модернізовано. 
Виробництво художніх фільмів зосереджено на кіностудії «Барандов» у Празі, а також у Зліні. Студія в 

Зліні відома також своїми короткометражними та науковими й дитячими фільмами. Грампластинки та диски 
зі звукозаписом виробляють переважно в Лоденіце поблизу Бероуна (фірма «Супрафон»), а також у Літовелі 
в Моравії. Потрібно відзначити й Чеський державний монетний двір у Кремніце, де друкують чеські крони та 
виготовляють металеві монети й пам’ятні медалі. Монетний двір засновано ще в середні віки на місці 
видобутку золота та срібла поблизу цього шахтарського міста.   

Перспективи розвитку чеської поліграфічної промисловості пов’язані з підвищенням якості друкованої 
продукції особливо на середніх і малих підприємствах, збільшенням обсягів виробництва й тиражування 
записуючих носіїв різноманітної інформації, кількості продажу компакт-дисків і DVD-дисків, дисків у форматі 
3D тощо. Важливе значення має оснащення великих видавництв газет і журналів засобами друку із 
застосуванням цифрових технологій, новим поліграфічним обладнанням. Нині в чеській поліграфічній 
промисловості проявляється тенденція більш ширшого використання складного процесу оцифровки 
інформації й підготовки друкарських форм на основі комп’ютерних технологій, що значно підвищує якість 
зображення та прискорює підготовку до випуску друкованої продукції. Також у перспективі малі й середні 
підприємства галузі матимуть перевагу, оскільки вони активніше та гнучкіше зможуть реагувати на 
кон’юнктуру ринку за умови ширшого залучення інвестицій.   
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Розділ VIII. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  
 

Сільське господарство ‒ невід’ємний складник чеської економіки. Його значення полягає не лише у 

виробництві продуктів харчування та іншої сільськогосподарської продукції, а й у збереженні довкілля та 
екологічному підході до проблем його розвитку. 

У Чехії розвиваються всі галузі аграрної економіки, які відповідають географічному розміщенню та 
ґрунтово-кліматичним умовам республіки. Тут вирощують усі основні види зернових культур (пшеницю, 
ячмінь, жито, овес і кукурудзу), цукровий буряк, картоплю, ріпак, хміль, фрукти, овочі, виноград. Серед 
тваринницьких галузей найбільше значення мають свинарство, молочно-м’ясне скотарство й птахівництво. 
Наявна густа мережа ставків, у яких розводять різні види риб (особливо коропів: ця риба є традиційною 
стравою чеського різдвяного вечора). 

Зі вступом Чехії до ЄС на неї поширилися вимоги спільної аграрної політики. Це призвело до 
зменшення виробництва багатьох видів сільськогосподарської продукції через уведені ЄС квоти й посилені 
вимоги щодо якості продукції для нових членів Співтовариства. Уже у 2004 р. вартість валового 
сільськогосподарського продукту зменшилася на 7 %, порівняно з 1993 р. Тваринництво до вступу в ЄС за 
вартістю виробленої продукції дещо перевищувало рослинництво, проте частка останнього поступово 
зростає. Відбулися зміни й у структурі виробництва: зменшилося вищування зернових, картоплі, й особливо 
цукрових буряків, а збільшилося – олійного ріпаку. У тваринництві зменшилося поголів’я великої рогатої 

худоби (ВРХ) і загальне поголів’я худоби. Частка сільського господарства у виробництві ВВП країни нині 
становить менше 2 %. У ньому зайнято близько 3 % економічно активного населення країни. 

Найвідомішими чеськими продуктами є пиво (пльзеньський «Праздрой»,  «Старопрамен», «Будвар», 
«Бернард» та ін.), мінеральні води, які добувають у природних джерелах поблизу Карлових Вар, й 
оломоуцький  сир, про який існують документальні підтвердження, що він виробляється з початку XVI ст. У 
тваринництві особливо відомими є кладрубські коні, яких розводять уже понад 400 років. Конеферма в 
Кладруби-над-Лабем ‒ одна з найдавніших і найбільших у світі (згадується в 1552 р., у часи лицаря  

Максиміліана ІІ). 
 

8.1. Історія розвитку сільського господарства 
 

Сільське господарство на території Чехії зародилося ще в ранньому середньовіччі, коли почало 
інтенсивно розвиватися землеробство. Зі становленням феодальних відносин розширялися площі 
оброблюваних земель, освоювалися нові території, у землеробство впроваджувалися нові засоби праці. До 
початку ХІХ ст. в сільському господарстві панували феодальні відносини, відбувалося закріпачення селян. 
Тільки в ХІХ ст. сільське господарство в Чехії почало розвиватися по капіталістичному шляху. На межі XIX–
ХХ ст., коли Чехія (Богемія, як її тоді частіше називали) належала до Австро-Угорської імперії, у сільському й 
лісовому господарстві було зайнято 40,6 % населення (у промисловості – 40,1 %, транспорті та торгівлі –       
8,9 %, громадських службах і вільних професіях – 10,3 %). 

Головною галуззю всієї економіки було землеробство, яке успішно розвивалося завдяки сприятливому 
клімату, родючим ґрунтам та раціональній організації робіт. У структурі  земельних угідь рілля займала 50,5 %, 
пасовища – 5 %, луки й сади – 11 %. На ліси припадало 29 %. У 1897 р. загальна площа ріллі в Чехії становила 
2625 тис. га. Структура посівів характеризувалася переважанням зернових культур (табл. 8.1). 

Таблиця 8.1 
Посіви сільськогосподарських культур у Чехії в 1897 р.* 

 

Культура Площа, га Частка від усієї орної землі, % 

Зернові  1 618 995 61,7 

Картопля       34 481 13,1 

Цукровий буряк    141 050   5,4 

Бобові      59 422   2,3 

Льон      25 294   1,0 

Уся орна земля 2 625 376 100,0 
* Складено за: Большая энциклопедия. – Т. 3. – СПб., 1904. – С. 375. 

 
У 1897 р. зібрано пшениці 274 тис. т, жита – 545 тис. т, ячменю – 497 тис. т, окрім того, бобові, рапс, 

понад 1000 т маку, 14 836 т льоноволокна, 2 млн т картоплі, 3,5 млн т цукрового буряку, 453 тис. т кормового 
буряку, 38,6 тис. т цикорію

419
. У долині Лаби вирощували виноград, повсюдно поширено фруктові сади, де 

вирощували переважно яблука й сливи. 
Із тваринницьких галузей головним було скотарство: нараховувалося понад 2 млн голів ВРХ, серед яких 

переважала місцева червоно-бура порода, менше нараховувалося свиней (514 тис.), овець (423 тис.), кіз 
(334 тис.) і коней ( 216 тис.). 

Важливими галузями були бджільництво (майже 150 тис. вуликів) і птахівництво з розведенням курей та 
особливо гусей. Доповнювали продовольчу базу полювання (мисливство) й рибальство, зокрема ставкове. 

                                                 
419

 Большая энциклопедия. – Т. 3. – СПб., 1904. – С. 375. 
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На основі сільськогосподарської продукції високого розвитку на межі XIX–XX ст. набула харчова 
промисловість. У Богемії, особливо в долині Лаби, зосереджувалася цукрова промисловість. У 1896 р. на                   
141 заводі з 45 597 працюючими вироблено 403 820 т цукру. Не менш важливою й відомою дотепер галуззю було 
пивоваріння. Нараховувалося 709 пивоварних заводів, які виробили 8426 тис. гекталітрів пива. І пиво 
(найвідоміше – пльзеньське), і цукор були важливими предметами експорту Чехії. Спиртових заводів 
нараховувалося 235. Крім того, вироблялися дріжджі, шоколад, інші кондитерські вироби, сурогатна кава, лікери, 
оцет, крохмаль, масло, олія та  інші харчові продукти. 

Загалом, розвиток капіталізму в чеських землях відбувався дуже інтенсивно, тому Чехія була 
найрозвинутішою частиною Австро-Угорщини, використовуючи велику територію імперії як ринок збуту. Із 
розпадом Австро-Угорської монархії після закінчення Першої світової війни виникла Чехословацька 
Республіка (1918 р.), яка проіснувала 20 років, до Мюнхенських угод, за котрими її розчленовано. За часів 
Чехословацької Республіки сільське господарство було роздроблене. Близько 70 % селянських господарств 
володіли лише 6,5 % земельних угідь. Після проведення земельної реформи становище мало змінилося. Із 
загального числа 2,2 млн господарств 70 % мали розмір земельних ділянок до 5 га і володіли лише 30 % усіх 
сільськогосподарських угідь

420
. 

Із початком Другої світової війни чеські землі окуповано Німеччиною. Сільське господарство зберегло ту 
ж саму спеціалізацію, але працювало переважно на потреби гітлерівської військової економіки. На розвитку 
сільського господарства відбилися наслідки воєнних років. Після звільнення Чехословаччини від німецької 
окупації в 1945 р. в економіці, у тому числі в сільському господарстві, почали запроваджувати риси, які типові 
для соціалістичного господарювання (націоналізація провідних галузей промисловості, колективізація 
сільського господарства й аграрна реформа). Проведено земельну реформу після завершення 
соціалістичної революції у лютому 1948 р. під лозунгом Комуністичної партії Чехословаччини «Земля 
належить тим, хто її обробляє». Повної націоналізації землі не здійснено, але максимальний розмір 
приватного землеволодіння установлено в 50 га. До 1960 р. соціалістичний сектор у сільському господарстві 
охоплював 87,4 % усіх сільськогосподарських земель. Частка населення, зайнятого в сільському 
господарстві, на початку 1960-х років становила 21 %. Довоєнний рівень сільськогосподарського 
виробництва в Чехословаччині був перевищений у 1964 р., хоча за обсягами товарної продукції довоєнного 
рівня (1936 р.) досягнуто в рослинництві ще в 1950 р., а у тваринництві – у 1956 р.

421
.  

Сільське господарство соціалістичної Чехословаччини відрізнялося значною інтенсивністю. Усіляко 
сприяючи розвиткові великих кооперативних і державних сільгосппідприємств, уряд під керівництвом 
правлячої Комуністичної партії вкладав значні кошти в механізацію господарських процесів і меліорацію 
земель. За 1950–1960-ті рр. тракторний парк збільшився учетверо. Значно розширилися площі орних 
земель. Основою сільськогосподарського виробництва були держгоспи (їх нараховувалося у 1980-ті рр. 
понад 200) і єдині сільськогосподарські кооперативи (понад 1700 після укрупнення). Соціалістичний сектор 
обробляв 95 % усіх сільськогосподарських угідь
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.  

У спеціалізації землеробства відбулися зміни: скоротилися посіви зерна, а збільшилися – кормових і 
технічних культур. Значно зріс імпорт зерна, особливо продовольчої пшениці: у 1960-х роках за рахунок 
імпорту покривалося близько 2/5 потреб ЧССР у зерні. Зерновий клин представлений посівами ячменю, а 
також кукурудзи, пшениці, жита. Із технічних культур вирощували цукрові буряки (особливо у Полаб’ї й 
Моравії), хміль, тютюн. Також розвивалися садівництво, овочівництво та виноградарство. У соціалістичні 
роки зросла частка тваринництва, яке займало половину валової й майже ⅔ товарної продукції сільського 
господарства. 

Головною галуззю тваринництва було розведення великої рогатої худоби, особливо молочного 
напряму. Значно зросло поголів’я свиней м’ясного й м’ясо-сального напряму. На більшості території Чехії 
сільське господарство у 1960-х роках мало таку спеціалізацію: зерново-бурякове з інтенсивним 
тваринництвом (Моравія й Полаб’я); зерново-картопляне тваринництво (Південна Чехія та Західна Моравія); 
м’ясо-молочне тваринництво (передгір’я й низькогір’я Чеського лісу). 

На 1980 р. суспільний сектор додав уже 95,6 % валової продукції сільського господарства. Середня 
врожайність зернових до 1980 р. майже подвоїлася, порівняно з 1960-ми роками, продовжувалося 
збільшення частки тваринництва в структурі сільського господарства (56 %). Спеціалізація сільського 
господарства суттєво не змінилася. 

8.2. Аграрна реформа в Чехії 
 

У процесі соціально-економічних змін, які відбулися в Чехії після «цивілізованого розлучення» зі 
Словаччиною 1.01.1993 р., у сільському господарстві розпочалися принципові зміни (нова аграрна політика). 
На 1997 р. структура економіки була такою: на промисловість припадало 41,7 %, послуги – 53,7 %, сільське 
господарство – 4,6 %. 

Після краху комуністичного режиму в Чехії проведено деколективізацію сільського господарства із 
широкою реституцією (відновленням) прав власників на землю та майно. 75 % колишніх сільсько-
господарських кооперативів перетворено на кооперативи земельних власників. Чеські селяни не виявили 
великої зацікавленості у створенні фермерських господарств.  

Аграрна реформа в Чехії почалася ще з часу «скасування» соціалізму. Протягом початкового періоду 
(поч. 1990-х років) співіснували елементи минулої аграрної політики та аграрної реформи, що призвело до 
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значних суперечностей. Це спонукало парламент й уряд до рішучого формулювання та реалізації нової 
аграрної політики. Основним її змістом стала трансформація сільського господарства й усього АПК із 
переходом на ринкові засади. У 1990 р. прийнято сценарій економічних реформ, що передбачав такі 
завдання: 

– забезпечення умов та мотивації для створення нових господарств приватного типу на основі 

відновлення та врегулювання прав і відносин власності на землю й сільськогосподарське майно; 
– посилення ринкової орієнтації сільського господарства та створення стабільного аграрного ринку; 
– підвищення ефективності й конкурентоспроможності аграрної продукції; 
– територіальна реструктуризація виробництва; 
– модернізація технічного та технологічного оснащення сільськогосподарських підприємств. 

У 1992 р. затверджено сільськогосподарську програму, в основу якої покладено дослідження Інституту 
сільськогосподарської економіки. У ній знайшли відображення не лише економічні цілі, а й концепція сталого 
розвитку країни. Програма окреслила цілі перехідного періоду та інструментарій реалізації аграрної політики.  

Сучасна аграрна політика Чехії поєднує два виміри ‒ спільну аграрну політику (САП) ЄС і власну 

(національну) аграрну політику. 
Офіційно затверджена Концепція аграрної політики Чехії на період після вступу в ЄС ґрунтується на 

ситуації, яка склалася в адаптаційному періоді. Рівень загальної підтримки аграрної сфери в Чехії становив 
23 % проти 35 % у ЄС-15. Це зумовлено неспроможністю чеського бюджету на більші витрати та нормами 
САП ЄС. 

За період трансформації сільського господарства підприємницька структура наблизилася до показників 
ЄС (із дещо більшою часткою великих підприємств), чисельність працівників у галузі зменшилася на 5 %, 
знизилася частка аграрної сфери в народному господарстві, продуктивність праці зросла на 26 %. 
Досягнутий потенціал сільського господарства удвічі перевищує національні потреби, рівень концентрації 
виробництва є одним із найвищих у Європі. 

Трансформація аграрних відносин породила нові проблеми: суперечності між власниками й 
користувачами землі та сільськогосподарського майна; екологічні проблеми в сільському господарстві 
загострювалися внаслідок високої концентрації; інтервенція зарубіжного капіталу часто носила 
спекулятивний характер. 

Харчова промисловість була неконсолідована, а торгова мережа (гуртова й роздрібна) недостатньо 
розвинута, хоча супер- та гіпермаркети дають 45 % торгового обороту продовольчих товарів. 

Усі виробничі ліміти і нормативи, які ЄС доводить країні в рамках САП, базуються на погоджених 
параметрах. За основу взято обмеження по землі 2254 тис. га в обробітку та 1 млн умовних голів худоби (із 
них 800 тис. умовних голів – молочне поголів’я). 

Стратегічні цілі Концепції аграрної політики Чеської Республіки основані на європейській моделі 
сільського господарства і є такими: 

– збереження зв’язків сільських жителів із сільськогосподарським виробництвом, покращення життєвих 
умов на селі; 

–- підвищення конкурентоспроможності на основі підвищення ефективності виробництва, якості та 
регіонального розмаїття продукції; 

– зниження ризику вилучення землі з аграрного виробництва; 
– посилення уваги до водної меліорації; 
– забезпечення якості й чистоти води в аграрному виробництві; 
– забезпечення біологічного розмаїття сільських територій; 
– збільшення частки відновлюваних джерел енергії. 
Адаптацію аграрної політики Чеської Республіки до САП ЄС проводили трьома етапами: 
1. Вступ (2004–2006 рр.): почали діяти європейські механізми підтримки сільського господарства, 

компенсаційні витрати в молочному секторі, національна дотаційна програма. 
2. Пристосування (2007–2010 рр.): відбувалося повне пристосування дотаційної політики до вимог 

єдиної системи та розвиток консалтингу в сільській місцевості. 
3. Повний вступ (2011–2013 рр.): період повної гармонізації чеської та європейської аграрної політики, 

зрівняння прямих платежів і  дотацій у рамках ЄС. 
Важливі елементи аграрної політики ‒ обмеження виробництва (квотування) й модернізована система 

прямої підтримки сільського господарства: 
– мінімальна площа сільськогосподарського суб’єкта господарювання – 1 га сільськогосподарських 

угідь; 
– мінімальний розмір ділянки, на яку можна одержати фінансову підтримку, – 0,1 га сільсько-

господарських угідь; 
– загальна площі сільськогосподарських угідь Чеської Республіки ‒ 3,33 млн га; 

– щорічний приріст фінансових ресурсів для прямої підтримки сільського господарства зафіксований у 
25 % на рік на перехідний період; 

– фінансові ресурси ЄС на забезпечення прямої підтримки сільського господарства Чеської Республіки 
й підтримання виробничих квот 190,7 млн євро; 

– прямий платіж на земельну ділянку розраховується пропорційно її частці в загальній площі 
сільськогосподарських угідь; 

– сільськогосподарські угіддя, що одержують підтримку, повинні обов’язково використовуватись у 
сільському господарстві; 
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– розмір прямих платежів із чеських ресурсів не може перевищувати 55–56 % рівня платежів із ресурсів ЄС; 
– виробничі квоти встановлюються щодо молока, цукру, крохмалю та сухих кормосумішей. 
На розвиток й охорону довкілля передбачаються витрати близько 6 млрд чеських крон на рік. Основна 

їх частка витрачається в регіонах із несприятливими природними умовами. 
САП  повністю поширилася на аграрний сектор Чеської Республіки тільки після 2001 р. Усі витрати на 

сільське господарство покриваються на 80 % із джерел ЄС та на 20 % із національних ресурсів. 
Проте в процесі пристосування уряд Чеської Республіки мав досить великі можливості формування 

власної аграрної політики. У стратегічних напрямах чеської аграрної політики виділяють такі головні цілі, як: 
– підтримка доходів і зниження ризикованості сільського господарства; 
– підтримка охорони навколишнього середовища; 
– підтримка реструктуризації підприємств аграрного сектору та розвитку села; 
– підтримка сервісного обслуговування аграрного сектору. 
Фінансування цих стратегічних напрямів здійснюється так: 56 % – із бюджету ЄС, 44 % – із бюджету 

Чеської Республіки. Розподіл фінансування за вищевказаними напрямами такий: I – 64 %, II – 12 %, III –       
17 %, IV – 7 %. 

Передбачено, що нова концепція аграрної політики дасть такі результати: 
– покращиться економічна ситуація в сільськогосподарських підприємствах; 
– продовжиться реструктуризація сільськогосподарських підприємств та зміна територіальної спеціалізації; 
– зменшиться площа сільськогосподарських угідь, які перебувають у використанні; 
– збільшиться виробництво сільськогосподарської продукції, особливо зерна, олійних культур, помірно 

зросте виробництво молока і яловичини, трохи скоротиться виробництво свинини й м’яса птиці; 
– виробництво сконцентрується в індивідуальному та кооперативному секторах; 
– покращиться стан довкілля; 
– збільшиться концентрація підприємств харчової промисловості; 
– зросте обсяг зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією (переважно в межах ЄС), але 

збільшуватиметься експорт товарів із малою часткою доданої вартості, а імпорт – продукції з високою 
часткою доданої вартості. 

 
8.3. Роль сільського господарства в економіці країни 

 
Сільське господарство в Чехії – добре розвинута галузь економіки, що відрізняється високим рівнем 

автоматизації й механізації виробництва, забезпечує основні потреби країни в продукції рослинництва та 
тваринництва, а також частину продукції експортує в країни ЄС (понад 35 %) і країни СНД. Із часу вступу 
Чехії в ЄС у країну стали постачати дешеві сільськогосподарські продукти із сусідніх країн (особливо 
Польщі). Це зумовило те, що Чехія нині забезпечує себе продуктами харчування на 70–75 % і чеським 
виробникам тепер важко конкурувати з виробникам продукції сільського господарства в країнах ЄС, 
незважаючи на кращу якість чеських товарів. Останнім часом існує тенденція до зменшення кількості 
фермерських господарств і площ сільськогосподарських угідь, частина з яких віддається під будівництво.    

Загальна площа земель, використовуваних у сільському господарстві й занесених у земельний кадастр 
країни, нині складає 4,25 млн га, або 54 % загальної площі території республіки. Орні землі займають 71,3 %, 
луки та пасовища – 27,4 %, хмільники, сади, виноградники, присадибні й дачні ділянки тощо – 1,3 %. У           
2007 р. сільське господарство забезпечило понад 3 % виробництва ВНП (в ЄС-15 – 2 %). Частка сільсько-
господарського сектору у виробництві валової доданої вартості в усіх галузях господарства має тенденцію до 
зменшення. Якщо у 1990 р. вона становила 8,8 %, то перед вступом у ЄС – зменшилася до 3,1 % у  2003 р. У 
наступні роки вона продовжувала зменшуватися й у 2011 р. уже становила 2,1 %

423
. Подібне простежується й 

щодо динаміки частки Чехії у світовому виробництві сільськогосподарської продукції, проте протягом 
останніх 20 років ця частка була нестабільною та коливалася з 2,47 % у 1990 р. до 1,44 % у 2011 р. (рис. 8.1). 
Темпи росту індексу сільськогосподарського виробництва за останні 20 років були неоднаковими через 
вплив кліматичних умов, коливання світових цін на сільськогосподарську продукцію, економічну ситуацію у 
країні й світі. Темпи розвитку сільського господарства з 1990 р. до 1992 р. мали тенденцію до спаду, потім 
зросли, а в період економічної кризи кінця 1990-х рр. – знову знизилися. Із 2000 р. почалося економічне 
зростання виробництва продукції сільського господарства (2,2 млрд дол. США у 2001 р.), який досяг свого 
піку у 2008 р., коли обсяги виробництва валової доданої вартості в сільському господарстві досягли 4,9 млрд 
дол. США (рис. 8.1). 

У період економічної кризи обсяги виробництва знову зменшилися до 3,9 млрд дол. США у 2009 р. (на 
9,1 %), а потім зросли до 4,2 млрд дол. у 2011 р.

424
. У 2011 р. загальні обсяги виробництва сільгосппродукції 

в поточних цінах становили 117,5 млрд чес. крон, а частка сільського господарства разом із лісництвом і 
рибальством у загальному виробництві продукції всіх галузей господарства країни – 1,9 %. Аналогічним був 
тренд виробництва продукції сільського господарства на одного жителя, яке зросло від 136 дол. США в 
найгіршому, з економічного погляду, 1992 р. до 472 дол. США у найкращому за роки самостійного існування 
Чеської Республіки 2008 р. У 2011 р. цей показник становив 399 дол. США.  
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Рис. 8.1. Валова додана  вартість сільського господарства  
Чеської Республіки в 1990–2011 рр. 

 
За останні 20 років кількість зайнятого населення в сільському господарстві має постійну тенденцію до 

зменшення. Якщо в 1993 р. у сільськогосподарському секторі (сільське господарство, лісове господарство й 
рибальство) було 331 тис. постійно зайнятих працівників, то у 2010 р. їх кількість скоротилася до 109,3 тис. 
осіб, тобто в три рази. Нині разом у сільському, лісовому господарстві та рибальстві зайнято менше 3 % від 
усіх працюючих у всіх секторах господарського комплексу країни (табл. 8.2). Цей показник значно нижчий від 
середнього по нових країнах-членах ЄС і майже дорівнює середньому по ЄС, що свідчить про прогресивність 
чеської економіки.  

Таблиця 8.2 
Роль сільськогосподарського сектора  

в економіці Чеської Республіки у 2000–2010 рр.* 
 

 
 
 
 

Рік 

Використання 
сільськогосподарських  

угідь 

Виробництво валової доданої 
вартості в сільськогосподар-
ському секторі (поточні ціни) 

Зайнятість  
у сільськогосподарському  

секторі (CZ-NACE A) 

 
тис. га 

частка   
в загальній 

площі країни,  
% 

 
млн чес. 
крон 

частка у виробництві 
валової доданої 

вартості всіх галузей 
господарства,  % 

 
тис. осіб 

частка  
від загальної 
зайнятості,  

% 

2000 4279,9 54,3 74 301 3,60 184,5 4,53 

2005 4258,5 54,0 71 691 2,55 145,9 3,56 

2006 4254,4 53,9 74 434 2,45 139,9 3,41 

2007 4249,2 53,9 79 068 2,39 130,2 3,10 

2008 4244,1 53,8 80 293 2,31 131,5 3,06 

2009 4239,0 53,7 64 204 1,90 126,0 3,04 

2010 4233,5 53,7 57 079 1,68 109,3 2,69 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
Структура зайнятого населення неоднакова в господарюючих суб’єктах господарювання. У структурі 

господарюючих фізичних суб’єктів, зайнятих сільськогосподарською діяльністю, переважають господарі-
одноосібники й члени родинних (сімейних) господарств. Причому в загальній кількості фізичних суб’єктів 
господарювання їх частка збільшилася з 69,3 % у 2000 р. до 74,6 % до 2010 р. при скороченні загальної 
чисельності працюючих у цих господарствах на 5 тис. осіб (рис. 8.2). Водночас зменшилася частка постійних 
і тимчасових робітників в особистих та фермерських господарствах при збільшенні числа працівників, 
зайнятих непрямою підприємницькою діяльністю, пов’язаною із сільським господарством. 

 

 
 

Рис. 8.2. Кількість зайнятого населення у фізичних і юридичних суб’єктах  

господарювання в сільському господарстві Чеської Республіки у 2000 і 2010 рр. 
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У структурі фізичних суб’єктів господарювання (спільні товариства, акціонерні товариства, кооперативи, 
торгові фірми тощо) протягом останнього десятиліття відбулись істотні зміни в зайнятості населення. 
Причому загальна чисельність зайнятого населення у фізичних суб’єктах господарювання зменшилася на    
31 тис. осіб. Частка постійних працівників за десятиліття зменшилася з 80,9 % до 62,7 % (рис. 8.2). Водночас 
значно зросла частка тимчасових робітників із 19,1 % у 2000 р. до 32,9 % у 2010 р., а також кількість 
працюючих власників і людей, зайнятих непрямою підприємницькою діяльністю

425
.  

У 2010 р. загалом у сільському господарстві ЧР працювало 186,1 тис. осіб, із яких основну частку 
складали постійно зайняті працівники. У просторовому відношенні кількість і структура працюючих за 
окремими категоріями неоднакова. Найбільшу кількість усіх сільськогосподарських працівників сконцентровано 
в краях із великими площами сільськогосподарських угідь – Середньочеському (27,2 тис. осіб), Південно-
моравському, Південночеському та краї Височіна, а найменша – у Карловарському й Ліберецькому краях та 
Празі (рис. 8.3). У розрахунку на 1000 жителів найбільша кількість сільськогосподарських працівників 
характерна для краю Височіна – 37,7 осіб. Порівняно високим цей показник є в Південночеському, 
Краловеградецькому й Пардубецькому краях. Найменше значення цього показника характерне для Праги 
(0,4 особи), Карловарського, Ліберецького, Злінського та Моравсько-Сілезького країв (рис. 8.3). 

 

 
 

Рис. 8.3. Загальна кількість і структура сільськогосподарських  
працівників у краях Чеської Республіки у 2010 р. 

 
Чеська Республіка має негативний торговий баланс виробництва й споживання сільськогосподарської 

продукції, забезпечуючи своє потреби лише на ¾. Більшість експорту й імпорту здійснюється в межах ЄС. 
Структура господарювання в Чеській Республіці змінилася в результаті проведення реформ, у тому числі 

приватизації державних господарств і деколективізації кооперативів. Обстеження, проведене ЄС у Чехії як 
країні – кандидатові на вступ до ЄС – у 2000 р., дало таку структуру сільськогосподарських підприємств              
(табл. 8.3). У середньому на господарство одного виробника – фізичної особи, тобто дрібного фермера, 
припадало  18 га оброблюваних земель, 5,9 голови великої рогатої худоби й 7,2 свиней. Робоча сила, зайнята 
в таких господарствах, становила у середньому 0,5 особи постійно зайнятих і 1,4 – сезонних працівників, звідки 
робимо висновок про високу, порівняно з Україною, продуктивність праці. На одне господарство – юридичну 
особу – припадало 886 га землі, 414  голів великої рогатої худоби і 1017 – свиней. В одному господарстві 
працювало в середньому 42,8 осіб на постійній основі й 10,4 – як сезонні робітники. У 2010 р. в сільському 
господарстві функціонувало 22 864 суб’єкти господарювання, із яких 19 781 були фізичними особами, а                  
3083 суб’єктів – юридичні особи (товариства, спілки, кооперативи, фірми тощо)

426
.  

Таблиця 8.3 
Структура сільськогосподарських підприємств Чеської Республіки у 2000 р.* 

 

Показник Кількість одиниць Частка, % 

Загальна кількість підприємств, одиниць 56 487 100 

Головний тип виробництва:   

- сільське господарство 54 158 95,8 

- лісове господарство      487  0,9 

- рибне господарство (аквакультура)     488  0,9 

- інші виробництва   1354  2,4 

Суб’єкти господарювання за правовою формою:   

- фізичні особи 53 460 94,6 

- юридичні особи    3027  5,4 

із них: торгові компанії    2107  3,8 

кооперативні фірми     746  1,3 

інші юридичні фірми      174  0,3 

* Складено за даними Чеського статистичного управління // www.czso.cz. 
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Серед юридичних суб’єктів господарювання переважають різноманітні товариства (79 %). Протягом 
2000–2010 рр. кількість господарських суб’єктів скоротилася на 16,1 % унаслідок зменшення кількості 
фізичних осіб, зайнятих сільським господарством. У структурі використання земельного фонду Чехії сталися 
кардинальні зміни, оскільки різко збільшилася частка дрібних землекористувачів. У 2010 р. понад 70 % 
господарюючих суб’єктів були власниками землеволодінь площею менше 50 га, серед яких домінували 
приватні господарства (рис. 8.4). У структурі оброблюваних земель найбільша частка припадала на 
сільськогосподарські підприємства, фірми й спілки, які мали у своєму розпорядження земельні ділянки 
площею понад 2 тис. га (рис. 8.4). Дещо менша частка земель припадала на господарюючі суб’єкти, що 
володіли ділянками площею від 1 до 2 тис. га. Частка приватних господарів із земельними ділянками до 50 га 
була найменшою (6 %).     

 

 
 

Рис. 8.4. Структура господарюючих суб’єктів і земельних угідь  
за розмірами земельних володінь у Чеській Республіці у 2010 р.  

 
У просторовому аспекті найбільше господарюючих структурних одиниць сконцентровано в краях зі 

значними масивами орних земель: Південноморавському (3,45 тис. одиниць у 2010 р.), Середньочеському 
(понад 3 тис. одиниць), Південночеському (2,64 тис. одиниць) і краї Височіна (2,14 тис. одиниць). Найменшу 
кількість господарюючих суб’єктів розміщено в Празі (66 одиниць), Карловарському (429) і Ліберецькому 
(1037 одиниць) краях.  

За період реформування значно зросла урядова підтримка сільського господарства, яка в 1995 р. 
складала 15 % чистого доходу, а в 1998 р. – уже 60 %. Уряд підтримує виробників через регулювання 
аграрного ринку й субсидії, зокрема, підтримуються такі види продукції: екологічне пальне, ріпак, м’ясне 
скотарство, також субсидуються процентні ставки із банківських позик.  

Агропромислова продукція забезпечує 4,5 % загального експорту й близько 6 % імпорту Чеської 
Республіки. Основні торгові партнерами – країни ЄС. Темпи зростання експорту агропромислової продукції 
вищі, ніж імпорту, проте пасивний баланс залишається, хоч і скорочується. Основні експортні продукти – 
напої, особливо пиво, овочі, фрукти, горілка, мед, продукти із них, олійне насіння, насамперед ріпакове, 
хміль, а також тваринницька продукція. Частка традиційних чеських продуктів, таких як хміль, цукор і пиво, 
істотно зменшилася. Головним критерієм експортності стає економічна вигода. Саме тому зростає частка 
експортованих високоякісних продуктів харчування, вироблених транснаціональними підприємствами 
харчової промисловості. 

В імпорті частка продуктів тваринництва менша, а рослинництва – більша, ніж в експорті. Лібералізація 
економіки сприяла росту зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією. Після скасування наявних у 
соціальній системі валютних обмежень різко зріс імпорт сільськогосподарської продукції в Чехію, особливо 
тропічних плодів і високоякісних продуктів харчування. Це мало велике соціальне значення, оскільки раніше 
дорогі продукти стали доступні широким верствам населення. 

Зростає експорт сільськогосподарської продукції в країни ЄС, зменшується – у СНД, але імпорт 
сільськогосподарської продукції зростає швидше. Цьому сприяють валютна стабільність чеської крони та 
вигідні правила митного регулювання. Імпортується сільськогосподарська продукція переважно з країн ЄС і 
країн, що розвиваються. 

Глобалізація світового та європейського аграрного ринку раціоналізує зовнішньоекономічну діяльність 
аграрного сектору Чехії. Сільське господарство не зацікавлене у виробництві власної продукції, якщо таку ж 
(або кращу) дешевше імпортувати. На цю продукцію зменшуються митні тарифи, це фактично свідчить на 
користь продовольчій безпеці держави, оскільки покращує якість харчування населення Чехії. 

 
8.4. Валове виробництво сільськогосподарської продукції 

 
На розвиток сільського господарства й валове виробництво його продукції, а також на територіальні 

відмінності впливають три основні фактори: економічний, особистісний і природне середовище. До 
економічних факторів відносять рівень оснащеності сільського господарства основними фондами, особливо 
сільськогосподарськими машинами, знаряддями обробітку ґрунту й засобами механізації. Важливе значення 
має застосування мінеральних та органічних добрив, що визначає рівень хімізації сільського господарства й  
урожайності сільськогосподарських культур. Особистісний фактор виражається не тільки в кількості зайнятих 
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у сільському господарстві, а й у рівні кваліфікації спеціалістів і керівних кадрів, віковій структурі зайнятого 
населення, проте в сучасних умовах на перший план виходить фактор приватної власності та особистого 
інтересу селян після проведення структурної реформи в сільському господарстві перед вступом у ЄС, 
пов’язаної з роздержавленням і декооператизацією  галузі, поширенням фермерства. Фактор географічного 
середовища охоплює природні умови території, родючість ґрунтів,  просторові зв’язки, земельну ренту й 
співвідношення суспільних і природних елементів, особливо у сфері оптимального використання комплексу всіх 
факторів, що виражається в географічному потенціалі сільськогосподарського виробництва окремих територій.   

Сільське господарство Чеської Республіки має високий рівень механізації виробництва, володіючи 
потужним машинним парком. Так, тракторний парк країни в останні роки помітно скоротився й складається з 
59 тис. одиниць із домінуванням малогабаритних тракторів. Галузь переведено на промислову основу, що 
виражається в постійному скороченні зайнятої робочої сили в галузі. Істотно підвищився також рівень 
хімізації сільського господарства, широко використовуються мінеральні й органічні добрива, гербіциди, 
пестициди та інсектициди, причому різко зменшилося внесення мінеральних добрив у ґрунт задля 
зменшення рівня забрудненості земель хімічними речовинами. Якщо в 1990 р. на 1 га сільгоспугідь 
уносилося 218 кг мінеральних добрив, то у 2010 р. воно скоротилося до 100 кг.  

Згідно з національною класифікацією видів економічної діяльності CZ-NACE-2009, сільське 
господарство разом із лісовим і рибальством формує сільськогосподарський сектор А. Безпосередньо до 
сільськогосподарського виробництва віднесено виробництво продукції рослинництва й тваринництва 
(сільськогосподарська продукція) та послуги несільськогосподарської вторинної діяльності (послуги 
сільськогосподарських служб і продукція несільськогосподарського походження). Сільськогосподарські 
послуги насамперед уключають оренду машин й обладнання. Виробництво сільськогосподарської продукції 
визначається переважно за сумою вартості продукції рослинництва й тваринництва. Вартість обсягів 
виробництва всіх видів продукції та послуг у сільськогосподарському секторі обчислюється переважно в 
поточних цінах, хоча в статистичних викладках використовують порівняльні або сталі ціни (нині порівняно з 
цінами 2000 р.).  

Таблиця 8.4 
Динаміка виробництва валової продукції сільського господарства  

Чеської Республіки у 2005–2012 рр., млн чеських крон (поточні ціни)* 
 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012** 

Сільськогосподарська продукція  97,7  97,3 115,6 111,9 93,5  97,8 113,7 116,8 

у т. ч.: 
   продукція рослинництва 

 
 50,0 

 
 49,5 

 
 66,4 

 
  62,5 

 
51,1 

 
 57,0 

 
 70,3 

 
71,8 

   продукція тваринництва  47,7  47,8  49,2   52,4 42,4  40,9  43,4 45,0 

Продукція сільськогосподарських служб   2,2    2,3    2,3     2,7   2,6     2,7    2,7 3,1 

Виробництво вторинної несільськогосподарської 
продукції  

 
   3,1 

 
  2,6 

 
   2,3 

 
   2,2 

 
  1,7 

 
   2,1 

 
   2,5 

 
2,5 

Уся продукція сільського господарства 102,9 102,3 120,2 119,8 97,8 102,6 118,9 122,4 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 
** Попередні дані. 

 
Динаміка виробництва валової продукції сільського господарства позитивна внаслідок поширення на 

Чехію програми підтримки аграрного сектору в рамках єдиної аграрної політики Європейського Союзу. Так, 
приріст вартості валової продукції у 2006 р., порівняно з 1998 р., склав 1,23 раза, тобто середньорічні темпи 
зростання виробництва досягли майже 3 %. Обсяги виробництва продукції сільського господарства останнім 
часом характеризуються нестабільністю зі щорічними коливаннями залежно від дії природних й економічних 
факторів. Якщо до 2008 р. обсяги загалом зростали, то в період економічної кризи вони помітно зменшилися. 
У 2011 р. загальний обсяг виробленої продукції наблизився до показників 2007–2008 рр., проте у 2012 р. 
знову знизився через несприятливі погодні умови й економічну кризу (табл. 8.4 і рис. 8.5). Помітне також  
зростання обсягів надання різноманітних послуг сільськогосподарським виробникам спеціалізованими 
службами. 

 
 

Рис. 8.5. Виробництво продукції сільського господарства  
Чеської Республіки у 2003–2012 рр. у сталих цінах 2000 р. 
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Простежено зміну співвідношення між часткою рослинництва й тваринництва в загальному обсязі 
продукції сільського господарства на користь рослинництва. Помітні є коливання цього показника за 
окремими роками, що пов’язано зі змінами у врожайності сільськогосподарських культур залежно від 
кліматичних умов того чи іншого року. Якщо у 2003 р. його частка становила 48,6 %, то у 2007 р. – зросла до 
57,5 %, а у 2009 р. дещо зменшилася (до 54,7 %). Нині в структурі валового виробництва аграрної продукції 
значно більшу частку дає рослинництво, значення якого з 2006 р. постійно зростало й у 2011 р. досягло     
61,8 %. Проте у 2012 р. через зниження рівня врожайності й зменшення валових зборів 
сільськогосподарських культур її частка знову зменшилася до 58,7 % (табл. 8.5). У 2012 р. вартість 
виробленої продукції рослинництва становила 71,8 млрд чес. крон, а тваринництва – 45 млрд чес. крон (у 
поточних цінах).  

Таблиця 8.5 
Динаміка частки рослинництва й тваринництва в загальному обсязі  

 сільськогосподарського виробництва Чеської Республіки у 2003–2012 рр., %* 
 

Показник 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Продукція рослинництва 48,6 56,3 51,2 50,9 57,5 54,4 54,7 58,2 61,8 58,7 

Продукція тваринництва 51,4 43,7 48,8 49,1 42,5 45,6 45,3 41,8 38,2 41,3 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
Щорічно в Чеській Республіці виробляють рослинницької продукції на суму 16–18 тис. чес. крон на 1 га 

оброблюваних сільськогосподарських угідь і тваринницької продукції на суму  11–13 тис. чес. крон.  Протягом 
останніх десяти років спостерігається тенденція до стабілізації цього показника. Найвищі обсяги виробництва 
сільськогосподарської продукції на 1 га сільгоспугідь були у 2004 і 2008 рр. (рис. 8.6). У 2008 р. в країні  
вироблено сільськогосподарської продукції на 1 га сільгоспугідь на суму понад 31 тис. крон (у сталих цінах 
2000 р.). У 2009–2012 рр. обсяги виробництва дещо зменшилися через зниження цін на окремі види 
продукції сільського господарства й зниження попиту на продукти харчування через падіння життєвого рівня 
населення внаслідок економічної кризи.  

 
 

Рис. 8.6. Виробництво сільськогосподарської продукції на 1 га оброблюваних  
сільськогосподарських угідь у Чеській Республіці у 2003–2012 рр. у сталих цінах 2000 р. 

 
Основна частка у виробництві продукції сільського господарства належить виробництву зернових, 

технічних і кормових культур у рослинництві й молочному тваринництву та свинарству – у тваринництві             
(рис. 8.7 і 8.8). Менше значення мають скотарство, птахівництво  й овочівництво. Спостерігається скорочення 
виробництва як рослинницької, так і тваринницької галузі, за деякими винятками. Так, у рослинництві у 2006 р., 
порівняно з 2005 р., збільшилося виробництво вівса, насіння ріпаку, конюшини, овочів і квітів, а також 
виробництво фруктів та овочів. Із продуктів тваринництва зросло виробництво вовни, риби, меду й воску. У  
2010 р., порівняно з 2008 р., зросла частка виробництво зернових і кормових культур, овочів та городніх 
культур. Проте у 2012 р. зменшилася частка виробництва зернових, технічних та кормових культур, овочів і 
картоплі через складні погодні умови. У тваринництві, порівняно з 2008 р., зменшилося виробництво молока, 
яєць, продукції свинарства, птахівництва й скотарства. Водночас збільшилася частка іншої рослинницької та 
тваринницької продукції з 1,40 % у 2008 р. до 1,44 % у 2012 р., а також збільшилася частка виробництва 
продукції сільськогосподарськими службами (із 2,22 % у 2008 р. до 2,55 % – у 2012 р.) (рис. 8.7).  

 

         
 

2010 р.                                                                    2012 р. 
 

Рис. 8.7. Частка окремих галузей у структурі виробництва валової продукції  
сільського господарства Чеської Республіки у 2010 і 2012 рр., %  
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Рис. 8.8. Структура виробництва абсолютних обсягів продукції основними галузями  
сільського господарства Чеської Республіки у 2011 і 2012 рр., млрд. чес. крон у поточних цінах 

 

У 2011 р., порівняно з 2010 р., зросли обсяги випуску продукції молочного тваринництва, кормо-
виробництва, скотарства й птахівництва, що забезпечило підвищення індексу сільськогосподарського 
виробництва на 10 % (табл. 8.6). Водночас у 2012 р. помітно зменшилося виробництво продукції зернового 
господарства, технічних культур, свинарства, картоплярства, виноградарства, а також яєць (рис. 8.8). Після 
економічної кризи протягом 2010–2012 рр. відбулося деяке збільшення випуску усієї валової продукції 
сільського господарства в поточних цінах, незважаючи на несприятливі кліматичні умови, зменшення 
фізичних обсягів виробництва й спад попиту на деякі види сільськогосподарської продукції.   

Таблиця 8.6  
Валова продукція сільського господарства Чеської Республіки у 2010–2012 рр.* 

 

Назва галузі, продукції 

Обсяг у фізичних  
одиницях 

Вартість (у поточних цінах),  
млн чес. крон 

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. ** 

Уся валова продукція - - - 102 674 117 880 122 374 

Валова продукція рослинництва - - - 56 951 70 252 71 806 

Пшениця, тис. т 4162 4914 3519 15 316 19 033 17 390 

Жито, тис. т 118 118 147 435 514 783 

Ячмінь, тис. т 1584 1814 1616 5082 7753 7750 

Овес, тис. т 138 164 172 357 568 761 

Кукурудза на зерно, тис. т 693 1064 928 2767 4040 4695 

Зернові, усього тис. т 6878 8285 6595 24 599 32 703 32 362 

Картопля, тис. т 665 805 662 2395 2104 2060 

Олійні культури, усього тис. т 1160 1184 1211 9951 13 075 14 846 

із них:  
       ріпак, тис. т 

 
1042 

 
1046 

 
1109 

 
8285 

 
11 246 

 
13 283 

       соняшник, тис. т 57 71 57 430 663 614 

Цукровий буряк, тис. т 3065 3899 3869 2152 3178 3115 

Хміль, тис. т 7,8 6,1 4,3 1036 783 616 

Фрукти, тис. т 121 112 138 1002 1088 1281 

Овочі, тис. т 151 205 169 1487 1542 1493 

Продукція тваринництва - - - 40 890 43 417 45 017 

Продукція скотарства (ВРХ, овець, 
кіз, свиней і коней), т живої ваги 

788 726 710 20 493 20 425 20 396 

Реалізація на забій, т живої ваги,  
у т. ч. великої рогатої худоби 

 
171 

 
170 

 
171 

 
6251 

 
6493 

 
6674 

           свиней 366 336 296 9031 8866 9318 

Реалізація м’яса птиці, тис. т 251 220 243 5073 4948 5810 

Молоко коров’яче, млн л 2612 2664 2741 18 422 21 159 20 512 

Яйця, млн штук 1220 1272 1150 2006 1807 2564 

* Складено за даними Чеського статистичного управління. 
** Попередні дані. 

 
У Чеській Республіці найбільше продукції рослинництва виробляють у Середньочеському, Південно-

моравському, Південночеському, Оломоуцькому та Устецькому краях і краї Височіна. Найменші обсяги 
виробництва рослинницької продукції продукуються в Карловарському, Ліберецькому та Злінському краях. 
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За обсягами виробництва тваринницької продукції на першому місці стоїть Середньочеський край, на 
другому – край Височіна, а на третьому – Південночеський край. Найменші обсяги виробництва продукції 
тваринництва характерні для Карловарського й Ліберецького країв. 

 
8.5. Рослинництво 

 
Основний засіб виробництва в сільському господарстві Чеської Республіки – земля. Через  невелику 

площу території та гірський рельєф на значній частині Чехії в сільськогосподарському виробництві 
використовується понад половина всіх земель. Інші території зайняті лісами, водними об’єктами, болотами й 
невикористовуваними угіддями. Загальна площа земель несільськогосподарського призначення у 2012 р. 
становила 3662 тис. га. Загальна площа земель, які використовуються в сільському господарстві Чехії, 
щорічно зменшується. Якщо в 1990 р. сільськогосподарські угіддя займали 4288 тис. га, то у 2012 р. –              
4224 тис. га. Натомість зростає площа лісів, ставків і забудованих територій. У структурі сільгоспугідь 
зменшується площа ріллі, а зростають площі під виноградниками, садами, луками й пасовищами. Більше ніж 
утричі збільшилася площа під ставками, які використовують для розведення риби. На 2006 р. площа під 
ставками досягла 161 тис. га (табл. 8.7). Частка сільськогосподарських угідь у загальній площі країни нині 
становить 53,6 %. Цей показник найвищий в окремих окресах Устецького (Лоуні та Літомержіце) і 
Краловеградецького країв (окрес Градець-Кралове), а також у краї Височіна й окремих районах Центральної 
Чехії (окрес Колін), Південної й Центральної Моравії (рис. 8.9). Найнижча частка сільськогосподарських угідь 
у загальній площі території спостерігається в Карловарському, Устецькому та Ліберецькому краях унаслідок 
домінування гірського рельєфу й використання сільгоспугідь для відкритої розробки покладів бурого вугілля в 
кар’єрах. Чеська Республіка займає п’яте місце серед 28 країн-членів ЄС за часткою сільськогосподарських 
угідь у загальній площі території країни. 

 

 
 

Рис. 8.9. Частка сільськогосподарських угідь у загальній площі території  
окресів і країв Чеської Республіки у 2010 р. 

 
За 20 років із 1990 до 2006 рр. площа ріллі зменшилася на 179 тис. га, тоді як  природних кормових угідь 

– збільшилася на 143 тис. га, а також зросла площа лісів і ставків (відповідно, на 19 і 110 тис. га) (табл. 8.7 і 
рис. 8.10). У наступні роки площа ріллі й хмільників зменшувалася, тоді як збільшилися площі луків і 
пасовищ, а також лісів. У 2012 р. площа сільськогосподарських угідь скоротилася до 4224 тис. га, тоді як 
несільськогосподарські землі збільшилися до 3662 тис. га за рахунок зростання площ під лісопосадками й 
ставками (табл. 8.7). Такі зміни в структурі використовуваних сільгоспугідь зумовлені впровадженням у Чехії 
основ спільної аграрної політики ЄС, уведенням ним квот на виробництво певних видів сільсько-
господарської продукції та екологізацією сільського господарства.  

Таблиця 8.7 
Використання земель у Чеській Республіці в 1990–2012 рр., тис. га на кінець року* 

 

 
 

Рік 

Сіль-
сько-
госпо-

дарські 
угіддя 

У тому числі  
Несільсько- 

господарські 
землі 

У тому числі 

орні 
землі 

хміль-
ники 

виноград- 
ники 

луки  
й 

 пасовища 

 
ліси 

 
ставки 

1990 4288 3219 11,5 16 833 3599 2630 51 

2000 4280 3082 11,2 15,6 961 3607 2637 159 

2006 4254 3040 10,8 18,9 976 3632 2649 161 

2008 4244 3026 10,8 19,1 980 3642 3653 163 

2010 4233 3008 10,6 19,4 986 3653 2657 163 

2011 4229 3000 10,5 19,5 989 3657 2660 163 

2012 4224 2993 10,4 19,6 992 3662 2662 164 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 
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Рис. 8.10. Динаміка змін площі ріллі в Чеській Республіці в 1993–2010 рр. 

 
У 2007 р. загальна площа орних земель (ріллі) становила 3032 тис. га, а на кінець 2010 р. – зменшилася 

на 24 тис. га і складала 3008 тис. га (рис. 8.10). На кінець 2012 р. площа орних земель ще більше 
зменшилася і становила 2993,2 тис га, або 38 % від усієї площі території країни. На кожного жителя країни 
нині припадає в середньому близько 0,40 га сільськогосподарських угідь і 0,29 га ріллі. Найбільші площі ріллі 
зосереджено в Середньочеському краї (553 тис. га), у якому розорано понад половину території. Найменші 
площі орних земель зосереджено в Карловарському (16,9 % від площі території краю) й Ліберецькому           
(21,6 %) краях (рис. 8.11).  

 

 
 

Рис. 8.11. Частка ріллі в загальній площі території країв Чеської Республіки у 2006 р. 
Джерело : http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/62002C1C0D/$File/213108K1.doc 

 
На районному рівні найвища частка ріллі в земельній площі території характерна для окресів Мельнік, 

Кладно, Прага-схід, Лоуні, Літомержіце, Колін, Млада-Болеслав, Кутна Гора, Німбурк, Зноймо, Бржецлав, 
Тршебіч, Йїчин, Простейов, Кромержиж, Опава та інших окресів Центральної Чехії, Південної Моравії й краю 
Височіна. Найменшу частку ріллі в загальній площі території окресів спостерігають в окресах Соколов, Брно-
мєсто, Фрідек-Містек, Мост, Тепліце, Всетін, Дечин, Єсенік й ін. (рис. 8.12) через наявність гірського рельєфу 
або урбанізованих зон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 8.12. Частка ріллі в загальній площі території окресів  

і країв Чеської Республіки у 2009 р.  

 
У структурі сільськогосподарських земель основна частка припадає на орні землі  (71,1 % у 2010 р. і 

70,6 % у 2012 р.). Їх частка в загальній площі території країни нині становить 38 %. На другому місці 
перебувають угіддя, зайняті багаторічними кормовими травами (рис. 8.13). Хмільниками й виноградниками 
зайнято невеликі площі (табл. 8.7 і рис. 8.13). Найвищий рівень розораності території (75–88 % від загальної 
площі сільгоспугідь) мають Південноморавський (88,7 %) і Середньочеський  краї та край Височіна, де 
домінує рівнинний і горбистий рельєф. Особливо виділяються окреси Колін, Кладно, Млада-Болеслав і 
Німбурк у Середньочеському краї, Зноймо й Вишков – у Південноморавському, де рівень розораності 
сільгоспугідь досягає 95 % і більше. Найнижчий рівень розораності території мають Карловароський (35,3 % 
від загальної площі сільгоспугідь) і Ліберецький (39,1 %) краї, де домінує гірський рельєф і частина земель 
використовується під вугільні кар’єри. Простежено чітку тенденцію в останні десятиліття до зменшення 
посівних площ, зайнятих сільськогосподарськими культурами, через збільшення площ лук і пасовищ, 
виноградників, лісів, ставків, забудованих ділянок і природоохоронних територій. Так, загальна посівна 
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площа сільськогосподарських культур у 2010 р. становила 2496 тис. га (2687 тис. га у 2002 р.). У 2013 р. вона 
зменшилася ще більше й складала 2477 тис. га, що на 12 % менше, ніж у 2000 р., і на 24,3 % менше, ніж у 
1990 р. 

 
 

Рис. 8.13. Структура сільськогосподарських угідь 

 Чеської Республіки на 01.01.2011 р. 

 
В аграрному секторі Чехії помітно переважають невеликі господарства із площею землекористування 

до 5 га, частка яких у загальній кількості господарств – 61 %. Великі господарства, що мають площу понад 
100 га, становлять лише 7,6 % від загальної кількості. Проявляється тенденція до укрупнення господарств, 
зменшення їх загальної кількості переважно за рахунок дрібних господарств із площею менше 10 га               
(табл. 8.8). 

Таблиця 8.8 
Розподіл господарств за площею в аграрному секторі  

Чеської Республіки у 2006 і  2009 рр.* 
 

 
Рік 

Загальна 
кількість 

господарств 

Із них площею, га 

до 4,99 5–9,99 10–49,99 50–99,99 100–499,99 
понад 

500 

2006 р. 54 639 33 259 5848 9462 1864 2259 1897 

2009 р. 47 618 24 096 5623 9628 2327 2573 1796 
* Складено за даними Чеського статистичного управління // www.czso.cz. 

 
Найбільшу кількість господарств сконцентровано в Південноморавському (10 238 у 2009 р.), 

Середньочеському (5216) і  Південночеському (4542) краях, а найменше – у столичному регіоні (м. Прага) 
(617), Карловарському (657) і Ліберецькому (1842) краях. Найбільші господарства, які мають площі 
сільськогосподарських угідь понад 500 га, зосереджено в Середньочеському (271), Південночеському, 
Південноморавському краях і в краї Височіна. Дрібні господарства характерні для Південноморавського, 
Злінського країв і південно-східної частини краю Височіна (рис. 8.14). У Карловарському, Устецькому й 
Пльзеньському краях та деяких районах Середньочеського краю  частка таких господарств невелика.   

 

 
 

Рис. 8.14. Частка фермерських господарств із площею  
сільськогосподарських угідь менше 10 га в Чеській Республіці у 2009 р. 

 
Чеська Республіка виділяється серед країн світу високим рівнем механізації й хімізації сільського 

господарства, проте вона ще значно поступається більшості країн-членів ЄС за цими показниками, а також 
за продуктивністю рослинництва на 100 га сільгоспугідь (наприклад, порівняно з Німеччиною,  – у 2,5 раза). 
За даними ФАО, у землеробстві ЧР використано 464,6 тис. т мінеральних добрив і внесено на 1 га угідь      
109 кг добрив (81 кг/га – азотних, 64 кг/га – фосфорних і 14 кг/га – калійних добрив). Споживання добрив 
протягом останніх 15 років зменшувалося через екологічні обмеження, які впроваджує Європейський Союз 
відповідно до вимог спільної аграрної політики. Нині воно стабілізувалося й у 2012 р. на 1 га сільгоспугідь 
внесено 113,2 кг мінеральних добрив

427
. 
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 Vybrané ukazatele zemědělství v České republice [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ 
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Розвиток рослинництва в Чехії ґрунтується на наявності значних площ сільгоспугідь, придатних для 
вирощування різноманітних культур помірного поясу. Останнім часом у Чехії простежено тенденцію до 
зменшення розмірів посівних площ сільськогосподарських культур. Якщо в 1993 р. загальна площа, зайнята 
усіма культурами, становила 3179 тис. га, то у 2013 р. вона зменшилася до 2477 тис. га

428
. Тільки протягом             

2001–2013 рр. загальна площа посівів усіх культур скоротилася на 18 %. Нині в структурі всіх посівних площ 
домінують зернові культури (58,2 % у 2012 р.). Другу позицію займають технічні культури, на які припадає 
близько 1/5 усіх посівних площ, зайнятих сільгоспкультурами (рис. 8.15 і табл. 8.9). Кормові культури за 
зайнятими посівними площами займають третю позицію. На інші культури припадає незначна частка 
посівних площ сільгоспугідь (менше 5 %) (рис. 8.15). 

 

 
 

Рис. 8.15. Структура посівних площ сільськогосподарських культур 
 у Чеській Республіці у 2012 р.  

Таблиця 8.9 
Посівні площі основних сільськогосподарських культур у Чеській Республіці у 2002–2012 рр., тис. га* 
 

 
 

Рік 

 
Загальна 
посівна 
площа  

У тому числі 

 
зернові 

культури 

 
пше- 
ниця 

 
жито 

 
ячмінь 

 
овес 

кукуру-
дза  
на  

зерно 

 
бобові 
куль-
тури 

 
цукрові  
буряки 

 
ріпак 

 
карто- 

пля 

2002 2686 1562 849 35 488 61 71 34 75 313 38 

2003 2571 1452 648 42 550 77 78 31 77 251 36 

2004 2666 1607 863 59 469 59 88 26 71 259 36 

2005 2658 1593 820 47 522 52 80 39 66 267 36 

2006 2586 1527 782 22 528 58 85 39 61 292 30 

2007 2587 1561 811 38 499 59 93 31 54 338 32 

2008 2569 1553 802 43 482 49 108 22 50 357 30 

2009 2545 1528 831 38 455 50 92 29 52 355 29 

2010 2496 1460 834 30 389 52 100 31 56 369 27 

2011 2488 1468 863 25 373 45 110 22 58 373 26 

2012 2481 1454 815 31 382 51 110 20 61 401 24 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 

Відповідно до вартісної оцінки продукції сільського господарства, головними галузями в рослинництві 
Чехії виступають вирощування зернових (45 % усієї продукції рослинництва у 2012 р. і 27 % валової продукції 
сільського господарства), технічних культур (відповідно, 27 і 16 %) і кормових культур (відповідно, 14 % і         
8 %). Частка овочевих та олійних культур, картоплі й фруктів є невеликою (рис. 8.16). Помітна тенденція до 
росту значення зернових культур у структурі виробництва продукції рослинництва. Їх частка зросла з 39 % у 
2000 р. до 45 % у 2012 р. Водночас зменшилася частка всіх інших видів рослинницької продукції (рис. 8.16). 

 

 
 

Рис. 8.16. Структура виробництва рослинницької продукції в поточних цінах  

у Чеській Республіці у 2000 і 2012 рр., %  
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Серед зернових найбільше значення має вирощування пшениці та ячменю; жито й овес займають 
другорядне місце. З олійних культур понад ⅔ припадає на ріпак, вирощування якого зростає відповідно до 
прийнятої в ЄС програми виробництва біопального (етанолу). Досить значне виробництво маку (32 тис. т). Із 
кормових культур найбільше вирощують кукурудзу, половина вартості якої припадає на зерно, а частина – на 

корм худобі. Із технічних культур певне значення має вирощування цукрових буряків. 
У просторовому аспекті найбільше рослинницької продукції виробляють у Середньочеському краї, який 

у 1,5 раза більше виробляє її порівняно з другим за рейтингом – Південноморавським – краєм (рис. 8.17). 
Наступні місця займають Височіна й Південночеський край. Найменше рослинницької продукції випускають у 
Карловарському, Ліберецькому, Злінському та Моравсько-Сілезькому краях, для яких характерні менші 
площі орних земель через поширення гірського рельєфу й залісненість території. 

 

 
 

Рис. 8.17. Виробництво продукції рослинництва  
в краях Чеської Республіки у 2011 і 2012 рр. 

 
Головна галузь у рослинництві Чеської Республіки – вирощування зернових культур. Аналіз змін у 

виробництві рослинницької продукції засвідчує, що вирощування зернових культур та їх посівні площі 
загалом є стабільними, але за період із 2000 р.  до 2006 р. посіви під зерно зменшилися більше ніж на          
100 тис. га, хоча на валових зборах це мало позначилося. Загальна посівна площа зернових культур у           
2012 р. зменшилася до 1454  тис. га проти 1648 тис. га у 2000 р. (рис. 8.18). Частка посівів усіх зернових 
культур у загальній структурі посівів усіх сільгоспкультур нині становить 58,2 % (рис. 8.15). Посівні площі 
пшениці, ячменю, вівса й картоплі протягом останніх 10 років дещо зменшилися, проте зросли площі посів 
кукурудзи на зерно, ріпаку та цукрових буряків (табл. 8.9). Водночас посівні площі жита зазнавали щорічних 
коливань залежно від попиту на внутрішньому ринку й погодних умов. 

 

 
 

Рис. 8.18. Посівні площі та врожайність зернових культур  
у Чеській Республіці у 2000–2012 рр. 

 
Нині в структурі посівних площ зернових культур домінують пшениця озима та ярий ячмінь, на які 

припадає понад 72 % усіх посівних площ зернових культур. На третьому місці за розмірами площ перебуває 
кукурудза. Частка вівса, тритікале й жита є незначною (рис. 8.19). 
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Рис. 8.19. Структура посівних площ зернових культур у Чеській Республіці у 2013 р. 

 
У ЧР спостерігають помітні територіальні відмінності в концентрації посівів й обсягах виробництва 

зернових культур. Найбільші площі посівів зернових культур сконцентровано в Середньочеському (283 тис. га) і 
Південноморавському краях (212 тис. га), де їх частка в загальній площі території становить, відповідно 27 і 
30 % (рис. 8.20). Дещо менша концентрація посівів зернових культур характерна для Височіни, 
Південночеського, Пльзеньського, Пардубецького й Оломоуцького країв. Найменша частка посів зернових 
культур у загальній площі території властива для Карловарського та Ліберецького країв, де домінує гірський 
рельєф і менш родючі ґрунти. 

 
 

Рис. 8.20. Частка посівних площ зернових культур у загальній  

площі території країв Чеської Республіки у 2006 р., % 
 

Для валового виробництва зерна в Чехії характерне коливання за роками залежно від сприятливості 
погодних умов (рис. 8.21). За 1993–2010  рр. найбільший збір зерна припадає на 2004 р. (8,78 млн т) і             
2008 р. (8,37 млн т). Урожайними були також 1997, 1999, 2001, 2005 та 2007–2010 рр., коли валовий збір 
перевищував 7 млн т зерна (рис. 8.21). Найменше зерна збирали через погані природні умови в 
неврожайному 2003 р. (5,8 млн т). У 2011 р. зібрано 8,28 млн т зернових культур, а разом із зернобобовими –  
8,35 млн т. Досягнуто рекордно високої врожайності зернових культур (56 ц/га) (табл. 8.10). Проте у 2012  р. 
через несприятливі погодні умови обсяги виробництва зернових культур зменшилися до 6,63 млн т. У 
валовому виробництві зерна провідне місце належить пшениці (59 % від валового збору зернових культур). 
Друге місце займає ячмінь, валові збори якого дещо зменшилися (1,6 млн т у 2012 р. проти 2,33 млн т у           
2004 р.), однак досягнуто високої врожайності (48,7 ц/га проти 49,7 ц/га у 2004 р.) завдяки рекордній 
урожайності ярого ячменю (49,5 ц/га у 2011 р.) за останні 10 років. Також у 2011 р. зібрано 1064 тис. т 
кукурудзяного зерна, що рекордно за останні 30 років при рекордній урожайності 87,9 ц/га (табл. 8.10). У 
2012 р. обсяги виробництва кукурудзи на зерно зменшилися до 928 тис. т. 

 

 
 

Рис. 8.21. Динаміка валових зборів основних зернових культур у Чеській Республіці в 1980–2012 рр. 
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Таблиця 8.10 
Урожайність зернових культур у Чеській Республіці у 2000–2012 рр., ц/га* 

 

Зернова культура 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Усі зернові культури 39,1 47,5 45,3 53,7 50,8 47,0 56,0 45,3 

Пшениця 42,1 50,5 48,6 57,7 52,4 49,9 56,9 43,2 

Жито 34,2 41,9 47,3 48,3 46,3 39,1 47,4 48,1 

Ячмінь 32,9 42,1 38,0 46,5 44,0 40,7 48,7 42,3 

Овес 27,1 29,2 27,0 31,8 33,2 26,4 36,3 33,9 

Кукурудза на зерно 64,3 71,7 68,0 75,4 84,5 67,1 87,9 77,8 

Інші зернові культури 34,6 36,8 36,3 39,9 38,4 33,5 40,4 38,0 

Усі зернові й зернобобові 
культури 

38,7 47,0 44,8 53,2 50,3 46,4 55,6 45,0 

* Складено за даними Чеського статистичного управління. 
 

У ЧР спостерігаються помітні територіальні відмінності в обсягах виробництва зернових культур, як і в 
концентрації їх посівних площ. Найбільше зернових культур зібрано в Середньочеському, Південно-
моравському й Південночеському краях та Височіні (рис. 8.22 і 8.23). Найменше зернових культур було 
зібрано в Карловарському та Ліберецькому краях, де домінує гірський рельєф, поширені менш родючі ґрунти 
й гірші погодні умови для вирощування зернових культур.  

 

 
 

Рис. 8.22. Виробництво зернових культур у краях Чеської Республіки  
у 2011–2012 рр., млн чес. крон (у поточних цінах) 

 

 
 

Рис. 8.23. Валові збори зернових культур у краях Чеської Республіки у 2005–2010  рр. 

 
Чехія відзначається, порівняно з Україною, високою врожайністю зернових культур: 39,1 ц/га (2000 р.), 

54,2 ц/га (2004 р.) і 56,0 ц/га (2011 р.) (рис. 8.17). За рівнем урожайності зернових культур вона випереджає 
багато країн-членів ЄС, проте ще поступається провідним виробникам зерна в Європі. Середня врожайність 
пшениці в Чехії у 2006 р. досягла 44,9 ц/га, але, порівняно з найбільш розвинутими європейськими країнами, 
це значно менше. Так, у цей же рік з 1 га у Великобританії збирали пшениці по 80,4 ц, в Ірландії – 91,5 ц, 
Бельгії – 81,7 ц. Після вступу в ЄС Чехія в умовах жорсткої конкуренції при неможливості збільшити посівні 
площі змушена нарощувати врожайність усіх зернових культур. Їй удалося дещо підняти рівень врожайності 
багатьох культур. Так, у врожайному 2011 р. урожайність пшениці досягла рекордного рівня за останні                
20 років – 56,9 ц/га. Урожайність жита в Чехії у 2006 р. становила 33,3 ц/га, а у 2011 р. досягла 47,4 ц/га, що 
відповідає рівню Данії й країн Бенілюксу, проте ще поступається рівню Німеччини та Великобританії. Ячменю 
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в Чехії з 1 га тепер отримують по 48,7 ц/га, проте це ще значно менше, порівняно з такими лідерами в 
Європі, як Бельгія, Великобританія та Німеччина. Також зросла врожайність інших зернових культур, із 
багатьох із яких досягнуто рекордного рівня врожайності за останні 20 років (табл. 8.10), проте у 2012 р. 
через несприятливі погодні умови врожайність усіх зернових культур зменшилася, за винятком жита             
(табл. 8.10). 

Зерно широко використовують для виготовлення хлібобулочних виробів, серед яких найпопулярніші – 
різні сорти хліба, рулети й солодке печиво. Щорічне споживання зернових на одного жителя коливається в 
межах 100–120 кг у перерахунку на муку (рис. 8.24). Водночас скорочується споживання хліба. Якщо в           
1993 р. на одного жителя припадало 60,3 кг хліба, то у 2012 р. це становило 41,3 кг. У країні щорічно все 
більше споживається пшеничного й здобного печива (44,5 кг у 1993 р. і 67,9 кг у 2011 р.) на одного жителя 
(рис. 8.24).  

 

 
 

Рис. 8.24. Споживання муки й хлібопекарських виробів на одного жителя в рік у 1994–2012 рр. 

 

Провідні зернові культури в зерновому господарстві Чехії – це пшениця та ячмінь. Частка 
зернобобових культур (гороху, чечевиці, фасолі й інших культур) у загальному обсязі невисока. Пшениця 
займає ⅓ усіх посівних площ і дає майже 60 % усього врожаю зернових культур, за абсолютного домінування 
озимої пшениці, на яку припадає майже 95 % усього збору цієї культури. У 2012 р. загальна посівна площа 
орних земель, зайнятих під озимою пшеницею, становила 746 тис. га (рис. 8.25). Площа посівів ярої пшениці 
зростає й у 2012 р. становила 69,4 тис. га. Озима пшениця, завдяки використанню зимово-весняних запасів 
вологи й поживних речовин у ґрунті, відзначається значно вищою врожайністю, ніж яра її різновидність. 
Частка посівів ярої пшениці в загальній площі посівних площ країни у 2011 р. становила всього 2,3 %. В 
останньому десятиріччі простежено тенденцію до збільшення валових зборів й урожайності пшениці. У            
2000 р. урожайність становила 42,1 ц/га. У 2006 р. зібрано з 1 га озимої пшениці 44,9 ц, а ярої – лише                  
33,6 ц/га. Найвища врожайність пшениці була у 2008 р. – 57,7 ц/га. У 2011 р. урожайність всієї пшениці 
становила 56,9 ц/га, причому отримано рекордний рівень для ярої пшениці – 44,1 ц/га (табл. 8.11). У 2012 р. 
урожайність й валові збори пшениці обох видів знизилися через несприятливі погодні умови і зменшення 
посівних площ (табл. 8.10, рис. 8.21 і рис. 8.25).  

 

 
 

Рис. 8.25. Динаміка посівних площ пшениці в Чеській Республіці у 2001–2013 рр. 

 
Основні посіви пшениці зосереджено на родючих землях у долинах Південної Моравії, Полабської 

низовини, Центральній Чехії, де вони займають понад ⅓ орних земель. Найбільші площі зайнято пшеницею в 
Середньочеському (172,5 тис. га у 2011 р.), Південноморавському (114,7 тис. га) і Південночеському                
(77,9 тис. га) краях. Тут також збирається й найбільше пшениці (табл. 8.11 і рис. 8.26). Так, у 2011 р. в 
Середньочеському краї зібрано 995 тис. т озимої й 55,2 тис. ярої пшениці, у Південноморавському – 649 тис. т 
озимої та 26,6 тис. т ярої пшениці й у Південночеському (426 тис. т озимої та 22 тис. т ярої пшениці) краях. 
Найменші площі зайнято пшеницею в приміських господарствах Праги, у Ліберецькому й Карловарському 
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краях. У цих же краях збирають найменшу кількість зерна цієї культури (рис. 8.26). У 2011 р. загальний 
валовий збір озимої пшениці в країні становив 4660 тис. т, що дещо менше ніж у 2004 р. (4775 тис. т). У   
2011 р. валовий збір ярої пшениці становив 253 тис. т. Загалом зібрано усіх сортів пшениці 4913 тис. т, проте 
ще не досягнуто найурожайнішого 2004 р., коли зібрано 5043 тис. т усієї пшениці (рис. 8.21). Порівняно із 
сусідніми країнами, на одного жителя в Чехії збирають значно більше пшениці (щорічно понад 400 кг). 

Таблиця 8.11 
Посівні площі, валові збори та врожайність озимої і ярої пшениці  

в краях Чеської Республіки у 2011 р.*  
 

 
Край 

Озима пшениця Яра пшениця 

посівна 
площа, га 

урожайність, 
ц/га 

валовий 
збір, т 

посівна 
площа, га 

урожайність, 
ц/га 

валовий 
збір, т 

Чеська Республіка 805 779 57,8 4 660 196 57 353 44,1 252 851 

Головне місто Прага     4142 64,4   26 678 474 48,0    2276 

Середньочеський 167 912 59,2 994 722 12 314 44,8 55 221 

Південночеський   77 680 54,8 425 881 5060 43,4 21 935 

Пльзеньський   60 070 55,2 331 450 3658 43,1 15 768 

Карловарський   12 432 55,2   68 756 563 43,3    2440 

Устецький   59 951 59,9 359 335 8105 44,3 35 903 

Ліберецький   10 830 55,8   60 470 2061 42,5    8761 

Краловеградецький   52 600 59,5 312 835 4309 44,1 18 996 

Пардубецький   49 551 57,7 285 733 3501 43,4 15 183 

Край Височіна   70 429 54,7 385 591 4730 42,5 20 102 

Південноморавський 112 424 57,8 649 366 5880 45,3 26 629 

Оломоуцький   53 425 61,6 328 978 2477 45,1 11 159 

Злінський  34 078 59,7 203 470 1839 45,1    8302 

Моравсько-Сілезький   40 255 56,4 227 113 2382 42,7 10 117 
 * Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
Найвищі врожаї збирають у долинах південної частини Моравії (понад 50 ц/га). У 2011 р. найбільшу 

урожайність озимої пшениці зафіксовано в Оломоуцькому краї, приміських господарствах Праги (66,4 ц/га), а 
також у Середньочеському, Устецькому, Злінському й Краловеградецькому краях (табл. 8.11 і рис. 8.26). 
Найнижчу врожайність озимої пшениці у 2011 р. простежено в Південночеському краї та  Височіні (54,7 ц/га). 

 

 
 

Рис. 8.26. Валові збори й урожайність озимої пшениці  
в краях Чеської Республіки у 2011 р. 

 
Друга за значенням культура в зерновому господарстві Чехії – ячмінь. Його посіви займають 15,4 % 

усіх посівних площ, зайнятих сільгоспкультурами, і забезпечують близько 22 % валового збору зерна. 
Останнім часом посівні площі ячменю зменшуються (табл. 8.9 і рис. 8.27). У 2011 р. загальна площа посівів, 
зайнятих ячменем, становила 373 тис. га (близько 25 % усіх посівних площ зернових культур). Переважає 
вирощування ярого ячменю (272 тис. га), озимі його посіви забезпечують лише ¼ всього збору цієї культури, 
хоча врожайність озимого ячменю в окремі роки дещо вища (у 2011 р. – 46,4 ц/га), ніж ярого ячменю, проте в 
окремі роки за сприятливих погодних умов урожайність ярого ячменю буває вищою (наприклад у 2002, 2003, 
2011 і 2012 рр.). Загалом із 1990 р., коли зібрано понад 3 млн т ячменю, його валові збори мали тенденцію 
до зменшення й в останні 10 років коливалися в межах 1,6–2,3 млн т (рис. 8.21). У 2011 р. в країні зібрано 
468 тис. т озимого та 1346 тис. т ярого ячменю, проте у 2012 р. валові збору помітно зменшилися. 

Ячмінь у Чехії використовують для приготування солоду, який необхідний у пивоварній галузі. Посіви 
технічного (пивоварного) ячменю зосереджено в головних районах вирощування пшениці. Найкращі сорти 
ячменю висівають у цукровосіючих районах Південної й Центральної Моравії (галацький, кромержизький 
ячмінь). Кормовий ячмінь вирощують практично повсемістно. Найбільші площі озимого ячменю сконцентровано в 
Середньочеському (20 тис. га), Південночеському, Пльзеньському краях і Височіні. Найменші площі, зайняті 
ячменем, розміщено в приміських господарствах Праги, Карловарському й Злінському краях (рис. 8.28). За 
валовими зборами озимого ячменю виділяються Середньочеський (94 тис. т у 2011 р.), Пльзеньський                 
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(77 тис. т), Південночеський (72 тис. т) краї та Височіна. Найвищу врожайність озимого ячменю зафіксовано у 
2011 р. у приміських господарствах Праги (56,7 ц/га), Оломоуцькому (50,8 ц/га), Південноморавському й 
Устецькому краях (по 49,0 ц/га) (рис. 8.28). Найнижча урожайність озимого ячменю характерна для господарств 
Височіни (44,4 ц/га), Південночеського (44,7 ц/га) та Моравсько-Сілезького (44,7 ц/га) країв. Під ярим ячменем 
найбільші площі зайнято в Середньочеському, Південноморавському, Оломоуцькому краях і Височіні (від 55 до 
34 тис. га). Тут збирають найбільше ярого ячменю (понад 60 % валового збору в країні). Найменше ярого 
ячменю вирощують у приміських господарствах Праги, у Карловарському та Ліберецькому краях (11–16 тис. т), 
як і озимого (рис. 8.28). 

 
 

Рис. 8.27. Динаміка посівних площ ячменю в Чеській Республіці у 2001–2013 рр. 

 

 
 

Рис. 8.28. Посівні площі, валові збори й урожайність  
усіх видів ячменю в краях Чеської Республіки у 2011 р.  

 

Значно меншу частку і в посівних площах зернових, і у валовому зборі зернових культур займають 
кукурудза на зерно (відповідно, 8,2 і 12,8 % у 2011 р.), овес (3 і 2 %) та жито (1,7 та 1,4 %). Кукурудзу 
вирощують як основну кормову культуру, проте частину врожаю використовують для виробництва крохмалю, 
спирту, муки, кормових сумішей. Дві третини посівів кукурудзи призначено на силос і зелену масу на корм 
худобі. Кукурудзу на зерно переважно висівають у долинах Південної Моравії, менше – у центральних 
районах Моравії, тоді як у всіх регіонах країни її вирощують на силос. 

 

 
 

Рис. 8.29. Динаміка посівних площ кукурудзи на зерно  

в Чеській Республіці у 2001–2013 рр. 

 
Частка посівів кукурудзи на зерно в загальній площі посівів усіх культур у 2012 р. становила 4,4 %. 

Протягом останніх десяти років посівні площі кукурудзи на зерно значно збільшились: із 39,3 тис. га у 2000 р. 
до 107,9 тис. га у 2008 р. і 121 тис. га у 2011 р. (рис. 8.29). Відповідно, зросли валові збори цієї культури та її 
врожайність (табл. 8.10). Якщо у 2000 р. зібрано 304 тис. т, то у 2011 р. – 1064 тис. т, що є рекордом за всі 
роки існування Чехії (рис. 8.30). У цьому ж році досягнуто рекордного врожаю кукурудзи – 87,9 ц/га, що дещо 
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перевищило рівень 2002 р. (87,3 ц/га). У неврожайному 2012 р. зібрано 928 тис. т зернової кукурудзи, що 
дещо менше, ніж у рекордному 2011 р. Кукурудза нині стала третьою культурою за значенням у зерновому 
клині країни після пшениці й ячменю. 

Найбільші площі кукурудзи на зерно сконцентровано в Південноморавському (47,2 тис. га у 2011 р.), 
Середньочеському (13,4 тис. га), Оломоуцькому (9,1 тис. га) й Злінському   (8,5 тис. га) краях. У цих же краях 
збирають найбільше кукурудзи на зерно. Найменше її на зерно висівають у Карловарському краї (менше           
10 га), околицях Праги й у Ліберецькому краї. Тут також найменші валові збори кукурудзи.  

 

 
 

Рис. 8.30. Динаміка валових зборів кукурудзи на зерно  
в Чеській Республіці у 2000–2011 рр. 

 
Жито до 1950-х рр. в Чехії було основною зерновою культурою. У 1920–1930-ті роки валові збори його 

перевищували 1,5 млн т. У післявоєнні часи воно почало втрачати своє значення, його посіви різко 
зменшилися. Нині озиме жито вирощують тільки у районах зерново-картопляної спеціалізації Західної й 
Південної Чехії та на Чесько-Моравській височині на менш родючих землях. Протягом 2000–2012 рр. посівні 
площі щороку були нестабільними й коливалися від 22,5 до 59,2 тис. га. У 2010 р. жито вирощували на        
30 тис. га, а у 2011 р. вони зменшилися до 25 тис. га. Проте у 2012 р. посівні площі під житом зросли до             
30,6 тис. га (1,8 % усіх посівних площ країни). Найбільші площі жита сконцентровано у Височіні (понад                
5 тис. га), Південночеському та Середньочеському краях (понад 5 тис. га). Валові збори жита щорічно є 
нестабільними й знижуються через зменшення посівних площ (рис. 8.21).  Якщо у 2004 р. в країні зібрано 
рекордний урожай за останні 15 років (313,3 тис. т), то у 2012 р. – усього 118 тис. т., тобто у 2,7 раза менше. 
Найбільші валові збори жита характерні для Височіни (понад 25 тис. т), Південночеського й 
Середньочеського країв (понад 20 тис. т). Найменше жита збирають у Злінському (менше 0,5 тис. т), 
Карловарському та Ліберецькому краях і приміських господарства Праги. Середня врожайність жита у    
2005–2011 рр. – 43,4 ц/га при рекордній урожайності 48,1 га у 2012 р. за останні 10 років. Найбільша 
врожайність жита характерна для Карловарського (49,8 ц/га у 2012 р.), Пльзеньського (49,2 ц/га), 
Південночеського й Ліберецького країв та Височіни, тоді як в Устецькому та Злінському краях урожайність 
жита найнижча (менше 46 ц/га). 

Овес висівають переважно як кормову культуру в гірських і горбистих районах, де домінує зерново-
картопляна спеціалізація. Раніше, до Другої світової війни, овес був другою за значенням зерновою 
культурою в країні. Нині його значення різко зменшилося через зменшення поголів’я коней, для яких він 
раніше був основною кормовою культурою. Посівні площі, зайняті вівсом, помітно зменшилися (із 77,4 тис. га 
у 2003 р. до 45,2 тис. га – у 2011 р.) через недостатнє використання техніки в районах вирощування, які 
розміщені в підвищених і гірських районах, і падіння попиту на овес як кормову культуру, особливо для 
коней, поголів’я яких різко зменшилося через упровадження засобів механізації в сільському господарстві. 
Частка посівних площ вівса в загальній площі посівів сільгоспкультур у 2012 р. становила 2 %. Валові збори 
цієї культури коливалися в межах 135–233 тис. т протягом 2000–2010 рр. (рис. 8.21). Найбільший урожай 
вівса зафіксовано у 2003 р. (233,6 тис. т). У 2012 р. зібрано 172 тис. т вівса. Урожайність вівса нестабільна і в 
останні 10 років у середньому була на рівні 30,5 ц/га. Найбільше вівса отримано у 2003 р. (39,8 ц/га). У           
2011 р. урожайність цієї культури становила 36,3 ц/га, а у 2012 р. – 33,9 ц/га. Овес переважно вирощують у 
Південночеському, Середньочеському й Пльзеньському краях та у Височіні, де отримують щорічно від 20 до 
35 тис. т зерна цієї культури. 

Інші зернові культури (тритікале, просо, гречка й сорго) займають дуже незначні площі. Ці культури 
переважно висівають у Моравії і на Чесько-Моравській височині. Так, найбільші посівні площі тритікале 
зосереджені в Південночеському (понад 9 тис. га), Середньочеському, Пльзеньському, Краловеградецькому, 
Пардубецькому краях і краї Височіна. 

Під зернобобовими культурами відведено менше 1 % усіх посівних площ (рис. 8.15). Більшість цих 
культур використовують як кормові (половину складають боби, кормовий горох, вика, люпин). Як продовольчі 
культури вирощують горох, чечевицю, квасолю. Останнім часом помітна тенденція до зменшення посівних 
площ зернобобових культур. Якщо у 2005 р. вони займали 39,3 тис. га, то у 2012 р. – зменшилися до          
20,2 тис. га. Аналогічно зменшилися й валові збори цих культур (до 39 тис. т у 2011 р. проти 96 тис. т у           
2005 р.). Найбільші виробники зернобобових культур – Південноморавський (близько 20 %) і 
Середньочеський (близько 15 % загального виробництва) краї. Найменше зернобобових культур збирають у 
Карловарському, Ліберецькому, Моравсько-Сілезькому й Злінському краях. Середня врожайність зерно-
бобових культур за 2000–2011 рр. становила 22,8 ц/га. Рекордною була врожайність у 2005 р. – 31,1 ц/га. У 
2012 р. середня врожайність зернобобових культур зменшилася до 19,4 ц/га. Серед зернобобових культур 
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переважає виробництво гороху на зерно, валові збори якого нестабільні й коливаються в останні роки від   
40 тис. у 2008 р. до 82,5 тис. т у 2001 р. У 2012 р. зібрано 30 тис. т гороху (найнижчий показник із 2001 р.).  

Одна з важливих сільськогосподарських культур у Чехії – картопля, яка до середини ХХ ст. була 
основною споживчою культурою сільського населення країни. Картопля є продовольчою й кормовою 
культурою, невелику частину її валових зборів використовують на виробництво крохмалю. Картопля – 
основа багатьох видів чеських страв. За традиційним різдвяним столом вона займає достойне місце у формі 
картопляного салату. Валові збори картоплі в міжвоєнний період досягали 7–9 млн т. У післявоєнний 
соціалістичний період найбільший урожай картоплі зібрано у 1953 р. (7125 тис. т). Із кінця 1950-х рр. зі 
зменшенням попиту на картоплю почали різко зменшувати посівні площі цієї культури й валові збори. На 
початку 1990-х рр. у країні збирали понад 2 млн т картоплі. Починаючи з 2000–2001 рр., у Чехії значно 
зменшилося виробництво картоплі за рахунок скорочення посівних площ. Так, у 1993 р. картоплю 
вирощували на 102 тис. га, у 2000 р. – на 69 тис., у 2006 р. – на 30 тис. га, а у 2012 р. – тільки на 19,1 тис. га, 
тобто площа під картоплею скоротилася більш ніж у п’ять разів. У 2011 р. частка посівів картоплі в загальній 
посівній площі сільгоспкультур країни становила 1,1 %. Загальне її виробництво зменшилося з 2396 тис. т у 
1993 р. до 662 тис. т у 2012 р. (рис. 8.31) при різко змінній врожайності, яка коливалася в межах 190–300 ц/га. 
У 2011 р. досягнуто рекордної врожайності картоплі – 304,5 ц/га. Приблизно 4 % від загального виробництва 
припадає на ранню картоплю, збори якої в останні роки також різко зменшилися з 226 тис. т у 2000 р. до    
22,1 тис. у 2012 р., тобто в 10 разів.  

 

 
 

Рис. 8.31. Динаміка виробництва картоплі, цукрових буряків і ріпаку 
 в Чеській Республіці в 1980–2012 рр. 

 
Основні райони вирощування картоплі розміщені на Чесько-Моравській височині. Ранню картоплю 

вирощують переважно в Полаб’ї, у нижній частині долини р. Огрже, у Центральній і Південній Моравії. 
Найбільші площі картоплі сконцентровано в краї Височіна (понад 7 тис. га, перше місце за валовими зборами 
– 35 %), Середньочеському (понад 5 тис. га) і Південночеському краях. На них припадає понад 70 % валових 
зборів картоплі в країні. Найбільша її врожайність без ранніх сортів у 2011 р. була в господарствах 
Південночеського (347,8 ц/га), Пльзеньського, Пардубецького, Ліберецького, Карловарського країв і Височіни 
(рис. 8.32). 

 
 

Рис. 8.32. Валовий збір й урожайність картоплі (без ранніх сортів)  

у краях Чеської Республіки у 2011 р. 
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На технічні культури у 2012 р. припадало 17,6 % посівних площ усіх сільгоспкультур. Серед технічних 
культур, частка яких у структурі рослинницької продукції у 2011 р. становила 25 %, домінують цукровий 
буряк й олійні культури. Цукрові буряки переважно використовують для цукрового виробництва. В останні 
два десятиліття посівні площі й валові збори цукрового буряку (рис. 8.31) помітно зменшились особливо 
через упровадження квот для Чехії після її вступу в ЄС. Посівні площі під ним у 2003 р. склали 77,3 тис. га, 
що в 1,4 раза менше, ніж у 1993 р., а валовий збір – відповідно, 3495 тис. т (у 1,6 раза) (рис. 8.29). Після 

вступу Чехії до ЄС посівні площі цукрових буряків щорічно зменшувалися до 50,4 тис. га у 2008 р., проте в 
наступні роки дещо зросли й у 2011 р. посівна площа цукрових буряків становила 61,2 тис. га (2,5 % від усіх 
посівних площ країни, зайнятих сільськогосподарськими культурами). У 2011–2012 рр. зібрано по 3,9 млн т 
цукрових буряків, що відповідало рівню початку 1990-х рр. Урожайність цукрових буряків, навпаки, зросла: 
якщо в 1990-х рр. вона коливалася близько 400 ц/га, то в 2003–2010 рр. постійно перевищувала 500 ц/га, 
досягши рекордного максимуму 668,4 ц/га у 2011 р. Проте Чехія за рівнем урожайності буряків все ж таки 
поступається більшості країн ЄС, де врожайність становить 7,5–8,5 т/га. Найбільша врожайність цукрових 
буряків характерна для Східної й Південної Моравії. Традиційні райони вирощування цієї культури – 

центральні райони Чехії, Полаб’я та Нижнє Поогрж’є. Найбільшими виробниками цукрових буряків є 
Середньочеський (понад 1 млн т, або майже ⅓ валових зборів у країні), Оломоуцький (близько 20 %), 
Краловеградецький і Південноморавський краї, а в Пльзеньському, Карловарському й Південночеському 
краях цукровий буряк зовсім не вирощують через відсутність земельних площ, придатних для цього, і низьку 
врожайність. Тому фермерські господарства в цих краях не спеціалізуються на вирощування цукрових 
буряків.  

Виробництво олійних культур у Чехії останнім часом, навпаки, зростає. Їхня площа збільшилася з                
192 тис. га у 1993 р. до 490 тис. га у 2010 р., тобто у 2,5 раза, а загальний валовий збір ‒ із 417 тис. т до             

1184 тис. т, тобто в 2,8 раза. У 2009 р. зібрано  рекордний урожай – 1279,6 тис. т. Середня врожайність 
олійних культур за 2000–2012 рр. становить щорічно близько 24 ц/га. Рекордним був 2004 р., коли 
врожайність становила 29 ц/га. У 2012 р. на 470 тис. га зібрано загалом 1,21 млн т олійних культур при 
середній урожайності 25,7 ц/га.   

Найбільшу частку в посівах олійних культур займають ріпак (85 %) і мак (4 %), а  також соя й льон-
кудряш. Виробництво ріпаку збільшується у зв’язку з прийнятою в ЄС програмою розширення виробництва 
та застосування біологічного пального для автомобілів із рослинної сировини. Ріпак для цих цілей – одна з 
найкращих культур. Ця програма передбачає довести частку біопального до 10 % у загальній кількості 
використовуваного пального для транспорту до 2020 р. Посівні площі ріпаку протягом останніх 30 років 
постійно збільшувались, особливо з початку 1990-х рр. Частка посівів ріпаку в загальній посівній площі країни 
у 2012 р. становила 17 %. Під ріпаком у 2012 р. було зайнято 401 тис. га сільгоспугідь. За виробництвом 
ріпаку на одного жителя ЧР випереджає сусідні країни (рис. 8.33). Найбільший урожай ріпаку зібрано у           
2009 р. (1128 тис. т), дещо менше – у 2012  р. (1109 тис. т) (рис. 8.31). У 2012 р. на одного жителя Чехії 
отримано 106 кг ріпаку. Його врожайність щорічно коливається, оскільки значний вплив мають погодні умови. 
За останні 10 років найнижчу врожайність отримано в несприятливому за погодними умовами 2003 р. –              
15,5 ц/га, тоді як у 2009 р. вона подвоїлася й досягнуто рекордного рівня ‒ 31,8 ц/га. 

 

 
 

Рис. 8.33. Виробництво ріпаку на одного жителя  

в Чеській Республіці  й сусідніх країнах у 1996 і 2006 рр. 

 
Найбільші врожаї ріпаку отримують на менш родючих землях, у більш холодних і вологих районах 

країни – Західній, Північній та Центральній Чехії. Основним продуцентом є Середньочеський край. На 
другому місці перебуває Південночеський край, а на третьому – Височіна, із якою конкурують Пльзеньський і 
Південноморавський краї. Найменше ріпаку вирощується в Карловарському й Ліберецькому краях через 
гірський характер рельєфу території та недостатність посівних площ (рис. 8.34).  

Друга за значенням олійна культура – мак, який використовують як сировину для технічного 

виробництва (малярські фарби), у фармацевтичній і харчовій промисловості. Його посіви поширені по всій 
країні. Щорічно під посівами маку зайнято 30–50 тис. га угідь і раніше збирали близько 30 тис. т. 
Найурожайнішим був 2007 р., коли отримано 49,4 тис. т маку. У 2011 р. зібрано 26,9 тис. т маку, а у 2012 р. 
обсяги ще зменшилися й становили 12,8 тис. т (найгірший показник за останні 10 років через несприятливі 
погодні умови) через зменшення посівних площ до 18,4 тис. га. 

Серед інших олійних культур виділяється також соняшник, гірчиця, соя, рапс, суріпка та льон-кудряш. 
Соняшник вирощують у Моравії, а гірчицю ‒переважно в Центральній Чехії (половина зборів), а також у 
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Моравії й Північній Чехії. Валові збори соняшнику у 2011 р. становили 71 тис. т, сої – 18 тис. т і 16,8 тис. т – 
гірчиці. Також вирощують ефіроолійні культури (кмин та ін.).  

 

 
 

Рис. 8.34. Валові збори ріпаку в краях Чеської Республіки у 2007–2011  рр. 

 
Волокнисті культури займають невеликі площі сільгоспугідь. Важливе значення раніше мав льон-

довгунець, який використовують як сировину для виробництва льняного волокна. Традиційні льонарські  
райони – Чесько-Моравська височина, Північно-Західна Моравія, північно-східні й південні райони Богемії. 

Останнім часом посівні площі та валові збори льону значно скоротилися. Якщо у 2000 р. посівні площі 
займали 8332 га, то у 2010 р. ‒ усього 13 га, а виробництво льону-довгунця зменшилося з 17,6 тис. т до 33 т. 

У 2011–2012 рр. вирощування льону-довгунця практично припинилося. У невеликій кількості вирощують 
також коноплі. 

Серед інших технічних культур, більшість із яких застосовується в харчовій промисловості, 
найважливішими є хміль, цикорій, перець і лікарські рослини. Виробництво хмелю (рис. 8.35), який 
використовують у виготовленні знаменитого чеського пива, поступово зменшувалися з майже 8 тис. т у           
1993 р. до 5,4 тис. т у 2006 р., проте його валові збори особливо не зменшилися завдяки збільшенню 
врожайності. Найурожайнішим був 2005 р., коли зібрано 7831 т хмелю. У наступні роки валові збори хмелю 
зросли до 7,77 тис. т у 2010 р., проте у 2012 р. знову зменшилися до 4,3 тис. т. Чеський хміль вважають 
найкращим у світі й частину його вивозять на експорт. Землі під хмільниками не включаються в орні угіддя, 
вони займають 0,2 % сільськогосподарських земель. Історично хмелярство тяжіє до чеських земель, 
насамперед це околиці Жатеця й прилеглих до нього районів (Подборжани, Лоуні, Раковнік). Посадки хмелю 
наявні також у Моравії (поблизу Пршерова й Оломоуца). Найбільші площі хмільників сконцентровано в 
Устецькому (2567 га у  2011 р.), Середньочеському (1452 га) та Оломоуцькому краях (592 га), а також у 
Ліберецькому краї (21 га). Ці чотири краї забезпечують весь збір хмелю в країні (6,1 тис. т у 2011 р.). 

 

 
 

Рис. 8.35. Знаменитий чеський хміль 
Джерело : Сельское хозяйство Чехии // http://agroforum.su/viewtopic.php?f=59&t=29094. 

 
Лікарські й ароматичні рослини (ромашка, м’ята перечна, коріандр, кмин та ін.) займають невеликі площі, 

проте з розвитком фармацевтичної промисловості відбувається розширення площ під цими культурами й 
збільшення їх асортименту. Ці культури переробляють на ефірні масла, смоли, бальзами тощо.   

Кормові культури – третя за значенням галузь рослинництва. Вона включає вирощування кормових 
коренеплодів (буряк, ріпа, турнепс) і капусти, а також сіяних трав, проте вони не займають великої частки в 
землеробстві (8,8 % вартості валової продукції сільського господарства у 2012 р.). Їх виробництво 
зменшується через зменшення поголів’я тварин. Поряд із зерновими й технічними культурами вони 
займають значну частину орних земель (436 тис. га або 18 %). Серед кормових культур наявні значні посіви 
люцерни та червоної конюшини, які включені в посівний оборот. Валові збори і посівні площі червоної 
конюшини зменшуються щорічно. Якщо у 2000 р. під нею зайнято 93,3 тис. га, то у 2012 р. вони зменшилися 
більше ніж удвічі (до 43 тис. га). У 2000 р. зібрано 698 тис. т конюшини, а у 2012 р. – 316 тис. т. Аналогічна 
ситуація склалася й із виробництвом люцерни. Валові збори її зменшилися з 755 тис. т у 2000 р. до 404 тис. т 
у 2012 р.  

Кукурудза на силос і в сумішах з іншими культурами займає трохи більші площі, ніж конюшина й 
люцерна, разом узяті, проте для неї характерна та сама тенденція, що й для двох попередніх культур. Валові 
збори кукурудзи на силос і зелень також зменшуються, оскільки більшу увагу приділяють вирощуванню 
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кукурудзи на зерно. Якщо у 2000 р. зібрано 7,43 млн т силосної маси, то в наступні роки її обсяги 
зменшувалися до 5,57 млн т у неврожайному 2007 р., а потім у наступні роки коливалися в межах                        
5,9–6,1 млн т. У 2012 р. її виробництво зросло до 8,33 млн т, тобто досягло рекордного рівня, як і збори 
кукурудзи на зерно. Кукурудзу на силос вирощують переважно в районах, де кліматичні умови не дають 
змоги вирощувати кукурудзу на зерно: райони Південної Моравії й Центральної Чехії. Найбільше кукурудзи 
на силос збирають у Височіні (17 % валового збору по країні), Південночеському (15 %),  Середньочеському 
(15 %) і Пльзеньському (13 %) краях. Найменші валові збори кукурудзи на силос характерні для 
Карловарського (53 тис. т у 2012  р.), Ліберецького й Устецького країв та Праги (5,6 тис. т).  Найбільша 
врожайність кукурудзи на силос властива для приміських господарств Праги, а найменша – у Південно-
моравському краї.  

Кормові коренеплоди (ріпа, турнепс, кормовий буряк, савойська капуста) вирощують на невеликих 
територіях. Площі під довголітніми травами займають 23 % усіх сільськогосподарських земель. Луки 
залишаються основною кормовою базою для великої рогатої худоби. Вони дають майже ¼ кормів – сіна 
(кормові трави на орних землях займають ¾ площ, де збирають понад 2 млн т кормів). Луки зайняті 
багаторічними травами. Вони розміщені в долинах рік, на схилах горбів та височин і займають близько               
960 тис. га. Основні площі лук розміщені в південній, східній і західній частинах Богемії. Щорічно в Чехії 
збирають понад 3 млн т сіна.  

Пасовища займають приблизно таку ж площу, як і луки. Основна їх частина припадає на гористі 
прикордонні місцевості, де обробіток ґрунту складний через гірський характер рельєфу. Найбільші площі 
пасовищ сконцентровано в Північній Моравії, Західній та Південній Чехії.  

У Чеській Республіці останнім часом значну увагу приділяють овочівництву. Площі під овочевими 
культурами зросли. Вони складають близько 0,3 % усіх посівних земель і дають 4,3 % вартості 
сільськогосподарської продукції. Загальна площа угідь, зайнятих овочами й городніми культурами, становить 
понад 8,3 тис. га. Основна частка посівів припадає на цибулю, капусту, квасолю, моркву, помідори, селеру та 
інші культури. Щорічно в Чехії нині вирощують понад 20 тис. т моркви, 35–45 тис. т цибулі, понад 40 тис. т 
капусти різних видів, 7–8 тис. т помідорів, 9–10 тис. огірків, понад 3 тис. т квасолі тощо. Щорічно виробляють 
овочевої продукції на суму понад 5 млрд крон.  

Овочівництво поширене в традиційних районах із родючими ґрунтами (особливо теплолюбні культури) і 
в передмістях великих міст (парникові культури). Основні продуценти овочевої продукції ‒ 

Південноморавський і Середньочеський краї. Наступні місця займають Краловеградецький та Устецький краї 
(рис. 8.36). Інші краї значно поступаються цим чотирьом краям за обсягами вартості виробленої продукції й 
абсолютними обсягами виробництва свіжих овочів. Основна частка виробництва овочів припадає на 
присадибні ділянки, проте частину продукції ранніх і теплолюбних культур Чехія змушена імпортувати з 
Угорщини, Румунії, Болгарії та інших держав.  

 

 
 

Рис. 8.36. Виробництво свіжих овочів у краях  
Чеської Республіки у 2011 і 2012 рр., млн чес. крон у поточних цінах 

 
Огірки в ЧР вирощують у долинах Моравії, деяких районах Центральної Чехії, у Полаб’ї й Поогржі. 

Помідори та солодкий перець вирощують переважно в Південній Моравії. Цибуля займає найбільші площі 
серед овочевих культур (1830 га у 2011 р.). Райони Полаб’я дають понад ⅓ валових зборів цієї культури. 
Цибулю також вирощують у великих обсягах у Південноморавському краї. Вирощують також часник, основні 
посіви якого сконцентровано в районі Угерське-Градіште. Його також вирощуютьу південних і центральних 
районах Моравії, у Полаб’ї й нижній частині Поогрж’я. По всій країні, переважно в міських передмістях, 
вирощують такі овочі, як білокачанна, цвітна капуста, кольрабі, каротель, салат, шпинат, петрушка, 
сельдерей, селера та редиска.  

Продукція садівництва й виноградарства складає невисоку частку у валовій продукції рослинництва. 
Сади займають менше 2 % сільськогосподарських угідь і зосереджені переважно в Полаб’ї, Чеському 
середньогір’ї та Південній Чехії. У 2012 р. під фруктовими садами було зайнято 20,7 тис. га й зібрано 138,5 тис. 
т фруктів. У Чехії вирощують яблука, сливи, груші, вишні, черешні, а також фрукти середземноморського 
походження (персики та абрикоси, грецькі горіхи тощо). У структурі фруктових садів домінують яблуневі 
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сади, площа яких перевищує 10 тис. га (рис. 8.37). На них припадає більшість площ усіх фруктових садів 
країни. На другому місці за розмірами зайнятих площ перебувають сливові сади, а на третьому – вишневі 
(рис. 8.37).  

 
 

Рис. 8.37. Площа фруктових садів у Чеській Республіці у 2007 і 2012 рр.  

 
Валове виробництво продукції плодівництва у 2012 р. становило 1,28 млрд крон. Основне виробництво 

фруктів зосереджено в Середньочеському, Південноморавському, Оломоуцькому, Краловеградецькрому й 
Устецькому краях. Найменше фруктів вирощують у Височіні, Карловарському та Моравсько-Сілезькому 
краях (рис. 8.38).  

 
 

Рис. 8.38. Виробництво свіжих фруктів у краях Чеської Республіки у 2010 і 2011 рр. 

 
Урожай фруктів у країні складається переважно з ранніх, пізніх і зимових сортів яблук (рис. 8.39), слив, 

груш і вишень. Райони поселень Хельчіце й Легніце на півдні країни в Моравії славляться своїми яблуками 
та черешнями. У 2012 р. в Чехії зібрано 116 тис. т яблук, 5,3 тис. т груш, 4,5 тис. т вишень, 4,4 тис. т слив і 
1,5 тис. т персиків. Вирощують також смородину (валовий збір – понад 2 тис. т), аґрус та інші плодові і ягідні 
культури. Загальний валовий збір фруктів щорічно коливається залежно від погодних умов й у 2010 р. 
становив 121 тис. т, а у 2012 р. він зріс до 138,5 тис. т. Під ягідниками зайнято близько 5 тис. га угідь. 
Переважають збори полуниці. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.39. Чеські яблука 
Джерело : Сельское хазяйство Чехии // http://agroforum.su/viewtopic.php?f=59&t=29094. 

 
У Чеській Республіці щорічно зростає рівень споживання фруктів й овочів. Якщо в 1993 р. на одного 

жителя спожито 74,2 кг овочів, то у 1999 р. цей показник сягнув 85,3 кг. У наступні роки рівень споживання 
дещо зменшився до 77,5 кг у 2005 р., а в наступні роки знову почав зростати та у 2011 р. досяг рекордного 
рівня – 85,4 кг (рис. 8.40). Дещо інша тенденція зі споживанням свіжих фруктів. Із 1993 р. збільшувався 
рівень споживання всіх фруктів до 90,4 кг на одного жителя у 2009 р. зі зменшенням у наступні роки (до            
74,6 кг у 2012 р.). Якщо споживання імпортних тропічних і субтропічних фруктів залишалося приблизно на 

http://agroforum.su/viewtopic.php?f=59&t=29094
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однаковому рівні протягом останніх років, то споживання фруктів помірного поясу при загальній позитивній 
тенденції зростання до 2009 р. дещо зменшилося в останні роки (рис. 8.40).   

 

 
 

Рис. 8.40. Динаміка споживання фруктів й овочів на одного жителя  
в Чеській Республіці в 1994–2012 рр. 

 
Певне значення в рослинництві Чехії має вирощування винограду. Частка виноградарства в сукупній 

вартості продукції рослинництва невисока й складає близько 1 %. Валові збори та врожайність винограду 
значною мірою залежать від погодних умов, тому динаміка його виробництва нестабільна (рис. 8.41). У        
2011 р. зібрано 91,3 тис. т винограду, проте у 2012 р. воно зменшилося до 60 тис. т. Виноградники займають 
понад 15 тис. га, що становить лише 0,4 % від усієї площі сільськогосподарських угідь країни. 
Виноградарство в ЧР найбільше розвинуто в Південноморавському краї (14,5 тис. га виноградників), 
особливо в районі Зноймо й Баєнеця, де кліматичні умови найкращі для вирощування винограду, який 
використовують для виготовлення вин. У Злінському краї під виноградниками зайнято понад 500 га. У 
районах Богемії виноградників мало. Вони сконцентровані в районі традиційного їх вирощування – поблизу 
Мельніка, а також у деяких районах центральної частини Чехії (околиці Літомержице, Карлштейна, Вельке-
Жерноскі). Майже весь виноград використовують для виробництва столових вин. Райони вирощування 
столового винограду займають понад 4 тис. га. У 2006 р. його зібрано 5,2 тис. т. Столові сорти винограду 
імпортують переважно з Болгарії та Румунії.  
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Рис. 8.41. Динаміка валових зборів винограду в Чеській Республіці у 2000–2011 рр. 

 
У країні вирощують квіти й насіння різноманітних культур, а також саджанці. Найбільшу частку валової 

продукції цієї галузі забезпечує вирощування квітів на 1280 га угідь і декоративних культур, які 
використовуються як прикраси. 

8.6. Тваринництво 
 

Тваринництво в ЧР нині займає друге місце за обсягами виробництва сільськогосподарської продукції. 
Його частка в сукупній вартості продукції сільського господарства останнім часом істотно зменшилась й у    
2012 р. становила 41,2 % проти 51,4 % у 2003 р. (табл. 8.4). У галузевій структурі сільського господарства 
країни тваринництво представлено насамперед виробництвом свинини (21 % від усієї продукції 
тваринництва у 2012 р. і 9 % валової сільськогосподарської продукції), м’ясним скотарством (відповідно,     
15 % і 6 %), птахівництвом (13 % і 5 %) та особливо виробництвом молока (45 % і 18 %) (рис. 8.42). Також 
розвивається племінне тваринництво: розведення великої рогатої худоби (ВРХ), овець, свиней, кіз, коней. 
Помітне місце в структурі тваринницької галузі займає виробництво ставкової риби (понад 20 тис. т) і меду 
(понад 9 тис. т). Порівняно з 2000 р., відбулися деякі структурні зміни в галузевій структурі, пов’язані зі 
зростанням значення молочного тваринництва, частка якого нині складає майже половину вартості 
тваринницької продукції проти 38 % у 2000 р. (рис. 8.42). Зменшилася роль свинарства, частка якого 
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скоротилася на 11 % протягом останніх 13 років, а також зросла роль птахівництва при стабільній позиції 
скотарства.  

 
 

Рис. 8.42. Галузева структура тваринництва Чеської Республіки у 2000 і 2012 рр.  
за обсягами виробленої продукції в поточних цінах 

 
Найбільші обсяги тваринницької продукції продукуються в Середньочеському краї, Височіні, Південно-

чеському, Пльзеньському й Південноморавському краях, а найменші – у Карловарському, Ліберецькому та 
Устецькому краях (рис. 8.43). 

 

 
 

Рис. 8.43. Виробництво тваринницької продукції в поточних цінах  
у краях Чеської Республіки у 2011 і 2012 рр. 

 
Тваринництво республіки нині розвивається в межах єдиної аграрної політики ЄС, тому загальне 

поголів’я худоби й інших тварин зменшується (табл. 8.12), а її продуктивність зростає, проте за обсягами 
виробництва тваринницької продукції на 100 га сільгоспугідь ЧР значно відстає від багатьох країн-членів ЄС.  

 
Таблиця 8.12 

Поголів’я сільськогосподарських тварин у Чеській Республіці в 1993–2012 рр., тис. голів* 
 

Сільськогосподар-
ські тварини 1993 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Велика рогата худоба  2512 1574   1374   1391   1402 1363 1349 1344  1354 

   у т. ч.: корови     933     615     564     565     569     560     551     552     551 

свині   4599   3688   2840   2830   2433   1971   1909   1749   1579 

вівці     254       84     148     169     184     183     197     209     221 

птиця 28 219 30 784 25 736 24 592 27 317 26 491 24 838 21 250 20 691 

    у т. ч.: кури 13 385 11 739    6316    6288    6309    6464    6216   6137    5355 

коні       19       24       23       24       27        28       30       31        33 

* Розраховано за даними статистичного управління ЧР. 
Примітка: Із 2003 р. дані подаються на 1 квітня відповідного року. 

 
Дані таблиці 8.12 свідчать, що найбільше скоротилося поголів’я свиней (у три рази, порівняно з        

1993 р.), великої рогатої худоби (майже у два рази), а також курей-несучок (табл. 8.12 і рис. 8.44). У 2000 р. 
поголів’я птиці було ще значно більшим, ніж у дореформенній Чехії. Різке зменшення поголів’я птиці 
протягом 2006 та 2007 рр. пояснюється її знищенням у вогнищах пташиного грипу. Останнім часом 
зменшення поголів’я сільськогосподарських тварин пов’язано з квотами ЄС для Чехії щодо виробництва 
тваринницької продукції. Поголів’я овець, кіз і коней зростає, оскільки ці галузі не потрапляють під квоти ЄС.  
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Рис. 8.44. Динаміка поголів’я сільськогосподарських тварин  

 у Чеській Республіці у 2006–2012 рр. 

 
По регіонах величина поголів’я сільськогосподарських тварин залежить переважно від розміру території 

краю й кількості населення, а також від природних умов. Найбільше поголів’я великої рогатої худоби 
зосереджено у Височіні, Південночеському, Середньочеському, Пльзеньському та Пардубецькому краях, які 
мають значні площі пасовищ і потужну кормову базу. Найчисельніше поголів’я свиней зосереджене в 
Середньочеському, Південноморавському й Південночеському краях та Височіні; птиці – у Празькому, 
Середньочеському, Південноморавському, Південночеському й Краловеградецькому краях. Вівчарство 
поширене в Південночеському, Пльзеньському, Середньочеському, Злінському та Карловарському краях 
(табл. 8.13). 

Таблиця 8.13 
Поголів’я сільськогосподарських тварин у краях Чеської Республіки станом на 1.04.2013 р., голів* 

 

Край 
Велика рогата 

худоба 
Свині Вівці Птиця 

Прага й Середньочеський 150 700 301 893 23 692 4 999 268 

Південночеський 210 476 148 360 27 821 2 734 794 

Пльзеньський 161 991 118 866 20 499 2 486 865 

Карловарський   39 205      1 691 13 268    174 609 

Устецький   36 246    85 362 14 757 1 464 569 

Ліберецький    45 035    20 689 17 979      55 917 

Краловеградецький 100 588    85 277 16 303 2 289 073 

Пардубецький 113 402 147 085 13 727 3 364 310 

Височіна 211 000 247 277 14 706    348 964 

Південноморавський   59 506 173 734   9 342 3 029 128 

Оломоуцький   90 605   88 508 10 266    446 130 

Злінський   58 303 115 699 22 092   763 190 

Моравсько-Сілезький   75 675   52 386 16 069 1 108 341 

Чеська Республіка 1 352 822 1 586 627 220 521 23 265 358 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
Показники виробництва тваринницької продукції характеризуються не дуже значними відхиленнями за 

роками до вступу ЧР у ЄС, проте в наступні роки відбувся помітний спад в обсягах виробництва 
тваринницької продукції (табл. 8.14). Найбільший спад відбувся у виробництві свинини, яловичини й м’яса 
птиці. Водночас зросло виробництво баранини та конини. 

Таблиця 8.14 
Динаміка виробництва товарної продукції тваринництва  
в Чеській Республіці у 2000– 2012 рр. (у забійній вазі, т)* 

 

Продукція 2000 р. 2005 р. 2006 р. 2009 р. 2010 р.  2011 р. 2012  р. 

Усе м’ясо 703 052 647 728 628 585 556 066 538 554 505 397 458 329 

Яловичина 108 160   81 031   79 328   74 259   74 259   72 125 65 713 

Свинина 396 107 337 496 340 863 284 572 275 905 262 944 239 753 

Баранина й козлятина        108        218        212      150      149        163        171 

Конина        190          82         68         66           63          81         80 

М’ясо птиці 198 457 226 762 205 826 194 252 188  177 170 084 152 613 

Виробництво молока, млн л     2708     2739      2694      2708       2612      2664      2741 

Яйця, млн. штук     3064     2432     2476     2584      2125     2168      2001 

Мед, т      7553     8371     9081     6892     7455  11 302      7332 

Віск, т        171      237       262      236      240       303        276 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
Основне з провідних місць у тваринництві країни займає скотарство, яке спеціалізується на 

розведенні великої рогатої худоби (ВРХ). Із 1,35 млн голів великої рогатої худоби 41 % припадає на молочну 
худобу (рис. 8.45). Поголів’я молочних корів останнім часом залишається стабільним (понад 550 тис. голів). 
Майже третина поголів’я худоби припадає на молодняк віком до одного року. Молоді телиці (1–2 роки) 
складають 1/6 всього поголів’я худоби в країні. 
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Рис. 8.45. Структура поголів’я великої рогатої худоби  
в Чеській Республіці на 1.04.2013 р.  

 
Найчисельніші стада худоби сконцентровано в районах із високим рівнем розвитку сільсько-

господарського виробництва й наявністю давніх традицій із розведення великої рогатої худоби. Переважно це 
гірські та височинні місцевості, де багато луків і пасовищ. Великі стада худоби концентруються також у родючих 
низовинних районах, а також навколо центрів споживання (молочне тваринництво). Найбільшими поголів’ями 
великої рогатої худоби виділяються Південночеський і Південнноморавський краї (понад 200 тис. голів), де є 
достатня кормова база. На третьому місці перебуває Пльзеньський край (понад 160 тис. голів), а на четвертому 
– Середньочеський край із приміськими господарствами Праги (близько 150 тис. голів). Найменше поголів’я 
ВРХ сконцентровано в господарствах Устецького, Карловарського й Ліберецького країв (менше 50 тис. голів)        
(рис. 8.46).  

 
 

Рис. 8.46. Поголів’я великої рогатої худоби й корів  
у краях Чеської Республіки на 1.04.2013 р. 

 
У Чехії на 100 га сільгоспугідь у 2010 р. припадало 38 голів ВРХ, тоді як у 2007 р. – 40. Великим 

навантаженням ВРХ на одиницю оброблюваних площ виділяються східночеські райони – Полаб’я й 
передгірські височини (окреси Йїчин, Усті-над-Орліці, Наход, Градець-Кралове, Пардубіце, Хрудім та ін.) і 
гірські й передгірські райони Південночеського та Пльзеньського країв (рис. 8.47). Таке ж високе 
навантаження на 100 га сільськогосподарських земель мають і райони Височіни (Гавлічкув-Брод, 
Пельгржімов, Ждяр-над-Сазавоу), південноморавські (Вишков, Кромержиж), середньоморавські й оломоуцькі 
райони. Дещо меншим навантаженням виділяються райони Центральної, Південної й Південно-Західної 
Богемії, а також райони Чесько-Моравської височини. Найменші показники поголів’я на ВРХ на 100 га 
сільгоспугідь мають приміські райони великих міст через відсутність достатньої кормової бази. Так, в окресі 
Брно-мєсто навантаження на 100 га угідь становить лише 3,9 голів великої рогатої худоби. 

 

 
 

Рис. 8.47. Поголів’я великої рогатої худоби на 100 га сільськогосподарських угідь  
у краях та окресах Чеської Республіки на 30.09.2007 р. 
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Загальне виробництво м’яса в країні в останні десятиріччя постійно зменшується (рис. 8.48). У 2002 р. 
воно становило 742,2 тис. т забійної ваги, або 1104 тис. т у живій вазі.  У наступні роки обсяги виробництва 
м’яса зменшилися до 458,3 тис. т у 2012 р. (710 тис. т у живій вазі). Чехія за виробництвом м’яса на душу 
населення помітно поступається багатьом країнам ‒ членам ЄС. 

 

 
 

Рис. 8.48.  Динаміка виробництва основних видів м’яса в живій вазі 
в Чеській Республіці в 1989–2012 рр. 

 
Найбільшу частку в загальному виробництві м’яса займає свинина (52 %), за нею – м’ясо птиці (34 %), а 

на третьому місці – яловичина й телятина (14 %) (рис. 8.49). Інші види м’яса займають незначну частку в 
його загальному виробництві. У 2011 р. вироблено 263 тис. т свинини, що на 36 % менше, ніж у 2003 р.          
(411 тис. т). Також помітно зменшилося виробництво м’яса птиці (із 226,8 тис. т у 2005 р. до 179,1 тис. т у   
2011 р.) і конини (із 190 тис. т у 2000 р. до 81 тис. т у 2011 р.). Виробництво яловичини й телятини 
зменшилося не так помітно (із 103,3 тис. т  у 2003 р. до 72,1 тис. т у 2011 р.) (рис. 8.49). Водночас зросли 
обсяги баранини (у 2011 р. в 1,2 раза більше, ніж у 2000 р.). У 2012 р. показники обсягів виробництва всіх 
видів м’яса мали загальну тенденцію до зменшення за винятком баранини та козлятини (табл. 8.14).   

 

 
 

Рис. 8.49. Структура загального виробництва м’яса 

 в Чеській Республіці у 2000–2012 рр. 

 
Останнім часом у Чехії помітна тенденція до росту ринкових цін на м’ясну продукцію, що певним чином 

впливає на рівень споживання окремих видів м’яса. Протягом 1993–2012 рр. загальний рівень споживання 
всіх видів м’яса зменшився з 84,3 кг на одного жителя до 77,4 кг. Аналогічним трендом характеризується 
споживання на одного жителя свинини – з 48,1 кг до 41,3 кг. Водночас споживання м’яса птиці за цей період 
зросло у 2,1 раза – з 11,7 кг до 25,2 кг, однак споживання яловичини й телятини скоротилося у 2,4 раза (із 
20,1 кг до 8,2 кг) (рис. 8.50). Така ситуація зумовлена підвищенням ринкових цін на свинину та яловичину й 
постачанням дешевого імпортного м’яса птиці.  

 

 
 

Рис. 8.50. Динаміка споживання основних видів м’яса  
на одного жителя Чеської Республіки в 1994–2012 рр. 
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У структурі валового виробництва тваринницької продукції нині перше місце займає молочне 
тваринництво, на яке у 2012 р. припадало 45 % виробництва всієї тваринницької продукції (рис. 8.42). Із 
2000 р. його частка у вартості тваринницької продукції зросла на 7 %, проте з 1989 р., коли отримано 
рекордну кількість молока (4892 млн л), його виробництво щорічно знижувалось із кінця 1990-х рр. Воно 
щорічно коливалося в межах 2600–2700 млн л (рис. 8.51). Виробництво молока у 2006 р. становило 2739 млн л 
і в наступні роки його обсяги ще зменшилися – до 2664 млн л у 2011 р., проте у 2012 р. обсяги молока зросли 
до 2741 млн л, що відповідало рівню 2006 р. На 1 га сільськогосподарських угідь вироблено 777 л молока, 
що більше, ніж у попередні роки (741 л у 2010 р.). Чехія за виробництвом молока на одного жителя сьогодні 
ще значно поступається багатьом країнам ‒ членам ЄС. 

 

 
 

Рис. 8.51. Динаміка виробництва молока в Чеській Республіці в 1991–2012 рр. 

 
Середньорічний надій молока від однієї корови досить високий і постійно зростає (із 6370 л у 2006 р. до 

7433 л у 2012 р.). Цей показник перевищує середній рівень у ЄС-27, однак Чехія за рівнем надоїв молока на 
одну корову значно поступається Швеції, Данії, Фінляндії, Нідерландам та іншим розвинутим країнам, 
завершаючи першу десятку країн – членів ЄС. Зменшення обсягів виробництва молока зумовлено 

обмежувальною квотою в поголів’ї корів (410 тис. голів) після вступу Чехії до ЄС. Споживання молока в Чехії 
в останні два десятиліття має також тенденцію до зменшення через зростання закупівельних і ринкових цін 
на нього. Найбільше молока споживалось у 1994 р., коли на одного жителя Чехії спожито 77,5 л. До 2007 р. 
воно скоротилося в 1,5 раза (50,6 л). У наступні роки рівень споживання молока на одного жителя дещо зріс і 
нині становить 57 л. Споживання сирів на одного жителя в останні роки складає понад 13 кг. Вивіз молока й 
молочних продуктів за кордон перевищує ввіз. Молоко імпортується зі Словаччини, Німеччини та Польщі, 
тоді як експортні поставки молока й продуктів його переробки спрямовані переважно до Німеччини (близько 
60 %) та Словаччини (17 %).  

Найбільше молока виробляють у Височіні, Середньочеському, Південночеському, Пльзеньському й 
Пардубецькому краях, а найменше – у Карловарському, Устецькому та Ліберецькому краях (рис. 8.52). 

 

 
 

Рис. 8.52. Виробництво молока в поточних цінах  
у краях Чеської Республіки у 2011 і 2012 рр. 

 
Свинарство в Чехії ‒ провідна галузь тваринництва, оскільки дає більшість продукції м’яса (1/5 у 

структурі виробництва всієї тваринницької продукції й близько 9 % вартості всієї продукції сільського 
господарства). Поголів’я свиней постійно зменшується (табл. 8.13) і, відповідно, скорочується й виробництво 
свинячого м’яса (табл. 8.14, рис. 8.48 і 8.49). Зменшується також чисельність поголів’я свиней у розрахунку 
на 100 га ріллі. У 2006 р. на 100 га ріллі припадало 108 свиней, а у 2010 р. – 69 свиней

429
. 

Сільськогосподарська палата ЧР прогнозує, що в найближчі роки виробництво свинини може ще більше 
зменшитися, а імпорт – зрости. Якщо у 2002 р. рівень самодостатності країни щодо забезпечення свининою 

складав 100 %, то у 2006 р. він уже знизився до 78 %, а у 2007 р. – до 74 %. У наступні роки він ще більше 
зменшився і становить лише 70 %. Зменшуються державні дотації на підтримку свинарства. Так, у 2007 р. 
частка галузі у виробництві сільськогосподарської продукції країни зменшилася до 11 % (у 2012 р. до 8,8 %), 

                                                 
429

  Statistická ročenka životního prostředí České Republiky 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cenia.cz/ 
rocenka2011/index.htm. 
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а рівень підтримки знизився до 160 млн чес. крон. Вартість кормів для свиней збільшилася на 45 %. 
Унаслідок цього собівартість виробництва свинини досягла майже 40 крон за 1 кг, тоді коли роздрібні ціни 
перебувають на рівні 29–35 крон/кг. 

Основний район свинарства ‒ Середньочеський край із містом Прагою, у якому поголів’я свиней 

становить майже 300 тис. голів (1/5 усього поголів’я в країні). Проте він займає третє місце після 
Південночеського й Південноморавського країв за загальним обсягом виробництва м’яса свинини. На 
другому місці перебуває Височіна, де поголів’я свиней перевищує 260 тис. голів, а на третьому ‒ 

Південноморавський край (близько 200 тис. голів). У цих двох краях найкраща кормова база 
(кукурудзосіючий район). На ці три краї припадає майже половина всього поголів’я свиней у Чехії. 
Традиційний район свинарства – Середньолабський (окреси Градець-Кралове, Пардубіце, Німбурк, Колін, 

Млада-Болеслав і Кутна Гора), де достатня кормова база, яка спирається на відходи харчової промисловості 
(зерново-цукробурякова спеціалізація). Добре розвинуте свинарство також і в центральних, і в північних 
моравських районах (Оломоуц, Нові-Йїчин), там, де вирощують картоплю (Чесько-Моравська височина й 
Південночеський край). Найменше свинини виробляють у Карловарському краї, де слабка кормова база та 
невелике поголів’я свиней (1,6 тис. голів). 

Вівчарство й козівництво в ЧР отримало помітний розвиток, оскільки останнім часом зростає 

поголів’я овець і кіз. Вівчарство в Чехії швидко розвивалося в післявоєнні роки, коли поголів’я перевищувало 
400 тис. голів. Із початку 1990-х рр. із переведенням сільського господарства на фермерський шлях розвитку 
вівчарство почало втрачати своє значення й поголів’я овець різко зменшилося. Якщо в 1993 р. воно 
становило 254 тис. голів, то до 2000 р. скоротилося до 84 тис. голів. У наступні роки вівчарство отримало 
більший розвиток, оскільки фермерам стало вигідніше розводити овець і кіз. У 2012 р. поголів’я овець зросло 
до 221 тис. голів, тобто фактично відновлено рівень початку 1990-х рр. (табл. 8.12). Овець розводять 
переважно в районах із малопродуктивними й непродуктивними землями. Найпоширеніше вівчарство в 
районах Південної та Північної Моравії й у Північній і Західній Чехії. Найбільше поголів’я овець нараховують 
у Південночеському (29 тис. голів), Середньочеському (близько 25 тис. голів), Злінському (понад 22 тис. 
голів) і Пльзеньському (понад 21 тис. голів) краях. На них припадає понад 40 % усього поголів’я овець у 
Чехії. Найменше овець зосереджено в Південноморавському краї (10 тис. голів). Виробництво баранини й 
козлятини нині збільшилося та щорічно виробляється понад 150 тис. т м’ясної продукції  цієї галузі. 

Конярство в Чехії останнім часом після помітного спаду в 1990-ті роки відроджується. У середині            
1990-х рр. поголів’я коней зменшилося до 18 тис. голів. Після економічного спаду з 2000 р. конярство почало 
розвиватися швидкими темпами у всіх краях республіки. Поголів’я коней в останні роки постійно зростає, що 
пов’язано з реструктуризацією сільськогосподарського виробництва, розвитком фермерства й одноосібних 
господарств, де коней використовують як тяглову силу. Збереглися традиції розведення скакових коней.  У 
2012 р. поголів’я коней зросло до 33 тис. голів (табл. 8.12).  Проте, незважаючи на значний ріст поголів’я 
коней, виробництво кінського м’яса до 2010 р. мало постійну тенденцію до зменшення (у 2000 р. ‒ 190 тис. т 
конини, у 2010 р. – 63 тис. т), однак у 2011 р. обсяги виробництва конини зросли до 81 тис. т. Тепер у Чехії 

стало популярним розводити й вирощувати коней. Повсемісно ферми пропонують туристам коней напрокат 
для прогулянок.  

Птахівництво в Чехії сконцентровано переважно на великих птахофермах, які розміщені поблизу 
великих міст ‒ головних центрів споживання. Останнім часом поголів’я птиці зменшується, проте зростає 

продуктивність. Частка птахівництва у виробництві тваринницької продукції протягом 2000–2012 рр. зросла з 
9 до 13 % (рис. 8.42). Якщо в 1993 р. поголів’я птиці складало 28,2 тис. голів, то до 2012 р. воно скоротилося 
до 20,1 тис. голів (табл. 8.12 і рис. 8.53). Нині на 100 га ріллі припадає 837 голів птиці, тоді як у 2006 р. їх 
було 934

430
. У структурі поголів’я птиці переважають кури. Аналогічно різко зменшилося поголів’я й курок-

несучок (у 2,5 раза). У домашніх господарствах поголів’я курок-несучок переважає поголів’я на промислових 
птахофермах. Чехія виділяється як країна з високим рівнем несучості курей. Середньорічна їхня 
яйценосність на промислових птахофермах у 2012 р. складала 309 яєць, що помітно більше, ніж у 2006 р. 
(278 яєць). Водночас середньорічна яйценосність курей у домашніх особистих господарствах значно менша 
(195 яєць). 

 
 

Рис. 8.53.  Поголів’я домашньої птиці й курей у Чеській Республіці в 1990–2013 рр. 
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Частка птахівництва у виробництві м’ясної продукції в країні нині становить одну третину. Останнім 
часом виробництво м’яса птиці також зменшується (рис. 8.48 і 8.49): у 2005 р. – 227 тис. т пташиного м’яса (у 

забійній вазі), у 2011 р. – зменшено на 25 % (170 тис. т). Дещо знизилася й частка яєць у загальному обсязі 
виробництва тваринницької продукції (4 % у 2011 р.) через зменшення поголів’я домашньої птиці. Загалом 
для виробництва пташиних яєць характерна тенденція до скорочення його обсягів, що зумовлено 
скороченням поголів’ям домашньої птиці, особливо курок-несучок після епідемії пташиного грипу у                  
2006–2007 рр. (рис. 8.54). У 2012 р. вироблено 2001 млн штук яєць. Така ж тенденція характерна й для 
споживання яєць (2011 р. ‒ 1,27 млн).  

 

 
 

Рис. 8.54. Динаміка виробництва яєць у Чеській Республіці у 2000–2011 рр. 

 
Вирощують також у домашніх господарствах гусей, качок, індиків. Найбільше розвинуте птахівництво в 

Середньочеському, Південноморавському, Пардубецькому, Пльзеньському й Краловеградецькому краях, у 
кожному з яких загальне поголів’я птиці перевищує 2 млн голів. Найменше розвинуте птахівництво в 
Ліберецькому (83 тис. голів птиці) і Карловарському краях (рис. 8.55). У Краловеградецькому й 
Середньочеському краях отримують найбільші обсяги курячих яєць. 

 

 
 

Рис. 8.55. Поголів’я домашньої птиці й курок-несучок  
у краях Чеської Республіки на 1.01.2012 р. 

  
У домашніх господарствах ЧР розводять також переважно кролів. Кролівництво має значення, 

передусім, для хутряної промисловості. Останнім часом поширюється вирощування хутрових звірів для 
потреб хутряної промисловості (нутрії, чорно-бурі лисиці, норки та ін.). Бджільництво поширене по всій 
території країни, особливо в районах із фруктовими садами й великими лісовими масивами. Зростає 
кількість бджолосімей, що зумовлює збільшення обсягів виробництва меду. Якщо у 2001 р. виробляли 6231 т 
меду та 180 т воску, то у 2011 р. – 11,3 тис. т меду й 303 т воску (табл. 8.14). Це рекордне досягнення за всі 

роки існування Чехії, адже в усі попередні роки в країні найвищі обсяги виробництва меду досягали 9,7 тис. т 
(1986 р.). У 2012 р. вони зменшилися до 7,33 тис. т. 

Окрім традиційних видів тваринництва, у Чехії окремі фермери займаються розведенням нетрадиційних 
одомашнених птахів (страусів, фазанів, перепілок). Існують також ферми з вирощування оленів, адже 
оленяче м’ясо дуже смачне, проте дороге. Деякі фермери розводять буйволів, м’ясо яких нагадує телятину. 
Цікаві в Чехії й так звані екоферми (зооферми), на яких туристам пропонують вільне спілкування з 
тваринами, годування, догляд. Такі ферми користуються популярністю в дітей, адже в школах часто 
організовують екскурсії на такі ферми.      

Чехія продає за кордон і купує там і живих тварин, і м’ясо. Характерною особливістю є те, що експорт 
живих тварин значно більший, ніж імпорт, а експорт м’яса всіх видів – навпаки, істотно менший за імпорт. 
Так, живих свиней продано за кордон вагою майже 14,5 тис. т, а завезено в країну 5,9 тис. т; свинини 
відправлено на експорт 27,4  тис. т, імпортовано – 126,7 тис. т. М’ясо імпортують із Німеччини, Австрії, 
Польщі, а експортують найбільше (81 %) до Словаччини. Експорт ВРХ (живих тварин) досяг 38 тис. т, імпорт – 
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1,85 тис. т. Живі тварини експортують в Австрію, Німеччину, Італію, Словенію, імпортують зі Словаччини, 
Румунії. Експорт яловичини вп’ятеро менший за імпорт: продано за кордон 3,7 тис. т, куплено 16,8 тис. т. 
Яловичину імпортують із Німеччини, Польщі, Австрії. Імпорт м’яса птиці перевищує експорт (відповідно,            
50,8 тис. т і 21,4 тис. т). 

Отже, розвиток основних галузей тваринництва в Чехії характеризується скороченням обсягів 
виробництва в умовах жорсткої конкуренції й уведення квот зі сторони ЄС, що ставить Чехію в залежність від 
імпорту тваринницької продукції.  

 
  8.7. Органічне сільське господарство 

 
Піклуючись про своє здоров’я, добре інформовані люди розуміють, що продукція сільського 

господарства, одержана із застосуванням сучасних інтенсивних технологій (добрив, пестицидів, 
стимуляторів росту рослин і тварин), не є абсолютно безпечною й корисною. Тому у світі збільшується 
виробництво та розширюється продаж органічної аграрної продукції. Розвиток органічного (екологічного) 
фермерства в Чехії почався в 1990 р., коли тільки три господарства працювали за екологічними 
(органічними) принципами. На кінець 2003 р. кількість таких господарств збільшилася до 810 (займали площу 
255 тис. га – 6 % земель, що більше, ніж у середньому по ЄС (4 %)). У 2009 р. кількість одноосібних 
фермерських господарств, які займалися органічним (екологічним) господарством, зросла до 2689 одиниць, 
а у 2010 р. ‒ до 3094. Окрім фермерських господарств, органічним сільським господарством займаються й 

інші суб’єкти сільськогосподарської діяльності (юридичні особи). У 2010 р. кількість юридичних суб’єктів, які 
займались органічним сільським господарством, становила 734. Значно розширилися площі сільсько-
господарських угідь, на яких вирощують екологічно чисту продукцію. У 2011 р. загальна площа угідь, які 
перебували у власності фермерів, зросла до 483 тис. га (11,4 % від усієї площі сільськогосподарських угідь 
країни) (табл. 8.15). Із них 385,1 тис. га угідь використовувалися безпосередньо для виробництва екологічно 
чистої сільськогосподарської продукції. При цьому 17 % земель, які перебували у власності одноосібних 
суб’єктів господарювання, залучено для вирощування екологічно чистої продукції. Частка земель, задіяна в 
органічному землеробстві, що перебували у власності юридичних осіб, становила 9 %. Загальна площа 
орних земель, зайнятих під вирощування екологічно чистої продукції, на кінець 2010 р. становила 55 тис. га. 
Їх частка у земельному фонді органічного землеробства у 2012 р. – 11,9 % (рис. 8.56). Більшість земельних 

угідь (83 % у 2012 р.), задіяних в органічному землеробстві ЧР, припадає на багаторічні кормові угіддя (луки, 
пасовища тощо). Загальна кількість зайнятих в екологічному землеробстві у 2008 р. становила 5463 осіб, а 
на кінець 2010 р. – 8682 осіб. На кінець 2011 р. в Чехії виробляли 646 видів екологічно чистих продуктів
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Таблиця 8.15 

Кількість фермерських господарств і площа сільськогосподарських угідь,  
зайнятих в органічному землеробстві Чеської Республіки, у 2000–2011 рр.* 

 

 
Рік 

Кількість фермерських 
господарств, зайнятих  

в екологічному 
землеробстві 

Загальна площа 
сільськогосподарських угідь, 

залучених в екологічне 
землеробство, га 

Частка угідь, залучених  
в екологічне землеробство,  
у загальній площі сільсько-

господарських угідь країни, %  

2000 563 165 699 3,86 

2001 654 218 114 5,09 

2002 721 235 136 5,50 

2003 810 254 995 5,97 

2004 836 263 299 6,16 

2005 829 254 982 5,98 

2006 963 281 535 6,61 

2007 1318 312 890 7,35 

2008 1946 341 632 8,05 

2009 2689 398 407 9,40  

2010 3517 448 202 10,55 

2011 3920 482 927 11,40 
* Складено за: Ročenka ecologické zemĕdĕlství v České Republice. – Praha : Ministerstvo zemĕdĕlství, 2009. – S. 4;  Statistická 

šetření ekologického zemědělství – Základní statistické údaje (2011). – Brno, srpen 2012. – S. 8. 

 
Загальна кількість екологічним ферм (екоферм) на кінець 2011 р. становила 3920 одиниць. Середній 

розмір екоферм у Чеській Республіці у 2011 р. – 123 га проти 334 га у 2001 р. У структурі екоферм домінують 

невеликі фермерські господарства площею від 10 до 50 га (38 % усіх екофем). Частка угідь, які перебувають 
у користуванні екоферм, розмір яких коливається від 100 до 500 га, у 2011 р. становила 31,8 %, а угіддя 
розміром від 500 до 1000 га – 26,2 %. У країні функціонувало 75 ферм (2,1 % усіх екоферм), розмір угідь у 
яких перевищував 1000 га. У структурі, угідь, зайнятих в екологічному землеробстві, частка таких ферм є 
помітною (22,1 %). Серед них п’ять екоферм мають площу угідь понад 2000 га. Найбільшою є екоферма з 
площею угідь у 2605 га
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Рис. 8.56. Структура земельного фронду  
екологічного землеробства Чеської Республіки у 2012 р. 

 
У просторовому аспекті найбільші площі сільськогосподарських угідь, де ведеться органічне 

землеробство, сконцентровано в Південночеському (близько 70  тис. га), Карловарському (65 тис. га), 
Моравсько-Сілезькому (понад 54 тис. га), Устецькому (46 тис. га) і Пльзеньському (близько 50 тис. га) краях, 
а найменше – у Празі (443 га), Пардубецькому (близько 14 тис. га) й Середньочеському краях (понад 15 тис. га) 
(рис. 8.57). Найбільшу кількість екоферм сконцентровано в Південночеському (526 на кінець 2011 р.), 
Пльзеньському (426) і Злінському (359) краях та Височіні (354). Найменшу кількість екоферм розміщено в 
Празі й Пардубецькому, Карловарському та Краловеградецькому краях (рис. 8.57). Середній розмір екоферм 
найбільший у Карловарському краї (309 га), що в 1,7 раза більше, ніж в Устецькому, який займає 2-ге місце в 
країні за цим показником (189 га). 

 

 
 

Рис. 8.57. Кількість екоферм і загальна площа сільськогосподарських угідь,  
залучених для ведення органічного землеробства в краях Чеської Республіки на 31.12.2011 р. 

 
Основні площі угідь зайнято під багаторічними кормовими травами (понад 86 %). У загальному 

виробництві кормових трав чиста екологічна продукція становить 37 %. Екологічні способи ведення 
господарства часто застосовують у фруктовому плодівництві (19 % площ усіх садів). Тільки 12,5 % 
сільгоспугідь зайнято ріллею, на якій застосовуються екологічно чисті технології. Вони переважно зайняті під 
зерновими культурами (рис. 8.58).    

 
 

Рис. 8.58. Структура виробництва сільськогосподарської продукції,  
виробленої на екологічно чистих сільськогосподарських угіддях Чеської Республіки у 2010 р. 

 
На екофермах вирощують зернові, зернобобові й технічні культури, картоплю, овочі та фрукти. Серед 

зернових культур найбільше збирається пшениці, вівса, кукурудзи, тритікале, ячменю, жита й гречки. Так, у 
2009 р. на екофермах зібрано 43 746 т зернових, 1885 т зернобобових і 4244 т технічних культур. Також на 
екофермах розводять велику рогату худобу, свиней, птицю, коней, кіз, овець і кролів. Дві ферми займаються 
розведенням та виловом риби.   
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Органічне фермерство особливо розширилося між 1997 і 2003 рр. завдяки відновленню державної 
підтримки, яка набула форм прямих гарантів і впроваджена урядовим декретом про підтримку невиробничих 
функцій сільського господарства. На це витрачено 48 млн чеських крон (1,6 млн євро) у 1998 р., а у 2003 р. 
державна допомога органічному господарству зросла до 230 млн чеських крон (7,7 млн євро). У 2011 р. 
загальна сума дотацій, спрямованих на розвиток органічного землеробства, становила 1240 млн крон           
(рис. 8.59). Нині основні дотації на розвиток екологічного чистого сільського господарства надходять із 
фондів Європейського Союзу. Дотації спрямувалися на підтримку господарств, які займалися вирощуванням 
екологічно чистих овочів, фруктів, винограду, хмелю, кормів та лікарських рослин. Найбільше дотується 
вирощування фруктів, винограду й хмелю, що становить 849 євро на 1 га

433
.  

 

 
 

Рис. 8.59. Динаміка росту дотацій, спрямованих на розвиток  
органічного землеробства в Чеській Республіці в 1998–2011 рр. 

 
У 2003 р. розроблено план дій розвитку органічного фермерства Чеської Республіки, у якому 

враховували висновки Ради Міністрів сільського господарства ЄС від 12.06.2001 р., що визнала органічне 
фермерство важливим засобом досягнення сталого розвитку. У березні 2004 р. План дій обговорено чеським 
урядом і подано на розгляд Комітету Єврокомісії з органічного фермерства. З 2007 р. в Чехії діє програма 
підтримки розвитку органічного сільського господарства в рамках Програми розвитку сільського простору на 
2007–2013 рр. (Programа rozvoje venkova 2007–2013). Органічне сільське господарство Чеської Республіки 
пройшло відповідні перевірки й сертифіковане як на національному, так і на міжнародному рівні. Чеська 
Республіка зареєстрована ЄС у списку третіх країн (рішення Комісії від 14.03.2000 р. № 548/2000) щодо 
необроблених й оброблених продуктів рослинного походження, вирощених у Чеській Республіці, а також 
аналогічним рішенням (№ 2859/2001 від 27.12.2001 р.) щодо живої худоби, необроблених та оброблених 
продуктів тваринного походження. Ця реєстрація дійсна до 30.06.2008 р. 

Таблиця 8.16 
Експорт органічної сільськогосподарської продукції  

й екологічно чистих харчових продуктів із Чеської Республіки у 2001–2003 рр.* 
 

Країна  
призначення 

Обсяги експорту, т 

2001 р. 2002 р. 2003 р. 

Австрія  1266 997 6304 

Німеччина 1823 2171 2170 

Словаччина 4 21 215 

Словенія 4 21 62 

Угорщина 24 4 79 

Нідерланди 368 219 214 

Польща 1 6 10 

Іспанія - 2 11 

Франція - 47 178 

Швейцарія 17 3 6 

Усього (уключаючи інші країни) 3699 3579 9258 
        * Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
На початку 2003 р. Чехія одержала сертифікат акредитації від міжнародної служби органічної 

акредитації з правом використовувати логотип Міжнародної Федерації руху за органічне сільське 
господарство. Крім того, продукція органічного сільського господарства виборола право використовувати на 
ринку бренд «Чеська якість», який є результатом державної підтримки національних товарів. 

Чехія стала значним експортером продовольства під маркою «organic». У 2003 р. видано                              
911 сертифікатів на експорт біопродуктів, що удвічі більше, ніж за попередній рік. Експорт продукції 
органічного сільського господарства зростав високими темпами (табл. 8.16). Із даних таблиці 8.16 випливає, 
що найголовнішими споживачами органічної продукції виступають ринки високорозвинутих країн: Австрії, 
Німеччини, Голландії, Франції, а також Словаччини, яка була колишньою частиною федерації. 

Також Чехія імпортує органічні продукти із 35 країн. У 2003 р. сертифіковано 576 типів продукції для 
увезення з різних країн, серед них ‒ спеції, сушені фрукти, овочі, жири й олії. Міжнародні вимоги щодо 

взаємної сертифікації продукції узгоджуються між собою.  
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8.8. Регіональні відмінності в спеціалізації  
сільськогосподарського виробництва 

 
Регіональні відмінності в сільському господарстві Чехії залежать, насамперед, від різноманіття 

природно-географічних чинників (рельєфу, клімату, ґрунтового покриву), а також від чисельності населення, 
рівня урбанізації регіонів, наявності великих міст як центрів формування попиту на аграрну продукцію й рівня 
розвитку курортно-рекреаційної діяльності. Кожен із країв республіки залежно від агрокліматичного 
потенціалу спеціалізується на певних галузях сільськогосподарського виробництва. Валові обсяги 
виробництва сільськогосподарської продукції в розрізі країв мають значні відмінності (табл. 8.17). 

Таблиця 8.17 
Валове виробництво сільськогосподарської продукції 

в краях Чеської Республіки у 2010 р., млн чес. крон (поточні ціни)* 
 

 
 
 

Край 

 
 

Рослин-
ництво 

 
 

Тва-
рин-

ництво 

 
Продук- 
ція сіль-

сько-
госпо-

дарських 
служб 

Вторинні 
види 

несіль-
сько-
госпо-

дарської 
діяль-
ності 

 
Уся сіль-

сько- 
госпо-

дарська 
про-

дукція 

Виробництво 
сільського-
подарської 
продукції  
на 100 га 
сільгосп-

угідь,  
тис. крон 

Частка 
краю у ви-
робництві 
сільсько-
господар-

ської 
продукції, 

% 

Середньочеський + 
Прага 

12146,5 6171,3 446,1 127,1 18 891,0 3339,9 18,3 

Південночеський   5037,7 5408,5 419,2 351,3 11 216,6 2688,8 10,9 

Пльзеньський   3934,5 3948,3 219,6 222,1    8324,6 2642,7 8,1 

Карловарський    887,1   661,8   52,3     8,0    1609,3 1594,3 1,6 

Устецький  4643,7 1275,1   40,6   86,5    6045,9 2774,5 5,8 

Ліберецький    956,5   845,5   28,1   11,2    1848,6 2829,1 1,8 

Краловеградецький 4058,2 3301,5 205,0   71,7   7636,4 3396,9 7,4 

Пардубецький 3720,4 3407,8 121,8   45,9    7295,8 3127,9 7,1 

Височіна 5311,7 5632,6 289,6 147,7 11 381,7 3238,8 11,0 

Південноморавський 7732,3 3992,8 348,0 327,7 12 400,8 3414,6 12,0 

Оломоуцький 3987,6 2387,3 166,6 535,4    7076,9 2857,9 6,8 

Злінський 2281,8 1827,4   77,6   72,3    4238,9 3086,0 4,1 

Моравсько-Сілезький 2842,3 2211,2 294,6   56,2    5404,2 2596,3 5,2 
* Розраховано і складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
Найбільше сільськогосподарської продукції виробляють у Середньочеському краї разом із Прагою. 

Південноморавський і Південночеський краї й Височіна у 2010 р. виробили майже однакові обсяги 
сільськогосподарської продукції. На ці чотири краї припадає понад половина виробництва всієї продукції 
сільського господарства. Найменше продукції виробляють у Карловарському й Ліберецькому краях. У 2011 р. 
обсяги виробництва сільськогосподарської продукції зросли в усіх краях, порівняно з 2010 р. (рис. 8.60). 
Лідером за абсолютними обсягами залишався Середньочеський край, Південноморавський займав друге 
місце, а Височіна – третє. 

 
 

Рис. 8.60. Валове виробництво сільськогосподарської продукції   

в краях Чеської Республіки у 2010 і 2011 рр. 

 
У Чехії помітні просторові відмінності в продуктивності сільськогосподарських угідь залежно від 

природно-кліматичних умов і рівня родючості ґрунтів. Так, Карловарський край займає останнє місце не 
тільки за абсолютними обсягами виробництва сільськогосподарської продукції, а й за її виробництвом у 
розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь (табл. 8.17 і рис. 8.61). У 2011 р. у восьми краях вироблено 
на 100 га сільгоспугідь продукції на суму понад 3 млн крон, а лідером у 2011 р. залишався 
Південноморавський край із найсприятливішими погодно-кліматичними умовами ведення сільського 
господарства й великими масивами орних земель, у якому на 1 га угідь отримано продукції на суму                     
41,9 тис. крон (рис. 8.61).   
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Рис. 8.61. Територіальна диференціація виробництва  
сільськогосподарської продукції в краях Чеської Республіки у 2011 р.  

 

У Чеській Республіці нині в більшості країв рослинництво домінує над тваринництвом, тільки у Височіні, 
Південночеському й Пльзеньському краях виробляється більше тваринницької продукції, ніж рослинницької. 
У деяких краях частка рослинницької продукції значно вища за середньодержавний показник. Так, в 
Устецькому краї на тваринництво припадає 77 % у структурі всієї продукції сільського господарства, а в 
Південноморавському – 62 %. Основний фактор, який визначає напрями спеціалізації сільського 
господарства в краях, ‒ природно-кліматичні умови, поширення тих чи інших типів ґрунтів та рівень їх 

родючості, а також продуктивність окремих галузей тваринництва й урожайність основних 
сільськогосподарських культур. Тому кожен чеський край має свою специфіку розвитку сільського 
господарства й просторової організації сільськогосподарського виробництва, у якій наявні значні 
територіальні відмінності в поширенні тих чи інших сільськогосподарських культур (рис. 8.62). Строкатість 
територіальної структури сільського господарства зумовлена значною лісистістю країни, поширенням 
гірських територій і наявністю передумов для ефективного та високопродуктивного виробництва основних 
сільськогосподарських культур. Кожен із країв Чеської Республіки характеризується специфічним 
поєднанням різних галузей спеціалізації з вирощування сільгоспкультур і напрямів розвитку тваринництва 
залежно від наявності кормової бази. 

 

 
 

Рис. 8.62. Територіальна диференціація вирощування основних  

сільськогосподарських культур у Чеській Республіці 

 
Середньочеський край (уключаючи столичний регіон Праги) відзначається розвиненим багатогалузевим 

сільським господарством, яке спирається на особливо сприятливі природні умови в північно-східній частині 
регіону. Тут розвинуте інтенсивне рослинництво, яке спеціалізується на вирощуванні пшениці (перше місце в 
країні), ячменю, ріпаку, цукрових і кормових буряків. Частка регіону у виробництві зернових перевищує 1/5. У 
приміських зонах, особливо в субурбанізованому районі Праги, вирощують фрукти, овочі, квіти, у тому числі 
для оздоблення клумб і скверів у містах. Розвинуті всі галузі тваринництва; регіон має найбільше поголів’я 
птиці й свиней. Він забезпечує майже 20 % валового виробництва аграрної продукції. 

Південночеський край характеризується гористим і передгірним рельєфом. Землеробство 
зосереджується на виробництві зерна, а особливо пшениці, вівса, тритікале та ячменю, олійних культур 
(ріпак, мак), а також кормових культур, як коренеплодів, так і сіяних і природних трав. Виділяється 
виробництвом картоплі. Тваринництво представлено скотарством, свинарством, птахівництвом та вівчарством. 
Поголів’я овець у цьому регіоні найбільше серед усіх регіонів Чеської Республіки. Давню традицію має 
ставкове розведення риби (площа зариблених ставків – 25 тис. га) і край забезпечує половину всього 

виробництва риби в країні. Значну частку займає й розведення водоплавної птиці (качок, гусей). Поблизу         
м. Чеське Будейовіце розвиваються овочівництво й садівництво. Загалом регіон дає близько 11 % 
загального виробництва сільськогосподарської продукції республіки. 
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Пльзеньський край має хороші умови для сільського господарства. Сільгопугіддя займають половину 
всіх земель, а частка ріллі в сільськогосподарських угіддях – майже 64 %. Ліси покривають близько 40 % 
території регіону, особливо в горах Чеський Ліс і Шумава, тому це створює передумови для збору та 
переробки лісових ягід, плодів і горіхів. У регіоні вирощують зернові: пшеницю й, особливо, ячмінь, із якого 
виробляють солод для знаменитого пльзеньського пива. Розвинуте тваринництво. За поголів’ям овець регіон 
поступається тільки Південночеському краю. 

Карловарський край відомий насамперед як курортний регіон, де відпочивальників приваблюють 
давно знані у світі мінеральні води. У рельєфі домінують гірські території, тому тут частка ріллі в сільсько-
господарських угіддях невисока (лише третина). Через це сільське господарство найменш розвинуте. 
Переважають сільськогосподарські галузі приміського типу: овочівництво, картоплярство, квітникарство, 
вирощування фруктів і ягід, особливо полуниць, а також птахівництво, молочне скотарство, свинарствою. У 
передгір’ях Рудних гір розводять овець. Зерна цей регіон виробляє найменше в республіці й урожайність 
його нижча за середню по країні. 

Устецький край характеризується розвитком зернового господарства, хоча в загальному виробництві 
зерна в республіці його частка невелика (7 %), проте цей район відзначається досить високою врожайністю 
зерна. Навколо міст Літомержіце та Лоуні зосереджено виробництво хмелю (перше місце в країні) й овочів. 
Території вздовж річок Лаба та Огре відомі вирощуванням фруктів і ягід («Сад Богемії»). Також чудову 
репутацію має виноград (поблизу Літомержіце). Протягом останніх років територія навколо м. Люст стала 
відома як виноградний край. Виноград тут вирощують на землях, рекультативованих після закриття кар’єрів, 
де видобували буре вугілля.  

Ліберецький край за сільськогосподарською спеціалізацією подібний до Устецького регіону. Його 
частка у виробництві аграрної продукції незначна через невеликі розміри самого регіону й відсутність у ньому 
великих площ орних земель. Край за обсягами сільськогосподарського виробництва займає передостаннє 
місце в країні. Тут вирощують зернові культури, картоплю, цукрові буряки, розвинуте м’ясне скотарство й 
вівчарство.  

Краловеградецький край відомий як аграрно-індустріальний регіон із розвиненим туризмом. 
Найінтенсивніше сільське господарство в долині р. Лаби. Туристів тут приваблює Крконоський національний 
парк, а також інші заповідні території, як, наприклад, Орліцькі гори й Чеський рай. Тут домінують галузі 
рослинництва, хоча розвинені всі галузі тваринництва. Край займає 3-тє місце в країні за виробництвом 
продукції овочівництва, а за продуктивністю сільськогосподарських угідь ‒ 2-ге місце в країні. 

Пардубецький край відзначається значною часткою сільгоспугідь (60 %) і лісів (30 %). Він займає 5-те 
місце в країні за обсягами виробництва сільськогосподарської продукції на 100 га сільгоспугідь. Тут 
вирощують зернові, цукрові буряки, ріпак. Великим є поголів’я птиці та великої рогатої худоби, оскільки тут 
достатня кормова база. За поголів’ям домашньої птиці й курей-несучок, а також за виробництвом яєць край 
займає 2-ге місце в країні. 

Край Височіна (центр – м. Йїглава) традиційно вважається одним із головних аграрних регіонів Чехії. 
Хоча природні умови території не найкращі, проте для деяких продуктів сільського господарства вони 
оптимальні. Насамперед, це стосується виробництва картоплі (1-ше місце в країні), олійних рослин, 
особливо жита (перше місце в країні) та ріпаку (3-тє місце), а також пасовищного тваринництва. Недолік 
регіону – гірша, ніж в інших краях, матеріально-технічна база сільського господарства. Частка регіону у 
виробництві зерна ‒ понад 8  %, проте  врожайність тут одна з найнижчих у країні. Зате в регіоні найбільше  

поголів’я ВРХ і третє за чисельністю поголів’я свиней. Привабливі риси регіону – низька забрудненість 
повітря, ліси, чисті води, низькогірні мальовничі пейзажі.  

Південноморавський край характеризується великою часткою сільгоспугідь (60 %) у загальній 
земельній площі й дуже високою розораністю (рілля становить 83 % сільськогосподарських угідь). 
Спеціалізується на вирощуванні зернових (перше місце за зборами зерна кукурудзи), олійних, овочівництві, 
садівництві, особливо на виноградарстві (90 % усіх виноградників Чехії), займає друге місце в республіці за 
поголів’ям свиней і птиці. Виробляє 12 % валової продукції сільського господарства. Сади, виноградники й 
овочівництво особливо розвинуті біля м. Брно. 

Оломоуцький край дає близько 7 % загальної сільськогосподарської продукції Чехії. Найбільше 
спеціалізується на зернових культурах, які відзначаються високою врожайністю (пшениця, жито, ячмінь) та 
буряківництві. За виробництвом цукрових буряків регіон поступається тільки Середньочеському краю. 
Спеціалізація тваринництва традиційна. 

Злінський край спеціалізується на вирощуванні зернових культур (площа під зерновими ‒ близько       

60 %), яблук і птахівництві й свинарстві. Горбистий і середньогірський рельєф, опадів 660 мм, ґрунти 
коричневі у передгір’ях і підзолисті. Найкращі – у долині р. Морави. Сільськогосподарські землі займають 
половину території. Тут розміщено два заповідні ареали – Бескиди й Білі Карпати. Регіон приваблює туристів 

тим, що як ні в якому іншому місці тут є одночасно гори, сади, курорти-спа, долини виноградників, а також 
історико-архітектурні пам’ятки. Частка регіону в аграрній продукції ‒ менше 5 % (табл. 8.17). 

На території Моравсько-Сілезького краю поширений середньогірний рельєф із долинами, на 
південному сході підвищений (Бескиди). Регіон – один із найбільших у Чехії за чисельністю населення. 

Більшість населення (62 %) мешкає в містах із чисельністю жителів понад 20 тисяч, оскільки цей регіон має 
промислову спеціалізацію, а також надає різні види послуг. Тому сільське господарство має переважно 
приміську спеціалізацію. Край виділяється поголів’ям птиці, тут виробляють багато молока, яєць, картоплі, 
фруктів та овочів, розвинуте мисливство. Урожайність сільськогосподарських культур близька до 
середньочеських показників. 



 
389 

 
 

РОЗДІЛ ІХ. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Лісове господарства Чехії – одна з галузей економіки країни, що ґрунтується на наявності значних 

лісових ресурсів. Лісові ресурси в Чеській Республіці є національною спадщиною й невід’ємною частиною 
багатих природних ресурсів держави. Уперше лісові площі держави досліджено в 1790 р., вони становили 
1974 тис. га (близько 25 % усієї території Чехії). У 1839 р. їхня площа збільшилася до 2267 тис. га, а в період 
між 1920–1960 рр. ‒ сягнула сучасного рівня. У 1850 р. 2,5 % їх були державними, а інші – приватними. За 

роки самостійного існування Чеської Республіки загальна площа лісових масивів із початку 1990-х рр. мала 
постійну тенденцію до зростання, проте з початку 1990-х рр. лісовідновлювальні й лісопосадкові роботи 
щорічно зменшувалися, що призвело до падіння темпів росту площі лісових масивів. У 2003 р. заліснено 
найменше територій – усього 17 164 га (рис. 9.1), проте після вступу ЧР у ЄС інтенсивність заліснення 
території зросла до близько 22 тис. га у рік.  Площа лісових масивів донедавна щорічно збільшувалася на 
0,06 %
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. Якщо в 1996 р. вона становила 2631 тис га, то у 2000 р. зросла до 2637 тис. га. За наступні десять 

років вона збільшилася на 22,7 тис. га завдяки інтенсивним лісовідновлювальним і лісопосадковим роботам. 
У 2012 р. загальна площа лісів склала 26 662 км

2
 (33,8 % території країни), із них 25 972 км

2
 ‒ продуктивні 

ліси. За рівнем залісненості території ЧР нині займає 12-те місце серед європейських країн. Сьогодні на 
кожного жителя Чехії припадає близько 0,26 га лісових масивів.  

 

 
 

Рис. 9.1. Динаміка  заліснення й лісовідновлення території   
у Чеській Республіці в 1998–2012 рр. 

 
Лісовідновлення на території країни в останні роки щорічно зростало на 21 тис. га. Так, у 2011 р.  

заліснено 21 755 га земель, що відповідало рівню 2000 р. У 2012 р. обсяги заліснення дещо зменшилися й 
становили 19 903 га, із них 12 290 га засаджено хвойними породами. Найбільші площі заліснено в 
Середньочеському, Південночеському та Пльзеньському краях (по понад 2 тис. га). Істотно змінилася 
структура нових лісових насаджень. Якщо в 1958 р. 53 %  нових лісонасаджень складали хвойні породи, 
серед яких домінували ялина та сосна, то у 2012 р. частка хвойних насаджень зросла до 61,7 %. Особливо 
збільшилася площа ялинових насаджень (рис. 9.2). У структурі нових насаджень листяних порід значно 
зросла частка букових і дубових лісів. Збільшилася також площа лісових розсадників (до 1809 га у 2012 р.). 
Якщо до 1960 рр. площа самовідновлених лісів становила близько 10 %, то у 2011 р. – усього 0,85 %. 
Основний спосіб лісовідновлення нині ‒ це штучне насадження лісів.    

 

 
 

Рис. 9.2. Структура заліснення території Чеської Республіки в 1958 і 2011 рр. 

 
У сучасних чеських лісах найбільш розповсюджені хвойні види дерев (ялина, сосна, модрина, ялиця 

тощо), на яких припадає близько 75 % породного лісостану. Ялина займає обширні масиви лісових угідь 
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(понад половину), особливо в прикордонних районах. У краї Височіна частка хвойних лісів у загальній площі 
лісових угідь становить 88 %. У Південночеському, Пардубецькому й Пльзеньському краях частка хвойних лісів 
перевищує 80 %, а листяних порід дерев у чеських лісах значно менше – близько 25 %. Серед них 
переважають дуб, бук, береза, які проростають переважно в низовинних місцевостях. Листяні ліси в Празі 
займають 65 % усіх лісових угідь, а в Південноморавському, Злінському та Устецькому краях – від 50 % до 42 %.  

Обширні лісові масиви наявні на Шумаві, у Брди, Крконошах, Йїзерських горах, Високому Єсеніку. 
Основна частина лісів проростає на горбистих і підвищених місцях (понад 60 %), у горах – понад 30 %, на 
низовинах – залишкова частина (рис. 2.31). До безлісних місцевостей відносять долину Огрже й Нижнє 
Повлтав’я, південну та центральну частину Моравії. Територіальні відмінності в розміщенні лісів зумовлені 
поступовою вирубкою лісів і перетворенням лісових земель у сільськогосподарські угіддя на низовинах та 
горбистих місцевостях. Найбільш заліснені території Карловарського й Ліберецького країв, де частка лісових 
земель у загальній площі території країв ‒ понад 40 %. Високий ступінь залісненості території (35–40 %) 

мають Південночеський, Пльзеньський, Злінський і Моравсько-Сілезький краї (рис. 9.3). Найменш заліснена 
територія столичного регіону (10,2 %). 

 

 
 

Рис. 9.3. Залісненість території країв Чеської Республіки у 2011 р. 

 
Найбільші площі лісів зосереджені в Південночеському краї (понад 377 тис. га), Середньочеському            

(306 тис. га)  і Пльзеньському (300 тис. га). Найменшу площу лісів зосереджено в Пардубецькому, 
Ліберецькому, Краловеградецькому й Карловарському краях (рис. 2.33 і 9.4). У більшості країв у структурі 
лісових насаджень домінують хвойні породи, тільки в Моравсько-Сілезькому та Південноморавському краях 
– листяні (рис. 9.4).  

Ліси в ЧР виконують відновлювальну, соціально-суспільну й економічну функцію. Відновлювальна 
функція лісів полягає в значенні лісу як екологічного та рекреаційного середовища, сприяє збереженню 
рівноваги в навколишньому середовищі і його відновленні. Лісові масиви, займаючи третину території країни, 
нейтралізують певною мірою негативні наслідки зосередження економічної діяльності, особливо в 
промислових зонах і великих міських агломераціях. Значною є й водогосподарська функція. У 2012 р. 2,5 % 
площ лісових масивів виконували відновлювальну (природоохоронну) функцію. 

 

 
 

Рис. 9.4. Площа й структура лісових масивів у краях Чеської Республіки у 2011 р.  

 
Соціально-суспільна функція лісів полягає в позитивному впливі на стан здоров’я населення й має 

естетичний ефект. Ліси Чехії широко використовують для активного відпочинку місцевого населення та в 
рекреаційних цілях для туристів. Економічна функція лісу полягає в постійному постачанні й відновленні 
сировинних ресурсів – деревини. У 2012 р. 72,8 % лісів Чехії виконували господарську (економічну) функцію. 
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До 1990 р. ліси майже виключно належали соціалістичному сектору господарства (державний лісовий 
фонд складав у середині 1980-х рр. 96,8 %, кооперативний – 3,1 %). Після падіння системи соціалістичного 
господарювання площі державного лісового фонду почали різко зменшуватися внаслідок поширення 
процесів приватизації й на лісове господарство. Якщо в 1993 р. державні ліси займали близько 77 % усіх 
лісових угідь, то у 2011 р. ця частка зменшилася до 60 % (рис. 9.5). У 2012 р. їх площа становила 1593,7 тис. га. 
Водночас збільшилися площі лісів, які належать приватним фізичним особам, а також тих, що перебувають у 
комунальній власності муніципалітетів міст й общин. Площі під лісовими культурами стали розширюватися 
за рахунок непридатних для сільського господарства ділянок і за рахунок лісопосадок на схилах та 
височинах.  

У власності держави нині перебуває 60 % усіх лісових масивів, понад половина площ яких управляється 
державною компанією «Ліси Чеської Республіки». Окрім того, в управлінні компанії перебувають понад           
20 тис. км водотоків. Штаб-квартира цієї компанії розміщена в м. Градець-Кралове. На регіональному рівні 
представниками компанії є регіональні директорати. Власне веденням лісового господарства зайнято           
90 лісових підрозділів (п’ять лісових підприємств і 85 лісових округів)
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.  

Із загального масиву лісів (1557,3 тис. га у 2011 р.), які перебували у власності держави, 1307,8 тис. га 
підпорядковуються Управлінню лісів Міністерства сільського господарства ЧР, 124,4 тис. га займають 
військові ліси й лісові господарства Міністерства оборони ЧР, 6 тис. га лісів управляються Канцелярією 
президента Чеської Республіки й 94,9 тис. га перебувають у віданні Управління народних парків. За 
результатами інвентаризації лісових масивів 40 % лісів уже у 2008 р. перебувало в недержавній власності 
(рис. 9.5 і 9.6). У наступні роки частка лісів, які перебували в державній власності, скоротилася. У 2012 р. 
частка державних лісів становила 59,8 %, із них 50,3 % перебували у віданні Державної лісової служби                
(рис. 9.7). Частка військових лісів зменшилася до 4,78 %. Власниками недержавних лісів у 2012 р. були 
комунальні господарства, регіональні органи влади (16,8 %), лісові кооперативи й товариства (1,17 %), 
університети (0,1 %), приватні власники (19,31 %), юридичні особи (2,87 %), церковні громади (0,06 %)         
та ін.
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. У 2012 р. у приватній власності перебувало вже 22,1 % усього лісового фонду країни, а у власності 

комунальних господарств, регіональних органів влади та інших власників – 18,0 % загальної площі лісів.  

 

 
 

Рис. 9.5. Структура лісового фонду Чеської Республіки  
за формами власності у 2008 р. 

 

 
 

Рис. 9.6. Структура лісового фонду Чеської Республіки  

за формами власності у 2012 р. 

                                                 
435

 Полякова Л. Лесное хазяйство и институциональная  структура лесного сектора Чешской Республики / Л. Полякова,     
М. Попков, Н. Савущик, С. Пивовар // Wood Business. – 2002. – № 3. 

436
 Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2011. – Praha :  Ministerstvo zemědělstvi, 2012. – S. 10 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eagri.cz/public/web/file/175948/Zprava_o_stavu_lesa_2011.pdf. 

http://eagri.cz/public/web/file/175948/


 392 

Головними повноваженнями в управлінні лісовим господарством Чехії наділено Міністерство сільського 
господарства. До його складу входять чотири департаменти, які безпосередньо займаються лісовим 
господарством:  розвитку лісового сектору, лісової політики, лісового планування й лісового господарства та 
полювання. Лісовий сектор Міністерства сільського господарства ЧР має 14 регіональних і 77 районних 
представництв. В останній період у країні намітилася тенденція передачі більшої частини повноважень із 
республіканського на регіональний рівень. Окрім того, повноваженнями управління й користування лісами 
частково наділені Міністерство оборони, адміністрації національних парків, Адміністрація Президента 
республіки. Виключно моніторинговими функціями наділено Чеське екологічне інспекційне агентство та 
Державний орган національного спостереження. Основну частину лісів країни складають ті, які мають 
господарське значення (1938 тис. га у 2012 р.). Охоронну функцію виконують ліси, розміщені на 65,7 тис. га. 
Понад 593 тис. га їх мають приватне (індивідуальне) значення. 

Щорічно загальні запаси деревини в лісах країни збільшуються за рахунок лісовідновлювальних і 
лісопосадкових робіт, що виконувалися ще за років соціалістичного господарювання. У 2009 р. загальні 
запаси деревини в лісах країни становили 678 млн м

3
,  що на 48 млн м

3
 більше, ніж у 2000 р. (рис. 9.7). У 

2012 р. вони зросли до 685,6 млн м
3
. Середні запаси деревини на 1 га лісів нині становлять 257 м

3
. За 

запасами деревини на 1 га Чеська Республіка займає 2-ге місце в Європі, а за річним приростом деревини 
на 1 га – 6-те місце

437
. 

 
 

Рис. 9.7. Запаси ділової деревини в лісах Чеської Республіки у 1930–2012 рр. 

 
У лісовому господарстві держави зайнято на підприємствах різної форми власності 14 тис. постійних 

працівників (табл. 9.1 і рис. 9.8), проте ця кількість має тенденцію до постійного зменшення. Такий процес 
почався з 1989 р. і щорічно складає близько 9 %. Щорічно в лісовому господарстві зайнято понад 11 тис. 
тимчасових працівників. Найбільше їх у лісових господарствах, які перебувають у приватній власності. 

 
Таблиця 9.1  

Кількість постійно зайнятих працівників  
у лісовому господарстві Чеської Республіки у 2002–2010 рр.* 

 

Форма 
власності 

Рік 

2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Державна   6290   6053   5830   5698   5783   5850   5574   5130 4937 

Приватна 16984 15503 13613 12280 11320   9924   8408   8015 7162 

Комунальна   2428   2440   2391   2364   2295   2185   2061   2005 2039 

Усього 25702 23996 21 835 20 342 19 398 17959 16041 15150 14138 
*  Складено за даними Чеського статистичного управління. 
 

 
 

Рис. 9.8. Загальна чисельність постійно зайнятих працівників  
у лісовому господарстві Чеської Республіки у 2000–2011 рр. 
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У сфері регулювання використання лісових ресурсів в Чехії діють такі законодавчі акти: Закон про ліс  
№ 289/1995; Закон про захист довкілля та природоохоронних територій № 114/1992; Закон про ефективне 
управління № 449/2001; урядові директиви тощо

438
. 

Відповідно до Закону про ліс № 285/1995 лісові землі поділяються на три категорії: 
– комерційні ліси (76,7 %); 
– ліси, які перебувають під захистом і переважно розміщені в гірських місцевостях та місцевостях зі 

складними природними умовами (для попередження ерозії, лавин й обвалів) (3,5 %); 
– ліси «спеціального призначення», які розміщені в національних парках і заповідниках, а також для 

збереження біологічного розмаїття (19,8 %)
439

. 
Значну роль в охороні лісів відіграє європейська програма захисту довкілля «NATURA 2000»

440
. 

У законодавчому аспекті лісове господарство не підпорядковується Парламенту Чеської республіки. 
Лісовим господарством опікується Міністерство сільського господарства. У 2006 р. Міністерством сільського 
господарства на індивідуальній основі розроблено закон. У зв’язку з адаптацією законодавчих регуляцій 
парламент ЧР прийняв поправки до Закону про ліс та лісове господарство й до «Акту про ліс», які 
стосувалися регулювання питань використання лісових ресурсів і захисту персоналу, зайнятого в лісовому 
господарстві. Загалом, до останнього часу в країні не прийнято основоположного законодавчого акта, який 
би повністю регулював цю сферу економіки. Тільки нещодавно урядом прийнято так звану Національну 
лісову програму, яка носить позазаконодавчий характер, але функціонує як повноцінний додаток до 
«Державної програми захисту довкілля» та «Програми захисту ландшафтів»

441
.  

Після вступу ЧР до Європейського Союзу у 2004 р. лісовому господарству почали приділяти більшу увагу 
(значною мірою через можливість отримання підтримки з боку ЄС), не тільки як компоненту первинного 
виробництва, але як і незамінній складовій частині сільського господарства, проте частка лісового господарства 
в структурі валової доданої вартості країни постійно зменшується. Останнім часом частка лісового 
господарства в структурі ВВП країни в сталих цінах 2005 р. залишається на рівні менше 1 % (табл. 9.2).  

 
Таблиця 9.2  

Частка сільського господарства, лісового господарства та рибальства  
в структурі валової доданої вартості Чеської Республіки у 2005–2012 рр.,  %* 

 

Рік 
Сільське 

господарство 
Лісове 

господарство 
Рибальство 

Харчова 
промисловість 

Поточні ціни 

2005 1,76 0,77 0,022 3,02 

2006 1,63 0,80 0,018 2,73 

2007 1,66 0,71 0,014 2,45 

2008 1,66 0,63 0,012 2,38 

2009 1,38 0,52 0,015 2,73 

2010 1,05 0,59 0,015 2,43 

2011 1,41 0,72 0,020 2,38 

2012 1,32 0,73 0,019 2,29 

Сталі ціни відносно 2005 р. 

2005 1,76 0,77 0,022 3,02 

2006 1,47 0,74 0,022 2,95 

2007 1,02 0,62 0,016 2,52 

2008 1,02 0,69 0,015 2,38 

2009 1,51 0,64 0,018 2,34 

2010 0,95 0,59 0,020 2,30 

2011 0,82 0,61 0,025 2,30 

2012 0,67 0,59 0,023 2,11 
* Складено за:  Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2012 //  
   http://eagri.cz/public/web/file/263114/Zprava_o_stavu_lesa_2012.pdf. 

  

Загальні обсяги виробництва продукції лісового господарства до 2007 р. мали тенденцію до зростання й 
у 2007 р. вироблено продукції на суму понад 46 млрд чес. крон. В умовах економічної кризи обсяги 
виробництва знизилися до 36 млрд крон у 2009 р., проте з покращенням економічної ситуації в країні у     
2011 р. обсяги виробництва продукції лісової галузі знову зросли та перевищили рівень передкризового           
2007 р. (табл. 9.3). Аналогічний тренд розвитку мало виробництво безпосередньо лісової продукції. Проте ця 
продукція в період економічної кризи зменшилася несуттєво й уже у 2010 р. досягнуто рекордного рівня в   
7,9  млрд крон. У 2012 р. показники діяльності лісогосподарських служб дещо зменшилися. Також у 2011 р. 
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досягнуто найвищого рівня за останні роки в отриманні чистого прибутку, обсяги якого перевищили 9,6 млрд 
крон (табл. 9.3). 

Таблиця 9.3 
Основні економічні показники розвитку лісового господарства 

 Чеської Республіки у 2005–2011 рр., млн чес. крон (поточні ціни)* 
 

Показник 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Виробництво лісової продукції 30 825  39 221 30 889 29 213 36 011 42 233 

Продукція лісогосподарських служб   5 671   7 405   7 366   7 227   7 867    7 721 

Уся продукція лісового господарства 36 496 46 626 38 255 36 441 43 878 49 954 

Споживання продукції 27 636 37 539 32 137 29 601 36 163 39 643 

Валова додана вартість у сталих цінах     14 770       16 211  14 857  14 354  16 622  18 016 

Чистий підприємницький дохід        7143    7075   5938   5778   8029    9689 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 
 

Нагромадження негативних ефектів упродовж останніх десятиліть, які спричиняють погода та довкілля: 
екстремальні температури влітку, переважно тепла та дощова осінь, а також морозні дні, що здебільшого, 
характерне й для зимового періоду, і негативно впливають на стан та умови проростання лісових насаджень, 
стали причиною підвищення рівня досліджень у сфері лісових ресурсів та їх захисту. 

Нині в країні функціонує 264 лісових господарств, які мають у своїй власності лісові масиви розміром 
понад 200 га і володіють 94 % усіх лісових ресурсів. Починаючи з 1998 р., статистичним управлінням Чеської 
Республіки запроваджено економічний огляд за власниками й орендарями лісових ресурсів, які управляють 
лісовими угіддями, площею близько 1850 тис. га, тобто 70 % загальної лісової території Чеської Республіки. 
Загальна кількість активних підприємницьких суб’єктів, задіяних у лісовому господарстві, має тенденцію до 
зростання. Якщо у 2005 р. їх було 10 128, то у 2008 р. ця кількість зросла до 10 268. 

Позитивний економічний результат усіх учасників дають підставу стверджувати про правильну політику 
у сфері управління лісовими ресурсами, що також зумовлено отриманням високого рівня прибутків. Понад  
85 % такого прибутку отримано за рахунок діяльності, проведеної в межах лісового господарства, і лише 
близько 15 % – поза ним. Прибутки, отримані від продажу необробленої деревини, становлять понад 67 %, 
що відіграє вагому роль у формуванні прибуткової частини підприємств цієї галузі. У річному вимірі 
отриманню більших прибутків сприяє підвищення вартості обробки деревини. За останні роки вона виросла 
із 167 до 796 чеських крон за 1 куб. м. 

Економічний результат (прибуток до оподаткування) щорічно зростає й нині становить понад              
1500 чеських крон на 1 га лісової території. Державні підприємства, диверсифікуючи ринок лісових ресурсів, 
досягли прибутку до оподаткування у розмірі 2 млрд чеських крон

442
. Загалом суб’єкти господарської 

діяльності мають високі підприємницькі доходи від експлуатації лісових ресурсів. Так, у 2005 р. чистий 
підприємницький дохід становив 7143 млн чес. крон (табл. 9.3), потім знизився через економічну кризу до 
5778 млн крон у 2009 р.

443
. У 2011 р. він помітно зріс і становив 9689 млн крон. 

У секторальному порівнянні у 2006 р. більший рівень прибутку отримали державні підприємства –       
1723 чеських крон на 1 га лісової території, тоді як приватні власники – 1522 крони за 1 га, муніципальні 
підприємства – 707 крон на 1 га. У 2007 р. цей показник зріс у державних підприємств до 1748 крон, а в 
наступні роки знизився через економічну кризу до 1395 крон у 2009 р. Аналогічно знизилися показники 
прибутків і в підприємствах лісової галузі інших форм власності. У 2010–2012 рр. після покращення 
економічної ситуації в країні прибуток державних лісогосподарських підприємств зріс до 3907 крон на 1 га 
лісу (із дотаціями), приватних власників – до 2103 крон на 1 га (з дотаціями) і муніципальних органів влади – 
до  1452 крон (із дотаціями на 1 га лісу). У цьому контексті можна стверджувати, що державні підприємства 
мають більший прибуток за рахунок того, що вони отримують компенсації за здійснювану діяльність із 
державного бюджету. Інші ж учасники частку свого прибутку збільшують за рахунок отримання фінансування 
з фондів Європейського Союзу (табл. 9.4). Загальний рівень прибутку в лісовому господарстві у 2012 р. 
становив разом з усіма дотаціями 3103 крони на 1 га лісових площ (табл. 9.4). 

Таблиця 9.4   
Дохід, отриманий власниками лісових ресурсів у 2004–2012 рр. 

(дохід разом із субсидіями в чеських кронах на 1 га лісопокритої площі)* 
 

Дохід перед оподат-
куванням 

2004 р. 2005 р. 2006 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

Державні ліси 356 750 1 723 561 2311 3714 3907 

Комунальні ліси 674 615    707 480 1051 1281 1452 

Приватні ліси 678 847 1 522 1395 1974 2026 2103 

Середня величина 479 752 1 519 748 2031 2922 3103 
* Складено за: Forestry // www.eu2009.cz/en/eu-policies/agriculture-and-fisheries/forestry/forestry-728/; Zpráva o stavu lesa a 

lesního hospodářství České republiky v roce 2012. – Praha : Ministerstvо zemědělství, 2013. – S. 69. 
 

Відповідно до «Акту про ліс» державні органи фінансують такі витрати: платежі, спрямовані на 
підвищення загального рівня видатків для планування мінімуму заходів із покращення ґрунтів та збільшення 
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числа різновидів лісових насаджень; оплата послуг лісового менеджера у випадку, коли власники не 
наймають власного; оплата витрат на вдосконалення ґрунтів та лісових насаджень відповідно до рішення 
адміністрацій

444
. 

Загальні державні видатки відповідно до Лісового акта у 2006 р. були окреслені 202,3 млн чеських крон, 
притому 10,3 млн крон направлено на регенерацію та покращення 10 га території й відновлення лісових 
насаджень на території 1951 га. Також 29,3 млн чеських крон направлено на підтримку заходів щодо 
покращення ґрунтів та очистки лісів (табл. 9.5). У наступні роки державні видатки на розвиток лісового 
господарства збільшилися до 236,4 млн крон у 2011 р., причому зросло фінансування, спрямоване на 
покращення родючості лісових ґрунтів, очищення лісів і менеджменту лісового господарства. 

Таблиця 9.5  
Державне фінансування лісового господарства Чеської Республіки  

відповідно до «Лісового акта» у 2004‒2011 рр., млн чес. крон* 
 

Захід 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 

Покращення ґрунтів   10,2   10,3   10,8   12,9   11,3   14,7 

Послуги сертифікованих лісових менеджерів 127,2 132,3 139,3 160,1 163,1 157,2 

Вироблення головної лінії лісового 
менеджменту 

19,1 19,5 22,9 23,4 20,8 26,5 

Очищення лісів   56,9   24,6   29,3 42,8 47,3 38,0 

Усього 213,4 186,7 202,3 239,2 242,6 236,4 
* Складено за: Lesnictví // http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/. 

 

 Лісове господарство, незважаючи на невисоку частку у виробництві ВВП країни, виготовляє необхідну 
продукцію для багатьох галузей господарства країни. Обсяги виробництва всієї продукції галуззю постійно 
збільшувалися до економічної кризи 2008 р. У 2005 р. виконано всіх робіт на суму 36,5 млрд  чес. крон. У 
передкризовому 2007 р. досягнуто найвищого рівня виконання робіт у лісовому господарстві з 1992 р.            
(46,6 млрд крон у поточних цінах). Далі через погіршення економічної ситуації в країні обсяги виконаних робіт 
зменшилися до 36,4 млрд крон у 2009 р., але потім знову почали зростати й у 2011 р. досягли 43,7 млрд 
крон. У 2012 р. простежено рекордний рівень виконання робіт у лісовому господарстві за всі роки існування 
Чеської республіки (50 млрд крон у поточних цінах). Проте обсяги валової доданої вартості в період 
економічної кризи через зростання поточних цін на продукцію галузі зменшилися незначно (із 14,77 млрд 
крон у 2005 до 14,35 млрд крон у 2009 р.). У 2012 р. вироблено валової доданої вартості у сталих цінах на 
суму 18 млрд крон (табл. 9.3), що є найбільшою за роки самостійного існування Чеської Республіки. 

У структурі виробленої продукції лісовою галуззю понад 70 % припадає на продукцію лісозаготівель, де 
більшість продукції галузі дають заготівлі будівельної (ділової) деревини й кругляку. Невелика частка 
припадає на виробництво деревної волокнистої маси та паливної деревини. Досить значна частка – на 

надання різноманітних послуг лісогосподарськими службами й другорядну нелісову діяльність (рис. 9.9). 
 

 
 

Рис. 9.9. Структура виробленої продукції  
лісового господарства Чеської Республіки у 2011 р. 

 
Лісозаготівельні роботи в Чеській Республіці до недавнього часу мали постійну тенденцію до зростання 

завдяки збільшенню обсягів заготівлі ділової деревини та інших видів деревної продукції. Загальний обсяг 
лісозаготівель протягом останнього десятиліття становив понад 15 млн куб. м деревини (рис.  9.10). Так, у 
2000 р. загальний обсяг заготовленої деревини становив 14,44 млн м

3
. У 2007 р. лісозаготівлі досягли 

найбільшого значення за роки існування Чеської Республіки – 18,51 млн м
3
 (рис. 9.10). У наступні роки вони 

зменшилися до 15,06 млн м
3
 у 2012 р. через економічну кризу й падіння попиту на ділову деревину. Основну 

частку в лісозаготівлях займає ділова деревина й кругляк і незначну – дрова (у 2009 р. 1733 тис. м
3
). Обсяг 

лісозаготівель на одного мешканця країни становить щорічно близько 1,5 м
3
. У 2006 р. досягнуто максимуму 

– 1,72 м
3
, а у 2012 р. цей показник зменшився до 1,43 куб. м. На 1 га лісопокритої площі заготовлюється 

щорічно близько 6 м
3
 деревини (у рекордному 2006 р. – 6,67 м

3
, а в 2012 р. – 5,66 м

3
). 
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Щорічно в країні проводять також проріджувальні й санітарні рубки лісу, які у 2012 р. виконано, 
відповідно, на 46,2 і 94.4 тис. га, що відповідало рівню 2002 р., після якого відбувся спад в обсягах цих рубок. 
Проте після економічної кризи у 2011 р. виконано цих робіт на загальній площі в 149,1 тис. га

445
.  

 

 
 

Рис. 9.10. Обсяги лісозаготівель деревини в Чеській Республіці в 1998–2012 рр. 

 
У структурі лісозаготівель домінує заготівля деревини хвойних порід (близько 90 %) (рис. 9.10). У      

2010 р. обсяги лісозаготівель деревини хвойних порід (без кори) становили 15,07 млн м
3
, а листяних –              

1,67 млн м
3
. У 2012 р. обсяги заготівель хвойних порід знизилися до 13,06 млн м

3
, тоді як лісозаготівлі 

листяних порід збільшилися до 2,01 млн м
3
. У структурі лісозаготівель хвойних порід різко домінує заготівля 

деревини ялини (понад 80 %) (рис. 9.11). На другому місці за обсягами заготівель перебуває соснова 
деревина (понад 14 %). Дещо менша частка смерекової деревини. Інші хвойні породи дають незначну частку 
обсягів лісозаготівель.  

 
 

Рис. 9.11. Структура лісозаготівель деревини  
хвойних порід у Чеській Республіці у 2012 р. 

 
У структурі лісозаготівель деревини листяних порід  понад двох третин складає деревина твердих 

порід. Майже половина лісозаготівель листяних порід припадає на букову деревину (рис. 9.12). На другому 
місці перебуває деревина дуба (понад 23 %). Менше значення має деревина клена, ясена, липи та інших 
порід. Значна частка й м’якої деревини (береза, вільха, осика та інші породи), на які припадає понад 20 % 
обсягів лісозаготівель деревини листяних порід (рис. 9.12).  

 

 
 

Рис. 9.12. Структура лісозаготівель деревини   

листяних порід у Чеській Республіці у 2012 р. 
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У територіальній структурі лісозаготівель за загальними обсягами заготівель ділової деревини 
спостерігається помітна просторова диференціація, зумовлена рівнем залісненості окремих регіонів країни. 
Основні райони лісозаготівель – гірські райони країни. Найбільші обсяги лісозаготівель сконцентровані в 
Південночеському краї (2245 тис. м

3
 у 2011 р. і 1966 тис. м

3
 – у 2012 р.), а також у Пльзеньському, 

Моравсько-Сілезькому, Середньочеському краях і Височіні. Найменші обсяги лісозаготівель характерні для 
Праги, Устецького, Ліберецького й Карловарського країв (рис. 9.13). За обсягами заготівель хвойних порід 
лідирують Південночеський, Моравсько-Сілезький, Пльзеньський, Середньочеський краї й Височіна, де 
основною породою є ялина. Найбільші обсяги соснової деревини заготовляють у Південночеському, 
Пльзеньському та Середньочеському краях (щорічно понад 300 тис. м

3
), а найменші – у Моравсько-

Сілезькому й Злінському краях. Лісозаготівлі деревини листяних порід найбільше сконцентровані в 
Південноморавському (402 тис. м

3 
у 2012 р.), а також у Злінському, Оломоуцькому й Середньочеському 

краях. Найменше заготівель деревини листяних порід у Височіні, Карловарському, Пардубецькому та 
Краловеградецькому краях. Найбільші обсяги лісозаготівель букової деревини зосереджено в Злінському, 
Оломоуцькому, Південноморавському краях, на які у 2011 р. припадало майже 60 % з усього обсягу 
заготівель цієї цінної деревини в країні (1009 тис. м

3
), проте у 2012 р. лісозаготівлі букової деревини 

скоротилися по країні на 5 %, порівняно з 2011 р., і становили 887 тис. м
3
. Деревину дуба найбільше 

заготовляють у Південноморавському краї (понад ⅓ загальнодержавних заготівель), а найменше ‒ на 

території Праги й Карловарського краю. 
 

 
 

Рис. 9.13. Лісозаготівлі ділової деревини в краях Чеської Республіки у 2012 р. 

 
Із розширенням лісопосадок у країні збільшуються прирости біомаси деревини, які становлять понад      

3 % у рік. Це служить ресурсною базою для збільшення лісозаготівель, значна частина яких (від 30 до 60 %) 
щорічно припадає на заготівлю лісу, що постраждав від стихійних лих (вітроломи, пожежі тощо), проте 
втрати деревної маси під час лісозаготівель досить помітні (понад 1 млн м

3
 деревини). 

Загальний ринок необробленої деревини оцінюється в розмірі понад 17 млн м
3
, причому домінує 

деревина м’яких порід, менше – твердих. Поставки деревини м’яких порід щорічно середньомісячно 

становлять понад 2,2 млн м
3
.  

Зростання частки необробленої деревини на ринку Чеської Республіки свідчить про збільшення рівня 
проведення робіт з очистки лісових насаджень. За 2006–2007 рр. обсяг таких робіт збільшився удвічі, що 
привело до наповнення ринку такою деревиною на 45 % з усього обсягу (тоді як у 2005 р. ‒ 29 %)

446
. 

Торгівля необробленою деревиною була й залишається прерогативою підприємницького сектору. 
Найбільший гравець на цьому ринку – компанія LČR, яка контролює ⅔ ринку та реалізує щорічно в 
середньому понад 6 млн м

3
 деревини. Переважно ця компанія здійснює операції на внутрішньому ринку, 

продаючи своїм заводам та підприємствам понад 3 млн м
3
 деревини (⅓ загального обсягу)

447
. 

Із вступом Чеської Республіки до Європейського Союзу так звані «автоматичні ліцензії», які 
спрямовувалися на стримування експорту необробленої деревини, були скасовані. Торгівля деревиною 
сьогодні цілком лібералізована. Скасовано як національну систему ліцензування експорту, так і квоти на 
поставку деревини до ЄС. 

Чеська Республіка частину деревини експортує за кордон. У 2011 р. експортовано 38,7 % від 
заготовленої деревини хвойних порід і 36,6 % від загального обсягу всіх лісозаготівель

448
. Експорт ділової 
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деревини за останні роки зріс до понад 5 млн м
3
. Основна частка експортних поставок припадає на хвойні 

породи (ялина – майже 60 %, сосна). Серед порід листяних порід, що експортуються, домінують бук і дуб.  У 
2009 р. експортовано 4,1 млн м

3
 кругляку й деревної маси хвойних порід. Загальний обсяг експорту всіх видів 

деревини тоді становив 5,28 млн м
3
, а у 2011 р. він різко зріс до 6,77 млн м

3 
за рахунок зростання обсягів 

поставок кругляку (на 1,44 млн м
3
 відносно 2010 р.). Відзначено також збільшенння поставок паливної 

деревини, у той час як експорт у частині промислової деревини (деревна волокниста маса тощо), навпаки – 
знизився. У 2012 р. експортовано 5316 тис. м

3
 ділової деревини. На експорт постачаються також дрова, 

деревне вугілля, щепа, тріски, відходи лісозаготівель. Постійним нині є позитивне сальдо в торгівлі 
деревиною. Активний баланс торгівлі продукцією лісової галузі в останні роки обчислюється на рівні          
3,5–4,5 млрд чеських крон. У 2011 р. позитивне сальдо становило 4438 млн крон, проте у 2012 р. воно 
знизилося до 4425 млн крон. Основні потоки експортних поставок лісової продукції спрямовано в країни ЄС        
(99,3 %). Середня ціна 1 м

3
 експортної деревини у 2012  р. становила 1649 крон. Основні споживачі чеської 

лісопродукції ‒ Австрія (52,7 % у 2012 р.), Німеччина (36,9 %), а також Словаччина. 

Імпорт деревини щорічно збільшувався. У 2009 р. імпортовано 1,42 млн м
3 

деревини хвойних порід, а у 
2011 р. – 3,42 млн м

3
, проте у 2012 р. через падіння попиту на внутрішньому ринку обсяги імпорту деревини 

зменшилися й становили 2,58 млн м
3
. Переважно імпорт представлений непоширеними в Чехії породами 

хвойних дерев. Імпорт із країн ЄС-27 становить близько 86 % від загального обсягу імпортованої лісової 
продукції. Основні потоки імпортної деревини відбуваються зі Словаччини (35 % у 2012 р. за обягами), 
Польщі (30 %), Німеччини (14 %) й Австрії (3 %). Середня ціна 1 м

3
 імпортної деревини у 2012  р. становила 

1682 крони
449

. 
Ліси країни багаті на природні дари. Проводиться заготівля грибів, ягід чорниці, брусниці, малини, ожини 

тощо. Останнім часом щорічно на одне домашнє господарство заготовлюється в середньому 5–9 кг грибів, 
понад 2 кг чорниці, до 1 кг малини, 0,5 кг ожини, 0,2 кг брусниці та інших лісових продуктів. Щорічні валові 
збори грибів і ягід коливаються залежно від погодно-кліматичних умов. У період 2000–2012 рр. 
найурожайнішим був 2007 р, коли на одне домашнє господарство заготовлено 14,8 кг грибів і лісових ягід, а 
за період із 1993 р. середній показник становив 10,7 кг лісових дарів.  

У лісах Чехії ведеться також мисливське господарство, де здійснюється ліцензійний відстріл лісової 
дичини (олені, косулі, вепри, зайці, лисиці, фазани та ін.), а також хутрових звірів (лисиці, куниці, ондатри 
тощо). Управління мисливським господарством у лісових угіддях здійснюють безпосередньо робітники 
лісового господарства. Мисливські товариства під контролем окружних рад виконавчої влади ведуть 
господарство на території сільськогосподарських земель. Державним органом, який керує мисливським 
господарством, із 1968 р. є управління у справах полювання Міністерства землеробства і продовольства ЧР. 
У краях й окресах наявні відділи мисливського господарства, референти яких стежать за виконанням Закону 
про полювання й усіх відомчих розпоряджень. Мисливські угіддя розподілені на господарства, величина яких 
становить не менше 500 га, а в середньому – близько 1300 га. Для полювання на велику дичину 

господарства мають більшу площу, яка, проте, не перевищує 5 тис. га.  
Площа лісових мисливських угідь у ЧР нині становить 2578 тис. га, а загальна площа всіх мисливських 

угідь – 6869 тис. га. Водні мисливські угіддя займають 96,4 тис. га. Відстріл лісової дичини в Чехії строго 
регульований. Щорічно мисливці відстрілюють 20–23 тис. оленів, понад 120 тис. косуль, 120–130 тис. вепрів, 
500–600 тис. фазанів, близько 300 тис. качок і 100 тис. зайців. Кількість впольованої дичини значно 
коливається за роками й не є стабільною. Особливо це стосується зайців, оскільки кількість упольованих 
особин щорічно зменшується. Так, у 2012 р. відстріляно 56 тис. особин, що у два рази менше, ніж у 2007 р. 

Отже, лісове господарство Чеської Республіки активно розвивається завдяки низці змін та перетворень, 
що беруть свій початок ще з XVIII ст., коли вперше досліджено ліси держави. Протягом останніх десятиліть 
цей сектор економіки зазнав значних змін: відбувся перерозподіл лісових угідь між різними формами 
власності, ведуться дослідження й захист лісових ресурсів, упроваджуються положення спільної політики ЄС 
щодо лісових ресурсів та їх використання тощо. Усе це призвело до формування комплексної й дієвої 
політики у сфері розвитку лісового господарства. 
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РОЗДІЛ Х. ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

У Чеській Республіці важливе значення має розвиток водного господарства, яке забезпечує питною 
водою населення й господарські об’єкти. Функціонування водного господарства здійснюється за допомогою 
господарських організацій, які діють у басейнах рік (наприклад Лаби, Влтави, Огрже, Морави). Ці 
водогосподарські підприємства та організації забезпечують водою населення й усі галузі господарства 
країни, а також уживають заходи з регулювання водного стоку та використання води в енергетиці, сільському 
господарстві, судноплавстві, ведуть спостереження за ступенем забруднення й займаються очисткою стічних 
вод тощо. До водного господарства відносять також управління державним рибним господарством, у віданні 
яких перебуває розведення риби в ріках, ставках і водосховищах. Найбільший споживач води ‒ 

промисловість; населення споживає близько 15 % загальних витрат води. Щорічно зростають потреби в 
постачанні води для всіх галузей економіки країни.     

Водне господарство згідно з національним класифікатором економічної діяльності CZ-NACE має код E, 
уключаючи водозабезпечення водою населення й народного господарства, водовідведення, очищення та 
санацію стічних і дощових вод. Динаміка обсягів виробництва продукції й надання послуг у вартісному виразі 
за роками коливається залежно від обсягів водопостачання, водоспоживання й очищення стоків, проте має 
тенденцію до постійного зростання. У 1993 р. вартість виробленої продукції та наданих послуг становила     
29,8 млрд чес. крон у поточних цінах, а у 2000 р. вона зросла майже удвічі (до 55,3 млрд крон). У 2010 р. цей 
показник становив 116,4 млрд крон, що відповідало 1,3 % від усієї продукції народного господарства. 
Подібна тенденція й у виробництві валової доданої вартості. Якщо у 2000 р. її вироблено на  20,4 млрд крон, 
то у 2010 р. – удвічі більше (41,1 млрд крон у поточних цінах). Кількість зайнятих працівників у водному 

господарстві за останні два десятиліття зросла не на багато. У 1993 р. у водному господарстві Чехії загалом 
було зайнято 40,8 тис. працівників. У наступні роки кількість працівників збільшувалася відповідно до 
розбудови водопровідних і каналізаційних мереж, очисних та водозабірних споруд і в 1999 р. становила     
55,7 тис. осіб. Надалі загальна чисельність працюючих у галузі, ураховуючи тимчасових робітників, була 
нестабільною й коливалася в межах 51–55 тис. осіб. У 2010 р. чисельність усього працюючого персоналу 
становила 54,4 тис. осіб, а постійно зайнятих – 51,2 тис. осіб.  

Політика раціонального використання водних ресурсів у Чеській Республіці розвивається протягом 
декількох сторіч. Регулювання водного режиму через осушення боліт починається ще в середньовіччі. 
Захист від повеней (такий актуальний для держави й сьогодні) забезпечувався регулюванням стоку у 
водотоках і будівництвом гідроспоруд та резервуарів для зберігання води. Зростання попиту на 
використання водних ресурсів зумовило потребу побудови водосховищ й інтенсивної експлуатації ґрунтових 
вод.  

Економічні перетворення в Чеській Республіці після 1989 р. відбилися на управлінні водними 
ресурсами. Поступове введення ринкових цін призвело до зниження споживання води населеням, а також у 
промисловості та сільському господарстві. Так, за короткий час країні вдалося знизити використання води на 
40 % завдяки виробленню системи її контрольованого споживання. Нині в Чеській Республіці воду 
розглядають не тільки як сировину, але і як один з основних компонентів довкілля, оскільки водні ресурси та 
їхня якість повинні бути збережені для майбутніх поколінь.  

Чеська Республіка розміщена на вододілі трьох морських басейнів – Північного, Балтійського й Чорного 
морів. Практично всі основні водотоки походять із витоків, які розміщені на власній території та, отже, Чеська 
Республіка повністю залежить від кількості атмосферних опадів. Загалом Чехія характеризується 
нерівномірним розподілом водних ресурсів. Навіть з огляду на опади найбільш забезпеченими в цьому плані 
є гірські райони, а саме: Богемія, Моравія та Сілезія, де середньорічна норма опадів складає близько             
103–105 % щороку. 

Вододіли морських басейнів ділять територію країни на три основних водних басейни головних річок 
Ельби (Лаби), Одеру (Одри) й Морави. Поверхневий водний стік щорічно складає в середньому 15 млрд м

3
 із 

високою амплітудою коливань у діапазоні від 8 до 24,1 млрд м
3
 через нерівномірне випадання опадів і 

коливання їх в окремі роки залежно від кліматичних умов
450

. Накопичення поверхневих вод відбувається за 
рахунок річок і водосховищ. У 2011 р. в Чехії нараховувалося 24 964 водосховищ, природних резервуарів і 
ставків із загальним об’ємом води 4742 млн м

3451
. Із них 107 водосховищ є великими із загальним об’ємом 

води 3503 млн м
3
. Гідроелектростанції працюють лише декілька годин на день (у години пікових навантажень 

на енергосистему).  
У середньому на одну людину в Чехії припадає 1450 м

3
 водних ресурсів, що складає близько третини 

європейського показника. Загальна довжина природних водотоків у країні ‒ 78 998 км, із них 

зарегульованими є 24 431 км. Середня густота водотоків становить 0,96 км на 1 км
2
. Під водними об’єктами 

зайнято 2,1 % території країни й площа водних об’єктів у 2010 р. – 163 144 км
2
. 

Загальні обсяги водозаборів із поверхневих і підземних джерел водопостачання останнім часом мають 
тенденцію до зменшення й становлять близько 2 млрд м

3
. У 2012 р. з усіх джерел водопостачання відібрано 
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1840,7 млн м
3
 води

452
. З усього об’єму відібраних вод 79,4 % припадало на поверхневі води. За роки 

соціалістичного господарювання обсяги водозаборів із поверхневих водойм постійно зростали у зв’язку з 
розвитком промисловості, будівництвом гідроелектростанцій. Рекордним був водозабір поверхневих вод у 
1976 р. (2998 млн м

3
). У наступні роки об’єми водозаборів дещо зменшилися. У 1993 р. відібрано 2207 млн м

3 

поверхневих вод. З упровадженням політики водозбереження й підвищенням цін на питну воду в наступні 
роки обсяги заборів поверхневих вод помітно скоротилися. Якщо у 2005 р. їх було відібрано для 
водопостачання населення та господарських об’єктів 1564 млн м

3
, то у 2010 р. ‒ 1573,4 млн м

3
 (табл. 10.1). 

Проте у 2012 р. обсяги водозаборів знову зменшилися до 1461,3 млн м
3
.
 
Причому домінуючу частину цих вод 

(понад 90 %) використовує державне підприємство «Povodni». Основну частину поверхневих вод 
використовують у гідроенергетиці (близько 60 %), промисловості й житлово-комунальному господарстві 
(табл. 10.1 і рис. 10.1). Плата за відбір поверхневих вод має тенденцію до зростання, якщо у 2005 р. вона 
становила 2347 млрд чес. крон, то у 2012 р. – 3316 млрд крон. Найбільші об’єми вод забирають із басейнів 
Лаби (734 млн м

3
 у 2012 р.), Влтави, Морави, Одри й Огрже. Береги багатьох водотоків укріплені через 

загрозу наводнень.  
Таблиця 10.1 

Водозабір поверхневих і підземних вод у Чеській Республіці у 2008–2010 рр.* 
 

Водокористувачі 
Поверхневі води, тис. куб. м Підземні води, тис. куб. м 

2008 р. 2009 р. 2010 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 

Сільське господарства, лісове 
господарствойі рибництво 

21 722 28 976 25 272 11 369 11 290 11 480 

Промисловість (у т. ч. видобуток 
корисних копалин) 

265 630 260 205 250 783 32 851 30 352 31 494 

Енергетика 916 812 916 534 939 549 2360 2194 2596 

Водопостачання, водовідвід, втрати  
й очищення вод 

390 881 357 145 349 095 322 374 319 157 318 645 

у т. ч. водозабір, очищення  
й водопостачання  

361 584 357 014 348 950 320 141 315 106 313 611 

Інші (у т. ч. будівництво) 13 174 8607 8698 12 375 13 607 13 370 

Усього 1608219 1571467 1573397 318 329 376 600 377 585 
* Складено за: Statistická ročenka životního prostředí České Republiky 2010. – Praga : Ministerstvo životního prostředí, 2011. –    

S. 296; Statistická ročenka životního prostředí České Republiky 2011. – Praga : Ministerstvo životního prostředí, 2012 // 
http://www.cenia.cz/rocenka2011/index.htm. 

 

 
 

Рис. 10.1. Обсяги й структура споживання відібраних  

поверхневих вод Чеської Республіки у 2012 р.  

 
Окремі ділянки річок мають різний стік, тому їх використовують по-різному в народному господарстві. 

Наприклад, на Влтаві побудовано водосховища, вода яких застововується для потреб функціонування 
каскаду гідроелектростанцій. Водосховища, які входять до Влтавського каскаду ГЕС, використовують також 
як місця відпочинку. Нижню течія ріки використовують для судноплавства й водопостачання промислових 
підприємств Праги та інших міст Центральної Чехії.   

Ґрунтові води – істотні в складнику загального потоку водних ресурсів. Одночасно з ресурсами 

підземних вод вони складають майже половину всіх ресурсів для цілей водопостачання. Дебіт підземних вод  
високий та у 2011 р. становив 24,3 тис. л/с, проте підземні води на території Чехії розподілені нерівномірно. 
Більшсть їх розміщено в рівнинних районах на території Південноморавського, Середньочеського, 
Пардубецького, Краловеградецького, Оломоуцького й Ліберецького країв. Відбір підземних вод у 2010 р., 
порівняно з 2005 р., дещо скоротився ‒ із 384,7 млн м

3
 до 377,6 млн м

3
 (табл. 10.1). У 2012 р. обсяги 

використання підземних вод зросли до 379,4 млн м
3
. Основна частина підземних вод (понад 82 %) 

застосовується для водопостачання населення.  

                                                 
452

 Zpráva o životním prostředí České republiky 2012. – Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2013. – S. 48. 



 
401 

У Чеській Республіці наявні значні ресурси лікувальних та мінеральних вод. Джерела мінеральних вод 
розміщені переважно в районах із тектонічними плитами недавньої вулканічної активності. На території Чехії 
виявлено близько 350 районів із наявністю мінеральної води, які використовуються для лікування ще з       
XIX ст.  Крім того, мінеральні води зазвичай застосовують як питну воду.  

У країні в посушливі роки існує проблема постачання води для споживачів. Області з пасивним водним 
балансом розміщені в місцях найбільшого використання водного потенціалу промисловим і сільсько-
господарським виробництвами. Це центральні райони, уключаючи Прагу й урбанізовані території середнього 
промислового Полаб’я, особливо міські агломерації Градець-Кралове та Пардубіце, Північночеський і 
Соколовський буровугільні басейни, Західна Чехія з басейном р. Бероунка.  

У Моравії до областей із пасивним водним балансом відносять верхнє й нижнє Поморав’я (від 
Оломоуца до Годоніна), території агломерацій Брно, Острави (і порушеними запасами підземних вод у 
результаті шахтного видобутку вугілля), а також південну частину Моравії, де в нижній течії рік Діє та Морава 
бувають посухи.  

На сьогодні в країні існує дві основні моделі використання й надання послуг у сфері водних ресурсів: 
– оперативна модель. Її формують власники систем постачання води та систем каналізації або їх 

асоціації та компанії (здебільшого муніципалітети) з операційними компаніями. Участь у такій моделі можуть 
брати партнери – інвестори, які мають суттєву частку в управлінні або ж повністю володіють компанією. Із 
використанням такої моделі в країні здійснюється постачання води до споживачів 49,9 %; 

– змішана модель. Її формують муніципалітети чи компанії, які є власником та оператором із 
постачання водних ресурсів одночасно. Ця модель покриває 50,1 % постачання води, а частка держави в 
таких компаніях переважає. Головна мета цієї моделі полягає в регулюванні прийняття рішень

453
.  

Зважаючи на значну забрудненість і недостатню забезпеченість країни водними ресурсами внаслідок 
неконтрольованого її споживання та використання, питання про її очищення більш ніж актуальне. Одним з 
інструментів, що застосовуються для захисту води, є національний «Водний баланс оцінки» й пов’язані з ним 
вимоги, що стосуються забезпечення необхідного мінімального рівня потоків. Мінімальні потоки визначено 
для 150 річкових ділянок із використанням щорічних і багаторічних принципів раціонального використання 
водних ресурсів в окремих басейнах. 

Забруднення вод – одна із серйозних проблем водного господарства країни. Головний забруднювач 
води – промислове виробництво. Найбільше шкоди водному господарству завдає хімічна промисловість, яка 

забруднює нафтопродуктами підземні води. Останнім часом у забрудненні поверхневих і підземних вод 
зростає частка сільського господарства. У категорії точкових джерел забруднення муніципальні джерела 
стали поступово домінуючими, що є результатом швидкої урбанізації, розвитку житлового будівництва, 
недостатнього рівня будівництва систем очистки стічних вод. Найбільш забруднені гірські води, які насичені 
металами ртуті, кадмію, свинцю та цілим спектром неорганічних сполук, що обумовлено наявністю промислів 
із видобутку цінних металів.  

Останнім часом несприятливий стан водоймищ поступово покращується, завдяки створенню системи  
управління  відповідних об’єктів інфраструктури, а також пов’язаних із нею засобів застосування економічних 
інструментів і субсидій із державного бюджету та державного екологічного фонду. Покращення досягнуто 
завдяки постійному скороченню об’ємів викидів у довкілля. У 1990–1996 рр. створено 503 об’єкти зі сприяння 
охороні водних ресурсів й освоєно інвестиції на суму понад 5 млн крон

454
.  

У 1996 р. витрати  на будівництво систем для охорони води склали 27,2 % від загального рівня витрат у 
сфері охорони навколишнього середовища в Чеській Республіці. Ці витрати покривалися за рахунок 
фінансових засобів Державного бюджету (уключаючи державні фонди), з бюджетів відповідних компаній, 
кредитів, джерел фінансування із-за кордону та інших джерел. Витрати з державного екологічного фонду, 
направлені переважно на будівництво систем очищення стічних вод і каналізаційних систем. У наступні роки 
витрати на охорону водних ресурсів збільшилися. 

Для захисту цінних водних ресурсів (питна вода, закриті водойми, лікувальні джерела тощо) створено 
цілу систему спеціальних превентивних заходів із захисту. На території Чеської Республіки розміщено          
18 районів природних вод, що охороняються. Вони займають 8267 км

2
 (12 природних водойм) та територій 

захисту підземних вод площею 9900 км
2
 (6 водойм). Загальна площа водної поверхні ставків на території 

країни складає близько 52 000 га, а об’єм води – 625 млн м
3
. Ці водоймища пов’язані із 

сільськогосподарським виробництвом і рибництвом.  
Можливості використання води для виробництва електроенергії в державі є недостатніми, оскільки 

потужність річок не забезпечує потреби для великомасштабного будівництва ГЕС. Частка гідроелектростанцій 
у загальному обсязі виробленої електроенергії порівняно невелика.  

Із 1996 р. частка ГЕС у виробництві електроенергії істотно виросла, коли введено в експлуатацію 
гідроакумулюючу станцію Длуге Стране (чес. Dlouhe Strane) на річці Дівока Десна із потужністю 650 Мвт і 
річним виробництвом до 1000 Гвт /год. Усього  на кінець 2010 р. у ЧР функціонувало 850 гребель, із яких          
418 використовували для накопичення води з метою виробництва гідроенергії. На 38 греблях побудовано            
61 шлюз для регулювання річкового судноплавства. У країні з метою забезпечення стійкого водопостачання 
побудовано 107 великих водних резервуарів (водосховищ), із яких 47 є водорегулювальними, та 667 малих. 
Загальний об’єм води, накопиченої в природних резервуарах, становить 3503 млн м

3
.  
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Накопичені запаси поверхневих вод і наявні запаси підземних вод дають змогу повністю забезпечувати 
питною водою населення й різні галузі господарства. Обсяги постачання питної води водопровідною 
мережею щорічно становлять понад 600 млн м

3
 (табл. 10.2 і рис. 10.2). Загалом у країні воду у 2011 р. 

постачала 2101 водогосподарська організація, серед яких 150 найбільших. Найбільше водопостачальників 
сконцентровано в Південночеському (понад 400), Середньочеському та Пльзеньському краях і Височіні. 
Найменше їх у Празі (4), Карловарському, Устецькому й Ліберецькому краях. Причому останнім часом обсяги 
подачі питної води населенню та господарюючим об’єктам водопровідними мережами мають тенденцію до 
зменшення через економію витрат води, оскільки плата за воду зросла. Середня ціна в країні за 1 м

3
 

реалізованої питної води у 2012 р. ‒ 32,7 крони. Порівняно з 1989 р., об’єми води, поданої водопроводами, 

зменшилися майже у два рази (рис. 10.2). Близько половини питної води подається у водопровідні мережі й 
реалізується як господарський товар. Частина води втрачається у водопровідних мережах через 
несправність водопровідної арматури, прориви труб, аварії на водогонах тощо. Загальна протяжність 
водопровідних мереж у Чехії у 2012 р. становила 74 915 км, що в 1,3 раза більше, ніж у 2001 р. Також істотно 
збільшилася кількість водопровідних підключень із 1368 тис. споживчих точок до 2003 тис. у 2012 р. 
Абсолютну більшість водопровідних підключень забезпечено водолічильниками. Окрім того, у Чехії щорічно 
використовують понад 15 млн м

3
 привізної питної води, яку завозять споживачам спеціальним транспортом.   

 

 
 

Рис. 10.2. Динаміка водопостачання населення й господарства  
водопровідними мережами Чеської Республіки в 1989–2012 рр. 

  
Динаміка виробництва води в ЧР у післявоєнний період мала постійну тенденцію до збільшення аж до 

1990 р., коли вироблялося 1256 млн м
3 

(рис.
 
10.3). У наступні роки зі зростанням цін на питну воду обсяги 

споживання питної води зменшилися, що зумовило й скорочення обсягів виробництва води. У 2012 р. її  
вироблено удвічі менше, порівняно з 1990 р. У 2012 р. загальні обсяги виробництва води становили          
623,5 млн м

3
,
 
із яких 616,5 млн м

3 
призначено для реалізації, проте спожито лише 480,7 млн м

3
 (78 %). Із 

цього загального об’єму води 50,6 % – підземні води (рис. 10.4), тоді як у  2009 р. 51 % припадало на 

поверхневі води. Загалом водокористувачам поступило 481 млн м
3
. Більшість (51,2 %) поданої води 

використано населенням у домашніх господарствах. Інші користувачі (промислові, будівельні, транспортні, 
комунальні й інші підприємства) використали 165 млн м

3
. Утрати води у водопровідних мережах становили 

136 млн м
3
 (рис. 10.4), що на 7 млн м

3
 менше, ніж у 2009 р.   

 

 
 

Рис. 10.3. Виробництво й реалізація води в Чеській Республіці в 1958–2011 рр. 

 
Підземні джерела водопостачання тепер стали домінуючими у виробництві питної води для 

населення, особливо в Краловеградецькому, Пардубецькому, Південноморавському та Середньочеському 
краях, у яких понад 80 % об’ємів водопостачання забезпечуються підземними водами. Найбільші об’єми 
води, призначеної для реалізації, у 2012 р. вироблялись у Празі з найбільшою кількістю населення             
(118 млн м

3
), Моравсько-Сілезькому (понад 84 млн м

3
), Південноморавському й Середньочеському краях, які 
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є найбільш розвинутими регіонами з великою кількістю споживачів як серед населення, так і серед 
господарюючих суб’єктів. Найменші обсяги водопостачання характерні для Карловарського, Ліберецького та 
Пардубецького країв і Височіни. 

 

 
 

Рис. 10.4. Структура використаної води, поданої 

 у водопровідні мережі Чеської Республіки у 2012 р. 

 
Основний споживач питної води в Чехії сьогодні – це населення. У структурі реалізованої води на 

домашні господарства населення у 2011 р. припадало понад 65 %, тоді як у 1967 р. – 44 %. Частка 

промислових споживачів за цей період зменшилася на 28,6 % до 11,8 %, як і частка сільського господарства 
– із 3,6 % до 1,7 % (рис. 10.5). 

 

 
 

Рис. 10.5. Структура водоспоживання основними  
споживачами в Чеській Республіці в 1967 і 2011 рр.   

 
Рівень забезпеченості населення водою, поданою через водопровідні мережі, має тенденцію до 

постійного зростання. У Чехії понад 9,8 млн жителів користуються водою, яка постачається водопроводами. 
Частка населення, яке забезпечується водою через водопроводи, має тенденцію до зростання (рис. 10.6). У 
2011 р., порівняно з 2005 р., цей показник збільшився на 1,8 % і становив 93,4 % (табл. 10.2). Обсяги питної 
води, яка подається у водопровідну мережу країни, щорічно зменшуються через підвищення цін та 
зменшення рівня споживання води на одну особу в день. У 2005 р. загальний обсяг питної води, поданої у 
водопроводи, становив 699 млн м

3
, а у 2011 р. він зменшився до 623,5 млн м

3
 (табл. 10.2). Причому спожито 

616,5 млн м
3
 води, оскільки 7 млн м

3  
утрачено через несправність водопровідних систем. 

 
Таблиця 10.2  

Постачання питної води водопровідними мережами 
у Чеській Республіці у 2005–2012 рр.* 

 

 
Показник 

Одиниця  
вимірюваання 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Чисельність населення,  
забезпеченого питною водою 
із водопровідних мереж 

 
тис. осіб 

 
9376 

 
9483 

 
9525 

 
9664 

 
9733 

 
9787 

 
9805 

 
9823 

Частка населення, 
забезпечена питною водою із 
водопровідних мереж 

 
%  

   
91,6 

   
92,4 

   
 92,3 

  
 92,7 

  
 92,8 

 
 93,1 

   
93,4  

 
93,5 

Загальний обсяг поданої 
питної води  у водопроводи 
для реалізації 

 
млн м3 

 
699,4 

 
694,7 

 
679,2 

 
664,2 

 
649,0 

 
636,4 

 
623,1 

 
623,5 

Фактично спожита питна вода  млн  м3 531,6 528,1 531,9 516,5 504,6 492,5 486,0 480,7 

у. т. ч. як господарський товар млн м3 338,6 337,4 342,4 332,4 328,5 319,6 317,2 315,9 
* Складено за даними Чеського статистичного управління і  Statistická ročenka životního prostředí České Republiky 2010. – 

Praga : Ministerstvo životního prostředí, 2010. – S. 299.       
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Рис. 10.6. Рівень забезпеченості населення Чеської Республіки  
питною водою з водопровідних мереж і каналізаційними мережами в 1958–2011 рр. 

 
У Чеській Республіці останнім часом обсяги використання води різними галузями господарства й 

населенням залишаються малозмінними. Основним споживачем залишаються домашні господарства 
населення (понад 65 % реалізованої води). У 2011 р. населенням спожито 315,9 млн м

3
, що на 7 % менше, 

ніж у 2005 р., а рівень забезпеченості питною водою із водопровідних мереж у середньому по країні становив 
93,5 % проти 91,6 % у 2005 р. і 84,7 % у 1993 р. (табл. 10.2). Населення та господарство Праги на 99,7 % 
забезпечуються водою із водопровідної мережі. У краях цей показник у 2012 р. змінювався від 83,4 % 
(Пльзеньський край) до 99,9 % – у Карловарському і 99,7 % ю – у Моравсько-Сілезькому краї. В інших краях 
рівень забезпеченості водою з водопровідних мереж становив понад 91 %, окрім Оломоуцького, Середньо-
чеського, Піденночеського й Ліберецького (рис. 10.7 і 10.8). 

 

 
 

Рис. 10.7. Рівень забезпеченості населення країв Чеської Республіки  

питною водою із водопроводів у 2012 р. 

 
Найбільше води використовують населення та господарство Праги (117 млн м

3 
у 2012 р.), а також у 

промислово розвинутих регіонах – Моравсько-Сілезькому (понад 84 млн м
3
), Південноморавському                                

(64 млн м
3
), Середньочеському й Устецькому краях. Найменші обсяги водоспоживання у Карловарському                                     

(20 млн м
3
) і Ліберецькому (27 млн м

3
) краях. 

Загальна довжина магістральних водопровідних мереж у ЧР у 2011р. становила 74 915 км, а 
водопровідних підводів – 20 тис. км із загальною кількість 2003 тис. окремих точкових підключень. Найбільшу 
протяжність водопровідної мережі сконцентровано в промислово розвинутих краях – Середньочеському 
(майже 10 тис. км) і Моравсько-Сілезькому (7,65 тис. км), а також у Південноморавському (7,5 тис. км) й 
Устецькому (6,5 тис. км). Найменшу протяжність водопровідної мережі зафіксовано в Карловарському              
(2,1 тис. км), Ліберецькому (3,7 тис. км) і Злінському (3,85 тис. км) краях. 

У Чеській Республіці велику увагу приділено водовідведенню й очищенню стічних вод. Ступінь 
забезпеченості населення каналізаційною мережею постійно підвищується, тому довжина каналізаційних 
мереж у країні постійно зростає. У 2011 р. каналізаційна мережа в країні мала протяжність 42 752 км (у               
2004 р. ‒ 33 218 км). Кількість точок підключення до каналізаційних мереж збільшилася протягом                         

2004–2012 рр. майже на 30 % і становила у 2012 р. 1490 тис. точок. У 2012 р. 82,5 % населення країни 
користувалося каналізаційними системами (у 2005 р. – 79,1 % й у 1993 р. – 72,7 %) (рис. 10.8). Щорічно 

обсяги водовідведення стічних вод у громадські каналізаційні мережі зменшуються через зменшення обсягів 
спожитої води населенням та іншими споживачами. Найбільші обсяги стічних вод, які скидалися в 
каналізаційні мережі, були в 1980-х рр. (рис. 10.9.) У 1991 р. досягнуто рекордного рівня – 911,3 млн м

3
. У 
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перші ж роки існування Чеської Республіки обсяги скидання стічних вод у каналізаційні мережі почали 
скорочуватися й у 2000 р. становили 576 млн м

3
. У 2012 р. в каналізаційні стоки відведено 473,2 млн м

3
 

стічних вод, що на 3 % менше, ніж у 2011 р. Основну частину стоків становлять побутові стоки (329 млн м
3 

у 
2011 р.). Обсяги промислових та інших стоків ‒ 158,5 млн м

3
. Їх частка зменшилася до 32,5 % проти 41 % у 

1960 р. (рис. 10.10). 

 
 
 

Рис. 10.8. Рівень забезпеченості населення країв Чеської Республіки у 2012 р.  
каналізаційними мережами й питною водою, яка постачається з водопровідних мереж  

 

 
 

Рис. 10.9. Обсяги випуску стічних вод у каналізаційні системи  
Чеської Республіки в 1960–2011 рр. 

 

 
 

Рис. 10.10. Структура стічних вод, скинутих у каналізаційні  

мережі Чеської Республіки в 1960 і 2011 рр. 
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Найбільші обсяги побутового та промислового водовідведення характерні для Праги (126 млн м
3
 у      

2012 р.), Моравсько-Сілезького (99,1 млн м
3
), Середньочеського, Південноморавського, Південночеського, 

Устецького й Пльзеньського країв, а найменші – для Карловарського (32,3 млн м
3
) і Ліберецького країв та 

Височіни. Найбільша частка населення, забезпеченого каналізаційними мережами, властива для Праги            
(100 % у 2011 р.)

455
. Високий рівень забезпеченості домогосподарств населення каналізаційними мережами 

мають Карловарський (94,2 %), Злінський (90,4 %) і Південноморавський (87,7 %) краї, а найменший – 
Ліберецький (66,4 %), Середньочеський (68,6 %) і Пардубецький (72,3 %) (рис. 10.8 і 10.11). 

 

 
 

Рис. 10.11. Рівень забезпеченості населення каналізаційними системами  
в краях Чеської Республіки у 2012 р. 

  
Абсолютну більшість стічних вод очищають на очисних спорудах. У країні діє 2251 очисна споруда, із 

яких 2201 працювала за механічно-біологічною технологією очищення стічних і зливових вод, решта за 
механічною технологією. Щорічно обсяги очищення стічних і зливових вод становлять понад 800 млн м

3
   

(рис. 10.12). 
 

 
 

Рис. 10.12. Динаміка забезпеченості населення каналізаційними мережами  
й об’єми скидання очищених стічних вод у Чеській Республіці в 1989–2009 рр. 

 
Потужності всіх очисних споруд у 2009 р. становили 843 млн м

3
. У наступні роки їхню потужність 

збільшено й у 2012 р. в каналізаційні мережі та водотоки загалом скинуто 866,2 млн м
3
 стічних і зливових 

вод, із них дощові стокові води становили 393 млн м
3 

(рис. 10.13). Основна частка серед них – стічні побутові 
води, скинуті в каналізаційні мережі (54,6 %). Частка очищених стічних побутових і промислових вод ‒ 96,6 % 

(рис. 10.13), що на 27 % більше, ніж у 1991 р. У 2012 р. очищено побутових стоків 331,2 млн м
3
, або 35,9 % 

від загального об’єму всіх стічних вод. Об’єми очищення зливових дощових вод коливаються за роками 
залежно від річної кількості опадів. Так, частка очищених дощових стоків у загальному об’ємі становила    
43,6 %. Обсяги очищення промислових та інших стоків склали 148,2 млн м

3
 або 17,1 % від усього об’єму 

стічних вод. Неочищеними у водотоки країни потрапило 15,8 млн м
3
 дощових вод і 13,8 млн м

3
 стічних 

побутових вод (3,4 % від усього об’єму стічних вод) (рис. 10.13). Щорічно на очисних спорудах продукується 
понад 170 тис. т відходів, із яких виробляють компостовані та інші добрива. Щорічно об’єми очищених 
стічних вод, повернутих у каналізаційні системи, зменшуються через зменшення об’ємів споживання води.  

                                                 
455
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Рис. 10.13.  Структура стічних вод, випущених у водотоки  
й каналізаційні мережі Чеської Республіки у 2012 р. 

 
Найбільше очищених стічних вод скидають у водотоки Праги, Південноморавського, Моравсько-

Сілезького та Середньочеського країв, у яких найбільша чисельність населення й промислових підприємств. 
Найменше очищених стічних вод скидають у каналізаційні мережі Карловарського та Ліберецького країв і 
Височіни (рис. 10.14). 

 
 

Рис. 10.14. Обсяги скинутих й очищених  
стічних вод у краях Чеської Республіки у 2012 р. 

 
Чеський уряд продовжує надавати фінансову підтримку водному господарству, інвестуючи в розвиток 

водопостачання й каналізаційних систем. Стратегія, прийнята в країні, припускає, що пряму допомогу буде 
поступово скорочено та замінено на позики, тоді як витрати на відповідні інвестиції відображатимуться в 
цінах на послуги з урахуванням соціальної прийнятності цін для населення й підприємств.  

Види визначеної фінансової підтримки можуть бути такими:  
– фінансова підтримка, надана Міністерством сільського господарства Чеської Республіки для невеликих 

муніципалітетів на будівництво системи водопостачання;  
– систематичні або окремі фінансові підтримки з державного бюджету;    
– фінансова підтримка від держави за підтримки Екологічного фонду;  
– фінансова підтримка, надана крайовою адміністрацією;  
– фінансова підтримка з інших джерел

456
. 

Політику субсидування в Чехії у сфері збереження водних ресурсів зосереджено на трьох пріоритетних 
завданнях: 1) завершення створення крупних систем водопостачання, розвиток їхніх груп або локальних 
систем; 2) сприяння будівництву крупних каналізаційних колекторів стічних вод задля забезпечення 
очищення стічних вод, яке б відповідало прийнятим нормам; 3) сприяння розвитку систем водопостачання в 
невеликих муніципалітетах (у 1996 р. субсидії склали 6392 млн крон)

457
. У 2012 р. загальна сума дотацій у 

водне господарство для реалізації 509 проектів Чехії становила 11,6 млрд крон. Із фондів ЄС отримано                 
7,1 млрд крон. 
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Відповідно до статті 102 «Водного акта» головний інструмент у розвитку та підтриманні сучасного стану 
водних ресурсів – підтримка фінансування. Ця стаття передбачає можливість державної підтримки, 

направленої на активне управління водними ресурсами й забезпечення її якості відповідно до загально-
європейських норм. Так, у 2007 р. в Чехії у водне господарство інвестовано 49 млрд. крон із джерел 
державного бюджету та Державного екологічного фонду за підтримки Європейського інвестиційного банку. 
Вагому роль в інвестуванні водного господарства Чехії відігравали й так звані фонди попереднього членства 
(ISPA), використанні для посилення фінансових потоків, необхідних для розвитку управління водними 
ресурсами. У ході інтеграційного процесу перед Чеською Республікою зі сторони Європейського Союзу 
поставлено такі вимоги, спрямовані на покращення управління водним господарством країни:  

– покращення якості управління водними ресурсами та управління водною інфраструктурою відповідно 
до Директив ЄС; 

– належне надання якісних послуг і доведення якості питної води до вимог ЄС; 
– попередження та недопущення екстремальних гідрологічних ситуацій, таких як повені чи посухи; 
– покращення якості професійного управління в установах водного господарства; 
– налагодження співробітництва між міністерствами

458
. 

У процесі приєднання до ЄС прийнято Концепцію управління водними ресурсами при Міністерстві 
сільського господарства, що передбачала вироблення механізму з управління до 2010 р. Протягом минулих 
років основним документом був Урядовий декрет № 49 від 2002 р., на основі якого й укладено 
вищезазначену Концепцію.  

У процесі інтеграції Чеської Республіки до ЄС відповідно до Урядового декрету № 550/2000 
Міністерства сільського господарства узгоджено адаптацію національного законодавства у сфері 
використання та управління водними ресурсами відповідно до законодавства ЄС, а саме такими 
Директивами: 

– 91/271/ЄЕС стосовно очищення міських стічних вод; 
– 91/676/ЄЕС щодо захисту ґрунтових вод проти забруднення нітратами від сільськогосподарських 

джерел; 
– 75/440/ЄЕС стосовно якості води; 
– 78/659/ЄЕС про якість питної води

459
. 

Так, Директивою ЄС 91/271ЄЕС щодо інфраструктури управління водними ресурсами визначено 
терміни стосовно покращення якості води й очищення її від твердих та рідких забруднень:  

– починаючи з 31 грудня 2006 р., усі системи очищення вод повинні відповідати системі правил 
Директиви; 

– починаючи з 31 грудня 2010 р., забезпечити гарантування очищення водних ресурсів у містах і селах 
із населенням менше 2000 осіб.  

У 2007 р. уведено в дію пробну процедуру з управління водними ресурсами та їх очищення від 
забруднення нітратами внаслідок ведення сільського господарства. Серед усіх проектів цей є найбільш 
дороговартісним – близько 6 млрд євро. Зазначена процедура переважно спрямована на зниження рівня 
потрапляння неорганічних мінеральних добрив до ґрунтових вод, які є найбільш уразливими, а їх очищення – 
складним. 

Унаслідок катастрофічної  повені в серпні 2002 р. укладено попередню Концепцію управління водними 
ресурсами, що визначила систему управління та виробила об’єднану систему захисту природного 
накопичення води, зовнішніх і ґрунтових вод за відповідальності Міністерства сільського господарства. Це 
відповідало принципам, викладеним у проекті так званої малої Директиви Європейського Союзу щодо 
структури водних ресурсів, котра створила передумови для ухвалення нового законодавства з водного 
управління. Із 1999 р. структура з управління водними ресурсами змінилася. Значним змінам піддалося 
Управління річкових ресурсів, що перетворилось із відкритого акціонерного товариства в державну 
організацію із контролюючим органом управління – Міністерство сільського господарства. Отже, Міністерство 
практично сконцентрувало цілу адміністрацію річок під своєю егідою, до структури якого входять управління 
річкових ресурсів, сільськогосподарська адміністрація з управління водних та лісових ресурсів. 

Водночас Міністерство стало ініціатором прийняття не тільки нового «Водного акта», детально 
розробленого у співпраці з Міністерством навколишнього середовища, але і Єдиного акта спільного 
використання водних ресурсів і систем каналізації. «Водний акт», зі свого боку, увів поняття загальної 
компетентності, тобто встановлено певну відповідальність серед різних рівнів влад: місцевої влади, 
Міністерства сільського господарства, Міністерства навколишнього середовища, Міністерства з охорони 
здоров’я, Міністерства транспорту. 

Нині реформування системи управління водними ресурсами наближається до завершення. Першим її 
етапом було створення системи планування, що розпочалось у 2003 р. Саме в цей час розроблено ініціативу 
стосовно розвитку співробітництва між Міністерством сільського господарства, з одного боку, та 
Міністерством навколишнього середовища, Міністерства охорони здоров’я, Міністерством транспорту, 
Міністерством регіонального розвитку – з іншого. Усім цим міністерствам доручено дотримуватися вимог 

«Водного акта» та використовувати наявні інструменти для покращення води й вироблення ефективної 
системи управління: 

– покращення якості води; 
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– захист водних і підземних водних систем, заболочених територій; 
– створення захисту від повеней та інших катастроф; 
– підтримка існуючого рівня споживання води; 
– розв’язання проблем транскордонних водних систем.  
Основою для державного управління має стати вироблення єдиних правил та визначення переліку 

інструментів для застосування поставлених завдань на практиці, а саме: 
– покращення розвитку в напрямі створення професійного стандарту, наприклад так званої 

стабілізаційної влади;  
– започаткування навчального процесу місцевих влад з управління водним господарством; 
– модернізація комунікації між міністерством та управлінськими структурами водного господарства; 
– розширення методичної частини директив ЄС, направлених на створення нових інституцій; 
–  детальна розробка методичної директиви, направленої на виконання рішень

460
. 

Створена система технологічного попередження повеней і фінансової підтримки в подоланні її 
наслідків. Основою стратегії попередження гідрологічних катастроф є залучення технічних та біотехнічних 
засобів і дій задля позитивного впливу на ландшафти й недопущення неконтрольованих повеней та 
раптових катастроф. Головна мета стратегії – зниження ерозійного ефекту зовнішніх вод. Відповідно до 
Концепції розвитку сільського господарства протягом перших років після приєднання країни до ЄС (на     
2004–2013 рр.) передбачено започаткування розвитку багатофункціонального сільського господарства задля 
уникнення проблем забруднення вод мінеральними добривами та зниження рівня ерозії зрошувальних 
земель. 

Для Чехії питання повеней дуже важливе. Аналізуючи останні роки, можна зробити висновок про 
збільшення кількості повеней у країні, що призводить здебільшого до значних руйнувань, а в гірських 
районах ‒ до значних зсувів ґрунту. Щорічно подібні повені наносять країні збитків щонайменше на суму                 

6–8 млрд євро. Але до вироблення стратегії попередження повеней приступили недавно. Слід зауважити, 
що ця стратегія є комплексною в тому плані, що об’єднує не тільки внутрішні території країни, а й долучає до 
її виконання сусідні країни, через які проходять ті чи інші водні артерії, а саме (найбільше) Німеччину та 
Польщу. Мета майбутньої стратегії – досягнення якісного прогресу в розв’язанні таких завдань: 

– інтенсивне математичне моделювання процесів в управлінні водними ресурсами; 
– адміністративне проектування технічних й організаційних заходів щодо зберігання та накопичення 

води;  
– попередження нанесення шкоди внаслідок катастроф; 
– перегляд наявних правил і документів технічної безпеки, пошук шляхів отримання користі від повеней; 
– попередження засухи через створення системи найбільш рівномірного розподілу водних ресурсів

461
. 

Концепція захисту від повеней є низкою заходів, спрямованих на захист населення від них й обмеження 
збитків. Затоплення заплавних областей у Чеській Республіці відбуваються в середньому раз у десять років 
(1520 км

2
), тоді як площі, що підпадають під загрозу, складають 1953 км

2
. Територія країни, захищена від 

повеней, становить 1237 км
2
. Повеневі міри контролю в Чехії можна розділити на профілактичні (плани 

контролю, прогнозування й сповіщення служби Чеського гідрометеорологічного інституту) і  виконання 
заходів під час повеней, таких як регулювання стоку під час боротьби з повенями водосховищ, служби 
моніторингу, а також охорона та рятувальні заходи

462
. 

Заходи щодо захисту від повеней перебувають у компетенції контролюючих органів, відповідальність 
яких лежить у відповідних їм регіонах та які організовують боротьбу з повенями, тобто регулюють, 
координують і контролюють діяльність інших учасників процесу. Муніципальні бюро, районні влади (або ради 
статутних міст) і Міністерство охорони навколишнього середовища Чеської Республіки належать до 
контролюючих органів, тоді як під час повені до подібних органів віднесено муніципальні утворення, окружні 
комісії зобов’язані до усунення наслідків повеней. Завершенням цієї реформи має стати створення системи 
ефективного постачання води та її каналізаційного відведення в муніципальному секторі.  

Отже, інтенсивне використання водних ресурсів у Чеській Республіці змусило уряд держави розробити 
ефективну систему захисту водних ресурсів. Десять років плідного співробітництва уряду Чехії та 
Європейського Союзу дало змогу кардинально реформувати підходи до управління водним господарством, а 
саме створити систему захисту водних ресурсів, їх очищення від стічних і промислових стоків, організувати 
доведення питної води до споживачів. Уперше на міждержавний рівень винесено питання про створення 
системи моделювання, превентивного захисту від повеней та організацію усунення наслідків повеней. Із 
вступом Чехії до ЄС реформування водного сектору відбувається й надалі, показники функціонування 
водного господарства мають бути доведені до рівня ЄС.  
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РОЗДІЛ ХІ. ТРАНСПОРТ 

 
11.1. Загальна характеристика транспорту 

 
На початок XXI ст. в Чехії сформувалась ефективна транспортна система. Її сприяли особливе 

внутрішньоконтинентальне географічне положення, транзитність території, периферійне розміщення основних 
видів корисних копалин у країні, рельєф, високий рівень розвитку економіки та зовнішніх зв’язків. Транспорт 
країни відіграє важливу роль у функціонуванні всіх галузей економіки країни. Згідно з чеським національним 
класифікатором видів економічної діяльності всі види транспорту об’єднані в сектори СZ-NACE 49–52. Частка 

транспорту у виробництві ВВП країни становить понад 2 %. У галузі нині діє понад 41 тис. підприємств і фірм, 
на яких зайнято понад 278 тис. працівників (табл. 11.1). На транспорті в останні роки кількість 
господарюючих суб’єктів стабілізувалася, суттєво не змінюючись із 2008 р., коли їх було майже 42 тис. 
одиниць, однак чисельність працюючих на транспорті мала загальну тенденцію до скорочення, особливо в 
умовах світової економічної кризи. Якщо у 2005 р. на підприємствах усіх видів транспорту було зайнято  
303,9 тис. фізичних осіб, то у 2007 р. їх кількість зросла до 306,7 тис. осіб, а в наступні роки в умовах 
економічної нестабільності відбулося помітне скорочення контингенту працюючих й у 2012 р. їх кількість 
становила 278 тис. осіб. Подібна ситуація склалася й із виробництвом доданої вартості на всіх видах 
транспорту. У сфері транспорту у 2007 р. вироблено валової доданої вартості на суму 135 млрд крон             
(рис. 11.1), однак у наступні роки обсяги виробництва та надання транспортних послуг зменшилися до                 
120 млрд крон у 2009 р. із деяким ростом у 2010 р. до 134,9 млрд крон і зменшенням у 2011 р. до 132,3 млрд 
крон, проте відбулося зростання загального прибутку від усіх видів діяльності на транспорті (табл. 11.1). У 
виробництві валової доданої вартості близько ¾ вартості припадає на автомобільний транспорт, а на 
залізничний – близько 20 %. Частка транспортних послуг у загальному обсязі валової доданої вартості 
Чеської Республіки в останньому десятиріччі мала тенденцію до збільшення: від 9,4 % у 1993 р. до 12,6 % у 
2003 р. із деяким зменшенням до 11,4 % у 2012 р. Останнім часом вартість послуг, наданих усіма видами 
транспорту, у розрахунку на  душу населення становить близько 2000 дол. у рік. Частка Чехії у світовому 
обсязі наданих транспортних послуг у 2012 р. склала 3,95 % (рис. 11.1).  

 

 
 

Рис. 11.1. Динаміка доданої вартості транспортних 
послуг у Чеській Республіці в 1991–2012 рр. 

Таблиця 11.1 
Основні економічні показники роботи усіх видів 
транспорту Чеської Республіки у 2005–2011 рр.* 

 

* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 

Транспортна мережа Чехії почала формуватися у ХІХ ст. До головних центрів країни – Праги, Брно, 
Оломоуця – ще у XIX ст. проведено мережу доріг, а пізніше й залізниць, проте конфігурація мережі 
залізничних шляхів була такою, що головні лінії в країні були лише відрізками великих магістралей, які 
прямували в напрямку столиць Австро-Угорської монархії – Відня та Будапешта. У ХХ ст. після 

Показник  
й одиниці вимірювання 

2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Кількість підприємств (фірм), одиниць 38 051 39 244 41 785 42 094 41 873 41 153 

Кількість працюючих, фізичних осіб 303 865 306 684 305 801 292 676 284 021 278 231 

Середньомісячна заробітна плата  
на 1 працюючого, крон 

  17 988   20 359   22 233    22 332    22 351    22 493 

Загальний прибуток, млн крон 497 172 526 998 541 165 470 076 512 957 527 134 

Валова додана вартість, млн крон 110 986 135 102 129 064 120 346 134 884 132 277 

Валова додана вартість на 1 зайнятого, тис. крон 376 459 449 430 493           475 
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проголошення Чехословацької Республіки й у роки соціалістичного правління транспортна мережа та 
рухомий склад транспорту інтенсивно нарощувалися завдяки зростанню економіки, будівництву нових 
промислових підприємств, розширенню міжрайонних, внутрірайонних і міжнародних зв’язків.  

Рівень сучасного розвитку транспортної системи Чехії визначається як природними умовами, так і 
суспільно-історичними причинами. Комунікаційна доступність транспортних вузлів, що сформувалися в Чехії, 
значною мірою визначається рельєфом місцевості. У Моравії головні лінії йдуть по долині річки Морави 
(Бржецлав–Брно–Пршеров–Простейов–Оломоуц) і далі через Моравські ворота (в Остраву). Прага має 
яскраво виражену радіальну структуру транспортної мережі, обумовлену рельєфом і напрямом течії рік, 
особливо Влтави. Така ж структура сформувалась у Пльзені, Чеське Будейовіце та деяких інших містах. 
Вигідне транспортне положення сприяло п їх еретворенню у важливі транспортні вузли. 

Найкраще забезпечені транспортною мережею крайові центри й промислові райони півночі Чеської 
Республіки, причому розвиток транспорту здійснив і зворотний вплив на їхній господарський розвиток. 
Найбільш розвинена транспортна мережа в північних районах Чехії та Моравії: вона тут найщільніша й, 
відповідно, може краще обслуговувати внутрішні та зовнішні зв’язки. Менша комунікаційна доступність і 
внаслідок цього – менший ступінь обслуговування внутрішніх та зовнішніх зв’язків характерні для 
передгірських районів Чехії й Моравії (наприклад Єсеніки, Шумава, Пошумав’я).  

Серед транспортних вузлів країни особливе положення займає Прага як столиця та центр виробництва 
й споживання. Важливими транспортними вузлами є також інші великі міста Чехії: Острава, Брно, Пльзень, 
Оломоуц, великі промислові вузли на урбанізованих територіях, наприклад Усті-над-Лабем–Мост, Градець-
Кралове–Пардубіце. Чеські вчені М. Крафт і М. Ванчура здійснили аналіз транспортної роботи 144 головних 
транспортних центрів Чеської Республіки й розрахували їх відносний транспортний розмір з урахуванням 
обсягів транспортної роботи автомобільного та залізничного транспорту (рис. 11.2). На першому місці 
перебуває м. Прага (відносний транспортний розмір – 527 одиниць), на другому – Брно (291), а на третьому – 
Острава (218). У першу десятку найбільших транспортних центрів країни входять також Пльзень, Оломоуц, 
Градець-Кралове, Угерське-Градіште, Табор, Чеське Будейовіце й Злін (рис. 11.2). В усіх 144 найбільших 
транспортних центрах за обсягами транспортної роботи  помітно домінує автомобільний транспорт
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Рис. 11.2. Транспортна ієрархія міських поселень Чеської Республіки у 2005 р. 
Джерело : Kraft Stanislav, Vančura Michal. Geographical Organization of the Transport System in Czechia and Its Development 
іn the transformation Period // Geographie – Sbornik Česke Geograficke Společnosti. – 2009. – R. 114. –  № 4. – S. 298–314. 

 
У Чехії поширене комбінування різних компонентів транспортної інфраструктури, тому виділяють 

декілька типів транспортних пунктів і центрів (рис. 11.3). Зокрема, у 2011 р. діяло 15 транспортних центрів, де 
поєднувалася робота залізничного, автомобільного й річкового видів транспорту, із яких 11 діяли як 
залізнично-автомобільні транспортні центри, де комбінувалися вантажні перевезення, чотири інших 
сформувалися на основі взаємодії трьох видів транспорту.  У територіальній структурі транспортної мережі 
Чеської Республіки домінують центри з переважанням роботи автомобільного транспорту, а також центри зі 
змішаним режимом роботи. Із 144 головних транспортних центрів країни 34 виділяються як залізничні, 
оскільки в обсягах вантажообороту домінує залізничний транспорт. Це переважно крайові центри й найбільші 
залізничні вузли країни (Прага, Брно, Оломоуц, Градець-Кралове), а також прикордонні залізничні вузли 
через які йдуть експортно-імпортні потоки вантажів (Соколов, Літвінов, Кадань, Остров), і низка залізничних 
центрів на основній залізничній магістралі Прага–Градець-Кралове–Оломоуц–Брно (рис. 11.3). 

Аналіз динаміки перевезень вантажів у ЧР за останнє десятиріччя показує, що обсяги вантажних 
перевезень щорічно зменшуються (табл. 11.2). Особливо це помітно на залізничному, внутрішньому водному, 
повітряному й автомобільному транспорті. Водночас зростали обсяги перекачки нафти трубопроводами. 
Незважаючи на зменшення загальних обсягів вантажних перевезень, загальний вантажооборот зростав за 
рахунок збільшення середньої віддалі доставки вантажів особливо у 2010–2012 рр. Основний обсяг вантажних 
перевезень у країні здійснюється автомобільним транспортом, на який у 2012 р. припадало близько 80 % 
загального обсягу вантажних перевезень та понад 75 % вантажообороту (табл. 11.2). Залізничний транспорт 
виконує 19 % обсягу перевезень вантажів та 21 % вантажообороту. Найменше значення у вантажних 
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перевезеннях має повітряний транспорт. Автомобільний транспорт використовують для перевезення 
вантажів на невеликі відстані (середня дальність перевезень постійно зростає). Середня дальність 
перевезень залізничним транспортом має тенденцію до зменшення, тоді як на автомобільному транспорті 
вона зростає, що призвело до різкого скорочення розриву між цими видами транспорту. Якщо у 2005 р. 
середня дальність перевезення вантажів залізницями перевищувала майже у два рази середню дальність 
вантажних перевезень автомобільним транспортом, то у 2012 р. цей розрив скоротився до 1,14 раза               
(табл. 11.2).  

 
 

Рис. 11.3. Типи транспортних центрів Чеської Республіки 
Джерело : Kraft Stanislav, Vančura Michal. Geographical Organization of the Transport System in Czechia and Its evelopment  
in the transformation Period // Geographie – Sbornik Česke Geograficke Společnosti. – 2009. – R. 114. – № 4. – S. 298–314. 

 
Таблиця 11.2 

Вантажні перевезення основними видами транспорту 
в Чеській Республіці у 1995–2012 рр.* 

 

Вид транспорту 1995 2000 2005 2007 2010 2011 2012 

Вантажні перевезен-
ня (усього), тис. т 

699 208 523 249 560 037 565 708 451 672 448 685 435 450 

Залізничний          108 871  98 255   85 613   99 777  82 900   87 096   82 968 

Автомобільний 578 796 414 725 461 144 453 537 355 911 349 278 339 314 

Внутрішній водний        441      1907      1956      2242      1642      1895      1767 

Повітряний         18         19         20         22      13,6     11,8        9,0 

Нафтопровідний     7083     8346 11 305  10 131  11 205  10 404  11 392 

Вантажооборот, 
 млн т / км 

 57 549  58 955  61 396 67 463 68 494 71 547  68 087 

Залізничний  22 623  17 496  14 866  16 304 13 770 14 316  14 266 

Автомобільний  31 268  39 036  43 447  48 141 51 832 54 830  51 228 

Внутрішній водний     1348       773       779       898       679       695       669 

Повітряний         33         38         45          41        22         22         17 

Нафтопровідний     2276     1612     2259     2079    2191     1954     1907 

Середня відстань 
вантажних пере-
везень, км 

82,3 112,7 109,6 119,3 151,6 159,5 156,4 

Залізничний 207,8 178,1 173,6 163,4 166,1 164,4 171,9 

Автомобільний   54,0 94,1 94,2 106,1 145,6 157,0 151,0 

Внутрішній водний 303,6 405,4 398,5 400,7 413,7 366,9 378,8 

Повітряний 1906,0 1994,0 2296,4 1887,4 1647,1 1864,4 1888,9 

Нафтопровідний 321,3 193,1 199,8 205,2 195,5 187,8 167,4 
* Складено за: Transport Yearbook 2004 // http://www.cdv.cz/rocenka2004/yearbook/htm_uk/index.htm.; Transport Yearbook 2007 

// http://www.sydos.cz/en/yearbook-2007/yearbook/htm_uk/index.htm; Transport Yearbook 2011 // http://www.sydos.cz/en/yearbook-
2011/yearbook/htm_uk/index.htm; Ročenka dopravy České Republiky. Transport Yearbook Czech Republic 2012 // 

https://sydos.cz/cs/rocenka_pdf/Rocenka_dopravy_2012.pdf. 

 
Для динаміки пасажирських перевезень усіма видами транспорту в ЧР характерна тенденція до 

зменшення обсягів пасажиропотоків в останні роки (табл. 11.3). Найбільший пік був у передкризовому       
2007 р., коли перевезено понад 5 млрд пасажирів

464
. У наступні роки в період економічної кризи 

пасажиропотік зменшувався й у 2012 р. становив 4,74 млрд осіб, що на 6,5 % менше, ніж у 2007 р. Після     
2007 р. обсяги пасажиропотоків на всіх видах транспорту зменшилися, окрім пасажирського міського. 
Протягом останніх років зменшувалися також обсяги пасажирообороту майже на всіх видах транспорту, 
окрім міського громадського та повітряного. Середня дальність перевезень пасажирів помітно зросла на 
залізничному й повітряному транспорті, тоді як на індивідуальному автомобільному практично не змінилася 
(табл. 11.3).  

                                                 
464

 Ročenka dopravy České Republiky. Transport Yearbook Czech Republic 2012. – Praha : Ministerstvo dopravy, 2013. – S. 62. 
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Таблиця 11.3 
Пасажирські перевезення основними видами транспорту в Чеській Республіці в 1995–2012 рр.* 

 

Вид транспорту 1995 2000 2005 2007 2010 2011 2012 

Пасажирські перевезення 
(усього), млн осіб 

4982,1 4917,7 4974,9 5045,5 4775,9 4709,5 4739,0 

Залізничний 227,1 184,7 180,3 184,2 164,8 167,9 172,8 

Громадський автобусний 644,2 438,9 386,4 375,0 381,2 364,6 345,0 

Повітряний 1,9 3,5 6,3 7,0 7,5 7,5 6,4 

Внутрішній водний 0,9 0,8 1,1 0,9 0,9 1,0 0,5 

Міський громадський 2408 2310 2269 2258 2260 2138 2224 

Громадський загалом 3282,1 2937,7 2844,9 2825,5 2805,9 2679,5 2749,0 

Автомобільний індивідуальний 1700 1980 2130 2220 1970 2030 1990 

Пасажирооборот, млн пас./ км 91 838 101 411 108 603 112 806 107 029 108 353 106 983 

Залізничний    8005 7300 6667    6900   6591   6714 7265 

Громадський автобусний 11 763 9351 8608    9519 10 816    9267 9015 

Повітряний    3033 5865 9736 10 477 10 902 11 586 10 612 

Внутрішній водний 11,9 7,7 18,1 17,3 12,8 14,8 17,3 

Міський громадський 14 525 14 967 14 935 14 353 15 617 15 281 15 814 

Громадський загалом 37 338 37 491 39 963 41 266 43 459 42 863 42 723 

Автомобільний індивідуальний   54 500  63 920    68 640  71 540 63 570 65 490 64 260 

Середня відстань пасажирських 
перевезень, км 

18,4 20,6 21,8 22,4 22,4 23,0 22,6 

Залізничний 35,2 39,5 37,0 37,5 40,0 40,0 42,0 

Громадський автобусний 18,3 21,3 22,2 25,4 28,4 25,4 26,1 

Повітряний 1633,3 1683,6 1538,1 1501,7 1460,2 1539,7 1653,0 

Внутрішній водний 13,9 9,8 16,3 20,0 14,2 14,8   34,6 

Міський громадський 6,0 6,5 6,6 6,4 6,9   7,1    7,1 

Громадський загалом 11,4 12,8 14,0 14,6 15,5 16,0 15,5 

Автомобільний індивідуальний 32,1 32,3 32,2 32,2 32,4 32,3 32,3 
* Складено за: Transport Yearbook 2004 // http://www.cdv.cz/rocenka2004/yearbook/htm_uk/index.htm; Transport Yearbook   

2007 // http://www.sydos.cz/en/yearbook-2007/yearbook/htm_uk/index.htm; Transport Yearbook 2010 // http://www.sydos.cz/en/ 
yearbook-2010/yearbook/htm_uk/index.htm; Ročenka dopravy České Republiky. Transport Yearbook Czech Republic 2012 // 
https://sydos.cz/cs/rocenka_pdf/Rocenka_dopravy_2012.pdf.  

 

У структурі всіх пасажирських перевезеннях головну роль відіграє міський громадський транспорт, на 
який у 2012 р. припадало 47 % загального обсягу перевезення пасажирів та 14,8 % пасажирообороту, а 
також індивідуальний автомобільний транспорт (відповідно, 42 % і 60 %). Залізничним транспортом 
здійснюється 3,6 % обсягу пасажирських перевезень та 6,8 % пасажирообороту (табл. 11.3). Незначну роль у 
пасажирських перевезеннях відіграє водний транспорт, оскільки пасажиропотік коливається в різні роки та є 
незначним (близько 1 млн пасажирів на рік). 

Серед країн Центральної та Східної Європи Чеська Республіка характеризується найбільш 
розгалуженою транспортною мережею. Це значною мірою зумовлено положенням Чехії в центрі Європи, що 
визначило транзитний характер її транспортної мережі в напрямі із заходу на схід і з півночі на південь. У 
майбутньому значення Чехії як транзитного вузла зростатиме внаслідок поглиблення процесів європейської 
інтеграції. 

11.2. Залізничний транспорт 
 

Залізнична мережа Чехії сформувалася переважно в другій половині XIX ст. Її розвиток значною мірою 
тоді визначався інтересами Австро-Угорської монархії; головні залізничні магістралі Чехії спрямовувалися на 
Відень. Першу залізничну лінію в Чехії побудовано в 1837 р. Це була лінія «Північна дорога кайзера 
Фердінанда» (чес. Severní dráha císaře Ferdinanda), яка з’єднувала Відень і Краків. У період існування першої 
республіки застосовували заходи, спрямовані на пристосування мережі до нових умов. Зокрема, прокладено 
шляхи, які давали змогу встановлювати господарські зв’язки зі Словаччиною й Закарпаттям, тобто в 
напрямку захід–схід, ураховуючи велику протяжність тодішньої Чехословаччини в цьому напрямі.  

Корінні зміни в розвитку залізничного транспорту ознаменувала електрифікація, початок якій у широких 
масштабах покладено в другій половині XX ст. (до 1950 р. електрифіковано лише 113 км, а до 1980 р. – уже 
3034 км)

465
. Насамперед електрифікувалися найбільш вантажонапружені ділянки, якими здійснювали 

основну частину всіх перевезень. Електрифікація, що проводилась одночасно з реконструкцією залізничної 
мережі, мала за мету підвищити рівень обслуговування внутрішніх зв’язків лініями магістрального типу й 
зробити більш доступними для транспорту найважливіші залізничні та промислові вузли. 

Характерна особливість сучасної мережі залізниць ЧР – те, що всі залізничні лінії променеподібно 

(радіально) сходяться в Празі. На вінцях цих променів розміщено головні залізничні перехрестя (вузли). Їх роль 
виконують, передусім, такі великі міста, як Пльзень, Усті-над-Лабем, Хомутов, Чеське Будейовіце, Колін, Чеське-
Тршебова, Німбурк, Пардубіце, Градець-Кралове (рис. 11.4). У Моравії важливими залізничними вузлами є Брно, 
Пршеров, Бржецлав та Йїглава. Острава відіграє важливу роль у напрямках зовнішніх залізничних зв’язків. 

                                                 
465

 Миштера Л. Экономическая география Чехословакии / пер. с чешс. В. Н. Даньшиной / Л. Миштера. – М. : Прогресс,  
1984. – С. 256. 
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Рис. 11.4. Залізнична мережа Чеської Республіки 

 
Компанія «Залізничні шляхи Чехії», офіційно створена в 1993 р., стала одним зі спадкоємців колишніх 

залізничних шляхів Чехословаччини, які перебували під управлінням «Чехословацьких державних доріг». 
Сьогодні основний суб’єкт залізничного транспорту Чехії – державне підприємство «Залізниці Чехії», яке 

управляє інфраструктурою та здійснює вантажні й пасажирські перевезення
466

. 
Загальна експлуатаційна протяжність діючих залізниць у Чехії у 2012 р., які підпорядковані державному 

підприємству «залізниці Чехії», становила 9570 км, із яких 7643 км – одноколійні, 1927 км – двоколійні й 
більше. Електрифіковано 3217 км залізничних шляхів (1363 км одноколійних та 1854 км двоколійних), що на 
163 км більше, ніж у 2007 р. Довжина залізниць нормальної (європейської) ширини колій становить  9468 км. 
Також є 102 км вузькоколійних доріг, які не електрифіковані. Загальна протяжність побудованих залізничних 
колій у країні у 2012 р. становила 15 636 км, що на 520 км менше, ніж у 2005 р. Це пов’язано з виведенням з 
експлуатації нерентабельних і застарілих залізничних колій. Головними залізничними магістралями в Чехії є 
Усті-над-Лабем–Прага–Пршеров–Острава, Пльзень–Прага–Пардубіце–Оломоуц–Острава й Хеб–Пльзень–
Чеське Будейовіце–Йїглава–Брно (рис. 11.4). Найбільша протяжність залізниць характерна для Середньо-
чеського (1277 км), Устецького (1022 км) і Північночеського (981 км) країв, а найменша – для Праги (248 км), 
Злінського (359 км), Карловарського (493 км) й Оломоуцького (603 км) країв. 

Густота залізничних шляхів у Чехії досить висока – 122 км на 1 тис км
2
. За відносною густотою 

залізничної мережі ЧР займає одне з перших місць у Європі в розрахунку на одного жителя (0,9 м/осіб) й на 
одиницю площі. Найбільш густа мережа залізниць у районі Праги (385 км на 1 тис. км

2
), а також в Устецькому 

(194 км на 1 тис. км
2
), Ліберецькому   (173 км на 1 тис. км

2
) й Оломоуцькому (145 км на 1 тис. км

2
) краях. 

Найменші показники густоти залізничної мережі в Злінському краї (87 км на 1 тис. км
2
), Височині (91 км на         

1 тис. км
2
), Південночеському (95 км на 1 тис. км

2
) та Пльзеньському (95 км на 1 тис. км

2
) краях. 

Залізничний парк у Чеській Республіці у 2007 р. нараховував 2414 локомотивів, із яких 971 електровоз, 
1416 тепловозів та 27 паровозів. До 2012 р. залізничний парк країни зменшився до 2088 одиниць, із яких            
864 ‒ електровози й 1192 – тепловози. Вагонний парк у 2007 р. уключав 4616 пасажирських вагонів,                    

986 дизельних та електровагонів
467

. У 2012 р. вагонний парк зменшився до 4438 пасажирських вагонів, проте 
збільшився парк дизельних вагонів й електровагонів до 1103 одиниць рухомого складу. 

Протягом 1990-х рр. для Чехії було характерне зниження основних показників роботи залізничного 
транспорту. Зокрема, обсяги вантажних перевезень із 1990 р. до 1999 р. зменшилися з 123,7 млн т до               
93,5 млн т (відповідно, зменшився вантажооборот із 25,1 млрд до 18,3 млрд т/км)

468
. Це пов’язано зі зміною 

структури перевезень, різким зменшенням обсягу масових вантажів (паливних, продукції важкої індустрії 
тощо) та переходом більш цінних і, зазвичай, легких вантажів, таких як споживчі товари, на автомобільний 
транспорт.  

Обсяг пасажирських перевезень протягом 1990–1999 рр. зменшився з 242,2 млн до 182 млн осіб 
(пасажирооборот ‒ із 8,5 млрд пас./км до 7 млрд пас./км)

469
. Причини цього – незадовільна якість роботи й 

важке фінансове становище великих державних підприємств, а також непередбачуване збільшення кількості 
приватних автомобілів. 

Обсяги перевезень залізничним транспортом у Чехії, порівняно з іншими сусідніми східноєвропейськими 
країнами, були помітно більші. Так, якщо у 2000 р. залізницями Чехії перевезено 184,8 млн осіб (табл.11.4), 
то в Словаччині – 66,8 млн осіб, Румунії – 117,5 млн, Угорщині – 156,0. Пасажирооборот залізничного 

                                                 
466
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транспорту Чехії у 2000 р. становив 7,3 млрд пас./км. Обсяги вантажоперевезень залізничним транспортом у 
2000 р. склали 98,3 млн т, що майже на 8 % більше від попереднього року (у Словаччині – 54,2 млн т, Румунії 
– 71,5 млн т, Угорщині – 49,6 млн т). Вантажооборот залізничного транспорту досяг 17,5 млрд т/км                    
(табл. 11.4), тоді як у Словаччині ‒ 11,2 млрд т/км, Угорщині – 8,1 млрд т/км, Румунії – 16,4 млрд т/км

470
. 

 
Таблиця 11.4 

Пасажирські та вантажні перевезення  
залізничним транспортом Чеської Республіки в 1995–2012 рр.* 

 

Показник 
Рік 

1995 2000 2005 2007 2010 2011 2012 

Кількість перевезених 
пасажирів, тис. осіб 

 
227 147 

 
184 735 

 
180 266 

 
184 234 

 
164 801 

 
167 932 

 
172 801 

у тому числі: 
національні 

 
225 642 

 
178 543 

 
181 016 

 
182194 

 
162 414 

 
165 384 

 
169 771 

міжнародні 1502 2769 1723 2040 2388 2548 3030 

Пасажирооборот, млн пас./ км 8 005 7 300 6 666 6 899 6 591 6714 7265 

у тому числі: 
національний 

 
7602 

 
6681 

 
6285 

 
6535 

 
6263 

 
6408 

 
6793 

міжнародний 403 618 381 364 328 306 471 

Середня відстань 
пасажирських перевезень, км 

 
35,2 

 
39,5 

 
36,9 

 
37,4 

 
40,0 

 
40,0 

 
42,0 

Загальний обсяг перевезених 
вантажів, тис. т 

 
108 871 

 
98 255 

 
85 612 

 
99 777 

 
82 900 

 
87 096 

 
82 968 

у тому числі: 
національні 

 
54 562 

 
46 039 

 
39 506 

 
46 959 

 
37 078 

 
40 203 

 
37 054 

міжнародні 54 309 52 216 46 106 52 818 45 822 46 893 45 914 

 із них: експорт 27 245 24 582 20 523 22 139 19 746 19 401 19 009 

            імпорт 21 466 20 908 18 907 22 759 18 790 19 391 18 698 

            транзит     5597    6726    6676    7919    7287    8101    8117 

Вантажооборот, млн т/ км 22 623 17 496 14 866 16 304 13 770 14 316 14 266 

у тому числі: 
національний 

 
10 330 

 
7399 

 
6222 

 
7267 

 
5714 

 
6239 

 
5839 

міжнародний 12 293 10 097 8644 9037 8056 8077 8427 

 із них: експорт 7751 5690 4794 4444 3989 3804 3895 

             імпорт 2998 2587 2127 2416 2069 2160 2159 

            транзит 1544 1820 1722 2177 1998 2113 2373 

Середня відстань вантажних 
перевезень, км 

207,8 178,1 173,6 163,4 166,1 164,4 171,9 

у тому числі: 
національні 

 
189,3 

 
160,7 

 
157,5 

 
154,8 

 
154,1 

 
155,2 

 
157,6 

міжнародні 226,4 193,4 209,2 171,1 175,8 172,2 183,5 

 із них: експорт 284,5 231,5 233,6 200,7 202,0 196,1 204,9 

             імпорт 139,7 123,7 112,5 106,1 110,1 111,4 115,5 

             транзит 275,9 270,6 257,9 274,9 274,2 260,8 292,3 

* Складено за:  Transport Yearbook 2007 // http://www.sydos.cz/en/yearbook-2007/yearbook/htm_uk/index.htm; Transport 
Yearbook 2011 // http://www.sydos.cz/en/yearbook-2011/yearbook/htm_uk/index.htm; Ročenka dopravy České Republiky. Transport 
Yearbook Czech Republic 2012 // https://sydos.cz/cs/rocenka_pdf/Rocenka_dopravy_2012.pdf. 

 
На початку XXI ст. основні показники обсягів пасажирських та вантажних перевезень залізничним 

транспортом Чехії мали значні коливання із загальною тенденцією до зменшення їхніх значень (табл. 11.4). Із 
2000 р. до 2005 р. відбувся помітний спад в обсягах вантажних перевезень та вантажообороті залізниць, проте 
після вступу Чехії в ЄС із 2006 р. показники вантажної роботи залізничного транспорту помітно покращилися й 
досягли свого піку у 2007 р., хоча за вантажооборотом відбулося значне відставання (рис. 11.5). Залізничним 
транспортом Чехії у 2007 р. перевозилося понад 184 млн осіб, пасажирооборот становив 6,9 млрд пас./км. 
Середня відстань пасажирських перевезень – 37,4 км. У Чехії пасажирські перевезення залізницями на                         

¾ дотуються з  крайових бюджетів, тоді як ⅓ дотацій надходить із державного бюджету, причому останнім 
часом вони залишаються на майже однаковому рівні. 

У наступні роки в умовах економічної кризи проявилася чітка тенденція до помітного зменшення 
обсягів пасажирських і вантажних перевезень через конкуренцію з боку автомобільного транспорту й 
зменшення обсягів виробництва багатьох видів продукції, яку перевозять залізницями. Так, у 2010 р. 
загальний обсяг пасажирських перевезень залізницями скоротився до 165 млн осіб, а вантажів – до 82,9 млн т 
(табл. 11.4 і рис. 11.5), проте у 2011–2012 рр. ситуація дещо покращилася й обсяги пасажирських перевезень 
зросли до 173 млн осіб, а вантажних – до 87,1 млн т у 2011 р., а у 2012 р. знову зменшилися до 83 млн т 
(табл. 11.2 і 11.4). Більшість пасажирських перевезень припадає на внутрішньодержавні перевезення. 

У загальному обсязі вантажних залізничних перевезень (87,1 млн т у 2011 р. ) значну частку займають 
міжнародні перевезення – майже 54 % (46,9 млн т) (рис. 11.5). Така ж тенденція спостерігалася й у попередні 

                                                 
470

 Транспорт і зв’язок України : стат. зб. / Держ. комітет статистики України ; відп. за випуск Ірина Калачова. – К., 2005. – 
263 с. 

http://www.sydos.cz/en/yearbook-2007/yearbook/
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роки, що засвідчує домінування міжнародних перевезень над національними (табл. 11.4). Вантажооборот 
залізничного транспорту у 2007 р. становив понад 16 млрд т/км, проте у 2010 р. він скоротився до 13,8 млрд т/км 
(рис. 11.5). Це пов’язано з конкуренцією з боку автотранспорту та зростанням обсягів його роботи з доставки 
вантажів на невеликі відстані автомобілями й змінами в структурі залізничних вантажів. У 2011 р. з виходом 
чеської економіки з економічної кризи обсяги вантажообороту на залізничному транспорті зросли до                   
14,3 млрд т/км. Такі ж обсяги вантажообороту залишилися й у 2012 р. (табл. 11.4). 

 

 
 

Рис. 11.5. Динаміка й структура вантажних перевезень  
залізничним транспортом у Чеській Республіці у 2000–2011 рр. 

 
У Чехії спостерігаються помітні територіальні відмінності в обсягах вантажної й пасажирської роботи 

залізниць, зумовлені відмінностями в протяжності залізничних шляхів, рівнях економічного розвитку 
територій, спеціалізації господарства та ступенях забезпеченості природними ресурсами. Найбільше 
вантажних перевезень здійснюється залізницями Устецького краю, особливо вивіз таких вантажів, як буре 
вугілля, будматеріали тощо, за межі краю й перевезення в межах самого краю. Моравсько-Сілезький край 
займає 2-ге місце за обсягами вантажної роботи залізниць і є лідером у країні за обсягами перевезень у 
межах своєї території (вугілля, кокс, руди, будматеріали, продукція металургії та машинобудування). 
Середньочеський край займає 3-тє місце за обсягами вантажних перевезень, де домінує ввіз вантажів із 
території інших країв, а Пардубецький край лідирує у ввізних вантажних залізничних перевезеннях                        
(¼ загальнодержавного обсягу ввозу вантажів із-поза меж краю).  

У пасажирських залізничних перевезеннях у межах своєї території лідером є Прага (25 млн пасажирів, 
або 20 % усіх внутрішніх пасажироперевезень). Дещо менші обсяги пасажирських перевезень на внутрішніх 
залізничних лініях здійснюються в Південноморавському краї (22 млн пасажирів). Наступні місця за обсягами 
внутрішніх пасажирських перевезень займають Моравсько-Сілезький (15 млн пасажирів), Середньочеський, 
Устецький й Оломоуцький краї. Найменше пасажирів перевозиться на внутрішніх залізничних лініях у  
Височіні (2,7 млн пасажирів), Карловарському (3 млн пасажирів), Ліберецькому, Південночеському та 
Пардубецькому краях. 

Залізницями Чехії нині перевозять переважно такі великовагові й великогабаритні вантажі, як вугілля, 
залізна руда, метали, продукція машинобудування, харчової та легкої промисловості, будівельні матеріали. 
Середня відстань вантажних залізничних перевезень дещо зменшилася в останні роки до 164 км за рахунок 
зменшення дальності потоків експортно-імпортних і транзитних перевезень. Велика дальність залізничних 
перевезень зумовлена окраїнним положенням головних вугільних басейнів країни, помітним територіальним 
розривом між вугільними басейнами й районами обробної промисловості. Окрім того, конфігурація території 
країни та переважаючий у ній гірсько-горбистий рельєф збільшують звивистість найважливіших залізничних і 
шосейних шляхів. За обсягом залізничних перевезень у розрахунку на 1 км шляху Чеська Республіка 
перебуває на одному з перших місць у світі. 

Залізничні шляхи Чехії ‒ важлива складова частина загальноєвропейської залізничної мережі. 

Територію Чехії перетинають два транс’європейських транспортних коридори (табл. 11.5). Коридор № 4 
проходить за напрямом Німеччина–Австрія із Дрездена через Дечін–Прагу–Чеську-Тршебову–Брно–
Бржецлав на Відень і далі на південь. У країні цей коридор разом із відгалуженням на Пльзень–Хеб 
розглядають як важливий транзитний залізничний маршрут пасажирських перевезень. Коридор № 6 
проходить із Польщі через Петровіце-у-Карвіне й Остраву в Бржецлав, де стикується з коридором № 4, й має 
відгалуження на схід у Словаччину. Цей маршрут важливий із погляду вантажних залізничних перевезень, 
оскільки по ньому йдуть головні потоки масових вантажів, що дають понад 20 % доходів.  

Окрім цих двох транспортних залізничних коридорів, важливе значення для країни мають альтернативні 
напрями Німеччина–Польща через Хеб–Пльзень–Прагу–Чеську-Тршебову–Пршеров–Остраву–Петровіце-у-
Карвіне та Німеччина–Австрія через Дечін–Прагу–Веселі–Чеське-Веленіце/Чеське Будейовіце, а також 
шляхи в Словаччину й далі в Україну та Росію.  

Усі ці напрямки розглядаються як пріоритетні для розвитку задля підвищення швидкості руху поїздів зі 
скороченням часу поїздки й доставки вантажів, збільшення пропускної спроможності. Передбачено здійснити 
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заходи щодо зменшення шкідливого впливу залізничного транспорту на довкілля, підвищити рівень безпеки, 
надійності та пунктуальності руху поїздів, спростити процедури на прикордонних переходах. Їх реконструкція 
перебуває на різних стадіях, і, наприклад, із 802 км загальної довжини ліній, що входять у коридор № 4, на 
394 км роботи переважно завершені. 

Таблиця 11.5 
Європейські залізничні коридори на території Чеської Республіки* 

 

Параметр Коридор № 4 Коридор № 6 

Загальна довжина головних шляхів, км 802,6 673,9 

Довжина шляхів нової укладки, км 333 365 

Довжина шляхів, що реконструються, км 287 194 

Кількість стрілкових переводів, одиниць 812 884 

Кількість штучних споруджень, одиниць 434 187 

Кількість водопропускних труб, одиниць 270 38 

Протяжність протишумових загорож, км 44 21 
* Складено за: Проблемы развития железных дорог стран Восточной Европы // http://www.css-mps.ru/klient/zdm/02-

2000/00019.htm. 

 
У перспективі Чехія планує створити швидкісні залізничні лінії, заплановано будівництво двох таких 

ліній: між Нюрнбергом і Катовіце, Дрезденом та Віднем через Прагу й Брно. Ділянка від Праги до Брно буде 
спільною для двох ліній. Швидкість руху поїздів передбачається до 300 км/год, для змішаних перевезень –

роз’їзди, а також з’їзди через кожні 15 км. Планується значно оновити рухомий склад залізниць. 
Залізниці Чехії існують уже понад 170 років, проте за своєю інфраструктурною забезпеченістю 

відповідають залізничній мережі Європи. Чехія має можливість, реалізуючи вимоги ЄС і використовуючи 
досвід його членів, вивести  залізничний транспорт на сучасний рівень. Зростає якість надання послуг на 
пасажирському залізничному транспорті. Так, на більшості напрямків пасажирські поїзди курсують один раз 
на годину або частіше. Існує декілька видів поїздів, які відрізняються за рівнем комфортабельності й 
швидкістю поїздки: регіональні звичайні поїзди, що зупиняються на кожній зупинці, швидкісні (Rychlik або R 
та Express або Ex), дуже швидкісні (InterCity або IC й EuroCity або EC), за місця в яких потрібно доплачувати 
30 або 60 крон. Для економії витрат існують пільгові тарифи, безлімітні та проїзні квитки. 

 
11.3. Автомобільний транспорт 

 
Мережа сухопутних шляхів сполучення в Чехії формувалася протягом багатьох десятиліть. Перші 

шосейні дороги побудовано на початку ХХ ст. з початком автомобілізації. Після Другої світової війни в 
соціалістичні часи приділялася значна увага розбудові шосейних доріг й автострад. Вплив економічного 
розвитку окремих територій та особливості рельєфу нині проявляються в міжрайонних відмінностях у густоті 
автошляхів. Найщільніша мережа автошляхів характерна для Середньочеського, Східночеського та 
Північночеського регіонів країни. 

Загальна протяжність автомобільних шляхів сполучення всіх категорій у Чехії становить 130,6 тис. км. 
Довжина автомагістралей та автошляхів І, ІІ і ІІІ категорій у країні у 2012 р. становила 55 716,5 км                   
(табл. 11.6), із яких 2634 км уключено до європейської автомобільної мережі міжнародного значення. У Чехії 
також існує значна мережа доріг місцевого значення з різним типом покриття, куди включають вуличні 
проїзди, велосипедні доріжки тощо. Вони відіграють певну роль у вантажному й пасажирському обслуго-
вуванні господарства та населення. Загальна довжина місцевих шляхів сполучення стабілізувалася й 
становить майже 75 тис. км (табл. 11.6). За функціональним призначенням вони поділяються на чотири 
категорії: А – місцеві швидкісні автошляхи, В – прості автошляхи, С – міські вулиці та обслуговуючі 
автошляхи й D – інші шляхи, велосипедні доріжки та пішохідні тротуари. Майже ⅔ місцевих шляхів 
сполучення припадає на міські вулиці й обслуговуючі автошляхи, а ⅓  – на категорію D.  

Таблиця 11.6 
Інфраструктура автомобільного транспорту  

в Чеській Республіці в 1995–2012 рр.* 
 

Показник 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 

Загальна довжина автошляхів та 
автомагістралей, км 

55 500 55 408  55 510 55 719 55 752 55 742 55717 

      із яких уключені до європейської  
      автомобільної мережі, км  

    2655   2644   2601    2603    2639    2634 2634 

Діючі автомагістралі, км     414    499     564     729      734      745    751 

Швидкісні магістралі, км …     299     322     370      422      427    442 

Інші автошляхи, км 55 086 54 909 54 945 54 990 55 018 54 997 54 965 

   із яких: шляхи І категорії, км        6459      6031      6154      6198       6255   6254   6250 

    шляхи ІІ категорії, км 14 273 14 688 14 668 14 623 14 635 14 626 14 543 

    шляхи ІІІ категорії, км 34 354 34 190 34 124 34 169 34 129 34 117 34 172 

Місцеві дороги, км 66 449 72 300 72 927 74 919 74 919 74 919 74 919 
* Складено за: Transport Yearbook 2004 // http://www.cdv.cz/rocenka2004/yearbook/htm_uk/index.htm; Transport Yearbook    

2011 // http://www.sydos.cz/en/yearbook-2011/yearbook/htm_uk/index.htm; Ročenka dopravy České Republiky. Transport Yearbook 
Czech Republic 2012 // https://sydos.cz/cs/rocenka_pdf/Rocenka_dopravy_2012.pdf. 

http://www.css-mps.ru/klient/zdm/02-2000/00019.htm
http://www.css-mps.ru/klient/zdm/02-2000/00019.htm
http://www.cdv.cz/rocenka2004/yearbook/htm
http://www.sydos.cz/en/yearbook-2011/yearbook/htm_uk/index.htm
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Найгустіша мережа місцевих шляхів сполучення в окресі Карвіна (7,5 км на 1 км
2
) і Празі (4,3 км на                 

1 км
2
), де найбільша їх протяжність (у Празі 3630 км). Високими показниками густоти доріг місцевого 

значення виділяються окреси Острава-мєсто, Брно-мєсто, Пльзень-мєсто, Яблонець-над-Нісоу, Прага-захід, 
Градець-Кралове, Ліберець і Фрідек-Містек, у яких густота таких доріг становить від 1,5 до 5,3 км на 1 км

2
. 

Найменша густота доріг місцевого значення характерна для гірських і прикордонних окресів. В окресі Тахов 
Пльзеньського краю цей показник є мінімальним по країні – 0,36 км на 1 км

2
. Серед інших окресів із 

мінімальними значеннями цього показника виділяються прикордонні окреси Клатові, Єсенік, Чеські-Крумлов, 
Йїндржіхув-Градець, Прахатіце, Тршебіч, Брунталь і Зноймо. 

Інший показник, який характеризує ступінь розвинутості мережі місцевих шляхів сполучення, є їх 
протяжність у розрахунку на 1000 жителів території. За ним лідирують окреси, у яких висока частка 
сільського населення: Страконіце (16,3 км на 1000 жителів), Пельгржимов, Прахатіце, Чеські-Крумлов, 
Семіли, Бенешов, Домажліце, Пршібрам, Усті-над-Орліці. У цих районах протяжність таких доріг у розрахунку 
на 1000 осіб становить 14,3–10,8 км. Мінімальні значення протяжності місцевих доріг на 1000 жителів більш 
властиві окресам, сформованим на базі великих міст: Брно-мєсто, Прага, Усті-над-Лабем, Пльзень-мєсто, 
Кладно, Простейов, Острава-мєсто, Тепліце, Мост, Злін. Тут протяжність місцевих автодоріг на 1000 жителів 
‒ від 2,7 км (Брно-мєсто) до 5,6 км (Злін)
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.  

Найбільшу загальну протяжність автошляхів усіх найвищих категорій (автостради й автомагістралі) 
сконцентровано в Середньочеському (9447 км), Південночеському (6111 км) і Пльзеньському (5017 км) 
краях, а найменшу – у Празі (72 км), Карловарському (2050 км), Злінському (2123 км) і Ліберецькому             
(2412 км). На районному рівні найбільша протяжність автошляхів найвищих категорій в окресах Південної 
Чехії, Моравії й особливо Височіни (рис. 11.6), що зумовлено більшою кількістю та густотою населених 
пунктів і рівнинним рельєфом території. Найбільшу протяжність автошляхів, яка становить понад 1 тис. км, 
мають такі окреси, як Бенешов (1210 км), Йїндржихув-Градець (1180 км), Ждяр-над-Сазавоу, Клатові, 
Оломоуц, Брно-венков, Гавлічкув-Брод, Тршебіч та Чеське Будейовіце (рис. 11.6). Найменша протяжність 
автошляхів (до 400 км) характерна для Праги (83 км) і міських окресів Брно-мєсто, Острава-мєсто й Пльзень-
мєсто, а також окресів Мост, Тепліце, Карвіна й Єсенік із домінуванням гірського рельєфу на їхній території. 
Власниками автомагістралей та автошляхів І категорії є держава, автошляхів ІІ і ІІІ категорії – адміністрації 
країв. Найбільшу частку в управлінні автошляхами, які пролягають по території окресів Опава (36 %), 
Карвіна, Пльзень-мєсто й Острава-мєсто (понад 25 %), має держава. 

 

 
 

Рис. 11.6. Загальна довжина автомобільних шляхів найвищих категорій 
 в окресах Чеської Республіки у 2010 р. 

 

Діючі автомагістралі транс’європейського значення у 2012 р. мали протяжність 751 км і прокладені 
через територією 12 країв. Зокрема, 194 км, або 26 % їх довжини, проходить через Середньочеський край, 
134 км або 18 % – Південноморавський, 109 км або 15 % – Пльзеньський краї й 92,5 км або 12 % – через 
територію Височіни. На території інших країв автомагістралі мають невелику протяжність, а відсутні в 
Карловарському й Ліберецькому краях. Основна автомагістраль D1 зв’язує два найбільші міста країни – 
Прагу та Брно (рис. 11.7). Вона ж складає частину основних європейських транспортних автомобільних 
маршрутів Е65 і Е50.  

Довжина швидкісних автомагістралей у Чехії становить 442 км, більшість їх проходить територією 
Середньочеського (34 %) та Оломоуцького (20 %) країв. Швидкісні автомагістралі відсутні в 
Краловеградецькому в Пльзеньському краях і Височіні. Шляхи першої категорії на території Чехії мають 
протяжність 6250 км. Найбільші показники довжини шляхів першої категорії (І класу) у Середньочеському  
(13 % усієї їх протяжності) та Південночеському (11 %) краях. Характерна тенденція останнім часом – 

зростання протяжності місцевих доріг й інших автошляхів та особливо діючих і швидкісних автомагістралей 
(табл. 11.6), що пов’язано з розбудовою транс’європейських транспортних коридорів, які проходять через 
територію республіки.  
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Рис. 11.7. Автомагістраль D1 Прага–Брно в Середньочеському краї  
Джерело : http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lnice_D1. 

 
Більш інформативнішим в оцінці ступеня забезпеченості території шляхами сполучення  є показник 

густоти автошляхів на одиницю площі території, який відображає відносну транспортну забезпеченість 
території шляхами сполучення, ураховуючи особливості заселення території й рівень концентрації 
населених пунктів. Найгустіша мережа автошляхів найвищих категорії (автостради та шосе І категорії) 
спостерігається в Устецькому, Ліберецькому, Пардубецькому й Моравсько-Сілезькому краях (понад 10 км/км

2
), 

а найменша – у Карловарському та Південночеському краях (менше 7 км/км
2
).  

Аналогічно з урахуванням автошляхів ІІ і ІІІ категорій спостерігається така ж сама картина. На 
районному рівні серед окресів за густотою автошляхів найвищих категорій лідирують окреси Бенешов, 
Кладно та Яблонець-над-Нісоу, на території яких густота автошляхів становить понад 104 км на 100 км

2
. 

Високою густотою автошляхів (від 97 до 104 км на 100 км
2
) виділяються центральночеські окреси навколо 

Праги – Колін, Прага-південь, Прага-захід, Кутна Гора, а також Усті-над-Лабем, Йїчин і Хрудім
472

. Висока вона 
також у східних окресах Середньочеського краю, окремих окресах Ліберецького, Краловеградецького, 
Пардубецького, Південноморавського й Моравсько-Сілезького країв. Найменша густота цих автошляхів 
(менше 48 км на 100 км

2
) характерна для окресів із гірським рельєфом – Чеські-Крумлов, Єсенік, Фрідек-

Містек, Всетін, а також для окресів Прахатіце, Карлові Вари, Годонін, Зноймо, Брунталь, Кромержіж, 
Оломоуц, Злін й Угерське-Градіште, на території яких густота автошляхів коливається в межах 48–55 км на 
100 км

2
 території (рис. 11.8). 

 
 

Рис. 11.8. Густота автомагістралей і шосейних шляхів І–ІІІ категорій  
в  окресах Чеської Республіки у 2010 р. 

 
Одним із найінформативніших просторових показників розвинутості мережі автошляхів на будь-якій 

території є індекс транспортної близькості поселень, що характеризує рівень розвитку автотранспортної 
системи країни, ступінь транспортної зв’язаності поселень, можливість налагодження транспортних зв’язків 
між населеними пунктами, ураховуючи одночасно густоту автошляхів, кількість і густоту поселень на певній 
території й транспортну віддаленість між ними. Цей показник показує значну корельованість між густотою 
поселень і протяжністю автошляхів.  

На території Чехії спостерігаються значні територіальні диспропорції в розподілі індексу транспортної 
близькості поселень. Найкращі показники з найменшим його значенням характерні для центральних рівнинних 
районів країни з розвинутою мережею автошляхів і великою густотою поселень. Найгірші значення цього 
показника (найвищі значення) властиві периферійним районам Чехії з рідкою мережею населених пунктів, 
оскільки тут проявляється вплив окраїнного й прикордонного положення та наявність гірського рельєфу, що є 
перешкодою для будівництва шляхів сполучення. Так, 16 окресів Чехіє мають індекс транспортної близькості 
до 3 км. Серед них лідирують окреси Середньочеського краю Бенешов, Кладно, Колін, Кутна Гора, Млада-
Болеслав, Прага-схід, Прага-захід та ін. (рис. 11.9). Ще 13 окресів мають індекс транспортної близькості від 3 до 
3,3 км. Найгірша транспортна доступність таких окресів, як Чеські-Крумлов та Єсенік, у яких населені пункти 
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віддалені на відстань понад 5 км. Від 4,5 до 5,1 км віддалені по автошляхах поселення прикордонних окресів 
Тахов, Хеб, Карлові Вари, Острава-мєсто, Прахатіце, Клатові, Хомутов, Брунталь і Карвіна  (рис. 11.9). 

 

 
 

Рис. 11.9. Індекс транспортної близькості населених пунктів Чеської Республіки  

 
Основні шосейні шляхи, як і залізничні, ведуть до господарських і політичних центрів країни. Мережа 

автобусних сполучень у ЧР охоплює майже всі поселення. Тому великі міста вважаються значними 
автодорожніми перехрестями (вузлами). Найбільше значення через своє центральне географічне положення 
в країні має Прага, у якій сходяться всі головні шосейні дороги. Таку ж роль у Моравії відіграє Брно. За своєю 
конфігурацією автошляхи є широтними магістралями в напрямку захід–схід, нагадуючи конфігурацію 
залізничних магістралей. Основне навантаження автомобільних перевезень у країні припадає на магістраль 
D1 Прага–Брно (рис. 11.7), а також на центри районів інтенсивного промислового розвитку Остраву й 
Пльзень. Важливе значення і у внутрішніх, і в зовнішніх автомобільних сполученнях мають автомагістралі 
Усті-над-Лабем–Прага (D8), Пльзень–Прага–Градець-Кралове, Брно–Острава (рис. 11.10). 

 

 
 

Рис. 11.10. Мережа головних автомобільних шляхів Чеської Республіки 

 
Унаслідок процесів автомобілізації, зумовлених власним виробництвом транспортних засобів (легкові й 

вантажні автомобілі, автобуси, мотоцикли) у країні сформувався потужний автомобільний парк, який за 
останні два десятиліття значно зріс. За період із 1995 до 2012 рр. темпи збільшення кількості вантажних 
автомобілів були високими й до 2012 р. їх парк зріс майже втричі (рис. 11.11). Більш рівномірно зростав парк 
легкових автомобілів, тоді як парк автобусів і мотоциклів збільшився не набагато. Загалом на початок 2012 р. 
в Чехії зареєстровано 7359 тис. транспортних засобів різних типів (моторних і безмоторних), із них понад             
60 % припадало на легкові автомобілі. Автомобільний парк у 2012 р. нараховував 4,7 млн легкових 
автомобілів, 595 тис. вантажних автомобілів, 19,9 тис. мікроавтобусів та автобусів, 977 тис. мотоциклів. 
Міські пасажирські перевезення у 2012 р. здійснювали також 728 тролейбусів і 1817 трамваїв.  

 

 
 

Рис. 11.11. Динаміка росту автомобільного парку  
Чеської Республіки в 1995–2011 рр. (1995 р. = 100 %) 
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Найбільший автопарк транспортних засобів сконцентровано в Середньочеському (13 %), 
Південноморавському й Моравсько-Сілезькому краях та Празі, а найменший – у Карловарському (184 тис. 
одиниць), Ліберецькому, Пардубецькому й Злінському краях (рис. 11.12). Серед окресів лідирують міські 
окреси та окреси зі значною кількістю населення й добре розвинутою промисловістю (наприклад Кладно, 
Прага-схід, Прага-захід, Млада-Болеслав, Брно-венков, Опава, Карвіна, Фрідек-Містек та ін.) або окреси, 
куди входять території крайових центрів. У цих районах автопарк нараховує понад 100 тис. транспортних 
одиниць. Найменший автопарк мають аграрні або гірські райони з невеликою кількістю населення й слабко 
розвинутою промисловістю (окреси Єсенік, Рокіцани, Тахов, Раковнік, Чеські-Крумлов, Прахатіце), у яких 
автопарк нараховує менше 50 тис. автотранспортних засобів. 

 

 
 

Рис. 11.12. Загальна кількість зареєстрованих транспортних засобів  
у краях Чеської Республіки на 01.01.2012 р.  

 
Автомобільний транспорт відіграє найбільшу роль у перевезенні вантажів у країні. Автомобільним 

транспортом у ЧР перевозять різноманітні вантажі, із яких більшість ‒ національні вантажні перевезення 

(понад 80 %). Частка міжнародних вантажів значно менша (табл. 11.7). Хоча його роль не зменшується, 
проте останнім часом проявляється чітка тенденція до зменшення обсягів вантажних перевезень різних 
вантажів. Після вступу Чехії в ЄС помітно зросли обсяги перевезення вантажів та вантажооборот 
автотранспорту через збільшення середньої дальності перевезень. Якщо до 2005 р., коли досягнуто 
рекордного значення в обсягах автоперевезень, обсяги вантажних перевезень зростали щорічно, то в 
умовах економічної кризи вони різко зменшилися й у 2012 р. становили 339 млн т (табл. 11.7). Водночас 
зросли міжнародні автомобільні перевезення. Обсяги міжнародних перевезень постійно збільшуються 
внаслідок активізації зовнішньоекономічної діяльності Чеської Республіки й збільшення поставок експортних 
вантажів у країни ЄС і росту обсягів транзитних перевезень (табл. 11.7).  

Таблиця 11.7 
Вантажні перевезення автомобільним транспортом  

в Чеській Республіці у 1995–2012 рр.* 
 

Показник 1995 2000 2005 2007 2010 2011 2012 

Перевезення товарів, тис. т 578 796 414 725 461 144 453 537 355 911 349 278 339 314 

у тому числі: 
національні 

 
566 017 

 
382 287 

 
423 598 

 
407 741 

 
301 453 

 
288 581 

 
281 398 

міжнародні   12 779  32 437   37 546   45 796   54 458   60 697   57 916 

 із них: експорт      5540  18 346  17 653   19 618   21 019   23 083    22 116 

             імпорт      6083  12 341  14 057   16 652   18 705   19 802    18 436 

             транзит      1156     1750     5837      9529   14 734    14 403    13 116 

Вантажооборот, млн т/км   31 268 39 036  43 447   48 141   51 832   54 830 51 228 

у тому числі:  
          національний 

 
14 696 

 
 15 986 

 
 15 519 

 
  15 783 

 
  14 776 

 
  14 995 

 
   14 414 

          міжнародний 16 572 23 050 27 928 32 358 37 056 39 835    36 814 

  із них: експорт     7184 11 595 11 692 12 423 12 986 13 896    13 142 

              імпорт     7888     8887 10 128 11 463 12 170 13 121    12 272 

              транзит     1500    2568    6108     8472 11 899 11 873    10 177 

Середня відстань вантажних 
перевезень, км 

    54,0     94,1      94,2 106,1 145,6 157,0 151,0 

у тому числі: 
           національних 

 
    29,9 

 
    41,8 

 
     36,6 

 
  38,7 

 
    49,0 

 
    52,0 

 
  51,2 

          міжнародних 1296,8   710,6    743,8 706,6   680,5   656,3 635,6 

  із них: експорт 1296,8   632,0    662,3 633,2   617,8   602,0 594,2 

              імпорт 1296,7    720,1    720,5 688,5   650,6   662,6 665,7 

              транзит 1297,6 1467,4 1046,4 889,4 1216,1 1099,4 817,1 

* Складено за: Transport Yearbook 2004 // http://www.cdv.cz/rocenka2004/yearbook/htm_uk/index.htm; Transport Yearbook 2007 // 
http://www.sydos.cz/en/yearbook-2007/yearbook/htm_uk/index.htm; Transport Yearbook 2010 // http://www.sydos.cz/en/yearbook-2010/ 
yearbook/htm_uk/index.htm; Ročenka dopravy České Republiky. Transport Yearbook Czech Republic 2012 // https://sydos.cz/ 
cs/rocenka_pdf/Rocenka_dopravy_2012.pdf. 

http://www.cdv.cz/rocenka2004/yearbook/htm_
http://www.sydos.cz/en/yearbook-2007/yearbook/htm_uk/index.htm
http://www.sydos.cz/en/yearbook-2010/%20yearbook/htm_uk/index.htm
http://www.sydos.cz/en/yearbook-2010/%20yearbook/htm_uk/index.htm
https://sydos.cz/%20cs/rocenka_pdf/Rocenka_dopravy_2012.pdf
https://sydos.cz/%20cs/rocenka_pdf/Rocenka_dopravy_2012.pdf
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Через збільшення обсягів міжнародних перевезень і зростання середньої відстані доставки вантажів 
помітно збільшився вантажооборот вантажного автомобільного транспорту (рис. 11.13). Вантажооборот 
автомобільного транспорту Чеської Республіки у 2007 р. становив понад 48 млрд т/км за середньої відстані 
вантажних перевезень 106,1 км, а у 2011 р. він зріс до 54,8 млн т/км за середньої відстані 157 км. У 2012 р. 
обсяги вантажообороту дещо зменшилися (табл. 11.7). Помітно зросла середня відстань транзитних 
перевезень через територію республіки. Автомобільним транспортом перевозять переважно промислові 
товари, продукти харчування, овочі, фрукти, будівельні матеріали, мінеральні добрива, продукцію легкої 
промисловості. 

 
 

Рис. 11.13. Загальні обсяги перевезення вантажів і вантажооборот  

автомобільного транспорту Чеської Республіки у 2000–2012 рр. 

 
Просторова організація вантажних перевезень автотранспортом характеризується наявністю значних 

диспропорцій у розміщенні основних потоків вантажів та їх величинах. У вивозі вантажів автотранспортом за 
межі своєї території лідирує Середньочеський край, а інші краї суттєво йому поступаються. Прага займає        
2-ге місце, проте обсяги вивізної вантажної роботи удвічі менші. Аутсайдером є Карловарський край. 
Аналогічна ситуація спостерігається й щодо обсягів ввозу вантажів на територію краю. За автомобільними  
перевезеннями вантажів у межах своєї території лідирують Середньочеський, Моравсько-Сілезький, 
Пльзеньський і Південноморавський краї, у яких вантажні перевезення перевищують 20 млн т. Найменше 
внутрішніх вантажів перевозять у найменш економічно розвинутих Карловарському й Ліберецькому краях. 

У Чехії значні обсяги пасажирських автобусних перевезень (у 2007 р. – понад 375 млн осіб), із яких 

понад 90 % складають регулярні міжнародні та національні перевезення (табл. 11.8). У наступні роки  
пасажирські перевезення повільно збільшувалися до 381,2 млн осіб у 2010 р., однак у 2011–2012 рр. знову 
зменшилися до 345 млн осіб, що значно поступається обсягам перевезень пасажирів кінця 1990-х – початку 
2000-х рр. При цьому перевезення регулярними рейсами постійно скорочуються при збільшенні обсягів 
перевезень нерегулярними рейсами. Зменшуються обсяги перевезень автобусами на національних 
маршрутах, тоді як на міжнародних – зростають (табл. 11.8).  

Таблиця 11.8 
Громадські автобусні перевезення в Чеській Республіці в 1995–2012 рр.* 

 

Показник 1995 2000 2005 2007 2010 2011 2012 

Пасажирські перевезення, 
тис. осіб 

644 200 438 878 388 261 375 019 381 196 364 616 344 988 

у тому числі: 
          нерегулярні 

 
 29 100 

 
 15 150 

 
 17 726 

 
 24 980 

 
 33 385 

 
 35 462 

 
   29 310 

           регулярні   615 100  423 728  370 535 350 040 347 812 329 153 315 678 

                    із них: міжнародні     1200     1327     1289     1645     1131     1598     1980 

 національні   613 900  422 401  369 246 348 395 346 680 327 556 313 698 

Пасажирооборот,  
млн пас./км 

   11 763       9351      8608    9519  10 816     9267 9015 

у тому числі: 
нерегулярні 

 
    2843 

 
   2720 

 
    1844 

 
    2145 

 
    3144 

 
    2873 

 
2895 

регулярні      8920      6632      6764     7374      7672     6394 6121 

                   із них: міжнародні      453      521       441     1052      777       978 908 

  національні      7668      6111     6322     6322     6894     5415 5212 

Середня відстань паса-
жирських перевезень, км 

  18,3   21,3   22,2   25,4   28,4   25,4 26,1 

у тому числі: 
нерегулярні 

 
  97,7 

 
170,5 

 
104,0 

 
   85,9 

 
  94,2 

 
  81,0 

 
98,8 

регулярні   14,5    15,7   18,3   21,1   22,1   19,4 19,4 

                     із них: міжнародні 377,5 392,6 342,3 639,8 687,4 612,4 458,6 

національні   12,5   14,5   17,1   18,1   19,9    16,5 16,6 
* Складено за: Transport Yearbook 2004 // http://www.cdv.cz/rocenka2004/yearbook/htm_uk/index.htm; Transport Yearbook 2007 // 

http://www.sydos.cz/en/yearbook-2007/yearbook/htm_uk/index.htm; Transport Yearbook 2011 // http://www.sydos.cz/en/yearbook-2011/ 
yearbook/htm_uk/index.htm; Ročenka dopravy České Republiky. Transport Yearbook Czech Republic 2012 // https://sydos.cz/cs/ 
rocenka_pdf/Rocenka_dopravy_2012.pdf. 

http://www.cdv.cz/rocenka2004/yearbook/htm_uk/
http://www.sydos.cz/en/yearbook-2007/yearbook/htm_uk/index.htm
http://www.sydos.cz/en/yearbook-2011/%20yearbook/htm_uk/index.htm
http://www.sydos.cz/en/yearbook-2011/%20yearbook/htm_uk/index.htm
https://sydos.cz/cs/%20rocenka_pdf/
https://sydos.cz/cs/%20rocenka_pdf/
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Пасажирооборот автоперевезень протягом останніх років збільшувався за рахунок збільшення 
середньої дальності перевезень із 8,5 млрд пас./км у 2004 р. до 10,8 млрд пас./км у 2010 р., проте у              
2011–2012 рр. знову відбувся спад до 9,0 млрд пас./км у 2012 р. (табл. 11.8 і рис. 11.14). Середня відстань 
пасажирських автобусних перевезень становить 26,1 км, причому вона незначно зростає на національних 
маршрутах, тоді як на міжнародних маршрутах вона має тенденцію до зменшення, що призвело до падіння 
пасажирообороту на міжнародних маршрутах, порівняно з передкризовим 2007 р. Після вступу ЧР у ЄС 
помітно зросли обсяги дотацій на розвиток пасажирських автобусних перевезень. Найбільші дотації були у 
2012 р. і становили 5,5 млрд чес. крон, що майже у два рази більше, ніж у 2004 р. (рис. 11.14). Ці дотації 
надходять переважно з крайових бюджетів, тоді як общини виділяють незначну частку коштів (менше 10 %). 

 

 
 

Рис. 11.14. Динаміка пасажирообороту автобусних перевезень  
і дотацій на їхній розвиток у Чеській Республіці  у 2002–2012 рр. 

 
У просторовій організації пасажирських перевезень автобусним транспортом простежуються ті самі 

просторові диспропорції, що й у вантажних перевезеннях. Найбільше пасажирів перевозять на внутрішніх 
маршрутах Південноморавського (75 млн осіб або 23 % загальногодержавного обсягу), Середньочеського 
(16 %) і Моравсько-Сілезького країв. В інших краях перевозять від 12 до 25 млн пасажирів на внутрішньо-
крайових маршрутах, за винятком Карловарського краю (7,6 млн пасажирів) і Праги (3,3 млн пасажирів у 
2011 р.). 

У міжнародному автомобільному сполученні Чехія має транзитне значення, як і в залізничному 
сполученні в напрямках захід–схід та північ–південь. Територією Чехії проходять дві головні міжнародні 
автомобільні магістралі меридіонального напряму: Гданськ–Варшава–Краків–Брно–Братислава–Будапешт–
Белград–Софія–Стамбул і Росток–Берлін–Дрезден–Прага–Брно–Братислава–Будапешт–Рієка.  

Пріоритетом у галузі автошляхового будівництва є модернізація ділянок, які входять у загально-
європейську транспортну мережу автошляхів, що перетинають територію Чехії. У 2000 р. витрачено 1,36 % 
ВВП на будівництво магістралей D5 (Прага–Нюрнберг) і D8 (Прага–Дрезден–Берлін), що входять у 
загальноєвропейський транспортний коридор № 4. Уряд не виключає залучення приватних компаній для 
прискорення будівництва автошляхів у Північній Моравії, а також іноземних інвестицій для будівництва 
дороги D47, що з’єднує цей регіон із Польщею

473
. 

Уряд Чехії 16 лютого 2004 р. затвердив проект розвитку транспортної мережі в Чехії, згідно з яким до 
2010 р. на відновлення й модернізацію транспортної інфраструктури планувалося виділити 300 млрд крон 
(9,2 млрд євро). У 2004 р. держфонд транспортної інфраструктури Чеської Республіки мав у наявності               
44 млрд крон (1,4 млрд євро) і більшість засобів виділяв на будівництво нових автомагістралей та 
залізничних шляхів. Основні надходження засобів відбувались із таких джерел: фонд національної власності – 
20 млрд крон; транспортний податок – 5,9 млрд крон; акцизи й моторне паливо – 13,1 млрд крон; податок за 
користування автомагістралями – 2,2 млрд крон; держбюджет Чехії – 2,8 млрд крон. Відповідно до 
рекомендацій ЄС, Чеська Республіка на догляд за автомобільними та залізничними шляхами повинна 
виділяти засобів не менше 2,5 % від ВВП. Поки що ця величина становить 1 %. Ще одним джерелом 
надходжень засобів у держфонд транспортної інфраструктури Чехії в майбутньому буде «електронний збір» 
із важких вантажних автомобілів за проїзд автомагістралями, обсяг якого планується в 1,7 млрд крон             
(52 млн євро)

474
.  

11.4. Водний транспорт 
 

Річковий транспорт зародився в Чехії ще в середні віки, проте не отримав широкого розвитку через 
невелику протяжність судноплавних магістралей. Сьогодні використовують дві судноплавні магістралі: 
частину течії Лаби та нижню течію Влтави. Довжина внутрішніх судноплавних водних шляхів Лаби–Влтави 
становить 315,2 км. Каналізовані ділянки на Влтаві й Лабі мають довжину 274 км, а регульовані – 41 км. 
Загальна довжина сплавних ділянок річок країни, де можливе регулярне й нерегулярне судноплавство 
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2026.html. 
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становить 675,8 км, із яких 637,2 км – судноплавні ріки й озера, а 38,6 км – канали. Річковими шляхами в 
Чехію ввозять сировину різних видів, а вивозять готові вироби, переважно машинобудівні. У галузі зайнято 
близько 700 осіб й функціонує 96 фірм і суб’єктів господарської діяльності, пов’язаної з водним транспортом. 
На річкових маршрутах плаває 40 річкових моторних суден і понад 130 річкових буксирів та барж. 
Проявляється тенденція до скорочення чисельності зайнятих на річковому транспорті через зменшення 
обсягів транспортної роботи. Аналогічні тенденції й у зменшенні обсягів виробництва валової доданої вартості 
при рості середньомісячної зарплати та зменшенні прибутків від наданих послуг. Якщо у 2005 р. вироблено 
валової доданої вартості на суму 221 млн крон, то у 2011 р. вона скоротилася до 160 млн крон

475
.  

Сьогодні річковий транспорт у Чехії, окрім перевезення вантажів, також здійснює перевезення пасажирів 
і використовується для туристичних поїздок, особливо в Празі (рис. 11.15), де річковий транспорт – це, швидше, 
розвага для туристів, ніж засіб громадського транспорту, хоча деякі міські маршрути працюють регулярно. 
Водними поїздками на Влтаві займаються декілька компаній і фірм, серед яких найбільші – «Європейський 
водний транспорт» (Evropská vodní doprava) і «Празька пароплавна компанія» (Pražská paroplavební společnost). 
Судноплавство по Влтаві починається у Празі (порт Прага-Голешовіце). Судноплавство вище Праги до 
Слапської греблі має лише пасажирський туристичний характер. У нижній течії Влтави до її злиття в Мельнику з 
Лабою судноплавство ведеться на каналізованій ділянці. На Влтаві й Лабі для судноплавства на багатьох 
ділянках побудовано водосховища з греблями та шлюзами (рис. 11.16). 

 

 
 

Рис. 11.15. Річковий транспорт на Влтаві в Празі 
Джерело : http://420on.cz/travel/about_prague/6641-lodochnyy-transport-v-prage. 

 
Лаба є судноплавною до Хвалетіце в Пардубецькому краї (рис. 11.16), ведуться роботи щодо її 

перетворення в судноплавну ділянку до Пардубіце. Водний шлях по Лабі використовується для ввезення 
калійних солей, шерсті, руди та вивезення цукру, машин, деревини. У внутрішніх перевезеннях серед 
вантажів переважають вугілля й будматеріали. Важливе значення мають річкові порти в Усті-над-Лабем, 
Дечіні, Празі, Мельніку, Ловосіце та Коліні. На Лабо-Влтавському водному шляху порти забезпечують 
внутрішні перевезення, насамперед бурого вугілля із Підкрушногір’я до промислових підприємств Праги й 
теплових електростанцій на берегах Лаби. Порти Усті-над-Лабем і Дечін забезпечують зовнішньоекономічні 
зв’язки з ФРН. Від державного кордону Чехії з Німеччиною до морського порту Гамбург по Лабі (Ельбі)          
615 км. Також для перевезень використовують невелику судноплавну ділянку р. Одри до кордону з Польщею 
для  постачання залізних руд на металургійні заводи Острави.  

 

 
 

Рис. 11.16. Судноплавні шляхи Чеської Республіки 
 

Ділянки Лаби й Влтави з міжнародним статутом приєднані до європейської системи водних шляхів, 
тобто ріками до морських причалів, наприклад Лаба–Гамбург і системою європейських водних каналів на 
інші ріки та їх материкові й морські гавані (Магдебург, Дуйсбург, Бремен, Роттердам).  
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Із початку 2000-х років у Чехії до 2007 р. спостерігали збільшення обсягів вантажних перевезень 
внутрішніми водними шляхами – із 1276 тис. т у 2003 р. до 2242 тис. т у 2007 р. (табл. 11.9). У наступні роки 
через економічну кризу відбулося зменшення обсягів вантажних перевезень річковим транспортом до     
1767 тис. т у 2012 р. На національні внутрішні водні перевезення припадає 23 % загальної кількості 
перевезених вантажів, на міжнародні – 77 % (2012 р.). Останнім часом частка міжнародних перевезень 
зростала й постійно становила понад ¾ усього обсягу вантажних річкових перевезень. Вантажооборот 
внутрішнього водного транспорту Чехії у 2007 р. склав 898 млн т/км, тоді як після значного зменшення 
вантажопотоків на річках країни з кінця 1990-х рр. він скоротився у 2004 р. до 405,8 млн т/км. Після вступу в 
ЄС зросли обсяги перевезень, що позитивно вплинуло на зростання вантажообороту річкового транспорту 
країни, проте останнім часом вантажооборот річкового транспорту мав тенденцію до помітного зменшення 
(679 млн т/км у 2010 р.) з деякою позитивною тенденцією у 2011 р. (табл. 11.9). Середня відстань вантажних 
перевезень теж зменшилась із 402,6 км у 2006 р. до 379 км у 2012 р., причому на національних маршрутах вона 
зростала, а на міжнародних помітно зменшилася через падіння обсягів експортно-імпортних перевезень цим 
видом транспорту в умовах посилення конкуренції з автомобільним транспортом. Також після спаду в період 
економічної кризи знову зріс вантажооборот каботажних перевезень у країні. 

Таблиця 11.9 
Вантажні перевезення внутрішніми  

водними шляхами Чеської Республіки в 1995–2012 рр.* 
 

Показник 
Рік 

1995 2000 2005 2006 2007 2010 2011 2012 

Загальна кількість перевезених  
вантажів, тис. т 

1441 1907 1956 2032 2 242 1 642 1895 1767 

у тому числі: 
національні 

 
2771 

 
  635 

 
  685 

 
  419 

 
  630 

 
  371 

 
  510 

 
411 

міжнародні   670    272  1270 1613 1611 1271 1385 1356 

 із них: експорт 1179  622  546  378  256  276  205 257 

             імпорт  439  482  364  336  248  167  193 159 

             транзит   26  121  186  470  608  524  609 492 

             каботаж   26   47  174  435  498  304  377 448 

Вантажооборот, млн т/км 1342  772  779  818  898  679  695 669 

у тому числі: 
національні 

 
 353 

 
  36 

 
  29 

 
  15 

 
   17 

 
   16 

 
   21 

 
16 

міжнародні  995  737  751  803  881   663   674 654 

 із них: експорт  647  353  344  219  165  172  119 160 

             імпорт  319  289  236  210  171  111  126 109 

             транзит    17    75  114  228  351  276  307 251 

             каботаж    12    19   57  146  194  105  122 134 

Середня відстань вантажних перевезень, км 935,9 405,4 398,4 402,6 400,7 413,7 366,9 378,6 

у тому числі:  
національні 

 
127,4 

 
  56,2 

 
  41,9 

 
  36,8 

 
  27,3 

 
  43,7 

 
  40,3 

 
38,9 

міжнародні 595,8 579,3 590,8 497,6 546,8 521,8 467,1 482,3 

 із них: експорт 548,8 568,1 629,8 578,9 664,2 622,2 582,2 622,6 

             імпорт 727,1 599,7 646,3 624,5 689,3 663,0 652,1 685,5 

             транзит 653,8 621,2 611,4 491,4 576,6 526,2 503,9 510,2 

             каботаж 459,2 409,3 329,1 335,8 389,3 345,3 324,0 299,1 

* Складено за: Transport Yearbook 2004 // http://www.cdv.cz/rocenka2004/yearbook/htm_uk/index.htm; Transport Yearbook  2007 
// http://www.sydos.cz/en/yearbook-2007/yearbook/htm_uk/index.htm; Transport Yearbook 2011 // http://www.sydos.cz/en/yearbook-
2011/yearbook/htm_uk/index.htm; Ročenka dopravy České Republiky. Transport Yearbook Czech Republic 2012 // https://sydos.cz/cs/ 
rocenka_pdf/Rocenka_dopravy_2012.pdf. 

 

Пасажирські перевезення річковим водним транспортом у ЧР за обсягами невеликі й коливаються за 
роками (табл. 11.3). До 2012 р. щорічно перевозили близько 1 млн пасажирів, проте у 2012 р. обсяги 
перевезень скоротились удвічі до 0,5 млн пасажирів. Водночас зріс пасажирооборот річкового флоту через 
збільшення середньої віддалі перевезень.  

Хоча Чехія є внутріконтинентальною країною та не має виходу до Світового океану, однак на основі 
Угоди про морське судноплавство, укладеної в Барселоні, від 1928 р. вона отримала право брати участь у 
морському судноплавстві. У цей час під її прапором курсувала невелика кількість суден. Чехословацьке 
морське судноплавство почало розвиватися лише з 1952 р. Це зумовлено економічними причинами, зокрема 
великим попитом на засоби транспорту для імпорту сировини й експорту готових промислових виробів. 

Чехія нині орендує морські гавані й портову інфраструктуру в містах Щецин і Гданськ (Польща), 
розвиває власний торговий та риболовецький флот і здійснює транспортні перевезення. Крім того, чеський 
морський флот приписаний до морських портів інших країн, зокрема в Німеччині – до Гамбурга й Любека, 
Хорватії – до Рієки, в Італії – до Трієсту, у Румунії – до Констанци та Браїли, у Болгарії – до Варни, в Україні – 
до Ізмаїлу й Одеси. Основна частина вантажно-розвантажувальних робіт припадає на німецькі та польські 
порти. Морськими шляхами підвозять переважно руду, різні види мінеральної й сільськогосподарської 
сировини, машини та інші товари. Відправляють, передусім, різноманітне обладнання для промислових 
підприємств тощо. 

http://www.cdv.cz/rocenka2004/yearbook/htm_uk/
http://www.sydos.cz/en/yearbook-2007/yearbook/
http://www.sydos.cz/en/yearbook-2011/yearbook/
http://www.sydos.cz/en/yearbook-2011/yearbook/
https://sydos.cz/cs/%20rocenka_pdf/
https://sydos.cz/cs/%20rocenka_pdf/
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11.5. Повітряний транспорт 
 

Важливе значення у функціонуванні транспортної мережі Чехії має повітряний транспорт, особливо в 
здійсненні міжнародних перевезень. У країні діє сім міжнародних (Прага, Брно, Пльзень, Острава, Карлові 
Вари, Оломоуц і Мніхово Градіште) та сім інших аеропортів, які використовуються комерційними 
організаціями для здійснення нерегулярних перевезень за кордон. П’ять аеропортів є приватизованими й 
виконують міжнародні перевезення. Внутрідержавний авіатранспорт забезпечує авіакомпанія «Чеські 
авіалінії» (ЧСА) між Прагою, Остравою, Брно та Карловими Варами. Усього в країні нараховується                       
58 аеродромів внутрідержавного значення, п’ять комерційних аеродромів і злітно-посадкових майданчиків та 
сім аеродромів, які використовуються одночасно державними й приватними авіаперевізниками (рис. 11.17). 
Загалом із 91 діючих аеродромів 46 мають злітно-посадкові смуги із твердим покриттям. На авіаційному 
траспорті ЧР у 2010 р. було зайнято 4 тис. працівників, що в 1,6 раза менше, ніж у 2005 р. (6410 працівників).  
Обсяги авіційних перевезень останнім часом є нестабільними, тому фінансово-економічні показники роботи 
цього виду транспорту за роками помітно відрізняються. Якщо у 2007 р. виконано робіт із валовою доданою 
вартістю на суму 6776 млн крон, то у 2010 р. цей показник зменшився до 4101 млн крон. Аналогічна ситуація 
склалася з отриманням прибутку від перевезень пасажирів і вантажів, який скоротився з 35,6 млрд крон у 
2007 р. до 31,8 млрд крон у 2010 р.

476
. Авіаційні міжнародні перевезення обслуговує авіапарк, який у 2012 р. 

нараховував 68 літаків міжнародного класу. Окрім того, авіаційні перевезення здійснюють також 1060 літаків 
малої потужності.  

 
 

Рис. 11.17. Розміщення аеропортів в Чеській Республіці 

 

Важливий центр міжнародних повітряних сполучень – Прага. Празький аеропорт ім. Вацлава Гавела 
(раніше він називався Рузіне) приймає літаки всіх крупних міжнародних авіакомпаній. Чеські авіалінії 
обслуговують міжнародні повітряні перевезення на європейських трасах, а також перельоти на інші континенти. 
Чехія має прямий авіазв’язок з усіма столицями європейських країн. Крім того, для Чехії властиве повітряне 
сполучення з Канадою (Монреаль), США (Нью-Йорк), Кубою (Гавана), з країнами Близького Сходу (Бейрут, 
Ель-Кувейт), Індією (Мумбаї) та країнами Південно-Східної Азії (Ханой, Куала-Лампур, Сингапур). 

Найбільший міжнародний аеропорт країни Рузіне ім. В. Гавела розміщений поблизу Праги (рис. 11.18). 
Він має чотири термінали для прийому пасажирів. Аеропорт уведено в дію в 1937 р. У 2008 р. бюджетними 
авіакомпаніями обслуговано 2,96 млн пасажирів. Це склало 23,4 % від усього пасажирообороту країни. У 
2010 р. пасажиропотік аеропорту зріс до 11 млн осіб. До послуг пасажирів залучено 48 авіакомпнаній, які 
з’єднують Прагу прямими рейсами з 128 аеропортами світу. У 2011 р. Міжнародна асоціація повітряних 
перевізників (IATA) нагородила аеропорт престижною премією «Eagle Award» як найкращий аеропорт світу 
за високий технічний розвиток, задоволеність пасажирів, прозорий і рівний підхід до всіх повітряних 
перевізників і політику партнерства

477
. 

 

                   
 

Рис. 11.18. Злітно-посадкова смуга й термінал Т1 аеропорту ім. Вацлава Гавела в Празі 
Джерело : http://www.czechtourism.com/News/Nejlepsi-letiste-na-svete-je-v-Praze.aspx; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Leti%C5%A1t%C4%9B_V%C3%A1clava_Havla_Praha. 
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У Чехії протягом останніх років спостерігається збільшення показників комерційних повітряних 
перевезень пасажирів та вантажів (табл. 11.10). Останнім часом щорічно загалом обслуговується понад         
12 млн пасажирів, із яких в аеропортах приймається понад 6 млн осіб і відправляється також понад 6 млн. 
Окрім того, щорічно обслуговується також близько 100 тис. транзитних пасажирів. У 2011 р. загальний 
пасажиропотік становив 12,75 млн пасажирів, із яких основна частка – пасажири міжнародних авіарейсів 
(12,63 млн осіб). Обсяги внутрішніх пасажирських перевезень невеликі. Щорічно на внутрішніх авіалініях 
обслуговують неоднакову кількість пасажирів, оскільки характерні значні коливання в обсягах 
пасажиропотоків. Якщо у 2006 р. на внутрішніх авіалініях пасажиропотік становив 379 тис. осіб, то в наступні 
роки обсяги пасажиропотоків зменшилися й у 2011 р. становили лише 121,7 тис. осіб. Комерційні 
перевезення пасажирів зросли від 3,5 млн осіб у 2000 р. до 7 млн осіб у 2007 р. і 7,5 млн осіб у 2011 р., проте 
обсяги комерційних перевезень пасажирів на внутрішніх лініях різко скоротилися до 28 тис. осіб, що в                
4,2 раза менше, ніж у 2008 р. Особливо помітно зросли потоки пасажирів на нерегулярних рейсах при 
низьких темпах росту числа пасажирів на регулярних рейсах. Близько 98 % пасажирських перевезень 
припадає на міжнародні комерційні перевезення (6864 тис. осіб у 2007 р і 7497 тис. осіб у 2011 р.). 
Пасажирооборот на комерційних авіалініях протягом 2000–2007 рр. зріс на 4,6 млрд пас./км й у 2007 р. 
становив 10,5 млрд пас./км, у тому числі 10,448 млрд пас./км припадало на міжнародні перевезення, а             
29 млн пас./км – на національні.  

У наступні роки пасажирооборот ще збільшився до 11,6 млрд пас./км у 2011 р. переважно за рахунок 
нерегулярних перевезень і підвищення протяжності авіаперельотів особливо на міжнародних авіалініях. 
Проте у 2012 р. обсяги пасажирських перевезень зменшилися до 6,4 млн пасажирів, особливо через падіння 
пасажиропотоку на міжнародних і внутрішніх лініях та лініях регулярного сполучення. Водночас зросли 
пасажиропотоки на нерегулярних авіалініях, де здійснюються чартерні авіаперезення. Досить великою є 
середня відстань пасажирських перевезень – понад 1500 км. Водночас проявляється тенденція до 
зменшення кількості авіапольотів. Якщо у 2008 р. здійснено 105 тис. польотів, то у 2011 р. їх кількість 
зменшилася до 87,3 тис. На міжнародні авіапольоти припадає 97 % загальної кількості авіапольотів щодо 
перевезення пасажирів і вантажів. Загальне зростання показників повітряних перевезень в останньому 
десятиріччі свідчить про збільшення ролі повітряного транспорту в перевезенні пасажирів та вантажів. 

 
Таблиця 11.10 

Комерційні повітряні перевезення пасажирів  
та вантажів у Чеській Республіці в 1995–2012 рр.* 

 

Показник 1995 2000 2004 2005 2007 2010 2011 2012 

Перевезення пасажирів, тис. осіб 1857 3483 5750 6330 6977 7466 7525 6420 

із них: 
міжнародні 

 
1805 

 
3449 

 
5 687 

 
6249 

 
6864 

 
7386 

 
7497 

 
6396 

внутрішні    52    34      63      81    113     80     28     24 

регулярні … 2229 4220 4710 4928 5145 4974 3596 

нерегулярні … 1254 1531 1620 2049 2321 2550 2824 

Пасажирооборот, млн пас./км 3033 5865 8815 9736 10 477 10 902 11 586 10 612 

із них: 
міжнародні 

 
3029 

 
5855 

 
8797 

 
9713 

 
10 448 

 
10 881 

 
11 578 

 
10 604 

внутрішні      4    10    17     23    29     21       7,8    7,5 

регулярні … 3313 5988 6613 6373 5998 6077 4756 

нерегулярні … 2552 2827 3122 4104  4904 5509 5856 

Перевезення вантажів, т 17 562 18 950 21 450 19 512 21 596 13 572 11 845 9025 

із них: 
міжнародні 

 
17252 

 
18 156 

 
20 182 

 
18 774 

 
20 882 

 
13 052 

 
11 813 

 
9008 

внутрішні   310   794   1268     738     714   520        32    17 

регулярні ... ... 19 363 18 563 21 556 13 464 11 804 7548 

нерегулярні ... ...    2087      949        40      108        41 1477 

Вантажооборот, тис. т/км 33473 37 786 46 259 44 808 40 760 22 379 21 966 16 574 

із них: 
міжнародні 

 
33392 

 
37 587 

 
45 893 

 
44 604 

 
40 564 

 
22 235 

 
21 955 16 569 

внутрішні       81    199      365      205      196     144        11          5 

регулярні ... ... 45 172 44 404 40 692 22 132 21 927 14 533 

нерегулярні ... ...   1087      404       68     247       39    2041 

* Складено за: Transport Yearbook 2004 // http://www.cdv.cz/rocenka2004/yearbook/htm_uk/index.htm; Transport 
Yearbook 2007 // http://www.sydos.cz/en/yearbook-2007/yearbook/htm_uk/index.htm; Transport Yearbook 2010 // http://www. 
sydos.cz/en/yearbook-2010/yearbook/htm_uk/index.htm; Ročenka dopravy České Republiky. Transport Yearbook Czech 
Republic 2012 // https://sydos.cz/cs/rocenka_pdf/Rocenka_dopravy_2012.pdf. 

 
Окрім перевезення пасажирів, повітряним транспортом перевозять і різноманітні вантажі. Обсяги 

вантажної роботи авіатранспорту нині мають загальну тенденцію до зменшення внаслідок конкуренції зі 
сторони інших видів транспорту. Протягом 2002–2011 р. вони зросли в 1,6 раза від 44,1 тис. т у 2002 р. до 
69,5 тис. т у 2011 р., причому перевезення майже порівну розподілилися між відправкою й прийомом в 
аеропортах. Обсяги транзитних перевезень невеликі – близько 1 тис. т. У вантажних перевезеннях, як і в 
пасажирських, домінують міжнародні перевезення вантажів (98 %). Обсяги комерційних вантажних 
повітряних перевезень у країні у 2000–2007 рр. зросли на 2646 т (із 18,16 тис. т у 2000 р. до 21,3 тис. т у   

http://www.cdv.cz/rocenka2004/yearbook/htm_uk/
http://www.sydos.cz/en/yearbook-2007/yearbook/htm_uk/index.htm
https://sydos.cz/cs/rocenka_pdf/
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2006 р.), проте в наступні роки через зменшення економічної активності в країні зменшились обсяги 
перевезення вантажів авіаційним транспортом. Якщо вантажооборот  комерційних авіаперевезень у 2006 р. 
становив 47,2 млн т/км, що на 3187 тис. т/км більше, ніж у 2000 р., то у 2011 р. він скоротився в 1,9 раза й 
становив 22 млн т/км (табл. 11.10). Проте у 2012 р. відбулося ще більше скорочення вантажних перевезень і 
вантажообороту авітранспорту (в 1,3 раза) як на міжнародних, так і національних авіалініях. Водночас 
помітно зросли обсяги чартерних (нерегулярних) авіаперевезень вантажів. Більшість комерційних вантажних 
перевезень, як і пасажирських, становлять міжнародні регулярні перевезення. Повітряним транспортом 
перевозять переважно південні фрукти, ранні овочі, медикаменти й інші товари, які потребують швидкого 
транспортування.  

 
11.6. Трубопровідний транспорт 

 
Важливу роль у транспортній системі Чеської Республіки відіграє трубопровідний транспорт. Він 

уключає всі види підземних і надземних трубопроводів, по яких подаються нафта, природний газ, етилен, 
нафтопродукти тощо. У цю сферу також входять трубопроводи, які подають природний газ населенню й 
промисловим підприємствам. У сфері підземного та трубопровідного транспорту Чехії нині загалом 
функціонує 36 тис. фірм й організацій, які займаються експлуатацією, обслуговуванням і ремонтом підземних 
та повітряних трубопроводів різного призначення. На трубопровідному транспорті Чехії у 2011 р. було 
зайнято 192 тис. працівників, що на 13,2 тис. менше, ніж у 2005 р. На трубопровідному транспорті обсяги 
виробництва валової доданої вартості останнім часом коливалися від 82,3 млрд крон у 2007 р. до 66,4 млрд 
крон у 2009 р. У 2010 р. вони зросли до 78,9 млрд крон

478
, у 2012 р. становили 79,6 млрд крон.  Основну роль 

у трубопровідному транспорті відіграють магістральні нафтопроводи й газопроводи.  
Від кордонів зі Словаччиною проходить система магістральних трубопроводів, які транспортують 

нафту та газ у всі регіони країни. Міжнародне значення в країні має етиленопровід Белен–Залужі–Нератовіце            
(225 км), транзитні газопроводи, нафтопровід, що проходить до Залужі і є відгалуженням від нафтопроводу 
«Дружба», зданого в експлуатацію у 1962 р., який має важливе значення для господарства ЧР. Його 
протяжність по території Чехії – 506 км (рис. 11.19). По ньому постачається російська нафта на 
нафтопереробний завод у Залужі поблизу м. Літвінов. Від цього нафтопроводу зроблено відгалуження від 
Нове Мєсто до Кралупі-над-Влтавоу, яке з 2000 р. переведено в категорію немагістральних нафтопроводів. 
Також від цього нафтопроводу зроблено відгалуження до нафтопереробного заводу в м. Пардубіце. До Чехії 
постачають також нафту з ФРН по нафтопроводу Інгольштадт–Кралупі–Літвінов (IKL) (рис. 11.19). Його 
довжина на території Чехії – 168 км. Планується будівництво нового нафтопроводу від німецького м. Лейна 
до Літвінова. Чеський державний оператор нафтопроводів «Mero», який володіє нафтопроводом IKL 
(Інгольштадт–Кралупі–Літвінов) і чеською ділянкою «Дружби», веде інтенсивні переговори з французькою 
нафтовою компанією «Total» (власником нафтопереробного заводу Лейна у ФРН) про будівництво 
трубопроводу між двома нафтопереробними заводами для забезпечення безпеки доставки енергоносіїв у 
країну. Загальна довжина магістральних нафтопроводів у Чехії за уточненими даними у 2012 р. становила 
674 км. Їх операційна спроможність дає змогу перекачувати 50 тис. т нафти за добу (табл. 11.11). У 2010 р. 
операційна пропускна здатність зменшилася до 50 тис. т за день через застарілість трубопровідної системи, 
яка потребує модернізації. Раніше трубопровідна система країни могла пропускати 55 тис. т нафти за добу. 
Поблизу Кралупі-над-Влтавоу в Нелахозевесі побудовано потужне нафтосховище, де може зберігатися до 
1,3 млн м

3
 нафти, яка надходить по магістральних нафтопроводах «Дружба» та IKL.  

 

 
 

Рис. 11.19. Система магістральних нафтопроводів  
на території Чеської Республіки 

 
Трубопровідним транспортом Чехії в останні роки транспортують 9–11 млн т нафти, а  вантажооборот 

становить близько 2 млрд т/км (табл. 11.12). Обсяги вантажообороту нафтопроводів зменшуються. 
Приблизно 70 % чеської імпортної нафти транспортується нафтопроводом «Дружба». 
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Таблиця 11.11 
Інфраструктура трубопровідного транспорту  

в Чеській Республіці в 1995–2012 рр.* 
 

Показник 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2010 2011  2012 

Загальна довжина трубопроводів, км 581 736 675 675 675 675 674 674 674 

Операційна пропускна спроможність,  
тис. т/день 

30 53 55 55 55 55 50 50 50 

* Складено за: Transport Yearbook 2011 // http://www.sydos.cz/en/yearbook-2011/yearbook/htm_uk/index.htm. 

 
Таблиця 11.12 

Транспортування сирої нафти в межах території  
Чеської Республіки в 1995–2012 рр.* 

 

Показник 1995 2000 2005 2007 2009 2010 2011 2012 

Транспортування 
трубопроводами, тис. т 

7083 8346 11 305 10 131 9837 11 205 10 404 11 392 

Вантажооборот, млн т/км 2276 1612 2259 2079 2156 2191 1954 1907 

Середня відстань 
 транспортування нафти, км 

253,1 193,2 199,8 205,2 219,2 195,5 187,8 167,4 

* Складено за даними Чеського статистичного управлыння; Transport Yearbook 2007 // http://www.sydos.cz/en/yearbook-
2007/yearbook/htm_uk/index.htm; Ročenka dopravy České Republiky. Transport Yearbook Czech Republic 2012 // https://sydos.cz/cs/ 
rocenka_pdf/Rocenka_dopravy_ 2012.pdf. 

 
Окрім нафти, трубопровідний транспорт Чехії також перекачує природний газ. Загальна протяжність 

транзитних магістральних газопроводів на території Чехії до 2013 р. становила 2455 км. У країні побудована 
розгалужена мережа внутрішніх газопроводів загальною довжиною 1182 км. Транзитом через територію Чехії 
в країни Західної Європи із Росії по трьох транзитних газопроводах у 2007 р. поставлено 22,75 млрд м

3
 

природного газу. Також у Чехію поступило 7,2 млрд м
3
 російського газу для внутрішнього споживання. Чехія 

– одна із транзитних держав для постачання природного газу в Італію, Францію, Німеччину та 
пост’югославські республіки. Найбільші компресорні станції розміщені в Бржецлаві, Розвадові, Злоніце, 
Страконіце, Веселі-над-Лужніце, Гостімі, Намешті, Коуржімі. Потужною є також станція перекачування газу 
Гора Св. Катаржіни поблизу кордону із ФРН. 

У 2010 р. на півночі Чехії в Рудних горах розпочалося будівництво нового газопроводу «GAZELLE»  
(рис. 11.20), який забезпечуватиме поставки газу в країни Центральної й Західної Європи в обхід України та 
Білорусі. У січні 2013 р. цей газопровід уведено в дію

479
. Газопровід довжиною 166 км і діаметром 1422 мм 

прокладено через територію Чеської Республіки з півночі на південь від міста Брандов на чесько-німецькому 
кордоні на північному заході Чехії до Розвадова, де газова магістраль переходить на територію Німеччини. 
Газопровід зв’язав південну частину Німеччини через територію ЧР із газопроводом «Північний потік», який 
прокладений по дну Балтійського моря від російського Виборга до Грайфсвальда на північному сході ФРН. 
Цей газопровід з’єднано на півночі з німецьким газопроводом «OPAL» – відводом «Північного потоку». На 
півдні «GAZELLE» з’єднано з газотранспортною системою «МEGAL», якою російський природний газ 
постачають у південну частину Німеччини й Францію. Отже, пуск цього газопроводу практично відкрив шлях 
північному російському газу в Південну та Південно-Східну Європу. Новий газопровід значно покращив 
енергетичну безпеку Чехії й інших європейських держав. Щорічно по ньому прокачуватиметься 30–33 млрд м

3
 

газу
480

. Передбачають, що частина газу використовуватиметься на території ЧР, оскільки планується 
обладнати чотири точки підключення розвідних газопроводів. 

 

 
 

Рис. 11.20. Будівництво газопроводу «GAZELLE» на території Чеської Республіки 
Джерело : http://cs.wikipedia.org/wiki/Gazela_(plynovod). 

  

Німецька енергетична компанія RWT, яка є власником чеської фірми «RWE Transgas», планує 
найближчим часом побудувати новий газопровід довжиною 60 км

481
. Будівництво оцінюють у 80 млн євро. 

Трубопровід з’єднає Чехію з одним із важливих транспортно-торговельних вузлів у Європі – австрійською 
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компресорною станцією в Баумгартені. Газопровід матиме назву LBL і буде приєднаний до чеської 
газорозподільної мережі в м. Бржецлав. Фактично новий газопровід має шанси стати прямим продовженням 
газопроводу «Nabucco», яким газ прямо постачатиметься з Австрії в Чехію. Отже, Чехія, беручи участь у 
реалізації таких важливих газових проектів, намагається зміцнити свою енергетичну безпеку.  

 
11.7. Міський транспорт 

 
Важливе значення в транспортній роботі належить міському транспорту, який розвивається у великих і 

середніх містах країни. Він характеризується використанням різних видів транспортних засобів. Місцевий 
(міський) транспорт у ЧР у промислових агломераціях і на урбанізованих територіях із густою мережею 
населених пунктів відрізняється великим числом станцій і зупинок. Це характерно особливо для автобусного 
сполучення. Зростає значення індивідуального автомобільного транспорту. У великих містах, окрім 
автобусів, курсують таксі, трамваї й тролейбуси, діють також фунікулери та канатні дороги, які перевозять 
значні контингенти пасажирів.   

У Празі з 1974 р. працює єдиний у країні метрополітен. Довжина колій празького метро – 59,3 км, тут 
розміщено 57 пасажирських станцій (рис. 11.21). Щоденно перевозиться від 1,5 до 2 млн пасажирів. Діє три 
лінії – А, В і С, – які зв’язані між собою в центрі Праги. У 2010 р. почалося будівництво нової ділянки метро на 
лінії «А» від станції «Dejvická» довжиною 6 км, де заплановано побудувати чотири нові станції. Вартість 
проекту – 18,7 млрд крон, із них 8 млрд мерія Праги отримає із фонду ЄС, інші надійдуть із бюджету міста. 
Будівництво планується завершити у 2014 р.

482
. Щорічно празьким метро перевозиться понад 500 млн 

пасажирів й обсяги перевезень постійно зростають. Планується побудувати ще дві лінії празького метро.  
 

 
 

Рис. 11.21. Схема ліній метрополітену в Празі 
Джерело : http://en.wikipedia.org/wiki/Prague_Metro. 

 
Міські пасажирські перевезення в Чехії переважно здійснюються автобусами, трамваями, тролейбусами 

та метро (табл. 11.13). У Празі (з 1891 р.) й Карлових Варах працюють також фунікулери. Трамвай у ЧР – 
найзручніший і найдешевший вид транспорту, проте швидкісна обмеженість зумовлює те, що обсяги 
перевезень пасажирів цим видом міського транспорту найменші, порівняно з іншими видами транспортних 
засобів. У Празі найбільш розгалужена мережа трамвайних маршрутів. У м. Острава побудовано й курсує 
найдовший у країні та Європі трамвай. Його довжина – 31,2 м, він складається з трьох секцій і здатний 
перевозити понад 300 пасажирів. Останнім часом трамвайний парк країни значно оновився за рахунок 
випуску трамваїв нового покоління (рис. 11.22). Загальна довжина трамвайних колій у країні – 356 км, а 
тролейбусних – 393 км.  

 
 

Рис. 11.22. Новий чеський трамвай 
Джерело : Пражский трамвай. Новое поколение // 

 http://zdravim.com/2010/04/27/prazhskijj-tramvajj-novoe-pokolenie/. 
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Загальний обсяг міських пасажирських перевезень у Чехії щорічно становить понад 2,2 млрд осіб   
(табл. 11.13). Спостерігається деякий спад у кількості перевезених пасажирів, оскільки проявляється 
конкуренція зі сторони індивідуального автомобільного транспорту внаслідок росту парку індивідуальних 
легкових автомобілів. Найбільший обсяг перевезень пасажирів здійснюється автобусами – 36 % (835,4 млн 
осіб у 2007 р.) й трамваями – 30,6 % (690,1 млн осіб у 2007 р.). У наступні роки ці показники дещо 
зменшилися. Так, у 2012 р. міськими автобусами перевезено 803,7 тис. пасажирів, а трамваями –             
648,8 тис. (табл. 11.13). Значно скоротились обсяги перевезення пасажирів тролейбусами та показники 
пасажирообороту цього виду транспорту. Проявляється конкуренція зі сторони метрополітену, що призводить 
до зменшення кількості перевезених пасажирів іншими видами міського транспорту. Пасажири надають 
перевагу швидкісним і дешевшим видам транспорту. Пасажирооборот міського пасажирського транспорту 
щорічно останнім часом становить близько 16 млрд пас./км. Порівняно з 2007 р., цей показник збільшився на 
10 % і є значно більшим, ніж у попередні роки (табл. 11.13). 

Таблиця 11.13 
Міські пасажирські перевезення в Чеській Республіці в 1995–2012 рр.* 

 

Показник 1995 2000 2005 2007 2010 2011 2012 

Перевезено пасажирів,  
млн осіб 

2408,0 2309,8 2268,9 2258,4 2260,3 2138,5 2224,2 

із них:  трамваї   749,0   731,4   716,1    690,1   673,8 641,1 648,8 

тролейбуси   233,0   246,4   194,3   195,6   191,3 186,5 182,5 

метро   413,0   423,2   515,1   537,3   578,5 530,5 589,2 

автобуси  1013,0   908,8   843,4   835,4   816,6 780,3 803,7 

Пасажирооборот, млн пас./км 14 525 14 967 14 935 14 353 15 617 15 282 15 814 

із них:  трамваї  4922,3   4958,1   4769,0   4448,9   4624,0 4460,8 4465,0 

тролейбуси   1169,3   1221,0     955,4   1056,9   1061,8 1018,4 868,1 

метро  2765,3   3110,4   3165,2   3301,5   4373,6 4254,6 5037,4 

автобуси 5668,0   5677,7   6888,8   5545,1   5558,1 5547,7 5443,3 
* Складено за: Transport Yearbook 2004 // http://www.cdv.cz/rocenka2004/yearbook/htm_uk/index.htm; Transport Yearbook 2007 // 

http://www.sydos.cz/en/yearbook-2007/yearbook/htm_uk/index.htm; Transport Yearbook 2010 // http://www.sydos.cz/en/yearbook-2010/ 
yearbook/htm_uk/index.htm. 

 

Останнім часом помітно зростає значення уведення нових модернізованих транспортних засобів, 
удосконалення схем їхнього руху, покращення рівня обслуговування пасажирів, уведення проїзних квитків 
для всіх видів міського транспорту одночасно. Важливе значення матиме будівництво нової лінії метро в 
Празі, що сприятиме покращенню транспортної ситуації в столиці країни. Також до 2020 р. планується 
побудувати в Брно лінію підземного швидкісного трамвай-метротраму як одного з основних засобів міського 
транспорту в другому за величиною місті країни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cdv.cz/rocenka2004/yearbook/htm_uk/
http://www.sydos.cz/en/yearbook-2007/yearbook/
http://www.sydos.cz/en/yearbook-2010/%20yearbook/
http://www.sydos.cz/en/yearbook-2010/%20yearbook/


 432 

 
 

РОЗДІЛ ХІІ. БУДІВНИЦТВО  
 

Будівельне виробництво – складне поєднання численних підприємств та організацій, які здійснюють 
будівельний процес різними формами й способами. Матеріально-технічну базу будівництва формують 
цегельна промисловість, промисловість будівельних матеріалів, скляна та керамічна. За характером 
виробництва – це монтажно-оброблювальна галузь господарства. Питома вага будівельної продукції у ВВП 
Чеської Республіки у 2010 р. становила близько 6,5 %, у виробництві доданої вартості – 7,2 %, а в структурі 
всіх зайнятих в економіці – 9,5 %. Частка Чехії у світовому будівництві у 2012 р. становила 2,82 %. У 
розрахунку на одного жителя вартість будівельних робіт – 1032 дол. США    (2012 р.), що у два рази 
перевищує середньосвітовий показник. 

Будівельна індустрія згідно з новим національним класифікатором економічної діяльності нині 
згрупована в розділи CZ-NACE 41–43 й статистичний облік нині ведеться тільки за будівельними 
організаціями із чисельністю працівників 50 і більше осіб, тоді як у 1992–2010 рр. спочатку облік вівся в 
розрізі організацій із чисельністю працівників 25 і більше (із 1997 р. – із 20 і більше). Тому в статистичних 
даних про розвиток будівництва в різні роки трапляються розходження через різні методичні підходи.    

Після Другої світової війни за роки соціалістичного правління відбувалися помітні зміни в житловому й 
промисловому будівництві. У перші післявоєнні роки здійснювали відбудову та реконструкцію зруйнованих 
будинків і промислових об’єктів. Із 1948 р. розпочалось інтенсивне житлове будівництво за рахунок 
державних капіталовкладень та капіталовкладень промислових підприємств й інших організацій. Із середини 
1950-х років почало впроваджуватися кооперативне будівництво житлових квартир. Найбільші обсяги 
житлового будівництва припадають на 1970-ті роки, коли щорічно вводилося в дію понад 90 тис. квартир 
(рис. 12.1). У наступні десятиліття кількість побудованих житлових квартир зменшувалася внаслідок 
підвищення рівня забезпеченості житлом громадян країни. Спад в обсягах житлового будівництва 
продовжувався до 1995 р., проте в наступні роки обсяги побудованого житла знову зросли за рахунок 
переважно індивідуального будівництва. Кооперативне будівництво житла в Чехії нині практично 
припинилося, помітно зменшилися також обсяги житлового будівництво за рахунок державних 
капіталовкладень і капіталовкладень підприємницьких структур. 

 

 
 

Рис. 12.1. Динаміка й структура житлового будівництва  
в Чеській Республіці в 1948–2011 рр. 

 
Для розвитку будівництва в останні роки соціалістичного господарювання характерним рівномірний 

розподіл будівельних робіт між галузями виробничої й невиробничої сфер
483

. Більшість будівельних робіт у 
галузях виробничої сфери реалізовувалося в промисловості, понад 15 % – у сільському господарстві. 
Частина будівельних робіт спрямовувалася на розвиток транспорту. Більшість будівельних робіт у галузях 
невиробничої сфери припадала на житлове будівництво, коли щорічно наприкінці 1980-х років вводилося 
понад 50 тис. квартир, а також на галузі охорони здоров’я, освіти, торгівлі, культури тощо. 

На початку 1990-х років у ЧР намітився різкий спад у будівництві, який продовжувався до середини 
1990-х рр. Це було наслідком економічної кризи в країні. Починаючи з 2000 р., після прийняття урядом низки 
документів, які сприяли розвитку економіки загалом й будівництва, зокрема, у будівельній галузі Чехії 
намітилося стійке зростання обсягів будівництва (рис. 12.2 і 12.3). Останнім часом у Чехії спостерігався 
справжній будівельний бум. Після вступу Чехії в ЄС із 2005 р. в Чехії відбувся помітний ріст будівельної 
галузі. Будувалися нові офісні приміщення, склади, приватні житлові будинки, виробничі приміщення. 
Економічна ситуація в країні сприяла масовій скупівлі земельних ділянок, оформленню іпотечних кредитів, 
будівництву нерухомості. Обсяги всіх будівельних робіт останнім часом щорічно збільшувалися до 2008 р. 
(табл. 12.1). Ця галузь одна з перших довела свою адаптованість до ринкових умов господарювання. Зросли 
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обсяги і житлового, і виробничого будівництва. Зростанню в галузі сприяли інвестиції іноземних та місцевих 
компаній, а також державні капіталовкладення в об’єкти транспортної, виробничої й соціальної 
інфраструктури.  

 
 

Рис. 12.2. Динаміка обсягів будівельного виробництва  
в Чеській Республіці у 2000–2011 рр. (2005 р. = 100 %) 

 
Найінтенсивніше будівництво велось у 2008 р., коли воно перевищувало західноєвропейський показник 

на 16,5 %, що сприятливо відобразилося на економічній інтеграції ЧР у ЄС і сприяло притоку іноземного 
капіталу

484
. У 2008 р. обсяги будівельних робіт збільшились у сфері новобудов, реконструкції й модернізації 

житла, а також інженерного будівництва. Загальна вартість виконаних будівельних робіт зросла до                
547,6 млрд крон. Завершено будівництво низки великих будівельних об’єктів, серед яких виділялись офісні 
будівлі, великі торгові центри та парки в Празі, Пршібрамі, Простейові й Чеські Тешині, адміністративні 
будівлі компаній, нова ділянка лінії метро в Празі, транспортні об’єкти тощо.  

Глобальна фінансова криза 2009 р. не суттєво вплинула на темпи будівельного виробництва, проте 
помітно зменшились обсяги будівництва багатоквартирних будинків, що зумовило деякий спад в обсягах 
будівельних робіт. Зниження темпів будівництва наземних об’єктів компенсувалося ростом інженерного 
будівництва. Так, у 2010 р. побудовано 36 442 квартири, із яких 19 760 – в індивідуальних будинках і 10 912 – у 
багатоквартирних будинках. Загальна площа всіх побудованих житлових приміщень – 3,9 млн м

2
. Ринок 

комерційної й некомерційної нерухомості продовжував розвиватися й укріплюватися, тому Чехія 
залишається однією з привабливих країн для інвестицій, у тому числі й у будівництво. У 2010 і 2011 рр. 
загальні обсяги будівельних робіт зменшилися проти кон’юнктурного 2008 р. на 10,8 % і 15,3 %, відповідно, 
проте загалом були більшими, ніж у 2005 р. (рис. 12.2). У 2011 р. загальні обсяги будівельних робіт 
зменшилися до 464 млрд крон у поточних цінах проти 537,6 млрд крон у 2008 р. У 2012 р. відбувся ще 
більший спад обсягів будівельних робіт до 424 млрд крон, що становило 92,4 % проти 2011 р. і навіть менше 
показників 2005 р. на 6,5 %  (табл. 12.1).   

 

 
 

Рис. 12.3. Індекс виконання будівельних робіт будівельними організаціями  

на території Чеської Республіки й за кордоном у 2000–2012 рр.(2000 р. = 100 %) 

 
Основну частину будівельних робіт виконували на території країни, проте деякі чеські будівельні 

організації ведуть будівельні роботи за кордоном й обсяги таких робіт постійно збільшувалися до 2007 р., 
проте в умовах світової економічної кризи вони помітно зменшилися (рис. 12.3). У 2012 р. будівельні роботи, 
виконані за кордоном, становили 2,4 % від усього обсягу будівельних і підрядних робіт, тоді як у 2011 р. –   
2,6 %. У структурі всіх будівельних робіт переважали інженерні роботи. Аналогічно погіршилися фінансові 
показники роботи будівельних організацій. Загальний прибуток усіх будівельних організацій у 2011 р. 
становив 737 млн крон, із яких майже ⅔ припадало на групу підприємств й організацій із чисельністю 
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зайнятих до 100 осіб. Обсяги виробництва валової доданої вартості підприємствами будівельної індустрії 
також помітно зменшилися, порівняно з 2008 р. Якщо у 2008 р. вироблено доданої вартості на суму                 
186,7 млн крон, то у 2011 р. її розміри зменшилися до 165 млн крон. У 2012 р., за попередніми даними 
Чеського статистичного управління, відбулося ще більше зниження обсягів будівельних робіт (на 6,5 %, 
порівняно з 2011 р.) через значне зменшення обсягів будівництва інженерних об’єктів.  

Таблиця 12.1 
Основні економічні показники розвитку будівельної індустрії  

Чеської Республіки у 2008–2012 рр.* 
 

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 

Індекс виробництва продукції в галузі, % 
      міжрічний 
      відносно базового року  (2005 р. = 100 %) 

 
100,0 
113,5 

 
  99,1 
112,4 

 
  92,6 
104,4 

 
  96,4 
100,8 

 
92,4 
93,5 

Обсяги всіх будівельних робіт,  
млрд чес. крон у поточних цінах 
у тому числі: 
      на території країни 
          із них: нове будівництво,  
                     модернізація й реконструкція 
                     поточний ремонт і ремонтні роботи 
      за кордоном 

547,6 
 
 

536,0 
 

398,2 
137,9 
  11,6 

520,9 
 
 

507,7 
 

375,9 
131,8 
  13,2 

488,7 
 
 

477,8 
 

356,3 
121,5 
  10,9 

464,0 
 
 

451,9 
 

332,2 
119,6 
  12,2 

424,0 
 
 

413,9 
 

304,8 
109,1 
10,1 

Середня кількість усіх зайнятих у будівництві, тис. осіб 
   із них постійно працюючих робітників    

411 
271 

402 
263 

406 
258 

396 
242 

389 
234 

Кількість новозбудованих квартир, одиниць 
     із них:  
                 у приватних сімейних будинках 
                 у багатоквартирних будинках 
                 у надбудовах, прибудовах,  
                 мансардах 
                 у нежитлових будинках 

38 380 
 

19 611 
12 497 
   3498 

    
 727 

38 473 
 

19 124 
13 766 
   3225 

      
803 

36 442 
 

19 750 
10 912 
   2868 

      
786 

28 630 
 

17 385 
   6487 
   2823 

    
  618 

29 467 
 

17 442 
7095 
2626 

 
581 

 Середня житлова площа однієї новозбудованої квартири, м2 

         у приватних сімейних будинках 
      у багатоквартирних будинках 

76,0 
96,3 
54,0 

74,2 
94,4 
52,1 

76,8 
95,2 
55,0 

78,2 
94,1 
51,3 

76,3 
93,8 
49,6 

* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
Згідно з класифікацією будівельних робіт Чеської Республіки, усі роботи, пов’язані з новим 

будівництвом, реконструкцією, модернізацією й поточним ремонтом, поділяються на житлове будівництво, 
зведення об’єктів виробничого та невиробничого призначення, цивільне, інженерне будівництво та 
водогосподарське. У структурі будівельних робіт переважають нове будівництво, реконструкція й 
модернізація будівель, на які припадає понад 70 % усього обсягу будівельних робіт, виконаних різними 
будівельними організаціями та фірмами (рис. 12.4). У новому будівництві переважає спорудження 
промислових і виробничих споруд та приміщень (понад 10 %), автошляхів (близько 9 %), тунелів і 
транспортних підходів, електричних та телекомунікаційних споруд, житлових будинків і квартир тощо. 
Найбільші обсяги робіт щодо модернізації й реконструкції споруд та будівель виконуються на об’єктах 
місцевих і державних комунікацій, промислових підприємствах та житлових спорудах. На поточний ремонт й 
інші ремонтні будівельні роботи припадає ¼ усього обсягу будівельних робіт, тоді як частка інших робіт і 
робіт за кордоном – незначна (рис. 12.4). Обсяги ремонтних робіт усіх видів останнім часом залишаються 
майже на однаковому рівні. Понад п’яту частину всіх ремонтних робіт складають ремонтні роботи на 
місцевих і державних комунікаціях. Ремонт житлових споруд та будинків у загальному обсязі ремонтних робіт 
займає другу позицію (близько 10 %). 

 
 

Рис. 12.4. Структура будівельних робіт, виконаних  
будівельними організаціями Чеської Республіки у 2011 р., % 

 
Серед об’єктів закінченого будівництва основну частку займають об’єкти інженерного будівництва, 

вартість будівництва яких набагато вища, ніж інших видів будівельних робіт. На інженерне будівництво 
щорічно припадає понад 40 % усього обсягу закінченого будівництва й частка його в останні роки має 
тенденцію до зменшення (рис. 12.5). У 2011 р. на інженерні будівельні роботи припадало 42,2 % усіх робіт, 
виконаних на новобудовах, під час реконструкції та модернізації будівель, що становило 332,2 млрд крон 
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(табл. 12.1). У 2012 р. ця частка зменшилася до 40,8 % (рис.12.5). Будівництво промислових й інших об’єктів 
нежитлового будівництва має тенденцію до зменшення, проте на цей вид будівництва припадає понад ⅓ усіх 
будівельних робіт (124,7 млрд крон у 2011 р.). Житлове будівництво за обсягами виконаних робіт займає 3-тє 
місце серед усіх видів будівельних робіт (16,6 % у 2012 р.) і має тенденцію до зменшення як кількості 
побудованих житлових будинків і квартир, так і частки в загальному обсязі будівельних робіт (рис. 12.5). 

 

 
 

Рис. 12.5. Структура нового будівництва й реконструкцій за основними  

напрямами будівництва в Чеській Республіці у 2005, 2011 і 2012 рр. 

 
У будівельно-індустріальному комплексі Чеської Республіки будівельно-монтажні підприємства й 

організації забезпечують монтаж і спорудження об’єктів будівництва, починаючи з підготовки будівельних 
майданчиків і закінчуючи здаванням об’єктів «під ключ». Активний процес приватизації державних 
будівельних організацій призвів до зростання кількості приватних компаній більше ніж у 100 разів, створення 
численних дрібних підприємств (із чисельністю зайнятих до 50 осіб) (табл. 12.2) і до значного скорочення 
чисельності працюючих у будівельних організаціях Чехії (більше ніж у три рази, порівняно з 1995 р). 

Таблиця 12.2 
Розподіл будівельних організацій Чеської Республіки  

за формами власності та чисельністю працюючих у 2000–2008 рр.* 
 

Показник 2000 2005 2007 2008 

Загальна чисельність будівельних організацій із 
чисельністю працюючих 20 і більше осіб, у т. ч.: 

 
2216 

 
2497 

 
2442 

 
2446 

 – державні     12       8      7       9 

– приватні 1884 2156 2145  2164 

– спільні підприємства     51   130   132    137 

– інші    269   203   258    137 

Поділ за чисельністю працівників, осіб, у т. ч.:     

20–24   427   624  625   648 

25–49    973  1088 1056 1043 

50–74   337   352   329   331 

75–99   259   153  143   147 

100–199   202   176  190   177 

200–299    54     50    45    46 

300–399    24     19    16     17 

400–499    11       9    12    10 

500–999    19    16    16    19 

понад 1000    10    10    10     10 
* Складено за: Stavebnictvi // http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/stavebnictvi. 

 
У 2008 р. в Чехії діяла 2501 будівельно-монтажна організація із загальною чисельністю працюючих 

161,45 тис. осіб, із яких 158,8 тис. осіб зайнято на 2446 підприємствах із чисельністю працівників понад            
20 осіб. Із них більше 88 % будівельних компаній перебували в приватній власності, понад 11 % припадало 
на кооперативи, спільні підприємства, муніципальні організації та іноземні компанії. Найбільш поширеною 
формою юридичної власності є індивідуальна власність, друге місце займають компанії з обмеженою 
відповідальністю

485
. Частка державних підприємств становила лише 0,3 % від усієї кількості будівельних 

організацій (табл. 12.2). У наступні роки кількість підприємств, які займалися будівельно-монтажними й 
ремонтними роботами, скорочувалася й у 2011 р. їх нараховувалося 2143 одиниці з постійною кількістю 
працівників 20 і більше. Однак серед будівельних організацій переважають малі й середні підприємства, 
чисельність працівників на яких – менше 50 осіб, тобто  близько 70 %  від загальної кількості будівельних 
організацій. Кількість будівельних організацій із чисельністю постійно зайнятих від 50 до 99 осіб у 2011 р. 
становила 380 одиниць, а загальна кількість великих організацій із чисельністю зайнятих у них 50 осіб і 
більше – 660. Проте у 2012 р. кількість таких великих організацій зменшилася до 642. У 2011 р. великими 
організаціями виконано будівельних робіт на суму 233,1 млрд крон, що на 19,8 % менше, ніж у 2008 р. 
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Найбільше таких великих організацій, де понад 50 працівників, сконцентровано в Празі (113 будівельних 
організацій), Піденноморавському (79) і Моравсько-Сілезькому (67) краях, а найменше – у Карловарському 
краї (14 організацій).  Частка компаній із чисельністю зайнятих понад 1 тис. осіб складає лише 0,4 % від 
загальної кількості будівельних організацій (табл. 12.2). Усього дев’ять організацій мали чисельність 
зайнятих у будівництві понад 1 тис. осіб.  

Загальна кількість працюючих у всіх будівельно-монтажних організаціях країни у 2012  р. становила             
389 тис. осіб, із них 234 тис. – постійні працівники. Останнім часом проявляється тенденція до зменшення 
кількості зайнятих у будівництві. Так, у 2012 р., порівняно з докризовим 2008 р., кількість зайнятих 
скоротилася на 22 тис. осіб. У найбільших будівельних організаціях країни (50 і більше працівників) 
нараховувалося 93,9 тис. співробітників. З урахуванням організацій із чисельністю зайнятих 20–49 осіб 
загальна кількість працівників на будівництві у 2010 р. становила 146,9 тис. осіб. Із 1995 р. кількість зайнятих 
у будівельних організаціях із чисельністю понад 20 осіб зменшилася в 1,5 раза. В останні 15 років 
спостерігалася чітка стабільна тенденція до зменшення кількості працюючих у будівництві через економічну 
кризу й зменшення чисельності будівельних організацій. Середньомісячна заробітна плата одного 
працівника будівельної галузі постійно зростала та у 2012 р. становила 22 618 крон, що на 9,2 % більше, ніж 
у 2008 р.   

Дрібні компанії й фірми, які перебувають в індивідуальній власності, зазвичай, реалізують невеликі 
будівельні проекти або виступають як субпідрядники великих будівельних фірм. Останні, зі свого боку,  діють  
як генеральні підрядники практично у всіх сферах будівництва. Саме великі будівельні фірми із середньою 
чисельністю працівників понад 100 осіб у 2008 р. виконали 26,6 % усіх будівельних робіт, тоді як малі 
будівельні організації – 20,7 %. Найбільші сумарні обсяги будівельних робіт припадають на організації з 
чисельністю працюючих від 20 до 99 осіб (рис. 12.6). Так, у 2010 р. ці організації виконали будівельні роботи 
на суму 106,5 млрд крон, або 34 % від усього їх обсягу, що виконуються організаціями з кількістю працюючих 
понад 20 осіб. Великі будівельні фірми із чисельністю працівників понад 1 тис. осіб за обсягами виконаних 
робіт перебувають на другій позиції (30 %) серед усіх виділених груп будівельних організацій   (рис. 12.6). 

 

 
 

Рис. 12.6. Динаміка будівельних робіт, виконана групами підприємств  
із врахуванням кількості працюючих у них у Чеській Республіці у 2000–2010 рр. 

 
Крім вищеназваних тенденцій, у будівельних компаніях у процесі перебудови відбулися зміни у 

виробничих програмах. Так, 15–20 % обороту чеських будівельних компаній виходять за галузеві рамки для 
уникнення ризиків, пов’язаних із кон’юнктурними коливаннями, і збереження рівня зайнятості. Ця тенденція 
характерна й для великих будівельних фірм країн Західної Європи. 

З іншого боку, великі будівельні компанії, які раніше мали вузьку спеціалізацію, диверсифікували свою 
діяльність на будівельному ринку, що пов’язано з їхнім прагненням одержати великі державні замовлення в 
різних сферах будівництва. Наприклад, будівельні компанії «Metrostav» і «Vodny stavby» тепер можуть 
додатково виконувати замовлення в галузі цивільного будівництва, а «Ips» і «Vojenske stavby» – із 
реконструкції залізниць

486
. 

Одночасно спостерігається процес створення нових спеціалізованих підприємств (і незалежних, і в 
складі великих фірм), які виконують роботи з використанням нових технологій і будівельних матеріалів. 

 

 
 

Рис. 12.7. Динаміка й структура вартості нових замовлень  
у будівництві Чеської Республіки в 1997–2008 рр. 
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Динаміка замовлень на нове будівництво після економічного спаду 1995 р. характеризується загальним 
постійним зростанням до 2008 р. Якщо в 1996 р. замовлень на нове будівництво зроблено на суму 141 млрд 
чес. крон у поточних цінах, то у 2008 р. – більше ніж у два рази (до 309,4 млрд крон) (рис. 12.7). Значно 
збільшилися замовлення на інженерні та нежитлові виробничі й невиробничі споруди та будівлі, проте в 
останні роки обсяги замовлень на нове будівництво помітно скоротилися. 

У Чеській Республіці відбулися помітні зміни в структурі замовлень на будівельні роботи за характером 
фінансування. Якщо до 2006 р. понад половина всіх замовлених будівельних робіт припадала на 
замовлення, що фінансувалися з державного або місцевих бюджетів чи громадських структур, то з           
2006 р. переважали замовлення від приватних фірм і власників. У 2012 р. частка приватних замовлень 
зросла до 61,7 %, що на 15,3 % більше, ніж у 1995 р. (рис. 12.8).  

 

 
 

Рис. 12.8. Структура  будівельних робіт за характером замовлень,  
виконаних будівельними організаціями з чисельністю працівників  

понад 20 осіб у Чеській Республіці в 1996–2012 рр. 

 
Загальна кількість замовлень для будівельних фірм та організацій із чисельністю працівників понад             

50 осіб у 2005 р. становила 47,1 тис., із яких 30 тис. – замовлення приватних фірм і власників. Після 
економічного спаду у 2008–2010 рр. кількість замовлень у 2011 р. зросла й перевищила рівень 2005 р. на             
0,8 тис. замовлень, однак у 2012 р. – знову зменшилася й становила 40,8 тис. (рис. 12.9). Водночас 
орієнтовна вартість замовлених будівельних робіт для великих організацій, навпаки, зменшувалася й у          
2012 р. склала 149 млрд крон, що помітно менше, ніж у 2008 р, коли зроблено замовлення для таких 
організацій на суму понад 215 млрд крон. При цьому відбулося деяке зростання обсягів вартості будівельних 
робіт для цих організацій з боку приватних структур. Окрім того, дрібні будівельні фірми почали отримувати 
більшу кількість замовлень на будівельні роботи з невеликою їх вартістю. Також помітна тенденція до 
зменшення середньої вартості замовлень нового будівництва на території Чеської Республіки (рис. 12.9). 

 

 
 

Рис. 12.9. Динаміка кількості замовлень на нове будівництва та середньої вартості  
одного замовлення на будівництво на території Чеської Республіки у 2005–2012 рр. 

 
Останнім часом проявилася тенденція до зменшення кількості оголошених об’єктів будівництва й 

виданих дозволів на розпочаток будівельних робіт. Із 1996 р. кількість дозволів на нове будівництво загалом 
зменшилась у два рази й у 2010 р. становило 105,7 тис. дозволів, (рис. 12.10). У 2011 р. їх кількість дещо 
збільшилася та становилла 107,2 тис., проте у 2012 р. – знову зменшилася (97,8 тис.), що є  найгіршим 
показником за роки самостійного існування Чеської Республіки. Найбільше дозволів видається на нове 
житлове будівництво й модернізацію наявного житла (35 %), а також на модернізацію нежитлових споруд і 
приміщень (13 %) та будівництво природоохоронних споруд й об’єктів (14 %). Водночас орієнтовна вартість 
оголошеного та дозволеного будівництва до 2009 р. мала постійну тенденцію до зростання. У період 
економічної кризи загальна вартість дозволеного й оголошеного будівництвва зменшилася й у 2011 р. 
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становила 340 млрд крон (у 2009 р. – 407,6 млрд крон) (рис. 12.10). У 2012 р. ця вартість зменшилася ще 
більше та становила 318,5 млрд крон. Частка дозволеного житлового будівництва нині складає близько 30 % 
від загальної орієнтованої вартості будівельних робіт. Найбільші обсяги дозволеного нового будівництва у 
2012 р. припадали на Середньочеський, Устецький, Південноморавський і Моравсько-Сілезький краї та 
Прагу, а найменші – на Карловарський, Пардубецький і Злінський краї й Височіну.  

 

 
 

Рис. 12.10. Кількість виданих дозволів на будівельні роботи  
та їх орієнтовна вартість у 1993–2011 рр. 

 
У територіальній організації будівельного процесу Чеської Республіки простежується чітка просторова 

асиметрія, пов’язана з рівнем соціально-економічного розвитку територій та ступенем концентрації населення й 
промислового виробництва. Найбільша кількість будівельних організацій і, відповідно, будівельних 
працівників зосереджена у високоурбанізованих та промислово розвинутих краях Чехії – Празі, 
Південноморавському, Моравсько-Сілезькому й Середньочеському. Найменшу концентрацію будівельних 
організацій і працівників простежено на північному заході країни – у найменш розвинутих Карловарському та 
Ліберецькому краях (табл. 12.3).  

                                                                                                                                Таблиця 12.3 
Основні показники будівництва в краях Чеської Республіки у 2011 р.* 

 

 
 
 
 

Краї 

Кіль-
кість 

будіве-
льних 
органі-
зацій  

із чисе-
льністю 
праців-
ників 50  
і більше 

осіб 

Обсяги будівельних робіт, виконані 
будівельними організаціями з чисельністю 

працівників 20 і більше осіб, млрд крон  
(у поточних цінах) 

Серед-
ньорічна 
кількість 
зареєс-

трованих 
працівників 
в організа-

ціях  
із чисель-
ністю 50  
і більше  

осіб 

Серед-
ньо-

місячна 
заро-
бітна 

плата, 
крон 
на            

особу 

 
 
 

усього 

у тому числі 

нове 
будівниц-

тво, 
рекон-

струкція  
й модер-
нізація 

ре-
монт  
і ре-

монтні 
робо-

ти 

роботи, 
виконані  
на замов-

лення 
громад-
ських 

структур 

Чеська Республіка 660 254,9 226,2 28,7 98,9 97 739 29 184 

Прага 118   54,3   48,8   5,6 23,4 30 663 34 621 

Середньочеський   53   23,1   21,0   2,1   8,0   5776 26 504 

Південночеський   42   22,5   19,8   2,8   8,2   7456 31 136 

Пльзеньський   31   12,6    11,2   1,4   6,1   3731 27 088 

Карловарський   15     7,4     6,7   0,7   4,3   1400 24 324 

Устецький   52   22,5   19,2   3,3    6,7   5980 26 634 

Ліберецький   19     8,2     7,0   1,2   3,8   1896 27 673 

Краловеградецький   30    8,4     7,5   0,9   2,8   3620 25 382 

Пардубецький   39    8,4     7,7   0,7   1,6   4367 23 846 

Височіна   41   10,1    8,6   1,4   3,5   4941 25 139 

Південноморавський   79    25,8   23,6   2,2 10,6 11 061 29 026 

Оломоуцький   25   10,7     9,6   1,1   4,0   2893 24 324 

Злінський   46   10,0     8,9   1,0   3,5   5163 24 521 

Моравсько-Сілезький   70    30,8    26,6   4,2 11,2   8792 25 076 
* Складено за: Stavebnictvi   [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.czso.cz/csu/ redakce.nsf/i/stavebnictvi. 

 
Будівництво в Чехії сконцентровано переважно у великих містах, агломераціях і на урбанізованих 

територіях. Територіальні зв’язки галузі в більшості випадків носять характер локальних та регіональних. 
Найбільшу частку в обсязі будівельних робіт поряд із Прагою (понад 20 %) мають Південноморавський, 
Моравсько-Сілезький, Середньочеський та Устецький краї (табл. 12.3). Тут сконцентровано більшість 
будівельних робіт не тільки виробничого призначення, а й невиробничої сфери, уключаючи житлове 
будівництво. Найменші обсяги будівельних робіт виконують будівельні компанії Карловарського, 
Ліберецького, Краловеградецького й Пардубецького країв (рис. 12.11). 

http://www.czso.cz/csu/%20redakce.nsf/i/stavebnictvi
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Рис. 12.11. Обсяги будівельних робіт, виконані будівельними організаціями  
з чисельністю зайнятих 20 і більше осіб у краях Чеської Республіки у 2011 р. 

 
Важливе значення в республіці має житлове будівництво. Динаміка зростання обсягів житлового 

будівництва (табл. 12.4 і рис. 12.12) протягом самостійного існування Чеської Республіки характеризувалася 
нестабільністю в 1990-ті роки. У 1989 р. кількість побудованих квартир у будинках різних типів становила 
близько 55 тисяч. У наступні роки відбувся спад житлового будівництва, як інших видів будівельних робіт. 
Найменше квартир побудовано в 1995 р. (близько 13 тис.). Після економічної кризи кінця 1990-х обсяги 
будівництва квартир постійно зростали, досягнувши піку у 2007 р., коли було введено в експлуатацію                     
41 649 квартир й виконано будівельно-монтажних робіт на суму 62,3 млрд крон. Кількість побудованих 
квартир на 1000 жителів країни зросла з 1,63 у 1997 р. до 4,03 у 2007-му (табл. 12.4). У наступні роки через 
економічну кризу обсяги житлового будівництва дещо зменшилися (рис. 12.12). Так, у 2009 р. побудовано 
38 473 квартири, із яких 19 124 – у сімейних будинках. Частка квартир, побудованих у сімейних приватних 
будинках, із 1995 р. постійно збільшувалася й у 2009 р. становила 53,7 % (рис. 12.10). У 2010–2012 рр. 
загальна вартість житлового будівництва зменшувалася. У 2011 р. введено в експлуатацію 28 630 квартир, 
що на 21,4 % менше, ніж у 2010-му, із них 17 385 – у приватному секторі, тобто частка приватного житлового 
будівництва зросла до 60,7 %. Така тенденція характерна для останніх 15 років. За даними Чеського 
статистичного управління, у 2012 р. кількість новозбудованих квартир зросла до 29 467 одиниць, тобто на           
3 % більше, ніж у 2011 р.  

Таблиця 12.4 
Інтенсивність житлового будівництва  

в краях Чеської Республіки у 1997–2007 рр.* 
 

 
 

Край 

Кількість побудованих  
квартир на 1000 жителів 

Кількість квартир, у яких розпочато 
будівництво, у розрахунку   

на 1000 жителів  

1997 2000 2005 2007 1997–
2007 

1997 2000 2005 2007 1997–
2007 

Головне місто Прага 1,60 3,03 5,58 7,87 3,98 5,31 4,35 6,91 6,59 4,51 

Середньочеський 2,11 2,72 5,29 7,24 3,99 3,90 4,29 8,32 6,91 5,69 

Південночеський 1,97 2,40 3,12 3,31 2,69 4,19 3,50 3,76 4,07 4,02 

Пльзеньський 1,39 3,06 3,59 3,42 3,00 3,31 3,53 3,09 3,80 3,68 

Карловарський 1,46 1,37 3,77 1,78 1,86 1,85 1,79 2,22 1,92 2,62 

Устецький 0,83 1,24 1,27 1,40 1,18 1,56 1,94 1,68 2,32 1,78 

Ліберецький 1,99 2,33 2,65 2,77 2,35 1,98 2,64 2,24 2,88 2,98 

Краловеградецький 2,18 2,55 2,60 3,26 2,57 3,11 3,23 3,60 3,79 3,08 

Пардубецький 1,54 3,03 2,77 3,67 2,76 3,00 3.51 3,38 4,91 3,57 

Височіна 1,91 2,68 3,08 3,28 2,66 3,44 3,42 3,20 3,26 3,45 

Південноморавський 1,53 2,74 3,38 5,30 3,04 3,49 3,19 4,32 4,94 3,89 

Оломоуцький 1,30 2,82 1,75 2,76 2,33 3,48 3,09 2,75 3,38 3,15 

Злінський 2,14 3,14 2,89 2,82 2,56 2,71 2,49 2,79 3,41 3,01 

Моравсько-Сілезький 1,29 1,41 1,54 1,57 1,50 1,87 2,01 1,60 2,59 1,67 

Чеська Республіка 1,63 2,45 3,21 4,03 2,70 3,22 3,15 3,95 4,24 3,54 
* Складено за даними Міністерства будівництва Чеської Республіки // http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/p/8203-07. 

http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan
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Рис. 12.12. Кількість новозбудованих житлових квартир  

у Чеській Республіці в 1989–2012 рр. 

 
Житлове будівництво в Чехії останнім часом стало менш прибутковим. Його здійснюють переважно 

великі будівельні фірми й компанії, тому обсяги нового житлового будівництва зменшуються. Якщо у 2007 р. 
розпочато нове будівництво 43,8 тис. квартир, то у 2011 р. їх кількість зменшилася до 27,5 тис., тобто в             
1,6 раза менше. У регіональному аспекті найбільшу кількість новозакладених квартир сконцентровано в 
Середньочеському (5846) і Південноморавському (3380) краях та столиці Празі (2733 квартири). Найменша 
кількість розпочатого нового будівництва квартир характерна для Карловарського, Ліберецького й Злінського 
країв (рис. 12.11). У 2012 р. нове житлове будівництво дещо зросло та було розпочато будівництво                   
29 467 квартир на 19 324 новобудовах загальною площею 2248 тис. м

2
. Загальна вартість новозакладеного 

житлового будівництва – 77,7 млрд крон. У структурі нового житлового будівництва переважають будинки 
сімейного типу, частка яких має постійну тенденцію до зростання (близько 60 % у 2012  р). У Празі традиційно 
переважає будівництво квартир у багатоквартирних будинках комунального типу (62 %) (рис. 12.13). 

 

 
 

Рис. 12.13. Просторова диференціація новорозпочатого житлового  
будівництва в краях Чеської Республіки у 2012 р.  

 
Серед основних напрямів у житловому будівництві – зведення багатоповерхових будинків і приватних 

будинків котеджного типу. Останнім часом у Чехії популярне будівництво котеджів і вілл. Найбільш 
привабливим місцем для цього стали передмістя Праги та інших великих міст. Особливо це помітно в 
окресах Середньочеського й Південноморавського країв (рис. 12.13), на території яких інтенсивно 
проявляються процеси субурбанізації. Кооперативне житлове будівництво в Чехії нині практично не 
ведеться. У часи соціалізму в Чехії побудовано десятки тисяч панельних будинків. На сьогодні в панельних 
будинках розміщується понад 1,2 млн квартир. Панельні будинки часто не відповідають вимогам якості 
сучасного житла, тому в Чехії задіяно програму з їх ремонту та оновлення. Панельні будинки, які будуються, 
утеплюються, їхні фасади облагороджуються в більш презентативний зовнішній вигляд. Швидко зростає в 
Чехії й кількість житла, яке модернізується та реконструюється. У 2008 р. його зростання склало 13,5 %, 
порівняно із 2007 р.

487
. У наступні роки через економічну кризу його обсяги зменшилися. Якщо у 2008 р. 

модернізовано та реконструйовано загалом 21,2 тис. квартир, то у 2011 р. – 17,2 тис. 
Житло в новозбудованих багатоквартирних житлових будинках, зданих в експлуатацію, значно менше 

за площею – дві кімнати й кухня. Середня корисна площа таких квартир у 2012 р. становила 76,3 м
2
, що 

набагато більше, порівняно з 1990-ми. Новозбудоване житло в Чехії за типами квартир характеризується 
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  Строительный бум в Чехии пошел на спад. Чего ждать инвесторам? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http//prian.ru/article/2201.html. 
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домінуванням у новозбудованих багатоквартирних будинках комунального типу двокімнатних квартир (37 % 
у 2012 р.), дещо меншою є частка трьохкімнатних квартир (26 %). У будинках сімейного (приватного) типу, 
навпаки, домінують багатокімнатні будинки з чотирма (41 % у 2012 р.) і більше кімнатами (40 %) (рис. 12.14). 
У середньому по країні один житловий будинок сімейного типу складається із 4,4 кімнат, тоді як у 
багатоквартирних будинках цей показник становить 2,2. Середня житлова площа в новозбудованих сімейних 
будинках, зданих в експлуатацію у 2012 р., складає 93,8 м

2
, а в багатоквартирних – 49,6 м

2
.  

 

 
 

Рис. 12.14. Структура новозбудованих квартир за кількістю кімнат  
у них у Чеській Республіці у 2010 р.  

 
Після розпаду Чехословаччини із середини 1990-х рр. в Чехії спостерігалася чітка позитивна динаміка 

зростання житлового будівництва в усіх краях республіки. Протягом 1997–2012 рр. найбільше квартир 
започатковано й побудовано в Середньочеському краї, Празі та Південноморавському краї (59–85 тис. 
квартир) (рис. 12.15). Значні обсяги нового житлового будівництва виконані за цей період у 
Південночеському, Моравсько-Сілезькому й Пльзеньському краях. Найменше квартир закладено та 
побудовано в Карловарському, Устецькому й Ліберецькому краях (рис. 12.15).    

 

 
 

Рис. 12.15. Житлове будівництво в краях Чеської Республіки в 1997–2012 рр. 

 
У Чеській Республіці простежується строката просторова диференціація введення в експлуатацію 

новозбудованих житлових квартир у будинках різних типів. Так, у 2011 р. найбільше квартир здано в 
експлуатацію в Середньочеському (6376) і Південноморавському (3608) краях та Празі (3480). Найменше 
введено в експлуатацію житлових квартир у Карловарському (626), Ліберецькому (957) і Злінському               
(1090 квартир) краях (рис. 12.16). У всіх краях, за винятком Праги, домінували квартири, збудовані в сімейних 
будинках. В 11 краях питома вага квартир сімейного типу в загальній кількості новозбудованих квартир 
становила понад 63 %

488
. Порівняно високою є питома вага квартир у новозбудованих багатоквартирних 

будинках у Празі, в Оломоуцькому, Злінському, Ліберецькому й Південноморавському краях (рис. 12.16). У 

                                                 
488
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розрізі окресів найбільше квартир збудовано, окрім Праги й Брно, також в окресах Прага-схід, Прага-захід, 
Брно-венков, Чеське Будейовіце, Фрідек-Містек й Оломоуц. Найменше квартир усіх типів уведено в 
експлуатацію в окресах Прахатіце, Єсенік і Пршібрам, найменше сімейних будинків – у 2011 р. в Празі й 
окресах Брно-мєсто, Страконіце, Тепліце та Єсенік

489
. 

                                                        

 
 

Рис. 12.16. Просторова диференціація закінченого житлового будівництва 
в краях Чеської Республіки у 2012 р. 

 
На локальному рівні за останні два десятиліття в Чехії в середньому щорічно найбільше квартир 

будували в приміських общинах із розширеним самоуправлінням поблизу Праги (Черношіце, Річани, Стара 
Болеслав, Брандіс-над-Лабем, Лиса-над-Лабем, Бенешов), Брно (Куржім, Шлапаніце), Пардубіце (Голіце) та 
ін., де щорічно в середньому вводили в експлуатацію понад п’ять квартир на 1000 жителів (рис. 12.17). В 
окресі Прага-захід щорічно протягом 1997–2012 рр. здавали 12 квартир на 1000 жителів. У 2012 р. в країні  
введено в експлуатацію 2,8 квартири на 1000 осіб, що значно менше, ніж у 2007 р. (чотири квартири).     

 

 
 

Рис. 12.17. Середньорічна кількість новозбудованих квартир у 1997–2012 рр.  
в общинах із розширеним самоуправлінням Чеської Республіки (середньорічні дані) 

 

Протягом 1997–2012 рр. внаслідок інтенсивного житлового будівництва найбільшу загальну кількість 
квартир у будинках різного типу введено в експлуатацію в Празі (75 тис. квартир), Брно (21 тис.), Пльзені, 
Остраві, Оломоуці, Ліберці, Чеське Будейовіце, Градець-Кралове та інших великих і середніх містах. У місті 
Куржім Південноморавського краю протягом цього періоду на 1000 осіб збудовано в середньому в рік              
8,6 квартири. Серед інших міст, де в середньому за рік будували від п’яти до 7,5 квартири, виділяються міста 
Середньочеського краю – Стара-Болеслав, Подебради, Річани, Челаковіце. Значною є група міст, де 
щорічно вводили в експлуатацію від трьох до п’яти квартир на 1000 жителів (рис. 12.18).  

На локальному рівні в розрахунку на 1000 жителів найбільше квартир за період 1997–2011 рр.  
збудовано в деяких поселеннях та общинах навколо Праги (Єсеніце, Гостівіце й ін.) та інших великих міст, 
що пов’язано з інтенсифікацією процесів субурбанізації в найбільших міських агломераціях країни                  
(рис. 12.18). Так, протягом 1997–2010 рр. в общині Нупакі в окресі Прага-схід Середньочеського краю в 
розрахунку на 1000 жителів збудовано 108 квартир (найбільший показник по країні)

490
. Серед інших общин із 
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високими темпами житлового будівництва в розрахунку на 1000 жителів виділяються общини Єсеніце               
(40,6 квартири) і Статеніце (32,8 квартири) в окресі Прага-захід, Шестайовіце (38 квартир) і Башть                     
(40,9 квартир) в окресі Прага-схід, а також Гостівіце й Голубіце (окрес Прага-захід), Клецани та Сульце 
(окрес Прага-схід), Срубець в окресі Чеське Будейовіце, Дольні Тршебонін в окресі Чеські-Крумлов, 
Моравани в окресі Брно-венков та ін., де цей показник перевищує 20.  

 

 
 

Рис. 12.18. Інтенсивність житлового будівництва в 1997–2011 рр.  
у містах Чеської Республіки з чисельністю жителів понад 10 000 мешканців  

 

Протягом 1997–2012 рр. постійно зростала частка квартир у новозбудованих житлових будинках 
сімейного типу, проте в розрізі общин і населених пунктів спостерігаються значні відмінності. Якщо протягом 
1997–2011 рр. у середньому за рік у країні вводилося в експлуатацію в сімейних будинках 1,3 квартири на 
1000 жителів, то в сільських і міських поселеннях із чисельністю жителів менше 2 тис. осіб – понад дві 
квартири (рис. 12.19). Водночас найбільше квартир у багатоквартирних комунальних будинках у розрахунку 
на 1000 жителів уводилося в експлуатацію за цей період у містах із чисельністю жителів понад 100 тис. осіб. 
Відповідно, зі зменшенням кількості населення в поселеннях пропорційно зменшується й кількість 
новозбудованих квартир (рис. 12.19).  

 

 
 

Рис. 12.19. Структура новозбудованих житлових квартир  
у різних типах будинків у групах общин Чеської Республіки в 1997–2011 рр.  

 
Частка нових квартир, збудованих у сімейних будинках, які здавалися в експлуатацію протягом             

1997–2012 рр. відносно всіх типів збудованих квартир є досить високою в більшості общин із розширеним 
самоуправлінням (рис. 12.20). Вона становить понад   60 %, проте в понад 70 общинах із розширеним 
самоуправлінням ця частка менша за 50 %. У багатьох общинах Середньочеського, Південноморавського, 
Моравсько-Сілезького країв і Височіни частка новозбудованих квартир у сімейних будинках коливається від 
80 до 90 %. В общинах Нератовіце Середньочеського краю та Краварже Моравсько-Сілезького краю частка 
квартир сімейного типу в загальній кількості новозбудованого житла становить понад 90 % (рис. 12.20).  



 444 

 
 

Рис. 12.20. Питома вага новозбудованих квартир у сімейних будинках  
у загальній кількості новозбудованих квартир у 1997–2012 рр.  

в общинах із розширеним самоуправлінням Чеської Республіки, %  

 
Швидко зростає в Чехії й кількість житла, яке модернізується та реконструюється. У першому півріччі 

2007 р. підвищення склало 13,5 %, порівняно з аналогічним періодом 2006 р. У наступні роки обсяги 
реконструйованого й модернізованого житла дещо зменшилися. Якщо у 2008 р. введено в експлуатацію             
21 187 реконструйованих і модернізованих квартир, то у 2011 р. – лише 17 207

491
. 

Як відзначають учасники ринку нерухомості, житлових споруд у Чехії могло будуватися й більше. 
Зростання стримують два фактори – нестача високоякісних будівельних матеріалів і кваліфікованої робочої 
сили, у тому числі власне будівельників, а також спеціалістів у сфері інженерних комунікацій. Нестача 
робітників призводить до того, що заробітна плата в галузі зростає й збільшуються контингенти запрошених 
спеціалістів-будівельників із-за кордону. 

Будівництво котеджів і вілл стало популярним у країні в останні декілька років. Економічне зростання 
країни привело до збільшення реальних доходів, що дало можливість багатьом чехам дозволити собі більш 
високу якість житла. Причиною зростання котеджного будівництва в Чехії стала також доступність іпотечних 
кредитів на житло. В околицях Праги крупні інвестори часто купляють землю, підводять комунікації й 
споруджують котеджні селища, які включають 10–40 будинків. Зросла й площа ділянок під приватну 
забудову. Так, наприклад, якщо в 1997 р. середній котедж разом із прилеглою ділянкою займав  888 м

2
, то у 

2007-му – уже 1080 м
2
. Зросла також площа власне котеджів. Зараз вона становить приблизно 98 м

2
. 

Середній будинок уключає, зазвичай, п’ять житлових кімнат та одну кухню. Житло в багатоквартирних 
житлових будинках значно менше – дві кімнати і кухня. Середня житлова площа таких квартир – 51,3 м

2
. 

Відмінною рисою в будівництві багатоповерхових житлових будинків у Чехії є максимальна кількість поверхів 
у будинку, яка не перевищує 15. У 2011 р. середня загальна площа одного сімейного будинку становила 
137,2 м

2
, а кубатура – 766,7 м

3
. Один сімейний будинок нині в середньому будується 42,5 місяця, тоді коли 

терміни зведення багатоквартирних будинків у середньому становили 31,8 місяця
492

. 
 У столиці Чехії популярне будівництво приватних вілл площею 250 м

2
 у престижних районах. Таке 

житло класу «люкс» коштує дорого й вважається елітним. Вілла обладнана басейном, гаражами, має всі 
комунікації – централізоване водопостачання, газове опалення, каналізацію. Інвестори охоче вкладають 
гроші в спорудження таких будівель для їх майбутнього перепродажу або здавання в найм сім’ям 
менеджерів крупних фірм, дипломатам, бізнесменам

493
. 

Будівництво нових житлових споруд буквально стало модою. Попит на нове житло в останні                  
6–8 років був настільки великий, що деякі непрофільні компанії стали виступати інвесторами або 
безпосередньо забудовниками нових житлових об’єктів. Новобудови з’явилися по всій країні й не були 
перевагою лише столиці Чехії. Купівля квартири в новому будинку стала доступна багатьом чехам. 

На ринку житла помітна тенденція до зменшення кількості стандартних недорогих квартир і збільшення 
частки дорогого та престижного житла великої площі, однак будівництво житла класу-люкс гальмується 
через нестачу робочої сили й сучасних будівельних матеріалів. 
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Вартість новозбудованого житла в Чехії останнім часом має постійну тенденцію до росту. Якщо в          
1998 р. вартість 1 м

2
 корисної площі по країні в середньому становила 14,9 тис. крон, то в наступні роки вона 

щорічно зростала на 4,5 %. Середня ціна квартири в котеджі у 2006 р. складала приблизно 100 тис. євро, що 
на 3,9 % більше, ніж у 2005 р. У багатоквартирних житлових будинках вартість нового житла зросла ще 
більше: у 2006 р. квартира коштувала приблизно 60 тис. євро, що на 5,7 % більше, ніж у 2005 р. Загалом 
вартість усього побудованого в Чеській Республіці житла у 2006 р. становила 2,2 млрд євро

494
. У наступні 

роки вартість 1 м
2 

корисної житлової площі мала тенденцію до ще більшого зростання (рис. 12.21). Так, у 
2012 р. вартість 1 м

2
 корисної площі в сімейних (індивідуальних) будинках зросла до 24,4 тис. крон, а в 

багатоквартирних – до 30,9 тис. крон, проте була меншою, ніж у 2010 р. Аналогічно зростала вартість 
житлової площі в добудовах і прибудовах до сімейних та багатоквартирних будинків (рис. 12.21).  

 

 
 

Рис. 12.21. Середня вартість 1м
2 
корисної площі в новозбудованих  

квартирах у Чеській Республіці в 1997–2012 рр. 

 

У 2011 р. середня вартість 1 м
2 

корисної площі в Чеській Республіці ще більше зросла й становила             
24,2 тис. крон. Також помітно підвищилася й ціна 1 км

2
 житлової площі в новозбудованих будинках. У  

сімейних будинках вона становила 34,5 тис. крон, тоді як у багатоквартирних зросла до 39,8 тис. крон. 
Середня ціна 1 м

2 
корисної площі в новозбудованих сімейних будинках була найвищою в Празі (31 835 крон), 

Карловарському (28 880 крон), Середньочеському (25 489 крон) та Ліберецькому (24 003 крони) краях
495

. 
Найменша вартість 1 м

2 
 корисної площі в сімейних житлових будинках була у Височіні (21 234 крони), 

Південночеському (22 706 крон) і Злінському (21 895 крон) краях. У Середньочеському, Пардубецькому й 
Моравсько-Сілезькому краях та Височіні вартість 1 м

2
 корисної площі в будинках сімейного типу була вищою 

за вартість одиниці корисної площі в багатоквартирних будинках.  
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Вартість 1 м
2 

загальної
 
корисної житлової площі у квартирах багатоквартирних будинків є помітно 

вищою в середньому по країні, проте у 2011 р. вона зменшилася на 15,6 %, а в Карловарському краї помітно 
зросла й становила 39 643 крони, у Празі – 36 932 крони, Краловеградецькому краї – 34 142 крони та 
Пльзеньському – 28 464 крони, тоді як у Височіні – 20 657 крон (найменший показник серед усіх країв, що 
пов’язано з різким зменшенням вартості корисної площі у 2011 р. на 28,1 %, порівняно з 2010 р.). Також 
вартість 1 м

2
 корисної новозбудованої житлової площі в багатоквартирних будинках помітно зменшилась у 

2011 р. в Моравсько-Сілезькому (на 31,1 %), Середньочеському (на 17,7 %) і Південночеському (на 16,1 %) 
краї. Водночас різко зросла вартість корисної площі в Краловеградецькому (на 29,9 %), Устецькому (на     
29,7 %) і Південноморавському (на 15,4 %) краях. 

Найдорожчі квартири збудовано в містечку Вржесіна (Vresina) Моравсько-Сілезького краю, де вартість 
апартаментів у 2009 р. досягла 352 тис. євро. Дороге житло будували в Празькому районі Пругоніци 
(Pruhonici) (235 тис. євро) і в Подолі-у-Брна (Podoli u Brna) (182 тис. євро). Найдешевше житло збудовано в 
Горніх Дубенках поблизу Йїглави (Hornich Dubenkach u Jihlavy) та в Упіці (Upici) у Східній Чехії. Тут вартість 
квартир починалася з позначки 22 тис. євро

496
.    

У структурі будівельної індустрії провідне місце належить нежитловому будівництву. Нині 
будівництво нових офісів і складів у Чехії носить періодичний характер. Небагато фірм займається 
будівництвом нових нежитлових споруд, заводів, складів, адміністративних приміщень. Проте оздоблення й 
ремонт наявних приміщень ведеться постійно, будуються невеликі офіси, які не вимагають великих 
капіталовкладень. Домінує інженерне будівництво транспортних, екологічних та комунікаційних споруд, 
малоенергоємних об’єктів. Частка нежитлового, інженерного й водогосподарського виробництва в 
загальному обсязі будівельних робіт становить близько 80 % (рис. 12.5). Останнім часом кількість 
замовлених і дозволених для будівництва об’єктів нежитлового будівництва дещо зменшилася, порівняно з 
попередніми роками. Дещо зросла вартість замовлень на будівництво інженерних об’єктів, насамперед 
фінансово витратних проектів транспортної інфраструктури, будівництво яких здійснюється за фінансової 
підтримки з європейських структурних фондів. Також зросла вартість замовлень на будівництво нежитлових 
приміщень невиробничих і гідротехнічних споруд, проте зменшилася вартість замовлень на будівництво 
нежитлових виробничих, складських і логістичних приміщень.      

Після спаду обсягів будівництва в середині 1990-х рр. до 2007 р. спостерігалося постійне зростання 
обсягів нежитлового будівництва, проте економічна криза 2008–2010 рр. зумовила помітний спад в обсягах 
нежитлового будівництва й уведення в експлуатацію інженерних та інших споруд нежитлового призначення. 
У 2009–2012 рр. обсяги нежитлового будівництва дещо зменшилися, порівняно з попередніми роками, коли у 
2007 р. побудували 1645 об’єктів. Із 1471 нежитлових об’єктів, зведених у 2012 р., найбільша частка – це 
об’єкти готельного типу (639), торговельні об’єкти (212), промислові та складські будівлі (169) й об’єкти 
транспорту та телекомунікацій (152). Останнім часом помітно зросла частка будівель готельного типу й 
торговельних об’єктів (рис. 12.22). Найбільший спад спостерігали в будівництві адміністративних приміщень.  

 

 
 

Рис. 12.22. Кількість побудованих нежитлових новобудов  
у Чеській Республіці у 2006–2011 рр. 

 
Структура нежитлових споруд за конструктивними елементами в основних групах нежитлових споруд 

помітно відрізняється. В усіх нежитлових будівлях і спорудах основним будівельним матеріалом є цегла, за 
винятком об’єктів промислового й складського призначення. На об’єктах промислового та складського 
призначення вагома частка припадає на залізобетонні конструкції (близько ¼). Дерев’яні будівельні 
конструкції широко використовують на будівництві готелів і подібних до них споруд та будівель, тоді як на 
інших нежитлових будівлях їх частка незначна (рис. 12.23).    

Вартість закінченого нежитлового будівництва в країні до 2009 р. постійно зростала й досягла 30 млрд 
крон, проте в умовах економічної кризи різко зменшилась у 2011 р. (до 19,3 млрд крон). У 2012 р. відбувся 
помітний ріст вартості збудованих нежитлових об’єктів до 27 млрд крон. Найбільший спад сумарної вартості 
закінчених об’єктів будівництва в умовах економічної кризи був у сфері будівництва адміністративних 
приміщень, торговельних об’єктів та інших невиробничих будівель, проте зріс у сфері будівництва 
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транспортних і телекомунікаційних споруд й об’єктів. Відповідно, також зменшилися в 1,6 раза розміри 
введених в експлуатацію площ нежитлових приміщень. Через зниження попиту у 2009 р. в Чехії серйозно 
скоротились обсяги закінченого будівництва нових промислових і складських комплексів, вартість яких у  
2011 р. становила 4,1 млрд крон, або 21 % від усієї вартості закінченого нежитлового виробництва, а у         
2012 р. вона знизилася до 3,5 млрд крон. Дещо вищою була питома вага торговельних об’єктів (23,6 % у 
2011 р.). На кінець 2009 р. було підготовлено на 37 % менше промислових територій і на 90 % – складських 
комплексів

497
. У наступні роки цей спад був ще більшим. Також зменшилися загальні обсяги будівельних 

робіт, виконаних будівельно-монтажними організаціями на об’єктах нежитлового будівництва. У 2011 р. 
загалом на об’єктах нежитлового будівництва виконано будівельних робіт на загальну суму 271 млрд крон, 
що на 18 % менше, ніж у 2009 р. (табл. 12.5). У 2012 р. обсяги нежитлового будівництва скоротилися ще 
більше й становили 254,3 млрд крон, що відповідає показникам 2005 р. 

 

 
 

Рис. 12.23. Структура нежитлових новобудов, побудованих у 2006–2011 рр,. за типом  
опорних конструкцій і групами будівельних об’єктів відповідно до класифікації CZ-CC, % 

 
У структурі нежитлового будівництва, що здійснюється в межах Чеської Республіки, основна частка 

припадає на будівництво інженерних споруд і будівель. Інженерне будівництво у 2012 р. у загальній вартості 
виконаних будівельних робіт становило майже 50 %, тоді як частки зведення невиробничих і виробничих будівель 
та споруд є майже однаковими при незначній питомій вазі водогосподарського будівництва (табл. 12.5).  

 
Таблиця 12.5   

Обсяги виконаних будівельних робіт на об’єктах нового 
нежитлового будівництва в Чеській Республіці у 2005–2012 рр., млн чес. крон* 

 

Вид будівництва 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Невиробничі споруди й будівлі   53 606   65 037   66 210   62 929   62 364   61 037 

Виробничі споруди й будівлі   67 897   88 138   83 625   54 337   62 356   60 698 

Інженерне будівництво 129 736 160 395 173 311 175 911 140 265 124 262 

Водогосподарське будівництво      4786     4432      7083       6401      6121      8337 

Усього 256 025 318 002 330 229 299 578 271 106 254 334 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
У нежитловому виробничому будівництві основна частка замовлень належить приватному капіталу 

(89,2 % у 2009 р.), тоді як у нежитловому невиробничому будівництві здійснюються переважно державні 
капіталовкладення (рис. 12.24). Також в інженерному й водогосподарському будівництві основні капітало-
вкладення здійснює держава. Так, у 2009 р. 73,2 % капіталовкладень в інженерні будівельні роботи, виконані 
будівельними організаціями з чисельністю працівників понад 20 осіб, – державні кошти, а у  
водогосподарських будівельних роботах – 82,5 % у 2009 р.  

Останнім часом у Чехії у сфері нежитлового будівництва серед новозбудованих об’єктів, зданих в 
експлуатацію, переважають об’єкти готельного господарства, на які у 2011 р. припадало майже 45 % усієї 
кількості новозбудованих об’єктів. Загальна вартість новозбудованих об’єктів готельного господарства –   
2,28 млрд крон. Найбільше готелів і подібних споруд здано в експлуатацію в Південноморавському (115), 
Пльзеньському (88) й Середньочеському (74) краях, а найменше – в Оломоуцькому, Злінському та 
Ліберецькому краях і Празі (4), проте в Празі побудовано новий великий готель вартістю 19,2 млн крон
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Рис. 12.24. Будівельні роботи на території Чеської Республіки, виконані будівельними  
організаціями з чисельністю працівників 20 і більше, за напрямом капіталовкладень у 1996–2009 рр. 

 
Друге місце серед новозбудованих нежитлових об’єктів займають об’єкти транспортної й телекомуні-

каційної інфраструктур. У 2011 р. уведено в дію 215 таких об’єктів, проте за обсягами загальної вартості            
(478 млн крон) вони займали останнє місце серед усіх новозбудованих об’єктів нежитлового будівництва. У 
2012 р. кількість таких об’єктів зменшилася до 152 на загальну суму 203 млн крон, що у 2,4 раза менше, ніж у 
2011 р. Будівлі та споруди цієї категорії дещо відмінні за специфікою будівництва й використання будівельних 
матеріалів та конструкцій. Найбільшу кількість об’єктів транспорту й телекомунікацій у 2011 р. введено в 
експлуатацію в Південноморавському, Устецькому та Оломоуцькому краях і Височіні.  

Найбільші обсяги вартості новозбудованих об’єктів припадають на об’єкти торгівлі (24 %), хоча за їх 
кількістю ця сфера займає третє місце в структурі нежитлового будівництва (рис. 12.22). У 2012 р. площа 
введених в експлуатацію торговельних об’єктів і споруд становила 348,4 тис. м

2
. Вони займали перше місце 

за обсягами загальної площі новозбудованих нежитлових споруд і будівель. Серед уведених в експлуатацію 
торговельних об’єктів переважають невеликі й малі торговельні споруди. Найбільші торговельні об’єкти та 
парки введено в експлуатацію в Моравсько-Сілезькому й Середньочеському краях.  

Друге місце за обсягами вартості введених в експлуатацію об’єктів займають промислові та складські 
приміщення й споруди. У 2011 р. їх вартість становила майже 4,1 млрд крон (21 % вартості всіх об’єктів 
нежитлового будівництва). Ці об’єкти лідирували у 2011 р. за обсягами загальної площі побудованих споруд 
та об’єктів (326 тис. м

2
).  

У Чеській Республіці помітні значні територіальні диспропорції в обсягах нежитлового будівництва. 
Найбільше нежитлових об’єктів різного призначення щорічно здають в експлуатацію в Середньочеському, 
Південноморавському й Південночеському краях, які є найбільш економічно розвинутими регіонами країни. 
Дещо менші обсяги нежитлового будівництва характерні для Пльзеньського, Устецького та Моравсько-
Сілезького країв. Найменші обсяги нежитлового будівництва зосереджено в аграрнопромислових регіонах – 
Карловарському, Ліберецькому й Злінському краях (рис. 12.25). Промислових і складських об’єктів найбільше 
побудовано в общинах Південноморавського, Південночеського, Середньочеського, Устецького, 
Оломоуцького та Пльзеньського країв, а торговельних об’єктів уведено в експлуатацію в общинах 
Південночеського, Моравсько-Сілезького, Середньочеського й Південноморавського країв. 

 

 
 

Рис.12.25. Обсяги закінченого нежитлового будівництва в краях Чеської Республіки у 2011 р. 
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Протягом 2006–2012 рр. найбільшу кількість нових нежитлових будівель здано в експлуатацію в 
середніх містах із кількістю жителів від 20 до 50 тис. осіб і поселеннях, де мешкає 2–5 тис. осіб. На третьому 

місці перебувають невеликі поселення з кількістю жителів до 500 осіб (рис. 12.26). В усіх групах населених 
пунктів та общин домінує спорудження об’єктів готельного господарства. У великих і середніх містах вища 
частка характерна для адміністративних будівель і приміщень та торговельних об’єктів. Транспортні й 
телекомунікаційні об’єкти найбільше будували в невеликих та середніх міських поселеннях.  

 

 
 

Рис. 12.26. Кількість новозбудованих нежитлових будівель у 2006–2011 рр.  
у групах населених пунктів та общин Чеської Республіки 

  
За останні роки (2006–2012 рр.) найбільшу кількість нових нежитлових будівель здано в експлуатацію 

в Празі, Брно, Пльзені, Зноймо, Усті-над Лабем, Остраві, Бенешові, Градець-Кралове, Кадані, Наході, Таборі, 
Черношіце, Вишкові, Бланско й інших общинах із розширеним самоуправлінням (рис.12.27). Більшість цих 
новобудов – об’єкти готельного господарства, транспортні та телекомунікаційні об’єкти. У Празі, Градець-
Кралове, Чеське Будейовіце, Остраві й деяких інших містах помітну частку становили адміністративні будівлі. 

 

 
 

Рис. 12.27. Кількість завершених нових нежитлових будівель відповідно до класифікації CZ-CC  
в общинах із розширеним самоуправлінням Чеської Республіки у 2006–2011 рр. 

Джерело : http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/FD00239150/$File/821213m02.jpg. 
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На сьогодні нежитлове будівництво в Чехії ведеться у значних обсягах, проте галузь стала менш 
прибутковою, порівняно з докризовим періодом, на 5–15 %. Будівництво інженерних і великих нежитлових 
об’єктів різного призначення ведуть переважно великі будівельні компанії й фірми. Згідно з прогнозом 
європейського об’єднання «Euroconstruct», зростання галузі будівництва в Чехії (на 3,1 %) відбудеться у  
2012 р. і в наступні роки. Негативно відобразиться на галузі ліквідація програм державної підтримки у зв’язку 
зі зниженням державних витрат

499
. Такий прогноз починає підтверджуватися, оскільки у 2012 р. відбувся 

деякий ріст обсягів будівельних робіт за рахунок закінченого житлового будівництва (на 3 %), проте загалом 
по галузі знизився індекс виробництва будівельної продукції, порівняно з 2011 р.

500
.  

У наступні роки основним напрямом у будівництві буде будівництво котеджів і вілл, багатоповерхових 
новобудов, комерційне й промислове будівництво, модернізація об’єктів інфраструктури, а також ремонт і 
модернізація старих будівель. Темпи будівництва можуть зрости за рахунок нових капіталовкладень та 
збільшення кредитних ресурсів. Зниження темпів будівництва наземних об’єктів може компенсуватися 
зростанням інженерного будівництва, а висока орієнтовна вартість дозволених для будівництва об’єктів 
сформувала базу будівельних робіт на наступний період.    
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РОЗДІЛ ХІІІ. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Житлово-комунальне господарство вважають однією з пріоритетних сфер економіки Чеської 
Республіки, що має важливе значення для розвитку держави та забезпечення життєдіяльності її громадян. 
За вартістю комунальних послуг Чехія займає 18 місце серед країн Європейського Союзу.  

У Чехії понад 70 % жителів проживає в містах. У країні дуже багато невеликих міст, які виникли як 
аграрні, ремісничі чи торговельні центри. Чеські міста досить своєрідні, більшість із них утворилися в 
середньовіччі. Зазвичай внутрішню частину міста становить історичне ядро з типовою для цієї епохи 
забудовою. Ще однією особливістю чеських населених пунктів є те, що велику частку житлових будинків 
збудовано після 1946 р., оскільки під час Другої світової війни багато будівель зруйновано. Зокрема розподіл 
житлових споруд у 2001 р. за періодами побудови виглядав так: 

– до 1945 р. збудовано 29 % усіх нинішніх житлових будинків; 
– протягом 1946–1990 рр. – 66 %; 
– після 1991 р. – 5 %. 
Середній вік будинків у більшості країв республіки, за даними перепису населення й житла у 2001 р., 

становив понад 45 років (рис. 13.1). У Карловарському, Устецькому й Ліберецькому краях середній вік 
побудованих житлових будинків – понад 50 років, тоді як у Височіні,  Злінському та Моравсько-Сілезькому 
краях цей вік – менше  43 років. У цих же краях у віковій структурі житлових будинків майже половину їх         

(49 %) побудовано в 1946–1980 роках. У Ліберецькому, Устецькому та Карловарському краях у віковій 
структурі житла високою є частка будинків, зведених до 1919 р. (рис. 13.1). Це переважно кам’яні й цегляні 
будівлі. 

 
 

Рис. 13.1. Вікова структура  житлових будинків із квартирами  

в Чеській Республіці на 01.03.2001 р. 

 
За даними перепису населення Чеської Республіки 2001 р., у країні нараховувалося 1969 тис. будинків, 

із яких 1630,7 тис. – заселені. Переважали приватні будинки сімейного типу (1407 тис.). У всіх будинках 
нараховувалося 4366 тис. квартир, із яких 3828 тис. ‒ заселені й обжиті. Середня загальна площа в одному 
житловому будинку – 76 м

2
, а житлова – 49,5 м

2
. У розрахунку на одну особу у 2001 р. припадало 18,6 м

2
 (у 

1991 р. – 16,6 м
2
). 

У наступні роки житловий фонд країни постійно нарощувався (табл. 13.1). За даними перепису 
населення й житлових будинків, проведеному в березні 2011 р., у Чехії до 2150 тис. збільшилася кількість 
житлових будинків, у яких нараховувалося 4105 тис. квартир, із яких 3894 тис. ‒ заселені. На кінець 2011 р. 

чисельність будинків у житловому фонді ЧР зросла до 2158  тис., а кількість квартир у них – до 4757 тис., із 
них 4105 тис. – заселені (табл. 13.1).  Збільшення кількості житлових будинків на 9,2 % за міжпереписний 

період зумовлено введенням в експлуатацію нових будинків і реконструкцією та капітальним ремонтом 
старих. Чисельність заселених за цей період квартир збільшилася на 1,7 %. За міжпереписний період            
206 тис. нових будинків із 66,5 тис. квартир були заселені й обжиті. Частину старого житлового фронду 
знесено. Із загальної кількості будинків 1773 тис. були обжитими та заселеними (82,5 %), серед них 
переважали будинки сімейного типу (86 %). На кінець 2011 р. заселено й обжито 1,8 млн будинків                
(табл. 13.1).  

За 10 останніх років значно зменшилася кількість будинків (на 39 %), які перебувають у комунальній 
власності общин і держави, а їх частка в загальній кількості заселених будинків нині невелика (2,7 %). 
Аналогічно зменшилася (на 23,5 %) й кількість кооперативних будинків, які перебувають у власності 
житлових кооперативів. Їх частка в загальній кількості заселених будинків ‒ лише 1,8 %, проте за 

міжпереписний період (із 2001 р. до 2011 р.) зросла частка будинків, які перебувають у власності товариств 
співвласників. У 2011 р. вона становила 4,5 %. Кількість будинків сімейного типу, які перебували у приватній 
власності, протягом 2001–2011 рр. зросла на 8,7 %. На кінець 2011 р. вона становила 1901 тис. У сімейних 
будинках на 26.03.2011 р. нараховувалося 1057 тис. квартир (27 %). На кінець 2011 р. їх кількість зросла до 
1555 тис. унаслідок уведення в експлуатацію нових сімейних будинків.   
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Таблиця 13.1 
Динаміка зростання житлового фонду Чеської Республіки в 1970–2011 рр.* 

 

Рік 
Житлові будинки Житлові квартини 

загалом заселені незаселені загалом заселені незаселені 

Усі будинки       

1970 1 765  088 1 627 663 137 425 3 216 631 3 088 841 127 790 

1980 1 830 891 1 634 304 196 587 3 781 411 3 494 846 286 565 

1991 1 868 541 1 597 076 271 465 4 077 193 3 705 681 371 512 

2001 1 969 018 1 630 705 338 313 4 366 293 3 827 678 538 615 

2011 2 158 119 1 800 075 358 044 4 756 572 4 104 635 651 937 

 із них сімейні       

    1970 1 494 604 1 408 079 86 525 1 740 945 1 652 786 88 159 

    1980 1 567 863 1 384 080 183 783 1 813 288 1 604 843 208 445 

    1991 1 605 227 1 352 221 253 006 1 795 462 1 525 389 270 073 

    2001 1 732 077 1 406 806 325 271 2 005 122 1 632 131 372 991 

    2011 1 901 126 1 554 794 346 332 2 256 072 1 795 065 461 007 

    кооперативні        

    1970 172 824 171 396 1 428 1 406 332 1 376 080 30 252 

    1980 220 542 218 063 2 479 1 913 556 1 847 659 65 897 

    1991 228 566 223 640 4 926 2 244 947 2 149 963 94 984 

    2001 196 874 195 270 1 604 2 310 641 2 160 730 149 911 

    2011 214 760 211 252 3 508 2 434 619 2 257 978 176 641 
* Складено за даними Чеського статистичного управління.  

 
У розрізі общин і населених пунктів найбільшу кількість житлових будинків та споруд зосереджено в 

групах поселень від 500 до 5000 жителів (46 %), проте частка цих поселень у загальній чисельності заселених 
квартир є меншою (27,6 %). Найменша кількість будинків і квартир у них нараховується в поселеннях із 
кількістю жителів до 200 осіб (4,1 і 1,6 %, відповідно). Найбільша кількість будинків, які перебувають у власності 
держави й общин, припадає на великі міста із кількістю жителів понад 100 тис. мешканців (21 %), де 
нараховується 924 тис. квартир, або 23,7 %. Аналогічно, найбільша кількість кооперативних будинків і будинків, 
які перебувають у власності товариств співвласників, припадає на ці ж великі міста. Відповідно, у тих самих 
містах сконцентровано 151,6 тис. заселених квартир, які перебувають у власності кооперативів, і 135,3 тис. ‒ у 

власності товариств співвласників.         
Найбільша кількість житлових будинків розміщена в найбільш заселених краях Чехії – Середньо-

чеському (353 тис.), Південноморавському (260 тис.), Моравсько-Сілезькому (196 тис.) і Південночеському, а 
найменша – у Карловарському, Ліберецькому краях та Празі. Проте столиця Прага займає перше місце за 
кількістю заселених житлових квартир (588 тис. у 2011 р.). Також значну кількість житлових квартир 
зосереджено в краях із найбільшою кількістю населення – Середньочеському, Моравсько-Сілезькому, 
Південноморавському й Устецькому краях, тоді як найменш заселені Карловарський і Ліберецький краї та  
Височіна зі значною кількістю сільських поселень замикають рейтинг країв за обсягами житлового фонду. 
Злінський край виділяється найвищою часткою приватних сімейних будинків у загальній кількості заселених 
будинків (78 %). Дещо нижча ця частка (від  76,3 % до 71,9 %) в Південноморавському, Оломоуцькому, 
Моравсько-Сілезькому, Пардубецькому й Середньочеському краях та Височіні. Найменше значення 
зазначеного показника зафіксовано в Празі (55,7 %). Частка будинків, які перебувають у державній власності 
та власності общин, найвища в Празі (5,0 %), Карловарському й Устецькому краях, а найменша (менше 2 %) 
– у Середньочеському, Південноморавсьвому, Злінському краях та Височіні. 

У структурі заселених квартир у 2011 р. понад 1,4 млн квартир перебували у власності кооперативів 
(11,1 % ) і будинкових співтовариств (37,3 %). Державний та кооперативний житловий фонд – 48 %, а  
приватний  (сімейний) ‒ 27 %. За наймом заселено 17,6 % квартир. Причому 56,6 % мали доступ до 

Інтернету. На 1000 жителів Чехії в середньому припадає 410 квартир, що відповідає аналогічному показнику 
в країнах ЄС (на одну людину в країні – 50 м

2
 житла, корисна площа в середньому складає 30 м

2
, у ЄС –             

35 м
2
). Більшість житлових приміщень, а саме 53,3 %, мають від трьох до чотирьох кімнат, менше трьох 

кімнат ‒ 36,4 % осель і лише 10,3 % – п’ять кімнат і більше. У 2006 р. в структурі житлового фонду країни 

домінували трикімнатні квартири (37 %). На двокімнатні припадало 28 % загальної кількості квартир          
(рис. 13.2). 

 
 

Рис. 13.2. Структура житлового фонду Чеської Республіки  
за кількістю кімнат у 2006 р.  
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Сучасний житловий фонд країни виділяється високим рівнем технічної оснащеності й забезпеченості 
комунальними послугами. Так, 98,2 %  будинків мають водопровід, 97,4 % – гаряче водопостачання, 97 % – 
каналізацію, 79,8 % – центральне опалення

501
. У 2011 р. частка житлових будинків, підключених до 

комунальних каналізаційних мереж, становила 79,7 %. Найвища частка таких будинків характерна для 
окресів із великими й середніми містами, де функціонують магістральні каналізаційні мережі та очисні 
споруди. У таких окресах, як Брно-мєсто (найвища частка – 98,5 %), Прага, Пльзень-мєсто, Карлові Вари, 
Хомутов і Мост, частка таких будинків становить понад 90 % (рис. 13.3). У третини окресів – від 74 до 82 %. 

Найнижча частка будинків, підключених до магістральних каналізаційних мереж, характерна для окресів із 
переважанням сільського населення або невеликих міст (Світави – 54,8 %, Рихнов-над-Кнєжноу, Семіли, 
Пльзень-південь, Клатові, Опава, Раковнік. Бероун, Хрудім, Бенешов, Кутна Гора, Фрідек-Містек). У цих 
окресах частка таких будинків є меншою за 66 % (рис. 13.3). 

 

 
 

Рис. 13.3. Частка житлових будинків із підключенням до каналізаційних мереж  

у житловому фонді країв та окресів Чеської Республіки на 26.03.2011 р. 

 
Рівень забезпеченості житлового фонду газопостачанням із газових мереж у Чеській Республіці є 

середнім (близько 70 %). Найбільш забезпечені природним газом, який постачається по підвідних 
газопроводах до житлових будинків, промислово розвинені окреси країни. Найвища частка таких будинків у 
житловому фонді таких окресів, як Острава-мєсто, Брно-мєсто, Пльзень-мєсто, Карвіна, Опава, Карлові 
Вари, Хомутов, а також східних окресів Південноморавського й західних окресів Оломоуцького країв через 
території яких прокладено магістральні газопроводи, по яких постачається природний газ із Росії та де 
частково здійснюється видобуток власного природного газу (рис. 13.4). Найнижчий рівень забезпеченості 
природним газом має житловий фонд Південночеського краю (усі окреси, окрім Чеське Будейовіце), а також 
деяких периферійних окресів Середньочеського й Краловеградецького країв та Височіни (рис. 13.4). У цих 
окресах частка таких будинків становить менше 50 % й особливо в окресі Бенешов Середньочеського краю, 
де підключено до газопроводів усього 26,1 % будинків. 

 

 
 

Рис. 13.4. Частка житлових будинків, підключених до газових мереж,  
у житловому фонді країв та окресів Чеської Республіки на 26.03.2011 р. 

 
У Чехії ціна на електрику, воду, газ, опалення, вивіз сміття тощо залежить від тарифів компаній, які 

надають комунальні послуги, й безпосередньо залежить від економного витрачання енергоресурсів і 
користування комунальними послугами. У будинках, квартирах, комерційних об’єктах установлюють 
лічильники, які протягом звітного періоду (зазвичай рік) фіксують витрати спожитих енергоресурсів, на основі 
чого здійснюють оплату комунальних послуг.  
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Підприємства комунального господарства в Чехії на 90 % належать приватному капіталу, тому 
взаємодія між споживачем і комунальними службами є простою й доступною. У Чехії держава здійснює 
центральне регулювання цін на комунальні послуги. Із підвищенням цін на газ, електроенергію, нафтові 
продукти автоматично підвищуються комунальні тарифи на ці енергоносії. За умови наявності відповідних 
коштів держава може дотувати населенню плату за споживання енергії. Населення Чехії в середньому 
витрачає зі свого бюджету 21,2 % на квартирну плату, 5,2 % ‒ на домашній благоустрій. Однією з 

особливостей є те, що в країні не приватизовують тепло-, водо-, та електромережі
502

. Середня місячна 
оплата комунальних послуг у Празі для трьохкімнатної квартири складає 3–6 тис. крон (120–240 євро). В 
інших чеських містах ця сума незначно відрізняється. 

Податок на нерухомість залежить від багатьох факторів: вартості житла, типу населеного пункту, у 
якому воно розміщене, та інших параметрів. Із віддаленням від Праги й Карлових Вар витрати на утримання 
нерухомості суттєво знижуються. У столиці власник будинку щомісяця платить певну суму за комунальні 
послуги та податок на нерухомість, який складає близько 50 дол. на рік. Щорічний ріст ціни на нерухомість у 
Празі – 5–12 %. Ураховуючи досить високу вартість комунальних платежів відносно середньої заробітної 

плати в Чехії, слід зауважити, що населення дуже економно й бережно ставиться до використання 
електрики, газу води, тепла. Наявність датчиків автоматичного освітлення в будинках, під’їздах, телефонних 
будках значно скорочує витрати й економить електроенергію. У кожній оселі використовується система 
регулювання опалення, із допомогою якої можна встановити необхідну температуру.   

Житловий фонд у столиці Чехії досить обмежений, значною є кількість квартир, які в Україні називають 
«малосімейками». У Празі в таких квартирах економія площі відбувається через відсутність кухні. Ціни на  
«малосімейки» – близько 600 євро за 1 м

2 
площі. Ціна за 1 м

2
 у нових будинках, які розміщені поблизу центру 

міста, коливається в межах 500–4000 євро. Це квартири сучасного планування, із гаражами в підвальних 
приміщеннях, охороною, басейнами та іншою інфраструктурою. Особливістю є те, що квартири в центрі 
міста дещо дешевші, ніж у прилеглих районах, причина чого ‒ неможливість обладнати парковку, а також 

значний шум на вулиці. Ціна 1 м
2 

житла тут становить не менше 1300 доларів. Особливим попитом під час 
купівлі квартири користуються міста Брно, Градець-Кралове, Пардубіце, Пльзень. І навпаки, низький попит 
на квартири спостерігається в північночеських промислових містах Мост, Хомутов і Тепліце

503
. Найвища 

середня ціна у 2007 р. за 1 м
2 

житлової площі була в Празі (36 555 крон), а найменша – в Устецькому краї 
(6031 крона). Ціна оренди однокімнатної квартири в історичному центрі міст – понад 700 дол. на місяць, а  в 

інших районах  – 200–300 доларів. 
Чеські будинки виглядають дуже затишно. Зазвичай, до будинку належить земельна ділянка, на якій 

розбито газон чи сад. Будинки обладнано телефоном, каналізацією, Інтернетом, гарячою й холодною водою, 
газовим чи електричним опаленням. У Празі це звичайно багатоповерхові будинки. 

Вибір квартир у Чехії дуже великий. Найбільш поширені квартири в панельних будинках. Зовнішнім 
виглядом вони дуже схожі на ті будинки, які здавалися в Україні в період соціалізму, проте внутрішній вигляд 
відрізняється від того, до якого ми звикли. Під’їзди чисті, на сходових майданчиках ‒ квіти. Кожна квартира 

має своє відділення в підвальному приміщенні. У великих будинках можуть бути розміщені спільні пральні й 
сушильні кімнати, обладнані необхідною технікою. Останнім часом будувалися будинки, у яких є гараж для 
власника кожної з квартир будинку. Згідно з даними Чеського статистичного управління, основну частину 
нових квартир будують на окраїнах великих міст, насамперед Праги. Лідирує Середньочеський край, а 
відстають ‒ Ліберецький, Краловеградецький та Устецький

504
. 

Серед квартир у Чехії можна виділити дві основні групи, які розглядають і вторинний, і первинний ринки. 
Вторинний ринок житла в Чехії – це стара забудова. Більшість квартир розміщені в будинках, що збудовані 
за відносно старими типовими проектами. Слід зазначити, що багато з проектів будинків, зведених 15 і 
більше років тому, досить зручно сплановані. Середній розмір кухонних приміщень у квартирах –               8–

10 м
2
. Загальна площа квартир відносно велика – від 60 до 85 м

2
.  

Житлові квартири переважно розміщені в одному з таких типів будинків: 1) цегляні, які відрізняються 
хорошою звукоізоляцією й довгим терміном служби; 2) панельні, що мають всі недоліки такого типу побудов, 
а саме: низьку якість ізоляції, санвузли, зроблені з ДСП або пластикових панелей низької міцності, 
перенаселеність. 

За останні 5–10 років більшість багатоквартирних будинків пройшли серйозний капітальний ремонт, 
який уключає: 

– зовнішнє утеплення будівлі, зокрема новий фасад; 
– заміну вікон на вікна євростандарту; 
– ремонт під’їздів і поштових скриньок; 
– заміну ліфтів таі системи водопостачання (водостічні каналізаційні  труби); 
– ремонт та модернізацію системи опалення. 
У цій категорії нерухомості виділяють також квартири дуже старих планувань, збудованих на початку й у 

середині XX ст. З одного боку, їх відрізняє суттєво велика загальна площа квартир та окремих кімнат, а з 
іншого – потенційні проблеми зі старою системою водопостачання, опалення й електроенергії.  

Будинки нового планування в Чехії почали зводити з початку 1990-х рр. Частину нових проектів 
вважають досить удалою. Для нових квартир характерні інша житлова площа (вони переважно просторіші), а 
також покращене технічне обладнання. 

                                                 
502

 Кріль М. Сучасна Чехія / М. Кріль // Педагогічна думка. – 2005. – № 3. – С. 32–41. 
503

 Чемодан. Все о загранице [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://chemodan. com.ua/czechia/home_vid.html.  
504

 Нерухомість [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://neryxomistz.eto-ya.com/. 



 
455 

Первинний ринок житла в Чехії з погляду форм власності квартири поділяється на:  
1) квартири в приватній власності – власник квартири може бути фізичною особою, із дозволом на 

постійне проживання в Чехії (ПМП) або юридичною особою;  
2) кооперативні квартири (у цьому випадку квартири належать кооперативу).  
Кооперативи (чес. družstvо – дружство) залишились у спадок від соціалістичних часів. Члени 

кооперативу ‒ власники всього будинку й кожної квартири, зокрема. Певний «власник» квартири є членом 

кооперативу та повинен дотримуватися його правил. Наприклад, деякі кооперативи обмежують право вступу 
в кооператив лише на громадян Чехії, можуть бути обмеження на здавання квартир в оренду й ін. 
Фінансування придбання кооперативних квартир досить проблематичне. У процесі приватизації на початку 
1990-х з’явилися «товариства співвласників» (чес. společenství vlastníků jednotek), подібні до колишніх 
кооперативів, проте власниками квартир є члени товариства, які викупили квартири; 

3) державні квартири, квартири з правом оренди. У цьому випадку власник квартири – держава або 

великий власник (відомство, крупне підприємство). «Власник» квартири має переважне право лише на 
пожиттєве проживання в квартирі, часто без права передавання за спадщиною. 

У деяких випадках власник приймає рішення про продаж квартир у власність орендаторя, але це 
відбувається рідко. Ця нерухомість ‒ переважно неприватизовані квартири в багатоквартирних будинках. 

Приватизувати окрему квартиру в Чехії не можна, приватизовується відразу весь житловий будинок
505

.  
За роки самостійного існування Чеської Республіки відбулися помітні структурні зміни в житловому 

господарстві, пов’язані з процесами приватизації. Будівництво кооперативних будинків різко зменшилося, 
тому зменшується частка державних і кооперативних квартир у житловому фонді країни при зростанні частки 
приватного житла. Частка квартир, які перебувають у повній приватній власності у приватних будинках 
сімейного типу, нині становить понад 20 %. Змінилася й структура кооперативів, зумовлена зменшенням 
кількості великих кооперативів із числом членів понад 20 осіб і збільшенням кількості малих кооперативів 
(менше 20 осіб). Так, кількість великих кооперативів із числом членів 20 осіб і більше протягом 2002–2011 рр. 
зменшилася зі 130 до 108 (рис. 13.5). Частина великих кооперативів перетворилася на товариства 
співвласників (чес. společenství vlastníků jednotek), змінивши свої статути.  

 

 
 

Рис. 13.5. Кількість великих житлових кооперативів  
у Чеській Республіці у 2002–2011 рр. 

 
У регіональному аспекті найбільша кількість великих кооперативів функціонує в Празі (17), Південно-

моравському (15), Моравсько-Сілезькому (13) й Устецькому краях (10), де сконцентровано великі міста й 
промислові центри. Найменше великих кооперативів (дружеств) нині функціонує в Карловарському (1) та 
Пардубецькому (3) краях (табл. 13.2). Зменшення кількості великих кооперативів призвело до зменшення 
загальної кількості квартир, які перебували у власності цих кооперативів, із 358,4 тис. у 2006 р. до 254,9 тис. 
у 2011 р., хоча до 2006 р. простежено їх зростання (рис. 13.6). У Празі кількість квартир, які перебували у 
власності великих кооперативів, протягом останніх років зменшилася майже втричі (табл. 13.2), проте  в 
Ліберецькому краї й Височіні таке зменшення було невеликим.  

 

 
 

Рис. 13.6. Кількість квартир, які перебували у власності великих   

житлових  кооперативів, у Чеській Республіці у 2005–2010 рр. 
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Таблиця 13.2 
Кількість великих житлових кооперативів* і квартир, які перебувають  

у їхній власності, у краях Чеської Республіки у 2002–2010 рр.** 
 

Край 

Кількість квартир,  
одиниць 

Кількість  
кооперативів 

2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2002 р. 2010 р. 

Прага 26 265 25 803 16 079 13 530 13 643  7 710 22 17 

Середньочеський 24 552 23 085 17 313 14 328 14 585 12 003 10  7 

Південночеський 22 372 19 442 18 379 16 768 13 876 11 699  7  6 

Пльзеньський 13 252 13 476 13 332 13 269 10 524   6 811  7  4 

Карловарський   6 201   5 771   5 292   4 833   3 741   3 425  3  1 

Устецький 56 779 56 103 51 947 48 109 50 835 51 217 15 10 

Ліберецький 17 777 16 864 19 944 18 475 17 620 16 110  7  7 

Краловеградецький 10 743 20 672 19 344 17 474 13 535 13 290  4  5 

Пардубецький 14 278 12 989 12 056 10 738   7 658   8 130   3  3 

Височіна 11 461 13 188 13 851 13 875 13 255 11 963  6  6 

Південноморавський 31 336 34 906 31 759 27 432 21 746 24 317 16 15 

Оломоуцький 21 493 24 491 23 094 21 152 20 226 18 487  8  7 

Злінський 22 502 21 241 17 669 16 761 14 102 14 526  9  7 

Моравсько-Сілезький 72 160 70 405 67 372 62 384 59 535 55 255 13 13 

Чеська Республіка 351171 358436 327431 299128 274881 254 943 130 108 

* Житлові кооперативи з кількістю членів 20 і більше. 
** Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
За міжпереписний період із 2001 до 2011 рр. загальна кількість житлових кооперативів (великих і малих) 

мала тенденцію до збільшення й у 2011 р. становила 9498 (у 2010 р. – 9441), проте кількість малих житлових 

кооперативів останнім часом має тенденцію до зменшення за рахунок їх об’єднання та внаслідок 
приватизації індивідуальними власниками житлових квартир у цих кооперативах і створення товариств 
співвласників житла (рис. 13.7 та табл. 13.3).  

 

 
 

Рис. 13.7. Кількість малих житлових кооперативів у Чеській Республіці у 2002–2011 рр. 

 
Таблиця 13.3 

Кількість малих житлових кооперативів із чисельністю членів менше 20 осіб і квартир,  
які перебували в їхній власності, у краях Чеської Республіки в 2002–2011 рр.* 

 

Край Кількість малих кооперативів, одиниць 

2002 р. 2009 р. 2011 р. 

Прага 4042 4492 4307 

Середньочеський 404 519 499 

Південночеський 335 358 357 

Пльзеньський 149 174 156 

Карловарський 53 74 64 

Устецький 199 279 273 

Ліберецький 162 207 193 

Краловеградецький 274 309 300 

Пардубецький 125 189 182 

Височіна 152 166 165 

Південноморавський 547 1080 1116 

Оломоуцький 203 313 328 

Злінський 62 77 77 

Моравсько-Сілезький 728 1277 1376 

Чеська Республіка 7435 9514 9390 

* Складено за даними Чеського статистичного управління. 
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Найбільша кількість житлових кооперативів характерна для промислово розвинутих регіонів Чехії з 
великими містами на противагу краям із високою часткою сільського населення. Найбільша кількість 
житлових кооперативів функціонує в Празі, Моравсько-Сілезькому, Південноморавському й Середньо-
чеському краях, а найменша – у Карловарському та Злінському краях (рис. 13.8). 

 

 
 

Рис. 13.8. Загальна кількість житлових кооперативів  

у краях Чеської Республіки у 2011 р.  

 
У власності всіх житлових кооперативів у 2011 р. перебувало 518,8 тис. квартир, із яких, за даними 

перепису населення й житла в березні 2011 р., 432,3 тис. були заселеними й на них припадало 11,1 % усіх 
заселених квартир у Чехії. За міжпереписний період (2001–2011 рр.) кількість заселених кооперативних 
квартир зменшилася на 82,5 тис. Найбільше квартир, що перебували у власності великих і малих 
кооперативів, сконцентровано в Празі, Моравсько-Сілезькому, Устецькому, Південномораському та Середньо-
чеському краях, а найменше – у Карловарському й Пльзеньському краях і Височіні (рис. 13.9). 

 

 
 

Рис. 13.9. Кількість квартир, які перебували у власності  
всіх житлових кооперативів у краях Чеської Республіки у 2011 р.  

 
У структурі кооперативів кількісно переважають невеликі кооперативи, у власності яких перебуває від 

20 до 60 квартир (4057 кооперативів) (рис. 13.10), проте найбільше квартир (174,5 тис.) зосереджено в 
кооперативах, які нараховують від однієї до 5 тис. Другі за рейтингом ‒ кооперативи, у власності кожного з 

яких перебуває понад 5 тис. квартир. Загалом вони є власниками 88,6 тис. квартир. Найменше квартир у 
власності малих кооперативів – від однієї до чотирьох (1040 квартир) (рис. 13.11).  

 

 
 

Рис. 13.10. Розподіл усіх житлових кооперативів у Чеській Республіці у 2010 р.  
за кількістю квартир, які перебували в їхній власності 
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Рис. 13.11. Розподіл квартир за категоріями житлових кооперативів  
у Чеській Республіці у 2010 р.  

 
В останньому десятиріччі в структурі кооперативного житлового сектору Чеської Республіки відбулися 

суттєві структурні зрушення через посилення приватизаційних процесів, що привели до збільшення кількості 
товариств співвласників (чес. společenství vlastníků jednotek) із 2002 до 2011 рр. у 3,5 раза (табл. 13.4 і              
рис. 13.12).  

 
 

Рис. 13.12. Динаміка зростання кількості товариств  
співвласників житла в Чеській Республіці у 2002–2011 рр.  

 
Кількість товариств співвласників житлових будинків збільшується за рахунок зміни статусу малих і 

великих кооперативів переважно з перспективою можливості повної приватизації мешканцями своїх квартир, 
оскільки члени кооперативу не мають права особисто розпоряджатися квартирою: продати, подарувати, 
здати в найм або оренду, а також зареєструвати юридичну адресу своєї фірми. Усе залежить від статуту 
самого кооперативу, хоча в деяких випадках бувають послаблення. Продати або подарувати можна не 
квартиру, а свою частку в кооперативі, що є заміною процедури звичайного продажу квартири. Тому нині 
проявляється тенденція до зменшення кількості кооперативів і зміна їхніх статутів на товариства 
співвласників житла. На кінець 2011 р. загальна кількість товариств співвласників досягла 52 672, проте    
3548 новостворених товариств ще не мали у своїй власності жодної заселеної квартири. Найбільшу кількість 
товариств співвласників житлових квартир сконцентровано в Празі (8294 у 2011 р.) та основних промислових 
регіонах країни – Південноморавському, Моравсько-Сілезькому, Середньочеському, Устецькому й Пльзеньському 
краях, а найменше – у Ліберецькому, Пардубецькому, Злінському й Краловеградецькому краях і Височіні  
(табл. 13.4). 

Таблиця 13.4 
Кількість товариств співвласників житла  

у краях Чеської Республіки у 2002–2011 рр.* 
 

Край 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Прага 1531 3687 4261 5022 5914 6827 7727 8294 

Середньочеський 1330 2616 2855 3199 3582 4033 4449 4679 

Південночеський 869 1919 2156 2424 2694 3014 3315 3449 

Пльзеньський 1634 2373 2549 2726 3004 3266 3501 3562 

Карловарський 1443 2242 2340 2495 2657 2831 3019 3021 

Устецький 1169 2355 2500 2651 2851 3085 3485 3627 

Ліберецький 408 1177 1239 1369 1503 1666 1841 1909 

Краловеградецький 506 1385 1559 1802 2001 2221 2448 2566 

Пардубецький 596 1488 1581 1705 1817 1951 2200 2279 

Височіна 715 1215 1299 1439 1587 1776 1979 2056 

Південноморавський 1097 2442 2702 3057 3507 3961 4574 4918 

Оломоуцький 753 1651 1841 2082 2270 2450 2696 2765 

Злінський 909 1717 1793 1895 2053 2205 2428 2493 

Моравсько-Сілезький 1427 2893 3141 3533 3888 4261 4665 4757 

Чеська Республіка 14 387 29 160 31 816 35 399 39 328 43 547 48 327 50 375 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 
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У структурі товариств співвласників житла переважають невеликі товариства, які є власниками від 11 до 
20 квартир (15 505 товариств у 2011 р.) і від п’яти до 10 квартир (13 857 товариств) (рис. 13.13). Третю 
позицію в рейтингу товариств займають товариства з кількістю квартир від 21 до 40 одиниць. Зі збільшенням 
кількості квартир, які перебувають у їхній власності, зменшується кількість таких товариств. Так, 50 товариств 
співвласників мають у своїй власності по понад 300 квартир, тоді як 31 ‒ 1–4 квартири (рис. 13.13).  

 

 
 

Рис. 13.13. Розподіл товариств співвласників у Чеській Республіці 
у 2011 р. за кількістю квартир, які перебувають у їхній власності  

 

Загалом у 2011 р. у власності всіх товариств співвласників перебувало 1199 тис. квартир. Найбільшою 
їх кількістю володіли товариства з величною квартирного фонду від 21 до 40 квартир – 367,6 тис. (30,6 % від 
усієї кількості квартир товариств). У власності товариств із кількістю квартир від 11 до 20 одиниць 
перебувало 231,6 тис. квартир, або 19,3 %. У власності великих товариств поки що перебуває незначна 
частка житлового фонду. 

Отже, житлово-комунальне господарство Чехії розвивається стабільно. Ринок житла характеризується 
перевищенням пропозиції над попитом. Дефіцит купівельної спроможності робить нерухомість Чехії цікавою 
для іноземців. Статистика динаміки росту й падіння вартості на квартири засвідчує, що вигідними та 
прибутковими вкладами залишаються об’єкти житла, куплені іноземними громадянами в Празі й 
Середньочеському краї. Найбільшим попитом на ринку житла користуються однокімнатні й двокімнатні 
квартири та бізнес-будинки й будинки економ-класу в приміській зоні Праги. Рентабельним бізнесом є 
здавання нерухомості в оренду. Житло, куплене в Чехії, дає право на отримання візи й у майбутньому ‒ на 
набуття громадянства. Характерна риса розвитку житлово-комунального господарства Чехії – висока якість 

житла та високий рівень його забезпеченості комунальними послугами. 
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РОЗДІЛ ХIV. СФЕРА ПОСЛУГ  
 

14.1. Фінансова система   
 

14.1.1. Фінанси Чехословаччини до реформи 1991 року й після неї 

 
До «Оксамитової революції» в листопаді 1989 р. система бюджетних надходжень у Чехословаччині 

ґрунтувалася переважно на відрахуваннях державних підприємств до національного бюджету. Плановані 
центром капіталовкладення компенсувалися (значною мірою) за рахунок бюджетних субсидій. Податки на 
дохід поєднувалися з податками на фонд зарплати. Для недержавних організацій податки на загальний дохід 
були замінені на спеціальні  прибуткові податки досить складної структури. 

Податки, сплачувані громадянами, становили лише допоміжне джерело надходжень до державного 
бюджету. Найзначнішим із них був податок на зарплату, що структурно відрізнявся від стандартного податку 
на доходи фізичних осіб. Його прогресія закінчувалася на рівні, який нижчий від середньої зарплати. Із цієї 
причини середня ставка податку з урахуванням віку платника та кількості утриманців більше залежала від 
соціального становища платника податку, ніж від рівня його доходів.  

Бюджетний баланс у 1993 р. в Чехії був таким (у % до ВВП): сума доходів – 49,0, сума витрат –                 
48,5, бюджетний баланс – +0,5 %. Основні видатки бюджету спрямовувалися на соціальні потреби, на 
розвиток економіки, туризму, дотації місцевим бюджетам. Збирання доходів у Чеській Республіці за 1995 р. 
характеризують дані таблиці 14.1. 

Таблиця 14.1  
Доходи бюджету Чеської Республіки в 1995 р.* 

 

Стаття доходу Частка в бюджетному доході, % 

Акцизний податок, що містить: 32,48 

     податок на додану вартість 20,63 

     податок на споживання 11,85 

Податок на доходи, що містить: 28,00 

     податок на доходи фізичних осіб 15,18 

     податок на доходи підприємств 12,82 

Податок на власність, що містить:   2,11 

     шляховий податок   0,79 

    податок на нерухомість   0,66 

    податок на спадщину, дарування, на передачу нерухомості   0,66 

Мито  3,59 

Соціальне страхування 33,83 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
Обсяг дефіциту державного бюджету в Чехії (у % до ВВП) склав у 1999 р. – 1,8 %, у 2000 р. – 4,9 %, у 

2001 р. – 9 %. У 2001 р. структура державного боргу в Чехії була такою: 97 % – внутрішній борг, 3 % – 
зовнішній борг. Структуру доходів місцевих бюджетів у Чехії відображено в таблиці 14.2. У структурі доходів 
майже половину всієї суми складали трансфери вищестоящих бюджетів.  

Таблиця 14.2 
Доходи місцевих бюджетів у Чеській Республіці у 2001 р.,  % до суми 

 

Місцеві податки  Частка в доходах, % 

Плата за користування муніципальною власністю й різні збори 12 

Трансферти вищестоящих бюджетів  45  

Позики (місцеві)  11 

Інші доходи  16 

Разом 100 

 
14.1.2. Загальна характеристика податкової реформи та податкової системи 

 
Основні закони, які стали основою для податкового кодексу в Чеській Республіці, набули чинності в 

день проголошення незалежної Чеської Республіки 1 січня 1993 р. Податкову реформу розділено на три 
послідовні стадії. На першій зусилля зосереджувалися переважно на «косметичних» змінах у чинній системі 
бюджетних надходжень задля її кращого пристосування до нових процесів в економіці. Ці зміни були 
спрямовані на підтримку приватного бізнесу, що зароджувався. На початку 1991 р. ставки податків з обороту 
уніфіковані введенням трьох базових ставок. Друга стадія фактично присвячувалася підготовці нової 
податкової системи, а третя розпочалася введенням у 1993 р. щойно розробленої податкової системи. Ця 
нова система представлена не лише новими назвами й концепціями оподаткування, а й цілком новою 
адміністрацією.  

Податковим законодавством Чехії встановлено, що особи, які займаються на території Чехії і 
підприємницькою, і будь-якою іншою діяльністю, яка приносить дохід, повинні здійснювати відповідні 
податкові виплати до чеської казни. 



 
461 

У Чехії немає окремого законодавства, яке регулює малий бізнес, а також немає спрощеної системи 
оподаткування й обліку та єдиного податку, фіксованого податку для сільгоспвиробників, проте стандартною 
для всіх підприємств є система оподаткування з пільгами для суб’єктів підприємництва з невеликими 
оборотами, а також велика кількість реально діючих державних програм із підтримки малого бізнесу. 

Податкове відомство – структурний підрозділ Міністерства фінансів Чехії. Податковий інспектор 
називається керуючим податками. Контакти з керуючими податків обмежуються поданням звітів 1–4 рази на 
рік (залежно від діяльності підприємства).  

Класифікація податків, що стягуються в Чехії: 
1. Непрямі податки (на товари та послуги): 
– податок на додану вартість; 
– акцизні податки на окремі споживчі товари: податок на паливо;  
– податок на алкогольні напої;  
– податок на тютюнові вироби. 
2. Прямі податки: 
– податки на дохід: податок на дохід фізичних осіб; податок на дохід підприємства – юридичної особи; 
– податки на власність: податок на нерухоме майно – податок на землю; податок на будівлі; шляховий 

податок; податок на спадщину; податок на дарування; податок на передачу нерухомого майна. 
Суттєву частку бюджетного доходу складають соціальне страхування та внесок до державного 

страхування зайнятості.  
Закон передбачає, що всі наймані робітники, а також самостійні працівники підлягають страхуванню. У 

випадку найманих працівників базою оподаткування є їхній повний заробіток (ураховуючи всі види доходів 
натурою від наймача). Шкала страхових внесків лінійна. Приблизно четверту частину страхового внеску 
вилучають із зарплати працівника, решту сплачує працедавець. Перерахування обох цих частин здійснює 
працедавець. Для підприємця за базу береться 35 % податку на доходи підприємства, а загальний 
страховий внесок складається із внеску найманого працівника та працедавця. 

І для окремих осіб, і для підприємців частину загальної суми податків складають страхові відрахування 
в державну систему охорони здоров’я, хоча ці доходи мають спеціальне призначення (компанії страхування 
на випадок захворювання) і не становлять державних доходів у точному значенні цього слова. Обрахунок 
страхових внесків на охорону здоров’я здійснюється на тій же основі, що й на соціальне страхування. Ці 
внески також розподіляються між працівниками та працедавцями у відношенні один до двох. Їх сплачують й 
інші індивіди, які не належать до соціальних груп, звільнених від сплати страхових внесків, як такі, що не 
мають ні трудових, ні підприємницьких доходів (пенсіонери, діти, студенти, матері з малими дітьми й без 
власних доходів та ін.). 

У 2004 р. в Чехії прибутковий податок і внески працівників і роботодавців на соціальне забезпечення 
склали 43,6 % вартості робочої сили, у тому числі прибутковий податок – 8,4 %, внески на соціальне 
страхування працівника – 9,3 %, а роботодавця – 25,9 %. За паритетом купівельної спроможності вартість 
робочої сили у 2004 р. в Чехії за рік склала 19 395 дол. США. 

Більшість податків надходить до державного бюджету, але всі податки на нерухоме майно та більшість 
– на дохід фізичних осіб складають основу бюджетів місцевих органів самоврядування. Починаючи з          
1996 бюджетного року, до місцевих бюджетів надходить трохи зменшена частка податків на дохід фізичних 
осіб. Це зменшення компенсують хоча й невеликі, але стабільні податки на доходи підприємства. Загальне 
страхування на випадок захворювання, яке також здійснюється через обов’язкові виплати від підприємців, 
складає дохід головної компанії страхування на випадки захворювання, а відтак й інших компаній 
страхування на випадок захворювання. 

 
14.1.3. Особливості стягнення податків 

  
Податки на доходи юридичних і фізичних осіб. Податок на доходи юридичних осіб визначається на 

основі Закону № 5К6/1992 «Про податки з доходів» із відповідними змінами та доповненнями. 
Усі юридичні особи є платниками податку на доходи, крім Центрального банку Чехії. Платники з 

юридичною адресою на території Чехії зобов’язані сплачувати податок із доходів, одержуваних як на її 
території, так і за кордоном. Платники, у яких немає юридичної адреси на території Чехії, зобов’язані 
сплачувати податок тільки від доходів, отриманих на території Чехії. 

Базою оподаткування є доходи від усіх видів діяльності й доходи від розпорядження всім майном, якщо 
в законі немає інших прямих указівок. 

Основна ставка податку на доходи юридичних осіб становить 31 % (§ 21). Базу оподаткування цього 
податку зменшують на суму збитків попередніх періодів (§ 34,1), а також на суму спонсорських дарунків за 
умови, якщо вони становлять не менше 2000 крон, але не більше 2 % оподатковуваної основи (§ 20,8). Для 
інвестиційного, пайового й пенсійного фондів ставка податку становить 25 % бази оподаткування, зниженої 
на статті, зазначені в законі. 

Положення цього закону регулюють розрахунок амортизації матеріальних і нематеріальних активів. 
Майно вартістю до 40 тис. крон належить до малоцінних та швидкозношуваних предметів (за класифікаціїєю 
обліку країн СНД), вартість, якого відносять до витрат відразу після його придбання. 

Порівняно висока ставка податку на доходи компенсується можливістю віднесення на витрати 
підприємства частини особистих витрат засновників фірм (плати за наймання квартири, витрат на утримання 
особистого автомобіля, оплати відряджень). Можливість віднесення на витрати підприємства більшості 
витрат призводить до того, що практично всі новостворені фірми не сплачують податок із доходів. 
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У всіх випадках до річного балансу не входять такі витрати, як неустойка, штрафи, основний капітал 
фірми, збиток більший, ніж гроші, отримані за договором страхування, утрати на презентації, подарунки до 
2000 крон (школам, лікарням). 

Щодо податків і відрахувань соціального характеру, пов’язаних із фондом оплати праці, то чеська фірма 
сплачує до бюджету податок із нарахованої заробітної плати в розмірі 35 %. Крім того, фірма перераховує з 
нарахованої найманому робітнику заробітної плати на соціальне страхування – 8 %, на медичне страхування 
– 4,5 %, прибутковий податок – від 15 %. Свій річний баланс фірма повинна подати до податкового органу до 
31 березня поточного року, наступного за звітним. При затримці на місяць (до 30 квітня) сплачується штраф 
5000 крон і більше. Термін подання річного балансу фірми може бути перенесено й до 30 червня року, 
наступного за звітним, але лише за умови, якщо його готує та здає податковий фахівець, який має на це 
спеціальну ліцензію, про що слід повідомити податкову інспекцію до 31 березня. 

Податок із доходів фізичних осіб визначається на основі Закону № 586/1992 «Про прибутковий 
податок» із відповідними змінами й доповненнями. Ставки податку наведено в таблиці 14.3. 

Таблиця 14.3 
Оподатковувана основа прибуткового податку з громадян 

 

Оподатковувана основа, крони Податок  

0–109 200 15 % 

109 200–218 400 16 380 + 20 % від суми, що перевищує 109 200 крон 

218 400–331 200 38 220 + 25 % від суми, що перевищує 218 400 крон 

331 200 і більше 66 420 + 32 % від суми, що перевищує 331 200 крон 

 
Предметом прибуткового податку з фізичних осіб є доходи від найманої праці й посадового окладу, від 

підприємницької або іншої незалежної дохідної діяльності, доходи від капіталу, оренди та інші. Доходом не 
вважаються дохід від придбання акцій, спадщини, дарчого переказу нерухомості, рухомого майна, кредити й 
позички, а також інші доходи передбачені законом. 

Оподатковувану основу прибуткового податку з громадян зменшують на: 
– 38 040 крон на кожного платника на рік (кожного місяця – у розмірі однієї дванадцятої від цієї суми)     

(§ 15.1 а); 
– 23 520 на рік за кожну дитину (до 26 років) (кожного місяця – у розмірі однієї дванадцятої від цієї 

суми); 
– 21 720 на рік за непрацюючу особу (кожного місяця – у розмірі однієї дванадцятої від цієї суми). 
Податковий період у Чехії – календарний рік. Протягом календарного року фізичні та юридичні особи 

повинні вносити аванси з прибуткового податку до бюджету. Аванси з прибуткового податку вносять:   
– кожні півроку, якщо розмір податку з доходу платника, отриманого з моменту  подання останньої  

декларації, перевищив 20 тис. крон, але не перевищив 100 тис. крон; 
– щокварталу, якщо розмір податку з доходу платника перевищив 100 тис. крон, але не перевищив              

10 млн крон; 
– щомісяця, якщо податок із доходу платника перевищив 10 млн крон; 
– авансові платежі не вносять, якщо податок із доходу платника за звітний період не перевищив            

20 тис. крон. 
Податкову декларацію про доходи за календарний рік повинен подавати кожен громадянин Чехії або 

іноземець, який прожив на території Чехії не менше 183 днів у році безперервно чи з інтервалами. Податкова 
декларація не подається, якщо річний дохід фізичної особи не перевищив 10 тис. крон або дохід отримано 
фізичною особою від найманої праці чи посадового окладу. Податкову декларацію зобов’язаний пред’явити 
кожен громадянин Чехії, якщо він одержує дохід із джерел за кордоном. 

У Чехії багато вчених виступають за введення єдиної ставки податку на доходи фізичних осіб на рівні  
15 % (за прикладом Росії). Один із чинників уведення такої ставки – необхідність скорочення виплат 
заробітної плати за допомогою тіньових схем, що забезпечить розширення бази оподаткування та збільшить 
податкові надходження до бюджету. 

Податок на додану вартість. Податок визначається на основі Закону № 588/1992 «Про податок на 
додану вартість» із відповідними змінами й доповненнями. 

Податок на додану вартість (ПДВ) – основний компонент податкової системи. Обкладанню ним 
підлягають внутрішній товарообіг й імпорт товарів на територію Чехії. Предмет оподаткування – передбачені 
законом види діяльності, що здійснюються як за платню, так і безкоштовно. 

Платниками ПДВ є особи, обіг яких за три останніх місяці перевищив суму 750 тис. крон. Протягом          
25 днів після закінчення податкового періоду платник повинен пред’явити фінансовим органам податкову 
декларацію. 

Компанії, грошовий обіг яких не перевищує 750 тис. крон протягом трьох місяців, можуть не 
реєструватися платниками ПДВ і не розраховувати величину податку (§ 5). Від податку звільнено радіо- й 
телекомпанії, фінансову діяльність, страхування, виховання й освіту, медичні послуги та товари, вивезення 
товарів за кордон. 

Ставка податку на додану вартість залежить від виду діяльності (торгівля або надання послуг). ПДВ  
сплачується щомісяця при річному обороті понад 10 млн крон й один раз на квартал при обороті менше             
10 млн крон у рік. 

Під час експорту товарів і послуг за межі країни сплачений податок повертається експортеру (§ 45.1). 
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Податок на нерухомість визначається на основі Закону № 338/1992 «Про податок на нерухомість» із 
відповідними змінами та доповненнями. Предметом податку є земельні ділянки й будівлі.  

Податок із земельних ділянок. Податки стягуються з ділянок, занесених до кадастру нерухомості 
Чехії. Платником додатку є власник ділянки або будівлі. Орендар не є платником податку, але він виступає 
його гарантом. 

Об’єкт для податку з ділянок орної землі, виноградників, городів – ціна; вона визначається множенням 
дійсної площі ділянки у квадратних метрах на середню вартість одного квадратного метра відповідно до 
чинних державних розцінок. Об’єктом податку з ділянок не є ділянки в розмірі основи будівлі. 

Податкова ставка з орної землі, виноградників, садів і городів становить 0,75 % вартості на рік. Із луків і 
пасовищ, лісів та ставків із рибним промислом податкова ставка складає 0,25 % вартості на рік. 

Основна податкова ставка для інших ділянок за один квадратний метр становить у разі забудованих 
площ і дворів 0,10 крон, будівельних ділянок – 1 крона, інших площ – 0,10 крон
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Податок із будівель. Ставка податку для окремих будівель за один квадратний метр забудованої 
площі становить для житлових будинків 1 крону (понад 16 кв. м); будинків для індивідуального відпочинку та 
сімейних – 3 крони; гаражів – 4 крони; будівель для підприємницької діяльності при первинному 
сільськогосподарському виробництві й підприємств промисловості, будівництва, транспорту, енергетики та 
іншого сільськогосподарського виробництва – від 1 до 5 крон. Об’єкт для податку з будівель – площа основи 
надземної частини будівлі у квадратних метрах, збільшена на 0,75 крони на кожен квадратний метр за кожен 
наступний надземний поверх, якщо площа цього поверху перевищує дві третини забудованої площі. 

Основну податкову ставку з ділянок або будівель множать на коефіцієнт, величина якого залежить від 
розміру населеного пункту, у якому розміщено цю земельну ділянку або будівлю, та його комерційної 
важливості. 

Зазначені коефіцієнти такі: 0,3 – у населених пунктах від 300 до 600 жителів; 2 – у населених пунктах 
від 10 тис. до 25 тис. жителів; 3 – у населених пунктах понад 50 тис. жителів і в містах Франтішкови Лазнє, 
Маріанське Лазнє, Подебради; 4,5–5,0  – у м. Прага. 

Податкову декларацію платник зобов’язаний пред’явити відповідній податковій інспекції до 31 січня 
податкового періоду. 

Споживчий податок – акцизи – визначається на основі Закону № 587/1992 «Про споживчі  данини 
(акцизи)» з відповідними змінами та доповненнями. Споживчим податком за фіксованими ставками за 
одиницю продукції (літр, пачка, кг) обкладаються паливно-мастильні матеріали, алкоголь, пиво, вино й 
тютюн. Податок визначається за кількістю фізичних одиниць виготовленого чи імпортованого товару. Ставки 
податку фіксовані та диференційовані відповідно до виду й категорії товару. У випадку експорту товару 
експортер має право на відшкодування сплаченого податку. 

Цьому оподаткуванню підлягають такі товари широкого вжитку: 
– паливо (особливо бензин, нафта та нафтопродукти для опалювання). Цікаво, що з 1996 р. знижка на 

неетильований бензин не застосовується; 
– лікеро-горілчані вироби; 
– вино (податок на вино дуже невеликий, що сприяє захисту вітчизняного виробництва); 
– пиво (у перерахунку на алкогольні одиниці цей податок трохи більший, ніж на вино, але все ж дуже 

низький). Пиво є традиційним напоєм у Чехії й будь-які зміни в його ціні завжди викликають опір населення. 
Очевидно, тому ставка цього податку не підвищувалася (на відміну від лікеро-горілчаних виробів). Із 1995 р. 
ця ставка диференційована залежно від річних обсягів виробництва напою. Диференціювання має на меті 
заохочення виробництва пива як традиційного національного напою та важливої експортної продукції; 

– тютюнові вироби. Ставки цього податку щороку підвищуються, але вони все ще низькі, порівняно з 
більшістю західноєвропейських країн.  

Дорожній податок. Дорожній податок сплачують власники автотранспорту (як юридичні, так і фізичні 
особи). Його величина залежить від об’єму двигуна машини й кількості осей для тракторів, вантажівок та 
автобусів. 

Річний розмір податку на об’єм двигуна машини такі: 
– до 800 см

3
 – 1200 крон; від 800 до 1250 см

3
 – 1800 крон; від 1250 до 1500 см

3
 – 2400 крон; від 1500 до 

2000 см
3
 – 3000 крон; від 2000 до 3000 см

3
 – 3600 крон і понад 3000 см

3
 – 4200 крон. 

Податки зі спадщини, подарунків і переведення нерухомості. Для цілей оподаткування спадщини, 
подарунків та переведення нерухомості одержувачі поділяються на три групи: 

– І група: прямі родичі й подружжя – ставка податку на подарунки становить від 1 % при сумі подарунка 
до 1 млн крон, до 5 % , якщо сума перевищує 50 млн крон; 

– ІІ група: брати й сестри, дядьки та тітки, племінники – ставка податку на  подарунки становить від 3 до    
12 %, відповідно; 

– ІІІ  група: інші фізичні та юридичні особи – ставка податку на подарунки становить  від 7 до 40 %. 
Ставка податку на спадщину складає 50 % від відповідної ставки податку на подарунки. При цьому 

прямих родичів та подружжя від сплати цього податку звільнено. 
Рухоме майно й фінансові внески у вигляді банківських депозитів і цінних паперів не підлягають 

оподаткуванню податком на спадщину та подарунки, якщо їхня вартість не перевищує 1 млн крон на кожного 
одержувача з І групи (тільки для подарунків), 60 тис. крон – із II групи і 20 тис. крон – із III групи. Зі спадщини 
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й подарунків, що перевищують ці суми, податок утримується за ставками, зазначеними вище. Ставка податку 
з переведення нерухомості становить 5 % від її вартості в усіх випадках. 

Податкову систему Чеської Республіки завершує Закон про податкову адміністрацію, у якому визначено 
права та обов’язки і платників податків, і працівників податкової адміністрації. Платники податків зобов’язані 
самостійно реєструвати інформацію щодо своїх індивідуальних податків, що є унікальним явищем серед 
країн ОЕСР. 

Податкові санкції в країні досить суворі (штраф за неповну сплату податків може більш як у чотири рази 
перевищувати суму власне податку). Суб’єкт оподаткування, зазвичай, не має права зменшувати свій 
податок, навіть якщо виявляється, що він сплатив більше, ніж повинен. 

Після входження Чехії до ЄС у травні 2004 р. в податкову систему цієї країни внесено зміни, які 
відповідають нормативам ЄС. Це призвело до збільшення величини низки податків і зборів. 

 
14.1.4. Міжбюджетні відносини до вступу Чехії в ЄС 

 
У 1990-ті рр. XX ст. відбувалися зміни в доходах і видатках місцевих бюджетів, які суттєво залежали від 

надходжень центру. За даними національної статистики, видатки субнаціональних урядів становили в цей 
період 11,4 % відносно до ВВП, 23,2 % до видатків зведеного державного бюджету (1998 р.). 

Послуги, які надають муніципалітети, поділяються на обов’язкові та добровільні. Перелік перших 
визначається законом «Про муніципалітети». До кола основних завдань муніципалітетів включено 
дошкільну освіту та 9-річну школу (при цьому оклади вчителів виплачуються з національного бюджету), 
соціальні послуги індивідам (допомога пенсіонерам на проживання, будинки для осіб похилого віку й 
інвалідів, дитячі будинки), житлове господарство, водопостачання, збирання та переробку сміття, 
громадські парки, місцевий транспорт, газо- й електропостачання, експлуатацію місцевих доріг, охорону 
громадського порядку та безпеку. Значну частину послуг надають комунальні підприємства в кооперації з 
приватними фірмами. 

До необов’язкових віднесено послуги в культурній сфері (бібліотеки, заклади культури), організацію 
відпочинку тощо. Ці послуги надаються насамперед у крупних містах, які мають більше фінансових 
можливостей. 

Незважаючи на те, що муніципалітети отримують близько 70 % доходів із власних джерел, витрачати їх 
вони змушені відповідно до центральних указівок. 75 % їхніх доходів призначені для фінансування 
податкових округів та здійснення обов’язкових видатків (наприклад соціальних виплат) і лише 25 % – для 
визначених безпосередньо муніципалітетами потреб. Існує також великий розрив між видатковими 
потребами й фактичними доходами муніципалітетів. Проявом цього є досить значний вертикальний 
дисбаланс: частка місцевого уряду в сукупних доходах сектору державного управління набагато менша, ніж у 
видатках. Це зумовлено, зокрема, тим, що приписи законодавства більш придатні для крупних (міських) 
муніципалітетів. 

Упродовж другої половини 1990-х рр. відзначалося зростання частки місцевого уряду в доходах 
зведеного державного бюджету Чеської Республіки (табл. 14.4). 

Таблиця  14.4 
Частки державного та місцевих бюджетів у доходах  

зведеного бюджету Чеської Республіки в 1993–1999 рр. 
 

Бюджет 
 
 
 
 
 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Державний  
 
 
 
 

85,4  80,5  78,3  79,6 
  

79,1  8,6  
 

9,2  
 Місцеві  

 
14,6 19,5 21,7 20,4 20,9 21,4 20,8 

 
Податкова реформа 1993 р. заклала основи для подальшого розвитку муніципальних фінансів Чехії. 

Закон «Про бюджетну систему» (1990, із доповненнями 1992, 1997 рр.) передбачав такі види доходів, які 
надходять до бюджетів муніципалітетів: доходи від комунального майна, підприємств та фінансових активів, 
податок на нерухомість, розщеплення прибуткового податку з громадян (ППГ), частка надходжень від 
податку на доходи підприємців, які розмістили свої підприємства на території муніципалітету (за нормативом 
10 %; Прага, Брно, Острава та Пльзень – 70 %), 20 % надходжень від податку на доходи підприємців на 
території податкового округу (розподіляється пропорційно чисельності мешканців, окрім Праги, Брно, Острави й 
Пльзеня), 20 % від прибуткового податку з підприємств країни (ППП) – пропорційно чисельності мешканців. 
Крім того, вони мають право отримувати адміністративні платежі, кредити та позики, субсидії від державного 
бюджету й державних фондів, субсидії від окружних державних адміністрацій. 

 Доходи місцевого уряду складаються здебільшого з податкових доходів (табл. 5). Слід зазначити, що 
податки в Чехії можуть запроваджуватися лише центральним урядом; навіть запровадження «місцевих» 
податків окремим муніципалітетом повинно бути узгоджено з відповідними центральними установами. 

Найвагомішим закріпленим податком є податок на нерухомість, але можливості варіювати його ставки є 
досить обмеженими. Інший закріплений за місцевим урядом податком, структура якого повністю 
визначається центром, – податок на підприємницьку діяльність.                                                                                                                                               

«Місцеві» податки характеризуються тим, що представницькі органи не можуть визначати податкову 
базу, ставки, винятки з оподаткування, оскільки всі податки в Чехії є державними. Більшою можливістю 
автономії характеризуються місцеві збори та податок на майно, проте їх частка в доходах місцевого уряду 
досить незначна.  
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Структура доходів муніципалітетів на середину 1990-х рр. виглядала таким чином: податки – 41 %, 
державні субсидії на базові інфраструктурні та соціальні потреби, а також гранти із державних цільових 
фондів – 22 %, плата за комунальні й транспортні послуги – 10 %; кредити, позики та інші – 27 %. Із 1995 р. 
відбулося зростання частки податкових доходів (табл. 14.5) переважно за рахунок податкових розщеплень. 

 
Таблиця 14.5  

Структура доходів місцевих урядів Чеської Республіки  
в 1996–1999 рр., млн крон* 

 

Вид 
доходу 

 
 

1996 1997 1998 1999 

млн крон % млн крон % млн крон % млн крон % 

Податкові доходи 72,7 44,7 76,4 51,9 83,3 1,5 90,2 56,1 

  -  П П Г  50,8 31,4 54,5 37,0 58,6 36,2 65,7 40,9 
  -  П П П  14,1   8,7 13,4   9,1 16,2 10,0 15,6   9,7 
Податок на нерухомість   4,0   2,5   3,9   2,7   4,1   2,5   4,2   2,5 

Неподаткові доходи 21,3 13,2 23,2 15,8 24,7 15,3 25,6 15,9 

Капітальні доходи   7,2   4,4   9,9   6,7 13,3   8,2   9,5   5,9 
Державні субсидії, разом 60,3 37,3 37,6 25,6 40,4 25,0 36,9 22,8 
  - поточні гранти 53,3 33,0 23,3 15,8 24,9 15,4 25,3 15,6 

  - інвестиційні гранти   4,9   3,0   9,9   6,7 10,8   6,7 11,4   7,2 

Разом  161,7 100,0 147,1 100,0 161,8 100,0 158,5 100,0 

             * Складено за даними Чеського статистичного управління 

  
Із 1993 р. місцеві уряди отримували 100 % прибуткового податку з громадян  (тому їхні доходи зростали 

швидше, ніж доходи центрального уряду). Із 1996 р. прибутковий податок із громадян став розщепленим, а 
натомість субцентральному уряду надано частку в прибутковому податку з підприємств (20 %). При цьому 
відбулося короткочасне падіння частки місцевого уряду в сукупних доходах сектору державного управління 
(табл. 14.5). Надходження від прибуткового податку з підприємств розподілялося пропорційно населенню. 
Прибутковий податок із громадян  розподілявся за принципом походження між округами, а всередині округів – 
пропорційно населенню. 

На початку XXI ст. у місцевих фінансах відбулися суттєві зміни. Місцеві бюджети, або так звані 
територіальні бюджети, як офіційно іменуються вони в законодавчих актах ЧР (чес. «uzemni rozpocty») на 
сучасному етапі включають бюджети країв (областей) та бюджети населених пунктів (муніципалітетів). 
Донедавна до цієї місцевої бюджетної групи входили й окреси (райони), які з початку 2004 р. фактично 
ліквідовано внаслідок переходу в Чехії до дворівневої системи адміністративно-територіального 
управління. 

Формування й використання регіональних та місцевих бюджетів у ЧР постійно моніторується 
відповідними державними та самоврядними органами всіх рівнів. Міністерство фінансів ЧР щорічно 
здійснює узагальнюючий аналіз господарювання чеських країв і населених пунктів. Результати цього 
аналізу засвідчують, що впродовж 2001–2002 рр. виконання місцевих (територіальних) бюджетів мало 
певні проблеми і загалом у країні вони були дефіцитними. 

Аналіз наведених у таблиці 14.6 даних засвідчує, що основну частину – майже половину обсягу 
щорічних надходжень до локальних і регіональних бюджетів ЧР – становлять податкові платежі. 
Основними позиціями є податки з доходів фізичних і юридичних осіб, а також податок на додану вартість 
(ПДВ). Так, за підсумками господарювання у 2002 р., із-поміж 109,7 млрд крон податкових надходжень до 
місцевих (територіальних) бюджетів податки з доходів фізичних осіб становили 32,3 млрд крон, 
юридичних – 23,5 млрд крон, а ПДВ – 36 млрд крон. 

Таблиця 14.6 
Структура місцевих (територіальних) бюджетів Чеської Республіки  

у 2001–2002 рр., млн чеських крон 
 

Показник 2001 р. 2002  р. 

Доходи в цілому 194 983 239 598 

Податки    88 840 109 719 

Неподаткові платежі    22 876   24 289 

Дивіденди    10 592   11 626 

Отримані дотації з держбюджету   72 614   94 017 

Видатки в цілому  206 171 243 884 

Поточні витрати  141 039 173 054 

Капіталовкладення                                         65 132   70 829 

Баланс  - 11 188  -4 286 

 

Згідно з розрахунками фахівців фактичний розподіл податкових надходжень між центральним – 
державним бюджетом і місцевими (територіальними) бюджетами в абсолютному виразі у 2001 р. був 
таким: 598,9 млрд крон – державний, 8,8 млрд крон – місцеві (територіальні) бюджети; а у 2002 р. – 
відповідно, 628 і 109,7 млрд крон, тобто загалом у середньому за співвідношенням 6 до 1. Водночас у 
розпорядженні місцевих (територіальних) бюджетів залишалося майже 25 % податку з доходів фізичних осіб 
та третина ПДВ. 
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Другим важливим складником поповнення бюджетів регіонального й локального рівнів упродовж 
тривалого часу залишаються дотації й трансферти з центрального та державного бюджету ЧР. Так, у 
2001–2002 рр. вони становили 37–39 % від загального обсягу надходжень до бюджетів цих рівнів. Після 
вступу ЧР до ЄС у 2004 р. ще одним важливим джерелом надходжень до місцевих (територіальних) 
бюджетів стали кошти структурних і спеціалізованих фондів Євросоюзу. 

Аналіз витрат місцевих (територіальних) бюджетів ЧР засвідчує, що найбільшими є дві статті затрат. 
Перша – комунальне господарство, на утримання якого регіони та населені пункти країни, наприклад, у     
2002 р. спрямували 39,6 млрд крон із 243,9 млрд крон загальних витрат. Друга – фінансування установ й 
організацій бюджетної сфери, тобто закладів системи освіти, охорони здоров’я тощо. Витрати за цією 
статтею у 2002 р. становили 64,4 млрд крон (26 %). Слід прогнозувати подальше зростання в абсолютному й 
відносному виразі витрат другої групи, оскільки з початку 2004 р. у в Чехії, відповідно до розподілу 
компетенцій та майна між центром і регіонами, ці заклади й установи повністю перейшли на утримання країв 
і населених пунктів (громад). 

У зв’язку з необхідністю значних додаткових коштів, необхідних краям і населеним пунктам для 
утримання переведених на них державою об’єктів соціальної сфери, у законопроекті про державний бюджет 
ЧР на 2005 р. заплановано передбачити суттєве зростання питомої ваги – із 3,1 до 15,6 % загальної маси 
зібраних у регіоні податкових й інших платежів, які залишаються в розпорядженні краю (надходять до його 
бюджету). 

14.1.5. Регіональні бюджети 

 
Регіональні бюджети в Чехії формуються на рівні країв. Зараз існує 14 країв, уключаючи столицю –            

м. Прагу зі статусом окремого краю. Край – основна й найвища територіальна самоврядна одиниця в країні. 
Він має власний бюджет, який затверджується регіональним парламентом – представництвом краю. 

Основні джерела формування бюджету краю: 
– податкові надходження в частині пропорції, визначеної зокрема Законом № 250/ 2000 Кодексу законів 

Чеської Республіки, у т. ч.: а) податки з доходу фізичних осіб; б) податки з доходу юридичних осіб; в) ПДВ;     
г) інші платежі; ґ) податок із нерухомості; 

– неподаткові платежі: а) доходи від власної господарської діяльності; б) платежі бюджетних 
організацій; в) орендні платежі; доходи від продажу майна; 

– дотації, отримані з державного бюджету й державних фондів.  
У розрізі регіональних бюджетів конкретних країв ЧР становить інтерес аналіз доходів і видатків, 

наприклад, Краловеградецького краю за бюджетом 2004 р., згідно з даними офіційного сайту краю в 
мережі Інтернет (табл. 14.7). 

Таблиця 14.7 
Бюджет Краловеградецького краю у 2004 р., тис. крон* 

 

Показник 2004 р. 
Надходження в цілому   2 621 881  

Податки      710 000  
Неподаткові платежі      142 915  
Дотації, отримані з держбюджету  1 768 966  

Видатки в цілому  2 630 336  

Поточні витрати  2 364 827  

Капіталовкладення                        15 547  

        * Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
Згідно з даними таблиці 14.7, податкові надходження – 710 млн крон – становили майже третину 

надходжень до регіонального бюджету Краловоградецького краю у 2004 р. А разом із 1,769 млрд крон 
дотацій із державного бюджету вони становили понад 90 % доходної частини Краловоградецького краю у 
вказаному році.  

Таблиця 14.8 
Бюджет Середньочеського краю у 2001–2004 рр., тис. крон* 

 

Показник 2001 2002 2003 2004 

Податкові надходження  ...  1 266 790   1 414 622   1 530 000  

Інші надходження       15 167       95 510       153 990      316 218  

Власні доходи       15 167  1 362 300    1 568 612   1 924 218  

Держбюджетні і дотації  1 100 205  3 103 624  10 233 217  10 284 610  

Доходи в цілому  1 115 372  4 465 924  11 801 829  12 208 828  

Видатки в цілому         1 099 253 4 083 572        11 008 240  12 208 828 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
Динаміку бюджету іншого – Середньочеського – краю засвідчують такі дані за 2001–2004 рр., згідно з 

даними офіційного сайту краю в мережі Інтернет (табл. 14.8). Як підтверджують матеріали таблиці 14.8, 
бюджет Середньочеського краю тривало залишається профіцитним, однак аналіз засвідчує, що у                   
2003–2004 рр. позитивне бюджетне сальдо регіону забезпечувалося переважно за рахунок суттєвого 
зростання дотацій із загальнодержавного до регіонального бюджету. Різке збільшення дотаційних 
надходжень із центру в Середньочеський край упродовж двох цих років обумовлене, з-поміж іншого, 
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згадуваним вище переходом об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я тощо на регіональний і 
локальний рівень. Отже, упродовж початку 2000-х років у Чеській Республіці відбулися системні зміни 
формування місцевих (територіальних) бюджетів. Децентралізація влади і перерозподіл компетенцій між 
центром і регіонами супроводжуються цілеспрямованим перерозподілом фінансів. Розширення прав регіонів, 
переведення на них у 2003–2004 рр. об’єктів соціальної сфери, насамперед системи освіти й охорони 
здоров’я, підкріплюється переспрямуванням грошових потоків із державного до місцевих бюджетів, 
розширенням бази наповнення регіональних і локальних бюджетів. 

У 2003–2004 рр. у Чеській Республіці здійснювалася глибока реформа бюджетної сфери. Головне її 
спрямування – реформування державного бюджету. Мета – суттєво знизити дефіцит держбюджету, який 
упродовж останніх років сягав 6–12 % ВВП країни і не відповідав критеріям макроекономічної стабільності, 
визначеним Європейським Союзом. 

 
14.1.6. Фінансова система Чеської Республіки після її вступу в ЄС 

 
Після вступу Чехії в ЄС вона змушена була реформувати свою фінансову й бюджетну системи 

відповідно до критеріїв цього інтеграційного утворення. У серпні  2007 р. правлячою коаліцією в парламенті 
Чехії прийнято пакет реформ, покликаних оздоровити чеську фінансову систему. Починаючи з 2008 р., у 
країні введено єдину ставку подохідного податку для фізичних осіб на рівні 15 %. Податок розраховують із 
так званої «супергрубої зарплати», тобто включаючи суму соціального та медичного страхування. Отже, 
замінено прогресивний податок від величини зарплати (12, 19 і 32 %). Скидка на податок (т. зв. «sleva na 
poplatnika») для кожного платника податків у 2013 р. дорівнювала 24 840 крон на рік. 

Податок на прибуток підприємств поступово знижувався з 24 % у 2006 р. до 19 % у 2010 р. У 2013 р. він 
також становив 19 %. Норма знижує соціальні виплати, збільшує валову додану вартість на тютюнові 
вироби, вводить оплату за відвідування лікаря й екологічний податок
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. Податкообкладанню підлягають усі 

доходи юридичних осіб як на території Чехії, так і за кордоном. Податок на додану вартість (ПДВ) є 
внутрішнім податком. Його ставка нині складає 20 % на більшість товарів і послуг. Ця ставка може 
змінюватися й у меншу сторону залежно від виду діяльності фірми. Доходи, отримані в медичній сфері, 
сфері енергетики, у торгівлі продуктами харчування, обкладаються ПДВ за зниженою 10 % ставкою. 
Міжнародні операції  ПДВ не підлягають. Реєстрація юридичних осіб і фірм по ПДВ з оборотом понад 40 тис. 
євро в Чехії є обов’язковою. Отже, фінансову реформу спрямовано на зупинення росту заборгованості 
держави.    

Чеська Республіка розробляє нині низку заходів для залучення фінансових засобів в економіку країни. 
Так, уряд республіки надає такі пільги з метою ширшого залучення іноземних інвестицій в економіку країни: 

– відтермінування з податку на корпорації терміном на п’ять років, після чого надається спеціальна 
знижка в загальній сумі п’ятирічного податку; 

– безпроцентний кредит для покриття 50 % витрат на навчання співробітників громадян Чехії; 
– спеціальні митні зони для промислових об’єктів; 
– звільнення від митних платежів під час імпорту обладнання й відтермінування з оплати ПДВ на три 

місяці; 
– більш низькі ціни на земельні ділянки в низці регіонів країни.  
Проте ці пільги можна отримати, лише подолавши поріг інвестиції на суму не менше 850 млн чес. крон 

(22 млн доларів)
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. 
Інтеграція Чехії в ЄС здійснювалася досить ефективною. Одним із важливих завдань Чеської 

Республіки у сфері відносин із ЄС було створення ефективного механізму фінансування чеської економіки зі 
структурних фондів ЄС. У 2009 р. в ЧР почалася реалізація перших операційних програм ЄС. До цього часу 
Чехія, як і інші дев’ять країн, які у 2004 р. вступили в ЄС, отримувала фінансові кошти з його операційних 
програм, погоджених на так званий скорочений програмний період 2004–2006 рр. (із можливістю реального 
використання виділених фінансових засобів до кінця 2008 р., а в порядку виключення – до початку  2009 р. 
Для Чеської Республіки на новий програмний період 2007–2013 рр. передбачено фінансування зі 
структурних фондів ЄС в обсязі 26,7 млрд євро

509
. У 2010 р. уряд країни зайняв у Європейського 

інвестиційного банку 10,4 млрд євро для розв’язання фінансових проблем і розвитку економіки країни.  
У період економічної кризи 2008–2012 рр. чеська економіка зазнала деякого спаду, проте світова 

фінансова криза зачепила банківську систему ЧР незначно. За даними Чеського національного банку, рівень 
інфляції в країні у 2009 р. становив лише 1 %. Наслідком світової економічної кризи для Чехії стало падіння 
курсу чеських акцій на Празькій біржі цінних паперів і протягом 2009 р. біржевий індекс РХ був нестабільним. 
Проте Чехія зуміла розрахуватися за кредитами МВФ і нині отримує від МВФ лише технічну допомогу, яка 
складається з надання прогнозів та рекомендацій міністерству фінансів та Чеському національному банку з 
питань валютно-фінансової політики країни.  

Протягом останніх років відзначалося деяке коливання курсу чеської крони як відносно євро, так і 
долара. Якщо у 2006 р. середньорічний курс національної валюти відносно євро становив 28,4 крони, то у 
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2009 р. упав до 26,1 крони за 1 євро. У 2010 р. відзначено вихід чеської економіки з кризи. Намітилася певна 
тенденція росту. За даними Чеського статистичного управління, у 2010 р. ВВП ЧР складав 2,3 % при 
збільшенні індексу промислового виробництва на 12,7 %. Дефіцит державного бюджету скоротився на             
53,9 млрд чеських крон і складав 156,4 млрд крон (8,2 млрд дол. США). проте наслідки фінансової й 
економічної кризи ще повністю не подолано. Державний борг збільшився на 185 млрд крон і складав у            
2010 р. 1344 млрд чеських крон

510
. Світова економічна криза зумовила зростання обсягів боргу державного 

бюджету в 1,5 раза протягом 2008–2011 рр. (табл. 14.9 і рис. 14.1). У 2012 р. борг уже становив 1649 млрд 
крон. Водночас борг місцевих владних структур склав 115 млрд крон. Основна частка державного боргу 
припадала на цінні папери, вартість яких – 1403 млрд крон у 2011 р. Також дещо зменшилися доходи з 
прибуткового податку фізичних осіб, що зумовлено деяким спадом рівня заробітної плати й зменшенням 
чисельності зайнятих у виробничій сфері економіки країни.  
 

 
 

Рис. 14.1. Динаміка росту державного боргу Чеської Республіки у 2000–2012 рр. 

 
Таблиця 14.9 

Основні фінансові показники державного бюджету  
Чеської Республіки у 2008–2012 рр., млн чес. крон* 

 

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 

Консолідований державний бюджет за методикою 
Міністерства фінансів ЧР: 

     

доходи з виробничої діяльності й продажу 
нефінансових активів 

1 478 233 1 383 944 1 422 802 1 429 589 … 

видатки на виробничу діяльність і купівлю 
нефінансових активів  

1 517 340 1 631 493 1 602 321 1 600 976 … 

борг державного бюджету 1 070 782 1 257 601 1 426 412 1 565 144 1649307 

Державний бюджет загалом за методикою МВФ:      

      доходи загалом  1 063 941   974 615 1 000 377 1 012 755 1051387 

доходи з прибуткового податку    929 895   833 221   863 859   890 250  912 278 

доходи неподохідного податку     27 156    29 227    30 017      25 950    32 542 

доходи з капіталу       1 170      2 367      2 719       2 307    2 674 

трансфертні доходи   105 720  109 799   103 782     94 248 103 893 

Місцеві доходи й видатки країв, общин, добровіль-
них об’єднань общин і регіональних рад регіонів: 

     

Місцеві доходи загалом 396 852 396 633  424 707 404 104 378 849 

        доходи з прибуткового податку 204 238 180 335 187 984 187 161 191 009 

        доходи неподохідного податку   29 476   30 415   32 184   33 290   33 456 

        доходи з капіталу   16 281   14 411   13 946     9 349     9 490 

        трансфертні доходи 146 874 171 466 190 389 174 266 144 879 

Видатки загалом 381 836 422 576 425 896 406 805 377 322 

        поточні видатки 288 369 305 684 313 541 309 088 285 583 

        видатки на капітал   93 467  116 892 112 355   97 717 91 740 

* Складено за даними Чеського статистичного управління.  

 
Чеський уряд у 2009 р. підтримав законопроект, який приводив платіжну систему країни у відповідність 

до європейської. Було розширено число суб’єктів, нагляд за діяльністю яких здійснює Чеський національний 
банк. Під його контроль потрапили небанківські установи, які до цього здійснювали платіжні операції на 
основі закону про підприємницьку діяльність або валютної ліцензії. На кінець 2009 р. у ЧР діяло                               
38 комерційних банків, у тому числі 31 – із переважною участю іноземного капіталу (уключаючи 17 філіалів 
закордонних банків), а також сім – із повністю або переважаючою часткою чеського капіталу. Найбільшими 
банками країни є три такі: АТ «Чеський ощадний банк», АТ «Чехословацький торговий банк» і АТ 
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«Комерційний банк», у яких балансова сума перевищує 100 млрд чеських крон. У категорію середніх банків, 
балансова сума яких складає 15‒100 млрд крон, входять десять банків. Окрім того, в ЧР у 2009 р. 
працювало ще 25 представництв іноземних банків, які надавали посередницькі послуги, брали участь у 
підготовці низки угод і договорів. 

Загальна ситуація в банківській системі ЧР нині стабільна. Частка депозитів у структурі пасивів – 
близько 63 %. Рівень капіталу є достатнім і нині складає близько 16 % від активів. Навіть у період 
економічної кризи він не опускався нижче 11 %. Банки мають хорошу ліквідність та є прибутковими. Частка 
прострочених кредитів в останні два роки трималася на рівні близько 6 %. Чеські банки мають позитивну 
чисту позицію в іноземній валюті й перед нерезидентами, що робить їх стійкими відносно можливих коливань 
курсу чеської крони

511
.   

Протягом останнього десятиріччя доходи та видатки загального консолідованого суспільного бюджету 
країни постійно зростали стабільними темпами до 2008 р., коли почалася світова економічна криза                  
(табл. 14.9 і рис. 14.2). Найблагополучніший у фінансовому плані для країни був 2007 р., коли дефіцит 
бюджету країни – мінімальний (-0,5 % від ВВП країни). Унаслідок економічної кризи у 2009 р. доходи бюджету 
країни помітно зменшилися з одночасним зростанням видатків, коли економічна криза у світі й Чехії призвела 
до падіння обсягів виробництва ВВП. У цих умовах помітно зросла частка мандаторних видатків державного 
бюджету (рис. 14.5).  

 
 

Рис. 14.2. Обсяги доходів і видатків загального суспільного бюджету  
Чеської Республіки у 2000–2012 рр. 

 
Темпи росту доходів державного бюджету у 2010–2012 рр. дещо зросли при невеликому зменшенні 

обсягів видатків, проте вони були більшими, ніж у передкризовому 2008 р. (рис. 14.2). У 2009 р. сальдо 
державного бюджету як основної складової частини загального бюджету країни досягло найбільшого 
від’ємного значення (майже 200 млрд крон), перевищивши в чотири рази сальдо державного бюджету           
2000 р. (рис. 14.3). 

 
 

Рис. 14.3. Сальдо державного бюджету Чеської Республіки у 2000–2012 рр. 

 
Формування державного бюджету країни в останні роки здійснювалося переважно за рахунок 

отримання доходів від збору податків. Частка податків у структурі доходів державного бюджету країни у   
2012 р. становила майже 87 %. На другому місці перебували доходи, отримані від трансфертів (10 %). 
Незначну частку в державному бюджеті Чехії складають доходи з капіталу й неподаткові доходи (рис. 14.4). 
Податкова частина державного бюджету формується переважно за рахунок соціального страхування (35 % у 
2012 р.) і податку з доданої вартості (19 %). Частка доходів із прибуткового податку фізичних осіб у 2012 р. 
становила 8,8 %, а з юридичних осіб – 8,5 % (рис. 14.4). 
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Рис. 14.4. Структура доходів державного бюджету Чеської Республіки у 2005–2012 рр. 

 
Динаміка обсягів видатків державного бюджету в останні роки мала загальну тенденцію до збільшення, 

певним чином корелюючись зі зростанням доходів. Найбільші видатки державного бюджету припадають на    
2009 р., коли економічна криза у світі відчутно вразила економіку Чехії. У подальшому обсяги видатків дещо 
зменшилися й стабілізувалися через економічні причини (рис. 14.5). 

 

 
 

Рис. 14.5. Динаміка обсягів видатків державного  
бюджету Чеської Республіки у 2005–2011 рр. 

 

Найбільші витрати з державного бюджету країни спрямовано на соціальне забезпечення населення, 
охорону здоров’я, освіту та громадський транспорт як із консолідованого державного бюджету, так і з 
місцевих бюджетів (рис. 14.6). 

 
 

Рис. 14.6. Обсяги окремих видатків із суспільного бюджету  
Чеської Республіки за функціональними сферами у 2012 р.  

 
Місцеві доходи, які формувалися крайовими й общинними бюджетами, останнім часом мали подібну 

тенденцію, причому зменшилися доходи від прибуткового податку фізичних осіб і доходи, отримані від 
укладених капіталів. Видатки місцевих бюджетів загалом зросли, що в умовах кризи призвело до деякого 
перевищення видатків над доходами у 2009–2011 рр. Проте у 2012 р. вдалося досягти перевищення доходів 
над видатками в сумі 1,52 млрд крон. Причому відбулося збільшення поточних видатків місцевих бюджетів 
на розв’язання місцевих соціально-економічних проблем територій (табл. 14.9). Найбільша частка витрат 
місцевих бюджетів припадає на сферу освіти, охорону здоров’я, транспорт, комунальне господарство, 
соціальне забезпечення населення й адміністративне управління. Так, у 2011 р. із місцевих бюджетів на 
освіту й шкільні служби витрачено 114,72 млрд чес. крон (28,2 % усіх витрат місцевих бюджетів), а на 
розвиток транспорту – 77,2 млрд крон.  
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У наступні роки передбачається збалансування бюджету країни, якого, на думку уряду ЧР, можна 
досягти у 2014 р. Умовою є завершення, як мінімум, двох етапів реформи суспільних фінансів. Перший із них 
уже був підтриманий парламентом ЧР. У його рамках уведено податок на доходи фізичних осіб і знижено 
податкообкладення підприємств. Це привело до зменшення дефіциту державного бюджету. У 2008–2012 рр. 
реалізовувалися реформи в соціальній, пенсійних сферах й охороні здоров’я. На наступному етапі до 2014 р. 
передбачалося подальше зниження боргу державного бюджету, оскільки, за вимогами Маастрихтських 
критеріїв, дефіцит не може перевищувати 3 % від ВВП. Зниження дефіциту держбюджету пов’язано з 
можливим переходом Чеської Республіки в майбутньому на єдину валюту ЄС – євро.  У наступні роки Чехія 
повинна виконати критерії цінової стабільності, які вимагає ЄС. Критерій стійкості суспільних фінансів Чехія 
поки що не виконує. Дефіцит бюджету через церковну реституцію у 2012 р. склав 5 % ВВП. Передбачалося, 
що у 2013 р. він повинен зменшитися до 3 % ВВП. Критерій довготривалих процентних ставок ЧР виконує, 
незважаючи на складний розвиток фінансового ринку. Поки що Міністерство фінансів ЧР і Чеський 
національний банк не радять установлювати конкретну дату вступу ЧР у єврозону.  

 
14.2. Інформаційно-комунікаційна сфера  

 
Системи інформаційного й транспортного зв’язку формують основу й неодмінну передумову життєздатності 

всіх інших сфер суспільного життя, причому акценти важливості все більше зміщаються в сторону 
інформаційного складника. Чехія в цьому плані не є винятком.  

Чеська Республіка як повноправний член Європейської спільноти формує принципи й основні напрями 
своєї інформаційної та комунікаційної політики, керуючись пріоритетними напрямами розвитку ЄС. 
Схваленою на засіданні Європейської ради в Лісабоні в березні 2000 р. стратегією (англ. Lisbon Agenda) 
перед ЄС була поставлена нова амбіційна мета на найближче десятиріччя – стати найбільш конкурентною 
та динамічною економікою у світі, економікою, що ґрунтується на знаннях, здатною до сталого економічного 
зростання, формування нових і кращих робочих місць і більшого соціального згуртування. Вагомим 
елементом досягнення цієї мети вбачається формування інформаційного суспільства, що характеризується 
впровадженням легкодоступних і надшвидких засобів зв’язку, передусім електронного, в усіх сферах 
людської діяльності. Сучасний розвиток інформаційно-комунікаційної системи Чехії відбувається під впливом 
саме цих цілей та пріоритетів.  

Адміністративно-правову структуру інформаційно-комунікаційної системи Чехії формують відповідні 
органи державного управління й інші спеціалізовані адміністративні структури, а також чинне національне 
законодавство країни в цій сфері. Секторальний підхід дає змогу розділити інформаційно-комунікаційну 
систему Чехії на три основні підсистеми: телекомунікації (телефонний зв’язок), поштові послуги та Інтернет-
комунікації.  

Органи державного управління, що спеціалізуються на підтримці й розвитку інформаційного 
суспільства, створено в Чехії в середині 1990-х рр. Їхні функції та структура неодноразово змінювалися.  

До 1 січня 2007 р. центральним органом виконавчої влади у сферах інформаційних і комунікаційних 
технологій, інформаційної безпеки, електронних комунікацій та поштового зв’язку було спеціалізоване 
міністерство – Міністерство інформатики Республіки Чехія (англ. Ministry of Informatics). Зокрема, на нього 
покладено функції щодо створення електронного уряду (англ. e-government) на всіх рівнях державного 
управління в Чеській Республіці, формування конкурентного середовища на ринку телекомунікаційного та 
поштового зв’язку, розвитку електронної торгівлі (англ. e-commerce), підвищення комп’ютерної грамотності 
населення Чехії, упровадження й забезпечення функціонування інституту електронного підпису, дотримання 
Чехією зобов’язань у сферах інформації та комунікацій, узятих у рамках міжнародних угод, уключаючи 
членство в ЄС і СОТ тощо
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На сьогодні ці повноваження розподілені між кількома міністерствами й відомствами. Зокрема, 
Міністерство промисловості та торгівлі (англ. Ministry of Industry and Trade) здійснює нагляд за 

функціонуванням систем поштового й телекомунікаційного зв’язку загалом, стежить за дотриманням 
законодавства у сфері електронних засобів зв’язку тощо. Міністерство контролює діяльність Інституту 
технологічного тестування телекомунікаційних і поштових послуг (англ. Technological Testing 
Institute for Telecommunications and Postal Services)

513
.  

Міністерству внутрішніх справ (англ. Ministry of the Interior) передано повноваження у сфері 
електронного уряду, електронного підпису, безпеки інформаційних систем державного управління, упровадження 
на всіх рівнях державного управління Чехії інформаційних і комунікаційних технологій тощо. У співпраці з іншими 
відомствами це міністерство також забезпечує боротьбу з електронною та інформаційною злочинністю.  

Управління охорони персональних даних (англ. Personal Data Protection Office) – незалежний орган, 
що здійснює нагляд за дотриманням вимог законодавства під час формування та використання баз 
персональних даних. Воно створене урядом Чехії у 2000 р. Зокрема, це управління веде реєстр баз 
персональних даних, бере участь у розслідуванні випадків порушення норм відповідного законодавства, 
накладає санкції на порушників, здійснює аудит і надає консультаційні послуги у сфері своєї компетенції, 
бере участь у розробці проектів законодавчих актів тощо.  
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Із ліквідацією Міністерства інформатики створено Урядову раду з питань інформаційного 
суспільства  (чес. Rada vlády pro informační společnost; англ. Government Council for Information Society)

514
. 

Вона виконує функції міжвідомчої координації у сфері інформаційної політики й дорадчого органу уряду Чехії 
з питань розвитку інформаційного суспільства. До складу Ради входять представники міністерств 
промисловості та торгівлі, фінансів, внутрішніх справ, експертів з інших органів державної влади, наукових і 
бізнесових структур тощо.  

Управління національної безпеки (англ. National Security Authority) відповідає за національну безпеку 
Чехії, у тому числі й інформаційну. Йому підпорядковано Національний центр комунікаційної безпеки 
(англ. National Center of Communication Security) та Національний центр безпеки інформаційних систем 
(англ. National Center for Information System Security)

515
.  

Серед інших адміністративних органів слід виділити Управління телекомунікацій Чехії (англ. Czech 
Telecommunications Office). Починаючи з 1 липня 2000 р. (із набуттям чинності Закону № 151/2000), 
Управління є незалежним органом у структурі уряду Чехії

516
, що забезпечує регулювання у сфері 

телекомунікацій, а з 1 квітня 2005 р. (із набуттям чинності Закону № 95/2005) – головним регулятором ринку 
поштових послуг Чехії. Основне завдання Управління – забезпечувати для громадян і підприємств 
доступність до якісних послуг телефонного й поштового зв’язку.  

Управління конкуренції та захисту споживачів (англ. Office for Competition and Consumer Protection) 
здійснює державний нагляд за дотриманням конкурентного законодавства Чехії та ЄС і прав споживачів, у 
тому числі операторами ринку інформаційних та телекомунікаційних послуг. Певні адміністративні функції у 
сфері регулювання ринку мобільних телекомунікаційних послуг виконує Рада з питань радіо й 
телевізійного мовлення (англ. Council for Radio and Television Broadcasting). 

Консультаційну підтримку органам державного управління у сфері інформації та комунікацій надають 
різноманітні неурядові організації. Серед них можна виділити Асоціацію електронної комерції, Центр 
електронної комерції, Асоціацію операторів державної телекомунікаційної мережі, Чеське 
товариство кібернетики й інформатики, Асоціацію інформаційного суспільства, Чеську 
асоціацію менеджерів інформаційних технологій, Асоціацію операторів стільникової мережі тощо.  

Правові основи реалізації інформаційно-комунікаційної політики Чехії закладено в Конституції Чеської 
Республіки, законодавчих актах Європейського Союзу, міжнародних договорах Чехії, Цивільному, 
Кримінальному, Комерційному й інших кодексах, низці законів і підзаконних нормативно-правових актів Чехії. 

Упродовж останнього десятиліття визначальний вплив на формування правової бази Чехії справляли 
курс на інтеграцію до (із 1 травня 2004 р. – членство) ЄС. Зокрема лише у сфері інформації та зв’язку в 
національне законодавство Чеської Республіки впроваджено норми десятків актів вторинного законодавства 
Європейської спільноти. Серед них слід виділити шість директив Європейського парламенту й Ради у сфері 
електронних засобів зв’язку (телекомунікацій) (2002/21/EC, 2002/19/EC, 2002/20/EC, 2002/22/EC, 2002/77/EC, 
2002/58/EC), дві директиви у сфері поштового зв’язку (97/67/EC, 2002/39/EC), низку директив стосовно 
охорони особистих даних та інформаційної безпеки (1997/66/EC, 1995/46/EC, 1991/250/EEC, 2001/264/EC й 
ін.), Директиву 1999/93/EC щодо принципів Спільноти стосовно електронних підписів тощо.  

Базовими законами Чеської Республіки у сфері комунікацій є Закон № 29/2000 про поштові послуги та 
внесення змін до деяких інших законів

517
 і Закон № 127/2005 про електронні комунікації й унесення змін до 

деяких інших законів
518

.  
Закон про поштові послуги встановлює порядок започаткування поштової діяльності, регламентує 

діяльність операторів поштового зв’язку та державних регуляторних органів тощо. Законом № 95/2005 про 
внесення змін до Закону про поштові послуги основні повноваження регулювання ринку поштових послуг 
були передані від Міністерства інформатики до Управління телекомунікацій Чехії. Однак функції державного 
управління сектором поштових послуг загалом продовжують залишатись у виключній компетенції Міністерства 
інформатики. 

Закон про електронні комунікації, що набрав чинності 1 травня 2005 р., скасував Закон № 151/2000 

про телекомунікації й упровадив норми законодавства ЄС у сфері телекомунікацій у законодавство Чехії
519

. 
Цей закон містить положення, якими:  

– установлюються загальні принципи регулювання діяльності операторів електронного зв’язку, правила 
розподілу радіочастот (ефірних) й управління радіозв’язком, порядок регулювання телевізійного мовлення;  

– здійснюється управління цифровими кодами, адресами та іменами; 
– регламентується надання універсальних телекомунікаційних послуг (пакет основних телекомуніка-

ційних послуг, що повинні бути доступні всім кінцевим споживачам за прийнятними ціною та якістю);  
– здійснюється регулювання діяльності компаній, котрі домінують на ринку; 
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– регулюється ціноутворення на ринку телекомунікаційних послуг;  
– права та обов’язки суб’єктів ринку;  
– забезпечується безпека особистих даних і конфіденційності зв’язку; 
– регламентується діяльність адміністративних органів у сфері електронних засобів зв’язку;  
– установлюються процедурні положення (прийняття рішень, урегулювання суперечок, консультації).  
Цим законом також суттєво спрощується процедура ліцензування підприємницької діяльності у сфері 

електронних комунікацій.  
Ще одним важливим законом у сфері інформації та комунікацій став Закон № 227/2000 про 

електронні підписи та внесення змін до деяких інших законів
520

, яким запроваджено новий для Чехії 
інститут електронних підписів.  

Електронний підпис – це один з основних інструментів, що дає змогу ідентифікувати осіб і 
встановлювати автентичність документів у середовищі Інтернету. Адмініструє інститут електронних підписів 
Міністерство інформатики Чехії. Кількість електронних підписів, сертифікованих міністерством, щороку 
зростає. Громадяни використовують їх у відносинах з органами державного управління, зокрема 
податковими структурами. Здійснюється реалізація проектів, які роблять можливим використання 
електронних підписів у відносинах власності, у сфері юстиції тощо.  

Пізніше певні корективи до Закону про електронні підписи внесено законами № 226/2002 та                  
№ 440/2004. Зокрема, з’явилася можливість програмування появи електронного документа чи підписання в 
певний момент часу в майбутньому. 

Упровадження, використання й розвиток інформаційних систем у сфері державного управління 
регламентується Законом № 365/2000 про інформаційні системи державного управління та внесення змін до 
деяких інших законів

521
.  

Для сприяння розвитку електронної торгівлі 19 травня 2003 р. уряд Чехії своєю Резолюцією № 474 
затвердив Білу книгу щодо електронної торгівлі. На виконання завдань цієї Білої книги трохи згодом  
прийнято Закон № 480/2004 про певні послуги в інформаційному суспільстві та внесення змін до 
деяких інших законів

522
. Цим законом установлюються правові рамки діяльності операторів інформаційних 

послуг, умови поширення комерційної інформації електронним способом і вимоги надання певної інформації 
споживачам при дистанційному здійсненні комерційних операцій.  

Серед інших правових актів, що містять окремі положення, якими врегульовуються правовідносини у 
сферах телекомунікацій, поштового зв’язку, телевізійного й радіомовлення, інформаційної безпеки тощо, 
можна виділити Закон № 123/1998 про право на просторову інформацію, Закон № 101/2000 про охорону 
даних і внесення змін до деяких інших законів, Закон № 106/1999 про вільний доступ до інформації, 
Закон № 499/2004 про архівні та реєстраційні послуги і внесення змін до деяких інших законів, Закон 
№ 148/1998 про охорону класифікованої інформації та внесення змін до деяких інших законів, Закон   
№ 240/2000 про кризовий менеджмент і внесення змін до деяких інших законів, Закон № 121/2000 про 
авторське право й суміжні права та внесення змін до деяких інших законів, Закон № 89/1995 про 
Національну статистичну службу, Закон № 552/1991 про державний аудит, Національну стратегію 
інформаційної безпеки Чеської Республіки (CR NSIS) від 6 березня 2006 р., Постанову уряду № 624 від        
20 червня 2001 р. про правила, принципи та методи контролю за використанням комп’ютерних програм, 
Резолюцію уряду № 271 від 21 березня 2001 р. про послуги комунікаційної інфраструктури для Інформаційної 
системи державного управління й ін.  

Сучасний ринок електронних комунікацій Чехії, уключаючи телефонні комунікації, повністю 
лібералізований. Будь-яка фізична чи юридична особа, що відповідає встановленим законодавством Чехії 
вимогам, може вступити на ринок і надавати послуги електронної комунікації чи користуватися державними 
мережами зв’язку. Жодна з компаній не може мати виключних прав у сфері електронних комунікацій, а рівень 
конкуренції на ринку відповідає стандартам ЄС. Оператори перебувають виключно в приватній формі 
власності. Останнім винятком був «Český Telecom», у якому уряд володів 51 % акцій. Його приватизацію 
завершено у квітні 2005 р.

523
.  

У 2006 р. абсолютний показник вартості наданих телекомунікаційних послуг Чехії сягнув 118,5 млрд 
чеських крон, тобто 4,3 % ВВП Чехії. Із них на фіксований мережевий телефонний зв’язок припадало 1,8 %, а 
решта 2,5 % – на стільниковий телефонний зв’язок

524
. Найбільшими операторами, як і в інших країнах 

Центральної Європи, виступають відділення багатонаціональних компаній.  
У Чехії щорічно видатки на розвиток інформаційних і комунікаційних технологій залишаються досить 

високими. Зокрема, у 2007–2012 рр. видатки на розвиток інформаційних технологій становили 2,0–2,2 %          
(рис. 14.7) від валового національного продукту, що дещо менше від середнього показника по ЄС-27              
(2,4–2,5 %). Видатки на розвиток телекомунікацій були вищими від середнього рівня в ЄС (2,6–2,8 % від 
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валового національного продукту) у 2007–2010 рр., проте мали тенденцію до зменшення від 3,8 % у 2007 р. 
до 3,0 %  (у структурі ВНП країни) у 2010 р.

525
. У 2012 р. загальна сума витрат на розвиток інформаційно-

телекомунікаційних технологій становила 634 мллрд крон, що помітно  менше, ніж у передкризовому 2007 р. 
(682 млрд крон).  

До 2001 р. спостерігалася чітка тенденція до росту кількості інвестицій у розвиток інформаційно-
комунікаційних технологій, однак вони в наступні роки помітно зменшилися (рис.14.7). Із 2006 р. знову 
збільшився притік інвестицій у цю сферу. Якщо у 2005 р. в цю сферу інвестовано 68 млрд чес. крон, то у 2008 р. 
сума інвестицій становила вже 91,83 млрд чес. крон, проте економічна криза далі знову зумовила зменшення 
інвестиційних надходжень в інформаційно-комунікаційну сферу – до 86,5 млрд чес. крон у 2011 р. У 2011 р. 
середня заробітна плата на одну особу в інформаційно-комунікаційній сфері загалом зросла до 45 265 чес. 
крон. У цій сфері було зайнято 114 тис. працівників, причому їх кількість щорічно збільшується. Також 
зростає чисельність підприємств, фірм та організацій, які надають послуги у сфері інформаційних і 
комунікаційних технологій. Якщо у 2008 р. їх нараховувалося 31,6 тис., то у 2011 р. – 35,5 тис. Водночас 
зросла й вартість наданих послуг до 175 млрд крон проти 172,8 млрд крон у 2008 р. У 2012 р. у сфері 
телекомунікаційної діяльності вироблено продукції (тобто надано послуг) на суму 116,6 млрд крон, а валової 
доданої вартості – на 60,9 млрд крон. У сфері інформаційних технологій надано послуги на 134,8 млрд крон, 

а вироблено валової доданої вартості на 65,7 млрд крон. Також надано послуги у сфері інформаційної 
діяльності на суму 24,3 млрд крон і вироблено валової доданої вартості на 12,7 млрд крон. 

 

 
 

Рис. 14.7. Динаміка обсягів інвестицій в інформаційно-комунікаційну сферу  
Чеської Республіки в 1993–2012 рр. 

 
Ринок послуг стільникового зв’язку Чехії активно розвивається, починаючи з 1996 р. Найбільшими 

операторами на кінець 2007 р. були три транснаціональні компанії: Eurotel, T-Mobile та Vodafone. Вони 
надавали свої послуги 12,5 млн абонентів, із яких близько 42 % користувалися послугами «Eurotel», 40 % – 
«T-Mobile» та 18 % – «Vodafone»

526
. У 2012 р. кількість абонентів мобільного зв’язку зросла до 14,5 млн 

(табл. 14.10). 
Таблиця 14.10 

Динаміка надання телекомунікаційних послуг у Чеській Республіці у 2004–2012 рр.* 
 

Телекомунікаційні послуги 2004 р. 2005 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

Підключення до фіксованих 
телефонних мереж, тис. 
Із них: 
    побутові 
    офісні 
    платні громадські 

 
3428 

 
2298 
1101 
    26 

 
3217 

 
2130 
1055 
    25 

 
2354 

 
1395 
   935 
     24 

 
2264 

 
1273 
   969 
     22 

 
2070 

 
1161 
   889 
     20 

 
1889 

 
989 
882 
18 

 
1683 

 
888 
778 
17 

 
1514 

 
    764 
    735 
      15 

Абоненти стільникового зв’язку: 
    загальна кількість, тис. ** 
    на 100 осіб 

 
10 783   
103,6 

 
11 776     
111,7 

 
12 549     
125,8 

 
13 780 
  131,6 

 
14 217     
135,3 

 
14 359     
136,3 

 
14 215     
135,3 

 
14 456 
137,0 

* Складено за даними Чеського статистичного управління. 
** Примітка. Показники стосовно абонентів стільникового зв’язку ґрунтуються на загальній кількості активних SIM-карток 

(один абонент може мати декілька активних SIM-карток). 

 
У 2004 р. кількість абонентів стільникового зв’язку в країні досягла майже 10,8 млн і цим самим уперше 

за історію ринку перевищила населення республіки. У наступні два роки кількість наявних у населення 
активних SIM-карток продовжувала зростати, а у 2007 р. вперше за період розвитку ринку стільникових 
послуг знизилася (рис. 14.8 і табл. 14.10), проте на кінець 2011 р. кількість активних SIM-карток помітно 
зросла й становила вже 14,2 млн (табл. 14.10). У Чехії найбільша кількість Wi-Fi-абонентів серед країн ЄС. 
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До початку 2008 р. в ній перебувало понад 800 провайдерів (переважно місцевих) безпровідного доступу з 
кількістю абонентів близько 350 тис. У країні дуже поширений мобільний Інтернет. Розвиток інформаційних 
систем GPRS, EDGE, UMTS и CDMA2000 анонсовано трьома мобільними операторами (T-Mobile, Vodafone, 
Telefonica O2) та інтернет-провайдером U:fon. Державний «Český Telecom» уповільнив поширення 
широкосмугової передачі. На початку 2004 р. альтернативні оператори почали пропонувати технології ADSL і 
SDSL. Їх упровадження й приватизація «Český Telecom» привели до зниження цін. У 2006 р. «Český 
Telecom» куплений глобальним оператором Telefonica (з Іспанії) й отримав назву «Telefónica O2 Czech 
Republic»

527
. 

 
 

Рис. 14.8. Динаміка розвитку стільникового зв’язку в Чеській Республіці в 1993–2007 рр. 
Джерело : Transport and Communicatrions / Czech Statistical Office // 

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/engt/0E003A672C/$File/14100821.pdf. 

 
Деякі показники Чехії у сфері стільникового зв’язку вищі, ніж у середньому по ЄС. Зокрема, це 

стосується кількості абонентів стільникового зв’язку, зон покриття та кількості текстових повідомлень у 
розрахунку на одного абонента. Загалом Чехія – другий за величиною ринок послуг стільникового зв’язку в 
Центральній і Східній Європі (після Польщі). Частка Чеської Республіки на ринку інформаційних та 
комунікаційних технологій зазначеного регіону становить понад 15 %

528
. 

Спостерігається, однак, суттєва розбіжність між компаніями й домогосподарствами щодо прогресу у 
впровадженні та використанні інформаційних технологій. Порівняно з іншими країнами ЄС, Чехія суттєво 
відстає у використанні сучасних інформаційних і комунікаційних технологій домогосподарствами й має 
вищий за середній по ЄС показник, якщо йдеться про компанії.  

На фоні активного розвитку стільникового зв’язку відбувається зниження попиту на послуги 
традиційного стаціонарного мережевого телефонного зв’язку. Так, кількість підключень до фіксованої 
телефонної мережі за період із 2004 до 2012 рр. скоротилася на понад 1,9 млн ліній. Причому спад 
спостерігався як серед побутових, так і серед бізнесових резидентів (табл. 14.10). Кількість магістральних 
телефонних ліній у розрахунку на 100 осіб також скоротилася з 37,7 у 2000 р. до 31,4 у 2005 р. і до 19,7 у 
2009 р. (рис. 14.9). У 2012 р. цей показник ще більше знизився – до 14,4, порівняно з 44 в середньому по ЄС. 
Водночас різко зросла кількість учасників мобільного зв’язку в розрахунку на 100 жителів (із 18,9 у 1999 р. до 
137 у 2012 р.), який користується широкою популярністю в населення країни, оскільки кількість активних 
карток перевищує чисельність користувачів у 1,5 раза.  

 

 
 

Рис. 14.9. Кількість учасників телефонного зв’язку  

на 100 жителів Чеської Республіки в 1991–2011 рр. 
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Протягом останнього десятиліття спостерігається чітка тенденція до падіння частки домогосподарств, 
де встановлені стаціонарні телефонні апарати (рис. 14.10). Ця частка скоротилася більше ніж утричі й у   
2009 р. становила всього 28 %

529
. Така тенденція пов’язана зі зростанням популярності стільникового зв’язку. 

У наступні рокивона продовжувалася, що привело до скорочення числа стаціонарних телефонних станцій у 
країні в 2012 р. до 1515  тис. проти 2264 тис. у 2008 р., тобто в 1,5 раза.  Це спричинило те, що частка 
домогосподарств зі стаціонарними телефонними апаратами у 2011 р. скоротилася до 23 %.  

 

 
 

Рис. 14.10. Динаміка частки домогосподарств зі встановленими стаціонарними  

телефонними апаратами в Чеській Республіці в 1999–2009 рр. 

 
Загалом у 2005 р. у сфері телекомунікацій Чехії працювало 557 підприємств, на яких було зайнято       

22 490 працівників. Цікавий той факт, що кількість телекомунікаційних підприємств із 2000 р. до 2005 р. 
збільшилася на 239, а працюючих у цій сфері за той самий період скоротилася на 5797 осіб. У 2006 р. 
кількість підприємств зросла до 630, а у 2011 р. їх уже було 887. Найбільш численними є підприємства з 
кількістю зайнятих менше 50 осіб. Великих підприємств й організацій, які займаються наданням 
інформаційно-комунікаційних послуг, небагато (у 2011 р. ‒ 52 з кількістю працівників понад 250). Це свідчить 

про активне заміщення фактора праці фактором технологій у телекомунікаційній сфері країни, що 
відбувається через упровадження автоматизованих інформаційно-комунікаційних систем у виробництво. Такі 
процеси дають змогу телекомунікаційним підприємствам витримувати конкуренцію, що в умовах інтеграції до 
ринку ЄС лише загострюється, та підтримувати рівень заробітної плати в цьому секторі на високому рівні. 
Щодо останньої, то із 2000 до 2005 рр. вона зросла з 23 269 до 38 783 чеських крон

530
. За даними Чеського 

статистичного управління, у наступні роки середня заробітна плата в цій сфері продовжувала зростати й у 
2011 р. досягла 45 036 крон. Водночас зменшувалася кількість зайнятих у сфері телекомунікацій. У 2011 р. у 
цій сфері було зайнято 19 тис. осіб (у 2008 р. – 20,9 тис.). 

Показовими є деякі статистичні дані стосовно телефонного зв’язку, оприлюднені Світовим банком
531

. 
Зокрема, тривалість міжнародних телефонних розмов (вхідних і вихідних) за період із 2000 до 2006 рр. 
зросла з 77 до 95 хвилин на одну особу. Про підвищення якості фіксованого (стаціонарного) мережевого 
телефонного зв’язку свідчить те, що кількість пошкоджень телефонної мережі у розрахунку на                          
100 магістральних телефонних ліній скоротилася за той же період із 17,0 до 6,1. Користування домашнім 
стаціонарним телефоном обходилося пересічному громадянину в середньому у 12,1 дол. на місяць у 2000 р. 
і 24,1 дол. у 2006 р. Кількість телефонних розмов у межах країни за останні роки коливалася в межах від      
6,8 млрд у 2007 р. до 7,5 млрд у 2009 р.

532
. Загальна кількість телефонних розмов між національними 

абонентами у 2005 р. становила 14,4 млрд хв, причому тривалість телефонних розмов через стаціонарні 
телефони становила 7,2 млрд хв (рис. 14.11). Проте в наступні роки кількість телефонних розмов через 
стаціонарні телефони істотно зменшилася до 1,79 млн хв у 2012 р, тоді як кількість розмов по мобільних 
національних лініях зв’язку помітно зросла до 15,9 млн хв, що привело до збільшення загальної кількості 
телефонних розмов до 17,24 млн хв у 2011 р.

533
, а у 2012 р. – до 17,65 млн хв. Чехія нині зв’язана 

телефонним зв’язком з усіма країнами світу. Загальна тривалість міжнародних телефонних розмов через 
систему фіксованої телефонної мережі щорічно зменшується: від 260 млн хв у 2006 р. до 104 млн хв у        
2012 р. Це пов’язано з конкуренцією з боку мобільного зв’язку, оскільки тривалість міжнародних розмов по 
мобільних мережах зросла з 259 млн хв у 2005 р. до 307 млн хв у 2012 р., проте загалом тривалість 
міжнародних телефонних розмов по стаціонарній телефонній і мобільних мережах має тенденцію до 
зменшення: із 545 млн хв у 2005 р. до 411 млн хв у 2012 р.  

Найбільшими операторами фіксованого мережевого телефонного зв’язку у країні є «Telefonica O2», 
«Ceske Radiokomunikace», «GTS Novera», «CD-Telematika (CD-T)», «VOLNÝ»
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.  
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Рис. 14.11. Тривалість національних телефонних розмов у системах  
телефонних мереж Чеської Республіки у 2004–2009 рр., млн хв   

 
Ринок послуг поштового зв’язку Чехії на сьогодні залишається суттєво монополізованим. Частка 

державного підприємства «Чехпошта» (англ. Czech Post) перевищує 90 %, а за наданням так званих базових 
поштових послуг (пересилка листів, легких (до 100 г) бандеролей тощо) цей показник сягає 100 %. Інші 
оператори ринку поштових послуг Чехії – дрібні й середні підприємства. 

Безпосередній контроль за діяльністю «Чехпошти» здійснюють Міністерство промисловості та торгівлі 
Чехії, Управління телекомунікацій Чехії та Управління конкуренції й захисту споживачів. До 2009 р. 
«Чехпошта» залишалась адміністративно захищеною монополією на ринку базових поштових послуг. Із               
1 січня 2009 р. відповідно до поштового законодавства ЄС ринок поштових послуг Чехії повністю лібералізований, 
тобто правові обмеження щодо надання всього спектра поштових послуг іншими зареєстрованими згідно з 
чеським законодавством підприємствами зняті. Лібералізація ринку поштових послуг у країні здійснювалася 
поетапно – поступовим скороченням переліку поштових послуг, стосовно яких державний монополіст мав 
виключну ліцензію. Сприяє лібералізації також скасування процедури ліцензування більшості видів 
діяльності з надання поштових послуг.  

На кінець 2005 р. на ринку поштових послуг і послуг доставки Чехії разом із компанією «Чехпошта»  
загалом зареєстровано 291 підприємство, де працювало 42 623 особи, причому, порівняно з 2003 і          
2004 рр., спостерігалося скорочення, відповідно, із 468 і 419 за кількістю підприємств і з 44 604 і 43 956 осіб 
за кількістю працюючих, що, найімовірніше, зумовлено вступом Чехії в ЄС у травні 2004 р. Середня 
заробітна плата у 2005 р. у цьому секторі становила 15 862 чеські крони в місяць. Вартість усіх наданих 
поштово-кур’єрськиих послуг у тому ж 2005 р. становила 14,1 млрд крон

535
.  

Головним підприємством у системі сучасної чеської поштової служби залишається компанія 
«Чехпошта». Організаційний контроль за нею доручено Чеському телекомунікаційному управлінню. У віданні 
Головного управління компанії «Чехпошта» нині перебуває 11 збірних пересилочних вузлів (чес. Sběrných 
přepravních uzlů) і сім територіальних підрозділів. У 2012 р. в Чехії нараховувалося 3236 поштових відділень, 
що на 165 менше, ніж у 2005 р. У середньому одне відділення обслуговує 3250 жителів країни, що дещо 
більше, ніж у 2005 р. (3014 жителів). Водночас зросла площа обслуговуючих територій на одне відділення 
через зменшення їх загальної кількості (із 23,2 км

2
 у 2005 р. до 24,4 км

2
 у 2012 р.). Також зменшилася 

кількість поштових скриньок до 22,3 тис. у 2012 р. (у 2005 р. – 24,1 тис.). У компанії нині працює понад 32 тис. 

працівників, що на 5 тис. осіб менше, ніж у 2008 р.   
Окрім «Чеської пошти», у країні існує мережа компаній, які надають поштові  й кур’єрські послуги. Вони 

намагаються забезпечити найбільш швидку доставку поштових відправлень для своїх замовників. Кур’єрські 
служби в ЧР здійснюють доставку поштових відправлень і вантажів додому, на фірми, підприємства та великі 
корпорації всередині країни й по всій Європі. 

Показовою є динаміка поштових послуг у Чехії за останні роки (табл. 14.11). Помітна чітка тенденція до 
зменшення обсягів пересилання звичайних поштових листів (у 2012 р. в 1,5 раза менше, порівняно з 2004 р.). 
Зростання кількості рекомендованої листової кореспонденції до 2007 р. зумовлено, вочевидь, переходом 
чехів до більш надійного способу доставки листів, що спричинено підвищенням ділової активності населення 
та зростанням відносної доступності цього виду поштових послуг. Головна причина скорочення обсягів 
пересилки звичайних і рекомендованих листів – усезростаюче значення електронних засобів зв’язку. 

Відносно різке скорочення між 2004 і 2005 рр. обсягів листової кореспонденції загалом (звичайні й 
рекомендовані листи) та обсягів бандерольних пересилок зумовлене, імовірно, зростанням цін на відповідні 
послуги в Чехії після вступу її до ЄС у 2004 р.  

Таблиця 14.11 
Динаміка надання поштових послуг у Чеській Республіці у 2004–2012 рр.* 

 

Обсяги пересилання, млн  
Рік 

2004 2005 2007 2009 2010 2011 2012 

Звичайні листи 596,9 560,8 545,7 511,2 487,8 445,0 404,9 

Рекомендовані листи 104,2 105,4 114,2 110,0 98,8 88,9 84,8 

Бандеролі   15,4   11,4   10,7 13,3 11,5 9,8 8,3 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 
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Із 1 липня 2010 р. в експериментальному режимі чеська пошта почала доставляти посилки, адресовані 
фізичним особам, увечері з 16 до 19 години, у найзручніший для одержувача час. За послугу клієнт не 
платить. Експеримент охопив усі крайові центри Чехії. Щорічно чеська пошта пересилає 32 млн посилок. 
Чеська пошта новою послугою хоче підвищити ефективність доставки відправлень і збільшити прибутки від 
надання поштових послуг. Так пошта вдосконалює свою роботу. 

Інтернет-комунікації ‒ один із наріжних каменів сучасного інформаційного суспільства. Об’єднуючи 

комп’ютерні системи в єдину мережу, Інтернет створює інфраструктуру для функціонування широкого 
спектра галузей господарства. Він відіграє все більшу роль для розвитку бізнесу й торгівлі, надання послуг 
державного управління, освіти тощо та, звичайно, забезпечує зручний засіб міжособистісних комунікацій. 
Розвиток інтернет-мереж й інтернет-технологій розглядається керівництвом Чехії як один із важливих 
чинників підвищення конкурентоспроможності чеських підприємств на світовому та європейському ринках, 
налагодження кооперації з компаніями інших країн ‒ членів ЄС. Тому одним із пріоритетних напрямів 

інформаційно-комунікаційної політики Чехії є забезпечення легкого доступу до інтернет-мереж якомога 
ширшого кола фізичних і юридичних осіб. Заходи, спрямовані на розв’язання цього завдання, можна 
розділити на три основні групи: 1) фізичне наближення інтернет-мереж до користувачів; 2) підвищення 
комп’ютерної та інтернет-грамотності населення; 3) покращення якості й швидкості інтернет-зв’язку.  

Ринок інтернет-послуг Чехії повністю конкурентний. На ньому функціонують сотні компаній, що надають 
послуги з підключення до інтернет-мереж, обслуговування комп’ютерних мереж, програмного забезпечення 
тощо. Фактично будь-яка потреба громадянина чи підприємства Чехії може бути задоволена або ініційована 
через Інтернет. Буденним на сьогодні стало здійснення фінансових і комерційних операцій через Інтернет, 
оформлення та подання документів до органів державного управління, замовлення квитків на транспорт чи 
до розважальних закладів тощо.  

Загалом показники розвитку інтернет-комунікацій у Чехії характеризуються досить високою позитивною 
динамікою. Так, за даними сайту Internet World Stats, кількість користувачів мережі Інтернет у Чехії за період 
із 2000 до 2008 рр. зросла на 399,1 % і сягнула 4,99 млн осіб

536
, що становило 48,8 % населення країни (так 

званий показник проникнення). Для порівняння: показники проникнення в середньому по ЄС становили          
60,7 %, у світі – 20,5 %, у Польщі – 52,0 %. Найкращий у Європі цей показник зафіксовано в Нідерландах – 
82,9 % на кінець 2008 р.

537
. На 31.03.2011 р. кількість індивідуальних користувачів мережі Інтернету в ЧР 

зросла до 6681 тис. осіб, що становить 65,6 % населення країни (у ЄС-27 у середньому 67,3 %). Отже, 
кількість користувачів, порівняно з 2000 р., зросла у 5,7 раза та нині частка Чехії в ЄС за кількістю Інтернет- 
користувачів становить 2,0 %. Швидко зростає частка підприємств й організацій, які впроваджують швидкісний 
Інтернет і мають веб-сторінки в інтернет-мережах (73,6 % на початок 2010 р.). Якщо на початок 2007 р. 
частка підприємств і користувачів, підключених до високошвидкісного Інтернету, становила 77,0 %, то на 
початок 2010 р. ‒ зросла до 85,4 %, а у 2012 р. досягла 92 %

538
. На початок 2013 р. їх частка вже становила 

95 % (рис. 14. 12). Водночас частка підприємств та організацій, підключених до інтернет-мереж на початок 
2013 р., зросла до 96 % від їх загальної кількості (рис. 14.12). Найвищий рівень забезпеченості Інтернетом 
мають банківські й фінансові установи (92 %), тоді як освітні та наукові заклади – лише на 19 %. Також 
зростає частка підприємств й установ, які мають власні веб-сторінки. У 2013 р. вона становила 80 %, тоді як 
у 2000 р. – була удвічі меншою. За цим показником Чеська Республіка у 2013 р. займала 8-ме місце серед 
країн – членів ЄС. Отже, у найближчому майбутньому всі підприємницькі структури, організації, фірми будуть 

підключені до інтернет-мереж.  
 

 
 

Рис. 14.12. Кількість підприємств та організацій, підключених до Інтернету,  
і структура високошвидкісних підключень за видами технологій у Чеській Республіці  
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У Чеській Республіці швидко зростає рівень комп’ютеризації населення, де частка домогосподарств 
громадян, які мають персональні комп’ютери, у 2010 р. становила 59,3 %. На початок 2013 р. ця частка 
зросла до 68 % (рис. 14.13). Кількість домогосподарств, які мали власні комп’ютери, збільшилася до            
2896 тис. на початку 2013 р. (у 2007 р. – 1678 тис.). Найбільшу кількість таких домогосподарств 

сконцентровано в містах із кількістю жителів понад 50 тис. осіб. Тут понад 70 % домогосподарств мають 
персональні комп’ютери. На початок 2013 р. в Чехії уже понад 6 млн осіб користувалися персональними 
комп’ютерами. Основна частка користувачів комп’ютерами припадає на осіб віком від 25 до 45 років. 
Особливо високою вона є в групі молодого населення країни віком від 16 до 24 років (96,5 %). Висока частка 
користувачів комп’ютерами зафіксована серед жителів країни з вищою освітою (понад 90 %) й особливо 
серед студентів (98,7 % у 2013 р.). Найвищий рівень комп’ютеризації населення характерний для Праги, де у 
2012 р. 72,9 % домогосподарств мали власні комп’ютери, а також для Краловеградецького (69,9 %), 
Південноморавського (69,5 %), Середньочеського (69,5 %) і Пардубецького (69,4 %) країв. Найнижчим рівнем 
комп’ютеризації населення виділяються Ліберецький (60,4 %), Устецький (61,1 %) й Оломоуцький (61,5 %) краї.   

 

 
 

Рис. 14.13. Динаміка росту комп’ютеризації й забезпеченості населення  
доступом до Інтернету в Чеській Республіці у 2005–2013 рр. 

 
Темпи росту частки домашніх господарств, які користуються Інтернетом і швидкісним його видом,  вищі, 

ніж темпи росту рівня забезпеченості домогосподарств комп’ютерами. Кількість домогосподарств, які мають 
доступ до Інтернету, зросла з 1123,2 тис. у 2006 р. до 2531 тис. у 2011 р., тобто майже у 2,3 раза. Частка 
домогосподарств, підключених до систем Інтернету, у 2007 р. становила 32 %, а зі швидкісним Інтернетом –           
26 %. У наступні роки ця частка швидко зростала. За даними Чеського статистичного управління, частка 
домогосподарств, підключених до Інтернету у 2012 р., уже становила 65,4 %

539
, а у 2013 р. – 67 %. 

Високошвидкісним Інтернетом користувалось у 2013 р. 64 % домогосподарств (рис. 14.13).  
У просторовому аспекті найвища частка домогосподарств, які мають підключення до Інтернету, 

характерна для високорозвинутих у промисловому відношенні територій – столиці Праги (69,3 % у 2012 р.), 
Південноморавського (68,2 %), Середньочеського (68,6 %), Краловеградецького (67,3 %) і Пардубецького 
(66,8 %) країв. Найнижчий рівень доступності до Інтернету характерний для домогосподарств Ліберецького 
(59,8 %), Устецького  (60,1 %) й Оломоуцького (59,1 %) країв (рис. 14.14). 

 

 
 

Рис. 14.14. Частка домогосподарств у краях Чеської Республіки, які мають 
 підключення до інтернет-мереж, у % від загальної кількості домогосподарств у 2012 р. 

 
Останнім часом у Чеській Республіці відбулися помітні зміни в структурі індивідуальних користувачів 

Інтернетом із чіткою тенденцією до росту кількості споживачів інтернет-послуг. Частка осіб, котрі регулярно 
користуються Інтернетом, у віковій групі від 16 до 74 років становила у 2007 р. 45 %, а до початку 2010 р. 
вона зросла до 61,8 %, у 2013 р. – до 69 % (рис. 14.15), причому спостерігалася суттєва відмінність за цим 
показником серед осіб різного віку та рівня освіти. Так, Інтернет особливо популярний серед осіб, які мають 
вищу освіту (понад 91 % із них регулярно користуються Інтернетом), а також серед представників вікової 
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групи 16–24 років (95,3 % у 2012 р.). З іншого боку, у віковій групі понад 65 років нараховується лише 16,8 % 
регулярних користувачів глобальної комп’ютерної мережі, а серед осіб із початковою й неповною середньою 
освітою – 22,4

540
. У 2013 р. ці показники зросли до 33 % у віковій групі осіб старше 65 років і до 58 % у групі 

осіб із неповною середньою освітою, тобто учнів середніх шкіл.  
 

 
 

Рис. 14.15. Індивідуальні користувачі Інтернету в Чеській Республіці у 2007 і 2013 рр. 

(% користувачів у відповідних соціально-демографічних групах населення)  
 
Інтернет-активність громадян Чехії зростає з року в рік, однак залишається значно меншою, ніж середня 

в ЄС. Зовсім інша картина спостерігається стосовно діяльності підприємств цієї країни. Їхня діяльність за 
деякими показниками навіть більш інформатизована, ніж у середньому по ЄС. Позитивна динаміка розвитку 
інтернет-комунікацій республіки – логічний наслідок державної політики, завдяки якій досягаються, вищі ніж у 
середньому по ЄС, капіталовкладення на розвиток інформаційних технологій, а саме 3,2 % ВВП країни     
(табл. 14.12). 

Таблиця 14.12 
Показники розвитку інтернет-комунікацій  
у Чеській Республіці  після вступу в ЄС* 

 

Показник Чехія ЄС 

Частка домогосподарств, підключених до мережі Інтернет у ІІ кварталі 2007 р., % 32 51  

Частка домогосподарств, що підключені до швидкісного Інтернету у ІІ кварталі 2007 р., % 26 30 (2006 р.) 

Частка осіб, котрі регулярно користуються Інтернетом (вікова група 16–74 роки), 2007 р., % 45 ** 

Громадяни віком 16–74 роки, які замовляли товари чи послуги через Інтернет для 
особистих потреб протягом останніх трьох місяців 2005 р., % 

3  18  

Громадяни віком 16–74 роки, які замовляли товари чи послуги через Інтернет для 
особистих потреб протягом останніх трьох місяців 2006 р., % 

7  20  

Доступність через Інтернет 20 базових послуг державного управління (e-government) у  
2006 р., % 

31  51  

Кількість осіб, що скористались Інтернетом для взаємодії з органами державного 
управління у 2006 р., осіб 

17 24 

Кількість підприємств, що скористались Інтернетом для взаємодії з органами державного 
управління у 2006 р., одиниць 

76 63 

Частка підприємств, що підключені до Інтернету у 2006 р., % 95  91  

Частка підприємств, підключених до швидкісного Інтернету у 2006 р., % 68 73  

Частка продажу компаній через Інтернет у сукупному обороті компаній (e-commerce)  
у 2006 р., % 

3,2 4  

Витрати на розвиток інформаційних технологій, % у ВВП у 2006 р. 3,2  2,7  
* Складено за даними Статистичного управління Чехії та Європейського статистичного управління (Євростат).  
** Відсутні дані. 

 
Міжнародна пропускна спроможність інтернет-мережі Чехії з 2000 до 2006 рр. зросла з  602 до 2170 біт 

на особу
541

. У наступні роки вона продовжувала збільшуватися. 
Одним зі шляхів наближення Інтернету до населення є створення Громадських пунктів доступу до 

інтернет-мережі (англ. Public Internet Access Points), до складу яких входять, насамперед, громадські 
бібліотеки. Станом на кінець 2005 р. близько 1700 бібліотек підключено до глобальної мережі. Понад 75 % 
мешканців країни проживали в населених пунктах, де є відповідні заклади

542
. 

 Останнім часом зростає частка споживачів послуг із купівлі товарів через інтернет-магазини. Так, на 
початку 2013 р. понад 3 млн громадян Чехії користувалися такими послугами, що становило 34 % усього 
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населення країни і 49 % від усіх користувачів Інтернету.  Населення країни бере активну участь у соціальних 
мережах Інтернету. Особливо активною є молодь у віковій групі 16–24 років (88 % усіх користувачів Інтернету 
цієї вікової групи). Помітно зросла частка населення, яке користується електронною поштою (94 % усіх 
користувачів Інтернету), а також цікавиться інформацією про товари й послугах (85 %) та читанням 
онлайнової інформації (85 %). 

Ще одним напрямом розвитку інтернет-комунікацій є впровадження швидкісного Інтернету. Протягом 
останніх років динаміка росту підключень споживачів до швидкісного Інтернету різко зросла (рис. 14.16). 
Швидкими темпами розвивається такі типи підключень, як за допомогою технологій ADSL та Wi-Fi 
(безпровідний зв’язок), а також через оптико-волоконні мережі зв’язку. Станом уже на середину 2007 р. 
кількість домогосподарств, підключених до Інтернету через швидкісні (високої пропускної здатності) 
технології (ADSL, Wi-Fi, кабельні чи супутникові системи), становила 26 % усіх домогосподарств Чехії

543
. У 

2010 р. цей показник зріс до 50,9 %. Причому темпи його зростання вражають: на кінець 2005 р. він становив 
трохи більше 4 %, а на кінець 2006 р. – близько 17 %. При цьому кількість домогосподарств, які підключені до 
інтернет-мережі будь яким способом, становила 19 % – на 1 січня 2006 р. і 32 % – станом на 1 липня          
2007 р.

544
. Для порівняння – у середньому по ЄС показник підключень домогосподарств до Інтернету на 

кінець 2005 р. становив майже 48 % (23 % – швидкісний), а на кінець 2006 р. сягнув 50 % (30 % – 
швидкісний)

545
. У подальші роки темпи підключень до швидкісного Інтернету постійно зростали, особливо це 

стосується технологій ADSL і Wi-Fi (рис. 14.16). 
 

 
 

Рис. 14.16. Динаміка росту підключень абонентів до швидкісного Інтернету  
за типами технологій у Чеській Республіці у 2005–2011 рр. 

 
На початок 2007 р. переважали підключення до Інтернету за технологією ADSL (англ.  Asymmetric Digital 

Subscriber Line) (26 % усіх підключень), через мережу кабельного телебачення (23 %), систему Wi-Fi (англ. 
Wireless Fixed Connection) (22 %) та традиційне модемно-телефонне підключення (18 %) (рис. 14.17). У        
2009 р. на підключення за технологією ADSL уже припадало 34 % (778 тис. підключень), через систему Wi-Fi 
– 30 %, кабельні мережі телебачення – 19 % і мобільні мережі – 14 %. У наступні роки частка підключень 
через систему безпроводового зв’язку Wi-Fi різко зросла й на початку 2012 р. уже становила 48,1 %, тоді як 
частка підключень через систему ADSL знизилася до 23,1 %. На підключення через кабельні телевізійні 
мережі припадало 24,7 %.  

 
 

Рис. 14.17. Тип підключення до Інтернету домогосподарствами Чеської Республіки  
Джерело : Czech Republic. Information Society Indicators – Country Profile //  

http://www.epractice.eu/files/Czech%20Republic_e-Inclusion%202008.pdf.
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У 2009 р. загальна кількість підключень до швидкісного Інтернету становила 2376 тис., що майже у        
два рази більше, ніж у 2007-му. У 2011 р. цей показник зріс до 3,1 млн, що в розрахунку на 100 жителів 
складало 23 підключення проти 28 у середньому по ЄС. Частка підключень до швидкісного Інтернету за 
технологією ADSL у 2011 р. зросла до 37 %

546
. У 2013 р. кількість підключень до швидкісного Інтернету 

збільшилася до 3399 тис., що становило 32,4 підключення на 100 жителів країни. Помітно зросла кількість 
підключень до Інтернету через мобільні мережі (CDMA і UMTS), що зумовило суттєву зміну питомої ваги 
окремих технологій у загальній кількості підключень до інтернет-мереж за останні п’ять років (табл. 14.13). 
Порівняно з попередніми роками, зменшилося значення підключень до швидкісного Інтернету за технологією 
ADSL (28 % у 2012 р.) і до кабельних мереж з одночасним зростанням частки підключень за допомогою 
бездротових технологій, мобільних мереж й оптико-волоконних технологій. Нині першу позицію займають 
бездротові системи (29 % у 2012 р.), частка яких залишається майже однаковою, незважаючи на збільшення 
кількості підключень у 4,7 раза, порівняно з 2005 р. (табл. 14.13). 

Таблиця 14.13 
Кількість абонентських підключень до мереж швидкісного Інтернету  

в Чеській Республіці у 2005–2012 рр.* 
 

Тип  
підключення 

Кількість,  
тис. підключень 

Частка у загальній кількості 
підключень, % 

2005 2009 2010 2011 2012 2005 2009 2010 2011 2012 

Широкосмуговий і швидкісний 
Інтернет загалом 

728 2376 2783 3086 3399 100 100 100 100 100 

У т. ч. через:           

   ADSL підключення 280 778 859 918 951 38,5 32,8 30,9 29,7 28,0 

   кабельні модеми (CATV) 146 442 481 515 523 20,0 18,6 17,3 16,7 15,4 

   мобільні мережі (CDMA, UMTS) 70 371 542 578 647   9,6 15,6 19,4 18,7 19,0 

   бездротові системи (FWA, WiFi) 209 680 720 839 985 28,7 28,6 25,9 27,2 29,0 

   оптичні волокна (FTTx) 23 105 180 236 293    3,2   4,4   6,5 7,7 8,6 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
Особливо швидко зростає мережа швидкісного Інтернету в особистих домогосподарствах країни               

(рис. 14.18). Якщо до 2003 р. швидкісним Інтернетом населення користувалося мало, то у 2010 р. частка 
домогосподарств, де його впроваджено, уже становила 51 %. У 2012 р. загалом понад 65 % усіх 
домогосподарств країни користувались Інтернетом, а 63 % ‒ високошвидкісним Інтернетом (рис. 14.18). 

 

 
 

Рис. 14.18. Динаміка зростання частки домогосподарств Чеської Республіки,  
які мали підключення до Інтернету у 2007–2012 рр. 

 
Досягненню високих показників позитивної динаміки впровадження швидкісного Інтернету сприяє 

прийнята урядом Чехії у 2005 р. Національна стратегія зв’язку високої пропускної здатності
547

. Упровадження 
швидкісного Інтернету не лише запорука розвитку мобільного та оперативного електронного зв’язку, а й 
передумова розвитку електронної торгівлі (англ. e-commerce), електронного навчання (англ. e-learning), 
електронних послуг у сфері охорони здоров’я (англ. e-health), електронного врядування (англ. e-government), 
електронного бізнес-середовища (англ. e-business environment) тощо. Електронізація цих сфер життя 
суспільства – один із пріоритетних напрямів інформаційної та комунікаційної політики уряду Чеської 

Республіки. 
Неабиякий внесок у розвиток зазначених секторів здійснюють компанії, які спеціалізуються на розробці 

та впровадженні інформаційних технологій. Серед них можна виділити як відомі міжнародні компанії (Sun 
Microsystems, Microsoft, IBM, SAP, Siemens, Hewlett-Packard, Compaq), так і чеські компанії AEC Ltd., Alwil 
Software, Grisoft (спеціалізація на виробництві антивірусного програмного забезпечення), Software 602, FBL 
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Group, PJSoft, PragoData (автоматизоване проектування, геоінформаційні системи та мультимедійні освітні 
програми), PVT, ICZ (інтеграційні системи й системи безпеки)

548
. 

Слід також відзначити, що національний доменний простір Чехії адмініструє Асоціація CZ.NIC, яка 
об’єднує багатьох операторів доменних імен і ринку послуг електронного зв’язку Чеської Республіки та є 
прямим адміністратором найбільших доменів країни –.CZ (ccTLD.cz) та 0.2.4.e164.arpa. Асоціація координувала 

свою діяльність із Міністерством інформатики Республіки Чехія (тепер – Міністерством промисловості й 
торгівлі), керуючись положеннями підписаного двома сторонами Меморандуму

549
. Кількість зареєстрованих 

доменів у країні динамічно збільшується (від 283 тис. на 1.01.2007 р. до 633 тис. на 1.01.2010 р.). За даними 
Чеського статистичного управління, у 2012 р. їх кількість зросла до 881 тис.

550
. На кінець 2012 р. кількість 

зареєстрованих доменів збільшилася до 1,01 млн одиниць, що в 4,5 раза більше, ніж у 2005 р. Різко домінує 
кількість доменів у зоні -.CZ (ccTLD.cz), частка яких на початок 2010 р. становила вже 99 %.  

Пріоритетними напрямами інформаційно-комунікаційної політки ЧР на сучасному етапі є: 
– подальша розбудова сучасної та безпечної системи державного управління, що надає відповідні 

послуги населенню через Інтернет; 
– продовження лібералізації сектору електронних комунікацій через формування ефективного конку-

рентного середовища; 
– забезпечення легкого доступу всіх верств населення до швидкісного Інтернету; 

– продовження формування законодавчої бази, необхідної для розбудови інформаційного суспільства; 
– підтримка зростання комп’ютерної грамотності населення; 
– розвиток електронного бізнесу через створення технологічно нейтральних умов. 

 
14.3. Охорона здоров’я  

 
До Другої світової війни медицина в Чехії була переважно приватною й платною. За роки 

соціалістичного розвитку швидко розвивалася безкоштовчна система охорони здоров’я населення країни за 
радянським типом. Домінували дільничні лікарні, низькі ціни на ліки та безплатне медичне обслуговування. 
Охорона здоров’я в Чехії за післявоєнні роки досягла значних успіхів і за своїм рівнем належала до найбільш 
розвинутих у світі. За роки соціалістичного господарювання громадяни країни мали право на безкоштовне 
медичне обслуговування. У країні повністю ліквідовано захворювання поліомієлітом, усунуто соціальні 
причини захворювання на туберкульоз, різко скоротилася захворюваність на інфекційні хвороби.  

Після демократичних перетворень на початку 1990-х рр. урядом проведено повну реорганізація 
системи охорони здоров’я. Вона стала страховою – добровільною й обов’язковою. Працюючих громадян 
страхує роботодавець, а непрацююче населення – держава. 

Чеська Республіка докладає чимало зусиль для створення стабільної, широкої й сучасної системи 
охорони здоров’я. Її основа – принципи обов’язкового громадського медичного страхування. На території 
країни існують і державні, і недержавні медичні установи, які укладають контракти про надання медичних 
послуг із медичними страховими компаніями й обслуговують застрахованих пацієнтів без прямої оплати. Про 
кожне медичне обстеження конкретного пацієнта лікар інформує відповідну страхову компанію, що 
відшкодовує ці витрати на підставі страховки. Медичні центри оснащені сучасним медичним обладнанням 
надають послуги на основі договорів із Міністерством охорони здоров’я та страховими компаніями. 
Діяльність медичних центрів сертифікована й може складати конкуренцію кращим лікувальним закладам 
Європи й США.  

У результаті проведеної реформи системи охорони здоров’я в короткі терміни здійснено виведення 
амбулаторій із державного сектору. Держава сама сприяла цьому, виділяючи кредити на пільгових умовах 
лікарям, які бажали мати приватну клініку. Стаціонарне лікування поки що залишається державним. 
Установлені єдині розцінки на різні хірургічні втручання. Витрати на лікарську діяльність у деяких містах 
досить високі, що стримує збільшення числа приватно практикуючих вузьких спеціалістів. У Чехії ліквідовано 
всі відомчі медичні заклади й установи

551
. У 2012 р. відбулася корінна реформа фінансування  лікарень і 

роботи страхових медичних компаній.  
У Чеській Республіці нині медицина платна й тому щорічно зростають витрати на її розвиток. У 2009 р. з 

усіх джерел фінансування на розвиток системи охорони здоров’я спрямовано 292,7 млрд чес. крон, що в           
2,1 раза більше, ніж у 2000 р. У 2011 р. обсяги видатків на охорону здоров’я населення дещо скоротилися й 
становили 289,2 млрд крон. Основними джерелами фінансування розвитку системи охорони здоров’я 
Чеської Республіки є страхові внески громадян, які у 2009 р. становили 218,7 млрд крон і, порівняно з             
2000 р., зросли майже удвічі (115,8 млрд крон). Їх частка в загальній сумі видатків становила 75,5 %. У              
2010 р. страхові медичні внески дещо скоротилися через економічну кризу й дорівнювали 213,9 млрд крон, 
проте у  2011 р. вони знову збільшилися до 222,9 млрд крон (77,1 % загального обсягу видатків на охорону 
здоров’я населення) (рис. 14.19).  
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Рис. 14.19. Структура витрат на розвиток системи охорони здоров’я  
Чеської Республіки за джерелами фінансування у 2011 р. 

 
Витрати на охорону здоров’я у 2011 р. становили 7,5 % від величини валового внутрішнього продукту 

країни. Видатки з державного бюджету на розвиток медицини невеликі й менш зростають (4,12 % за              
2000–2011 рр.), ніж видатки з інших джерел фінансування (наприклад, середні темпи росту видатків із 
фондів медичного страхування за 2000–2009 рр. становили 7,54 %)

552
. У 2011 р. з державного бюджету ЧР 

на охорону здоров’я виділено 11,1 млрд крон, що складало 3,8 % від усієї суми витрат на охорону здоров’я 
населення країни. Видатки на розвиток медицини з місцевих бюджетів мають тенденцію до зростання: із  
8,86 млрд крон у 2000 р. до 11,15 млрд крон у 2010 р., проте у 2011 р. вони зменшилися до 9,8 млрд крон 
(3,4 % усіх видатків). Середньорічні темпи за останні роки з цього джерела фінансування становили 1,6 %. 
Збільшується також фінансування зі сторони фізичних осіб і корпорацій. Особливо високими темпами зросли 
видатки зі страхових внесків громадян унаслідок розвитку страхової й сімейної медицини в країні. Також 
зростає частка фінансових коштів, які передаються лікарняним закладам приватними особами. Середні 
темпи зростання цих видатків за 2000–2011 рр. становили 10,6 %, у 2011 р. вони склали 42,3 млрд крон. 
Частка цих видатків у загальному обсязі усіх витрат на медицину в 2011 р. становила 14,6 % (рис. 14.19), 
тоді як у 2000 р. – 9,5 %, а у 2005 р. – 10,6 %. 

Протягом останніх десятиліть помітна чітка зростаюча динаміка росту видатків із різних джерел 
фінансування на розвиток системи охорони здоров’я в розрахунку на одного жителя країни. Якщо в 1995 р. 
на одного жителя припадало 9938 крон, то у 2010 р. цей показник збільшився до 27 017 крон, а у 2011 р. – до   
27 750 крон (рис. 14.20). 

 
 

Рис. 14.20. Динаміка витрат на розвиток системи охорони здоров’я населення  
в розрахунку на одного жителя Чеської Республіки в 1995–2011 рр. 

 
Усі громадяни Чеської Республіки, іноземці з посвідкою на проживання на території Чеської Республіки 

й працівники фірм, котрі перебувають тут, зобов’язані мати медичну страховку та регулярно сплачувати 
страхові внески. Право на медичні послуги застраховані одержують тільки на підставі страхових виплат. У 
деяких випадках їх здійснює держава (зокрема для студентів у віці до 26 років, дітей без батьківської опіки, 
пенсіонерів тощо) або роботодавець

553
.  

Іноземцям, які перебувають на території Чеської Республіки, медична допомога надається або 
безкоштовно (на підставі міжнародних угод і двосторонніх домовленостей між державами – наприклад у 
рамках Європейського Союзу), або без прямого відшкодування на підставі медичної страховки (обов’язкове 
медичне страхування), або з прямим відшкодуванням (наприклад іноземці – громадяни країн, які не є 

членами Європейського Союзу).  
Іноземці з посвідкою на проживання на території Чеської Республіки мають право на медичну страховку 

в рамках громадського медичного страхування. Це правило діє й стосовно біженців. Для іноземців без 
посвідки на проживання на території Чеської Республіки, котрі працюють у країні, страхові внески виплачує 
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роботодавець, зареєстрований на території республіки. Застрахований іноземець має такі самі права й 
обов’язки, як іноземець із посвідкою на проживання на території країни. Страховка діє тільки протягом 
періоду найму: із закінченням терміну найму припиняється й право на відшкодування вартості медичних 
послуг медичною страховою компанією. 

Іноземці, котрі не мають посвідки на проживання та не займаються трудовою діяльністю в країні, не 
можуть бути учасниками громадського медичного страхування, але мають право приватно укласти договір 
про медичне страхування з обраною страховою компанією. Такі договори поділяються на: 

a) довгострокові договори медичного страхування, призначені для громадян іноземних держав й осіб 
без громадянства, що не задовольняють необхідних умов для участі в системі громадського медичного 
страхування та не мають права на одержання безкоштовної допомоги на підставі двосторонніх міжурядових 
договорів, але мають дозвіл на тимчасове перебування на території ЧР; 

б) короткострокові договори медичного страхування, які укладаються з іноземцями, котрі прибувають у 
Чеську Республіку для нетривалих візитів, наприклад туристи. Страховка, згідно з таким договором, діє на 
період до одного року.  

Іноземці, які не мають медичної страховки, можуть пройти медичне обстеження й необхідне лікування 
без прямої оплати, якщо вони є громадянами країн, із якими Чеська Республіка уклала взаємні угоди про 
надання безкоштовної медичної допомоги, але тільки в обсягах, передбачених такими угодами. Зазвичай 
угода передбачає мінімальний набір медичних послуг першої необхідності.  

Іноземним студентам, зарахованим на навчання в середні або вищі навчальні заклади за кошти уряду 
Чеської Республіки, медична допомога надається в тому ж обсязі й на тих самих умовах, що й чеським 
студентам. Студенти, які навчаються в Чехії за власні кошти, такими привілеями не користуються.  

Найбільшою за кількістю клієнтів страховою компанією в країні є Загальна медична страхова 
компанія, що перебуває в державній власності

554
. Обсяг послуг, вартість яких відшкодовується компанією 

пацієнтам на підставі медичної страховки, регулярно складає Міністерство охорони здоров’я Чехії
555

. Тільки 
Загальна медична страхова компанія має ліцензію на укладення та адміністрування довгострокових 
договорів медичного страхування. Інші медичні страхові компанії є переважно комерційними й установлюють 
обсяг послуг самостійно. Перелік чеських медичних страхових компаній постійно поновлюється 
Міністерством охорони здоров’я Чеської Республіки. 

Незважаючи на значні переваги системи медичного страхування за договором, у країні триває дискусія 
про її недоліки – певні види послуг (особливо послуги, необхідні людям з уродженими та деякими хронічними 
захворюваннями, інсулінозалежним діабетикам тощо) не покриваються медичною страховкою. 

Медичні послуги в Чехії надаються комплексом установ амбулаторної допомоги, лікарняних послуг, 
центрів профілактики захворювань на виробництві, невідкладної допомоги, служб транспортування хворих, 
поранених і породіль, курортного лікування, а також установ, що відпускають лікарські препарати, 
забезпечують медичний інвентар і стоматологічну продукцію. 

Мережа медичних установ у країні досить розгалужена. Загальна кількість закладів охорони здоров’я в ЧР у 
2011 р. становила 28 450 установ

556
. Серед них основна кількість ‒ це самостійні амбулаторії й медичні пункти, 

яких нараховувалося 24 542. У 2012 р. в країні діяло 188 лікарень, 158 окремих спеціалізованих медичних 
закладів, 16 госпіталів, 89 санаторіїв, вісім здравниць, 866 самостійних лікарських амбулаторій та низка 
родильних будинків, жіночих і дитячих консультацій та інших медичних установ. Суттєво покращилося медико-
профілактичне обслуговування населення, зросло число пунктів надання першої допомоги. У віданні Міністерства 
охорони здоров’я й інших центральних органів перебуває 226 медичних закладів. Понад 27 % медичних закладів 
та установ перебувають у віданні фізичних і юридичних осіб, релігійних установ тощо. Найбільше медичних 
закладів сконцентровано в Празі (4225 у 2010 р.), Моравсько-Сілезькому (3178), Південноморавському (3072) і 
Середньочеському (2642) краях, а найменше – у Карловарському (971) і Ліберецькому (1088) краях та Височіні 
(1274)

557
.  

Основними медичними закладами, де проводиться стаціонарне лікування хворих, є лікарняні установи, 
розміщені в містах й адміністративних центрах. Загальна кількість амбулаторних лікарень у 2012 р. 
становила 188, а лікарняних відділень у них – 1465. Найбільшу кількість лікарень сконцентровано в Празі 
(28), Середньочеському (25), Південноморавському (21), Устецькому (20) й Моравсько-Сілезькому (18) краях, 
на які разом припадає 60 % усіх лікарняних закладів країни. Найменше лікарень нараховується в 
Карловарському (5) і Ліберецькому (8) краях та Височіні (6). Найбільші спеціалізовані лікарні зосереджено у 
великих містах (Прага, Брно, Острава, Пльзень, Градець-Кралове та Оломоуц). Найбільша спеціалізована 
лікарня країни – це крайова лікарня в Брно з ліжковим фондом понад   2 тис. лікарняних місць.  

Кількість лікарняних ліжок у всіх типах медичних установ за останні роки дещо скоротилася (із 119 669 у 
2006 р. до 113 233 у 2012 р.) внаслідок перепрофілювання медичних установ, закриття невеликих лікарень у 
сільській місцевості й покращення умов перебування хворих у лікарняних палатах тощо. Тому кількість 
лікарняних ліжок у лікарнях загалом скоротилася (до 58 832 у 2012 р.), а також у розрахунку на 1000 жителів 
вона зменшилася з 6,2 у 2006 р. до 5,6 у 2012 р. (табл. 14.14), проте за забезпеченістю населення країни 
лікарняними ліжками на 1000 жителів Чеська Республіка посідає чільне місце серед країн Центрально-
Східної Європи. У 2010 р. загальний показник кількості ліжок у медичних закладах усіх типів у розрахунку на 
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1000 жителів становив 10,5 ліжкомісця. В амбулаторних лікарнях країни переважають ліжка в терапевтичних 
відділеннях (понад 20 %), далі ‒ місця в хірургічних, жіночих і дитячих відділеннях та лікарнях (табл. 14.14). 

Близько 20 % лікарняних місць припадає на державні медичні установи. У структурі ліжкового фонду в 
амбулаторних лікарнях більшість лікарняних ліжок припадає на лікарні, які належать приватним фізичним 
особам, церквам й іншим юридичним особам. У віданні Міністерства охорони здоров’я ЧР перебуває 27,2 % 
ліжкового фонду амбулаторних лікарень. На крайові, міські та общинні лікарні припадає близько 21 % 
ліжкового фонду (рис. 14.21). 

 

 
 

Рис. 14.21. Структура ліжкового фонду амбулаторних лікарень за відомчою  
підпорядкованістю й приналежністю в Чеській Республіці на 31.12.2012 р.  

 
Таблиця 14.14 

Основні показники розвитку системи охорони здоров’я  
Чеської Республіки у 2006–2011 рр.* 

 

Показник 2006  2007 2008  2009  2010  2011  

Загальна кількість лікарняних ліжок (місць) у всіх 
медичних закладах, одиниць 

 
119 669 

 
118 562 

 
117 735 

 
118 189 

 
117 414 

 
115 622 

Загальна кількість лікарських посад, осіб 41 031 43 676  44 382 45 185 45 646 46 422 

Кількість ліжок (місць) у державних лікарняних 
закладах, одиниць 

 
34 984 

 
34 787 

 
34 729 

 
33 955 

 
33 309 

 
32 557 

Кількість лікарських посад у державних медичних 
закладах, осіб 

 
8272 

 
8869 

 
8978 

 
9069 

 
8967 

 
9186 

Чисельних лікарів (без стоматологів),  
фізичних осіб 

37 824 38 171 38 393 38 818 39 272 39 798 

Чисельність стоматологів, фізичних осіб 7 007 7 051 7 081 7 210 7 411 7 579 

Кількість жителів на 1 лікаря, осіб 272 272 273 271 268 264 

Кількість жителів на 1 стоматолога, осіб 1468 1472 1478 1457 1421 1386 

Загальна кількість лікарняних ліжок у лікарнях, 
одиниць 

64 174 63 662 63 263 62 992 62 219 60 336 

Кількість лікарняних ліжок у лікарнях  
на 1000 жителів, одиниць 

6,2 6,1 6,0 6,0 5,9 5,7 

із них: терапевтичних 12 861 12 889 12 558 12 465 12 149 11 573 

                 хірургічних 9541 9415 9209 9119 8885 8579 

                 жіночих 5929 5812 5764 5679  5585 5382 

                 дитячих 5778 5761 5769 5750 5742 5610 

Кількість ліжок у санаторно-курортних закладах, 
одиниць 

25 771 25 737 25 490 26 505 26 432 26 835 

Кількість прийнятих пацієнтів у санаторно-
курортних закладах, осіб 

 
327 078 

 
346 556 

 
383 414 

 
378 181 

 
375 866 

 
360 178 

із них: власні громадяни, які повністю оплатили   
           санаторно-курортні путівки, осіб 

 
66 756 

 
91 953 

 
113 041 

 
111 123 

 
114 957 

 
111 141 

           іноземці, осіб 134 803 133 962 151 015  143 922 138 810 133 630 

Кількість аптек, одиниць 2497 2520 2566 2592 2629 2670 

Середня частка тимчасової непрацездатності 
населення, % 

5,81 5,62 5,18 4,18 3,80 3,64 

* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 

Територіальна організація ліжкового фонду країни характеризується просторовою неоднорідністю    
(рис. 14.22). Так, найбільший фонд лікарняних ліжок сконцентровано в Празі (9275 ліжкомісць у 2012 р.), 
Південноморавському (7297), Моравсько-Сілезькому (6013), Середньочеському (5871) й Устецькому краях 
(4978), а найменший – у Карловарському (1487 ліжок), Ліберецькому (2600) краях і Височіні (2649 ліжок)

558
.  

Найбільший фонд лікарняних ліжок в амбулаторних лікарнях у розрахунку на 10 тис. населення 
зосереджено в Празі, Південноморавському, Пльзеньському, Устецькому, Краловеградецькому й Ліберецькому 
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краях, де він вищий від середнього показника по країні (56 ліжок на 10 тис. жителів) (рис. 14.22). Найменше 
значення цього показника – у Середньочеському краї. У 10 окресах рівень забезпеченості населення 
лікарняними ліжками перевищує 70 ліжок на 10 тис. жителів (Прага, Пльзень-мєсто, Брно-мєсто, Оломоуц, 
Мост, Кралець-Градове й Усті-над-Лабем та ін.), а в семи окресах коливається в межах від 60 до 70 ліжок, 
що перевищує середній показник по країні. До них належать окреси Острава-мєсто, Бржецлав, Ліберець, 
Чеське Будейовіце, Йїглава, Карлові Вари та Клатові (рис. 14.22). Найнижчий рівень забезпеченості ліжковим 
фондом спостерігається в окресах Прага-захід (13), Прага-схід і Брно-венков, а в окресі Пльзень-північ такі 
лікарні відсутні. Населення цих окресів користується лікарнями столиці й крайових центрів. 

  

 
 

Рис. 14.22. Кількість лікарняних ліжок на 10 тис. жителів  
у лікарнях країв та окресів Чеської Республіки на 31.12.2012 р. 

 
У Чехії історично надзвичайно розвинутою є система санаторно-курортного лікування. Розгалужена 

також мережа санаторно-курортних закладів, де фонд лікарняних ліжок має тенденцію до зростання (із 
25 771 ліжок у 2006 р. до 26 505 у 2009 р. і 26 432 – у 2010 р.)

559
. У 2011 р. їх кількість зросла до 26 835, проте 

у 2012 р. дещо зменшилася до 26 196 ліжок (табл. 14.13). Курорти обладнано найновішим діагностичним і 
лікувальним обладнанням, вони спеціалізуються на лікуванні конкретних хвороб, мають розгалужену 
інфраструктуру. Більшість курортів унікальні завдяки використанню лікувальних властивостей джерел 
мінеральної води в поєднанні з найсучаснішим фізіотерапевтичним обладнанням. Карловарський край із 
потужною санаторно-курортною базою є незаперечним лідером серед країв за потужністю ліжкового фонду в 
санаторно-курортних медичних закладах. На нього у 2010 р. припадало майже 50 % усіх ліжок у санаторіях 
країни (рис. 14.23). Оломоуцький край перебуває на другому місці, а Моравсько-Сілезький – на третьому. 
Інші краї мають малопотужний фонд лікарняних місць у санаторно-курортних закладах. Найбільший приріст 
ліжкомісць у санаторіях із 2000 р. до 2010 р. спостерігався в Карловарському краї (+3 566 місць), тоді як в 
Оломоуцькому, Устецькому, Краловеградецькому й Пльзеньському краях за десять років фонд лікарняних 
ліжок у санаторіях скоротився (рис. 14.23). Щорічно зростає кількість пацієнтів у санаторно-курортних 
лікарняних закладах. У 2009 р. їх було 378,2 тис. осіб, із них 143,9 тис. – громадяни зарубіжних країн                 
(табл. 14.14). У 2010–2012 рр. кількість пацієнтів у санаторно-курортних лікарняних закладах країни дещо 
скоротилася через соціально-економічну кризу й у 2012 р. становила 360,5 тис. осіб. Також зменшилася 
чисельність іноземних пацієнтів у цих закладах (133,6 тис. осіб у 2011 р.), однак у 2012 р. санаторно-курорті 
заклади Чехії прийняли 158,9 тис. пацієнтів. Щорічно тут оздоровлюється понад 10 тис. дітей.   

 

 
 

Рис. 14.23. Розподіл і динаміка змін ліжкового фонду  
в краях Чеської Республіки на 31.12.2010  р. (порівняно з 2000 р.) 

                                                 
559

 Zdravotnicka zařizeni v ČR v roce 2010. – Praha : Ustavu zdravotnickych informaci a statistiky Česke republiky, 2011. – S. 5. 



 488 

У системі охорони здоров’я ЧР у 2010 р. загалом зайнято 241,7 тис. працівників, із них 4,7 тис. осіб – у 
системі центральних органів цієї системи

560
. На 10 000 жителів припадало 229,5 медичних працівників. У 

випадку хвороби громадянин у Чехії, зазвичай, звертається до лікаря так званої первинної допомоги за 
місцем свого проживання. Такими вважають терапевтів, педіатрів, стоматологів і гінекологів. Загальна 
кількість посад лікарів і медичних працівників вищої кваліфікації у ЧР має тенденцію до зростання – від            
44,8 тис. у 2006 р. до 45,65 тис. у 2010 р.

561
. На кінець 2012 р. їх кількість збільшилася до 47 тис. осіб. 

Стоматологів у країні нараховується понад 7 тис. (табл. 14.14), а фармацевтів – понад 7 тис. осіб. Щорічно в 
ЧР понад 4 млн осіб отримують медичну допомогу, із яких близько 2,5 тис. – у лікарняних установах. 

Навантаження на одного лікаря в країні щорічно зменшується. У 2012 р. на одного лікаря припадав у 
середньому 261 житель (проти 342 у 1978 р.), а на одного стоматолога – 1380 осіб. Практикуючих лікарів 
найбільше сконцентровано в Празі й Південноморавському краї, а найменше – у Карловарському та 
Устецькому краях і Височіні. Навантаження на одного практикуючого лікаря досить високе. У 2008 р. на 
одного практикуючого лікаря в Середньочеському, Карловарському й Пардубецькому краях та Височіні 
припадало понад 1820 жителів. Найменше значення цього показника (менше 1540 жителів) спостерігалося в 
Празі й Оломоуцькому краї (рис. 14.24).  

 

 
 

Рис. 14.24. Кількість жителів на одного  
практикуючого лікаря в Чеській Республіці у 2008 р. 

 
У просторовому аспекті найбільший контингент лікарів усіх спеціальностей сконцентровано в Празі, де у 

2010 р. працювало в різних медичних закладах 9200 лікарів. Великі контингенти медиків зосереджено в 
Південноморавському (5526 лікарів), Моравсько-Сілезькому, Середньочеському й Устецькому краях, а 
найменші – у Карловарському (1193), Ліберецькому та Пардубецькому краях і Височіні. Забезпеченість 
населення країни лікарями різних спеціальностей у розрахунку на 10 тис. жителів перебуває на високому 
рівні (43,34 у 2010 р. проти 42,4 у 2008 р.). Вищий за середній цей показник у Празі (73,18), 
Південноморавському (47,86), Пльзеньському, Краловеградецькому й Оломоуцькому краях (рис. 14.25). 
Найнижчий рівень забезпеченості лікарями населення в розрахунку на 10 тис. жителів спостерігається в 
Устецькому (34,02), Середньочеському та Ліберецькому краях і Височіні.  

 

 
 

Рис. 14.25. Рівень забезпеченості населення лікарями в розрахунку  
на 10 000 жителів країв Чеської Республіки у 2008 р. 

 
Основна частина лікарів країни здійснює лікарський прийом в амбулаторних медичних закладах 

(амбулаторіях, поліклініках, станціях швидкої допомоги тощо). За останні роки чисельність амбулаторних 
лікарів має тенденцію до постійного зростання (рис. 14.26). У 2010 р. в амбулаторних медичних закладах 
працювало 32,6 тис. лікарів. Серед медичного персоналу домінують практичні терапевти, сімейні й дитячі 
лікарі, чисельність яких залишається протягом останніх років на однаковому рівні. Зростає чисельність 
стоматологів і гінекологів. У лікарняних установах працює 18,6 тис. лікарів різних лікарських спеціальностей, 
із них 10,2 тис. – безпосередньо в лікарняних палатах і 8,8 тис. здійснювали амбулаторний прийом.  
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Рис. 14.26. Динаміка чисельності лікарів різних лікарських спеціальностей,  

які здійснювали амбулаторний прийом населення Чеської Республіки в 1990–2010 рр. 

 
У структурі розподілу лікарських посад за видами лікарняних закладів домінує контингент лікарів усіх 

спеціальностей, які працюють у самостійних амбулаторних лікарняних закладах, що перебувають у 
приватній власності (рис. 14.27). Понад 40 % лікарів працюють у лікарнях, де проводять амбулаторний 
прийом і лікують хворих у лікарняних палатах. Незначна частка лікарів працює в спеціалізованих, особливих 
та інших лікарняних установах і закладах, а також у санаторіях. 

 

 
 

Рис. 14.27. Структура розподілу лікарів усіх спеціальностей за видами  
лікувальних установ Чеської Республіки у 2010 р. 

 

Найвищий рівень забезпеченості лікарями амбулаторних закладів на 10 тис. жителів характерний для 
столиці (56,06 у 2010 р.). Високий цей показник у Південноморавському, Пльзеньському, Кралове-
градецькому й Оломоуцькому краях (рис. 14.28), найменший – у Середньочеському краї, що зумовлено 
концентрацією лікарняних установ крайового значення в Празі, тоді як в окресових центрах працюють менші 
за потужністю амбулаторні лікарняні заклади. 

 

 
 

Рис. 14.28. Рівень забезпеченості населення країв Чеської Республіки  
лікарями амбулаторних медичних закладів у 2010 р. 

 
Медичні кадри з вищою освітою готують вісім ВНЗ країни. Це шість медичних факультетів Карлового 

університету, університет ім. Палацького в Оломоуці, Масариків університет у Брно, університет у Пардубіце, 
Південночеський університет, університет Острави, університет ім. Я. Є. Пуркін’є, Західночеський 
університет у Пльзені. Середній медичний персонал проходить підготовку в медичних школах, де навчання 
відбувається на 4-річних і 2-річних відділеннях та без відриву від виробництва. 

Кожен пацієнт має можливість звернутися тільки до того лікаря, котрий уклав контракт про надання 
медичних послуг із тією ж страховою компанією, яка обслуговує пацієнта. Перед відвідуванням будь-якого 
лікаря первинної допомоги хворий повинен насамперед зареєструватися. Лікар може відмовити пацієнтові в 
реєстрації, але тільки в тих випадках, коли прийом такого пацієнта зумовлює зростання обсягу його роботи 
настільки, що це перешкоджає наданню якісної допомоги іншим хворим, уже зареєстрованим у цього 
спеціаліста. Водночас лікар не може відмовитися від надання невідкладної допомоги будь-якому хворому, 
котрий звернувся за нею (наприклад у випадку травми, несподіваного прояву смертельно небезпечного 
захворювання тощо). Після обстеження й полегшення симптомів такий хворий зазвичай направляється до 
свого власного лікаря. У разі отримання відмови від проведення обстеження пацієнт має право вимагати 
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письмове пояснення дій лікаря. Із цим документом незадоволена поясненням особа може звернутися в 
департамент охорони здоров’я місцевої адміністрації з вимогою про розслідування цього випадку та вжиття 
необхідних заходів проти лікаря або установи, які йому відмовили. Якщо цього вимагає характер і перебіг 
хвороби, лікар первинної допомоги або амбулаторний фахівець скеровують пацієнта на стаціонарне 
лікування в спеціалізовані медичні установи чи самі організовують таке лікування. Стаціонарне лікування 
здійснюється в муніципальних лікарнях, клініках, реабілітаційних закладах, санаторіях, курортних лікарнях, 
клініках, що спеціалізуються на захворюваннях дихальних шляхів тощо. 

Коли більшість медичних установ і лікарів не ведуть прийом, надання невідкладної медичної допомоги 
гарантовано забезпечується спеціалізованими службами швидкої допомоги в кожному населеному пункті. У 
маленьких містах невідкладну допомогу надають чергові лікарі. У великих містах організовано спеціалізовані 
приймальні служби швидкої допомоги з необхідним медичним персоналом й устаткуванням. Телефонний 
номер виклику швидкої медичної допомоги в країні єдиний – 155. Існує також і служба швидкої 
стоматологічної допомоги.  

Служба медичної допомоги на виробництві організовується роботодавцем із метою охорони здоров’я 
працівників й профілактики виробничих травм і хвороб, викликаних умовами праці. Служби профілактичної 
медичної допомоги на виробництві здійснюють спеціалізовану консультаційну діяльність із питань гігієни 
праці й соціального комфорту працівників. Вони регулярно інспектують робочі місця на підприємстві 
роботодавця, з’ясовують ступінь впливу умов праці на стан здоров’я працівників, здійснюють профілактичні 
медичні огляди працівників (під час найму на роботу, регулярний огляд, а також огляд під час звільнення з 
роботи).  

Наявна в країні аптечна мережа забезпечує пацієнтів медичними препаратами як на підставі рецепта, 
так і без нього. У країні мережа аптек щорічно зростає. Якщо у 2006 р. їх нараховувалося 2497, то у 2009 р. їх 
кількість зросла до 2592 (табл. 14.14). Аптеки видають пацієнтам ліки за рецептом безкоштовно у випадках, 
якщо їхню вартість повністю відшкодовує страхова компанія. Якщо страхова компанія відшкодовує тільки 
частину вартості або взагалі її не відшкодовує, то пацієнт змушений сплатити за препарат сам. Термін дії 
рецепта обмежений й обумовлений специфікою ліків. Рецепт, виписаний службою швидкої допомоги, діє в 
день видачі та наступного дня. Рецепт на антибіотики дійсний три дні, усі інші рецепти – протягом одного 
тижня. 

Важливою складовою частиною турботи про здоров’я своїх громадян Чеська Республіка вважає 
профілактику. Особливу увагу приділяють профілактиці тютюнового паління, боротьбі з раком і 
профілактичним медичним оглядам.   

У Чеській Республіці великих успіхів у профілактиці небезпечних захворювань досягнуто завдяки 
програмам вакцинації. Дитячі лікарі дуже рідко сьогодні фіксують випадки краснухи й кору завдяки саме тому, 
що безпосередньо проти цих хвороб проводиться вакцинація. На початку 1960-х років у країні повністю 
подолано (викорінено) дитячий інфекційний поліомієліт. Обов’язкові щеплення, крім того, здійснюються проти 
дифтерії, туберкульозу, свинки, інфекційного гепатиту типу В. Вони, зазвичай, покриваються медичною 
страховкою. Водночас збільшується кількість осіб, які проявляють зацікавленість до вакцинації проти менш 
поширених захворювань, таких як гепатит типу A, кліщовий енцефаліт та менінгіт типів A і C. Ці щеплення є 
факультативними. Право на вакцинацію в країні мають усі діти й дорослі, котрі перебувають на території 
Чеської Республіки легально та, у зв’язку з цим, мають оформлену обов’язкову медичну страховку. 

Популярність серед чеського населення закордонних туристичних поїздок призводить до зростання в 
країні обсягів вакцинації проти захворювань, що типові для інших кліматичних зон. Такі щеплення здійснюються 
в спеціалізованих центрах вакцинації для закордонного туризму. Однак під час в’їзду іноземців у Чеську 
Республіку довідок про щеплення (проти будь-яких хвороб) не вимагають і до самих щеплень не змушують. 
Але тим іноземним громадянам, які подорожують країною, місцеві медики радять здійснити щеплення проти 
гепатиту типу В і кліщового енцефаліту.  

Громадяни Чехії регулярно проходять профілактичні огляди (один раз на два роки або не пізніше ніж на 
23-й місяць після проведення останнього профілактичного обстеження). Такий огляд є обов’язковим для всіх 
застрахованих осіб, навіть у тому випадку, якщо в пацієнта немає проблем зі здоров’ям. Профілактичні 
огляди націлені, насамперед, на виявлення серйозних серцево-судинних захворювань, пухлин, цукрового 
діабету. Так, обов’язковим елементом профогляду у дорослих є онкологічний огляд

562
. Після досягнення 

застрахованою особою 40 років з інтервалом у чотири роки здійснюється його електрокардіографічне 
обстеження. У 18, 40, 50 і 60 років лікар, крім того, проводить аналізи на вміст холестерину та жирових 
відкладень у крові. Після 45 років (з інтервалом у два роки) систематично контролюється рівень цукру в 
крові. У жінок 45–69 років раз на два роки проводять мамографічне обстеження. Жінки, крім того, після 
досягнення 15 років в обов’язковому порядку щороку проходять гінекологічний профогляд. Обов’язкові 
профілактичні огляди всіх застрахованих громадян здійснюються й стоматологами (мінімум два рази в рік). 
Обов’язок лікаря – не тільки діагностика та попередження розвитку захворювань, а й поінформування 
пацієнта про те, як самостійно в подальшому обстежувати стан свого здоров’я. Результатами 
профілактичних медичних оглядів стають конкретні рекомендації. У разі потреби лікар забезпечує одержання 
потрібної спеціалізованої медичної допомоги.  

Значну увагу держава приділяє боротьбі з раком. Для цього уряд Чеської Республіки розробив 
Національну онкологічну програму. Визначені її головні цілі: зниження кількості онкологічних хворих і рівня 
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смертності від раку; поліпшення якості життя онкологічних хворих; раціоналізація витрат на діагностику й 
лікування ракових захворювань у Чеській Республіці.  

За рівнем смертності рак посідає друге місце в країні серед хвороб після серцево-судинних захворювань. 
Незважаючи на це, якість онкологічного лікування в Чехії не поступається протираковій медицині в інших 
розвинутих країнах. У ЧР, зокрема, протиракові ліки найдоступніші в Європі за ціною. 

Через старіння чеського населення проблема злоякісних утворень уже зараз стає пріоритетною. 
Прогнозується, що в майбутньому кожен третій чех занедужає на якусь із форм раку. У зв’язку з цим у 
Чеській Республіці витрати на боротьбу з цією недугою регулярно збільшуються. Сьогодні вони сягають уже 
6,5 % усіх витрат на охорону здоров’я.  

Ключову роль у боротьбі з раком відіграють, насамперед, профілактичні зусилля, спрямовані на якомога 
більш ранню діагностику появи пухлин. Це значно збільшує шанси пацієнта на ефективне лікування. Нині вже 
проводять превентивні тести з виявлення раку грудей, кишечнику й прямої кишки. У Чеській Республіці діє 
широка мережа мамографічних центрів, де можна безкоштовно обстежитися на рак грудей. Тест на внутрішні 
крововиливи, що є першою ознакою раку товстого кишечника та прямої кишки, безкоштовно можна пройти й у 
будь-якого лікаря-терапевта. У майбутньому планується запровадити тести на виявлення раку шийки матки й 
простати. Також заплановано створити мережу онкологічної охорони здоров’я з 20 вузькоспеціалізованих 
установ по всій Чеській Республіці. 

Отже, Чехія має розвинену та розгалужену систему охорони здоров’я, яка побудована на принципах 
обов’язкового громадського медичного страхування й здатна забезпечити громадянам республіки та 
іноземцям належний рівень профілактичної й лікувальної медицини.  

 
14.4. Освіта  

 
Система освіти Чеської Республіки формувалася, починаючи з 1774 р., коли австрійською 

імператрицею Марією Терезією запроваджено принцип обов’язкового навчання населення грамоти. Історія 
чеської університетської освіти має ще глибші корені. Уже з 1348 р. чеські інтелектуали одержували освіту в 
найстарішому в Центральній Європі Карловому університеті. У 1566 р. покладено початок новому 
університету в Оломоуці, який пізніше отримав ім’я Франтішека Палацького. У наступні століття відкривалися 
нові університети, нові спеціальності, які відповідали вимогам того часу. У ХІХ ст. з’являються Технічний 
університет у Брно, Академія прекрасних мистецтв й Академія прикладного мистецтва та архітектури в Празі. 
Уже на початку ХХ ст. вища освіта стала практично загальнодоступною

563
. Виникали нові навчальні заклади.  

Після проголошення незалежності Чехословацької Республіки освіта орієнтувалася на привілейовані 
класи й була організована ще за зразком австрійсько-угорського закону про школу 1869 р., проте можливість 
доступу до освіти для простого народу збільшилася й зростала кількість вищих навчальних закладів. Молодь 
робітничо-селянського походження складала 4–7 % від загального числа. У довоєнній Чехословаччині було 
13 вищих навчальних закладів (12 у чеських землях), де навчалося 27 тис. студентів і працювало 1,4 тис. 
професорів і доцентів

564
. 

У період фашистської окупації за розпорядженням А. Гітлера з жовтня 1939 р. закрито всі чеські вищі 
навчальні заклади. У стінах Карлового університету нацисти розмістили комендатуру гестапо й стратили              
дев’ять активістів студентської організації. Понад 1200 студентів кинуто в концтабори.  

Після Другої світової війни в соціалістичній Чехословаччині освіта стала доступною для всіх трудящих. 
У квітні 1948 р. прийнято закон про освіту (доповнений у 1953 р.), який регламентував створення єдиної 
державної системи народної освіти. Після 1948 р. на освіту, її програми, учителів і викладачів здійснювався 
ідеологічний тиск із боку комуністичної влади, проте традиції класичної освіти не пропали, вони отримали 
нові стимули розвитку. У 1978 р. прийнято закон, який передбачав уведення обов’язкової 10-річної освіти. 
Після революції 1989 р. Чехія вживає термінових заходів: школа деполітизується та лібералізується, 
відкриваються 6–8-річні гімназії (у восьмирічну гімназію, наприклад, приймають після 5 класу основної 
школи), з’являються приватні й церковні навчальні заклади, терміни отримання середньої освіти 
збільшуються до 13 років. Число студентів у чеських університетах за період із 1990/1991 до 1997/1998 навчальних 
років зросло на 40 %

565
. За післявоєнні роки змінилася географія розміщення ВНЗ. Раніше майже всі вони 

були в Празі та Брно. Нині вони є в усіх крайових і багатьох районних центрах. 
У 1999 р. в чеській вищій освіті пройшли відразу дві зміни: законом № 111 відмінено плату за навчання 

в державних ВНЗ для іноземних громадян; перші приватні ВНЗ отримали ліцензії на навчання студентів за 
академічними програмами. Ставилося також завдання довести до 2002 р. державне фінансування вищої 
освіти до 6 % ВНП. До кінця  2000 р. чеські ВНЗ переважно використовували класичну радянську систему 
титулів у вищій школі. Із 2001/2002 навчального року чеська система освіти перейшла на чіткий розподіл 
програм навчання на бакалаврські й магістерські. Бакалаврська програма навчання має стандартний термін 
навчання три роки. Після закінчення бакалаврату студенти можуть продовжити навчання за магістерською 
програмою, яка триває ще два роки. 

 Сьогодні в Чехії функціонують різні рівні та форми громадської освіти – від дошкільного, базового й 
середнього до вищого, академічного та безперервного. Початкова й середня освіта в Чехії безкоштовна, 
тому щорічно зростають витрати на її розвиток. Держава проявляє постійну турботу про учнів і студентів. 
Вища освіта в державних ВНЗ безкоштовна, у приватних – платна. Останнім часом щорічно збільшуються 
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обсяги фінансування освіти. Якщо у 2006 р. загальні витрати на розвиток освіти всіх рівнів становили 133,5 
млрд крон, то у 2009 р. вони збільшилися до 140,1 млрд крон, а у 2011 р. – до 155 млрд крон, причому 
основні видатки фінансуються з місцевих бюджетів. Місцеві бюджетні кошти витрачаються переважно на 
фінансування початкових (базових) і середніх шкіл, тоді як із державного бюджету виділяються кошти на 
фінансування здебільшого вищих навчальних закладів (рис. 14.29). Обсяг фінансування у 2012 р. із місцевих 
бюджетів становив 109,5 млрд крон, а з державного бюджету – 41,3 млрд крон. Основна частина видатків на 
освіту з обох видів бюджетів припадає на поточні витрати, тоді як капіталовкладення є невеликі. Так, у     
2012 р. частка поточних витрат на освіту з державного бюджету склала 87,6 %, а в місцевих бюджетах –  
91,9 % (рис. 14.30). 

 
 

Рис. 14.29. Видатки на освіту за типами навчальних закладів  

у Чеській Республіці з державного й місцевих бюджетів у 2010 р.   

 

 
 

Рис. 14.30. Структура видатків на освіту з державного та місцевих бюджетів  
за характером фінансування в Чеській Республіці у 2012 р. 

 
Дошкільну освіту як доповнення до родинного виховання діти можуть одержати перед вступом до 

навчальних закладів обов’язкової освіти. Із цією метою діють ясла й дитячі садочки (чес. mateřska škola). Їх у 
країні у 2013 р. нараховувалося 5011. Тут дошкільну освіту здобувало понад 354 тис. дітей (табл. 14.15).  

Таблиця 14.15 
Основні показники розвитку освіти в Чеській Республіці у 2006–2013 рр.* 

 

Показник 

Навчальний рік 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008  

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

Освітні заклади:        

   позашкільні 4815 4808 4809 4826 4880 4931 5011 

   початкові 4199 4155 4133 4125 4123 4 111 4095 

   гімназії     361    373    377    379    372    371   369 

   середні професійні 1161 1128 1117  1111 1107 1082 1048 

   консерваторії     18      19      18      17    18     18      18 

   вищі спеціальні   174    177    184    184   182   180    178 

   університети     65      70      73      73     72      72      73 

Кількість учнів і студентів  
в освітніх закладах: 

       

   позашкільні 285 419 291 194 301 620 314 008 328 612 342 521 354 340 

   початкові 876 513 844 863 816 015 794 459 789 486 794 642 807 950 

   гімназії 146 354 146 370 146 021 143 851 139 066 134 965 130 385 

   середні професійні 430 231 422 897 418 305 412 409 393 852 386 255 309 575 

   консерваторії      3534     3606      3535      3435     3560      3557       3655 

   вищі спеціальні   27 650   28 774   28 027   28 749  29 800  29 335   28 980 

   університети загалом 316 496 344 615 368 703 389 086 396 073 392 429 381 397 

      із них студенти з чеським  
      громадянством 

 
292 429  

 
317 070 

 
337 937 

 
354 604 

 
358 505 

 
353 510 

 
341 714 

      із них навчаються на:               
      стаціонарі 

 
238 389 

 
252 228 

 
263 921 

 
277 125 

 
283 644 

 
284 558 

 
282 183 

      за дистанційною й комбіно-   
      ваною формою   

 
 80 898 

 
 95 705 

 
107 018 

 
116 261 

 
116 712 

 
112 004 

 
102 844 

* Складено за даними Чеського статистичного управління. 



 
493 

Найбільше дошкільних закладів сконцентровано в краях із найбільшою кількістю жителів: Південно-
моравському, Середньочеському, Моравсько-Сілезькому, Оломоуцькому, Устецькому й Празі. Найменша 
кількість дошкільних закладів розміщена в найменш заселеному Карловарському краї. Динаміка чисельності 
дітей, які здобували дошкільну освіту до 2001/2002 навчального року, мала тенденцію до зменшення через 
депопуляційні процеси й складну демографічну ситуацію в країні. У 2001/2002 навчальному році їх  було 
276,4 тис. осіб. У наступні роки помітно зростає чисельність дітей, котрі відвідують ясла та дитячі садочки 
(рис. 14.31 і 14.32). Підготовку дітей до школи здійснюють 27,7 тис. педагогічних працівників (табл. 14.16). Ці 
установи виконують функцію виховання основних навчальних навичок, а також забезпечення соціального 
контакту між дітьми. Обидва фактори важливі для легкого переходу дітей у базові школи. Системою 
дошкільної освіти охоплені діти до шестирічного віку. 

 

 
 

Рис. 14.31. Динаміка кількості дітей, які навчалися в дошкільних  

закладах освіти Чеської Республіки в 1989–2013 рр. 

 
Базову освіту діти, зазвичай, одержують в основних (базових) школах. Вона є обов’язковою й триває 

дев’ять років – із 6-річного до 15-річного віку дитини. Основна (базова) школа  (чес. zakladní škola) поділяється 
на два ступені: перший ступінь – п’ять років навчання, другий – чотири роки. Діти можуть одержати базову 
освіту в різних школах, що, до того ж, використовуються різні типи освітніх програм. У 2013 р. в ЧР діяло           
4095 шкіл із початковою освітою (першого ступеня), у яких навчалося 808 тис. учнів. Спостерігається чітка 
тенденція до скорочення кількості початкових шкіл і збільшення школярів у них у зв’язку з покращенням 
демографічної ситуації в республіці (табл. 14.15, рис. 14.32).  

 

 
 

Рис. 14.32. Контингент дітей та учнів у дошкільних 
і базових навчальних закладах Чеської Республіки у 2005–2013 рр 

 
Найбільша концентрація базових шкіл спостерігається в найбільш заселених Середньочеському, 

Південноморавському й Моравсько-Сілезькому краях та Празі. Чисельність учителів, які працювали в базових 
(основних) школах, у 2013 р. становила 57,7 тис. осіб (табл. 14.16). Причому помітна тенденція до їх 
скорочення: якщо у 2008/2007 навчальному році їх нараховувалося 62,7 тис. осіб, то у 2012/2013 зменшилося 
до 57,7 тис. осіб (рис. 14.33).   

 
 

Рис. 14.33. Кількість учителів у дошкільних і базових 
 навчальних закладах Чеської Республіки у 2005–2013 рр. 
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Таблиця 14.16 
Чисельність педагогічних працівників, які працювали  
в закладах освіти Чеської Республіки у 2006–2013 рр. 

 

 
Освітні заклади 

Навчальний рік 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

Дошкільні 22 368 22 744 23 568 24 584 25 737 26 781 27 739 

Початкові 62 658 60 973 59 492 58 447 58 023 57 815 57 669 

Середні  47 452 47 124 46 735 46 489 45 385 43 876 41 789 

Консерваторії     1084    1 046     1001      998    1030    1121    1127 

Вищі спеціальні     1792    1 799     1815   1 806    1841    1891   1876 

Громадські університети: 
    професори й доценти 

 
   5110 

 
   5188 

 
   5275 

 
 5431 

 
  5422 

 
  5318 

 
  5005 

    інші педагогічні працівники 10 414 11 338 11 702 11 332 11 082 11 002 10 444 

* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 

До шкіл, що дають змогу отримати базову освіту, належать  базова школа (державна або приватна): тут 
діти одержують повну обов’язкову дев’ятирічну освіту, розділену на два рівні: 1) гімназія: у восьмирічних або 
шестирічних гімназіях школярі можуть закінчити базову освіту й продовжити навчання на середньому рівні; 
музичне та балетне училище: восьмирічні танцювальні училища дають можливість студентам завершити 
базову освіту та продовжити навчання на середньому рівні; 2) спеціальна школа: діти з обмеженими 
можливостями можуть бути інтегровані в спеціальні класи базових шкіл або відвідувати спеціальну школу; 
допоміжні школи призначені для розумово відсталих дітей.  

Для оцінки результатів навчання в Чеській Республіці служить система оцінок від одиниці (найвища) до                   
п’яти (найнижча). Усередині й у кінці кожного навчального року школярам видають так звані посвідчення з 
підсумковими оцінками з окремих предметів. 

Вступати до середніх шкіл можуть учні, котрі мають документ про закінчення базового дев’ятирічного 
обов’язкового навчання. Закінчивши середню школу, випускники одержують неповну середню освіту – учень 
після 1–2 року навчання отримує довідку з результатами завершального іспиту; середню освіту й професійну 
кваліфікацію – після 2–3-річного навчання. Випускники починають працювати за обраною спеціальністю; 
середню освіту з випускним атестатом (повну) – зазвичай після 4-річного навчання випускник одержує 
посвідчення про складання комплексного випускного іспиту, що має декілька частин (екзамен із чеської мови 
й інші іспити залежно від спеціалізації навчання й частково – від вибору учня).  

Середні школи поділяють на такі три основні типи: гімназії, середні професійні школи, середні 
професійні училища. Середні школи можуть бути не тільки безкоштовними (державні школи), а й платними 
(приватні, церковні тощо). Середню освіту учні можуть одержати й у восьмирічних або шестирічних гімназіях, 
у яких вони закінчили кілька класів базової освіти. Загальна кількість гімназій у ЧР у 2013 р. становила 369, 
тут навчалося понад 130 тис. учнів (табл. 14.15). Спостерігається тенденція до зменшення кількості гімназій 
та учнів у них. Понад 80 % випускників базових шкіл після дев’ятого класу поступають у середні професійні 
школи й середні професійні училища. Середню професійну освіту в країні щорічно здобуває понад 300 тис. 
дітей, проте ця кількість щорічно зменшується через депопуляцію населення (табл. 14.15). У 2012 р. в країні 
нараховувалося 1082 середні професійні навчальні заклади, де працює близько 44 тис. педагогічних 
працівників. Помітне скорочення кількості таких навчальних закладів та кількості учнів у них.   

Вища освіта доступна всім випускникам із закінченою повною середньою освітою, котрі успішно склали 
вступні іспити до обраного закладу. Систему вступних екзаменів кожен заклад установлює самостійно у 
формі письмових робіт і тестів та за їх допомогою перевіряє знання або здібності абітурієнтів. Вступні іспити 
проводять у травні–червні. Заяви в більшість державних ВНЗ країни подають до кінця лютого. 

Установи, котрі надають вищу освіту, поділяються на університети й інші вищі навчальні заклади, 
залежно від виду, рівня та масштабу освітніх програм (інститути, вищі професійні школи, консерваторії й ін.). 
Університети, що переважають у системі вищої освіти, крім освітньої здійснюють також діяльність у сфері 
досліджень, науки та розвитку. У країні нині нараховується 178 вищих спеціалізованих закладів,                                  
18 консерваторій і 73 університети (табл. 14.15). У вищих спеціалізованих закладах навчається близько                
29 тис. студентів. Найбільшу кількість спеціалізованих ВНЗ сконцентровано в Празі (38), Середньочеському, 
Південночеському, Південноморавському краях і Височіні. 

В університетах, із яких 26 – публічні, навчається понад 382 тис. студентів, із них 341,7 тис. – громадяни 
Чеської Республіки, а інші – це студенти-іноземці, переважно зі Словаччини, Росії, України та інших країн 
Центрально-Східної Європи. Близько 70 % студентів університетів навчаються на стаціонарі (табл. 14.15). У 
вищих спеціалізованих закладах у 2012 р. працювало 1876 педагогічних працівників, в університетах –             
5005 професорів і доцентів, а також 10,4 тис. інших педагогічних працівників (табл. 14.16). 

Більшість університетів має бакалаврські, магістерські, інженерні, докторські акредитовані програми. 
Бакалаврські програми – це спеціалізовані трирічні курси, на яких студенти одержують загальне уявлення 
про обраний фах. Студенти завершують навчання, склавши державний іспит із захистом бакалаврської 
роботи. 

Магістерські програми – це п’ятирічне (чотири-, шестирічне) навчання або дворічні курси – для 
випускників бакалавратури. Студенти за час навчання одержують визначений рівень спеціалізації, більш 
вузьку й предметнішу підготовку, ніж бакалаврські курси. Після завершення навчання в магістратурі студенти 
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складають визначені державні іспити та захищають дипломну роботу. Інженерні програми освоюються 
випускниками технічних й економічних спеціальностей. 

Після закінчення вищих навчальних закладів деякі студенти здійснюють подальше поглиблення своєї 
спеціалізації в рамках докторських (аспірантських) програм. Їх закінчення часто супроводжується написанням 
визначеної кількості наукових публікацій, а іноді й обов’язковою викладацькою діяльністю. Останнє 
десятиліття характеризується стійким зростанням кількості студентів, які навчалися за докторськими 
програмами, проте у 2011 р. їх чисельність дещо зменшилася й становила понад 22 тис. осіб (рис. 14.34). 

 

 
 

Рис. 14.34. Кількість студентів, які навчалися за докторськими програмами  
у вищих навчальних закладах Чеської Республіки у 2001–2011 рр. 

 
У вищих навчальних закладах можна обрати стаціонарну, дистанційну форму навчання або комбінувати 

їх (комбінована форма). Крім стандартних навчальних програм, ВНЗ пропонують й інші форми освіти 
(професійна перепідготовка, навчання, спрямоване на одержання педагогічної кваліфікації тощо). Деякі 
навчальні заклади також організовують так званий «університет третього віку» – курс, призначений для 
пенсіонерів, які зацікавлені в одержанні нових знань з обраних спеціальностей і, зазвичай, безкоштовний. Він 
не тільки дає змогу пенсіонерам одержати новітні знання з різних сфер; його мета – стимуляція інтересу 
пенсіонерів до сучасних подій та активної життєвої позиції. 

Окремою ланкою системи вищої освіти є мережа так званих вищих професійних шкіл, навчання в яких 
доступне учням із повною середньою освітою, завершеним складанням випускного іспиту. Система навчання 
практично тотожна системі інших вищих навчальних закладів, але на вищі професійні школи поширюються 
деякі правила середньої освітньої системи (наприклад фіксований розклад занять). Денна форма навчання 
триває три роки, уключаючи практику, а на медичній і деяких інших спеціальностях – до 3,5 року. Навчання 
завершується «абсолюторіумом» – комплексним екзаменом з обраних спеціальностей, практичним іспитом 
та захистом письмової роботи. Одночасно з результатами «абсолюторіуму» учні одержують титул 
«дипломований фахівець»

566
. 

Необхідність безперервної освіти нині виходить на перший план через значні зміни на ринку праці й 
запровадження нових технологій. Вона є одним із п’яти пріоритетів освітньої політики ЄС, сформульованих у 
2000 р. на Лісабонській конференції. У рамках програм безперервної освіти університети пропонують безліч 
курсів, призначених для широкого кола зацікавлених осіб й орієнтованих на професійну реалізацію вже 
підготовлених спеціалістів, підтримуючи конкурентоспроможність їхніх знань і навичок. 

У Чеській Республіці функціонує система безкоштовної громадської вищої освіти. Безкоштовна вища 
освіта фінансується з державного бюджету. При цьому студенти власним коштом забезпечують себе 
навчальними посібниками, проживанням і харчуванням. 

Чеські навчальні заклади популярні через свій довготривалий престиж, унікальність концепції або 
спеціалізації. Важливим критерієм є інтерес до конкретного вищого навчального закладу з боку чеських та 
іноземних студентів. До найвідоміших  і найбільш популярних бюджетних державних навчальних закладів 
належить Празький (Карлів) університет у Празі (рис. 14.35), установчу грамоту якому 7 квітня 1348 р. 
видав чеський король й імператор Священної Римської імперії Карл ІV. Відповідно до середньовічних 
концепцій академічного діапазону, заснований університет мав чотири факультети: богослов’я, закон, 
медицину та мистецтво. Незабаром після заснування Празький університет, переважно завдяки магістру Яну 
Гусу, розвинув зв’язки із середньовічними інтелектуальними рухами, які закликали до реформ у церкві й 
суспільстві. Пізніше, незважаючи на репресії, університет залишався центром освіти та науки, а його 
існування сприяло формуванню чеської національної свідомості. У середині ХVIII ст. почали поступово 
проводитися просвітительські реформи й цей процес досяг найвищої точки наприкінці століття, коли навіть 
не католикам надали право вчитися. Доля Празького університету завжди була тісно пов’язана з долею 
чеського народу та держави. На його кафедрах викладали найкращі уми Чехії: священик, богослов, ідеолог 
чеської Реформації Ян Гус (із 1409 р. ректор Карлового університету), медик Ян Єссеній, фізіолог Ян 
Євангеліст Пуркін’є, професор філософії, перший чехословацький президент Томаш Гарріг Масарик, 
Нобелівський лауреат, хімік Ярослав Гейровський та ін.  

                                                 
566

 Система образования в Чехии [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://www.ruschool.cz/index.php?dn=article&to= 
art&id=85. 

http://www.ruschool.cz/
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Рис. 14.35. Один із корпусів Карлового університету в Празі 
Джерело : http://czstudy.com/univ/1/. 

 

Сьогодні Карлів університет має у своєму складі 17 факультетів (14 – у Празі, два – у Градець-Кралове 
й один – у Пльзені), три інститути, шість інших установ, що займаються освітньою, науковою, дослідницькою 
та експериментальною або іншою творчою діяльністю, а також установи для надання інформаційних послуг. 
В університеті працює понад 7000 співробітників, із них 4000 – науковці. Тут здобуває освіту приблизно одна 
п’ята частина всіх студентів країни (понад 48 тис., із них 39 тис. навчаються на денному відділенні), що 
займаються за більш ніж 270 акредитованими навчальними програмами із майже 600 спеціальностей

567
. 

Кількість студентів університету щорічно зростає (рис. 14.36). Частка іноземних студентів із майже 50 країн 
світу, котрі навчаються в Карловому університеті, постійно зростає й у 2008 р. становила 13 %. Також 
збільшується частка дівчат серед студентського контингенту. У 2008 р. вона становила близько 60 %

568
. 

Карлів університет входить в Асоціацію європейських ВНЗ разом з Оксфордом, Лейденом, Бонном, 
Сорбонною, Болонью й університетом Женеви. На його факультетах читають лекції викладачі з провідних 
закладів світу. 

 
 

Рис. 14.26. Динаміка чисельності студентів в окремих  
найбільших ВНЗ Чеської Республіки в 1959–2008 рр. 

 
До найбільших ВНЗ країни належать також Масариків університет у Брно (заснований у 1919 р.), де 

навчається понад 39 тис. студентів, університет ім. Ф. Палацького в Оломоуці (заснований у 1573 р., близько 
22 тис. студентів), Сілезький університет в Опаві, університет Томаша Баті в Зліні (12 тис. студентів), 
Західночеський університет у Пльзені (близько 15 тис. студентів), Остравський університет (10 тис. 
студентів), Південночеський університет у Чеське Будейовіце (13 тис. студентів) та ін.  

Масариків університет у Брно – другий за величиною державний ВНЗ країни (рис. 14.37). Складається з 
дев’яти факультетів, уключає понад 200 кафедр, інститути, клініки. Університет відомий як видатний центр 
культури й освіти з давніми демократичними традиціями, здійснює підготовку за широким спектром 
традиційних і прогресивних спеціальностей і є навчальним закладом країни, який найбільш динамічно 
розвивається. Масариків університет став одним із перших закладів ЧР, у якому введено трьохрівневу 
модель освіти, засновану на системі кредитів ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). 

 

 
 

Рис. 14.37. Головний корпус медичного факультету Масарикового університету Брно 
Джерело : http://www.euroeducation.cz/photoalbum/1. 
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Інший відомий вищий навчальний заклад країни – Академія музичних мистецтв у Празі, заснована в 
1945 р. як творчий ВНЗ. Академія спеціалізується на підготовці спеціалістів із театрального, музичного, 
танцювального, аудіовізуального, мультимедійного мистецтва, а також готує професійних фотографів. Тут 
навчається майже 1400 студентів. 

Серед інших популярних ВНЗ виділяється Чеський технічний університет у Празі (чес. České vysoké 
učení technické v Praze), заснований у 1707 р. як Празька інженерна школа. Це найстаріший технічний 
університет у Центральній Європі й один із найстаріших цивільних технічних закладів у світі (рис. 14.38). Нині 
технічну освіту в університеті можна здобути на семи факультетах: будівельному, машинобудівному, 
електротехнічному, ядерному й фізико-інженерному, факультеті архітектури, транспортному та факультеті 
біомедичної інженерії. До складу навчального закладу входять також два інститути – Клокнерів і Масариків 
інститути вищої освіти. В університеті навчається близько 22 тис. студентів. 

 

 
 

Рис. 14.38. Головний корпус кампусу Чеського технічного  

університету на площі Карла в Празі 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki. 

 
Серед найбільших ВНЗ країни виділяються вищі технічні заклади в Брно (заснований у 1899 р., 22 тис. 

студентів), Йїглаві, Ліберці та інших містах, хіміко-технологічні інститути в Празі й Пардубіце, Вища гірнича 
школа – технічний університет в Остраві (20,5 тис. студентів), Вища економічна школа у Празі (18 тис. 
студентів), Чеський аграрний університет у Празі (23 тис. студентів), консерваторія в Празі, Яначкова 
академія музикальних мистецтв у Брно, Вища художньо-промислова школа в Празі, Університет 
землеробства і лісового господарства ім. Менделя в Брно та ін. Для багатьох спеціалізованих вищих 
навчальних закладів країни (наприклад Вища хіміко-технологічна школа в Празі, технічний університет у 
Ліберці, Ветеринарний і фармацевтичний університет у Брно й ін.) характерна позитивна динаміка росту 
чисельності студентів (рис. 14.39). 

 

 
 

Рис. 14.39. Динаміка чисельності студентів, які навчалися в окремих 

 спеціалізованих вищих навчальних закладах Чеської Республіки в 1959–2008 рр. 

 
Крім державних і публічних ВНЗ й університетів, у республіці існують також приватні заклади, що діють 

на основі акредитації Міністерства освіти й фізкультури. Сьогодні в студентів є можливість навчатися в         
45 таких закладах. У 2012 р. у них навчалося понад 48 тис. студентів. Приватні ВНЗ орієнтовані, насамперед, 
на популярні спеціальності, наприклад менеджмент, підприємництво, економіку, фінанси або права. 
Зазвичай вони обмежуються бакалаврською програмою. 

Навчання в приватних ВНЗ фінансується безпосередньо студентами. У деяких випадках частина плати 
за навчання може здійснюватися через  дотації. Оплата за весь період навчання коливається від 50 тис. крон 
до декількох сотень тисяч крон. Так само оплачуються всі витрати на навчальні посібники, проживання й 
харчування. 

Найбільша  кількість приватних ВНЗ розміщується в Празі, однак відомі також і навчальні заклади в 
інших містах Чеської республіки, наприклад у Брно, Кладно, Чеське Будейовіце, Усті-над-Лабем або 
Карлових Варах. Найстаршим приватним навчальним закладом є Англо-американська школа, заснована в 
1990 р. Тут навчання здійснюється на англійській мові, навчаються студенти з багатьох країн світу. Один із 
найбільших приватних ВНЗ – Празький вищий заклад фінансів й адміністрації, у якому навчається понад            
5,8 тис. студентів.  Якісний рівень підготовки студентів забезпечують Метропольний університет Праги 

http://ru.wikipedia.org/wiki
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(понад 5 тис. осіб) й Університет Яна Амоса Коменського в Празі (понад 8 тис. осіб), які проводять навчання 
за магістерськими програмами, а деякі предмети можна вивчати на англійській мові. Кількість приватних 
вищих навчальних закладів у країні продовжує зростати.  

Важлива концептуальна частина системи вищої освіти Чехії – визнання кваліфікацій і професій, 
отриманих в інших країнах ЄС. Чеську Республіку до цього зобов’язує підписання Лісабонської угоди. Цей 
крок необхідний для забезпечення свободи пересування осіб на ринку праці Євросоюзу.  

 
14.5. Наука 

 
Чеська наука пройшла багатовіковий шлях розвитку. Чеські вчені знані у світі завдяки своїм відкриттям і 

новаторському підходу в багатьох галузях науки. Сьогодні наукові лабораторії постачають на світовий ринок 
цікаві й практичні винаходи, зразки інноваційних виробів, найсучасніші технології виробництва відомих 
продуктів, які покликані полегшити людське життя, зміцнити його безпеку, й навіть продовжити його.  

Чеським дослідникам належить і чимало епохальних наукових знахідок, літературних шедеврів та 
технічних рішень минулих століть. З ім’ям  чеського короля – пізніше імператора – Карла ІV (середина             
XIV ст.) пов’язане заснування в 1348 р. в Празі першого університету в Центральній Європі. Особливо багато 
різноманітних досліджень на чеських землях здійснювалося на початку й у період епохи наукових відкриттів у 
Європі, починаючи з кінця XVI ст. Досягненнями цього часу вважаються перший публічний розтин людського 
тіла празьким лікарем Яном Єссенією, винахід громовідводу священиком Прокопом Дивишем, діяльність 
юриста Вікторина Корнела, автора «Дев’ятикнижжя про право, суди і закони землі Чеської», ботаніка 
Тадеаша Гайка, астрономів Тихо (де) Браге та Йоганна Кеплера
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У цей час з’являється одна з найвидатніших особистостей чеської науки періоду Нової історії – філософ 
і педагог Ян Амос Коменський, якого називають Учителем народів. У своїх працях Ян Коменський розвиває 
революційні на той час принципи педагогіки. Так, виховний процес він розділив на чотири стадії по шість 
років кожна: до шести років – дитячий садок, до 12 років – обов’язкова шкільна освіта, до 18 років – гімназія, 
до  24 – університетська наука, а після неї – два роки подорожей по світу. Учений установив такі загальні 
принципи педагогіки, як наочне навчання, навчання від простого до складного, необхідність повторення 
тощо. Він автор геніального підручника іноземної мови й енциклопедії Orbіs Pіctus (Світ у малюнках). 
«Головне – зображувати речі так, щоб їх було неможливо не зрозуміти. Це правило є основоположним. Без 
розуміння ми не можемо діяти і говорити мудро», – писав у свій час Ян Коменський. 

У цей час також формується й активно розвивається перше товариство (спілка) чеських учених – 
«Приватне вчене співтовариство наук» (пізніше – «Королівське чеське товариство наук»), засноване в                
1763–1784 рр. Членами – засновниками цього товариства після офіційного дозволу стали такі вчені, як 
математик Ян Тесанек, астроном Антонін Стрнад, граф Франтішек Арношт Шафгоч, історик Франтішек 
Мартін Пелцл, філолог Гелазіус Добнер, славіст Йозеф Добровський, доктор Ян Майєр та ін. Після 1847 р. 
члени Королівського товариства стали членами Віденської академії й інших міжнародних академій. Серед 
них були історики Ф. Палацький і П. Й. Шафарик, лінгвіст Й. Добровський, геолог Ф. Зіппе, ботанік                            
Й. С. Прессл і фізіолог Я. Є. Пуркін’є. 

Починаючи з другого десятиліття ХІХ ст., спочатку невелике коло освічених людей у Чехії, об’єднаних 
навколо лінгвіста, перекладача й поета Йозефа Юнгмана, старалося створити термінологію чеської науки. У 
цей період плідно працювали Ф. Й. Гестнер (1756–1832 рр.) – автор відомого курсу механіки, який створив 
перший у Європі проект будівництва кінної залізниці від Чеське Будейовіце до Лінца (побудована в 1824 р.), 
а також Б. Больцано (1781–1848 рр.) – чеський математик, філософ і логік, праця якого «Вчення про 
функції», написана в 1830 р., побачила світ тільки через 100 років. У ній наведено приклад безперервної 
кривої, яка не має дотичної ні в одній точці (за 30 років до К. Вейєрштрасса)
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У період бурхливого розквіту індустріальних технологій ХІХ ст. чеський лісник Йозеф Рессел винайшов 
корабельний гребний гвинт (1826 р.), а вже в 1829 р. випробувано перший корабель із гвинтовим двигуном.             
Й. Рессел намагався використовувати для цього принцип так званого Архімедового гвинта. Подібну думку 
висловлював ще Леонардо да Вінчі. На відміну від багатьох своїх попередників, Й. Рессел зумів визначити 
потрібну форму й розмір гвинта. Він також правильно розв’язав проблему розміщення гребного гвинта та 
штурвала. Йозефу Ресселу належать й інші відкриття, такі як прес для вина та переносний оптичний телеграф. 

Досягнення чеської науки ХІХ ст. пов’язані з іменем Йоганна Грегора Менделя (1822–1884 рр.), який 
здобув усесвітнє визнання як засновник теорії спадковості. У 1840-х роках він розпочав досліди зі 
схрещування гороху. За роки своєї дослідницької діяльності вчений виростив понад 200 000 видів рослин, 
про що вів точні записи. Й. Г. Мендель (рис. 14.40) відкрив й обґрунтував закони спадковості та тим самим 
заклав основи нового наукового напряму – генетики. Результати свого дослідження вчений опублікував у 
1865 р. Його працю «Досліди над рослинними гібридами» згодом перекладено всіма європейськими й 
багатьма іншими мовами. Три закони Менделя – про однаковість гібридів першого покоління, про 
розщеплення ознак і про незалежне успадкування ознак стали основою селекції рослин та тварин і 
важливою частиною медицини й інших наукових дисциплін.  

Найвизначнішим чеським фізіологом ХІХ ст., ученим, дослідником і представником національного 
відродження був Ян Євангеліста Пуркін’є (рис. 14.41). Його ім’я й тепер є складовою частиною багатьох 
професійних термінів і понять. Існують образи Пуркін’є, феномен Пуркін’є, клітини Пуркін’є, осьовий циліндр 
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Пуркін’є й волокна Пуркін’є на поверхні серцевого м’яза. Відомий також закон Пуркін’є про походження 
запаморочення 

 
 

Рис. 14.40. Портрет Й. Г. Менделя   
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki. 

.  
Ян Пуркін’є займався не тільки медициною. Він писав і перекладав вірші, що сприяло оригінальності 

його наукових праць: уже перші статті науковця привернули увагу багатьох фахівців, навіть самого Ґете. 
Перші тридцять п’ять років свого життя прославлений учений жив у Чехії, наступні двадцять сім – у 
польському Вроцлаві, а останні дев’ятнадцять – знову на батьківщині. 

 

 
 

Рис. 14.41. Видатний чеський фізіолог Ян Євангеліста Пуркін’є 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 

У 1862 р. виникло перше чеське об’єднання фізиків і математиків. У 1865 р. засновано Природничо-
науковий клуб із вивчення чеської природи. Із 1869 р. почав виходити перший чеський спеціалізований 
науковий журнал «Журнал чеських хіміків», а з 1872 р. – науково-популярний журнал «Всесвіт». У 1885 р.          
А. Зейдлер опублікував перший том книги «Основи теоретичної фізики», яка стала першим чеським 
підручником для вищих навчальних закладів.  

У кінці ХІХ ст. започатковано Чеську Академію наук, літератури й мистецтв Короля Франца-Йосифа у 
Празі (1890 р.) – пізніше Чеську академію наук, словесності та мистецтва, появу якої пришвидшила значна 
фінансова допомога чеського мецената, архітектора й будівельника Йозефа Главки. На межі ХІХ–ХХ ст. 
видають наукові праці такі відомі чеські вчені, як Ч. Строугаль, А. Сейдлер, В. Новак, Б. Кучера, Ф. Тільшер, 
В. Яролімек та ін. У цей період вагомими є наукові досягнення чеського електротехніка й винахідника 
Франтішека Кржижика (1847–1941 рр.) (рис. 14.42), який працюючи на залізниці, у 1873 р. запропонував нову 
систему залізничної сигналізації й блокування, котра була використана в 1882 р. в Сен-Готардському тунелі 
(Швейцарія). У 1880 р. він винайшов диференційну електричну дугову лампу (запатентована в 1882 р.), а в 
1881 р. заснував перший чеський електротехнічний завод у Пльзені, а через два роки – другий, у Празі.        
Ф. Кржижик побудував першу на території Чехії електростанцію (1888 р.) й електричну залізничну дорогу      
(1903 р.), запропонував першу дослідну лінію трамваю в Празі (1891 р.), створив світловий фонтан (1891 р.).  

 

 
 

Рис. 14.42. Чеський електротехнік і винахідник Франтішек Кржижик 
Джерело : http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_K%C5%99i%C5%BE%C3%ADk. 

 
Початок ХХ ст. ознаменований досягненнями видатного чеського сходознавця Бедржіха Грозного 

(1879–1952 рр.), котрий прославився розшифровкою писемності древніх хетів. У 1914 р. під час однієї з 
експедицій у Туреччині Б. Грозний одержав замовлення на переклад декількох тисяч глиняних дощечок, 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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віднайдених професором Х’юго Вінклером. Частина з них написана вже відомою вавилонською мовою, інші – 
укриті невідомим клинописом. Б. Грозний відчував, що незабаром розпочнеться світова війна – він 
переписав тексти з табличок на папір. Коли ж війна стала неминучою, через короткозорість учений був 
призначений на посаду писаря. Значну частину часу на службі він використовував для розшифровки 
табличок із Туреччини. У листопаді 1915 р. Б. Грозний виступив перед німецькими сходознавцями з 
повідомленням про те, що він може розтлумачити писемність древніх хетів. Б. Грозний став автором світової 
сенсації. До 1917 р. він працював над складанням граматики хетської мови, згодом вийшло у світ перше 
видання його фундаментальної праці «Мова хетів і переклади хетських історичних, юридичних і релігійних 
текстів». 

Здобуття Чехією незалежності на початку ХХ ст. забезпечило новий поштовх для розвитку науки й 
техніки, удосконалення старих і виникнення нових чеських наукових шкіл. У 1923 р. започатковано діяльність 
Моравського природознавчого товариства. У 1919–1920 рр. засновані Державний статистичний інститут, 
Державний метеорологічний інститут, Державний інститут геофізики, Державний історичний інститут, 
Соціальний інститут Чехословацької Республіки, Військовий географічний інститут, Військовий авіаційний 
інститут і Державний радіологічний інститут. Відбувся подальший розвиток старих та нових наукових шкіл, 
представлених інтернаціональними діячами науки, такими як ботанік Карел Домін у природничих і медичних 
науках, фізіолог Богуміл Нємец, математик Войтех Ярнік, хіміки Богуслав Браунер й Еміль Воточек, радіолог 
Франтішек Бегоунек, фізіологи Едуард Бабак і Вілем Лауфбергер та ін. 

У 1937 р. в Чехословаччині існувало 146 державних і приватних (промислових) дослідницьких й 
експериментальних установ, де працювало понад 2 тис. осіб. Це була досить розгалужена мережа, проте 
спостерігалося дублювання наукових досліджень. Систему ВНЗ, учених товариств, наукових і спеціалізованих 
гуртків та інститутів могла ініціювати Чехословацька народна дослідницька рада, проте вона не могла 
реально керувати цією системою. 

Трагічно вплинула на розвиток чеської наукової громади нацистська окупація Чехословаччини в              
1938–1945 рр. Унаслідок уторгнення нацистів уже в 1939 р. закрито всі чеські ВНЗ, проте дослідницьку 
діяльність загарбникам зупинити не вдалося. У 1940 р. чеський хімік Отто Віхтерле вперше вивів формулу 
полімерного волокна силону. А наприкінці 1944 р. результатом роботи чеських фармацевтів стало 
виготовлення препарату Mykoіn BF-510, першого в Європі промислового зразка пеніциліну.  

Після визволення Чехії від німецько-фашистських загарбників значний вплив на чеську науку стала 
здійснювати комуністична партноменклатура, насаджена й підтримувана Радянським Союзом. Цей вплив не 
був однозначним. З одного боку, створювалися безпрецедентні організаційні можливості для функціонування 
освітньо-наукової сфери, системного фінансування наукових розробок. У 1946 р. при Державному плановому 
управлінні Чехословаччини організована постійна комісія з планування наукових досліджень і документації – 
Державна дослідницька рада. У 1947 р. в Дослідницькому математичному інституті Чехословацької академії 
наук і мистецтв створюється проект першої чехословацької електронно-обчислювальної машини. У 1949 р. 
прийнято закон про організацію дослідницької діяльності й служби документації, на основі якого організовано 
Головне управління наукових досліджень, перетворене в 1950 р. в Головне управління досліджень і 
технічного розвитку. З утворенням Чехословацької академії наук у 1952 р. як найвищої науково-
дослідницької установи за ініціативи історика З. Неєдли велика кількість наукових товариств та шкіл  
організовано в єдиний наукових комплекс. Серед членів цієї Академії вершин європейської наукової еліти 
досягли фізіолог Вілем Лауфбергер, ботанік Богуміл Нємец, математик Едуард Чех, хірурги Арнольд Їрасек, 
Іржі Дивиш і Франтішек Буріан, офтальмолог Яромир Курц, ендокринолог Йозеф Харват, терапевти Йозеф 
Пелнарж та Богуміл Прусик й низка інших учених, які сприяли новому підйомові чехословацької науки та її 
чималому внеску в скарбницю світової науки. Зокрема, у 1959 р. чеський фізико-хімік Яроcлав Гейровський 
(1890–1967 рр.) (рис. 14.43) одержав Нобелівську премію за винахід полярографа. У 1951 р. йому  
присуджено Державну премію. Дослідження хіміка Отто Віхтерле завершились обґрунтуванням технології 
виготовлення гелевих м’яких контактних лінз, що використовуються дотепер. Світову славу здобув також 
фізіолог В. Лауфбергер, який винайшов спаціоелектрокардіограф. Значною подією став у 1957 р. 
Міжнародний симпозіум із макромолекулярної хімії, у якому брали участь близько 500 учених із 20 країн 
світу. Ця подія пов’язана з науковою роботою в галузі макромолекулярної хімії під керівництвом Отто 
Віхтерле. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 14.43. Чеський фізико-хімік Я. Гейровський – лауреат Нобелівської премії 

Джерело : http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Heyrovsky.html. 

http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Heyrovsky.html
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Водночас наукова еліта не могла не реагувати на надмірну ідеологізацію науки й суспільного життя 
загалом у цей період. Так, у 1960-х роках розроблено концепцію економічної реформи, пов’язану з ім’ям 
економіста Ото Шика та засновану на уявленні про «третій шлях», тобто поєднання соціалістичного 
планування, з одного боку, і ринкових механізмів – з іншого. Сильним інтелектуальним імпульсом для 
розвитку вільного мислення в умовах комуністичних репресій послужила книга співробітника філософського 
інституту Чехословацької академії наук Карла Косика «Діалектика конкретного» (1963 р.), у якій автор по-
новому осмислює твори Маркса, Гегеля й Хайдеггера. Значні зміни відбулися й у чеській історіографії. Її 
представники Йозеф Мацек і Франтішек Граус стали обстоювати вихід зі «штучної ізоляції» в інтерпретації 
чеської історії та її включення в більш широкі рамки європейської й світової культури. У 1969 р. видатним 
науковим досягненням було створення в Інституті фізики ЧАН фізиком Л. Ястрабіком перших лазерних 
супутникових далекомірів.  

Поразка «Празької весни» й період так званої «нормалізації» (70–80-ті р. ХХ ст.) – ще одна «чорна 
сторінка» в розвитку чеської науки. Сотні вчених були з політичних причин позбавлені можливості виконувати 
наукову діяльність, сотні ‒ емігрували. Ідеологічна диктатура практично знищила цілу низку суспільно-

наукових і гуманітарних дисциплін, зокрема дітище Менделя – генетика – оголошена псевдонаукою. 
Припинено контакти зі світовою наукою. 

Демократичні перетворення в країні на початку 1990-х років, пов’язані з розпадом СРСР і падінням 
«залізної завіси», уможливили сучасний високий рівень міжнародного співробітництва чеських винахідників, 
обмін важливою науково-технічною інформацією. Сьогодні чеські вчені – члени багатьох міжнародних 

дослідницьких груп, котрі беруть участь у розробці нових технологій. Особливо високо у світі цінуються 
чеські хіміки, репутацію й важливість результатів роботи яких неможливо перебільшити. У сфері науки та 
технологічних досліджень у 2009 р. було зайнято близько 200 тис. осіб (у 1978 р. у всій Чехословаччині – 
152,3 тис. осіб), із них 75,8 тис. осіб ‒ безпосередньо науковими дослідженнями (рис. 14.44).  

 

 
 

Рис. 14.44. Кількість наукових працівників у Чеській Республіці у 2005–2012 рр. 

 
Загальна кількість наукових працівників, які безпосередньо зайняті науковими дослідженнями, останнім 

часом постійно зростає (рис. 14.44). Середньорічні темпи росту протягом 2006–2012 рр. становили 2,7 % у 
рік. На кінець 2012 р. у країні науковою й дослідницькою діяльністю безпосередньо займалося 87,5 тис. 
працівників. Чехія у 2011 р. перебувала на 12 місці серед країн-членів ЄС-28 (2 % загальної кількості 
науковців у ЄС). Основну частку зареєстрованих наукових працівників сконцентровано у виробничому 
(галузевому) секторі науки. На кінець 2012 р. їх кількість становила 42,4 тис. осіб або 48,8 % усіх наукових 
працівників. У секторі науки ВНЗ зайнято 30,3 тис. працівників, а в академічному (урядовому) – 14,5 тис. осіб, 
із яких 7,6 тис. – безпосередньо в структурі Академії наук Чехії (рис. 14.45). У невиробничій сфері працює            

0,4 тис. працівників (0,3 % усіх зайнятих науковими дослідженнями). Помітна також тенденція до збільшення 
чисельності зайнятих наукових працівників у розрахунку на 1000 зайнятих у господарстві ЧР: із 13,3 осіб у 
2005 р. до 17,2 осіб у 2012 р. (рис. 14.45). 

 

 
 

Рис. 14.45. Структура зайнятих наукових працівників  
у секторах наукових досліджень Чеської Республіки у 2008 р. 

 
У 2011 р. кількість наукових установ та організацій становила 2720, а у 2012 р. ‒ зменшилася до           

2578 через укрупнення дрібних підрозділів і їх ліквідацію. Основну частку наукових організацій та установ 
складають виробничі наукові підрозділи (майже 90 %). Також функціонує 136 державних наукових установ 
(5,3 % від загальної кількості). Найбільше наукових установ і наукових працівників сконцентровано в Празі, 
Південноморавському, Середньочеському й Моравсько-Сілезькому краях, а найменше – у Карловарському, 
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Устецькому та Ліберецькому краях і Височіні. У розрахунку кількості науковців на 1000 зайнятих у 
господарстві лідирують Прага (понад 36 осіб) і Південноморавський край (29 осіб), де розміщено головні 
наукові центри країни. Найменша кількість науковців на 1000 зайнятих у народному господарстві  (менше          
п’яти осіб) характерна для таких країв, як Карловарський (1,4), Устецький і Височіна (по 4,8) (рис. 14.46).   

 

 
 

Рис. 14.46. Кількість наукових працівників на 1000 зайнятих  

у господарстві країв Чеської Республіки у 2012 р. 

 
Також значно покращилась освітня кваліфікація наукових працівників унаслідок зменшення чисельності 

зайнятих із середньою й нижчою за середню освіту. Останнім часом успішно розв’язано низку наукових і 
дослідницько-експериментальних проблем. Великого розмаху набула творчість винахідників та 
раціоналізаторів. Так, у 2012 р. Інститут промислової власності Чехії отримав рекордну кількість заявок на 
реєстрацію патентів (867 документів) і корисних зразків (1793 документів). У 2011 р. ці показники складали, 
відповідно, 783 і 1584 заявок

571
.  

Останнім часом держава приділяє велику увагу розвитку науки. Щорічні загальні витрати на розвиток 
науки становлять понад 1,4 % від виробництва ВНП у країні. У 2008 р. загальні видатки на розвиток усієї 
науки склали 1,41 % від річного ВНП країни (рис. 14.47), що дещо менше, ніж у 2006 р. (1,49 %) і в 
середньому в ЄС (1,81 %). Видатки на фінансування лише академічної і ВНЗ науки становили 0,65 % від 
ВНП країни. Загальні видатки на наукові дослідження в країні щорічно надалі зростали з початку ХХ ст.: у 
2008 р. – 54,1 млрд чеських крон, що у два рази більше, ніж у 2000 р. (рис. 14.47), причому із них 48,2 млрд 
крон ‒ неінвестиційні видатки; у 2012 р. видатки на науку зросли до 72,4 млрд чес. крон, або 1,88 % ВВП 

країни. Частка Чехії в загальній сумі видатків на науку в ЄС-28 є невисокою (усього 1 %) й у 2011 р. вона 
займала 15-те місце серед країн – членів ЄС. 

 

 
 

Рис. 14.47. Динаміка фінансових видатків на наукові дослідження та їх частка  
у валовому внутрішньому продукті Чеської Республіки у 2000–2012 рр. 

 
У структурі видатків на науку домінує виробничий сектор. У 2012 р. виробничі структури (фірми, 

компанії, акціонерні товариства тощо) витратили 38,8 млрд крон на наукові дослідження й розробки (53,6 % 
усіх витрат на науку в країні (рис. 14.48). Другу позицію займає ВНЗ сектор науки ‒ 27,5 %. Державний сектор 

науки, представлений підрозділами Академії наук Чехії та іншими державними науково-дослідними 
організаціями й установами, у 2012 р. витратив на наукові розробки 13,3 млрд крон, або 18,4 % усіх витрат 
на науку в Чехії. Зросло також фінансування невиробничого сектору науки (до 0,5 %) (рис. 14.48). 

 

 
 

Рис. 14.48. Розподіл загальних видатків на розвиток окремих  

секторів науки в Чеській Республіці у 2012 р. 
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Окрім державної підтримки, велике значення для розвитку наукових досліджень має система «грантів». 
Державою, університетами й Академією наук створено фонди, які фінансують фундаментальні дослідження. 
Існують агентства, які фінансують науку, засновані окремими міністерствами й відомствами, великими 
промисловими підприємствами, зацікавленими в наукових розробках. Нині в країні розроблено національну 
концепцію розвитку ядерної енергетики.   

За джерелами фінансування витрати на науку у 2008 р. розподілилися приблизно порівно між 
підприємницьким (28,2 млрд крон) і суспільним (державним) (22,3 млрд крон) фінансуванням. Фінансування з 
іноземних джерел становили 2,9 млрд крон, або 5,3 % від усіх фінансових ресурсів, отриманих науковими 
структурами ЧР. У наступні роки обсяги фінансування підприємницькими структурами зросли й у 2011 р. 
становили 46,9 % (33,2 млрд крон), а 37 % (26,2 млрд крон) – із державного бюджету (рис. 14.49). Також із-за 
кордону надійшло 10,8 млрд крон, із яких 6 млрд – кошти різних фондів ЄС

572
. З інших джерел фінансування 

надійшло 0,6 млрд крон (0,8 %). 

 
 

Рис. 14.49. Структура витрат на наукові дослідження  

в Чеській Республіці за джерелами фінансування у 2011 р. 

 
Просторовий розподіл структури витрат на наукові дослідження за джерелами фінансування 

характеризується дещо відмінною структурою від загальнодержавного. Так, частка фінансових засобів, 
виділених виробничими й підприємницькими структурами, дуже висока в менш розвинених краях – 
Карловарському, Устецькому, Злінському та Височіні, а також у Середньочеському краї, у якому у 2012 р. 
витрачено 4,36 млрд крон із цих джерел фінансування (рис. 14.50). Найменша вона в Південночеському, 
Південноморавському, Ліберецькому й Оломоуцькому краях та Празі, наукові установи якої у 2012 р. 
отримали 6,16 млрд крон із цих джерел фінансування. Фінансування із суспільних (державних) джерел 
домінує в Празі (13,6 млрд крон у 2012 р.), де розміщені підрозділи Академії наук Чехії, Південночеському й 
Оломоуцькому краях, тоді як у Ліберецькому, Пардубецькому краях ця частка найменша. За загальними 
обсягами фінансування із суспільних джерел фінансування явним аутсайдером є Карловарський край (8 млн 
крон), тоді як Височіна отримала у 20 разів більше коштів (166 млн крон). Найбільша питома вага фінансових 
засобів, отриманих із міжнародних фондів, характерна для Південночеського, Південноморавського, 
Краловеградецького країв і Праги (рис. 14.50). Південноморавський край у 2012 р. отримав фінансування з 
міжнародних фондів на суму 4,2 млрд крон, тоді як Прага – удвічі менше (2,1 млрд крон). Найменше коштів 
отримали наукові установи Карловарського краю (14 млн крон).   

 

 
 

Рис. 14.50. Видатки на наукові дослідження й розробки за джерелами  
фінансування в краях Чеської Республіки у 2012 р. 

 
 
Фінансові ресурси виділяють переважно на експериментальні (42,3 % у 2011 р.) й фундаментальні           

(25,5 %) дослідження. Останнім часом зростає частка фінансових ресурсів, виділених на прикладні 
дослідження. Якщо у 2000 р. на них припадало 25 % усіх фінансових витрат, то у 2011 р. їх частка в структурі 
всіх витрат на наукові дослідження становила вже 32,2 % (рис. 14.51). Водночас зменшують витрати на 
експериментальні дослідження ‒ із 51 % у 2000 р. до 42,3 % у 2011 р.  
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Рис. 14.51. Структура загальних фінансових витрат на наукові дослідження  
в Чеській Республіці у 2011 рр. за видами наукових робіт 

 
У 2008 р. загальні видатки на наукові дослідження розподілялися переважно на розвиток галузевої 

(підприємницької) науки (62 %), що майже відповідає середньому рівню по ЄС (63 %). На урядові наукові 
замовлення витрачено 21 % усіх фінансових коштів, а на розвиток науки ВНЗ – 17 % (рис. 14.52), що дещо 
нижче, ніж у середньому по ЄС (23 %). У 2011 р. найбільші витрати на наукові дослідження здійснювались у 
галузевому (підприємницькому) секторі науки, які становили 42,7 млрд крон, або 60,3 % усіх витрат на 
наукові дослідження в ЧР. В академічному секторі науки витрати склали 12,4 млрд крон (17,5 % усіх витрат). 
У секторі науки ВНЗ у 2011 р. витрачено 15,3 млрд крон, або 21,6 % усіх витрат на наукові дослідження у 
країні. Майже 60 % коштів виділено на технічні дослідження й експерименти, понад 20 % – на природничі 
дослідження, інші – на медичні, соціальні, сільськогосподарські й гуманітарні.  

 

 
 

Рис. 14.52. Структура загальних витрат на дослідницькі й експериментальні роботи  
в Чеській Республіці за секторами використання у 2000–2008 рр. 

 
Просторовий розподіл загальних фінансових витрат на розвиток науки характеризується помітною 

диференціацією. Столиця Прага концентрує понад третину (35,7 % у 2008 р.) фінансових витрат на науку в 
країні, оскільки тут розміщені основні наукові установи та наукові підрозділи ВНЗ країни. Тут використано на 
наукові дослідження 22,5 млрд крон, що становило понад 2 % від валового внутрішнього продукту краю. На 
другому місці – Середньочеський край ‒ 25,5 % усіх витрат на наукові дослідження (9,8 млрд крон). У 

Південноморавському краї на наукові дослідження використано 6,0 млрд крон (10,8 % від усіх витрат у 
країні). Питома вага Карловарського краю в загальнодержавному використанні фінансових ресурсів на 
наукові дослідження є найнижчою (0,2 %). Невисокою часткою фінансових ресурсів на науку характеризуються 
Краловеградецький край і Височіна (менше 2 %), у яких витрати на науку – менше 1 % від валового 
внутрішнього продукту країв. Найвища частка витрат на науку у валовому внутрішньому продукті – у Праги 

(3,63 %), Південноморавському (2,67 %), Пльзеньському (2,03 %) і Ліберецькому (2,24 %) краях. Водночас у 
Карловарському й Устецькому краях вона найнижча ‒ відповідно, 0,26 % і 0,48 %, – а також у Височіні              

(0,59 %) (рис. 14.53).   

 
 

Рис. 14.53. Загальні витрати на наукові дослідження й розробки  
в краях Чеської Республіки у 2012 р., у % від валового внутрішнього продукту  

 
Сьогодні в Чеській Республіці діє масштабна мережа дослідницьких центрів. Найвідоміші з них 

функціонують при Академії наук Чеської Республіки (АН ЧР), інші є підрозділами університетів або 
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автономними установами. Дослідницькі програми також відкривають окремі міністерства Чеської Республіки, 
фінансуючи їх виконання зі свого бюджету й спрямовуючи у сферу своєї спеціалізації.  

Академію наук Чеської Республіки (чес. ‒ Akademie věd České republiky) засновано в 1993 р. (рис. 

14.54). Вона складається з 51 наукового інституту й шести сервісних бюро. Інститути розділено на три 
дослідницькі сфери (науки про неживу природу, біологічні та хімічні науки, гуманітарні й суспільні науки) та 
дев’ять секцій

573
. Тут працюють 7 тис. співробітників, із яких більшість – дослідники з вищою освітою й 

науковою кваліфікацією.   

 
 

Рис. 14.54. Головний корпус Академії наук Чеської Республіки  
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki. 

 

Головне завдання Академії наук – базові дослідження в галузі природних, технічних, гуманітарних і 

соціальних наук. Ці дослідження – як досить спеціалізованого, так і міждисциплінарного характеру – націлені 
на розвиток знань міжнародного рівня, але враховують і актуальні потреби чеського суспільства.  

Структурні одиниці Академії наук беруть участь в освітньому процесі, насамперед у формі 
аспірантських навчальних програм і через педагогічну діяльність своїх співробітників у вищих навчальних 
закладах. Співробітництво з університетами розвивається також на основі більш як 600 спільних 
дослідницьких проектів.  

Сьогодні Академія наук розвиває тісне співробітництво з розробниками проектів прикладних 
досліджень. Головна мета й значення поєднання базових досліджень зі сферою застосування полягає в 
безпосередніх контактах окремих підрозділів Академії наук із партнерами в галузях промисловості, у сфері 
охорони здоров’я, зі співробітниками проектних лабораторій тощо. Інтенсивність спілкування 
підтверджується тим фактом, що тільки протягом 1999 р. укладено понад 350 договорів про спільні 
дослідницькі проекти. У наступні роки кількість таких програм дещо зменшилася. 

Для прискорення трансферу наукових досягнень у сферу застосування Академія пропонує Програму 
підтримки цільових досліджень і розвитку. У цьому ж напрямі працює й Технологічний центр Академії, що 
підтримує співробітництво з промисловими підприємствами та фірмами, виконує керівництво діяльністю у 
сфері трансферу технологій, пошук промислових партнерів для дослідницьких проектів і проектів розвитку, 
підтримує створення й сприяє розвитку малих інноваційних підприємств. Технологічний центр спільно з 
декількома відділами Академії розробив проект Наукового парку Академії наук Чеської Республіки – на 
основі моделі, що добре себе зарекомендувала в інших країнах ЄС. Науковий парк розширюватиме 
можливості подальшого розвитку інноваційних підприємств, сприятиме збереженню тісного співробітництва 
та симбіозу з академічними дослідженнями. 

Це далеко неповний перелік чеських найбільш відомих наукових центрів і установ. При Академії наук 
Чеської Республіки функціонують як найуспішніші Інститут фізичної хімії Й. Гейровского, Інститут фізики, 
Інститут органічної і біохімії, Інститут молекулярної генетики, Інститут фізіології, Інститут експериментальної 
ботаніки, Інститут біофізики, Інститут фізики плазми, Інститут мікробіології, Інститут інформатики, Інститут 
молекулярної біології рослин, Інститут екології місцевості, Інститут математики, Інститут астрономії, Інститут 
структури і механіки гірських порід, Інститут неорганічної хімії, Інститут фізіології тварин і генетики, Інститут 
макромолекулярної хімії, Інститут експериментальної медицини

574
. 

Академія наук ЧР підтримує активні контакти з академічними установами багатьох країн. Установи 
Академії наук працюють над спільними науковими темами із зарубіжними партнерами. Серед них – 
проблеми діагностики й лікування пухлин, нові напрями біоніки, подальший розвиток автоматизованих 
систем управління, нові технології зварювання тощо. Тривалий час Чехословаччина брала активну участь у 
міжнародній програмі соціалістичних країн «Інтеркосмос». На супутниках «Інрекосмос» установлювлено 
багато приладів, розроблених чеськими ученими та виготовлених у Чехії. Яскравим прикладом участі 
Чехословаччини у співробітництві у сфері освоєння космосу став політ (березень 1973 р.) першого 
міжнародного екіпажу в складі радянського космонавта О. Губарєва й чехословацького космонавта-
дослідника Владіміра Ремека (рис. 14.55) на космічному кораблі «Союз-28», їхня спільна робота на борту 
космічної станції «Салют-6» із космонавтами СРСР Ю. Романенко та Г. Гречко. У жовтні 1978 р. з території 
СРСР  на навколоземну орбіту запущено перший чехословацький штучний супутник «Магіон». Нині Чехія є 
членом Європейського космічного агентства (з 2008 р.) й продовжує брати участь у космічних дослідженнях 
разом із країнами ЄС.  
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Рис. 14.55. Перший льотчик-космонавт  

Чехословаччини Владімір Ремек 

 
Університетська наука представлена такими найбільш визнаними науковими центрами, як Чеський 

технічний університет у Празі, Землеробський і лісовий університет Менделя, Карловий університет у Празі, 
Хіміко-технологічний університет у Празі, Вища школа економіки в Празі, Масариковий університет, 
Південночеський університет у Чеське Будейовіце, Остравський університет, Університет Палацького в 
Оломоуці, Західночеський університет у Пльзені, Університет у Пардубіце, Технічний вищий навчальний 
заклад у Брно та ін. 

Наймасштабніші медичні дослідження здійснюються в Інституті клінічної й експериментальної медицини 
в Празі, Дослідницькому інституті біофармацевтики і ветеринарних лікарських засобів, Загальній 
факультетській лікарні в Празі, Міській лікарні в Чаславі, Дослідницькому інституті ветеринарної медицини в 
Брно, Центрі психіатрії в Празі та інших закладах. 

Тільки за останнє десятиріччя чеська наука збагатилася сотнями відкриттів, винаходів і нововведень, 
що зрушили межі людського пізнання й значно вплинули на життя людей у всьому світі. Зокрема, у 2004 р. 
чеський хімік професор Антонін Холий з Інституту органічної хімії і біохімії Академії наук Чеської Республіки 
представив найдієвіші ліки проти СНІДу – препарат «Трувада», що має таблетовану форму. Пігулки 
професора Холого значно продовжують життя пацієнтів, хворих на СНІД. Крім того, вони мають набагато 
менше побічних дій, оскільки замінюють до 13 різних видів лікарських препаратів, що їх повинні приймати 
пацієнти протягом дня. На ранній стадії інфікування ліки професора А. Холого повністю пригнічують вірус. 
Крім того, вони перешкоджають перенесенню вірусу від вагітної матері до плоду. 

У лабораторії цього ж ученого у 2002 р. розроблено препарат Гепсера – революційні ліки проти 
гепатиту В. Крім того, професор Антонін Холий ‒ автор 60 інших патентів, найбільш цитований чеський 

учений останніх років. Професор одержав чимало нагород за кордоном і на батьківщині. За ліки від СНІДу він 
у 2001 р. Європейським Союзом відзначений престижною премією Декарта. 

Мемрек (Memrec) – комп’ютер, керований окоруховими м’язами
575

. Цей прилад розробили чеські 
інженери для людей, котрі через фізичні вади (захворювання опорно-рухового апарату) не можуть 
користуватися звичним комп’ютерним маніпулятором – «мишею». Основний принцип роботи приладу 
полягає в тому, що рухи довколаочних м’язів фіксуються спеціальною камерою й замінюють звичну роботу з 
«мишею». А моргання повік замінюють натискання правої чи лівої кнопок «миші». Перевага приладу – 
революційно низька ціна – близько 5000 чеських крон.  

Програма автоматичного запису усного мовлення, авторський винахід працівників Технічного 
університету Ліберця, може конвертувати будь-який прочитаний уголос текст чеською мовою, уключаючи 
телевізійний і радіотекст, в електронний формат. Результативність програмного продукту поки що сягає 75 % 
і робота для його покращення ведеться далі

576
.  

У 2004 р. з’явилася перша інформація про те, що вчені Технічного університету в Ліберці відкрили 
технологію виробництва нановолокна. Сьогодні ця технологія запатентована під назвою Наноспайдер. 
Ірландська фармацевтична компанія Alltracel уже підписала договір про її промислове використання. 
Мікроскопічні волокна Наноспайдер видимі тільки під електронним мікроскопом. У майбутньому вони могли б 
стати одним із головних інструментів у боротьбі з розповсюдженням вірусних захворювань. Нановолокна 
можна використовувати також для вирощування людських тканин під час лікування опіків, у будівництві й 
автомобільній промисловості. 

Учені з Університету Палацького в Оломоуці представили у 2005 р. технологію так званої квантової 
пам’яті світла

577
. Ще в 1990-х роках винахідники в Оломоуці експериментували із запропонованою 

американцями технологією шифрування секретної інформації в тонкий промінь світла для пересилання по 
оптико-волоконному кабелю конкретно призначеному адресатові, який єдиний має ключ для зчитування 
інформації. Для того, щоб надсилати інформацію на далекі відстані, більші, ніж сьогодні технічно можливі 
30–40 км, і розроблено так звану квантову пам’ять. Інформація, що її несе промінь світла, записується в 
«атомний пучок», який переносить секретні дані  на відстані в тисячі кілометрів. 

Професор Ладислав Роб із фізико-математичного факультету Карлового університету в Празі брав 
участь у міжнародних розробках зі створення телескопа, що здатний відслідковувати в космосі гамма-
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випромінювання. Завдяки цьому приладу вже відкрито 14 нових джерел такого випромінювання. Проект у 
2005 р. одержав престижну премію Декарта.  

Міжнародна команда німецьких, американських і чеських учених у 2006 р. запатентувала нову сполуку – 
так звані карборани, які так само, як і інші вже відомі ліки проти ВІЛ, зв’язуються з ензимами, що необхідні 
для розмноження вірусу або розвитку його повної токсичності, але роблять це зовсім по-іншому, усуваючи 
можливість акомодації вірусу. Це створює можливості застосування вказаної сполуки також у боротьбі зі 
стійкими формами багатьох інших вірусів, на котрі наявні ліки не чинять пригнічувального впливу. 

Камери спостереження систем безпеки у важливих точках сучасних мегаполісів не завжди допомагають 
криміналістам у пошуку злочинців і попередженні порушень правопорядку. Зображення може бути нечітким 
через погодні умови, злочинець може перебувати на далекій відстані або навмисно приховувати своє 
обличчя. Натомість чеські вчені поступово запроваджують у практику новий ідентифікаційний метод, що 
може встановити особу підозрюваного за ходою (манерою ходити). Принцип методу – порівняння кривих, які 
описує кожна частина тіла під час ходьби. Спеціально розроблене комп’ютерне програмне забезпечення, що 
в декілька разів прискорює порівняльний аналіз таких кривих, надійшло в розпорядження чеських стражів 
порядку у 2008 р. 

Із 2002 р. в Чехії  реалізується проект «Чеська голова» для підтримки наукової й технічної інтелігенції в 
країні. Титулом, який вважається чеським аналогом Нобелівської премії, нагороджують чеських учених, 
винахідників та інших спеціалістів. Так, у 2010 р. головну премію присуджено професору Яну Свободі з 
Інституту молекулярної генетики Академії наук ЧР. Ян Свобода – один із визнаних у всьому світі спеціалістів, 

які займаються ретровірусологією. Іншу премію (премію «Інновації») отримали професори Чеського 
технічного університету в Празі Владімір Маржік і Міхал Пехоучек ‒ засновники чеської школи 
саморегульованих систем з елементами штучного інтелекту – за дослідження з метою застосування 

мультиагентних технологій та їх утілення в промислову практику. Також вручено премії «Індустрія», «Patria» і 
студентську премію «Doctorantus»

578
.  

У 2012 р. щорічну національну премію «Чеська голова» за результати своєї дослідницької роботи 
отримав онколог і гематолог Павел Кленер, який відомий тим, що увів хіміотерапію злоякісних пухлин у 
клінічну практику й пояснив її з погляду сучасних досліджень молекулярної біології. Нагороду «Invence» за 
особливий внесок у науку присуджено кардіологу Яну Пірку, який очолює кардіологічний центр IKEM та у 
2011 р. зробив операцію, замінивши серце механічними насосами. Пацієнт без серця прожив майже 200 днів, 
що сьогодні є світовим рекордом

579
.  

Отже, чеська наука завжди була багата цікавими винаходами й особистостями. Багаторічний досвід цієї 
країни в науковій сфері вражає різноманітністю ідей, силою духу, мужністю та наполегливістю вчених, які 
своїми досягненнями доводять безмежну здатність людського генія втілювати в життя найдивовижніші 
задуми й мрії.  

14.6. Засоби масової інформації 
 

14.6.1. Газети й журнали 
 

Сучасні засоби масової інформації (ЗМІ) в Чеській Республіці нараховують понад 1,5 тис. різноманітних 
видань разом з інтернет-ресурсами

580
. Найпопулярніші з них ‒ інформаційно-довідкові, політично-економічні 

та фінансово-статистичні видання й газети та журнали за інтересами, уключаючи такі важливі сфери, як 
правознавство, охорона здоров’я, техніка, побут, туризм і спорт тощо. Починаючи з офіційного проголошення 
суверенітету, Чеською Республікою взято курс на комплексне реформування ЗМІ й створення ринку надійних 
інформаційних послуг. Цей курс характеризується на сучасному етапі свого розвитку високим рівнем 
технічної конкуренції та пристосування до потреб споживачів, сприяє розвитку маркетингових технологій у 
сфері мас-медіа. Як стверджують фахівці, ринок ЗМІ в Чехії – це бізнес, а не політичний піар, як це 
практикується в Україні

581
. Із розпадом соціалістичної системи в ЧР зникло саме поняття «державні засоби 

масової інформації», натомість органи влади видають власні бюлетені, де висвітлюють свою діяльність та 
оприлюднюють прийняті ухвали й рішення. Наприклад, парламент Чехії не має власних ЗМІ. Тільки при 
Сенаті – верхній палаті парламенту – видається спеціальний журнал, присвячений подіям у верховних 
органах влади, зустрічам сенаторів тощо. Події в парламенті висвітлюються в громадських і приватних ЗМІ. У 
парламенті є спеціальні відділи, які співпрацюють із ЗМІ

582
.  

Зараз у чеському суспільстві точиться гостра дискусія щодо рівня заангажованості подібних видань та 
ступеня об’єктивності й свободи подання в них інформації. Що ж до можливостей використання європейської 
моделі функціонування ЗМІ, то це питання викликає неоднозначну оцінку чеського населення, яке повинно 
орієнтуватися на національні традиції та враховувати ментальну специфіку місцевого населення

583
. Досить 

абстрактне формулювання «європейські стандарти свободи слова» чехи розуміють як незалежність 
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журналіста від політиків, рекламодавців, фінансових угруповань, зауважуючи, однак, що свободи в чистому 
вигляді бути не може. Журналіст так чи інакше залежить від редакційної політики видання, у якому працює, 
від власних суб’єктивних поглядів, від уподобань читацької аудиторії. Самі чехи кажуть, що незалежність – 
це добре, але газети мають продаватися, а також, як жартують чеські журналісти, що коли кількість газет і 
журналів переходить за межу тисячі зареєстрованих видань – свободу преси потрібно обмежувати

584
. 

Саме комерційний зиск визначальний у ставленні інвесторів (у чеських ЗМІ – переважно іноземний 

капітал) до ЗМІ. З одного боку, це дає мас-медіа свободу дій у доборі інформації, з іншого – робить видання 
залежним від кон’юнктури ринку. Загальна тенденція – громадсько-політичні ЗМІ в Чехії значно програють у 
конкурентній боротьбі інформаційно-розважальним та рекламним.  

За оцінками експертів, на інформаційні технології  редакції ЗМІ витрачають понад 40 % свого сукупного 
прибутку

585
. Новинки чеського інформаційного ринку ‒ поява безкоштовних видань, орієнтованих на користувачів 

громадського транспорту, які видаються в зручному форматі, лаконічній формі подачі новин, гарно ілюстровані 
тощо. Проте інформаційна насиченість і практична  цінність таких видань – це переважно оболонка для реклами. 

Видавцями безкоштовних видань є переважно великі фінансові корпорації, у тому числі й іноземні.  
Одночасно з розвитком мережі Інтернет у чеському суспільстві зростає інтерес до регіональних видань. 

Глобалізація інформаційного простору викликала зворотний процес, який полягає в тому, що читачі більше 
звертають увагу на події, які відбуваються навколо них, ніж на міжнародному рівні. Безкоштовні видання звичайно 
розширюють аудиторію ЗМІ, дають змогу працювати зі споживачем, який не має високого рівня прибутків. Головний 
чинник конкурентоспроможності такої газети ‒ розвинутий ринок реклами, проте прибутковими вони є лише у 

великих містах, де наявна значна частка концентрації потенційних рекламних споживачів.  
У Чеській Республіці щорічно збільшується кількість періодичних видань, проте динаміка їх друку  

нестабільна (рис. 14.56). Якщо у 2005 р. функціонувало 4283 видань, то у 2009 р. їх кількість зросла до 
5481

586
. Останнім часом в умовах економічного спаду кількість періодичних видань зменшилася з                

5687 назв у 2008 р. до 5028 у 2012 р. (табл. 14.17).  
Таблиця 14.17 

Обсяги видання періодичних видань і книг у Чеській Республіці у 2005–2012 рр.* 
 

Видання 2005 2009 2010 2011 2012 

Періодичні видання й часописи, одиниці 4283 5481 5265 5098 5028 

із них: щоденні  116 123 122 125 110 

тижневі  244 208 188 206 194 

Квартальні й місячні 1101 957 881 883 899 

інші часописи  2822 4193 4074 3884 3825 

Книги (неперіодичні публікації), примірники 15 350 17 598 17 054 18 985 17 247 

із них: художня література 3340 4475 4477 5174 4684 

дитячі книги   866 1367 1336 1569 1698 

шкільні підручники  236 374 401 500 556 

вузівські лекції й підручники 1540 1115 1135 1096 966 
* Складено за даними Чеського статистичного управління.  

 
У країні щоденно нині виходить 110 газет, 194 щотижневих газет, а щоквартальних і щомісячних видань 

нараховується 899 (2012 р.). Загальна кількість інших періодичних видань зросла майже в 1,5 раза: із            
2822 видань у 2005 р. до 4193 у 2009 р. Проте в наступні роки їх кількість зменшилася до 3825 у 2012 р. 
Окрім того, щорічно видається 17–18 тис. примірників неперіодичних видань (книги, підручники, посібники, 
художня, наукова та інша література). У 2012 р. було видано понад 17 тис. екземплярів книжкової продукції, 
що на 10 % менше, ніж у 2011 р. (рис. 14.56). Останнім часом помітна тенденція до зменшення обсягів 
видання художньої літератури та літератури для вищих навчальних закладів з одночасним зростанням 
обсягів випуску дитячих книг і шкільних підручників (табл. 14.17). Художня література складає щорічно понад 
25 % усіх неперіодичних публікацій. 

 

 
 

Рис. 14.56. Динаміка друку періодичних видань і книжкової продукції 
 в Чеській Республіці у 2000–2012 рр. 
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У 2012 р. в Чехії функціонувало 790 видавництв, що дещо менше, ніж у попередні роки. Вони видали 
книжної продукції загальним накладом понад 30 млн екземплярів, а періодичних видань – 974 млн. Помітна 
тенденція до зменшення обсягів накладів виданих періодичних видань і книг через конкуренцію з боку 
електронних інформаційних технологій щодо публікації різноманітних інформаційних матеріалів і преси. Також 
опубліковано 8,5 тис. електронних документів, 103 аудіокниги і 2411 електронних книг.  

Найбільш популярною в чехів залишається «стара періодика», яка зараз виходить під іншими назвами, 
наприклад: колишній орган компартії ЧССР газета «Руде право» (чес. Rudé právo) – тепер «Право» 
(заснована в 1920 р. як центральний друкований орган Комуністичної партії), а газета «Свободне слово»  
стала просто «Слово», а також інші переформатовані видання колишнього соціалістичного режиму, які 
користуються значним попитом у чеського населення й сьогодні. Колишня молодіжно-комсомольська газета 
«Млада фронта днес» (чес. «Mladá Fronta DNES»), заснована в 1945 р., популярна й серед сучасної молоді, 
щоправда вже в новому змістово-тематичному амплуа, друкуючи цікаві політико-економічні огляди, 
міжнародні новини, висвітлюючи події культурно-мистецького життя тощо  (рис. 14.57). Тираж цього видання – 
260 тис. екземплярів. Загалом, за даними чеської статистики, 224 тис. осіб чеської молоді ‒ це передплатники 

періодичних видань
587

. 

 
 

Рис. 14.57. Логотип чеської молодіжної газети «Mladá Fronta DNES» 
Джерело : http://cs.wikipedia.org/wiki/Mlad%C3%A1_fronta_DNES. 

 
Серед популярних і найбільш масових щотижневиків сучасної чеської преси можна виділити видання 

«Блеск» (у перекладі – блискавка), а також «Ділова Прага», «Наш анонс», «Чехия сегодня» (російською 
мовою), «Панорама Чехії», «Вшудебел», «CSA Review» та ін., які ще й до того дублюються в Інтернет-
виданнях. 

Найбільший тираж має газета «Млада фронта днес». Її читає 1 млн 147 тис. осіб. Друга газета за 
тиражем – «Право» – понад 500 тис. читачів, третя – «Lidove Noviny» ‒ має тираж близько 330 тис. 
екземплярів. Четверта за популярністю – щоденна загальнонаціональна газета «Hospodarske novine», тираж 

якої досить динамічний, коливається залежно від пори року до 300 тис. екземплярів
588

. 
Найбільш популярною серед «жовтої преси» в Чехії сьогодні є нова бульварна газета «Супер», яка 

виходить на 24 сторінках і вміщує найрізноманітнішу рекламно-довідкову інформацію та поточну хроніку 
новин. Тираж цієї газети ‒ понад 175 тис. екземплярів.  

Серед журналів найпопулярніші – громадсько-культурний і публіцистичний щотижневик «Reflex» 

(заснований у 1993 р., тираж – понад 60 тис. екземплярів) «Týden» (заснований у 2000 р., тираж – понад        
40 тис. екземплярів), «Vesmir» (заснований у 1871 р., тираж – 10 тис. екземплярів), «Svĕt» (заснований у      
2006 р., тираж – 20 тис. екземплярів) та ін. У країні видають також спеціалізовані тематичні й наукові 
журнали. 

 

 
 

Рис. 14.58. Логотип російськомовної газети «Чехия сегодня» на інтернет-порталі 

 
Сучасні чеські газети та журнали характеризуються підвищеною інформативністю й глибиною 

аналітичної журналістської оцінки. Наявні й такі, що тільки подають певний інформаційний потік, проте 
досить конкретно спеціалізовано представлений із певної тематики, однак у них намагаються не оминути й 
проблеми сьогодення країни та світу. Наприклад, російськомовна газета «Чехия сегодня» (заснована в      
1995 р.) (рис. 14.58) публікує матеріали про всі аспекти економічної ситуації в країні: стан чеської корони, 
ринок цінних паперів, банківську систему, кредити та інвестиції, приватизацію майна, ринок нерухомості, 
економічне законодавство тощо. Крім того, вона широко висвітлює основні події суспільно-політичного й 
культурного життя країни, новини спорту тощо. Великий розділ газети присвячений туризму та відпочинку в 
Чехії

589
. Тобто основне завдання роботи сучасних чеських ЗМІ ‒ виключна орієнтація на потреби клієнтів та їх 

попит у мас-медійних послугах. 
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14.6.2. Інтернет-видання 

 
Мережа Інтернет функціонує в Чехії із середини 1990-х років. Саме за рахунок швидкісного поширення 

інформації та відкритого доступу до інформаційних ресурсів вона стала досить популярною в країні.  
На сьогодні  мережею Інтернет покрита вся територія країни, до неї підключено урядові й неурядові, 

комерційні та громадські організації й структури, освітні та наукові заклади різного типу тощо, а також 
численні інтернет-кафе, мережа яких є чи не найпоширенішою в країнах Центрально-Східної Європи. Доступ 
до основних інтернет-сайтів мають жителі навіть малих містечок і сіл країни.  

В одній тільки Празі концентрація різноманітних структур, які надають інтернет-послуги, є найвищою в 
Європі. Вартість таких послуг коливається від 1 до 3 дол. США за 1 год користування Інтернетом залежно від 
місця знаходження інтернет-кафе: найдорожчі послуги – у центрі столиці країни, а з наближенням до 
периферії вони здешевлюються

590
 . 

Найбільш популярні такі чеські пошукові ресурси Інтернет-мережі: 
‒ «Atlas» – багаторівневий каталог інтернет-представництв чеських підприємств та організацій. Крім 

того, це підбірка web-карт 138 населених пунктів Чехії та можливість пошуку товарів у спеціалізованій базі 
даних пропозицій чеських фірм. Це – відмінний пошуковий сервіс щодо туристичної й ділової інформації; 

‒ «Alenka» – ручний мультипошуковий інструмент для перенаправлення запитів до низки тематичних, 
службових та регіональних пошукових машин і каталогів. Оскільки ресурс створено в Чехії, то пошуковим 
службам цієї країни надано більше уваги; 

‒ «Search.cz» – каталог інтернет-ресурсів Чехії. Багаторівневий тематичний рубрикатор. Для 
розширення сфери пошуку можна скористатися генератором чеських словоформ. Сфери пошуку ‒ назва 
сайта, опис, URL; 

‒ «Seznam» – одна з провідних інформаційно-пошукових служб Чехії, пошукова машина, каталог і база 
даних підприємств у єдиному комплексі. Список результатів містить адреси знайдених фірм, категорії та 
відповідні записи на запити з каталога, а також результати пошуку за повнотекстовим індексом. Це один із 
найбільших чеських пошукових порталів, який щомісячно відвідує близько 5 млн користувачів; 

‒ «Sherlock» – пошукова система, яка позиціонується як «вікно до Східної Європи». Функціонують два 
«віконця» – Чехія й Словаччина. Підтримуються можливості розгорнутого пошуку, декілька форм видачі 
результатів. Наявна англомовна версія; 

‒ «Uzdroje» – навігатор з інтернет-ресурсів Чехії, багаторівневий каталог ділових новин, погоди, курсів 
валют тощо. Шукати інформацію можна в описах ресурсів, за URL або за спеціалізованою базою даних (типу 
«жовтих сторінок»); 

‒ «Zmije» – тематична директорія ресурсів, повнотекстова пошукова машина та спеціалізований бізнес-
каталог. Містить додаткові інформаційні ресурси, рейтинг TOP-10 для всіх сайтів й окремий TOP-10 – для 
«серйозних» серверів; 

‒ «Prospector» – акуратний каталог Free Stuff, або просто «Халява»,  безкоштовні Інтернет-ресурси із 
чеської точки зору. Містить близько 2 тис. реферованих посилань, класифікатор, пошук за описами тощо; 

‒ «Сentrum» –  пошукова машина та каталог ресурсів. Можна задати сферу пошуку за інформацією на 
сайті, за повнотекстовим індексом, за реферативними описами в каталозі або все відразу. Розвиваються 
декілька тематичних інформаційних каналів; 

‒ «Mediatel» – жовті сторінки Чехії. Пошук за ключовими словами, можливість обмеження пошуку 
окремою тематичною рубрикою. Підтримуються чеська та англійська версії тощо.  

  
14.6.3. Радіомовлення 

  
Незабаром після проголошення незалежності Чехословацької Республіки у 1918 р. засновано державне 

Чехословацьке телеграфне агентство (ЧТК, чес. ČТК) у Празі, яке стало постачати місцевому населенню 
інформацію чеською мовою. Перша радіотрансляція в Чехословаччині розпочалася 28 жовтня 1919 р. із 
військової радіотелеграфної станції на празькій Петржинській вишці. Вона приурочена до річниці створення 
Чехословацької Республіки. Регулярне радіомовлення започатковано 18 травня  1923 р. із військової палатки 
в Празі-Кбелах. Трансляція відбувалася на довгих хвилях, тривала одну годину й складалася з випуску 
новин та музичної програми. Чехословаччина стала другою країною Європи після Великобританії, де велися 
регулярні радіотрансляції. Із 1923 р. в країні розпочалося видання «Радіожурналу», який інформував читачів 
про нові радіопередачі й подавав програми радіотрансляції

591
. 

У 1924 р. вийшла перша чеська радіопрограма для зарубіжних слухачів англійською мовою та мовою 
есперанто. У 1937 р. чеське радіо зареєструвало мільйонного радіокористувача. 5 травня 1945 р. на заклик 
чеського радіо розпочалося Празьке повстання. Після захоплення влади комуністами в 1948 р. Чехословацьке 
радіо націоналізовано. У 1970 р. створено центральну інформаційну станцію «Зірка», яка забезпечувала 
цілодобове радіомовлення. У цьому ж році розпочалося радіомовлення на коротких хвилях та стереомовлення. 
У 1972 р. організовано нову республіканську радіостанцію «Влтава», програми якої складалися з концертів 
класичної музики, літературно-драматичних й інших музичних передач. Саме в цей час виникла п’ятигодинна 
музична передача «Ірпрограма» радіо «Прага» з випуском новин чеською, словацькою, німецькою, 
французькою та англійською мовами. Згодом радіопередачі радіо «Прага» стали транслювати на десяти 
європейських мовах. Загальна тривалість радіопередач у цей період сягала 37 год на добу

592
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Після Оксамитової революції 1989 р. Чехословацьке радіо зазнало багато демократичних змін, 
уключаючи позбавлення цензури та ідеологічного впливу. У 1990 р. Чехословацьке радіо стало членом 
Європейського союзу телерадіомовлення (EBU). У 1991 р. на основі нового закону Чехословацьке радіо 
стало незалежною суспільної інституцією на громадсько-комерційній основі за рахунок концесійних засобів 
фінансування. Генерального директора радіо призначає Рада, вибрана парламентом. Після розпаду 
Чехословаччини у 1993 р. виникло Чеське радіо, яке складалося з трьох центральних радіостанцій та мережі 
регіональних студій.  

Головні радіостанції Чехії сьогодні – «Радіо Прага» та «Інформ Прага», які подають щоденну 

оперативну інформацію про події в країні та світі загалом, дублюючи свої передачі декількома мовами та в 
Інтернет-мережі. Окрім того, наявні ще кілька десятків постійних радіостанцій як державного, так і 
комерційного сектору, які транслюють свої передачі не тільки в регіонах країни, а й на територію всієї 
держави. Загалом діє 17 короткохвильових станцій. У країні нараховується близько 3,5 млн радіоприймачів. 

Центральними станціями, які здійснюють цілодобові трансляції, є радіостанція «Прага» (науково-
популярні й розважальні програми для всіх вікових категорій населення), «Радіожурнал» (музично-
інформаційна радіостанція), «Влтава» (літературно-драматичні та музичні програми). У 1996 р. виникла ще 
одна радіостанція, яка транслює свої передачі цілодобово із публіцистичними й політико-аналітичними 
програмами, – «Чеське радіо-6/Радіо Вільна Європа». У 2002 р. для цієї радіостанції побудовано нове 
приміщення, оснащене найновішими технічними засобами та сучасною цифровою технікою, зі спеціальними 
студіями для запису радіопередач і ведення прямих трансляцій радіомовлення.  

У Чеській Республіці кількість організацій, які мають ліцензії на організацію радіомовлення, останнім 
часом дещо зменшилася: із 70 у 2005 р. до 59 у 2011 р. Проте чисельність радіостанцій щорічно зростає. 
Якщо у 2005 р. їх нараховувалося 83, то у 2011 р. ‒ 101. із них 15 – державні, а 86 належали комерційним і 

приватним структурам. Цілодобове мовлення ведуть 16 радіостанцій.  
У 2009 р. радіостанції країни транслювали 570 радіопередач, що в 1,4 раза більше, ніж у 2005 р. У            

2011 р. їх кількість зросла до 723
593

, а у 2012 р – до 733. Тривалість публічного радіомовлення помітно 
збільшилася й у 2012 р. становила 178 тис. год проти 115 тис. год у 2005 р. Комерційне (приватне) 
радіомовлення транслювало свої передачі в шість разів більше за публічне – загальною тривалістю                   
1083 тис. годин. Це в 2,4 раза більше, ніж у 2005 р. Переважно транслюються музикальні й розважальні 
передачі, на які, за даними Чеського статистичного управління, на державному публічному мовленні 
припадало 60,6 % тривалості часу, а на комерційному – 75,7 %.  

Сучасне чеське радіо постійно співпрацює та приймає радіоефір таких зарубіжних радіостанцій, як   
«БіБіСі», «Німецька хвиля», «Голос Америки» й ін.

594
. У Чехію з 1995 р. на запрошення Президента країни 

Вацлава Гавела з Мюнхена до Праги переїхало радіо «Вільна Європа/Радіо Свобода» (РВЄ/РС) – 
некомерційна інформаційна служба, яку фінансує Конгрес Сполучених Штатів Америки та яка веде 
радіомовлення на країни Східної й Південно-Східної Європи, Кавказу, Центральної Азії, Близького Сходу. 
Його передачі стали транслюватися з Мюнхена в 1951 р. Перша передача радіо «Вільна Європа» вийшла в 
чехословацький ефір 1 травня 1954 р. Із 16 серпня цього ж року його передачі регулярно транслювалися на 
теренах Східної Європи. Зараз його слухають понад 35 млн слухачів щодня. РВЄ/РС має понад                      
1000 трансляційних годин щотижня

595
. Його центральний офіс розміщений у колишньому будинку 

Федерального парламенту Чехословаччини. У зв’язку із можливістю загроз терористичних актів, оскільки 
радіо веде постійні передачі, у яких критикують режими в країнах Близького й Середнього Сходу, 
розглядається доцільність перенесення його штаб-квартири в більш безпечне місце. РВЄ/РС має 23 бюро, 
які підтримують зв’язок із понад 1400 позаштатними кореспондентами, котрі передають актуальні репортажі 
з місць подій різних регіонів світу та 28 служб, що забезпечують трансляції новин майже тридцятьма мовами 
світу. Як вважає сучасне керівництво радіо «Вільна Європа/Радіо Свобода», основна його місія сьогодні ‒ 

сприяти розвиткові демократичних цінностей та інституцій через поширення достовірної інформації та ідей, 
пропагувати стабільність розвитку на основі демократії й ринкової економіки в Європі й світі загалом, 
ґрунтуючись на переконанні, що найперша вимога демократії – це добре поінформована громадськість. 
  

14.6.4. Телебачення 

 
У 1948 р. в Празі на міжнародній виставці представлено перше чехословацьке телебачення. Регулярна 

трансляція телепрограм розпочалася в Чехословаччині ще в 1953 р. на одному державному каналі. До     
1957 р. телебачення було структурним підрозділом Чехословацького радіо. Згодом, після придушення 
чехословацького повстання 1968 р., телевізійне мовлення велося двома державними каналами чеською й 
словацькою мовами. Чехословацька кінопродукція досягла особливих успіхів у створенні телевізійних 
мультфільмів, художніх фільмів-казок, таких, наприклад, як «Три горішки для Попелюшки» та ін., які 
транслювались у радянські часи майже в усіх країнах соціалістичної співдружності. Мультфільми про 
знаменитого собачку Рекса знали не тільки малюки, а й дорослі всього тодішнього радянського простору. У 
1960-х роках чехословацька мультиплікаційна продукція знайшла широку підтримку навіть у західних країнах, 
особливо пригодницькі мультфільми про тварин. Тодішнє чеське телебачення було дуже ідеологізоване та 
проходило посилену цензуру, особливо після подій 1968 р. 
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На сучасному етапі в Чехії наявна як державна, так і комерційна системи теле- й радіомовлення.  
Державне телебачення отримує фінансування із державного бюджету країни та контролюється 
парламентськими структурами, комерційне – перебуває на самоутриманні або працює за рахунок 
меценатських і спонсорських надходжень, інколи – із-за кордону. Видачею ліцензій на телерадіотрансляцію в 
країні займається Рада з радіо й телевізійного мовлення. Вона обирається парламентом країни та не 
залежить від уряду. У Чехії за минулі роки видано понад 50 телевізійних ліцензій. На сьогодні діє закон ЧР 
про телебачення, прийнятий у 2001 р., який регулює телевізійне мовлення в країні. 

У 2009 р. в країні функціонувало 159 телевізійних операторів і компаній та діяло 1434 (2000 р.) 
ретранслятори. У 2011 р. кількість телевізійних операторів і компаній зменшилася до 148. Така ж тенденція 
простежується й у зменшенні кількості телевізійних станцій та телевізійних центрів. Якщо у 2005 р. їх 
нараховувалося 355, то у 2008 р. збільшилася до рекордних 405, проте у 2011 р. їх кількість зменшилася до 
рівня 2005 р. (356). Найбільші телецентри розміщено в Празі, Брно, Остраві й Пльзені. У 2009 р. 
телевізійними студіями країни транслювалося 1716 телепередач, що на 19 % більше, ніж у 2005 р.

596
. 

Державні телеканали у 2009 р. переважно транслювали інформаційні (25,4 %), спортивні (25,3 %) й 
публіцистичні (12,7 %) передачі, тоді як приватні – інформаційні телепередачі (66,4 %). Останнім часом 

кількість трансльованих тематичних телепередач скоротилося до 1041 у 2011 р., однак у 2012 р. їх кількість 
різко зменшилася й становила всього 266. Водночас тривалість телевізійних передач постійно зростає. У 
2012 р. тривалість телепередач на державних телеканалах зросла удвічі більше, ніж у 2011 р., і становила 
71,2 тис. годин, а на комерційних та приватних зменшилася в 1,3 раза (1089 тис. год). Основна частка 
тривалості телепередач припадає на інформаційні передачі (27 % на державних каналах і  47 % – на 
приватних). Помітне місце також займають спортивні телепередачі, особливо на державних телеканалах   
(24,5 % у 2012 р.)

597
.  

Щорічно зростає кількість телевізорів у населення. Загальна їх кількість нині становить понад 3,5 млн. 
Динамічно розвивається кабельне телебачення. У країні діє 100 операторів кабельного телебачення з 
кількістю учасників понад 100. Кількість приєднань до інстальованої мережі кабельного телебачення 
становить понад 1,5 млн, нею користується понад 800 тис. активних користувачів. 

Нині в Чеській Республіці працюють дві державні й дві приватні найпотужніші телевізійні станції (Nova 
та Prima), які транслюють свої передачі на території держави. Загалом у Чехії у 2009 р. функціонувало 
чотири державних і 397 невеликих приватних телестанцій та телестудій, які здатні задовольняти 
найвибагливіші потреби в телевізійних послугах як місцевих, так і примхливих туристичних споживачів. Із їх 
загального числа 23 телевізійні стації транслюють свої передачі на територію всієї країни

598
.  

Офіційне Чеське телебачення (чес. ČT – Česká televize) з’явилось у січні 1992 р., одразу після 
відділення від Чехословацького теле- й радіомовлення. ČТ цілодобово транслює основні програми та 
різноманітні новини на двох популярних каналах – ČТ1 і ČТ2, а також ще на двох каналах ČТ24 (новини) і 
ČТ4 (спорт). Перший – це канал новин із поточною інформацією, а другий – більш культурно-оглядний, із 
великою кількістю різнопланової довідкової та культурно-спортивної інформації й просвітницьких програм, 
щоденно передаються новини регіонів (у стійкому режимі – 26 хвилин). ČT – незалежна організація, яка не 
підтримується урядом, тому в її частих політико-інформаційних програмах і новинах трапляються різкі 
критичні оцінки діяльності урядових структур
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. Національна компанія ČТ існує на гроші від виданих ліцензій 

(більшою мірою) і від реклами (у тих сферах, де державне телебачення менш конкурентне, ніж комерційні 
телестанції). Протягом 2004–2005 рр. компанія лобіювала в уряді збільшення плати за ліцензії, щоб 
прибрати рекламодавців. Серед найпопулярніших приватних телестудій виділяються «TV Nova» й            
«Prima-TV». Порівняно високий рейтинг серед глядачів і телестудії ČТ-1, і «TV Nova»

600
. 

Чеське телебачення має свій офіційний сайт, де кожен споживач телевізійних послуг може залишити 
свої побажання, критичні відгуки, рекомендації та пропозиції стосовно вдосконалення роботи телетрансляції 
й підвищення ефективності його діяльності. Наявні також численні сайти інших телеканалів, насамперед 
недержавних (http://www.tv.seznam.cz;  http://www.bubda.webpark.cz;  http://www.televize.cz  та ін.).  

У Чехії свої  передачі транслює велика кількість міжнародних каналів: ABN, Animal Planet, Cartoon 
Network, CNBC, CNN, Comedy Central, Disney Channel, FOX, C-SPAN, Court TV, Galavision, MTV-Music 
Television, NBC, Odyssey, RNN, The Discovery Channel, The History Channel, The Weather Channel, USA 
Network та багато інших. У мережі кабельного телебачення за індивідуальним пакетом підключення пересічні 
громадяни можуть собі замовити канали за власним бажанням, уключаючи їх кількість, зміст основних 
програм і трансляційний час. Телебачення в Чехії напряму працює для задоволення потреб споживачів, 
надаючи їм телевізійні послуги й отримуючи від цього відповідні прибутки.  
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РОЗДІЛ XV. КУЛЬТУРА Й СПОРТ 
 

15.1. Бібліотеки 
 

Розвиток чеської культури, освіти й науки тісно пов’язаний із розвитком бібліотечної справи. Бібліотеки як 
сховища пам’яток культури, науки та літератури чеської нації стали важливими осередками зібрань 
старовинних рукописів, трактатів, граматичних довідників, літописів, книг різного змісту й призначення. Перші 
бібліотеки в Чехії виникли в монастирях і церковних храмах. Однією з перших бібліотек у Чехії стала бібліотека 
Празького єпископату, заснована в Х ст. Пізніше бібліотеки виникають у замках, де зосереджувалися різні 
культурні цінності. Їхні фонди складалися переважно з богословських книг та рукописів і лише незначна їх 
кількість – твори чеських авторів. У перших чеських бібліотеках зберігалися також медичні трактати, міфи, 
літописи. Рукописи писали латинською мовою, вони носили універсальний характер. При багатьох бібліотеках 
навчалися писарі, які вели також облікові записи коштів, господарських операцій. 

Однією з найбільших чеських бібліотек раннього середньовіччя була монастирська бібліотека в                  
м. Тепле-на-Карловарску, заснована в 1193 р. чеським дворянином Хрознатою. Основний фонд закладали 
ще задовго до часів гуситів. Нині ця бібліотека належить до найбільших церковних бібліотек Чеської 
Республіки, яка зберегла свою унікальну колекцію до наших днів і має у своєму зібранні понад 100 тис. 
рукописів. Донині збереглася також одна з найстаріших бібліотек Чехії – Локшанська в башті замку Брженіце, 
побудованого в 1224–1240 рр. 

Після заснування Празького університету (нині – Карлів університет) королем Карлом IV у 1347 р. 
створюється університетська бібліотека, де збиралася навчальна й наукова література. Пізніше бібліотеки 
виникають при інших навчальних закладах та музеях, а також у замках і палацах чеської аристократії. У   
1707 р. в Празі засновано першу технічну бібліотеку, а в 1818 р. ‒ бібліотеку при Національному музеї.  

У ХІХ ст. створюються перші публічні й спеціалізовані бібліотеки у великих містах країни. Мережа 
бібліотечних установ помітно збільшилася після Першої світової війни, особливо в сільській місцевості. У 
1937 р. в країні нараховувалося 12 887 публічних бібліотек. За соціалістичних часів кількість бібліотек почала 
зменшуватися за рахунок їх укрупнення. У 1970 р. нараховувалося 7996 публічних бібліотек. Після розпаду 
Чехословаччини й за часів функціонування Чеської Республіки як суверенної держави спостерігалася 
тенденція до зменшення кількості публічних бібліотек унаслідок ліквідації невеликих бібліотек у сільській 
місцевості й централізації бібліотечної системи країни, проте водночас збільшувалася кількість 
спеціалізованих бібліотек і бібліотек у навчальних закладах. У Чехії на 1.12.2008 р. функціонувало                     
6170 бібліотек різних типів, із яких 5432 – публічні. У 2012 р. кількість публічних бібліотек дещо скоротилася 
(до 5401) за рахунок закриття малокомплектних сільських бібліотечних установ (табл. 15.1). Функціонує               
13 публічних бібліотек із крайовим статусом. Дві бібліотеки підпорядковуються безпосередньо Міністерству 
культури ЧР. Найбільше публічних бібліотек у 2012 р. функціонувало в Середньочеському (814), 
Південноморавському (618) й Південночеському (543) краях і Височіні (525). Найменше бібліотек – у 
Карловарському (118) та Ліберецькому (211) краях. У Празі у 2011 р. функціонувало 42 публічні бібліотеки, а 
також 897 їхніх філіалів. На початок 2009 р. у вищих навчальних закладах країни діяло 1093 бібліотеки, а у 
2010 р. їх кількість зросла до 1111. 

Таблиця 15.1 
Основні показники функціонування бібліотечної мережі Чеської Республіки у 2010–2012 рр.* 

 

Показник 2010 2011 2012 

Загальна кількість бібліотек, одиниць 5415 5408 5401 

 Із них  підпорядковані Міністерству  культури         2     2   2 

             крайового підпорядкування     13     13    13 

             інші публічні бібліотеки 4624 4613 4780 

Бібліотечний фонд, тис. екземплярів  63 579,9 63 957,8 64 333,2 

Кількість зареєстрованих читачів, тис. осіб 1430,9 1461,9 1449,6 

Фінансові засоби на закупівлю книжкового фонду, млн крон 293,4 309,7 305,8  

Кількість посадкових місць, одиниць 46 581 47 733 48 846 

Кількість посадкових місць, підключених до Інтернету, одиниць 10 395 10 669 10 812 

Кількість бібліотечних працівників, осіб 5127 5030 5387 

* Складено за: Kultura České Republiky v číslech. Vybrané údaje ze statistických šetření. – Praha : Nipos, 2013. – S. 9. 

 
Загальний фонд книг у книгосховищах публічних бібліотек – понад 64 млн екземплярів. Простежено 

постійну тенденцію до зростання (табл. 15.1). Найбільші фонди книг та інших документів сконцентровано в 
публічних бібліотеках Праги (понад 9,5 млн книг і документів), Південноморавського (понад 8,8 млн книг), 
Середньочеського (понад 6,0 млн) і Моравсько-Сілезького країв (понад 5,1 млн).  

Щорічно зростає відвідуваність публічних бібліотек. У 2009 р. кількість відвідувачів становила 37,9 млн 
осіб, що у 2,1 раза більше, ніж у 2001 р. У 2012 р. кількість робочих місць у бібліотеках зросла до 48 846

601
. 

Аналогічно збільшується кількість виданої літератури читачам (70,6 млн екземплярів у 2010 р.) і робочих 
місць у читальних залах публічних бібліотек (із 16 773 у 2001 р. до 44 742 у 2009 р.)
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. У 2012 р. кількість 
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посадкових місць зросла до 48,8 тис. одиниць (табл. 15.1). Збільшується й чисельність постійних 
зареєстрованих читачів (понад 1,45 млн осіб у 2012 р.). Найбільше їх зареєстровано в бібліотеках Праги   
(222 тис. у 2011 р.), Моравсько-Сілезького, Середньочеського й Південноморавського країв.   

Система бібліотечної мережі країни поділяється на чотири типи бібліотек: 1) національні, які 
підпорядковуються Міністерству культури (дві бібліотеки); 2) крайові, підпорядковані крайовим органам 
влади (13 бібліотек); 3) місцеві (міські та сільські), які перебувають на балансі місцевих органів влади;                   
4) спеціалізовані. Більшість бібліотек – універсальні. Усі бібліотеки мають вихід в Інтернет, таким чином 

можна замовити книгу, продовжити термін її оренди, зарезервувати видання, яке зацікавило. У двох 
національних і 13 крайових публічних бібліотеках сконцентровано 24,4 млн документів і книг та 
зареєстровано 360 тис. читачів, які у 2012 р. прочитали понад 15 млн книг й інших видань.  

Нині найбільшими бібліотеками Чеської Республіки є Національна бібліотека Чеської Республіки, 
бібліотека Академії наук Чеської Республіки, міська бібліотека Праги, Королівська Страговська бібліотека, 
Чеська національна технічна бібліотека, бібліотека Національного музею, Державна педагогічна бібліотека, 
Національна медична бібліотека, Університетська, Державна технічна й Південнночеська наукова бібліотека в 
Брно та ін. 

Національна бібліотека Чеської Республіки – це центральна бібліотека країни з 60 тис. читачів, яка є 
візитною карткою столиці. Заснована вона в 1958 р. і розміщена в історико-архітектурному комплексі 
барочних будівель колишнього єзуїтського колегіуму Клементінум празького кварталу Старе-Мєсто. 
Єзуїтський колегіум виник у Празі в 1552 р. і до ХVІІ ст. перетворився на один із найбільших у світі центрів 
підготовки єзуїтів. У 1622 р. в Клементінум переведено бібліотеку Карлового університету. Після ліквідації 
Ордена єзуїтів у 1773 р. колегіум перепрофільовано в освітньо-бібліотечний центр (рис. 15.1). Книжковий 
фонд цієї універсальної бібліотеки складає понад 6 млн документів. Щорічно фонд поповнюється близько                  
70 тис. найменувань книг різних видань і документів. Близько півмільйона книг, які зберігаються в 
Національній бібліотеці, будуть найближчим часом оцифровані. Кошти на переклад книг надано з фондів ЄС 
за підтримки компанії Google. Оцифрування проходитимуть видання XVI–XXI ст. і вся робота 
проводитиметься в автоматичному режимі на спеціальному обладнанні. Два зібрання Національної 
бібліотеки включено в реєстр ЮНЕСКО «Пам'ять світу» – це зібрання середньовічних рукописів часів чеської 
реформації й колекція російських, українських та білоруських періодичних видань.  

 

 
 

Рис. 15.1. Інтер’єр Національної бібліотеки  

Чеської Республіки в Клементінумі 

 
Останнім часом гостро постало питання про нову та сучасну будівлю Національної бібліотеки. У 2006 р. 

відбувся конкурс архітекторів з усього світу зі зведення нової будівлі бібліотеки. Його виграла англійська 
компанія «Future Systems». У березні 2007 р. після оголошення результатів конкурсу команда 
проектувальників почала працювати під керівництвом британського архітектора чеського походження Яна 
Капліцького. Головна бібліотека країни за проектом схожа на гігантського восьминога (рис. 15.2). Оригінальну 
будівлю у формі каплі й кольору шампанського планувалося розмістити в празькому районі Лєтна. Нова 
будівля бібліотеки мала бути побудована та введена в експлуатацію у 2012 р., проте проблеми фінансового 
плану й протести громадськості щодо розміщення корпусу бібліотеки в історичному центрі Праги не дали 
змоги до сьогодні розпочати зведення нової будівлі Національної бібліотеки. У 2008 р. міністр культури 
країни заявив, що нове будівництво не фінансуватиметься

603
. Планувалося, що близько 10 млн книг 

зберігатимуть у підземному сховищі, яким управлятиме автоматична система збереження й повернення, що 
дасть змогу читачам отримувати бажану книгу менше ніж за 5 хвилин. Нова Національна бібліотека Чеської 
Республіки мала стати однією з найсучасніших бібліотек світу, проте в найближчі роки навряд чи вона буде 
збудована. 

 
 

Рис. 15.2. Проект нової будівлі Національної бібліотеки Чеської Республіки 
Джерело : http://blog.rgub.ru/design/2009/12/novaya-nacionalnaya-biblioteka-chexii. 
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Одна з найбільших спеціалізованих бібліотек країни – Чеська національна технічна бібліотека (чес. 

Národní technická knihovna (NTK)), заснована в 1707 р. Її книжковий фонд нараховує понад 1,5 млн 
документів і літератури технічного змісту. У 2009 р. бібліотека переїхала із Клементінума в празький район 
Дейвіце, де відкрився її новий корпус у кампусі Чеського технічного університету. Новобудова обійшлася 
державі більш ніж у 2 млрд чеських крон

604
. Нова будівля бібліотеки здатна прийняти понад 900 тис. 

відвідувачів на рік  (рис. 15.3). У їхньому розпорядженні – 250 комп’ютерів, нічний читальний зал і велике 
кафе. Є також 29 індивідуальних кабінетів для занять, які студенти можуть орендувати на весь семестр, і               
18 кабінетів для групових занять. Бібліотечний фонд працює на базі сучасних технологій. 

 

 
 

Рис. 15.3. Нова будівля Чеської національної технічної бібліотеки 
Джерело : http://www.radio.cz/ru/rubrika/radiogazeta/biblioteka-bez-bibliotekarej. 

 
Серед інших найбільших бібліотек країни виділяється Міська бібліотека Праги (заснована в 1891 р.) як 

універсальна публічна бібліотека, яка має 43 філіали. Її книжковий фонд нараховує 2,3 млн документів. 
Бібліотека Академії наук Чеської Республіки, заснована в 1952 р., ‒ це також велика універсальна бібліотека з 
фондом 1,2 млн документів збереження. Національна медична бібліотека – найбільша бібліотека з медицини в 
Чехії. Її книжковий фонд – понад 400 тис. документів. Потужний книжковий фонд (понад 2,5 млн екземплярів) 

зберігається в бібліотеці Національного музею Чеської Республіки, заснованого в 1818 р. У фондах Державної 
педагогічної бібліотеки ім. Я. А. Коменського, створеної в 1919 р., де зберігається близько 400 тис. документів. 
У Брно функціонують такі великі бібліотеки: Державна технічна (заснована в 1899 р., книжковий фонд – понад                
1,2 млн документів), Університетська (створена в 1815 р., фонд – близько 2 млн документів). У Чеське 
Будейовіце функціонує Південночеська бібліотека (заснована в 1885 р., книжковий фонд – понад 1,2 млн 

документів), яка має чотири філіали. Серед інших значних бібліотек виділяються наукові, крайові й міські в 
Опаві, Остраві, Оломоуці, Пльзені, Зліні та інших містах.   

Найбільшою й найвідомішою монастирською бібліотекою в чеських землях є бібліотека Страговського 
монастиря, побудована в стилі раннього класицизму. Тут зберігається багато книг і рукописів. Зокрема, тут є 
найстаріший у Чехії рукопис Євангелія, датований 860 р. Досить цікаві фрески на стінах і стелі 
філософського залу бібліотеки, розписані Францем Мольбертсом (рис. 15.4). Нині в сховищах бібліотеки 
зберігається близько 130 тис. книг, 1500 першодрукарських видань, 2500 рукописів, декілька тисяч графічних 
листів. Кабінет курйозів – це аналог кунсткамери. У кабінеті зібрано природознавчі колекції. Філософський 
зал бібліотеки й сьогодні називають історичним «апофеозом науки та мистецтва». 

 

 
 

Рис. 15.4. Фрески на стінах і стелі філософського залу  
бібліотеки Страговського монастиря 

Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 
 

Унікальною є Слов’янська бібліотека в Празі, де зібрано понад 750 тис. томів літератури на 
слов’янських мовах, близько половини з яких – російською мовою. Бібліотека володіє декількома 
унікальними колекціями, значна кількість книг надходить щорічно й з України. 

У майбутньому в Чехії передбачено вдосконалення мережі бібліотек і пошук нових приміщень для них, 
оптимізація фінансування та пошук дотацій із різних джерел, ріст Інтернет-послуг і послуг для інвалідів, 
розвиток технологій та міжвідомчих проектів, збереження бібліотечних фондів в епоху оцифрування 
літературних джерел. 
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15.2. Музеї 
 

Велике багатство Чехії – її музеї й художні галереї. За більш як сто років на території країни, завдяки 

багатій культурній спадщині, з’явилися сотні музеїв. Нині нараховується понад 400 тематичних музеїв,                         
65 галерей і більше 100 виставкових залів. Серед музеїв особливе місце займають 17 національних, які 
підтримуються й підпорядковуються Міністерству культури ЧР. Саму столицю держави можна назвати 
містом-музеєм. Багато старовинних міст є також своєрідними музеями. 

Перші музеї в Чехії з’явилися на основі формування приватних колекцій творів мистецтва. Зібрання 
творів мистецтва створювалися в замках і будинках багатих вельмож. У кінці ХІХ ст. Чехія пережила 
своєрідний бум музеїв, коли приватні колекціонери стали відкривати свої зібрання для показу або дарувати 
частину своїх колекцій новоствореним музеям. Із початку ХХ ст. зібрання творів мистецтва стають 
суспільним багатством. Нині щорічно з 1977 р. 18 травня в Чехії відзначають Всесвітній день музеїв. Щорічно 
нові музейні проекти оцінюють премією Gloria Musealis. Кількість музеїв, галерей і пам’ятників щорічно 
збільшується. Якщо у 2000 р. загальна кількість музеїв, галерей та пам’ятників загалом нараховувалося 440, 
то до 2012 р. їх кількість зменшилася до 433. Це дещо помітно менше, ніж у 2008 р. (505). Якщо у 2001 р. 
кількість художніх галерей становила 51, то у 2009 р. вона зросла до 67, а у 2012 р. – до 69. Також зростає 

чисельність філіалів та відділів музеїв і галерей. У 2009 р. їх було 325, а у 2012 р. – 323. Аналогічна 
тенденція проявляється в збільшенні кількості експозицій (у 2001 р. – 1558, у 2012 р. – 2009) й організації 
виставкових заходів (3199 – у 2001 р. і 4005 – у 2012 р.). Останнім часом зростає відвідуваність музеїв і 

галерей туристами й громадянами Чехії. Якщо у 2001 р. кількість відвідувачів становила 9,39 млн осіб, то      
у 2007 р. вона зросла до 10,36 млн осіб

605
. У наступні роки їх чисельність дещо зменшилася (9,6 млн осіб у 

2012 р.). Фінансування діяльності музеїв і галерей здійснюється за рахунок державного та місцевих 
бюджетів. Так, за даними Чеського статистичного управління, у 2010 р. на розвиток музейної справи та 
діяльність музеїв і галерей використано 1878 млн чес. крон із державного бюджету й 2734 млн чес. крон із 
місцевих бюджетів  

У просторовому відношенні музеї й галереї розподілені нерівномірно по країні. Найбільше музеїв 
сконцентровано в Середньочеському (62), Краловеградецькому (40), Південночеському (38), Південно-
моравському (37) краях і краї Височіна (34). У Празі, Пльзеньському й Моравсько-Сілезькому краях кількість 
музеїв коливається від 30 до 33 (табл. 15.2). Найменше їх у Карловарському (10) й Оломоуцькому краях (18). 
Подібна ситуація склалася й із концентрацією галерей у регіонах країни. Найбільше їх у Краловеградецькому 
(9), Південноморавському (7), Устецькому (6), Середньочеському (7) краях і Празі (6). В Оломоуцькому краї 
функціонує лише одна галерея, у Карловарському – дві, а в Злінському – три. Найбільше філіалів і відділів 
музеїв та галерей сконцентровано в Празі (53 – у 2012 р.), у Середньочеському й Моравсько-Сілезькому 

краях, а найменше – у Ліберецькому краї та Височіні (табл. 15.2). Найбільш відвідувані музеї й галереї Праги 
(близько 3,2 млн осіб), Середньочеського (понад 1 млн осіб), Південноморавського та Злінського країв, а 
найменше – Ліберецького й Карловарського країв і Височіни.  

Таблиця 15.2 
Показники діяльності музеїв і галерей у краях Чеської Республіки у 2011 р.* 

 

 
 

Край 

Кіль-
кість 

музеїв 

Кіль-
кість 
гале-
рей 

Кількість  
філіалів  
і відділів  

музеїв і галерей 

Кіль- 
кість 

експо- 
зицій 

Органі-
зовано 
виста- 

вок 

Кількість відві-
дувачів експозицій 

і виставок,  
тис. осіб 

Столичне місто Прага 33 6 53 171 350 3181 

Середньочеський 62 7 47 338 666 1028 

Південночеський 38 3 19 135 245 468 

Пльзеньський 32 4 16 175 217 372 

Карловарський 10 2 13 47 122 267 

Устецький  20 6 18 104 204 409 

Ліберецький 25 8 8 106 220 245 

Краловеградецький  40 9 26 146 295 431 

Пардубецький 29 5 13 101 238 324 

Височіна  34 6 9 124 247 260 

Південноморавський 37 5 35 200 476 824 

Оломоуцький 18 1 12 77 197 560 

Злінський 23 3 25 157 199 684 

Моравсько-Сілезький 32 4 29 128 329 525 

Чеська Республіка 433 69 323 2009 4005 9577 

* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
Найстаріший і найбільший музей Чеської Республіки й Праги – Національний музей із великою 

колекцією від доісторичних часів до XIX – початку ХХ ст. (рис. 15.5). Поява Національного музею Чехії, як і в 
інших європейських країнах, пов’язана з подарунками великих приватних колекцій, які переважно перебували 
у володінні чеських аристократів. Музей засновано в 1818 р. Спочатку він не мав свого приміщення, тому 
йому довелося декілька разів переселятися. Тільки в 1883 р. оголошено конкурс на проект будівлі 
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Національного музею та в 1895–1890 рр. його збудовано. У ХХ ст. музей значно виріс, розділившись на 
декілька великих колекцій; з’явилися Музей чеської музики й Музей Азії та Африки імені Напрстка. Постійні 
експозиції музею: зоологічна, палеонтологічна, історична, археологічна й нумізматична. У будівлі на 
Вацлавській площі розміщено тільки Музей натурознавства та історії, бібліотеку (1,3 млн томів і 8 тис. 
рукописів) і Пантеон. Колекції Етнографічного музею, Музею музикальних інструментів, Музею ім. В. Напрстка й 
Музею фізкультури та спорту розміщуються в інших виставкових залах. 

 

                          

Рис. 15.5. Будівля та інтер’єр Національного музею Чеської Республіки 
Джерело : http://uk.wikipedia.org/wiki. 

 
Національна галерея в Празі – один із найбільш відвідуваних культурних закладів країни. Історія галереї 

починається в 1796 р., коли групою представників богемської аристократії й просвічених інтелектуалів із 
середнього класу створено Спілку патріотичних друзів мистецтва для просвіти місцевого населення. У 
1902 р. до художнього зібрання приєднано колекцію Галереї сучасного мистецтва королівства Богемії 
(приватна колекція імператора Франца Йосифа І, заснована в 1901 р.). У 1918 р. колекція Спілки стала 
головним художнім зібранням Чехословаччини. У 1949 р. утворено Національну галерею, у зібрання якої 
увійшли також графічні колекції Національного музею й університетської бібліотеки. Художня колекція 
галереї розміщена в декількох приміщеннях

606
. Національна галерея має вісім будівель, розміщених у різних 

районах Праги, від доби готики й бароко до арнуво та функціоналізму. Так, наприклад, у монастирі                        
св. Георгія (рис. 15.6) розміщено твори живопису доби бароко ХVII–XVIII ст., твори доби маньєризму часів 
імператора Рудольфа ІІ, у Палаці виставок – мистецтво з ХІХ ст. до сьогодення. У різних залах галереї 

репрезентовано художні твори невідомих готичних майстрів і уславлених художників Тіціана, Тінторетто, 
Веронезе, Альбрехта Дюрера, Пітера Брейгеля Старшого, Яна Госсарта (Мабюз), Симона Вуе, Ель Греко, 
Хосе де Рібера, Іллі Рєпіна, Рубенса, Антуана Барі, Гогена, Пікассо. Заслуговують на увагу твори митців 
Японії, Китаю, Індії, країн мусульманського регіону.  

 

 
 

Рис. 15.6. Базиліка Св. Георгія – відділ Національної галереї  
Джерело : http://uk.wikipedia.org/wiki. 

 

Моравська галерея в Брно – другий за величиною музей на території Чеської Республіки, який 
виділяється розміром своєї експозиції. Це – єдиний інститут музейного типу, орієнтований на візуальну 

культуру. Тут представлено твори живопису, графіки, рисування й пластики від найдавніших часів до 
сучасності, а також фотографії, прикладне мистецтво, графічний дизайн та архітектуру. Моравська галерея 
заснована в 1961 р., проте своїм корінням вона сягає ще 1817 р., коли створено Франтішков музей. Галерея 
займає п’ять корпусів, цікавих з архітектурного погляду (Містродржительський палац, Пражакув палац, 
Художньо-промисловий музей (рис. 15.7), Дім Йозефа Хоффмана в Бртніце-у-Йїглави й вілла Юрковича)

607
.  

Музей представляє мистецтво Моравії як на своїх постійних експозиціях, так і за допомогою короткочасних 
виставок. За світовими масштабами найбільше значення має Міжнародне бієнале графічного дизайну, яке 
проводиться щорічно з 1963 р.    

Музей чеської музики розміщено в колишньому костьолі святої Марії Магдалини в Празі. Він містить 
нотну колекцію, музичні інструменти, колекцію звукозаписів та інших експонатів, пов’язаних з історією 
розвитку музичної культури в Чехії

608
. Експозиція розпочинається із залу музичного життя Чехії ХХ ст. 

Знайомство з експонатами продовжується колекцією клавішних інструментів, далі – зал смичкових 
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інструментів до колекції лютень і гітар, арф, духових дерев’яних та мідних інструментів, потім – ударні 

інструменти, гармонії, акордеони, баяни. Виставлені експонати супроводжуються зображеннями гри на них у 
різні історичні епохи, музичними записами творів для виставлених інструментів. Унікальних експонатів у 
музеї – безліч, наприклад колекція дерев’яних духових інструментів так званої Рожмберзької капели, арфи 
французьких майстрів, факсиміле творів Л. Бетховена або Державного гімну Чеської Республіки. До 
найцікавіших експонатів належить неоновий рояль. Окрім самої експозиції, відвідувачів, поза сумнівом, 
зацікавить її архітектонічне й образотворче вирішення із вражаючим ефектом змінного світла. 

  

 
 

Рис. 15.7. Художньо-промисловий музей Моравської галереї в Брно 
Джерело : http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%A1_galerie_v_Brn%C4%9B. 

 
Музей Моцарта й подружжя Душкових розміщено в літній заміській віллі Бертрамка (рис. 15.8) із 

великим живописним садом, що належала сім’ї музикантів Душкових. Тут В. А. Моцарт закінчив один із 
найкращих своїх творів – оперу «Дон Жуан», празька прем’єра якої відбулася в 1787 р. Чарівній господині 
Бертрамки, співачці Жозефіні Душковій присвячено знамениту арію В. Моцарта «Bella mia fiama, addio». У 
музеї – обстановка епохи великого композитора, інструменти й картини того періоду, листи та нотні рукописи 
самого В. А. Моцарта

609
. Нині в садибі влаштовуються концерти класичної музики того часу. 

 

 
 

Рис. 15.8. Один із залів музею Моцарта на віллі в Бертрамці  
Джерело : http://www.republicprague.com/czech-museums/ 

mozart-museum-in-prague-villa-bertramka.html. 

 
Празький міський музей (заснований у 1883 р.) містить археологічні знахідки, знайдені на території 

міста, історичні пам’ятники, статуї, кераміку й меблі. У музеї представлений макет міста, виготовлений 
празьким літографом А. Лангвейлом у 1826–1834 рр., котрий відтворює будинки, палаци, храми та мости 
столиці такими, якими вони були на початку XIX ст.  

Празька міська галерея займає сьогодні низку будівель – будинок і віллу (рис. 15.9) чеського художника 
й скульптора Франтішка Білека, стару ратушу та спеціальні приміщення в муніципальній бібліотеці, а також 
старовинні пам’ятники архітектури з типово чеськими принадними назвами: Будинок Кам’яного Дзвону 
(використовується як виставковий зал), Будинок Золотого Кільця (мистецтво Чехії XX ст.) і Троянський замок 
(мистецтво Чехії XIX ст.)

610
.  

 
 

Рис. 15.9. Вілла Франтішека Білека 
Джерело : Городская галерея Праги // http://www.kontorakuka.ru/  

countries/europe/czech/main.htm?right. 
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Міська галерея Праги – порівняно молодий музей. Указ Празького національного комітету про її 
створення з’явився лише в 1963 р. Галерея призначалася, насамперед, для збирання, зберігання й виставки 
творів чеського мистецтва XIX–XX ст. Музей повинен був стати не тільки художнім сховищем, а й науковим 
центром, де пам’ятники мистецтва вивчалися та реставрувалися. У 1984 р., коли директором галереї став 
Ярослав Фатка, ставлення до колекції почало мінятися. Галерея не полишала зусиль зі збирання історичних 
матеріалів, але акцент перенесено на вивчення й збереження творів сучасних художників, уключаючи 
наймолодших. У 1997 р. засновано колекцію сучасної фотографії. Крім того, у віданні галереї перебуває 
практично весь художній вигляд міста: зведення пам’ятників, скульптур, меморіальних дощок і фонтанів у 
громадських місцях Праги.  

Музей воскових фігур у центрі Праги, поряд із Вацлавською площею, гордиться своєю колекцією 
«копій» безлічі історичних осіб: тут представлені чеська княгиня Лібуше й Чарлі Чаплін, бравий солдат 
Швейк, Сталін, Ленін, Альберт Ейнштейн та ін.  

Картинна галерея Празького граду розміщена в другому дворі, напроти каплиці Св. Хреста. Тут можна 
побачити картини з Рудольфовської галереї й колекції Фердинанда II – кращі роботи Джакобо Робусті, 
Тиціана, Брандла, Веронезе, Рубенса та інших великих майстрів.  

Празький музей мініатюр – єдиний у Чеській Республіці й один із небагатьох у світі. Він розміщений в 
ареалі Страговського монастиря, недалеко від Празького граду, у найзнаменитішій і найстарішій частині 
столиці Чехії. Музей відкрито в 1998 р. У його основу покладено колекцію російського майстра Анатолія 
Коненка, який винайшов свій унікальний варіант мікроживопису. Серед експонатів, кожен із яких унікальний – 

караван верблюдів у вушку голки; портрет А. Чехова на маковому зернятку; автомобілі на ніжці комара; 
найменша у світі книга розміром 0,9х0,9 мм, у якій надруковано оповідання А. Чехова «Хамелеон»; 
мініатюрні копії картин Сальвадора Далі, Генрі Матісса, Сандро Ботічеллі  та ін., написані на пластинах із 
кістки мамонта, та ін.
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Музей іграшки в Празі розміщено на горищі середньовічної вежі. Колекцію музею зібрав кінорежисер 
Іван Штайгр, який у 1968 р. емігрував із Чехії до Німеччини. Саме там на початку 1970-х років він здійснив і 
перші придбання. Трапилося це абсолютно несподівано. Для зйомки документального фільму потрібна була 
стара металева іграшка. А коли реквізит для фільму знайшли – виявилося, що краса старих іграшок 
зачарувала режисера й він не захотів із ними прощатися. Після цього режисер давав оголошення в газети, 
лазив по горищах, ходив у гості до знайомих, відвідував якихось бабусь, дідусів і купував старі іграшки. 
Таким чином колекція невпинно збільшувалася й через п’ятнадцять років у квартирі Штайгрів у Мюнхені 
зібралася величезна колекція. Після Оксамитової революції в Чехії з’явилася можливість створити Музей 
іграшки в Празі, для чого йому вдалося отримати приміщення в колишньому дитячому будинку. Найстаріші 
та найрідкісніші експонати в Празькому музеї – це іграшки, зроблені з хліба, які для своїх дітей робили 
індіанці; іграшки зі Стародавнього Єгипту й Греції. Одна з виставлених ляльок має більше двох тисяч років. 
Усі давні іграшки виготовлені з каменю, дерева або хліба. Є велика колекція металевих автомобілів і 
кораблів, унікальні лялькові будиночки та ляльки з фарфоровими головами (рис. 15.10). Окремі відділи 
музею присвячені різним типам іграшок. Тут є колекція різдвяних іграшок і ялинкових прикрас, велика 
колекція олов’яних солдатиків, серед яких можна знайти історичних героїв: Сталіна, Черчілля, Гітлера, 
Шарля де Голля. Кількість експонатів у Празькому музеї іграшок постійно збільшується. Остання колекція, 
яку Іван Штайгр почав збирати, вже разом зі своїм онуком, – колекція так званих «Екшн-менів» (ляльки 

відомих кіногероїв і знаменитостей). У музеї періодично влаштовуються різноманітні тематичні або ювілейні 
виставки, наприклад до сторіччя появи іграшкових плюшевих ведмедів, до сорокалітнього ювілею Барбі з 
особистої колекції Йоханни Штайгер, яку та почала збирати ще в  дитинстві зі своїм батьком. Музей іграшки в 
Празі – друга за величиною експозиція у світі, де зібрано близько 5000 екземплярів.  

 

 
 

Рис. 15.10. Одна з експозицій Музею іграшки в Празі 
Джерело : http://www.osd.ru/txtinf.asp?rb=77&tx=2016. 

 
У музеї Альфонса Мухи в Празі представлено творчість художника Альфонса Марії Мухи (1860–1939 рр.), 

яка нараховує близько 100 експонатів: живопис, графіка, пастель, скульптура, фото й особисті предмети 
художника. Найбільш унікальною є колекція робіт паризького періоду, що прославила А. Муху на весь світ. 

Музей середньовічної історії розміщено в будівлі Лобковіцького палацу на Градчанах. Триповерхова 
будівля палацу замкнутої композиції складається із шести крил-корпусів навколо двох двориків. В інтер’єрах 
палацу розміщено постійну експозицію Народного музею «Пам’ятники народного минулого». Окрім 
різноманітних історичних колекцій, тут містяться копії коштовностей корони. У палаці регулярно проходять 
виставки й концерти та інші культурні й громадські акції. Нині палацом знову володіє Лобковіцький рід. 
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Музей чеської літератури розміщений у Страговському монастирі на Погоржельце. Тут зібрано 
колекцію літературних творів чеських письменників. 

 Пам’ятник-музей народної писемності міститься в літньому палаці «Зірка», розміщеному у 
величезному парку (колишньому оленячому заповіднику) в західній частині Праги. Із 1965 р. палац став 
одним із головних філіалів музею під назвою «Пам’ятник народної писемності». Тут розгорнуто експозиції, 
присвячені відомому художнику Міколашу Алешу, який приурочив багато своїх полотен ілюстрації історії 
чеського народу, видатному чеському письменнику, автору багатьох історичних романів Алоїзу Ірасеку, 
виставлено експонати з колекції Фердинанда Тірольського та ін. 

Музей декоративно-прикладного мистецтва в Празі містить постійну експозицію виробів європейського 
й чеського художнього ремесла та творів декоративно-вжиткового мистецтва ХVІ–ХІХ ст. Музей складається 
із семи залів. Колекція скла – одна з найцінніших у світі. 

 Єврейський музей у Празі відображає історію життя й діяльності єврейського народу в Богемії та 
Моравії. 

Цікавий музей «Скляна мануфактура». Неподалік від Кутної Гори розміщений скляний завод «Tasice», 
на якому частина виробництва збереглась у мануфактурному вигляді. Тут можна не тільки подивитися на 
ручне виробництво, а й навіть видути щось самому.  

Музей скла в місті Нові-Бор – один із головних центрів скловиробництва в Чехії. Із XVІІІ ст. тут почалося 
виготовлення кришталевих люстр. Різноманіття виробів зі скла приваблювало сюди видатних осіб і членів 
правлячої династії, для яких борські майстри влаштували перші виставки своїх виробів – у 1802, 1804 і      
1820 рр., а в 1894 р. засновано Музей скла. Його творці прагнули, щоб відвідувачі одержували не тільки 
естетичне задоволення від споглядання окремих експонатів, а й могли дізнатися секрети їх виготовлення. 
Експозицію розділено на частини, які демонструють найпоширеніші технології скловиробництва. Це –

розписне, гравіроване й шліфоване скло. Експозицію доповнюють моделі майстерень із виготовлення скла, 
де можна побачити склодувні трубки, щипці, кліщі, лопатки, різні форми та інші унікальні інструменти. Музей 
Чеського скла відкритий також і на Старомєстській площі в Празі.  

Музей бетлемів у Карлштейні розміщено в колишньому будинку священика. Тут виставлено найбільшу 
експозицію бетлемів із приватних збірок. Раритетним експонатом вважають найбільший ляльковий бетлем у 
Чехії – Карлштейнський королівський бетлем (80 кв. м). Куліси бетлему – град Карлштейн із передмістям, а 
серед фігурок – зображення десяти найбільш прославлених чеських правителів. Далі – бетлеми із хліба, 

цукру, олова, бетлем у горішку тощо.  Для дітей приготовлено рухомі бетлеми, які можна запустити самим. 
Періодично влаштовуються тематичні виставки бетлемів, наприклад «Пряникові бетлеми Середньої Чехії» 
та ін.
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Музей збройних сил розміщений у Празі. На першому поверсі – зали, присвячені періоду Першої 
світової війни, утворенню першої Чехословацької Республіки. Тут можна побачити форму, у якій походжали 
бравий солдат Швейк й офіцери австро-угорської армії, військовослужбовці їхніх союзників (кайзерського 
вермахту) й супротивників (армій Англії, Франції, Італії, Австралії, Сербії та США), дивовижні станкові 
кулемети й гірські гармати виробництва Великобританії, ордени та медалі всіх армій тих років. Один із залів 
присвячено чехословацьким добровольцям, які в роки Першої світової війни служили ледве не у всіх арміях, 
брали в ній участь. Другий поверх музею документує період Другої світової війни. Тут є, наприклад, 
німецький «безпілотний» (тобто керований по дротах) мініатюрний танк-брандер, призначений для підриву 
ворожих укріплень, та ін. 

Серед інших музеїв – празькі музеї ім. Напрстка (азіатська, африканська й американська культура, 

заснований у 1862 р.), Художньо-промисловий музей (заснований 1885 р.), музеї К. Готвальда, А. Дворжака, 
Б. Сметани, М. Алеша, А. Їрасека, Ф. Кафки, Національний музей техніки, Національний історичний, 
Етнографічний, Літературний, Педагогічний ім. Я. А. Коменського, Поштовий, Національний технічний, музеї 
поліції, комунізму, транспорту, шоколаду та ін. Туристи часто відвідують Музей Гуситського революційного 
руху в Таборі, Музей Я. А. Коменського в Угерському Броді, міські музеї в Брно, Карлових Варах, Пардубіце 
та інших містах, музеї скла в Желєзному Броді, Яблонці-над-Нісоу, Музей пивоваріння «У Флеку» в Празі, 
Музей пива в Пльзені й ін. У країні існує низка меморіальних, крайових і місцевих краєзнавчих музеїв та 
музеїв-замків. Практично всі стародавні замки Чехії – це музеї, у яких, окрім прекрасної архітектури, можна 
побачити виставки предметів старовини й творів мистецтва.  

Найкращі музеї Чехії під відкритим небом розміщені в Пршерові-над-Лабем, неподалік від Праги. Інший 
– Веселі Копец на Височині, а найвідоміший – у м. Рожнов-под-Радгоштем у Північній Моравії.  

Багато музеїв країни надають можливість безкоштовно відвідувати їх у певні дні. Це допомагає 
туристам долучатися до культури Чехії без лишніх затрат і пізнати багато цікавого з чеської історії та 
культури. 

15.3. Література 
 

Історія чеської літератури поділяється на декілька періодів: давній – від початку чеської писемності до 
Я. Гуса (помер у 1415 р.); середньовічний, у якому розрізняють: а) розквіт чеської словесності, до 
Білогорської битви 1620 р.; б) її занепад (до кінця XVIII ст.); новий, у якому виділяють: а) відродження чеської 
словесності із занепаду, приблизно до 1848 р.; б) час повного укріплення нової чеської літератури й 
установлення в неї нових засад

613
. Із кінця 1880-х рр. слід розглядати зародження найновішого періоду 
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чеської літератури, який продовжувався фактично до 1948 р. За соціалістичних часів (1948–1989 рр.) настав 
період соціалістичного реалізму, коли чеська література зазнала значного ідеологічного впливу й обмежень. 
Після революції 1989 р. почався п’ятий (сучасний) період розвитку чеської літератури, який нині 
продовжується як період її найновітнішого відродження.   

Писемність чеського народу починалася старослов’янською мовою, чому сприяла просвітительська 
діяльність братів Кирила й Мефодія, які з 863 р. жили в Моравії та Паннонії. Після падіння Великоморавської 
держави (906 р.) у чеських землях поширилася латинська мова. Щоправда, у 30-х роках XI ст. у Сазавському 
монастирі відновилися відправи слов’янською мовою, однак політичні зміни й поширення латинської літургії 
XI ст. (після церковного розколу 1054 р.) призвели до занепаду старослов’янської писемності. У 1095 р. 
слов’янські ченці покинули монастир у Сазаві. Центр слов’янської літургії відтоді перемістився за межі Чехії. 
Зате чеська латиномовна писемність набула більшого поширення, передусім, завдяки творчості каноніка 
собору Св. Віта Козьми Празького (бл. 1045–1125 рр.). Найвизначніший його твір латинською мовою –  
«Чеська хроніка» (1125 р.). Автор намагався пояснити осібне історичне й політичне становище Чехії, 
залишивши в спадщину першу системну розповідь про її минувшину. «Чеська хроніка» – цінне джерело для 

вивчення ранньої історії Чехії. Справу Козьми – «Геродота чеської історіографії» – продовжили в інших 
монастирях. І хоча місцеві зразки поступалися йому в майстерності, та все одно ми завдячуємо їм 
можливістю дізнатися про події XII ст. 

Латина й надалі залишалася «рідною» мовою для освічених людей, але вже почали з’являтися 
численні перекладні й оригінальні твори іншими мовами. Зовнішня колонізація та честолюбні плани останніх 
Пржемисловичів сприяли швидкому поширенню німецької мови й літератури. У королівському дворі, у 
будинках вельмож гостинно приймали мінезингерів, які оспівували пригоди закоханих придворних. 

У надзвичайно складних умовах відбувався процес становлення чеської мови та літератури, яким 
доводилося спиратися на власні надбання. Старочеська мова поступово сформувалася на базі 
старослов’янської. У X ст. вона жила в епосі «житія святих» та інших релігійних текстах. Певної досконалості 
форм і внутрішнього змісту чеська література набула в XIII ст., коли тривали хрестові походи, рицарські 
турніри й зростав інтерес до античного світу. Чеські й німецькі письменники черпали теми для своїх творів з 
однакових джерел. Чільне місце в давньочеському епосі посідає «Александреїда», яку завершено близько 
1310 р. В інших літературних жанрах також уживалася чеська мова. Серед найдавніших літературних 
пам’яток чеською мовою  – римована «Далімілова хроніка» (поч. ХIV ст.), в основі якої ‒ латинський переказ 

(рис. 15.11). У 2005 р. Чеська Республіка на аукціоні в Парижі придбала унікальний латинський переклад 
«Далімілової хроніки». За невеликий зошит із добре збереженими ілюстраціями, представники Чехії на 
паризькому аукціоні заплатили 300 тис. євро. Рукопис, який одна французька сім’я випадково знайшла в 
себе вдома, написаний приблизно в середині ХІV ст. 

 

 
 

Рис. 15.11. Далімілова хроніка 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki. 

 
У красному письменстві XIV ст. вживалися чеська й латинська мови. У 60-х роках XIV ст. чеською мовою 

перекладено Біблію (Краліцька Біблія). Особливість літератури цієї доби – поширення чеськомовних творів, 
посилення світського впливу. Багато художніх творів відзначаються високим рівнем патріотизму й 
національної свідомості. Перший достовірно відомий чеський письменник – С. Фляшка (помер 1403 р.).  У 
XIV ст. виникла чеська драма.  

Величезний вплив на культуру Чехії мав гуситський рух, який сприяв розвитку літератури й усної 
народної творчості. Релігійні та світські літературні твори перекладалися чеською мовою. Ян Гус 
удосконалив її орфографію й граматику. Я. Гус і Я. Жижка виступали з антикатолицькими творами                     
(т. з. гуситська література). Видатна пам’ятка того часу ‒ «Поема про перемогу біля Домажліце» поета 

Варжінца з Бржезова, у якій прославляються подвиги гуситів. Саме тоді були створені численні гуситські 
хроніки, у яких розповідається про героїчну боротьбу чехів із чужоземними поневолювачами. Надзвичайно 
популярними були гуситські пісні. У них народ славив Яна Гуса, Яна Жижку, подвиги таборитів, таврував 
загарбників і зрадників. Найвідоміші пісні – «Повставай, повставай, велике місто Прага», «Хто ж ви, Божі 
воїни?», «Пісня про правду» та ін. З антикатолицькими творами в ХV ст. виступали також Ян Желівський,     
П. Хельчицький та ін. Після смерті Я. Гуса П. Хельчицький (1390–1460 рр.) написав «Суть віри» – маніфест 
християнського пацифізму й анархізму. Він був духовним батьком Богемських (Чеських) братів – секти, яка 
відіграла провідну роль у літературі ХVI ст. Чеські брати перекладали Біблію, творили духовні гімни й 
релігійну прозу. Цей час ознаменований розквітом гуманізму, причому гуманістична література створювалася 
як чеською мовою, так і латиннню, проте поетичного відродження тоді не відбулося. Під впливом культури 
Ренесансу та гуситського руху в Чехії в XV ст. поширюється гуманізм. Друкарство сприяло зростанню 
кількості книг, виданих чеською мовою, які мали величезний попит серед різних верств людності. Водночас 
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політична нестабільність, повстання та війни в Чехії в XV – першій половині XVI ст. гальмували розвиток 
культури. XVI ст. стосується «Чеська хроніка» письменника В. Гайка, прихильника католицизму й тому, 
певне, чи не єдиного хроніста добілогорского періоду, книга якого не потрапила в списки заборонених. 

Певне тематичне звуження спостерігається в бароковій літературі. Більшість єзуїтів, у тому числі 
найвідоміший із них – Богуслав Балбін (1621–1688 рр.), писали латиною й про їхні наукові праці люди 
довідалися набагато пізніше. Однобічний духовний тип давався взнаки у фактах певного придушення 
власної думки, що стосувалося як чесько-, так і німецькомовних творів. Хоча, з погляду літературності, 
останні були досконалішими, проте користувалися великою популярністю в Чехії та Моравії. 

Після Білогорської битви 1620 р. у культурному житті чеських земель визначальну роль відігравала 
католицька церква, яка за підтримки держави боролася з усіма проявами відступництва. У Празі в 1669 р. 
засновується окреме видавництво – «Спадщина Святого Вацлава», яке випускало релігійні книги, що мали 
замінити «єретичне чтиво». За умов австро-німецького поневолення чеська література зазнала 
переслідувань. Найпомітнішими літературними пам’ятками XVII ст. є твори Яна Амоса Коменського                 
(1592–1670 рр.) – видатного чеського мислителя-гуманіста, педагога й письменника, основоположника 
дидактики (рис. 15.12). Він уперше обґрунтував ідею всезагального навчання рідною мовою, розробив єдину 
шкільну систему. Найвідоміші його твори – «Велика дидактика» (1633–38 рр.), «Відкриті двері до мов»             
(1631 р.), «Материнська школа» (1932 р.), «Світ почуттєвих речей в картинках» (1658 р.) й ін. 

 
Рис. 15.12. Ян Амос Коменський  
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki. 

 
Уже на початку XVIII ст. під впливом соціально-економічних змін у чеських землях чехи ознайомилися з 

ідеями раннього Просвітництва. Головною заслугою представників чеського напряму, біля витоків якого стояли 
літератори та історики, було те, що вони переосмислили, трансформували й звільнили від контррефор-
маційного духу чеську патріотичну традицію, поєднавши її з вимогами філософії Просвітництва. Загалом 
суспільно-політична позиція чеських просвітників у цей період була досить поміркованою,однак вони зробили 
значний внесок у боротьбу за свободу думки та сумління, удосконалювали й збагачували чеську літературну 
мову. Діяльність прихильників національно-просвітницького напряму справила суттєвий вплив на становлення 
чеської нації. В останні десятиріччя XVII – початку XVIII ст. розквітає творчість поета та драматурга Карела 
Колчави (1656–1717 рр.). У 1746 р. в моравському місті Оломоуц виникло Товариство невідомих  літераторів, 
що проіснувало до 1751 р. Його очолював літератор і меценат Й. Петраш (1714–1772 рр.), який мав зв’язки  в 
придворному середовищі. Це було перше не тільки в чеських  землях, а й в Австрійській монархії 
ранньопросвітницьке об’єднання. У 1773 р. побачила світ сатирична мініатюра Борна «Державна перука», 
видана у Відні німецькою мовою. Це оповідання – приклад алегоричної соціальної критики.  

Чеське національне Відродження було захисною реакцією на асиміляційні процеси, що запанували в 
Габсбурзькій монархії. Природною основою захисту національних культурних традицій виступали мільйони 
людей у Чехії, Моравії, Сілезії, які розмовляли рідною мовою. Саме з народних джерел, віри в їхню 
життєздатність, насамперед, черпали силу й натхнення захисники чеської мови. Так, хранитель Оломоуцької 
бібліотеки Я. Танке в 1783 р. видав німецькою мовою «Рекомендації з використання чеської мови та 
літератур». Наукову розробку проблеми чеської мови здійснювали Й. Добровський і Й. Юнгман. Серед 
найвидатніших діячів чеського національного Відродження кінця  XVIII – першої половини XIX ст. – учені й 
письменники П. Й. Шафарик, Ф. Палацький, А. Я. Пухмаєр, В. Ганка, Я. Коллар, К. Г. Маха, Й. К. Тил,                  
Ф. Л. Челаковський та ін. 

Важливі процеси відбувались і в чеській художній літературі, яка, розв’язуючи завдання будівництва 
національної культури, повинна була зробити внесок в обробку, збагачення і розвиток мови, що тривалий час 
перебувала в стані застою та занепаду. При цьому власне філологічна розробка мови поєднувалася з 
пропагандою в народі національно-патріотичних ідей і різноманітних корисних знань. Із кінця 1770-х рр. 
виникає своєрідна форма белетризованих книг для народу. Першим зразком такої напівлітературної-
напівпопулярної форми чеської прози вважають «Етичне навчання для сільської молоді», видане                       
Ф. Тенчиком у 1778 р., проте ця книга не була оригінальним твором, а перекладом «Катехізису етичної науки 
для сільського населення» німецького фізіократа І. Шлоссера.  

На першому місці в системі  жанрів чеської національної літератури, що народжувалася, перебуває 
поезія. Важливою подією був вихід у 1785 р. першого альманаху чеської поезії, виданого В. Тамом. Він 
містив зразки старої чеської й перекладної літератури, а також нові, оригінальні вірші, створені самим Тамом 
та його однодумцями. Збірка відкривала нову сторінку в історії чеської літератури нового часу.  

Однак ініціатива В. Тама могла виникнути тільки тому, що навіть у найважчі періоди традиція створення 
творів чеською мовою не переривалося. Правда, у цьому заслуга не професійних письменників, яких не 
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було, а «письмаків» – грамотних селян, сільських учителів, проповідників, ремісників, студентів та інших 
скромних ентузіастів народної культури, які створювали рукописні збірки. І хоча художня форма цих творів 
була недосконалою, а чеська мова, якою вони написані, – важкою, завдяки зусиллям «письмаків» у пам’яті 

чеських читачів зберігалися старовинні літературні твори, тексти Яна Гуса й ін., твори яких перебували під 
забороною та не могли видаватися. Завдяки цим збіркам упродовж XVII–XVIII ст. з’явилися нові зразки 
народної творчості. До найзначніших належать «Сатира на чотири стани», «Вірші про пряничників», написані 
віршами з невеликими прозаїчними вставками, цикл пісень про «Короля Марокане» та ін. Значною 
популярністю в другій половині XVIII ст. користувалися так звані «крамарські» (ярмаркові) пісні – невеликі 
дешеві брошури з римованими текстами повчального, історичного, ліричного та жартівливого змісту. У 
результаті чеська народна творчість виявлялася живильним ґрунтом для національної культури. 

Розвиток чеської культури в першій половині XIX ст. ознаменувався відродженням чеської мови й 
літератури, успіхами національного театру та образотворчого мистецтва, появою наукових і літературних 
видань чеською мовою. У перші десятиліття ХІХ ст. з’явилися тенденції передромантизму. Для творів цього 
часу характерне звернення до фольклору, поетизація героїчного минулого.  

Значний внесок у розвиток чеської мови та літератури зробив Ф.  Л. Челаковський (1799–1852 рр.), який 
після закінчення Празького університету став редактором чеськомовної газети «Празькі новини». Він 
викладав чеську мову в Празькому й інших університетах. У чеській літературі Ф. Л. Челаковський відомий як 
поет-романтик, популярності в народі набули його збірки «Відлуння чеських пісень» (1839 р.) та «Столиста 
троянда» (1840 р.). Письменник зібрав, переклав і видав «Слов’янські національні пісні» (т. 1–3, 1822–1827 рр.), 
серед яких ‒ 15 українських. Він – перший чеський перекладач української літератури. Твори 

Ф. Челаковського перекладав українською мовою А. Метлинський. Поет залишив по собі цілу школу поетів-
послідовників.  

Відомим письменником цього періоду є К. Марка, чия ліро-епічна поема «Май» відкрила нову добу в 
чеській поезії. Оригінально використовував народну творчість у своїх віршах К. Ербен (1811–1876 рр.). 
Майбутній поет закінчив Празький університет і працював архіваріусом у Чеському національному музеї, а 
потім у Головному Празькому архіві. Багато історичних джерел, які він зібрав, опубліковано в серіях «Архіву 
чеського». К. Ербен був етнографом, перекладачем, істориком, літератором. Його перу належать драматичні 
твори, романтичні балади, пройняті патріотичним духом.  

Особливе місце в чеській літературі посідає К. Гавлічек-Боровський (1821–1856 рр.) – автор багатьох 
сатиричних віршів, спрямованих проти католицизму та бюрократії (рис. 15.13). Найвідомішими є його поеми 
«Тірольські елегії» й «Хрещення Св. Володимира», публіцистичний збірник «Кутногорські послання». Він був 
громадським і політичним діячем, одним із фундаторів чеської журналістики, сатири та літературної критики. 
К. Гавлічек-Боровський бував у Львові й Києві, був близько знайомий з О. Бодянським і Я. Головацьким. У 
1901 р. Іван Франко видав  книгу його віршів.  

 

 
 

Рис. 15.13. Чеський поет і публіцист Карел Гавлічек-Боровський 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki. 

 
Значну літературну спадщину залишив видатний чеський драматург, відомий журналіст і поет, автор 

чеського національного гімну «Де моя батьківщина» Й. К. Тил (1808–1856). Відомі його історичні й побутові 
п’єси «Ян Гус» і «Кутногорські рудокопи», оповідання «Старий шарманщик». Для Й. Тила характерний жанр 
п’єси-казки («Волинщик із Стракониць», «Уперта баба», «Видіння Їржіка» та ін.), де світ, повний поезії й 
чарівності  народних казок і переказів, поєднується з реальною дійсністю. 

За формою та змістом художні твори, написані чеською мовою в першій половині XIX ст., відповідали 
вимогам романтизму, який літератори застосовували як засіб перетворення світу, змальовуючи далеке від 
реальності ідеальне середовище. Особливо поширені були твори про героїчну минувшину чеського народу й 
слов’янський демократизм. Народ вони вважали охоронцем головних духовних цінностей і мови. Чеські 
національні сили домоглися того, що вже у 80-ті роки XIX ст. чеська мова стала мовою для студентів усіх 
освітніх закладів. Поділ у 1882 р. Празького університету на чеський і німецький сприяв процесу консолідації 
чеської інтелігенції. 

У літературних творах чільне місце посіла тема народного життя та боротьби проти національного й 
соціального поневолення. Так, поет Я. Неруда (1834–1891 рр.) у «Піснях палкої петиції» закликав до боротьби 
за краще майбутнє. Риси романтизму та реалізму органічно поєдналися у творах С. Чеха (1846–1908 рр.), який 
у своїх поетичних циклах («Сільські пісні», «Чеські сонети» тощо) оспівував рідну природу. Йому ж належить  
сатирична повість «Подорож пана Броучека у ХV ст.». С. Чех переклав на чеську мову уривки кількох творів 

http://ru.wikipedia.org/wiki
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Т. Шевченка. Твори С. Чеха перекладали Іван Франко, Олена Пчілка, Максим Рильський та інші українські 
письменники. Історії боротьби чехів за свободу й незалежність присвячено епічні твори А. Їрасека                     
(1851–1930 рр.) «Песиголовці», «Проти всіх», «Серед течій», п’єси «Ян Жижка», «Ян Гус», «Ян Рогач».        
Я. Врхліцький (1853–1912 рр.) написав понад вісім томів прекрасної риторичної поезії та переклав на чеську 
мову багато творів великих майстрів європейської літератури. 

Розвиток чеської художньої літератури на початку XX ст. відбувався досить суперечливо й складно, 
хоча визначальним у творчості провідних митців залишався реалістичний напрям. Його очолювали такі 
відомі чеські літератори, як А. Їрасек, С. Чех і П. Безруч. Головне ідейне спрямування літератури того часу 
визначали проблеми соціальної й національно-визвольної боротьби (поезія І. Мацека, П. Безруча, А. Сови, 
Й. С. Махара, рання проза Івана Ольбрахта,  Я.  Гашека, М. Майєрової та ін.)

614
. 

Художня культура, образотворче мистецтво розвивалися в річищі  загальноєвропейських творчих 
пошуків. Ідеали гуманізму, демократії й людської гідності відстоювали чеські письменники, які здобули 
всесвітнє визнання: Я. Гашек (рис. 15.14), К. Чапек, а також поети І. Волькер, В. Незвал, критик Ф. К. Шальда 
й ін. Ярослав Гашек (1883–1923 рр.) – сатирик, талановитий і своєрідний письменник, автор повісті «Бравий 
солдат Швейк та інші дивні історії» (1912 р.) і прославленого роману «Пригоди бравого солдата Швейка під 
час світової війни» (1920–1922 рр.). Він писав також гуморески, фейлетони, нариси.  

 

 
 

Рис. 15.14. Чеський письменник-сатирик Ярослав Гашек 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki. 

 
На початку 1920-х років соціальні проблеми привертають увагу Карела Чапека (1890–1938 рр.),  

захопленого пошуками «третього шляху» (рис. 15.15). У цей час він створює драму «Россумовські 
універсальні роботи», романи «Фабрика абсолюту» й «Війна з саламандрами» та дорожні замітки «Англійські 
листи». Відомі його повість «Перша рятувальна», п’єси «Біла хвороба», «Мати» та «Засіб Макропулоса». Він 
вигадав і поширив назву «робот». Карел Чапек створив багато творів різної тематики й жанрів – від дитячих 

казок до філософських детективів. Проте Чапек був не тільки письменником, а й суспільним діячем. Про його 
зв’язок із Т. Масариком, першим президентом незалежної Чехословаччини за радянських часів вважали за 
краще не згадувати, але його політична сатира «Війна з саламандрами» красномовно відображає погляди 
автора. Масарик і Кафка входять у складену самими чехами десятку найвідоміших у ХХ ст. своїх 
співвітчизників.  

 
 

Рис. 15.15. Чеський письменник Карел Чапек 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki. 

 

Варіантом сюрреалізму в чеській літературі стала течія, відома під назвою «поетизм». Біля її витоків 
стояли В. Незвал та К. Тайге. Свою мету прихильники поетизму вбачали в тому, щоб навчити людину радіти 
життю, розкріпачити її творчі здібності, пробудити фантазію й чуттєвість. Для прихильників цієї течії 
притаманний пошук нових виражальних форм, прагнення до експериментування та загальної поетизації 
процесу культурної творчості при одночасному підкреслюванні емоційної, сексуальної й ірраціональної 
сторін людського буття. Поетизм був художньою платформою художньої спілки «Деветсил», утвореної в 
1920 р. Головний організатор та ідейний керівник спілки – К. Тейге.  

Соціалістичний реалізм зароджується в поезії й публіцистиці Ї. Волькера, Й. Гори, Ст. К. Неймана, 
романах Я. Гашека, Ї. Гаусмана, Я. Кратохвіла, Т. Сватоплука, В. Ванчури; теоретичних працях Б. Вацлавека, 
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Ю. Фучіка, Л. Штолле. Також розвивається творчість письменників загальнодемократичного спрямування           
(М. Пуйманова, К. Новий, Б. Клічка, А. М. Тільшова, Б. Полачек та ін.).  

Із початком ХХ ст. пов’язане поняття «празька німецька література», адже Чехія майже три століття 
входила до складу Австро-Угорщини. Німецька колонія в Празі на початку століття нараховувала 300 тис. 
осіб. Тут жили  й творили Франц Кафка, Густав Майрінк, Райнер Марія Рільке, Франц Верфель, Макс Брод, 
Егон Ервін Киш, Франц Карл Вайськопф та ін. Об’єднуючи німецьку й чеську культуру, вони створювали 
унікальну празьку німецькомовну літературу. На початку століття в ній були сильно виражені тенденції 
експресіонізму, символізму, модернізму. Густав Майрінк (1863–1932 рр.), наприклад, написав роман 
«Голем», в основі якого ‒ ірреальне, фантасмагоричне, неймовірні сни та бачення (в європейському 

фольклорі й середньовічній демонології Голем – глиняний велетень). Цікавий феномен Франца Кафки 
(1883–1924 рр.) – письменника, котрий народився в Празі в єврейській сім’ї, писав німецькою мовою та 
належав австрійській літературі, символічний як для свого століття, так і для багатонаціонального міста       
(рис. 15.16). Франц Кафка передав у своїй творчості середньовічний дух Праги, пронизаної холодом і 
страхом, що вічно продувається потойбічними вітрами. Найвідоміші його романи – «Процес» (1925 р.), 

«Замок» (1926 р.), «Америка» (1927 р.), низка новел і прозових творів. 

 
 

Рис. 15.16. Франц Кафка у 1906 р. 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki. 

 

Після 1930-х рр. чеська література боролася за існування у двох відмінних історичних реальностях. 
Спочатку країну окупувала німецька армія. Нацистський режим піддав літературу цензурі й переслідував 
письменників. Багато літераторів загинули в концентраційних таборах (В. Ванчура, К. Полачек, Ю. Фучік та ін.). 

Після визволення Чехословаччини від фашизму та лютневих подій 1948 р. і встановлення монополії 
компартії на владу з історії національної літератури майже повністю був викреслений творчий спадок 
багатьох письменників, у т. ч. К. Чапека, а обмін культурними доробками з країнами Західної Європи зведено 
до мінімуму. Певна лібералізація політики КПЧ у культурно-мистецькій сфері розпочалася в другій половині 
1950-х років і тривала до початку 1960-х. Вимоги демократизації творчого процесу та відміни цензури лунали 
від Спілки чехословацьких письменників у середині 1960-х років. Соціалістичний режим культивував тільки 
соціалістичний реалізм й обмежував публікацію творів авторів, які ухилялися від генеральної лінії, у т. ч. 
таких видатних письменників, як В. Голан (1905–1980 рр.), Я. Заграднічек, Я. Сейферт (1901–1986 рр.),                 
Й. Кнап і Я. Дуріх. Багато літераторів покинули в той час Чехію (прозаїк Я. Чеп, поети Й. Блатни й                             
Е. Гостовський та ін.)

615
. Найбільш авторитетною й популярною постаттю в цей період був поет Ярослав 

Сейферт (1901–1986 рр.), який став першим чеським лауреатом Нобелівської премії 1984 р. з літератури. Він 
був керівником Союзу письменників Чехословаччини в 1968–1986 рр.  

 

 
 

Рис. 15.17.  Ярослав Сейферт – видатний чеський поет, перекладач  

і журналіст, народний митець, лауреат Нобелівської премії з літератури 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 
У художній літературі другої половини XX ст. провідне місце зайняла військова й антифашистська 

тематика. Важливу роль у розвитку чеської літератури відіграв «Репортаж, писаний під шибеницею»            
Ю. Фучіка. Психологію героїв антифашистського Опору змальовують Я. Дрда, Ї. Марек, М. Пуйманова,              
Н. Фрид. Тему боротьби за збереження миру відображено в поезії В. Незвала, Ф. Грубіна, В. Голана та ін. 
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Пізніше ці традиції продовжують З. Плугарж, Ф. Ставінога, Я. Матейка. Історію революційної боротьби 
робітничого класу відображено в романах А. Запотоцького. Морально-етичні проблеми соціалістичної 
дійсності знаходять своє відображення в прозі Я. Отченашека, З. Плугаржа, Б. Ржиги, Ф. Ставіноги,                         
Я. Коларової та ін. Тема становлення нової людини стає основною в романах В. Ржезача, Я. Козака,                      
Б. Ногейди та ін.

616
. Поступово утвердився й соціалістичний реалізм, проголошений єдиним художнім 

методом. У цих умовах незалежна опозиційна культура могла знайти підтримку лише в країнах Заходу. Саме 
там уперше ставилися п’єси В. Гавела, друкувалися твори письменників М. Кундери й Б. Грабала. У західних 
країнах друкувалися періодичні видання («Середня Європа», «Критичний збірник») та інша самовидавна 
література. У США представники чеської творчої еміграції створили «Раду вільної Чехословаччини». 
Найбільшою популярністю серед опозиційної інтелігенції користувалися часописи «Листи» (його видавав у 
Римі Й. Пелікан) і «Свідоцтва» (видавав у Парижі П. Тигрид). Провідним чеським драматургом стає В. Гавел, 
відомий і за межами Чехії. У його ранніх абсурдистських п’єсах «Свято в саду», «Повідомлення», «Обмежена 
можливість зосередження» досліджуються влада мови й обезлюднення особистості в сучасному суспільстві. 
У пізніших (переважно одноактних) п’єсах «Аудієнція», «Вернісаж», «Протест» та інших показуються люди, 
які займали в тодішній Чехословаччині помітне становище в суспільстві й намагалися примирити свою 
совість зі своїми привілеями. Із-поміж інших сучасних чеських драматургів виділяється Й. Тополь. 

Серед чеських письменників, які емігрували за соціалістичних часів і працюють за кордоном, особливо 
вирізняється Мілан Кундера (рис. 15.18). Він емігрував у 1975 р. до Франції, де написав низку творів, серед 
яких виділяється роман «Нестерпна легкість буття» (1982 р.). У 1988 р. за цим романом Філіпп Кауфман зняв 
фільм і Кундера набув усесвітньої слави, хоч і був невдоволений цим фільмом

617
. У своїх творах Кундера 

створює незалежний, суперечливий світ, який постійно аналізується з філософського погляду. Твори                     
М. Кундери ‒ наслідок його центральноєвропейського досвіду розчарування в лівому крилі комунізму та 

захоплення західноєвропейською літературною традицією. 
  

 
 

Рис. 15.18. Всесвітньо відомий чесько-французький 

 письменник Мілан Кундера 
Джерело : http://uk.wikipedia.org/wiki/. 

 
Після придушення «празької весни» представники нової хвилі чеської еміграції у Великобританії, Канаді 

та Швейцарії створили видавничі центри, через які надходила матеріальна й інтелектуальна підтримка 
опозиції в ЧССР.  

У Чехії в другій половині ХХ ст. творили прозаїки Я. Дрда, М. Пуйманова, З. Плугарж, А. Запотоцький, 
Я. Отченашек, Б. Ржига, Я. Коларова, Я. Козак, М  Томанова, Й. Томан, В. Нефф, поети В. Завада, Ї. Тауфер, 
І. Скала, М. Флоріан й ін. Серед відомих сучасних чеських письменників – Мілан Кундера, автор «Нестерпної 
легкості буття», Іван Клима, Йозеф Скворецькі й ін. Особливе місце серед чеських літераторів займає 
Богуміл Грабал (1914–1997 рр.) – відомий письменник ‒ прозаїк і поет, номінант Нобелівської премії 1994 р. і 

лауреат «Оскара» за сценарій до фільму «Потяги спеціального призначення». Він також здобув чимало 
міжнародних літературних премій і нагород у Чехії, зокрема медаль «За заслуги» в 1996 р. 

В останнє десятиліття в Чехії виходять чеською мовою й твори українських письменників: Оксани 
Забужко, Юрка Винничука, Євгена Маланюка та ін. Дні української культури в Чехії у 2005 р. відкрилися 
презентацією чеського перекладу книжки сучасного українського поета Петра Мідянки «Ужгородські 
кав’ярні», виданої у двомовному варіанті видавництвом «Ліміна». 

Після листопадової революції 1989 р. і розпаду Чехословаччини літературне життя отримало 
можливість розвиватися швидше й природно. Замість Союзу чеських письменників, створено Організацію 
письменників. Також виникло декілька десятків нових видавництв, які публікують твори сучасних 
письменників та заборонені за соціалістичних часів книги. Серед сучасних літературних творів виділяються 
поетичні й прозові роботи Міхала Вівега, лауреата Державної премії з літератури Квети Легатової, Яхима 
Тополя, Антоніна Байая, Мілоша Урбана, Петри Гулової, Еміля Гакла, Яна Балабана, Йїржі Гайїчека та ін. 
Великий резонанс викликали книги письменниці Лєнки Райнерової, яка у 2006 р. нагороджена високою 
німецькою премією – Великим хрестом за заслуги – й уважається останнім празьким автором, котрий пише 
німецькою мовою. Значна подія в культурному житті сучасної Чехії ‒ празький Міжнародний книжковий 

ярмарок «Світ книги». 
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15.4. Архітектура 
 

На території сучасної Чехії донині збереглися залишки найдавніших пам’яток архітектури (перші 
століття до н. е.), круглі культові будівлі-ротонди тощо. Письмові відомості про наявність поселення на 
території сучасної Праги належать до другої половини ІХ ст., хоча Прага виникла як слов’янське поселення 
набагато раніше. Після прийняття католицизму почали будуватися кам’яні церкви, близькі як до 
візантійських, так  і західноєвропейських. Уже в кінці ІХ ст. за наказом князя Боржевоя зведено першу церкву 
Діви Марії. Першою досить великою будівлею була базиліка Святого Георгія на Празькому Граді, закінчена в 
921 р. (рис. 15.19). У середині Х ст. Прага стала містом із каміння й дерева, із непогано розвинутою 
торгівлею. На горі стояли кам’яні фортечні стіни, під захистом яких виникли храм-ротонда св. Віта, палаци 
для князя та єпископа, костьол і монастир Св. Георгія, кам’яні та дерев’яні будівлі. Новим центром міського 
життя після 1061 р. став замок Вишеград, де поселився після 1067 р. князь Вратислав ІІ. У ХІІ ст. побудовано 
нові фортечні стіни з баштами в Празькому Граді (замку), будівництво якого завершилося лише в кінці                  
ХІІ ст.

618
. 

 
 

Рис. 15.19. Внутрішній інтер’єр базиліки Святого Георгія на Празькому Граді 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 
У часи раннього середньовіччя на території Чехії й Моравії поширився романський стиль архітектури, 

характерний строгими формами будівель із півциркульними склепіннями (базиліка св. Їржі в Празі, ХІІ ст.; 
Оравський замок, ХІІ ст. та ін.). Протягом ХІ ст. романський стиль у Чехії стає більш домашнім. Із появою 
першого монахського ордена бенедиктинців на території Чехії з’являються, насамперед, монументальні 
споруди (базиліки й монастирі), які привносять новизну: крипту, двохорове розміщення, поперечний неф.   

Першим монастирем у Чехії вважають монастир у Брженові (нині район Праги), закладений близько  
993 р. Другий монастир побудовано в Острові-у-Давле (чеc. Ostrov u Davle) у 999 р. Пізніше бенедиктинські 
монастирі з’являються в Сазаві, Опатовіце-над-Лабем, а в кінці ХІ ст. – у Моравії (Райград, 1048 р.; Градіско, 
1078 р.; Тршебіч, 1101 р.). Від перших монастирів донині  залишків не збереглося. 

Для архітектури Чехії в Х–ХІ ст. типовим стає широке будівництво церков у формі ротонди з однією або 
декількома (до чотирьох) напівкруглими абсидами. Невідомо, чи пішла форма цих ротонд від місцевих 
круглих дерев’яних хатин, чи була занесена до Чехії ззовні. Імовірно, найбільш ранньою кам’яною ротондою, 
побудованою в Чехії, була чотирьохабсидна церква св. Віта, що не збереглася в Празькому Кремлі – 
Градчанах (926–929 рр.). Діаметр ротонди досягав 13 м. Деяке уявлення про подібного роду споруди дає 
одноабсидна купольна ротонда св. Катерини в Зноймо (ХІ ст.; пізніше, у ХІІ ст., прикрашена фресками 
романського стилю), яка належить до найстаріших романських пам’ятників Моравії

619
.  

До кінця Х ст. невелика церква-ротонда перестала задовольняти потреби суспільного життя, що 
ускладнилося; будівництво ротонд продовжувалося, але вони поступово втрачали провідне значення. 
Виникнення багатолюдних монастирів і зростання міст викликали потребу в спорудженні церков, 
розрахованих на велике скупчення народу. На відміну від низки європейських країн того часу, виникнення 
монастирів у Чехії не передувало розвитку міської архітектури, а відбувається паралельно з ним. Звичайним 
було включення монастиря в міське будівництво. Резиденції чеських князів, зазвичай, містилися в міських 
кремлях, що підвищувало питому вагу міської, зокрема світської архітектури. Із ростом міст, які виникали 
поблизу замків феодалів, почалося будівництво кам’яних будинків й укріплень. 

Широкого розквіту романський стиль у Чехії набув у ХІІ ст. Прага на той час стала одним із найбільших 
міст Центральної Європи, перевершувала за кількістю кам’яних будівель будь-яке з міст Центральної й 
Східної Європи. У ній нараховувалося понад сорок кам’яних церков. А Градчани, які розміщувалися на 
пагорбі, були оточені могутніми кам’яними стінами, за якими підіймався повний суворої сили 
великокнязівський кам’яний замок із масивними стінами, із високими й вузькими вікнами-бійницями. У 
середині палацу розміщено каплицю та величаву, похмуру палату, перекриту циліндровим зведенням. Над 
сірими кріпосними стінами підносився перебудований і розширений після пожежі білокам’яний палац св. Їржі  
(1143–1151 рр.)

620
. 

Прекрасні архітектурні пам’ятки романського періоду зосереджено не тільки в Празі. Як і у всій Європі, у 
Чехії романська архітектура визначалася досить великою різноманітністю форм і місцевих шкіл. Уперше в 
європейській культовій архітектурі з’являються портали соборів, прикрашені кам’яним різьбленням із 
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чудернацькими переплетіннями зображень християнських святих й екзотичних чудовиськ. Для ХІІ ст. 
характерні базиліки з плоским перекриттям центрального нефа й із хрестовими зведеннями в бічних нефах 
(особливо із середини ХІІ ст. – собор св. Їржі в Празі); трьохнефні церкви, що характеризуються могутньо 
розвинутими багатогранною вівтарною абсидою й зовнішнім обводом у її верхній частині (базиліка в 
Тршебічі); церкви з центральною надалтарною багатогранною баштою (церква в Ржековіцах). Отримали 
поширення також великі монастирські ансамблі, як, наприклад, Страговський монастир або найбільший 
бенедиктинський монастир у Плізах. Ці ансамблі будувалися за планом, загальним для великих монастирів 
усієї Західної та Центральної Європи

621
. У цю епоху по всій країні починається інтенсивне будівництво 

монастирів і замків: Празького Града, Кршивоклата, Чеського Крумлова та ін. Навколо замків розростаються 
міста-фортеці з кам’яними будинками, мостами, вулицями. 

Із розвитком феодальних міст у ХІІІ – першій половині XV ст. виникає новий архітектурний стиль – так 
звана готика, що відзначається новою конструктивною системою (нервюрні склепіння, каркасно-кам’яні 
конструкції, стрілчасті арки, аркбутани тощо), на основі якої виникли нові архітектурні форми. Перші в Чехії 
пам’ятники готичного характеру належить до другої чверті ХІІІ ст., споруди, перехідні від романського типу до 
готичного, були порівняно нечисленними. Такі храми, як бернардинський монастир у Тишнові (30-ті рр.           
ХІІІ ст.) і базиліка св. Прокопу в Тршебічі, є типовими, де поєднується романська за типом галерея й 
напівкруглі абсиди бічних нефів із готичною каркасною конструкцією зведень. 

Протягом ХІІІ ст. відбувався процес кристалізації основних архітектурно-будівельних типів чеської 
готики. Тут були й двохнефні споруди, і прекрасні трьохнефні будівлі з піднятим центральним нефом 
(наприклад церква св. Варфоломея в Коліні, добудована вже в XIV ст.), і собори зального типу з 
рівновисокими нефами (собор Святого хреста в Йїглаві), і великий п’ятинефний храм Седлецького 
монастиря. У 60-х рр. ХІІІ ст. у монастирі Злата Коруна споруджено чотирьохнефний храм. Більшість цих 
будівель при всій їх різноманітності володіє деякими загальними рисами: майже повною відсутністю 
розвинутої опорної системи аркбутанів, відносно поміркованою кількістю скульптури й досить широким 
застосуванням стінного живопису.  

Строга величність форм, стриманість нарядного конструктивного ясного декору характерна для споруд 
XIV ст. (східна частина собору св. Віта в Празі із сітчастими зводами, із 1344 р., продовжений у 1356–1399 рр. 
Петром Парлержом), ратуша Старе-Мєсто і Карлів університет). У ХІІІ–XIV ст. збудовано величні аркові 
мости в Празі (Карлів міст, 1357–1378 рр., архітектор П. Палерж), Пісеку та Родніце.  

У XIV–XV ст. перебудовують старі й будують нові міста (Нове-Мєсто в Празі), які набувають регулярного 
планування та мають прямокутну центральну площу (Чеське Будейовіце, Тельч, Чеські-Крумлов). 
Своєрідною межею чеської архітектури, пов’язаної зі зростанням старих і будівництвом нових міст, було 
створення міських ансамблів. У центрі міста або нового міського району планувалися ратушна й ринкова 
площа, оточена будинками, низ яких зайнятий лоджіями-галереями, що захищали від негоди (традиція, 
продовжена в ХV–XVI ст., обумовила своєрідний вигляд площ старовинних чеських міст). Вулиці 
орієнтувалися на головну площу та на міські ворота. По-новому будували й великі замки, в архітектурі яких 
разом із розв’язанням чисто оборонних завдань почав виявлятись інтерес і до додання всьому ансамблю 
більш святкового характеру (замок у Звікові ХІІІ ст. з двором, оточеним галереєю, ансамбль королівського 
замку Карлштейн та ін.). Замки феодалів у ХІІІ–XVI ст. складались із «граду» і «передграддя», мали донжон 
та часівню, внутрішні двори з готичними аркадними галереями, парадні приміщення із сітчастими зводами 
(замки в Кршивоклаті, Звікові та ін.). 

Важливе значення для єдності міського вигляду мала та обставина, що низку найважливіших споруд 
зведено вихідцем із Баварії, чудовим архітекторам і скульптором Петром Парлержем (1330–1399 рр.) та його 
учнями. П. Парлерж разом зі своїми синами збудував у Чехії чимало кафедральних соборів – зразків 
пізньоготичного стилю, поширеного в цю епоху в Європі. Важливе місце в церковній архітектурі того часу 
займає прекрасний храм Марії Сніжної. Він був задуманий як величезний трьохнефний собор, пануючий над 
правобережною Прагою – купецькими й ремісничими районами Старого та Нового міста.  

До найвеличніших будівель чеської готики, зведених у цей період, належать разом з ансамблем 
Карлового мосту собор св. Віта у Граді Празькому, 1344–1929 рр.; ратуша Старомєстська, 1338 р., 
перебудована в XV–XVI і XIX ст. та ін. Собор св. Віта є найбільш досконалим із порівняно невеликої групи 
пам’яток із розвинутою системою аркбутанів, які виходять із традицій французької готики (рис. 15.20). 
Будівництво собору св. Віта розпочато в 1344 р. запрошеним із Франції архітектором Маттіасом Аррасським. 
Він устиг створити вівтарну частину, довівши її до висоти трифорія й вінка оточуючих її капел. Після смерті 
майстра (1352 р.) будівництво собору очолив молодий Петро Парлерж, який довів храм до трансепту, 
перекрив побудовану частину будівлі, спорудив трохи виступаючий із масиву будівлі трансепт, точніше – 
його південне крило, завершене прекрасним порталом, так званими Золотими воротами. До південного 
крила трансепту їм же прибудовано величну башту. 

Громадянські й зовнішні війни припинили будівництво храму ‒ він функціонував тривалий час у 

незавершеному вигляді. Добудовано до кінця собор лише в другій половині ХІХ і на початку ХХ ст. у стилі, 
який досить удало імітував стиль П. Парлержа. Стара ж частина собору є однією з вершин європейської 
архітектури XIV ст. Із такою ж майстерністю в соборі св. Віта розв’язали й одну з найважливіших проблем 
архітектури: відношення зовнішніх форм будівлі до його внутрішнього простору, які володіють великою 
єдністю.  
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Рис. 15.20. Сучасний вигляд собору Святого Віта в Празі 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 
Величним інженерно-архітектурним ансамблем, своєрідним твором середньовічного мистецтва є 

Кáрлув (Карлів) міст (чес. Karlův most) через р. Влтава, який з’єднує райони Праги Мала Страна й Старе- 
Мєсто (рис. 15.21). Його будівництво розпочато королем Карлом IV у 1357 р., а відкрито міст у 1380 р. На 
ньому розміщено 30 скульптур. Його довжина – 520 м, ширина – 9,5 м. Міст опирається на 16 потужних арок, 

облицьованих тесаними квадратами з піщаника. Кам’яний міст спочатку називався Празьким, а в 1870 р. 
отримав назву на честь засновника. 

 
 

Рис. 15.21. Вид на Карлів міст, Празький Град і Градчани зі Східної мостової башти 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 
Із цього періоду на території Чехії до сьогодні збереглися масивні ротонди, кам’яні будинки й вежі, 

костьоли простих форм без бічного нефа, а також склепінчасті храми базилік. До найбільш відомих будівель 
ранньої готики відносять трьохнефну базиліку св. Прокопа, побудовану в середині ХІІІ ст. в Тршебічі, 
кам’яний міст у Пісеку ХІІІ ст. (найстаріший міст у Чехії), ротонду Святої Катерини або оборонні укріплення в 
Лоуні. Першою пам’яткою розвинутого готичного стилю була Празька церква св. Барбари (30-і рр. XV ст.), 
явно пов’язана з традиціями французької готики Або де Франса. У цей час будується новий район Праги – 
Нове-Мєсто, який мав уже регулярне планування. Виникають казкові замки зі шпилями, аркадними 
галереями, високими світлими залами храмів. У період пізньої готики виникають такі шедеври, як 
Владиславський зал Королівського палацу в Празькому Граді й храм Святої Варвари в Кутній Горі               
(рис. 15.22). Архітектор Б. Рід на зводах цих храмів сплів затійливе мереживо, подібне якому можна побачити 
тільки в  Англії

622
. Собор Святої Варвари (1388–1547 рр.) ‒ найвідоміша архітектурна пам’ятка Кутної Гори й 

другий за величиною та значимістю готичний храм Чехії, побудований у стилі пізньої (владиславської) готики. 
Серед найбільших готичних соборів Чехії виділяються також собори Успіня Богоматері в Седліцах (Кутна 
Гора) і бенедиктинського монастиря в Кладрубах.  

 

               
 

Рис. 15.22. Собор Святої Варвари в м. Кутній Горі 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 
У кінці XIV ст., в епоху Відродження, одночасно з піднесенням науки, літератури й мистецтва в Італії 

виникає новий напрям в архітектурі, який також поширюється в Чехії. Цехового майстра-будівельника змінює 
досвідчений спеціаліст-архітектор. У другій половині XV ст. в Чехії склались умови для розвитку ідей 
Відродження. Першою значною спробою в архітектурі Відродження став Владиславський зал у Празькому 
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Граді (замку). Це – палацовий зал для свят, балів і турнірів, світський, нецерковний за призначенням. Проте 
архітектурні форми залишаються важкими, компромісними, випливають із готичних уявлень, про що свідчать 
зводи з нервюрами. Більш ясні, ренесансні форми властиві Королівському палацу Лєтоградек. Його 
будівництво розпочали італійські архітектори під керівництвом Джованні Спаццо. Подовжений корпус палацу 
має ряд галерей, відкритих у сад, розпланований за італійськими зразками. У другій половині XV – на 
початку XVI ст. в чеській архітектурі посилюються декоративні начала, ускладнюються узори зводів 
(Вдадиславський зал у Празькому Граді, храм св. Барбари (Варвари) в м. Кутна Гора). Базиліканські храми 
змінюються зальними  (храм Вознесіння Марії в м. Мост, перша пол. XVI ст.). Деякі зальні приміщення ратуш 
розділяються на нефи (ратуша в Таборі, XIV–XVI ст.). 

Архітектори епохи Відродження творчо використовували ордерну систему античної архітектури. 
Найвідоміша будівля цього часу – палац Бельведер у Празі (1535–1563 рр.). XVI ст. характеризується 
значним переселенням дворянства з незручних готичних градів у заново побудовані замки з елегантними 
аркадними дворами й симетричними, геометрично впорядкованими садами з фонтанами та статуями. 
Головний акцент епохи Відродження, орієнтований на зручності, диктував усі інші стандарти того часу. 
Яскравий приклад цього напряму – замки Блатна, Вельке Лосіни, Груби Рогозець або міський центр у 
Славоницях. У дусі ренесансу перебудовано старі замки, у яких з’являються галереї з ордерними аркадами, 
лоджії, парадні зали (замки в Пардубіце та Йїндржіхув-Градеці). 

На зміну архітектурі Відродження в кінці XVI ст. приходить бароко, що відзначається складними 
планами, контрастами об’ємів, пишним пластичним й декоративним оздобленням. Будинки багатих міщан 
прикрашають узорними фронтонами й аттиками, арковими галереями, еркерами, розписами сграфіто 
(ансамблі будинків у Таборі, Тельчі, Пардубіце, Літомержіце та ін.).  

Новий підйом чеської архітектури починається з другої половини XVII ст. Стиль бароко отримує 
поширення в палацовій архітектурі. Будівлі того часу відрізняються композиційною гнучкістю, святковою 
величавістю, декором (Чернінський палац, палаци Кнінських, Клам-Галласов). Із палацами пов’язані багаті 
садово-паркові комплекси. У готичні силуети міст вносяться нові акценти, будуються барочні церкви з 
величними куполами, багатоярусними баштами, святковим пластичним декором (храм св. Мікулаша на 
Мала-Стране в Празі, 1704–1755 рр. за проектом архітектора К. І. Дінценгофера)

623
.  

Так само, як інші архітектурні стилі, бароко ознаменовано впливом церкви, проте істотний вплив 
зробили війни, переважно так звана «Тридцятилітня війна», у якій чеські протестанти зазнали поразки, після 
чого наступила примусова католизація, пов’язана з приходом іноземної (австрійської) знаті. Австрійські 
репатріанти дотримувалися католицизму й почали швидку забудову у своїх нових маєтках замків-палаців, 
костьолів, каплиць. Чехія переживала будівельний бум. У країну запрошено архітекторів і будівельників, 
художників і скульпторів з Італії, Франції, Австрії, німецьких князівств. Найвідомішими архітекторами цього 
періоду були К. І. Дінценгофер, Я. Сантіні, Дж. Б. Алліпранді та ін. Вихідцями з Італії були архітектори Карло 
Лураго (собор св. Ігнатія в Клатові) і Домініко Орсі (єзуїтський колегіум у Кутній Горі (рис. 15.23)). 

 

 
 

Рис. 15.23. Єзуїтський колегіум у м. Кутна Гора 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 
Крістоф Дінценгофер (1655–1722 рр.) разом зі своїм сином Кіліаном Ігнацем (1690–1751 рр.) збудували 

в Богемії понад 120 церков, монастирів і палаців у стилі бароко. Характерною будівлею в стилі бароко є 
купольний храм св. Мікулаша в Празі, побудований у 1703–1755 рр. К. І. Дінценгофером. Перлинами серед 
пам’яток епохи бароко є костел Діви-Марії Сніжної в Оломоуці, паломництво Свята Гора недалеко від 
Пршібраму, Зелена Гора, внесена в список ЮНЕСКО або храм Навіщення Діви-Марії в Гейницях. Із числа 
церковних пам’яток, для будівництва яких визначалися домінантні місця в окрузі, найвідоміші замок Кукс 
(рис. 15.24), Бухловіце, Яромнержіце-над-Рокитноу та ін.  

 

 
 

Рис. 15.24. Барочний ансамбль госпіталю, церкви й саду в замку Кукса 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 
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Бароко Чехії охоплювало значну територію країни й поширилося на провінцію. Донині в невеликих 
містах Чехії можна натрапити на цікаві або значимі зразки барочної архітектури в провінційних замках – 
палацах, церквах і каплицях. Вони вдало вписані в місцевий рельєф, створюючи ансамблі з природним 
оточенням та мають важливе містобудівне значення. Створення нових палаців і католицьких храмів 
зумовило розвиток релігійної й декоративної скульптури, ювелірної справи, виготовлення барочних меблів, 
виробів із богемського скла, а пізніше – фарфору

624
.  

У Чехії в період розквіту бароко отримала розвиток культура малих архітектурних форм. Барочні палаци 
та костьоли завжди мали у своєму складі партери, каплиці, скульптури, тераси й драбини з балюстрадами, 
які робили нерізким перехід від масштабу реальної людини до монументальних фасадів будівель, що тяжіли 
до величності та висотності. Нова епоха додала до малих архітектурних форм невеликі монументи 
історичним особам, пов’язаним із тими чи іншими приміщеннями (монумент монаху-досліднику Менделю 
біля костьолу в Брно, алегорії Християнської Віри і Хроноса в Цітолібах, діючі фонтани в Оломоуці, чумні 
стовпи на площах багатьох міст тощо). Чумні, або Маріанські, стовпи споруджували на знак подяки 
Богоматері за припинення епідемії чуми в Чехії (рис. 15.25). В епоху бароко стовбур колони оздоблювали 
багатьма прикрасами, барочними скульптурами, кам’яними формами. Деякі деталі чумних стовпів робили 
позолоченими, що посилювало декоративний ефект.      

    

 
 

Рис. 15.25. Церква Благовіщеня й Маріанський стовп  

у Штернберку (Моравія) 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 
Художнє прагнення розквіту стилю бароко в Чеській Державі поступово поступалося тонким лініям 

рококо, використовуваним здебільшого в інтер’єрах, аж поки в середині XVIII ст. їх не було повністю 
виключено, а неокласицизм, таким чином, став пануючим архітектурним стилем. До пам’яток цього стилю 
відносять Архієпископський палац, Ледніцько-Валтицький комплекс, занесений у список всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО, або літню палацову резиденцію з унікальною бібліотекою в Качині. Це не тільки 
палацові пам’ятки, а й колонади в курортних містах чи в ареалі замків.  

У чеській архітектурі після короткочасного й обмеженого поширення класицизму із середини ХІХ ст. 
утвердився напрям «національної романтики» із властивими тенденціями еклектизму. Із розвитком 
капіталізму в забудові міст стали переважати еклектизм і модерн. У цей період у ХІХ ст. будується низка 
замків в еклектичному стилі (Бікори, Глубока, Жлебі, Жінкови та ін.) (рис. 15.26).  

 

 
 

Рис. 15.26. Неоготичний замок у Бікорах 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

   

В останній третині ХІХ ст. відбулося швидке примноження різних типів будівель. Серед унікальних 
архітектурних споруд цього періоду виділяються будівлі в дусі неоренесансу й необароко Національного 
театру в Празі (1868–1881 рр.), автори якого – архітектори Й. Зітек та Й. Шульц, Національного музею   
(1885–1890 рр.), так званий Рудольфінум у Празі (1876–1884 рр.) та ін. До цього періоду належить поява 
пасажів, універсальних магазинів, банківських будівель, багатоповерхових дохідних будинків, вокзалів             
(рис. 15.27), а також споруд нового типу, які виникли внаслідок розвитку промислового виробництва.  

Після хвилі національного відродження, у період панування історизму, в архітектурі з’являються нові 
імпульси завдяки промислово-економічному й соціально-політичному розвитку суспільства. Початковим 
етапом чеської архітектури ХХ ст. є стилізований декоративний стиль модерн, який виділявся яскравою 
антиеклектичною спрямованістю та став першим після класицизму стилем, що отримав розмах в архітектурі 
Європи. У Чехії модерн досяг вершини європейського рівня (Муніципальний дім у Празі (рис. 15.28), будинок 
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театру в. м. Простейов й ін.). На початку ХХ ст. на зміну модерну приходить раціоналізм (споруди Я. Котери в 
Градець-Кралове, Простейові, О. Новотного в Празі). 

 

 
 

Рис. 15.27. Залізничний вокзал у Празі 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 

 
 

Рис. 15.28. Муніципальний дім у Празі 
Джерело : http://www.ilovecz.ru/index.php?idofimage=5214. 

 
Чеську архітектуру у ХХ ст. можна охарактеризувати як епоху в пошуках абсолютно нового 

архітектурного виразу, що відповідає швидкому життєвому темпу. Спочатку це вилилося в «сецесію» – стиль, 
у якому Чехія зійшла на європейський п’єдестал відносно як якості, так і кількості архітектурних споруд. У 
1910 р. чеська архітектура була зачарована унікальним стилем «кубізм», який визначають кристалічні й 
кругові утворення геометричних форм. Проте цей стиль надовго не утвердився в чеській архітектурі. До 
видатних чеських архітекторів, які творили в стилі кубізму, відносять Йозефа Гочара, автора проекту будинку 
біля Чорної Божої Матері, курортного павільйону на курорті Богданеч; Йозефа Хохола, автора проекту 
будинку на Неклановій вулиці, 30 у Празі, а також Еміля Кралічека (будинок Діамант), який спроектував 
унікальний кубічний ліхтар на площі Юнгмана в Празі. 

Подальший період розвитку чеської архітектури характеризується повним відчуженням зі споруд 
декоративних елементів, позбавленням їх монументальності й намаганням знайти свій стиль у простоті, 
строгим стилем функціоналізму, датованим міжвоєнним періодом, місце якого після Другої світової війни 
зайняв соціалістичний реалізм. У міжвоєнний період чеська архітектура розвивалася переважно під впливом 
конструктивізму. Цей стиль представлений видатними архітекторами Й. Котерою, Й. Гочарем, П. Янаком. 
Головними ідеями функціоналізму та конструктивізму були зміна обличчя міст, цілеусвідомлення забудови, її 
відповідність певним функціям. Тому характерними елементами стають голі фасади, позбавлені 
надлишкового декоративізму, стрічкові вікна, цілеусвідомлене просторове розміщення

625
. Серед будівель 

цього періоду виділяється Ярмарковий палац у Празі, уведений в експлуатацію в 1928 р., будинок 
профспілок (1932–1934 рр.), палац «Олімпік» (1923–1928 рр.) та ін. Двадцяті роки принесли в архітектуру 
монументальний стиль. Архітектор словенського походження Йозеф Плечнік – автор собору Святійшого 
серця Діви й перебудови Празького Граду. Особливою вагомістю архітектура функціоналізму відзначається в 
Празі та Брно, де, окрім чеських архітекторів, працювали й кращі європейські: уродженець Брно Адольф 
Лоос у Празі побудував Мюллерову віллу, а Дюдвіг Майс де Роє здійснив у Брно проект вілли Тугендат

626
. 

Поряд із будівництвом вілл і громадських будівель (споруди Й. Гочара в Градець-Кралове) відбувалися 
перші раціональні житлові забудови й типізація будівництва (м. Злін та ін.). До середини ХХ ст. в більшості 
міст Чехії переважала середньовічна забудова, а на окраїнах виростали райони трущоб. У 1929 р. 
завершено будівництво західної частини собору св. Віта в Празі й спорудження Національного пам’ятника 
Звільненя на горі Вітков (архітектор Я. Зазворка)

 627
. 

Енергійну діяльність чеських архітекторів перервано забороною будівельних заходів німецькою 
окупаційною владою в 1940 р., а після Другої світової війни спрямовано в русло соціалістичного реалізму. За 
роки соціалістичного розвитку на всій території Чехії розгорнулося велике промислове й житлове 
будівництво. Виросли нові міста (Млада-Болеслав, Поруба, Гавіржов та ін.), райони й житлові масиви в 
старих містах (Інвалідовна в Празі), нові робітничі селища (Бельський Ліс в Остраві та ін.), будівництво яких 
вілбувалося на індустріальній основі. Відбудовано міста й села, зруйновані під час Другої світової війни 
(Лідіце та ін.). Зведено нові заводи й фабрики, греблі та потужні гідроелектростанції (на Влтаві, Лабі й інших 
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річках). У другій половині ХХ ст. в країні будується низка видатних споруд. Серед них – готель 
«Інтернаціональ» (1956 р., архітектор – Ф. Йєржабек), ресторан «Прага» в Празі (раніше – частина комплексу 
будівель павільйону Чехословаччини на Всесвітній виставці в Брюсселі, 1958 р., архітектори – Ф. Цубр,                        
І. Грубий, З. Покорний), адміністративні будинки Міжнародної ярмарки в Брно (1960 р., архітектор –                         
М. Спурний), Інститут макромолекулярної хімії (1960–1965 рр., архітектор – К. Прагер), будинок Федеральних 
зборів ЧССР (1974 р., архітектори – К. Фільсак, К. Бубенічек, Я. Швець) та ін.

628
. 

Остання третина ХХ ст. характеризується домінуванням у житловому будівництві безликих панельних 
спальних районів, а також промислових комплексів, функціональних інженерних споруд. Проте створено нові 
зразки постмодернізму в 1990-ті рр. З’явилася низка якісних одиноких будівель, наприклад передавач на 
Ештеде (Прага) архітектора Карла Губачека, який отримав у 1969 р. престижну Міжнародну премію Августа 
Перрета. Тривожну атмосферу трагічних конфліктів і негараздів ХХ ст. та нестримне прагнення до 
монументальної творчості добре передає скульптурна група Вінцента Маковського «Новий вік», створена 
для Експо в Брно (рис. 15.29). Комуністичний режим не шкодував коштів на збереження національної 
культурної спадщини. Відреставровано Празький Град, а також палаци й замки – свідки історично складної 
церемонії коронаційного наступництва богемських королів.  

 

 
 

Рис. 15.29. Скульптурна група «Новий вік» В. Маковського для Експо в Брно 
Джерело : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/  

Vincenc_Makovsk%C3%BD_-_Nov%C3%BD_v%C4%9Bk_Praha.jpg. 
 

Кінець ХХ ст. характеризується стрімкістю, швидкими змінами архітектурних стилів і художніх пошуків 
нової образності й нової естетики, часто негармонічної, дисонансної. Розпочався процес переоцінки творів 
архітекторів минулого, реставрація як окремих видатних пам’ятників, так і цілих напрямів в архітектурі 
минулого (дерев’яна та сільська архітектура, планове відновлення замків у провінції, музеєфікація закинутих 
монастирів тощо). Модерністська архітектура Чехії засвоює нові ідеї й образи, активно використовує нові 
інженерні та архітектурні рішення й нові будівельні матеріали.  

У постсоціалістичні часи чеські архітектори знову можуть вільно творити. За домінування модерну 
сучасні чеські архітектори намагаються, комбінуючи матеріали (метал, дерево й скло), створювати прості, 
проте вишукані деталі. Найвідоміші майстри сучасності – Лєна Шрамкова, Йозеф Плескот, Іван Кроупа, 
студія ADR та ін. Міжнародне визнання отримала галерея Бенедикта Рейта в м. Лоуні, спроектована 
архітектором Емілем Пржикрилом, завдяки своєму вишуканому й своєрідному плануванню. Прага знову 
стала культурним центром Європи, доказ чого – багато сучасних будівель банків, готелів, комерційних 
центрів, житлових кварталів тощо (рис. 15.30). Проте елементи сучасної архітектури стають гарячою темою 
дискусій про збереження історичного характеру Праги. Одним із таких «суперечливих» об’єктів є так званий 
Танцюючий будинок (рис. 15.31). 

 
 

Рис. 15.30. Великий палац у Празі 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 
Культурна спадщина Чехії настільки обширна, що складно піддається універсальному опису. 

Архітектура робить один із найвагоміших внесків у чеську культуру. Зміни в історичному розвитку країни 
відбилися в особливостях храмо- та будинкобудування. На території країни можна побачити готику, бароко, 
романський та інші стилі, які переплітаються між собою у межах як одного міста, так і однієї споруди. 
Загалом у Чехії у 2012 р. нараховувалося 295 замків, палаців й інших архітектурних пам’яток, які відвідало 
понад 11,6 млн осіб. Звичайно, найбільше пам’яток архітектури сконцентровано в Празі. Тут одночасно 
існують усі архітектурні стилі: романська готика, ренесанс, бароко, модерн, споруди соціалістичних часів. Усе 
це ціле, тому що завжди оберігалося. Місто не руйнували, хоча й декілька разів окуповували.  
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Рис. 15.31. Танцюючий будинок у Празі 

Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 
 

Починалася забудова Праги на Градчанському пагорбі, де зведено перші дерев’яні будівлі. У 880-х рр. 
чеський князь Борживой заклав Град, який донині служить резиденцією президента Чехії. Град будували як 
фортецю міста (аналог східнослов’янського кремля). У Празькому Граді пізніше будують церкви, ротонди, 
палаци та інші споруди. Нині це найбільша президентська резиденція у світі, можливо, також найбільший 
замок у світі. Град розміщений у Градчанах на високому пагорбі, який підноситься над Прагою (рис. 15.32). 
Він винятково багатий на архітектурні, художні та історичні скарби. Архітектурна домінанта Граду – собор 
святого Віта, кафедральний собор міста. На його території є декілька старовинних палаців, сади, чимало 
житлових й інших споруд. 

 
 

Рис. 15.32. Вид на Празький град у панорамі Праги 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki. 

 
Оздобою чеської архітектури вважають прекрасні замки із їх величною красою та багатими 

експозиціями, колекціями зброї, картин, фарфору, древніх фоліантів і рицарських обладунків у палацових 
залах. Неповторна архітектура, паркові ансамблі, ставки й фонтани в замках Чехії не залишають байдужими 
багатьох туристів. Замків у Чехії нараховується понад 2500, і серед них понад 200 – відкриті для туристів. 
Найбільше старовинних замків і палаців зосереджено навколо столиці. Незважаючи на велику кількість 
замків у Чехії, кожен із них унікальний та по-своєму цікавий. Так, містечко Карлштейн (28 км на північний 
захід від Праги) славиться казковим замком із вежами, спорудженим імператором Карлом IV у середині             
XIV ст. на 72-метровій вапняковій скелі над р. Бероунка (рис. 15.33). Найважливіша визначна пам’ятка замку 
– церква Богоматері (1357 р.) із прекрасними середньовічними фресками й королівською молитвеницею, 
стіни якої покрито коштовними каменями. Ще прекрасніша каплиця Св. Руда у «Великій башті» з  
розписаними майстром Теодоріком 128 стінними панелями, де до 1420 р. зберігалися регалії коронацій 
чеських королів.  

 
 

Рис. 15.33. Імператорський замок Карлштейн поблизу Праги 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 
Замок Кршивоклат (40 км від Праги) – один із найцікавіших готичних замків Центральної Європи               

(рис. 15.34). Він розміщений у живописній долині річки Бероунки, у кращих мисливських угіддях Чехії. 
Винятково красива місцевість, яка оточує замок, охороняється ЮНЕСКО як природний заповідник. Це 
найстаріший і добре збережений мисливський замок чеських королів. Перша згадка про нього належить до   
XI ст. Замок декілька разів перебудовували і свого нинішнього вигляду він набув у XV ст. Під час Гуситських 
воєн король Зігмунд Люксембурзький перетворив цей прекрасно зміцнений замок у королівську скарбницю. 
Історичні інтер’єри пам’ятки збереглися до сьогодні практично без змін, уключаючи катувальну камеру (до 
речі, прекрасний музей катувань є й у замку Локет). Вражають величезний готичний зал, другий за 
величиною в Чехії, прекрасна колекція пізньоготичної скульптури й розписних панелей. Цікава картинна 
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галерея замку, а Королівська бібліотека зберігає понад 53 тис. томів, уключаючи унікальні інкунабули. До 
складу заповідника також входять Кручі Незабудіче, села Незабудіче й Тиров, а також літній курорт Скрідже 
із живописними будівлями.  

 
 

Рис. 15.34. Замок Кршивоклат  
Джерело : http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99ivokl%C3%A1t. 

 
У кожного чеського замку – своя історія й «родзинка». Так, у готичному замку Конопіште (рис. 15.35) за             

45 км від Праги, збудованому в XIV ст., зберігається унікальна колекція зброї й мисливських трофеїв, яку 
вважають однією з найбільших у Європі. Замок у кінці ХІХ ст. перейшов у власність спадкоємця австро-
угорського престолу Франца Фердинанда. Ерцгерцог підремонтував його, розбив неподалік англійський парк 
і сад із розарієм

629
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15.35. Замок Конопіште 
Джерело : http://tourlib.net/statti_tourism/zamki_chehii.htm. 

 
Більшість замків у Чехії будували з оборонною метою й тому вони являють собою потужні оборонні 

споруди та, зазвичай, оточені глибокими ровами або «виростають» із неприступних скель
630

. Наприклад, 
величний Рожмберк-над-Влтавоу, який фундаментом входить у Шумавські гори (рис. 15.36), або замок Орлік, 
побудований на маленькій скелі посеред озера, чи фортеця в м. Табор – один із небагатьох замків Чехії, 
який ніхто не зміг узяти штурмом. 

 
 

Рис. 15.36. Замок Рожмберк-над-Влтавоу 
Джерело : http://czech-republic.cc/ru/czech/castle. 

 
Проте не всі замки Чехії будували як неприступні фортеці. Метою багатьох із них було показати світу 

багатство та велич їхніх володарів і більшість належали чеським вельможам. Такі замки відрізняються 
розкішністю, їх оточують прекрасні сади й численні озера та ставки. Особливо це стосується замків, 
побудованих за часів короля Карла IV. Наприклад, фантастично красивий і романтичний замок Глубока-над-
Влтавоу поблизу м. Чеське Будейовіце, який є найбільш відвідуваним у Чехії (рис. 15.37). Він зведений на 
скелі висотою 83 м та нагадує  Віндзорський замок у Лондоні своїми численними вежами. У замку є музейна 
колекція меблів епохи бароко, старовинні гобелени, італійський фаянс, картини й скульптури, виконані в 
стилі південночеської готики (усього понад 36 тис. експонатів). Його зали з багатими художніми й 
природознавчими колекціями, садами, заповідниками та невеликими мисливськими замками приваблююють 
багатьох туристів зі всього світу.  
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Рис. 15.37. Види замку Глубока-над-Влтавоу 
Джерело : http://czech-republic.cc/ru/town/hluboka-nad-vltavou. 

 
У королівському замку Звіков, що підноситься на гірському відрозі над злиттям річок Влтави й Отави, 

міститься резиденція королівських бургграфів. Цей замок називають «королем замків Чехії»
631

. Тут 
збереглися стінні розписи в каплиці Св. Вацлава (XV ст.) і стінний розпис у так званому шлюбному залі, 
виконаний набагато раніше. У Тронному залі в Глізовій вежі таємно зберігалися чеські королівські регалії. 
Нині в цьому залі міститься вівтар Поклоніння трьох королів. Фрагменти готичного вівтаря з рельєфом 
Оплакування Христа розміщені в каплиці Св. Вацлава.  

Багато старовинних міст країни славляться своїми архітектурними ансамблями. Так, м. Кутна Гора, 
завдяки успішному видобутку срібла в середні віки, стало другим містом після Праги за значенням у 
Чеському королівстві. Багатство й процвітання сприяло архітектурному підйому, під час якого побудовано 
прекрасні архітектурні пам’ятки: храм св. Варвари, готичний костьол святого Якуба, Італійський двір із 
Королівським монетним двором, Кам’яний дім та ін. Кутну Гору включено в число світових пам’яток, які 
перебувають під захистом ЮНЕСКО.  

Чеські-Крумлов – маленьке середньовічне містечко, розміщене на самому півдні країни, за 25 км від 
Чеське Будейовіце, а також одне з найбарвистіших міст Європи, яке практично не змінилося з XVIII ст.            
(рис. 15.38). Величний готичний замок Крумлов (XVIII ст.), побудований на S-подібному вигині річки Влтави 
(рис. 15.39), займає гребінь гірського хребта вздовж лівого берега, а історичний центр старого міста 
розміщено на високому горбі на правому березі. Побудований як прикордонний замок, Крумлов 
переплановано у величезний палац у стилі Відродження італійськими архітекторами в XVI ст. Він став 
другим (після Празького граду) за величиною замком Богемії. Архітектурний ансамбль міста добре 
збережено і близько 82 % будинків Крумлова – це історичні та культурні пам’ятки, що перебувають під 
захистом ЮНЕСКО. Серед архітектурних пам’яток викликають інтерес є церква Св. Жоста, капела Св. Яна 
Непомуцького, церква Св. Віта, Ратуша (XVI ст.), будинок Золотої Корони, коледж єзуїтів із Краєзнавчим 
музеєм і комплекс самого замку з круглою вежею величезних розмірів. До цікавих об’єктів замку Крумлов 
належить Маскарадний зал, фрески якого створюють враження, що, потрапивши сюди, людина перебуває в 
центрі карнавального дійства. Унікальний також трьох’ярусний міст висотою 40 м.  

 

 
 

Рис. 15.38. Панорама історичного центру міста Чеські-Крумлов –  
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki. 

 

 
 

Рис. 15.39. Замок Крумлов із висоти пташиного польоту 
Джерело : http://www.ckrumlov.info/docs/cz/mesto_histor_himeck.xml. 

 
Місто Тршебонь (засноване в 1262 р.), що розміщене за 20 км на північ від Чеське Будейовіце, також 

зберегло своє первинне планування з фортами, воротами й бастіонами часів XVI ст. Тршебоньську фортецю 
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(XIV ст.) згодом перебудовано в замок, який славиться своїм історичним архівом. До цінних пам’яток готичної 
архітектури належать костьол Св. Ілії, монастир Августинів, ратуша, будинки багатих городян, 
кладовищенська церква святої Ганни, «маріанська колона».  

Серед визначних архітектурних пам’яток Моравії особливо виділяються архітектурні пам’ятники в 
живописному Мікулові. Місто Мікулов має безліч значних пам’яток архітектури й історії, але найбільше 
славиться своїми чудовими білими винами. Замок Дітріхштейнів у Мікулові (рис. 15.40), що підноситься над 
західною частиною міста, відновлений після Другої світової війни, під час якої його практично повністю 
зруйнували фашисти. Музей замку має прекрасні колекції місцевих археологічних знахідок, картин і зброї, 
експонатів традиційних народних промислів та виноробства. У підвалі розміщено найбільші винні сховища в 
Центральній Європі. Головна площа міста оточена безліччю ренесансних і барочних будівель та церков, на 
ній – красива ратуша, а також будівлі Канону й Сховище сімейства Дітріхштейнів.  

 

 
 

Рис. 15.40. Замок Дітріхштейнів у Мікулові 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 
Одним із міських пам’яток старовини є Подебрадськийй замок, зведений на місці готичного зміцненого 

поселення дрібномаєтного дворянина. В обширному ансамблі замку виділяється циліндрова вежа Гласька. 
Перед замком розміщено скульптуру вершника – знаменитого чеського короля Їржі з Подебрад. Серед інших 
споруд міста виділяються готична будівля Полабського музею (неодноразово перебудована), храм 
Возвишення святого Хреста (рис. 15.41) і Благовіщенський храм на лівому березі річки Лаби. Подебради 
вважають одним із культурних центрів країни, оскільки тут регулярно проводять театральні й літературні 
фестивалі.  

 
 

Рис. 15.41. Інтер’єр костелу Возвишення св. Хреста в Подебрадах 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 
Серед замків Чехії, окрім великих та іменитих, є багато невеликих, проте дуже живописних і цікавих з 

архітектурного погляду. Зокрема, Червена Лгота – дивний замок, у якому знято понад 30 казок та історичних 
фільмів, або Сіхров – різьблене романтичне диво, чи замок у м. Чеське Будейовіце, яке називають 
богемською Флоренцією. Замок Мельнік славиться своїми винними підвалами, а замок Вельке Лосіни – 
«полюванням на відьом». Поблизу замку Кутна Гора міститься відоме всьому світу костесховище. Викликає 
інтерес і замок Вельтруси поблизу Праги з прекрасним парком. Він у 2002 р. отримав статус Національної 
пам’ятки культури. Окрім неповторного зовнішнього вигляду й унікальної історії, кожен замок Чехії зберігає 
свої легенди, а замок Штернберк (рис. 15.42) сам є легендою, оскільки він – один із небагатьох замків, які 
перебувають у приватній власності: в одній половині замку проживає власник, а на другій – відбуваються 
туристичні екскурсії. У деяких замках екскурсії проводяться вдень і вночі, оскільки замки належать до 
найбільш відвідуваних туристичних об’єктів у Чехії.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 15.42. Замок Штернберк 
Джерело : http://feerie.com.ua/node/781. 
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Найбільш цікаві для туристів, переобладнані під готелі й пансіони, старовинні замки та фортеці, яких 
багато по всій території Чехії. Чимало споруд, що використовувалися в другій половині XIX ст. як заміські 
резиденції й освітні заклади, стали зараз готелями середнього класу. Серед них до категорії «люкс» 
відносять, наприклад, замки Штіржін і Частоловіце, а також замки Груба-Скала, Худобін, Вітрів, Заградки, 
Збраслав, Німбурк й багато ін. Унікальними є архітектурні пам’ятки багатьох великих і малих міст Чехії. 
Вражають своєю величчю й багатством архітектурні ансамблі та історичні центри міст Пльзеня, Брно, 
Оломоуца, Чеське Будейовіце, Ліберця, Табора, Градець-Кралове й ін. Величні замки, архітектурні ансамблі 
та пам’ятки – національне багатство країни, Багато з них перебуває під охороною держави й оголошені 
національними пам’ятками культури. Вони належать до найбільш відвідуваних туристами історичних місць.   

 
15.5. Образотворче й декоративно-прикладне мистецтво 

 
Витоки чеського образотворчого й декоративно-прикладного мистецтва сягають кам’яного віку та  епохи 

бронзи (скульптура, кераміка, прикраси й ін.). До VII ст. належать давньослов’янська кераміка, ювелірні 
вироби. У Х ст. головне місце в художньому житті країни зайняла Прага. У цей час не тільки будують храми, 
а й розвиваються книжкова мініатюра («Гумпольдова легенда про св. Вацлава», близько 1000 р.) і фреска 
(зображення правителів із роду Пржемисловичів у ротонді св. Катержини в Зноймо (1134 р.)). У другій чверті 
ХІІІ ст. формується чеське готичне образотворче мистецтво. Протягом ХІІІ–ХIV ст. отримали розвиток 
кам’яна й дерев’яна скульптура, мініатюрний живопис й настінний монументальний живопис, іконопис.  

У середині ХIV ст. реалістичні тенденції втілились у творчості художньої школи П. Палержа            
(1330–1399 рр.), який, крім будівництва Карлового мосту, створив низку скульптур. Інтер’єри храмів і замку 
Карлштейн розписували найвідоміші маляри Мікулаш Вурмзер й Освальд. Цікаві й живописні портрети, 
виконані майстром Теодоріксом для каплиці замку Карлштейн (бл. 1357–1367 рр.). Чехія тоді стала центром 
культурного життя Європи. Із кінця ХІV – початку XV ст. в образотворчому мистецтві Чехії зміцнюється 
світське начало (мініатюра «Ієнського кодексу»). Поширюється декоративно-ужиткове мистецтво (художнє 
скло, вітражі, мозаїка, ювелірні вироби). Водночас політична нестабільність, повстання та війни в Чехії в             
XV – першій половині XVI ст. гальмували розвиток культури. Тому про здобутки в галузі архітектури, 
образотворчого мистецтва, музичної творчості в цей період можна говорити з певним застереженням. В 
епоху Відродження (ХVI ст.) у Чехії розцвітає художнє скловиробництво, створюються художні колекції. У  
ХVІІ–ХVІІІ ст. розвивається реалістичний живопис завдяки роботам К. Шкрета (1610–1674 рр.), а також 
гравюра – роботи В. Холлара (1607–1677 рр.).   

Невід’ємним й ефективним знаряддям реокатоличення в чеських землях виступала барокова культура 
(ХVIІ ст.). Барокове мистецтво в багатьох напрямах виходило за межі вузького суспільного замовлення, 
створюючи естетичні цінності, у яких поєднувалися пластичність, барвистість і фантастичність. Інтенсивне 
будівництво, яке в цей час розгорнулося в чеських землях, дало поштовх розвиткові барокової скульптури й 
малярства. У ранньому бароко великих успіхів досяг Ян Бендс (1620–1680 рр.) – автор пам’ятника                        

Св. Вацлаву в центрі Вацлавської площі в Празі (1678 р.), проте її вершиною вважають творчість Фердінанда 
Брокоффа (1688–1731 рр.) і Матіаша Брауна (1684–1738 рр.). Вони оздоблювали кам’яний міст через 
Влтаву, що в 1670 р. став називатися Карловим (згодом там виникла одна з найкращих скульптурних 
галерей), а також оформляли готичний міст, на якому в 1730 р. поставили скульптуру Яна Непомуцького. 
Просто неба розмістилася ще одна чудова галерея «Розпусти і Доброчинності», яку створив М. Б. Браун у 
маєтку Шпорка в Куксі (Східна Чехія). Надзвичайно легко й дотепно, іноді з іронією зроблено статуї – 
алегоричні зображення людських «гріхів» (особливо – «Обжерливість»), вони протиставлені лірично 
потрактованим фігурам «чеснот», установленим на терасі перед замком.  

Яскравими представниками раннього бароко в чеському живописі були пражанин Карел Шкрета              
(1610–1674 рр.), Петер Брандл (1668–1706 рр.) – майстер дивовижних картин для вівтарів, В. Рейнер             
(1689–1743) та ін. К. Шкрета ‒ основоположник чеського живопису бароко (рис. 15.43). Картинам Шкрети на 

релігійні сюжети властиві реалістична переконливість й емоційна виразність образів. Наприклад, картина 
«Народження святого» пройнята відчуттям значущості зображеного епізоду. Величність композиції 
поєднується в ній із великою внутрішньою теплотою. Портрети роботи К. Шкрети володіють переконливістю 
психологічної характеристики й міцною пластичною формою. До кращих із них належить «Портрет 
настоятеля монастиря празьких іоаннітів Бернарда де Вітте». Особливе явище у мистецтві К. Шкрети – 

груповий портрет різьбяра коштовних каменів Діонісіо Мізероні із сім’єю. У цьому творі художник веде 
розгорнуту оповідь про характер, смаки та заняття замовника, показує грановане скло на полиці, яким 
гордиться майстер. У глибині картини – гранувальна майстерня з працюючими в ній склярами. 

 

 
 

Рис. 15.43. Автопортрет Карела Шкрета (деталь картини «Святий Карл Борромео,  
який відвідує хворих на чуму в Мілані»), 1647 р., Національна галерея, Прага 
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У 1799 р. в Чехії створено Академію мистецтв, що сприяла розвитку образотворчого мистецтва. 
Видатними художниками першої половини ХІХ ст., котрі залишили по собі образи багатьох діячів чеської 
культури, краєвиди країни, змальовували життя та працю простого народу, були А. Махек (1775–1844 рр.),           
Ф. Ткадлик (1786–1840 рр.), А. Манес (1784–1843 рр.). Більшість визначних скульптурних замовлень 
виконували брати Й. Макс (1804–1855 рр.) та Е. Макс (1810–1901 рр.). Вони збудували пам’ятник 
Радецькому на Малостранській площі й кілька скульптур на Карловому мосту. Європейського рівня досягли 
романтичні твори художника Йозефа Навратіла (1798–1865 рр.). Він досконало оволодів мистецтвом 
кольору, яким міг оживити зображені в стилі рококо фонтани, натюрморти або квіти у вазі. До вершин його 
фрескового живопису відносять декор у Йїрнах 1857 р. у стилі другого рококо. 

Друга половина XIX ст. ‒ доба розквіту чеського мистецтва. «Умелецка бесіда», створена 1863 р., 

уперше організувала виставку творів чеських художників, зробивши їхні твори надбанням широкої 
громадськості. Реалізм у живописі представляли А. Махек (1775–1844 рр.), К. Манес (1828–1880 рр.),             
А. Косарек (1830–1859 рр.), А. Бубак (1824–1870 рр.), Й. Манес (1820–1871 рр.) та ін. Найвідомішим 
художником того часу вважають Й. Манеса, автора циклу картин «Пори року», зроблених для годинника 
Празької ратуші (рис. 15.44). Це 24 медальйони, котрі зображають 12 місяців і 12 сузір’їв, виконаних на 
жерсті (у 1950 р. перенесені в Національний музей і замінені копіями).  Й. Манесу  належить низка ілюстрацій 
до народних казок та ін. Своєю творчістю автор відкрив новий період у розвитку чеської історичної, побутової 
й пейзажної шкіл живопису.  

 
 

Рис. 15.44. Зображення Празького орлоя, виконаного Йозефом Манесом  
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki. 

 
Спадкоємцем його традицій став художник-карикатурист та ілюстратор М. Алеш (1853–1913 рр.), який 

написав низку картин на історичну тематику, цикл картин «Батьківщина» для фойє Національного театру та 
ін. У живописному оформленні Національного театру брали участь Ф. Женішек (1849–1916 рр.), В. Брожик 
(1851–1901 рр.), В. Гінайс (1854–1925 рр.). У кінці ХIХ ст. починається розвиток чеської графіки. У цьому 
жанрі працювали М. Швабінський (1873–1962 рр.), Я. Прейслер (1872–1918 рр.) та ін.  

Знаним представником реалізму був скульптор Й. В. Мисльбек (1848–1922 рр.), який створив кінну 
статую Св. Вацлава в Празі. Удале розміщення пам’ятника, що майорить над всім простором площі, 
контрастне зівставлення стриманої енергії Вацлава на коні, й виконання величаво спокійно задуманих фігур 
його сподвижників, котрі стоять біля підніжжя постаменту, надають всьому ансамблю відчуття істинної 
значимості (рис. 15.45).  

 
 

Рис. 15.45. Йозеф Вацлав Мисльбек. Благословенна Анежка. Етюд до пам’ятника  
святого Вацлава в Празі. Бронза. 1898–1899 рр. Прага, Національна галерея.  

 
У чеському образотворчому мистецтві на початку XX ст. продовжували творити художники М. Алеш, 

М. Швабінський, скульптор Й. В. Мисльбек, які представляли реалістичну течію. Реалізм у живописі 
простежуємо також у творчості пейзажистів А. Славічека (1861–1910 рр.), Й. Упрка (1861–1940 рр.), автора 
композиційних картин М. Іранека (1875–1911 рр.), у скульптурі Я. Штурса (1880–1925 рр.), Б. Кафки            
(1878–1942 рр.) та ін. Однак на домінуючий стиль у цей період уже перетворився модерн, що захоплював 
сучасників своєю яскравою декоративністю. Художники цього напряму (А. Муха, Я. Прайслер, В. Бенеш) 
піднесли чеський живопис до світового рівня. Так, Альфонс Муха став, по суті, законодавцем моди в галузі 
плаката, уперше піднявши його до рівня художнього твору. А. Муха, використовуючи власну технологію 
виконання кольорових літографій, створив багато афіш до театральних спектаклів, серед яких найбільш відома 
літографія афіши Сари Бернар і театру «Ренесанс», а також рекламних плакатів шампанського, мила, 
солодощів, лікерів та інших товарів. Із 1896 до 1902 рр. Муха працював над циклом декоративних панно, 
більшість із яких уключали зображення граціозних жінок із прекрасним волоссям, у фантастичних костюмах, 
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серед розкішних драпувань (рис. 15.46). Окрім графічних, живописних робіт і рисунків, А. Муха займався 
скульптурою, створював ювелірні вироби й архітектурні проекти

632
. Після поїздки в США (1906–1910 рр.) він 

приступає до роботи над монументальним циклом «Слов’янська епопея», яка не мала успіху в критики.  
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рис. 15.46. Декоративне панно А. Мухи «Танець» (1898 р.) 

Джерело : Живопись // http://chehia.devisu.ru/culture/paint.html. 

 
У живописі поряд із майстрами пензля реалістичного напряму творили художники-авангардисти            

Е. Філла, Я. Зрзави, Й. Чапек. У  скульптурі помітний слід залишила творчість Й. Маржатка та Я. Штурса. 
Учень Й. Мисльбека, Я. Штурса (1880–1925 рр.) – найбільший після свого вчителя представник чеської 
скульптури. Каменяр за первинною професією, він став видатним майстром скульптурного портрету й 
монументальних творів (рис. 15.47), створив патріотичну композицію «Пісня гір», у якій любов до рідного 
краю втілено у фігурі хлопчика-пастуха.  

 
 

Рис. 15.47. Статуя витязя в м. Градець-Кралове скульптора Я. Штурси 

 

На межі ХІХ і ХХ ст. розкрився талант видатного чеського художника Йозефа Лади. Йозеф Лада більше 
відомий як ілюстратор роману Я. Гашека «Пригоди бравого солдата Швейка» (рис. 15.48). Він зробив близько 
600 рисунків, які зображали офіцерів та чиновників Австро-Угорської імперії, грубих і вічно п’яних

633
. Графічна 

лаконічність та виразність, використання точних спрощених ліній пізніше стали візитною карткою Й. Лади. Він 
проявив себе також у різних сферах творчості, створював рисунки для мультфільмів, був прекрасним 
карикатуристом, писав пейзажі, придумував костюми для кіно й театру. Окрім того, він написав і проілюстрував 
дві книги – роман-казку про пригоди говіркого кота на ім’я Мікеш і біографічну книгу «Спогади дитинства». У 
1947 р. Й. Ладі присвоєно звання народного художника Чехословацької Республіки.  

      

 
 
 
 

 
 

 
Рис. 15.48. Одна з ілюстрацій Йозефа Лади до книги «Пригоди бравого солдата Швейка» 

Джерело : Живопись // http://chehia.devisu.ru/culture/paint.html. 

 
Значне поширення в мистецтві початку ХХ ст. отримали кубізм, експресіонізм, сюрреалізм. Серед 

представників авангардизму були Б. Кубішта, Е. Філла, А. Прохазка, Я. Зрзавий, Р. Кремлічка. Середина 
століття характеризується розвитком в архітектурі таких стилів, як конструктивізм і функціоналізм. Важлива 
особливість чеського мистецтва XX ст. ‒ інтерес до пейзажу.  

У 1920 р. засновано об’єднання революційно настроєних митців «Деветсил». До зображення життя 
робітників звернулися графіки В. Машек, Ф. Бідло. Для образотворчого мистецтва 1920–30 рр. характерне 
посилення реалістичних і демократичних напрямів. До зображення життя народу зверталися художники, які 
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частково використовували прийоми кубізму, експресіонізму й фонізму (живопис і графіка В. Бенеша,                        
В. Рабаса, Р. Кремлічки)

634
. Окремі митці застосовували художні прийоми народного мистецтва (графіка              

Й. Чапека, Й. Лади). У 1920–30-х рр. формувався соціально-критичний напрям у живописі (К. Голан, П. Котік 
та ін.) і графіці (Я. Рамбоусек, В. Сіловський та ін.). 

На ХХ ст. припадає творчість багатьох художників, графіків, скульпторів. Художником різностороннього 
обдарування був К. Боуда (1901–1984 рр.) (рис. 15.49), який звертався майже до всіх жанрів образотворчої 
творчості, автор численних картин й окремих графічних листів, ескізів для гобеленів, мозаїчних панно і 
вітражів. Не можна не згадати також його плакати, ескізи поштових марок й екслібрисів, співпрацю з театром, 
для якого він створював декорації, роботу у сфері мальованої мультиплікації. Самостійна сфера творчості 
художника ‒ ілюстрація книг, свідчення чого – понад 700 книг, які він оформив або проілюстрував. Робота 

К. Боуди над книжковою ілюстрацією тісно пов’язана з розвитком станкової графіки. К. Боуда був провідним 
майстром чеської графіки в першій половині ХХ ст. У 1961 р. він отримав звання заслуженого художника, а в 
1976 р. – народного художника Чехословаччини. 

 

 
 

Рис. 15.49. Чеський художник, графік та ілюстратор Кирил Боуда 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki. 

 
У всіх сферах образотворчої творчості працював Макс Швабінський (1873–1962 рр.). М. Швабінський 

належить до найвидатніших чеських художників ХХ ст. (рис. 15.50). Він був професором Академії 
образотворчого мистецтва в Празі, де керував кафедрою графіки. М. Швабінський відіграв велику роль у 
популяризації чеського образотворчого мистецтва в Європі.  

 

 
 

Рис. 15.50. Чеський художник Макс Швабінський. Офорт. 1934 р. 

 
Макс Швабінський створив ескізи вітражів для собору св. Віта (рис. 15.51), зокрема великоформатного 

«Страшного суду»; писав портрети, об’єднуючи їх у певні цикли; він автор циклу літографій «Сучасні чеські 
поети», графічних циклів «Орхідеї», «Метелики» та ін. У своїй творчості М. Швабінський охопив різні сфери 
образотворчого мистецтва – від монументально-декоративного (вітражі, мозаїка, настінний живопис, 
гобелени, вільний живопис, пастелі, акварелі, рисунки, книжкові ілюстрації) до прикладного графічного 
мистецтва. Він працював із застосуванням майже всіх класичних графічних технік (гравюра, суха голка, 
мецо-тінто, літографія, різьба по дереву тощо), а також проявив себе у сфері прикладної графіки, проектував 
поштові марки й банкноти.  

 
 

Рис. 15.51. Вітраж М. Швабінського для собору св. Віта 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki. 
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Зображення пейзажів і сільського життя, єдності людини й природи характерне для творчості Я. Груса 
(«Дорожні знаки», «Шосе за селом», «Стовпчики біля шосе»), В. Рабаса («Літо. Дорога в полі», «Вдома», 
«Пісня чеська»), В. Седлачека («Посів», «Квітневий дощик», «Сніжна пороша»). Відцентрова сила нових 
ідей, із яких народилися складність форми та проблематика сучасного образотворчого мистецтва, 
характерна для творчості Я. Славічека, котрий прекрасно володів кольором («Натюрморт з обплетеною 
пляшкою», «Ательє художника», «Натюрморт з мандоліною»). Відомі портрети, жанрові композиції й 
натюрморти Р. Візнера («Портрет пані Візнерової», «Жінка з альтом», «Жінка з червоним сонцем», «Літній 
вечір»). А. Пелід прославився як майстер-карикатурист. У сфері книжкової ілюстрації працювали                            
В. Седлачек, А. Стрнадел, М. Швабінський, Й. Трнка, Я. Зрзавий та ін.  

Із скульпторів ХХ ст. варто назвати В. Маковського – автора пам’ятника Я. А. Коменському, бронзової 
групи «Нове століття» для павільйону Чехословаччини на Всесвітній виставці в Брюсселі й ін. 
Й. Малейовський створив рельєфи для головних воріт Національного пам’ятника на Віткові (бронза) та низку 
пам’ятників національним героям і письменникам: Я. Жижці в Троцнові, А. Ірасеку в Гронові, братам Чапекам 
у Сватоневіце, І. Ольбрахту в Стршибреці. К. Покорний – автор пам’ятників Карлу IV для будівлі Каролінуму, 

А. Ірасеку в Празі, Б. Нємцовій на Слов’янському острові в Празі.  
Одна з важливих тем у творчості найбільш відомого у ХХ ст. чеського скульптора Бржетіслава Бенди 

(1897–1983 рр.) – пластична розробка жіночого образу («Жінка з глеком», «Жінка, яка стоїть», «Жінка, яка 
входить у воду», «Вечір», «Канун весни», «Лєда з лебедем», «Жінка, що купається», «Жінка, що 
захищається», «Дівчина на пляжі» та ін.). Багато скульптур Б. Бенди призначені для архітектурних 
ансамблів, установлено в парках, особливо в Південній Чехії, на батьківщині скульптора: пам’ятник поету               
Ф. Л. Челаковському у Страконіце, скульптурна група «Люди без рідного даху» та ін. (рис. 15.52). Б. Бенда – 
автор скульптурних портретів живописців Я. Славічека, К. Голана, В. Седлачека, графіка К. Штикі, поета 
Л. Стегліка, фотографа К. Пліцкі. Він удостоєний звання народного художника Чехословаччини. Його син, 
Мілан Бенда, був також відомим скульптором. Серед сучасних скульпторів варто назвати директора 
національної галереї в Празі М. Кніжака. Прага ‒ місце проведення Міжнародного фестивалю великих 

скульптур «Sculpture Grande».  

  
 

Рис. 15.52. Скульптурна група Б. Бенди  
«Люди без рідного даху» (1978 р.) 

 
У другій половині ХХ ст. більшість художніх творів наповнилися соціалістичним змістом. Композиції на 

теми мирної праці створили живописці й графіки Е. Філла, Й. Брож, В. Седлачек. Розквіту досягли графіка  
(М. Швабінський, К. Боуда, А. Пельц, К. Сволінський), скульптура (Я. Лауда, К. Лідіцький), пейзажний живопис 
(Я. Славічек, Б. Дворський)
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. Широкого розвитку набуло монументально-декоративне й декоративно-

ужиткове мистецтво (художнє скло, кераміка, медальєрне виробництво). У післявоєнні роки збудовано багато 
меморіальних комплексів на честь Перемоги над фашизмом (роботи В. Маковського, К. Лідіцького,                        
К. Покорного та ін.). У 1960-ті рр. творчість деяких художників розвивалася під впливом модерністських 
тенденцій західноєвропейського мистецтва, поширилися експресіонізм, сюрреалізм, абстракціонізм й інші 
напрями.  

У наступні десятиліття почали відроджуватися традиції національної художньої культури. Поряд з 
образотворчим мистецтвом широко розвиваються давні види народно-декоративного мистецтва: різьблення 
по дереву, кераміка, вишивка й особливо виготовлення виробів із художнього скла та кришталю.  

В останні десятиліття світове визнання отримали роботи Йїржі Георга Докоупіла, який створює як 
класичний живопис, так і картини з використаннями нетрадиційних матеріалів або прийомів. У його роботах 
відчуваються піднесення та легкість, властива роботам постмодерністського європейського живопису. 
Наймолодші талановиті сучасні художники – Мартін Шаровец, який продовжує чеську традицію гротеску, і 

Якуб Шпаньгел. Оригінальною є творчість художниці Івани Баразі, котра займається живописом, графічними 
рисунками пером і пастелю. Нині художниця найбільш успішна, оскільки пише картини для відомих чеських 
співаків, артистів і політиків. У  2008 р. І. Баразі вибрали в Чеській Республіці особистістю року. 

Сучасне образотворче й декоративно-прикладне мистецтво ЧР розвивається в нових умовах, де є 
свобода для творчості митців, можливості реалізації талантів і здібностей. З’явилися нові теми для творчості. 
Характерною тенденцією є розвиток різних напрямів образотворчого мистецтва, поширення нових 
модерністських напрямів у живописі, графіці та скульптурі. 
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15.6. Музика 
 

Витоки чеського музичного мистецтва ‒ у давнині, про що свідчать археологічні знахідки. Чеською 

мовою музичне мистецтво називається «гудба». Це слово походить від праслов’янського «гудіти», тобто 
«грати на музичному інструменті». Чеська музична культура розвивалася на основі багатої народної 
творчості. У середині ХI ст. святкові народні хороводи супроводжувалися грою на флейтах і барабанах. У   
ХIII ст. у літописах згадуються труби, литаври, цитра, широко застосовувалися також арфи й псалтеріуми,  
розвивається духовна музика. У ХІІІ ст. в Чехію проникають німецькі впливи, що засвідчує мистецтво 
міннезінгерів, завдяки якому Прага перетворюється в центр куртуазної рицарської музикальної культури. Тут 
змагались у співах, витонченому поетичному та композиторському мистецтві. Важливу роль у розвитку 
музичного мистецтва в Чехії відіграв факультет вільних мистецтв Карлового (Празького) університету, 
заснованого в 1348 р. Починаючи з другої половини ХIV ст., у ньому навчалося багато видатних чеських 
музикантів, серед яких – магістр Завіш (1360–1411 рр.) – автор літургійних співів і першої, що дійшла до 

сучасності, чеської ліричної пісні. У XIV ст. у Ємауському монастирі практикувався слов’янський літургійний 
спів. При королівському дворі існували оркестри. Розквіту світського мистецтва сприяли й бродячі музиканти 
‒ автори перших релігійних вистав (ХIV–XV ст.), традиції яких збереглися до ХІХ ст. У ХV ст. виникли т. зв. 

гуситські пісні, які ознаменували розквіт пісенної культури в Чехії. Політична нестабільність, повстання та 
війни в Чехії в XV – першій половині XVI ст. гальмували розвиток культури, у тому числі й музичної творчості.  

У ХVI ст. розвивається чеське поліфонічне мистецтво (А. Міхна, В. Голан, Я. Т. Турновський). Музика та 
спів стали складовою частиною барокових літургій, їх дбайливо культивували в усіх храмах. Чудові зразки 
ранньобарокової музики створив органіст, граф Адам Міхна з Отрядовіце (1600–1676 рр.). Із початку ХVІ ст. 
інтенсивно розвивалася теорія музики; музично-теоретичні предмети були серед провідних у Празькому й 
Оломоуцькому університетах. Отримали визнання «Чотири книги музики – короткі вірші, написані при світлі 
свічки» (1512 р.) І.  Філомата, «Музика, тобто книга, яка містить усі необхідні відомості для співаків» (1558 р.) 
і «Граматика чеська» Я. Благослава, підручник із теорії музики «Музика» (1571 р.) Я. Жоскена, роботи з теорії 
композиції, інструментовки та співу Я. Бросмана й ін. Школи гри на скрипці й віолончелі започаткували скрипач 
Ф. А. Ернст і віолончеліст Ф. Я. Штястни

636
. Після втрати самостійності країну наповнили іноземні музиканти. У 

творчості чеських композиторів ХVII–ХVIII ст. виявляється вплив іноземної музики. 
Основоположниками чеського симфонізму стали композитори із сім’ї моравських музикантів на 

прізвище Міча. Один із яскравих представників цієї сім’ї Франтішек Вацлав Міча (1694–1744 рр.) був 
співаком, композитором і капельмейстером у Яромержицькому замку графа Я. А. Квестерберга. Серед його 
інструментальних й оперних творів виділяються ті, що створені на чеські сюжети, наприклад опера 
«Заснування Яромержиць у Моравії». Примітною сторінкою в історії чеської музики став жанр так званої 
ганацької опери, що виникла в середині XVIII ст. Ганацька опера була різновидом комічної опери, музику до 
якої написав шкільний учитель Шрейер (нар. 1739 р.) і премонстратський чернець Маврикій (1744–1785 рр.). 
Вершиною чеського музичного мистецтва цього часу була творчість композитора Йїржі Бенда                   
(1722–1795 рр.), який зробив значний внесок у створення жанру європейської  музичної  мелодрами,  у  якій  
бачив засіб демократизації оперного мистецтва. Європейську музичну культуру істотно збагатив Йозеф 
Мислівечек (1737–1781 рр.) як один із творців оперного жанру. Відомим чеським композитором був 
Франтішек Душек (1731–1799 рр.), який писав твори для клавіру.  

У ХVII–XVIII ст. після втрати незалежності Чехії чеські композитори й музиканти змушені були 
працювати за кордоном (Я. Д. Зеленка, Б. Чорногорський, Я. В. Стаміц, Ф. К. Ріхтер та А. Фільц).                             
Б. Чорногорський ‒ основоположник національної поліфонічної школи ХVIII ст. У XVIII ст. в Празі (її називають 

«консерваторією Європи») працювали великі майстри, які зробили вагомий внесок у розвиток 
західноєвропейського музичного мистецтва. Чеські музиканти Я. Мареш, брати П. і А. Враницькі, Я. Л. Дусік, 
А Рейха та ін., працюючи за кордоном, не втрачали зв’язку з батьківщиною, її музикальним фольклором, 
спряли проникненню в європейський інструментальний класичний стиль чеських народних мелодій. 

У XIX ст. важливе значення у формуванні чеської національної класичної школи мала просвітительська 
діяльність «будителів», які відіграли вирішальну роль у розвитку національної самосвідомості народу та його 
національної культури. Розвитку чеської музики у ХIХ ст. сприяло відкриття в 1811 р. у Празі консерваторії й 
органної школи в 1831 р. Першу чеську оперу «Проволочник» написав композитор Ф. Шкроуп (1801–1862 рр.), 
автор музики до чеського національного гімну (рис. 15.53).  

 

 
 

Рис. 15.53. Франтішек Шкроуп – автор першої чеської опери  
й музики до чеського національного гімну  

Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki. 
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Великою подією в музичному житті країни було створення в 1862 р. національного хору «Дієслово 
празьке». Девізом хору сталі знамениті слова Б. Сметани, який багато років керував його діяльністю: 
«Піснею до серця, серцем до батьківщини». У провінції всюди виникали місцеві хорові об’єднання 
«Дієслова», що ставили за мету музичне виховання народу й пропаганду народних чеських пісень. У 1863 р. 
в  Празі  організоване товариство «Умелецка бесіда» («Художній клуб»), що об’єднало представників 
словесного, музичного та образотворчого мистецтва. На чолі музичної секції «Умелецкої бесіди» стояв 
великий чеський композитор Б. Сметана. Під його керівництвом у 1865 р. відбувся перший концерт 
«Умелецкої бесіди», на якому виконували «Камаринську» М. Глинки й уривки з опери Б. Сметани 
«Бранденбуржці в Чехії». 

Цей період розвитку чеської музичної культури ознаменований творчістю всесвітньо відомих 
композиторів-класиків Б. Сметани та А. Дворжака. 

Бедржіх Сметана (чес. Bedřich Smetana) (1824–1884 рр.) – основоположник чеської модерної 
симфонічної й оперної музики, організатор чеського музичного життя, педагог, диригент, піаніст і музичний 
критик (рис. 15.54). Кращі опери композитора «Бранденбуржці в Чехії», «Продана наречена», «Далібор», 
«Лібуша» та ін. увійшли до скарбниці світової музичної класики, як і його фортепіанні твори й симфонічні 
поеми «Моя Батьківщина», «Чеські танці», які сприяли патріотичному та музичному вихованню чеського 
народу. Для музики Б. Сметани характерні благородна простота, співучість, мелодійність, справжня 
національна своєрідність музичної мови. У розквіті творчих сил (у 1874 р.), Б. Сметана втратив слух, проте 
це не зламало його духу. Будучи глухим, композитор створив один із кращих своїх творів – усесвітньо 
відомий цикл симфонічних поем «Вишеград», «Влтава», «Шарка», «З чеських полів і лісів», «Тебор», 
«Бланик», об’єднаних загальною назвою «Моя батьківщина». 

 

 
 

Рис. 15.54. Основоположник чеської національної  
композиторської школи  Бедржіх Сметана 

Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 
У кінці 1860–1870-х роках створює свої перші твори талановитий учень Б. Сметани й продовжувач його 

справи Антонін Леопольд Дворжак (чес. Antonín Leopold Dvořák) (1841–1904 рр.), творчість якого 
надзвичайно багата та різноманітна (рис. 15.55). Він є основоположником чеської національної симфонічної 
школи й автором 10 опер, дев’яти симфоній, симфонічних поем та інших творів для оркестру. У світовий 
музикальний фонд увійшли його симфонічні, оперні й камерні твори, симфонічні танці («Слов’янські танці», 
1878–87 рр.), рапсодії та інші відомі твори. Різноманітна в жанровому відношенні, глибока за змістом музика 
А. Дворжака відзначається яскравою національною своєрідністю, великою мелодійністю, широким використанням 
народної пісенної творчості. Найвідомішй його опери ‒ «Король і вугільник», «Якобінець», «Біс і Кача», 

«Русалка» й ін. Твори А. Дворжака – це великий внесок у розвиток національного оперного мистецтва. 
Особливу популярність мали його «Слов’янські танці». Видатними камерними творами композитора є 
створені ним у 1890-х рр. тріо «Думки» для фортепіано, скрипки й віолончелі, струнні квартети, рондо та 
концерт для віолончелі з оркестром, соната для скрипки й фортепіано, цикл вокальних дуетів «Думки» та 
інші твори. У 1891–1895 рр. А. Дворжак жив у Нью-Йорку, де написав свою кращу останню (п’яту) симфонію 
«З Нового Світу». 

 
 

Рис. 15.55. Портрет відомого чеського композитора  

Антоніна Леопольда Дворжака 
Джерело :  http://ru.wikipedia.org/wiki. 

http://ru.wikipedia.org/wiki
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У чеській музиці кінця XIX – початку XX ст. успішно розвивалися національні й реалістичні – 
«сметановські» – традиції. Творчість Б. Сметани міцно увійшла до музичного життя країни. У 1910 р. 
З. Нєєдли став випускати музичний журнал «Сметана». Велике значення для розвитку музики мало відкриття 
Чеської філармонії, яка восени 1901 р. дала перший самостійний концерт. Широко відомою стала творчість 
чеських композиторів Л. Яначека, Й. Форстера, Й. Сука, які створили власну музичну школу.  

Леош Яначек (1854–1928 рр.) ‒ найбільший після Б. Сметани представник оперної культури, автор 

рапсодії «Тарас Бульба». Він був видатним композитором хорових творів. Великою оригінальністю 
відзначене творче осмислення Л. Яначеком народного музичного мистецтва (він займався збиранням й 
обробкою народних пісень і танців). У кінці 1890-х рр. композитор виступив із симфонічним циклом «Лаські 
танці». Впливи експресіонізму відчутні в опері «Засіб Макропулоса» на сюжет Карела Чапека. Відомі його 
твори «Енуфа», «Пригоди Лисички-шахрайки» та ін. Він написав дев’ять опер, низку фортепіанних і 
вокальних творів, багато творів камерної й симфонічного музики. 

Композитор Зденек Фібіх (1850–1900 рр.) увійшов до історії чеської музики своїми оперними, 
симфонічними та камерними творами («Мессінська наречена», «Буря», «Шарка» й ін.). З. Фібіх – представник 
романтичного напряму в чеській музиці. У своїх операх З. Фібіх розвивав традиції Б. Сметани (народні 
сюжети, реалізм викладу), поєднуючи їх із масштабністю музичної драматургії Р. Вагнера. Він написав                  
10 опер, три симфонії, численні фортепіанні й камерні музичні твори, пісні. 

У різних жанрах виступав композитор Йозеф Богуслав Ферстер (1858–1951 рр.), який продовжував 
музично-драматичну традицію Б. Сметани і є автором шести опер, п’яти симфоній, низки симфонічних поем, 
кантат, хорів та інших музичних творів. Його опера «Єва» відкривала нові шляхи у сфері музичного 
психологізму, яка відрізняється глибоким лірико-психологічним змістом, духовною теплотою й людяністю. 
Після Б. Сметани та Л. Яначека композитор Й. Ферстер був найбільшим представником хорової композиції. 
Він створив твори, пов’язані з народною музичною творчістю (П’ята симфонія, низка сюїт, музичні п’єси 
«Малюнки вугіллям», «Гірська балада»), численні романси. 

Послідовним учнем А. Дворжака, котрий майже не піддавався модерністським впливам, був Вітезслав 
Новак (1870–1952 рр.), для творчості якого характерне широке звернення до моравського та словацького 
фольклору. Із творів композитора слід відзначити музично-сценічні твори «Ліхтар» за однойменною п’єсою 
Ірасека й оперу «Заповіт діда». В. Новак був видатним майстром фортепіанних творів і по праву займає в цій 
галузі значне місце після Б. Сметани. 

Помітним явищем у чеській музиці була також творчість Ладіслава Вицпалека, автора монументальних 
вокально-симфонічних творів, чуйного до народної музичної поезії. Основи чеської музикально-історичної 
науки заклав О. Гостінський.  

Відкриття Національного театру (1881 р.), заснування «Чеського квартету»  (1891 р.). Чеської 
філармонії (1901 р.) й інших музикальних організацій та навчальних закладів сприяли розквіту в Чехії 
музикального виконавства. Кращими його представниками (із 1830-х рр.) були скрипалі Й. Славік, Ф. Лауб,            
Ф. Ондржічек, О. Шевчік, Я. Кубелік; віолончеліст Г. Віган; співаки В. Геш, Б. Беноні, Й. Лев, Й. Палечек,               
К. Чех, К. Буріан, співачки Е. Дестінова, Б. Фьорстерова-Лаутерерова та ін. 

Музикальне мистецтво Чехії після утворення Чехословацької Республіки в 1918 р. формувалося на 
основі розвитку музикальних культур Чехії й Словаччини, а також взаємовпливу їхніх музичних традицій. 
Інтенсивному розвитку музикального життя сприяло створення нових музичних установ, творчих колективів, 
музичних навчальних закладів. При Празькій консерваторії відкрита Школа вищої майстерності                
(1920 р.), де під керівництвом провідних чеських композиторів В. Новака, Й. Сука, Й. Б. Ферстера, пізніше            
Й. Кржички вдосконалювалося багато випускників консерваторії. У Національному театрі оперною групою 
став керувати О. Острчил, діяльність якого (1921–1935 рр.) сприяла підвищенню виконавського рівня й 
розширення репертуару завдяки включенню творів чеських композиторів і кращих творів зарубіжних 
композиторів

637
. На сцені Національного театру йшли опери Б. Сметани, З. Фібіха, А. Дворжака. Й. Ферстера, 

В. Новака, майже всі опери Л. Яначека, відбулися прем’єри низки опер Б. Мартіну та ін. Значну роль у 
пропаганді національної музики відіграли оперні трупи Національного театру в Празі, Чеський квартет (із 
1891 р.), квартет ім. Шевчика (із 1900 р.), Празький квартет (із 1920 р.), квартет ім. Ондржичека (із 1928 р.). 
Характер музики 1920–1930-х років визначали нові композитори: Богуслав Мартіну (1890–1959 рр.), Алоїс 
Хаба (1893–1973 рр.), Павел Боржковец (1894–1972 рр.), Іша Крейчі (1904–1968 рр.), Ярослав Єжек                    
(1906–1942 рр.). Ервін Шульгоф (1894–1942 рр.) та ін. У 1930-х рр. у творчості прогресивних композиторів 
відображено революційні настрої трудящих (2-га і 3-тя симфонії В. Неєдлого, «Пісня паро Гренаду»                
Й. Станіслава, кантата «Комуністичний маніфест» Е. Шульгофа).  

Під час Другої світової війни написано чимало творів патріотичного змісту («Симфонія Свободи»                 
Е. Шульгофа, «Червоноармійська симфонія» Й. Станіслава; опери «Полум’я» Я. Гануша, «Ян Гус»                       
К. Горкого; кантати «Про рідну землю» О. Єреміаша, «Сватовацлавський триптих» В. Новака; оркестрова 
п’єса «Пам’ятник Лідіце» і 3-тя симфонія В. Мартіну та ін.). Музиканти брали активну участь у Русі Опору               
(Я. Ціккер, Й. Кресанек, Т. Андрашован й ін.)

638
. 

Після Другої світової війни відбулися зміни в організації музичного життя держави. Чеська філармонія 
об’єднала низку колективів, солістів, камерних ансамблів. На місцях головними центрами та організаторами 
музичного життя стали симфонічні оркестри в Брно, Оломоуці, Карлових Варах, Зліні, Маріанське-Лазнє й ін., 
які також об’єднали хори, камерні ансамблі, солістів. У музичному житті країни з’явилися нові колективи, які 
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значно розширили та збагатили національну виконавську культуру – Ансамбль чехословацької армії імені 
Вита Нєєдли, Чехословацький державний ансамбль пісні й танцю, український та угорський ансамблі пісні та 
танцю тощо. Аналогічні зміни відбулися й у сфері оперної сцени. Оперні трупи створено в Ліберці, Усті-над-
Лабем, Чеське Будейовіце, Опаві. У 1946 р. засновано міжнародний фестиваль «Празька весна», у межах 
якого з 1948 р. регулярно організовуються міжнародні конференції й зустрічі музикантів, критиків, педагогів, 
проводяться конкурси молодих музикантів-виконавців. У травні 1949 р. створено Союз чехословацьких 
композиторів. Стала розвиватися художня самодіяльність. 

Помітне місце в чеській музикальній культурі в 1940–1950-х рр. належало Б. Мартіну (15 опер,                         
10 балетів, симфонічні твори, концерти з оркестром, загалом близько 400 творів) (рис. 15.56). Цей всесвітньо 
відомий чеський композитор у своїй творчості пройшов шлях від імпресіонізму через неокласицизм і вплив 
джазу до власного музикального стилю. Серед інших відомих композиторів того часу виділялися К. Буріан 
(вісім опер, кантанти тощо), Я. Ржідкі (сім симфоній та ін.), Й. Крейча (опери, балети, концерти й ін.). У              
1960–1970-ті рр. отримали визнання композитори Й. Пауер (опери, балети), В. Соммер (оркестрові твори та 
ін.), Л. Желєзни, С. Гавелка, В. Калабіс («Симфонія миру»), Д. Бартош й ін. Серед виконавських колективів 
славилися струнні квартети ім. Сметани, ім. Яначека, струнне тріо ім. Сука, ансамбль пісні та танцю «Слук», 
хори й ін. 

.  
 

Рис. 15.56. Всесвітньо відомий чеський композитор ХХ ст. –  
Богуслав Мартіну 

Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 
 У другій половині ХХ ст. створено чимало музичних творів: кантати В. Добіаша, ораторії Я. Сейделя, 

опери Е. Сухоня й Я. Ціккера. Найбільш відомою у другій половині ХХ ст. була творчість чеських 
композиторів П. Ебена й С. Гавелки. Серед чеських виконавців цього періоду – диригенти В. Нойман, 
В. Сметачек, Л. Райтер, Я. Кромбгольц. Л. Словак, піаністи – В. Рженкова,  Ф. Раух, Д. Балогова, скрипаль 
Й. Сук, клавесиністка З. Ружичкова, органісти – Й. Рейнбергер. Й. Ропек, співаки – Г. Бенячкова, Д. Єддічка, 
М. Тауберова, Б. Блахут, Е. Гакен, П. Дворський, К. Готт; серед балетмейстерів – С. Махов, І. Псота, солісти 
балету – М. Кура, М. Дротнерова, В. Харакі. Свідченням оптимістичних настроїв у суспільстві в                            
1970–1980-х рр. була популярність поп-групи «Олімпік», естрадного співака К. Готта, який неодноразово 
вигравав нагороди на міжнародних пісенних конкурсах.  

Сучасна чеська музика включає класичну, джазову, панк. Вибір концертів класичної музики дуже 
широкий – це музика Моцарта, Чайковського, Бетховена, Шопена. Найпопулярнішими чеськими 
композиторами залишаються Б. Сметана та А. Дворжак. Їхні твори включають до репертуарів різні 
колективи. Концерти відбуваються не тільки в знаменитих концертних залах (зал імені Дворжака, Дзеркальна 
капела Клементіуму, Ліхтенштейнський палац), а й в історичних будівлях Празького Граду – численних 
костьолах. Національну музику пропагують десять великих оперних колективів (Національний театр або 
Державна опера в Празі,  Пльзеньський, Брненський, Ліберецький, Ставоський театри та ін.). Чеська оперна 
культура – унікальне явище. У жодній країні світу немає такої кількості оперних театрів і ніде так не цінується 
опера, як у Чехії. Надзвичайною реалістичністю й максимальною наближеністю до оригіналу відзначаються  
постановки відомого чеського режисера Зденека Трошки (наприклад «Кармен» Джорджа Бізе). Відомі опери 
в постановці молодого режисера Їржі Гержмана «Летючий голландець», «Самсон і Даліда» та ін.   

Значну роль у розвитку музичного мистецтва відіграють симфонічні оркестри, серед яких особливо 
виділяються оркестр Чеської філармонії (із 1896 р.), симфонічний оркестр Чеського радіо (із 1926 р.), 
Празький симфонічний оркестр (ФОК; із 1934 р.). Поряд із Чеською філармонією (заснована в 1901 р.) 
працюють Моравська філармонія в Оломоуці (1945 р.), філармонії у Зліні (1946 р.), Остраві (1954 р.), Брно 
(1956 р.), при яких є симфонічні оркестри, хори, ансамблі. Міжнародну славу заслужили Празький камерний 
оркестр без диригента, камерні оркестри ім. Б. Мартіну (Брно) та ім. Л. Яначека (Острава). Окрім 
симфонічних оркестрів, відомо також понад 15 театральних оркестрів. Серед камерно-інструментальних 
ансамблів вирізняються струнне тріо ім. Й. Сука, Чеське тріо, тріо ім. Ферстера, а також Нове празьке тріо; 
квартети ім. Сметани та ім. Влаха, струнні квартети ім. Сука (Прага), ім. Яначека (Брно), квартети м. Прага, 
ім. Новака,    ім. Дворжака, ім. Коціана тощо

639
. 

Популярністю чеської публіки користуються концерти Симфонічного оркестру м. Праги FOK і 
Симфонічного оркестру BBC, Празької камерної філармонії, квартету Хагена, сольні концерти Магдалени 
Коженої, гра на гамбіті у виконанні Йорді Савалла, гра знаменитого фортепіанного віртуоза Я. Л. Дусіка, 
виступи відомих чеських музикантів Вацлава Гудечека, Івана Кланські, Франтішека Малі, Данієла Вейса, 
Мирослава Петраша, Яна Паленічека й ін. Гордістю сучасної чеської музичної культури є молода, проте 
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відома і за кордоном, виконавиця на арфі Kaтержина Енгліхова, лауреат першої премії в престижному 
конкурсі «Pro Musicis International Award» у Нью-Йорку; чудовий соліст і популярний камерний виконавець 
Даніел Візнер; талановитий флейтист Ян Махат, скрипаль Павло Шпорцл, відомі чеські диригенти Йіржі Коут, 
Леонард Слаткин,  Річард Гікокс та ін. 

Серед яскравих зірок чеської естради ‒ Карел Готт, Люция Біла, Штефан Маргита, Хелена Вондрачкова 

(рис. 15.57) й ін. Співака Карела Готта називають «королем чеської поп-музики» або «чеським соловейком», 
оскільки він уже понад 40 років домінує на чеській естрадній сцені (рис. 15.58). У 2010 р. він у тридцять 
шостий раз виграв щорічний національний музичний конкурс «Золотий соловей». Серед молодих зірок 
чеської естради виділяється племінниця всесвітньо відомої співачки Хелени Вондрачкової Люсі 
Вондрачкова, яка стала визнаною актрисою та поп-співачкою в Чехії. 

 

 
 

Рис. 15.57. Найпопулярніша чеська співачка Хелена Вондрачкова 
Джерело : Хелена Вондрачкова // http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/euro/256774/bio/. 

 
Серед естрадних композиторів початку ХХІ ст. особливо відомий Карел Свобода (1938–2007 рр.), автор 

музики до понад 80 пісень і багатьох кіно- й телефільмів 1960–70-х рр. (більше 90) та декількох мюзиклів. 
Легенда чеського року – Радим Гладік і Володимир Мішик. Чеські джазові музиканти були відомими в 

європейському джазі вже після Другої світової війни, але після поразки «Празької весни» традиція 
перервалася. Відомий чеський клавішник Ян Хамр, виїхавши до США, досяг успіхів в американському джаз-
році 1970-х рр. під ім’ям Ян Хаммер. Із часів «Оксамитової революції» джаз у Празі став дуже популярним. 
Відомими чеськими джазовими виконавцями є універсаліст Даний Барта і майстер гри на всіх видах 
поздовжніх і поперечних флейт Йіржі Стівін. Центром чеського панку вважають Теплицю.  

 

 
 

Рис. 15.58. Найпопулярніший чеський співак Карел Готт  
Джерело : http://www.travel-prospekt.ru/posts/23797-chieshskaia-muzyka.html. 

 
У Чехії склалася традиція проведення музичних фестивалів за участі уславлених музичних колективів 

та виконавців з усього світу. Серед значної кількості різноманітних культурних заходів найбільш популярні 
Міжнародний музичний фестиваль «Празька весна», фестиваль духових оркестрів у Коліні, музичний 
фестиваль Дворжака, фестивалі «Літомишль Сметани» і «Молода Сметанова Літомишль» (на батьківщині 
композитора), фестивалі Моцарта, моравської музики в Стражніце, народної пісні й танцю в Домажліце, 
Міжнародний фольклорний фестиваль «Рожновська валашка» (м. Рожнов-під-Радгоштем у Центральній 
Моравії). Останнім часом з’явилася низка нових фестивалів. Серед них – Міжнародний музичний фестиваль 
«Гітара крізь жанри» (із 1998 р.), джазовий фестиваль «Filips Interantional Jazz Festival» (із 2004 р.). Одним із 
найбільш популярних і визнаних на чеській музичній сцені є фестиваль рокової музики «Rock for People» у 
м. Чеські Брод (із 1995 р.). Із початку 1990-х рр. один раз на два роки в Празі проводять фестиваль «Опера», 
у якому беруть участь усі чеські й моравські професійні театральні колективи, у складі яких є оперні трупи.  

Важливою подією у музичному життя країни став 2004 р., який оголошено в Чехії роком чеської музики. 
Тоді відзначалося понад 60 ювілеїв, пов’язаних з іменами чеських композиторів, серед яких і всесвітньо 
відомих класиків – Б. Сметани, А. Дворжака, Я. Яначека, й менш відомих у широких колах за межами Чехії – 
В. Новака. О. Недбала та ін., не тільки композиторів, а й музикантів-виконавців, диригентів, музикальних 
колективів. 

Найбільшим чеськими музикальним закладом є Празька консерваторія, заснована в 1808 р. (рис. 15.59). 
Тут працює понад 230 професорів і навчається більше 600 студентів, які здобувають середню музичну 
освіту.  
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Рис. 15.59. Головна будівля Празької консерваторії 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 
Другим найбільшим музичним закладом у країні є Академія музики ім. Яначека (чес. Janáčkova 

akademie múzických umění v Brně, скорочено ‒ JAMU), розміщена в Брно, яка заснована в 1947 р. і названа 

на честь відомого чеського композитора Леоша Яначека, котрий багато працював у Брно й, зокрема, 
викладав тут в Органній школі. Академія нині складається з театрального та музикального факультетів, на 
яких навчається близько 500 студентів. Підготовка музикантів здійснюється також у Празькій академії 
музичного мистецтва, яка є вищим музикальним навчальним закладом країни. Вона заснована в 1946 р. на 
основі Вищої школи Празької консерваторії. Окрім музикального факультету, Академія включає також 
театральний факультет й факультет кіно та телебачення. 

Останнім часом чеська музика успішно розвивається, створюються нові музичні твори, проводяться 
численні музичні фестивалі й концерти.  

15.7. Театр 
 

Улюбленим видом мистецтва в чеському суспільстві завжди був театр, представлений масовими 
народними видовищами (наприклад ляльковими виставами) і виступами пересувних акторських груп, 
«шкільним театром». Театральні вистави – п’єси й опери – ставили звичайно в палацах аристократії й тому 
широкому колу глядачів не були доступні. Лише в 1737 р. у Празі виникає перший на чеських землях постійний 
міський, загальнодоступний театр «У Котцах» (будівля його, на жаль, до нашого часу не збереглася). Проте до 
кінця  1760-х рр. репертуар цього театру не мав навіть мінімально національної специфіки. Тут ставили 
переважно італійські опери, засновані на імпровізації німецькі комедії та пантоміми, іноді – французькі п’єси. У 

1760-х рр. став функціонувати театр у Туновському будинку, де ставили німецькі драми. Реформатором театру 
був відомий актор, уродженець Праги Іоганн Бруніан (1733–1783 рр.). Розпочавши свою діяльність у театрі «В 
Котцах» із 1769 р., він одразу ж спробував поновити репертуар. Із початку 1770-х рр. празького глядача 
систематично знайомили з п’єсами Мольєра, Вольтера, Бомарше та інших французьких авторів, із творчістю 
реформатора італійського театру Гольдоні, із новими німецькими п’єсами. Найважливішим досягненням                        
І. Бруніана стали п’єси чеською мовою. Першою такою п’єсою, зіграною в 1771 р., був «Князь Гонзік» – чеська 
переробка драми німецького драматурга І. Крюгера «Герцог Міхель». Наприкінці 1770-х рр. І. Бруніан поставив 
оперу «Чеська Анничка» на музику Я. Тучека, яка витримала декілька постановок. Створено перші кадри 
чеських акторів, закладено основи чеської драматургічної мови. У 1786 р. поставлено першу оригінальну 
національну драму («Бржетіслав та Ітка» В. Тама). На чеській сцені можна було побачити комедії, драми, 
патріотичні п’єси, п’єси зі співом і танцями, у чеський театр приходять шедеври класичного репертуару («Дон 
Жуан» Мольєра, «Розбійники» Шиллера, «Макбет» Шекспіра). 

У 1783 р. для публічних спектаклів відкрито театральний зал, що належав чеській аристократичній сім’ї 
Ностиців – так званий «національний», а насправді німецький Ностіцький театр. У 1785 р. тут уперше 
поставлено п’єсу чеською мовою. Небувалий її успіх (п’єсу повторили незабаром і на інших празьких 
театральних сценах) робив актуальним питання про створення театру, спеціально призначеного для 
спектаклів чеською мовою. Першим із них, де, утім, ішли й німецькі твори, була так звана «Боуда» – 
дерев’яна споруда, що нагадувала хлів, побудована празьким магістратом на Кінському ринку, нинішній 
Вацлавській площі. За три роки функціонування театру з 1786 до 1789 р. тут зіграно близько трьох сотень 
комедій, трагедій, сентиментальних драм і мелодрам, як оригінальних, так і перекладених (переважно з 
німецької мови). Чеський театр набирав силу й привертав до себе масу глядачів. Це викликало 
незадоволеність німецьких антрепренерів. За їхнім наполяганням, «Боуду» було ліквідовано, а актори 
перейшли в новий театр, який відкрився в приміщенні колишнього францисканського гібернського 
монастиря. Цей чеський театр «У Гібернів» продовжив демократичні традиції «Боуди». Після купівлі його 
чеським сеймом у 1798 р. він почав іменуватися Становим (рис. 15.60).  

 

 
 

Рис. 15.60. Становий театр у Празі –  

нині одна зі сцен Національного театру 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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Театр розвивався й в інших частинах країни, насамперед у Брно, де професійні спектаклі почалися ще в 
1730-х рр., й в Оломоуці, де театр засновано в 1784 р. Інтерес до нього носив широкий суспільний характер. 
У 1793 р. театральний письменник та актор Прокоп Шедівий (1764–1810 рр.) опублікував чеською мовою 
брошуру «Коротке міркування про ту користь, яку може принести добре організований театр». У 1812 р. в 
Празі організували Товариство любителів чеського театру. 

Розвиток чеської культури в першій половині XIX ст. ознаменувався відродженням чеської мови та 
літератури, появою наукових і літературних видань чеською мовою. Дійовим засобом пробудження 
національної свідомості став театр. У 1850-ті роки в Празі був лише один професійний театр – «Становий», у 
якому ставили спектаклі німецькою мовою. Лише іноді, у вільний від німецьких спектаклів час, там 
показували постановки чеською мовою. Для чеського театру була потрібна власна сцена. У 1851 р., за 
ініціативою драматурга Й. Тила, створено комітет зі спорудження будівлі національного театру, який 
організував усенародний збір засобів, що відбувався під гаслом «народ собі». У 1862 р. побудовано 
невелике приміщення театру – «Тимчасовий театр» і створено чеську трупу. Із цього часу чеський театр 
відділився від німецького. На сцені «Тимчасового театру» ставили опери й драматичні твори чеських авторів 
і західноєвропейську класику. У 1866–1874 рр. керівником опери в «Тимчасовому театрі» був Б. Сметана. 
Його перші чотири опери («Бранденбуржці в Чехії», «Продана наречена», «Дві вдови» й «Поцілунок») 
уперше прозвучали в стінах цього театру. Також відбулися прем’єри п’яти опер Антоніна Дворжака
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«Тимчасовому театрі» розпочали свою театральну діяльність такі майстри чеського сценічного й вокального 
мистецтва, як Йозеф Йїржі Колар, Анна Коларова-Манетінська, Ян Кашка, Отилія Скленаржова-Мала, 
Індржик Капшук, Йозеф Палечек, Йозеф Лев та ін., а також режисери (Ф. Колар й ін.). 

У 1870-ті роки виникли ще два великі чеські театри – у Пльзені та Брно, які пов’язані з празьким 
«Тимчасовим театром», а в 1881 р. завершено  будівництво постійної  будівлі Національного театру в Празі, 
зведеного за проектом архітектора І. Зітека. Відкриття театру вилилось у всенародне торжество. Першою 
виставою була опера Б. Сметани «Лібуша», написана спеціально для цієї події. Проте будівля театру 
незабаром згоріла. Її відбудовано після нового всенародного збору засобів і відкрито в 1883 р. (рис. 15.61). 
Над сценою театру зроблено напис: «Народ – собі». Із цього року почалася творча біографія найбільшого 
чеського театру – гордості чеської й світової культури. У 1900 р. в Національному театрі розпочав свою 
діяльність видатний чеський режисер Ярослав Квапіл (1868–1950 рр.), відомий також як драматург, котрий 
написав лібрето для опери А. Дворжака «Русалка». У роки Першої світової війни в Національному театрі 
працював режисер К.-Р. Гілар. 

 

 
 

Рис. 15.61. Празький національний театр 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki. 

 
Важливу роль у розвитку чеського театру відіграв драматург, поет та актор Й. К. Тил, який виступав у 

Празькому міському театрі й пересувних театрах (рис. 15.62). Найкращий його твір – п’єса «Волиншик зі 
Стракониць» (1847 р.) – обійшов сцени багатьох театрів Європи. Він був і політичним діячем, написав текст до 
національного гімну Чехії, брав участь у засіданні рейхстагу в Кремсі, яке надало конституцію його країні
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Понад 60 драм і комедій створив засновник чеської національної комедії В. Кліунер (1792–1859 рр.).  
 

 
 

Рис. 15.62. Йозеф Каєтан Тил – чеський драматург й актор,  
автор тексту до національного гімну Чехії 

Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki. 

 
У кінці XIX – на початку XX ст. продовжує розвиватись улюблений у Чехії ляльковий театр. Видатним 

«лялькарем» на початку XX ст. був Індржих Весели (1885–1939 рр.), діяльний організатор лялькових театрів, 
виставок, з’їздів. За його участі в 1903 р. відбувся перший з’їзд працівників лялькових театрів. Із 1911 р. він 
очолював союз «Друзів лялькового театру». 
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На початку ХХ ст. працювали Чеський національний театр і Міський театр на Виноградах (заснований у 
1907 р.) у Празі, Національні театри у Пльзені й Брно, Міський театр у Брно та ін. Однак постійні театри були 
тільки в найбільших містах, провінцію ж обслуговували бродячі театральні трупи. За ініціативою Комуністичної 
партії, розширювалася мережа робітничих самодіяльних колективів. У 1920 р. виник театр «Революційна 
сцена», із 1921 р. діяв театр «Соціалістична сцена». У 1925 р. режисер Й. Гональ заснував Звільнений театр, 
репертуар якого спрямований проти буржуазного ладу
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Національному театрі – панував експресіонізм (режисер К.-Р. Гілар). Найзначнішими були постановки п’єс        
К. Чапека. В опері Національного театру, якою керував Отакар Острчіл, збережено кращі традиції 
національного оперного мистецтва, здійснено низку постановок опер композиторів Б. Сметани, З. Фібіха та ін. 

У 1933 р. Е. Буріан створив  театр, названий ним «Д-34» (чеською мовою театр – дивадло). Прагнучи 
підкреслити прогресивність театру, Е. Буріан назвав його в 1933 р. театром 1934 р. і, відповідно, міняв назву 
щорічно. Режисер прагнув створити музично-ліричний спектакль із широким зверненням до фантастики й 
символіки. Основні відвідувачі театру Буріана – інтелігенція та студентство. Для непідготовленого глядача 

його «експериментальні уявлення» інколи були складні.  
Яскраву сторінку в історію чеського акторського мистецтва 1920–30-х рр. вписали своєю творчою 

діяльністю актриса великого дарування, яка володіла багатим талантом перевтілення в комічних і трагічних 
ролях, Марія Гюбнерова, а також актори В. Видра, Я. Пруха, Л. Досталова, Ф. Смолік, Р. Наськова,                          
Б. Закопал, О. Пенічкова, З. Штепанек та ін.  

Значну роль у розвитку чеського лялькового театру відіграв доктор Індржих Весели, з ініціативи якого 
створено міжнародне товариство театрів маріонеток і почалося видання журналу «Чеський лялькар». Серед 
кращих лялькових театрів того часу – театр «Лялькове царство» на чолі зі скульптором Войтою Сухардою й 
ляльковий театр, керований доктором Я. Маліком. У 1920–1930-ті роки яскраво розгорнувся талант 
найбільшого майстра чеського лялькового театру Йозефа Скупа. Відомі створені ним лялька Кашпарек – 
веселий дотепний слуга, ніяковий і придуркуватий перед господарем, а насправді тямущий і меткий; 
сатиричний образ обивателя Спейбла та його синочка; лялька Гурвінек – легковажний, але меткий і зухвалий 
хлопчисько, який обдурює свого тата; інші лялькові образи. У 1930 р. Й. Скупа у Пльзені заснував перший у 
світі сучасний професійний ляльковий театр. На той час головні персонажі лялькового дійства – Спейбл і 
Гурвінек – уже користувалися популярністю, адже їхні вистави добре знали за аматорськими показами в 
пивницях і кабаре міста. Трупа театру була пересувною. У 1945 р. театр засновано в Празі, де тоді 
розміщувалася театральна трупа. Нині Театр Спейбла й Гурвінка (чес. Divadlo Spejbla a Hurvínka)  є 
найстарішим ляльковим театром у світі, одним із найвідоміших у країні та Центральній Європі (рис. 15.63). 

 

 
 

Рис. 15.63. Театр Спейбла й Гурвінка в Празі 
Джерело : http://uk.wikipedia.org/wiki. 

 
Подальший розвиток театрального мистецтва припадає на другу половину ХХ ст. Якщо до війни в Чехії 

був один ляльковий театр, то в повоєнні роки їх кількість зросла до 11. Створюються й нові театри, зокрема 
Реалістичний театр, театр сатири – у Празі та ін. У 1960-х р. виникли експериментальні театри малих форм – 
«Чиногерні клуб» (Прага), театр «Епсілон» (Ліберець) та ін. Серед відомих театральних діячів цього часу –           
Е. Буріан, В. Видра, Д. Прух. Провідними акторами в 1970–80-ті рр. були О. Крейча, Ф. Смолік, Я. Пруха,                
З. Штепанек, К. Май, В. Фабіанова, В. Загорський та ін. Найвідоміші режисери цього часу – це М. Махачек,         
К. Палоуш, К. Новак, Я. Плескот і театральні художники – Й. Свобода, Ф. Трестер, Л. Виходіл
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Незважаючи на надмірну ідеологізацію, яка панувала тоді в чеському суспільстві, у театральному 
мистецтві зберігався високий рівень художньої майстерності. Його характер визначався творчим пошуком 
численних театрів-студій малих форм як у Празі, так і в інших містах, де ставили навіть п’єси В. Гавела. 
Тодішній чеський театр продовжував успішно розвивати екстремальні театральні форми. Так, 
авангардистськими колективами, добре відомими за межами країни, були театри «Дівадло на провазку» в 
Брно і «На забрадлі» в Празі, який поставив досить дисидентську п’єсу В. Гавела. Легендою чеського 
національного театру є Отомар Крейча (1921–2009 рр.) (рис. 15.64) – актор театру й кіно, театральний 
режисер, засновник театру «За воротами» (чес. Za Branou) в Празі.  

Під час революційних змін у листопаді 1989 р. театральні діячі разом зі студентами організували 
Громадянський форум, який відіграв вирішальну роль у падінні одноосібної влади комуністичної партії. Не 
випадково драматург Вацлав Гавел став президентом Чехословаччини, а пізніше ‒ Чеської Республіки.   

В останні два десятиліття чеське театральне мистецтво перебуває на підйомі. Найпопулярніший жанр 
театральних постановок – мюзикли, у яких разом із відомими акторами ролі виконують й естрадні «зірки». 
Серед найуспішніших постановок ‒ мюзикли «Гамлет», «Старики на збиранні хмелю» (римейк відомого 
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кінофільму 1960-х рр.), «Русалочка», «Жанна д’Арк» та ін. Проте й класичні театральні форми не здають 
своїх позицій. Сьогодні лише в Празі працюють, окрім Національного, «Народний театр», «Чорний театр», 
«Театр маріонеток», театр «Спіраль», «Становий театр», театри «Міленіум», «Театр на Забрадлі» та низка 
інших. Серед театральних діячів варто назвати режисера Юрая Деака, який у 2004 р. змінив Ондржея 
Гавелку на посту режисера «Театру на Забрадлі»; володаря «Оскара», режисера Іржі Менцеля; 
театрального режисера й художника, а також сценариста, автора костюмів та декорацій і навіть танцівника 
Петера Лебла; акторів Ярослава Кепку, Зузану Дюрдинову, Іветту Бланаровичову, Яна Реваї, Даніелу 
Шинкорову, Йозефа Зиму та ін. 

 

 
 

Рис. 15.64. Легенда чеського театру Отомар Крейча 
Джерело : http://images.yandex.ua/yandsearch?text. 

 

Театральна сцена початку ХХІ ст. в Чехії являє собою неоднозначну картину. Вона включає драму, 
оперу й балет, а також пантоміму, чорний театр, ляльковий театр й дуже популярні останнім часом мюзикли. 
Найпоширенішою формою театрального мистецтва є драма. За даними Чеського статистичного інституту, 
щорічно з усіх зіграних вистав усіма театральними трупами країни, 54 % складають драматичні спектаклі

644
. 

Специфічною драматичною сценою є театр «АРХА» (Прага), який представляє як власні художні вистави, 
так і спектаклі чеських та зарубіжних театральних колективів, які гастролюють.  

Кількість театрів у країні останнім часом збільшилася зі 101 у 2003 р. до 153 у 2012 р., із них 41 ‒ 

національний, або державний. Причому кількість державних театрів і постійно діючих сцен у них щорічно 
зменшується. Водночас загальне число постійно діючих сцен у всіх театрах зростає за рахунок створення 
нових театрів, які не підпорядковуються державним структурам (рис. 15.65). У 2012 р. в усіх театрах вона 
становила 166. Щорічно зростає також фінансування театральної й музичної діяльності мистецьких 
колективів. Так, у 2010 р. обсяги видатків на театральну діяльність становили 843 млн чес. крон із 
державного бюджету й 3072 млн чес. крон із місцевих бюджетів. 

 

 
 

Рис. 15.65. Кількість постійно діючих сцен  
у театрах Чеської Республіки у 2000–2011 рр. 

 
Найбільшу кількість театрів сконцентровано в Празі, де діє 83 театри різного профілю. На другому місці 

за їх чисельністю перебуває Південночеський край, де функціонує 21 театр. Найменше театрів працює в 
Пльзеньському краї й Височіні (по два), а також в Оломоуцькому, Пардубецькому, Карловарському та 
Краловеградецькому краях (по три). 

До найвідоміших чеських оперних театрів належать Національний театр (Прага), Державна опера 
(Прага), Національний театр у Брно й Моравсько-Сілезький національний театр в Остраві, празькі 
драматичні театри «Театр под Пальмовкоу» (Divadlo pod Palmovkou) і «Дейвіцький театр» (Dejvicke divadlo), 
а також сатиричні театри малих форм «Семафор» (Semafor) і «Жижковський театр Яри Ціммрмана». 
Найулюбленішим чеським театром є ляльковий театр Спейбла і Гурвінка (Divadlo Spejbla a Hurvinka) в Празі. 
Часто відвідують також театри в крайових центрах країни. Державний оперний театр – один із найстаріших 
театрів у Празі, перший концерт на його сцені поставлено в 1888 р. (рис. 15.66). За довгі роки існування на 
його сценах виступало багато зірок світового оперного й балетного мистецтва. У театрі традиційно щорічно 
проводять фестивалі «Празька весна» та «Празька осінь».  

Загальна кількість глядацьких місць у театрах країни перевищує 36,8 тис., у тому числі в державних – 
22 тис. місць. Щорічно зростає чисельність поставлених вистав, яка у 2009 р. становила 2360

645
. У 2012 р. їх 

кількість зросла до 2827. У розрахунку на 10 тис. жителів найбільше глядацьких місць сконцентровано в 
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Празі (136 у 2011 р.), що майже в чотири рази більше від середньодержавного показника (36 місць). У 
Південноморавському краї цей показник становить 44 місця (друге місце в ЧР). У всіх інших краях він менший 
за середньодержавний показник, а найменше його значення зафіксовано в краї Височіна (шість місць). 

 

 
 

Рис. 15.66. Державний оперний театр у Празі 
Джерело : http://www.travelprague.cz/prague-hotel-421.html. 

 
У 2012 р. в країні здійснено 12,5 тис. постановок у державних театрах і 15 тис. – в інших театрах. Основну 

частку (понад 70 %) поставлених вистав складають драматичні, лялькові й оперні постановки. На рік 
відбувається понад 500 прем’єр (у 2012 р. – 671). Це переважно драматичні й балетні твори та лялькові 
вистави. Провідні чеські театри здійснюють також свої постановки за кордоном під час зарубіжних гастролей. 
Проте кількість постановок за кордоном останнім часом зменшилася й у 2012 р. становила 779 (1128 ‒ у                 

2005 р.). Також зменшилася кількість театральних постановок зарубіжних театральних колективів на сценах 
державних та інших театрів Чехії, 159 – у 2012 р., 270 – у 2005 р. Кількість відвідувачів державних театрів 

щорічно останнім часом становить понад 3,4 млн осіб, проте має тенденцію до зменшення. Якщо у 2000 р. 
кількість відвідувачів становила 4,4 млн осіб, то у 2012 р. вона скоротилася до 3,44 млн осіб.  Заповнюваність 
театральних місць у державних театрах ‒ близько 80 %.   

У Чеській Республіці театральні кадри готують Академія мистецтв у Празі з навчальним театром «Диск» 
(заснована в 1945 р.), театральні факультети Академії музикального мистецтва (Прага) й Академії музики    
ім. Яначека (Брно) та ін. 

15.8. Кіно 
 

У кінці XIX в. в Чехії з’явився новий вид мистецтва – кіно. Перші публічні сеанси кінематографа братів 
Люм’єр і кінетоскопа Т. Едісона відбулися в 1896 р. у Празі, Пльзені, Карлових Варах і Таборі. У 1898 р. на 
виставці архітектури та інженерної справи архітектор та фотограф Ян Кршиженецький демонстрував перші 
зняті ним вітчизняні документальні фільми «Пожежники», «Закладка фундаменту під пам’ятник Палацькому» 
й ін., а також ігрові сценки. Сценаристом, режисером і виконавцем цих фільмів був популярний чеський комік 
Й. Шваб-Малостранський. Завдяки ентузіазму Я. Кршиженецького чеська кінематографія стала інтенсивно 
розвивалася, проте вийти в число передових європейських кінематографій їй перешкоджали насамперед 
суспільно-політичні умови (до 1918 р. Чехія входила до складу Австро-Угорщини), а також нестача 
матеріально-технічних засобів і професійно підготовлених кадрів. Перший постійно діючий кінотеатр 
засновано в 1907 р. в Празі. Його власник ‒ піонер чеської кінематографії Віктор Понрепо. 

Cистематичне кіновиробництво почалось із заснуванням у 1911 р. першої кінофірми «Кінофа», у 1912 р. 
– фірм «Ілюзіон-фільм» й «Асум». Ініціатори їх створення – А. Пех, Ф. Тихий, А Яловєц, Й. Брабец, 
А. Седлачкова, М. Урбан. Фірми знімали переважно хроніку та документальні фільми, а також  ігрові картини. 
У 1913 р. «Ілюзіон-фільм» екранізував п’єсу Л. Строупежніцького «Погана кров» (Е. Візнер). Фірма «Асум» 
поставила кінофільми «Кінець любові», «Продана наречена», «Естрелла». У роки Першої світової війни  
виробництво фільмів майже припинилося. Найбільш удалий фільм цього періоду – «Золоте сердечко» 
(А. Фенцл).  

Після проголошення незалежності Чехословаччини в 1918 р. з’являються професійні студії, у моду 
увійшли націоналістичні фільми (наприклад «Святий Вацлав» режисера Яна Колара, 1929 р. та ін.). 
Більшість фільмів ‒ пригодницькі й детективні стрічки, псевдонародні комедії під загальною назвою 

«конделиківщина» («Батько Конделик та наречений Веймара», 1926 р.). Значний розвиток чеська 
кінематографія отримала в 1920–1930-х рр. Актриса Анні Ондракова в цей час стала кінозіркою європейської 
величини (рис. 15.67). Тільки за п’ять років із 1920 до 1924 р. кількість кінотеатрів збільшилася з 542 до 818, 
проте в них демонструвалися переважно зарубіжні фільми. Молодому чеському кіномистецтву доводилося 
відстоювати право на існування. У 1920 р. в результаті злиття двох найбільших прокатних контор – 
«Амерікенфільм» і «Біографія» – виникає кінематографічна фірма «АБ», яка через рік побудувала першу в 
Чехії кіностудію на Винограді в Празі. Тут знімали свої фільми найбільші виробничі кінофірми того часу         
«Бр. Дегл», «Вітеб», «Пронакс», «Прага» й ін. У перший період розвитку чеського кіно спостерігається 
широке поєднання професій. Наприклад, режисер В. Біновец (у минулому ‒ комерсант) був сценаристом та 

актором. Режисер А. Новотни став одночасно оператором і сценаристом. Більшість режисерів прийшла в 
кіно як аматори, часто не маючи ніякого досвіду. Деякі поєднували роботу в кіно з роботою в театрі                        
(Й. Ровенскі, Кокейсл, Мизет). Працювали в кіно й театральні актори – Власта Буріан, Еммануїл Фіалу,                    
Й. Шваб-Малостранський, Карел Нолл, Ярослав Войта та ін. 

Характерна особливість чеських фільмів тих часів – відмінна операторська робота. Оригінальна 

композиція зйомок, любов до народного мистецтва – ці якості властиві творчим роботам таких операторів, як 
Індржіх Бріхта, Отто Геллер, Вацлав Віх, Карел Дегл, Ян Сталліх. У 1921–1922 рр. з’явилося декілька фільмів 
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за творами чеських класиків: «Бабуся» (Б. Нємцової), «Хрест у струмка» (К. Світлої) і «Цигани» (К. Махи). 
Більшість екранізацій класичних творів здійснено фірмою «Інститут фільму», яка незабаром припинила своє 
існування. 

 
 

Рис. 15.67. Знаменита чеська кіноактриса 1930-х років  
Анні Ондра (Анна Софія Ондракова) 

Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

  
У 1922 р. вийшов закон про квоту, який зобов’язував прокатників іноземних фільмів субсидувати 

постановку вітчизняних картин (на п’ять іноземних фільмів випускати в прокат один чеський). Пізніше 
встановлено ліцензію на ввезення фільмів. Водночас публікується закон про авторське право в кіно. 
Основним автором фільму став режисер. У 1931 р. фірма «А-Б» збудувала в Баррандові під Прагою студію 
«Баррандов-фільм», яка за технічним оснащенням стала однією з найбільш потужних у Європі (рис. 15.68). 
Засновниками студії були Вацлав і Мілош Гавели – батько й дядько першого чеського президента після 
розділу Чехословаччини Вацлава Гавела

646
. Якщо в кінці 1920-х р. щорічно випускалося близько 30 фільмів, 

то перед Другою світовою війною їх кількість зросла до 41. Історична картина «Будівничий Храму» (1920 р., 
режисери ‒ Карел Дегл, Антонін Новотни), соціальна драма «Еротикон» (1929 р., режисер – Густав Махати), 
мелодрама «Органіст церкви св. Віта» (1929 р., режисер ‒ Мартін Фріч) стали вершиною чеського німого 
кіно

647
. Серед режисерів німого кіно – К. Антон, Г. Махати, В. Кубасек та ін.  

 

 
 

Рис. 15.68. Кіностудія «Баррандов-фільм» у Празі 
Джерело :  http://czgo.ru/istoriya-cheshskogo-kino. 

 

У 1930-х рр. з’явилися ліричні фільми («Еротикон»  Г. Махати, «Спекотне літо» Ф. Чапа й В. Кршки). Із 
появою звуку (перший фільм «Коли плачуть струни», 1930 р.) утвердилася гротескно-фантастична комедія 
(«Пудра і бензин», «Гаманець і життя» Й. Гонзла та ін.). Провідними режисерами цього періоду стали Мартін 
Фріч, Карел Ламач і Густав Махати. Кінокомедія К. Ламача «Імперсько-королівський польовий маршал» мала 
великий успіх і засвітила нову комедійну кінозірку Власта Буріана.  

У міжвоєнні роки розвивається науково-популярне й документальне кіно. Створено декілька фірм із 
виробництва популярних фільмів: «Каменіус-фільм», «Орбісфільм», «Електафільм». Перші дві фірми 
незабаром припинили своє існування, оскільки без державної дотації науково-популярна кінематографія 
розвиватися не могла. Третя фірма – «Електафільм», крім прокату фільмів, випускала журнал хроніки 
«Електажурнал», який із 1925 р. став регулярно з’являтися на екранах Чехословаччини. У документальному 
кіно працювали оператори Д. Дегл, Й. Буланек, Я. Блажек, М. Віх, О. Геллер, В. Гануш, Ю. Beгрихт, Ф. Печінка, 
Д. Пліцка, Я. Рот, Я. Сталліх, Й. Стршеха, Я. Тузар. Склалася національна школа цього виду мистецтва. 
Знято фільми, відзначені високою художністю. Поетичність поєднувалася з цікавістю до фактів 
повсякденного життя та із їх соціально-політичним осмисленням. Режисер А. Гакеншмід поставив 
експериментальні фільми «Безцільна прогулянка» і «В Празькому граді». Й. Вайс зняв вишукані за ритмом та 
пластикою поетичні фільми «Дайте нам крила» і «Над Лужицею світить сонце», а також публіцистичний 
пристрасний фільм про селян Закарпатської України «Пісня про сумну землю».  

Тридцяті роки ХХ ст. – це період, коли поєднувалися «чеський модернізм» і комерційне мистецтво. До 
1938 р. в країні нараховувалося 1824 кінотеатри із загальною кількістю місць понад 600 тисяч. Щорічно 
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знімали близько 80 фільмів
648

. Найпопулярнішими кінофільмами в ці роки були «Екстаз» Густава Махати та 
«Ріка» Йозефа Ровенскі й ін. Серед провідних виконавців ролей виділялися Власта Буріан (рис. 15.69), Гуго 
Гаас, Адіна Мандлова, Ліда Баарова та ін. Популярним був комічний дует Веріха та Восковца, які брали 
приклад із Чарлі Чапліна й Бастера Кітона. Деякі з їхніх фільмів – «Гроші або життя» (1932 р.) і «Світ 
належить нам» (1937 р.) – особливо популярні. 

 
 

Рис. 15.69. Відомий чеський театральний і кіноактор Власта Буріан 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 
У роки Другої світової війни виробництво фільмів скоротилося (у 1942 р. до 10). Екранізувалися твори 

національної літератури, розважальні комедії, «костюмні» фільми: «Добрий Валентин» та «Експеримент» 
(М. Фріч), «Я зараз прийду» і «Щасливої дороги» (О. Вавра). Деякі режисери й художники стали жертвами 
нацистської окупації країни. 

Після закінчення Другої світової війни відбулася націоналізація чеського кіно. Чотири наступних 
десятиріччя виробництво, імпорт і поширення фільмів у країні перебували під державним контролем. У     
1945 р. одним із керівників кіностудії «Баррандов» Отакаром Вавра засновано Празьку кіношколу, яка 
здійснила суттєвий вплив на розвиток чеського кіно в майбутньому. Празька школа кіно стала для молодих 
режисерів 1960-х років школою свободи, яка представила сотні фільмів і творчі індивідуальності. У 1947 р. в 
Празі засновано факультет кіно й телебачення Академії музикального мистецтва, відомий як FAMU. Перший 
чеський кольоровий фільм «Ян Рогач із Дуба» знято в 1947 р. режисером Владіміром Борскі. 

Із кінця 1940-х і в 1950-х рр. утвердилася нова орієнтація чеського кіно, яка виразилась у зверненні до 
нових ідей, розширенні й оновленні тематики. У 1946 р. з фільмами «Надлюди» В. Вассермана, «Герої 
мовчать» М. Цикана, «Люди без крил» Ф. Чапа в чеське кіно увійшла антифашистська тема, однак однією з 
головних у повоєнні роки стала тема Другої світової війни. Безпосередністю зображення картин війни, 
характерів героїв відзначено фільми «Люди без крил» (Ф. Чап), «Прикордонне село» (Й. Вайс, у радянському 
прокаті цей фільм відомий під назвою «Украдена межа»). Узагальнений образ жорстокої війни створено у 
фільмі «Герої мовчать» (М. Цикан); психологічний і моральний аналіз військового часу поданий у фільмах 
«Німа барикада» (О. Вавра), «Пастка» (М. Фрич), «Життя, поставлене на карту», «Ромео, Джульєтта і 
пітьма» (Й. Вайс), «Того разу нa Різдво» (Д. Кахіні) та ін. У 1960-ті роки розкриття цієї теми зосереджувалося 
більше на зображенні жертв, ніж на героїчних подіях історії. Рух Опору, Празьке повстання 1945 р. отримали 
висвітлення в епічній трилогії О. Ваври «Дні зради», «Соколово» й «Визволення Праги», «Сіріус» і «Тіні 
спекотного літа» (Ф. Влачила), «Світанок тривав всю ніч» (В. Матейко) та ін. Із перших повоєнних років у 
чеському кіно розвивається тема сучасності. З’явилися фільми «Де здається квартира?» і «Пан Новак» 
(Б. Земан). Проблему відповідальності ученого-атомника за використання свого винаходу піднято у фільмі 
«Кракатіт» (за Чапеком, О. Вавра). У жанрі комедії працював М. Фріч, який поставив насичені народним 
гумором фільми «Пекар імператора» й «Імператор пекаря». Знімались історичні фільми – «Гуситська 
трилогія» О. Ваври: «Ян Гус», «Ян Жижка», «Проти всіх»; біографічні фільми «Посланець світанку», 
«Міколаш Алеш» і «Молоді роки» (В. Кршка). Велика увага приділялась екранізації народних казок («Горда 
принцеса» Б. Земана та ін.). 

Із середини 1960-х рр. чеська культура почала здобувати свободу. У кіно це проявилось у появі фільмів, 
які свідчили про назріваючу кризу: «Каріатида» (П. Юрачек), «Про свято і гостей» (Я. Нємец), «Всі добрі 
земляки» (В. Ясни). Невдоволення суспільно-політичним становищем у Чехії особливо яскраво проявилось у 
фільмах 1968–1969 рр.: «Дезертири і мандрівники», «Траурне торжество», «Убита неділя» та ін. Кінофільм 
В. Ясни «Ось прийде кіт» (1963 р.) отримав приз на Каннському кінофестивалі. Картину О. Ліпського 
«Лимонадний Джо» нагороджено на фестивалі в Сан-Себастьяні. У 1968 р. фільм Іржі Менцеля «Село моє 
центральне» отримав престижну премію Американської кіноакадемії «Оскар». Народилася чеська «нова 
хвиля» в кінематографі, якою зацікавився світ. Чеські режисери тоді були одні з небагатьох, які собі 
дозволяли говорити про актуальні проблеми. Їхні фільми часто не вписувалися в концепцію соціалістичного 
реалізму. Для творчості режисерів «нової хвилі» характерна різноманітність жанрів: лірика, комедія, 
трагікомедія, гротеск, історичне й військове кіно

649
. У 1960-ті рр. на кіностудії «Баррандов» свої фільми 

знімали такі найкращі чеські режисери, як Вєра Хітілова (рис. 15.70) (кінофільм «Маргаритки»), Іржі Менцель, 
Евальд Шорм, Іван Пассер, Мілош Форман та ін.

650
. У цей період деякі чеські фільми отримали декілька 
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премій Оскара («Магазин на площі» (1965 р.) Яна Кадара й Ельмара Клоса й «Поїзди особливого 
призначення» (1966 р.) Іржі Менделя). 

 

 
 

Рис. 15.69. Вєра Хітілова – знаменитий чеський кінорежисер і сценарист 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki. 

 
Після  поразки «Празької весни» чеське кіно перетворюється на «провідника передових ідей». Основне 

місце займають фільми про робітників («Цілком порядні чоловіки», Й. Режуха) і селян («Шлях жінки», 
Д. Кодай), стосунки в родині та виховання молоді («Вітер у кишені» Я. Соокупа, «Лукаш» О. Коссека). Велике 
місце займають екранізації «Гасові лампи», «Дим картоплиння» Ф. Влачила, «Помічник» З. Загона.  У цей 
період набула світового визнання творчість чеського кінорежисера М. Формана, автора фільму «Політ над 
гніздом зозулі» й ін. Премією «Оскар» відзначено фільм М. Формана «Амадеус» про життя Моцарта, що 
знімався переважно в Празі.  

У 1970–1980-ті рр. створено стрічки, у яких глибоко осмислено національну історію й сучасність: «Дні 
зради» (1974 р.), «Соколово» (1975 р.) та «Визволення Праги» (1976 р.), зняті режисером О. Ваврою.  

Значний розвиток отримали чеські мультиплікаційні фільми. Перші кроки у сфері мультиплікації 
зроблено графіком К. Додалом  та його співробітницею Г. Тирловою в 1930-ті рр. У 1935 р. засновано 
приватне товариство АФІТ, яке об’єднало молодих талановитих художників. Після 1945 р. вони склали 
бойове ядро творчого колективу студії мультиплікаційного кіно. Серед них – Й. Брдечка, Б. Пояр, С. Латал, 
Я. Кандл, Е. Гофман та ін. За їхньою ініціативою ще в кінці війни АФІТ створило перший чеський мальований 
фільм «Весілля в кораловому морі». У 1945 р. виникла студія мультиплікаційного мальованого кіно, яку 
очолив Й. Трнка, а в 1946 р. – студія об’ємної мультиплікації. Із кінця 1940-х – початку 1950-х рр. складається 
чеська школа мультиплікації (насамперед лялькової). Засновники й класики цього виду мистецтва – режисер 
Й. Трнка, Г. Тирлова, К. Земан. У 1947 р. Й. Трнка поставив фільм «Шпалічек» («Чеський рік»), відзначений 
глибоким знанням  фольклору, народних звичаїв та обрядів. Найбільші популярні фільми Й. Трнки – «Баяя» 
(за Б. Нєцовою), «Старовинні   чеські   оповіді» (за А. Їрасеком). Серед інших його відомих фільмів 1950–
1960-х років ‒ «Пригоди  бравого солдата Швейка», «Пристрасть». У 1948 р. Г. Тирлова, комбінуючи гру 

акторів і ляльок, поставила фільми «Бунт іграшок» i «Колисанка». Великий інтерес викликають її фільми 
«Невдала лялечка», «Паровозик», «Кулька», «Два клубки», «Сніговик», «Собака й небо». К. Земан створив 
серію мультфільмів на актуальні теми суспільного життя з постійним персонажем Паном Прокоуком («Пан 
Прокоук», «Пан Прокоук знімає» та ін.), фільми за мотивами творів Ж. Верна («Згубний винахід»), сім 
фільмів про Синдбада-мореплавця – «Казки тисячі й однієї ночі», «Казка про Гонзіка і Марженку» й ін. У 
1980-х рр. студії Чехії та Словаччини за рік випускали 45–50 художніх фільмів, у т. ч. близько 35 – студія 
«Баррандов», дитячі фільми ‒ студія в Зліні. 

Після Оксамитової революції 1989 р. розпочався період відродження чеського кіно. У фільми 
повернувся дух сюрреалізму епохи «нової хвилі» чеського кінематографа 1960-х років. На початку 1990-х 
почалася поступова приватизація кінопромисловості. Першим фільмом, знятим за межами державної 
монополії, був «Танковий батальйон» (1991 р., режисер – Віт Олмер), випущений компанією «Bontonfilm». У 

1992 р. засновано Державний фонд підтримки й розвитку чеської кінематографії. 
У 1990-ті рр. прийшло нове покоління режисерів, таких як Ян Сверак, Ян Гржебейк, Саша Гедеон, Петр 

Зеленка й Давід Ондржічек. На межі століть з’явилися перші фільми, зняті як відео, у тому числі «Любов 
зверху» (2002 р., режисер ‒ Петр Марек). Найбільшого успіху досяг у 1990-ті роки фільм режисера Яна 

Сверака (рис. 15.71) «Коля» (чес. Kolja), який у 1996 р. отримав «Оскара» в номінації найкращий зарубіжний 
фільм. 

 
 

Рис. 15.71. Ян Сверак – один із найуспішніших сучасних  
чеських кінорежисерів, актор, продюсер і сценарист 

Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 
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На початку ХХІ ст. чеський кінематограф зміцнів. У Чехії знімали серіали, наприклад на модну медичну 
тему: «Лікарня на окраїні міста» та «Лікарня на окраїні міста через 20 років». Нині виробництво 
повнометражного кіно в Чехії добре налагоджено. Щорічно кінокомпанії країни випускають у середньому до 
15 фільмів. Кінематограф має як приватних інвесторів, так і підтримку від держави. Державну підтримку у 
вигляді грантів розподіляє Фонд для підтримки чеського кінематографа. На початку ХХІ ст. чеський фільм 
режисера Ф. А. Брабца «Крисолов» (2002 р.) занесений до книги Гіннеса як такий, що знятий за найкоротший 
час, за один день. 

У новому тисячолітті чеське кіно не втратило своєї оригінальності й гумору. Зокрема, фільм Петра 
Зеленки «Хроніки звичайного безумства» на XXVII Міжнародному Московському кінофестивалі у 2005 р. 
отримав приз Гільдії кінокритиків. Нині в Чехії виробництво кінофільмів відзначається низькою собівартістю, 
тому країна залишається однією з провідних виробників кінофільмів у Європі. Серед нових кінофільмів 
популярними стали «ХХХ» (2002 р.), «Ідентифікація Борна» (2002 р.), «Блейд 2» (2002 р.), «Ван Хельсінг» 
(2004 р.), «Хеллбой» (2004 р.), «Хроніки Нарнії» (2005 р.), «Брати Грімм» (2005 р.) та ін.

651
. 

Серед сучасних чеських кінематографістів найвиразнішими фігурами є Ян Сверак, творча пара Яна 
Гржебейка й Петра Ярховського (їхній фільм «Ми повинні допомагати один одному» номінований на премію 
«Оскар» у 2000 р.), Саша Гедеон (номінація на Європейську премію за фільм «Повернення ідіота»), Петер 
Зеленка (перемога на Карловарському кінофестивалі з фільмом «Рік диявола»)

652
. 

Питання теорії та практики кіно висвітлюють чеські журнали «Film а doba», «Film а divadlo», «Kino», 
«Scéna», «Zábêr», «Filmový prеhled» й ін. Кіномистецтво досліджують у Чеському кіноінституті, при якому 
функціонують кіномузей і фільмотека. 

У Чехії існує Союз драматичних художників, який об’єднує працівників  театру, кіно, радіо та 
телебачення. Творчих працівників готують на  кіно- й телевізійному  відділенні Академії музичних мистецтв  
(ФАМУ). Працюють студія художніх фільмів «Баррандов», студія дитячих фільмів «Злін» у Зліні, Студія 
короткометражних фільмів у Празі та ін.  

У Чехії з 1993 р. Чеською академією кіно і телебачення встановлена головна щорічна національна 
кінопремія «Чеський лев», яку присуджують фільмам, прем’єри котрих відбулися в попередньому році. 
Переможцю вручають кришталеву статуетку Великого чеського лева. Першим фільмом, який отримав цю 
нагороду, була музикальна комедія режисера Яна Гржебейка «Шакали часу» (1993 р.). Драма режисера Яна 
Сверака «Коля» (1996 р.) стала переможницею в шести номінаціях.  

У кінці ХХ – на початку ХХІ ст. ситуація з кіновиробництвом Чехії змінилася. Зокрема, у 2004 р. на 
екранах відбулося всього 14 прем’єр. На показі в Пльзені представлено близько 40 кінопроектів, які 
перебували на стадії підготовки або завершення (таку ж кількість проектів зареєстровано у 2003 р.). Проте це 
становище не відповідає реальному настрою й можливостям чеських режисерів. Згідно з новим законом про 
Державну фундацію кінематографії умови роботи, на думку багатьох людей із кіносвіту, просто «ганебні» й 
вони намагаються добитися змін хоча б на «терпимі». Так, із 40 представлених кінопроектів відбулися 
прем’єри тільки семи з них. 12 робіт просто зникли, причому, найімовірніше, безповоротно. Екранізацію низки 
фільмів відкладено. Деякі продюсери й режисери з року в рік представляють свої проекти з надією, що їм 
удасться знайти інвестора. Найбільш сміливі та продуктивні – дебютанти. Серед 14 прем’єр 2004 р. було 

дев’ять дебютних. Фінансування кіновиробництва та кінопрокату в загальній структурі фінансування культури 
й спорту в країні є невисоким (менше 1 %), проте останнім часом ситуація дещо покращилась і помітне 
зростання залучених коштів на розвиток кінематографії та кіноіндустрії. Так, за даними Чеського 
статистичного управління, у 2010 р. на створення кінофільмів і діяльність кінотеатрів виділено 500 млн чес. 
крон із державного й 585 млн чес. крон із місцевих бюджетів. 

Останнім часом у ЧР зменшується кількість кінотеатрів. Якщо в 1956 р. в країні функціонувало                
2530 кінотеатрів і кіноустановок, то вже в 1995 р. їх чисельність зменшилася до 800, а у 2002 р. ‒ до 665. У 

2009 р. загальна кількість кінотеатрів і кіноустановок становила 735, а у 2012 р. зменшилася до                         
624 (табл. 15.3). Така тенденція зумовлена спадом відвідуваності й закриттям малих кінотеатрів і 
кіноустановок у сільській місцевості, зростанням конкуренції з боку телебачення. Якщо в 1990 р. кінотеатри й 
кіноустановки відвідало 36,4 млн осіб, то в наступні роки відвідуваність помітно знизилася (до 8,4 млн осіб у 
1999 р.). Проте останнім часом вона зросла (13,5 млн осіб у 2010 р.), у 2011 р. – дещо зменшилася, однак у 
2012 р. – знову збільшилася до 11,2 тис. глядачів. Кількість кіносеансів залишається майже однаковою. 
Зростає кількість уперше продемонстрованих кінофільмів чеського виробництва. Динаміку стану розвитку 
системи кінотеатрів країни й показники їхньої діяльності за останні роки відображено в таблиці 15.3.  

На 39 кінофестивалі в Карлових Варах чеську кінематографію представлено фільмом «Чемпіони» 
режисера Марека Найбрта, який, на думку низки кінокритиків, мав найбільші шанси на перемогу. На 40-му 
фестивалі (2005 р.) демонстрували чеський фільм режисера Мартіна Шуліка «Сонячна країна». Це гірка 
комедія про чоловіків, які чинять опір загрозі втратити роботу з рішучістю відстояти свою честь і гордість. У 
межах огляду документальних фільмів держав «Вишеградської четвірки» у 2004 р. відбувся показ картини 
чеського режисера Хелени Тршештікової під назвою «Гітлер, Сталін і я» про долю Геди Ковальової, яка після 
того, як її чоловік був знищений комуністичним режимом, знайшла притулок у Великобританії. У 2005 р. під 
час проведення Літньої школи кіномистецтва в м. Угерське-Градіште демонстрували нові фільми чеської 
кінематографії, серед яких – «Кров зниклого», «Історія звичайного помішання», «Оксамитові вбивці», «Роман 
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для жінок», «Сноубордисти» або «Домовик». Серед відомих чеських режисерів варто назвати Зденека 
Трошку, який зняв багато казок і фільмів. 

Таблиця 15.3 
Динаміка показників діяльності кінотеатрів Чеської Республіки у 2005–2012 рр.* 

 

Показник 2005  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

Кінотеатри загалом, одиниць 530 726 667 735 701 658 624 

 у. т. ч. з одним кінозалом 509 707 643 711 675 632 597 

             з двома й більше кінозалами 21 19 24 24 26 26 27 

Місця в кінотеатрах, тис. місць 154 228 238 240 238 224 212 

Відвідуваність, тис. осіб 9479 12 830 12 897 12 470 13 537 10 790 11 182 

Демонстрація фільмів, тис. кіносеансів 318 354 386 403 399 409 402 

Кількість уперше продемонстрованих 
фільмів, одиниць 

193 218 200 253 243 220 229 

  у т. ч. чеського виробництва 24 29 39 45 37 45 46 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
Із 1946 р. у Чехії проводиться міжнародний фестиваль кінофільмів: у 1946–49 рр. – у Маріанське-Лазнє, 

із 1950 р. – у  Карлових Варах. До 1958 р. фестиваль проводився щорічно (крім 1953 і 1955 рр.), а потім 
через рік, чергуючись із Московським кінофестивалем. Із 1994 р. Карловарський фестиваль знову став 
щорічним. Він проводиться в готелі «Thermal» (рис. 15.72). Головний приз – «Кришталевий глобус». Декілька 
фільмів відзначаються спеціальними  призами. Так, на 39-му фестивалі (2004 р.) вручено Спеціальний приз 
Міжнародного журі «За значний художній внесок у світовий кінематограф», призи за режисуру й краще 
виконання чоловічої та жіночої ролей. Відзначено фільми-переможці в категоріях «Документальні фільми» й 
«На схід від Заходу». Крім призів, що вручаються офіційним Міжнародним журі, на фестивалі вручаються 
традиційний приз Екуменічного журі, а також призи глядацьких симпатій (установлений чеською газетою 
«Право»), «Дон Кіхот» (установлено Міжнародною асоціацією кіноклубів), «Незалежна камера» 
(установлений Чеським телебаченням). Усього на 39-му фестивалі (2004 р.) у Карлових Варах відбулися 
покази 416 фільмів, на 40-му (2005 р.) – 260, а у 2011 р. на 46-му – 304. У 2013 р. на цьому фестивалі  
представлено 370 кінофільмів. У 2004 р. у Карлових Варах відбувся міжнародний кінофестиваль 
студентських фільмів Fresh Films Fest, організатори якого поставили за мету продовжити традицію зустрічей 
студентів і викладачів інститутів кінематографії зі всього світу.  

 

 
 

Рис. 15.72. Готель «Thermal» – штаб-квартира Карловарського  

кінофестивалю в Карлових Варах 
Джерело : http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3% 

AD_filmov%C3%BD_festival_Karlovy_Vary. 

 
Крім Карловарського, у Чехії проводяться й інші кінофестивалі, зокрема, празький ‒ «Дні європейського 

кіно». У програмі ХІІ фестивалю (2004 р.) було 34 повнометражних і 21 короткометражний фільм. Покази 
відбувалися не тільки в Празі, а й у Брно, Чеське Будейовіце, Оломоуці та інших містах Чехії. Із 1999 р. у 
Празі проводиться щорічний міжнародний фестиваль документальних фільмів про права людини «Один 
світ» (чес. Jeden Sět) (рис. 15.73). Це найбільший кінофестиваль такого виду у світі. У його програму входить 
традиційний конкурс-показ, представлення робіт різних тематичних напрямів: «Один світ дітям», «Прийняття 
відмінностей», «Поважні немолоді» та ін., а також нагородження щорічною премією «Гомо Гоміні» за успіхи в 
захисті прав людини. У 2006 р. цей фестиваль отримав Особливе згадування в ЮНЕСКО за свій внесок у 
просування прав людини й пацифістську освіту. У Пльзені у 1968 р. вперше відбувся Фестиваль чеських 
фільмів. Після 1970 р. він не проводився, проте з 1990 р. його знову відновлено, а далі він відбувається 
щорічно.  

 
 

Рис. 15.73.  Церемонія нагородження на кінофестивалі  
«Один світ» у 2007 р. за участю В. Гавела 

Джерело :  http://ru.wikipedia.org/wiki. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%25
http://ru.wikipedia.org/wiki
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У м. Угерське-Градіште проводиться традиційна міжнародна Літня школа кіномистецтва, яка є 
«неформальною й некомерційною акцією», «простором» для спілкування діячів кіно та студентів-кінознавців 
із відомими режисерами й сценаристами, для обміну досвідом, а також дає змогу побачити фільми, які не 
йдуть у звичайному кінопрокаті. У програму школи включаються покази декількох сотень художніх і 
документальних фільмів як шедеврів світового кінематографа, так і творів режисерів-початківців.  

Крім показу фільмів, чеські кінофестивалі включають різноманітні суспільні проекти. Так, у межах 39-го 
кінофестивалю в Карлових Варах кожен глядач міг узяти участь у благодійній акції, спрямованій на допомогу 
покинутим дітям. По місту розставлено велотренажери, підключені до динамомашин. Кожен, хто вирішив 
покрутити педалі тренажера, виробляв електрику для карловарського Будинку дитини. У рамках фестивалю 
«Один світ» (2004 р.) у празькому кінотеатрі «Арха» відбувалась акція «Людина в біді», спрямована на 
допомогу мешканцям Намібії. Для цього потрібно було купити одну з іграшок, привезених із цієї країни. 

Отже, чеське кіно пройшло тривалий час свого розвитку й останнім часом успішно розвивається. 
Збільшується кількість нових кінофільмів, знятих чеськими режисерами та операторами. Також зростає 
чисельність відвідувань у чеських кінотеатрах, що засвідчує зростання інтересу чеських громадян до 
чеського й світового кіно.   

15.9. Спорт 
 

Спорт у Чеській Республіці відіграє помітну роль у житті громадян країни та є складовою частиною 
чеської культури. Він має давні традиції на чеських землях і користується сьогодні популярністю серед 
населення країни. Більшість населення республіки у вільний від роботи час відвідує різноманітні спортивні 
клуби і веде активний спосіб життя, проявляючи любов до спорту. Чехи дуже люблять спортивні змагання. У 
країні багато любительських ліг для майже кожного виду колективних спортивних змагань. У Чехії також існує 
багато спеціалізованих видань (газети, журнали, електронні МСІ), які займаються оглядом спортивних новин 
і спортивною аналітикою й пропагують займатися фізкультурою та спортом.  

Початок виникнення спортивних змагань на чеських землях датується XIV ст. за часів панування 
чеських правителів із династії Люксембургів, коли стали проводитися рицарські турніри як попередники 
спортивних змагань. У XVI ст. до списку популярних спортивних змагань додалося катання на ковзанах. У 
кінці XV ст. – на початку XVI ст. проводяться місцеві змагання або, залежно від обставин, спортивні 
поєдинки, які відбувалися в так званих танзалах. Тут аристократи грали в теніс і кеглі, стріляли з лука та 
брали участь в інших спортивних поєдинках.  

До XIХ ст. в Чехії організованого спорту не було, проте після того, як у 1862 р. у Празі організовано 
товариство «Sokol», розпочався сокольських фізкультурний рух і спортивні змагання стали носити 
організований характер. Біля витоків сокольського руху стояли Мирослав Тирш та Йїндріх Фюгнер. Із цього 
часу в інших містах і поселеннях Чехії виникають відділення цієї організації, засновані за зразком Празької 
організації. У регіонах поступово створюють свої структури сокольського руху, які після об’єднання в 1904 р. 
стали Чеським співтовариством «Sokol». Воно входить до найстаріших організацій такого типу у світі
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1899 р. засновано Чеський олімпійський комітет за ініціативою члена Міжнародного олімпійського комітету 
Йїржі Гут-Ярковскі й відомого чеського спортивного функціонера Йозефа Росслера Оржовскі. Розвиток 
сокольського руху сприяв тому, що в 1900 р. представники Чехії як автономної частини Австро-Угорської 
імперії вперше взяли участь у ІІ літніх Олімпійських іграх у Парижі (команда виступала під назвою Богемія), 
де Франшишек Янда-Сук зайняв друге місце на змаганнях із метання диска, ставши першим чеським 
олімпійським призером. У 1919 р. Чеський олімпійський комітет після проголошення незалежності 
Чехословаччини реорганізовано в Чехословацький олімпійський комітет.  

Товариство «Sokol» продовжувало функціонувати й займалося не тільки організацією фізкультури, а й 
характеризувалося досить патріотичними та демократичними ідеями. Товариство діяло навіть у період двох 
світових війн і припинило своє існування в 1948 р. Із цього часу в Чехії проводять спартакіади як масові 
спортивні змагання, хоча перша спартакіада відбулася ще в 1921 р. Спартакіади стали масовою спортивною 
подією в житті країни, яка тісно пов’язувалася з комуністичною ідеологією. У 1943–1945 рр. в умовах 
німецької окупації олімпійський комітет не працював. Тільки в травні 1945 р. олімпійський комітет відновив 
свою роботу як асоціація спортивних товариств і працював до грудня 1951 р., був уключений як відділ до так 
званої Всесторонньої організації фізкультури. У 1952 р. олімпійський комітет стає частиною державного 
комітету з фізкультури й спорту. У 1957 р. відбулася нова реорганізація спортивного руху в країні, у 
результаті якої створено Чехословацький союз фізкультури, у якому олімпійський комітет став функціонувати 
як відділ цього органу. Під час Оксамитової революції олімпійський комітет у листопаді 1989 р. став 
незалежним органом. Після розпаду Чехословаччини в 1993 р. в Міжнародному олімпійському комітеті 
зареєстровано Олімпійський комітет Чехії (чес. – Český olympijský výbor). Олімпійський комітет Чехії нині 
виконує діяльність із розвитку спорту в Чехії. Він ‒ член Міжнародного олімпійського комітету, Європейського 

олімпійського комітету та інших міжнародних спортивних організацій. 
У 1990 р. в умовах демократизації суспільного життя в країні відновлено діяльність організації «Sokol». 

Нині «Sokol» проводить спортивні змагання й заходи з 57 видів спортивних змагань
654

. Діяльність організації 
різностороння, уключаючи проведення спортивних заходів навіть для інвалідів. Нині членами сокольського 
фізкультурного руху в Чехії є близько 200 тис. учасників. Організацією масових спортивних змагань у Чехії 
нині займається Чеська асоціація фізкультури – добровільна федерація всіх спортивних асоціацій, які є 
офіційними організаціями в Чеській Республіці. Чеська асоціація фізкультури включає 70 різних спортивних 
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дисциплін. Її членами є понад 90 спортивних товариств і майже 9,3 тис. спортивних клубів із понад 15 млн 
учасників

655
. Наймасовішими й найсильнішими асоціаціями, які мають найбільші спортивні успіхи, є Асоціація 

легкої атлетики, Богемсько-Моравська футбольна асоціація й Чеська асоціація хокею. Найрозвинутішими 
видами спорту в Чехії вважають хокей і футбол, менше розвинуті баскетбол, волейбол, легка атлетика, теніс 
та ін.   

Спорт у Чехії підтримує держава, проте останнім часом дотації на розвиток спорту й утримання 
спортивних споруд зменшуються. Якщо у 2005 р. з державного бюджету виділено 710 млн крон, то у 2011 р. 
дотація зменшилася до 637 млн крон. Сума дотацій на реалізацію державних програм із розвитку окремих 
видів спорту у 2011 р. становила 218 млн крон, що значно менше, ніж у 2010 р. (313 млн крон). У Чехії 
приватні спортивні асоціації часто підтримують фінансування майбутніх зірок спорту. Головні спеціалісти 
спорту й тренери працюють із молоддю в середніх школах, що зумовило збільшення кількості медалей, 
виграних на молодіжних змаганнях  і подальше заохочення спортсменів на професійних змаганнях за 
кордоном. Перед вступом Чехії до ЄС із 2000 до 2004 рр. в Чехії відбувся бум в інвестиціях для спорудження 
спортивних площадок. Переобладнано багато спортивних залів, щоб вони відповідали світовим стандартам.  

У Чехії добре розвинута сучасна спортивна інфраструктура. У країні діє понад 900 літніх і                    
200 зимових стадіонів, понад 10 тис. спортивних площадок, близько 5,2 тис. спортзалів, 1,3 тис. плавальних 
басейнів, із яких понад 300 – криті. Найбільшу кількість спортивних споруд сконцентровано в Празі, 

Моравсько-Сілезькому й Південноморавському краях. Серед найбільших спортивних споруд виділяються 
Палац спорту «Сазка» в Празі (O2 Arena), який уміщує 18 тис. глядачів, палаци спорту в Остраві, Ліберці, 
Пардубіце, Чеське Будейовіце. Серед футбольних стадіонів найбільший стадіон футбольного клубу 
«Спарта» (Прага), а також Страговський стадіон (площа – 6 га), занесений у Книгу рекордів Гіннеса                   
(рис. 15.74). Страговський стадіон має шість полів із природними й два ‒ зі штучними газонами. Серед інших 

стадіонів виділяють стадіон Generali Арена в Празі, який уміщує понад 20 тис. глядачів, стадіон Евжена 
Росіцкого             (18 тис. глядацьких місць), стадіон на Стінадлех у м. Тепліце (18 тис. місць) та ін.  

 

 
 

Рис. 15.74. Загальний вигляд Страговського стадіону в Празі 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki. 

 
Із початку ХХ ст. представники Чехії беруть активну участь у світових та європейських чемпіонатах і 

змаганнях із різних видів спорту та літніх і зимових Олімпійських іграх. Перший олімпійський успіх Ф. Янда-
Сука на Олімпіаді 1900 р. започаткував медальний залік для Чехії. Із цього часу чеські спортсмени почали 
брати активну участь у майже всіх 30 літніх і 21 зимових Олімпійських іграх. Винятком стали лише три 
Олімпіади. Чеські спортсмени були відсутні на І Олімпійських іграх в Афінах у 1896 р. У 1904 р. на                      
ІІІ Олімпійські ігри в Сент-Луїсі (США) чеські спортсмени не поїхали через брак коштів для поїздки за океан. У 
1984 р. Чехословаччина приєдналася до бойкоту з боку Радянського Союзу, не відправивши в Лос-Анджелес 
(США) жодного спортсмена. 

На літніх Олімпійських іграх у 1900, 1908 і 1912 рр. чеські спортсмени виступали під прапором Богемії, 
незважаючи на те, що такої суверенної держави не існувало. За час виступів на трьох Олімпійських іграх 
спортсмени Богемії завоювали чотири олімпійські медалі (одну срібну й три бронзові). Усі медалі завойовані 
в змаганнях із фехтування, тенісу та легкої атлетики. 

Із 1920 р. на літніх Олімпійських іграх в Антверпені чеські спортсмени представляли самостійну державу 
– Чехословацьку Республіку. Першу золоту олімпійську медаль чехи отримали в 1924 р. на VIII-й Олімпіаді, 
яка відбулася в Парижі. Першим олімпійським чемпіоном став гімнаст Бедржих Шупчик, який переміг у 
гімнастичній дисципліні, що називалася «лазіння по канату без ніг»

656
. На всіх наступних літніх Олімпійських 

іграх чехословацькі спортсмени отримували як мінімум одну золоту медаль. Із 1924 р. (І зимова Олімпіада в 
Шамоні, Франція) чехословацькі спортсмени дебютували на зимових Олімпійських іграх і з тих пір не 
пропустили жодної зимової Олімпіади. Найуспішнішими іграми для чеських спортсменів у міжвоєнний період 
були Олімпійські ігри в Берліні в 1936 р., де чехи отримали три золоті нагороди (табл. 15.4).  

До 1992 р. чеські спортсмени брали участь в Олімпійських іграх під прапором Чехословаччини. Загалом 
за час виступів на Олімпійських іграх (1920–1992 рр.) чехословацькі спортсмени завоювали 168 олімпійських 
медалей – 51 золоту, 57 срібних і 60 бронзових

657
. Найбільше чехословацькі спортсмени завоювали 

олімпійських нагород у змаганнях із гімнастики й легкої атлетики. Найбільші успіхи здобуто чехословацькими 
спортсменами на літніх Олімпійських іграх 1952 р. у Хельсинкі та 1968 р. в Мехіко, де вони завоювали по сім 
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золотих медалей. Найуспішніше чехословацькі спортсмени виступали на зимових Олімпіадах у Ванкувері 
(2010 р.), де чеська ковзанярка Мартіна Саблікова завоювала дві золоті медалі, а також у Греноблі (1968 р.) і 
Саппоро (1972 р.), де чеські спортсмени по одному разу ставали олімпійськими чемпіонами.   

Таблиця 15.4 
Кількість олімпійських нагород, завойованих  

чеськими спортсменами на Олімпійських іграх* 
 

Ігри Золото Срібло Бронза Загалом 

Літні Олімпійські ігри 

1900–1902 як команда Богемії 

1920–1992 як частина команди Чехословаччини 

Атланта-1996 4 3 4 11 

Сідней-2000 2 3 3 8 

Афіни-2004 1 3 4 8 

Пекін-2008 3 3 - 6 

Лондон-2012 4 3 3 10 

Усього 14 15 14 43 

Зимові Олімпійські ігри 

1924–1992 Як частина команди Чехословаччини 

Ліллехаммер-1994 0 0 0 0 

Нагано-1998 1 1 1 3 

Солт-Лейк-Сіті-2002 1 2 0 3 

Турін-2006 1 2 1 4 

Ванкувер-2010 2 0 4 6 

Сочі-2014 2 4 2 8 

Усього 7 9 8 24 

Разом на всіх Олімпіадах 21 24 22 67 

* Складено за: Чехія на Олімпійських іграх [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/ wiki/ 
 
Після розпаду Чехословаччини в 1993 р. Чехія й Словаччина стали посилати на Олімпіади свої окремі 

незалежні команди. Чехія як незалежна республіка вперше взяла участь в Олімпійських іграх у 1994 р. і 
стала учасником усіх наступних зимових і літніх Олімпійських ігор. Загалом спортсмени незалежної Чехії 
виграли 43 комплекти олімпійських нагород на літніх Олімпійських іграх і 24 ‒ на зимових іграх (табл. 15.5). 

Найбільше медалей завоювали легкоатлети і веслувальники на каное. На зимових Олімпійських іграх 
завойовано 24 комплекти нагород, більшість із яких здобуто в хокеї із шайбою, ковзанярському й лижному 
спорті, біатлоні (табл. 15.5). 

Таблиця 15. 5 
Медалі, здобуті спортсменами Чеської Республіки 

на Олімпійських іграх у 1994–2014 рр.* 
 

Вид спорту Золото  Срібло Бронза Усього 

Веслування на байдарках і каное 4 3 3 10 

Легка атлетика 5 1 4 10 

Стрільба 2 3 4 9 

Лижні перегони 1 5 3 9 

Біатлон 0 3 2 5 

Академічне веслування 1 3 0 4 

Ковзанярський спорт 3 1 1 5 

Хокей із шайбою 1 0 1 2 

Сучасне п’ятиборство  1 0 1 2 

Фрістайл 1 0 0 1 

Теніс 0 2 1 3 

Велоспорт 1 0 0 1 

Бокс 0 1 0 1 

Парусний спорт 0 1 0 1 

Веслувальний слалом 0 1 0 1 

Тріатлон 0 0 1 1 

Гірськолижний спорт 0 0 1 1 

Сноуборд 1 0 0 1 

Усього 21 24 22 67 
* Складено за: Чехия на Олимпийских играх [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki. 

 
Протягом 1993–2012 рр. чеські спортсмени найуспішніше виступили самостійною командою на літніх 

Олімпіадах в Атланті (1996 р.) і Лондоні (2012 р.), де здобуто по чотири золоті олімпійські медалі (табл. 15.5). 
На зимових Олімпійських іграх найуспішніше чеські спортсмени виступили на двох останніх зимових іграх. У 
Ванкувері у 2010 р. загалом здобуто шість олімпійських нагород, дві з яких – золоті (табл. 15.5). На зимовій 

Олімпіаді в Сочі у 2014 р. чеські спортсмени завоювали вісім олімпійських нагород, із яких дві медалі були 
золотити (Мартіна Саблікова в ковзанярському спорті та Єва Самкова у сноуборді), чотири ‒ срібними й дві ‒ 

бронзовими. На останніх трьох літніх Олімпіадах від Чеської Республіки брали участь у змаганнях із різних 
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видів спорту щоразу понад 130 спортсменів. На зимових Олімпіадах чеська команда була найбільше 
представлена у Ванкувері у 2010 р. (92 спортсмени). 

Чеські спортсмени – учасники й переможці багатьох світових та європейських чемпіонатів, 

різноманітних міжнародних спортивних змагань із різних видів спорту, рекордсмени світу та Європи. Весь 
світ знає імена відомих чеських спортсменів, таких як Еміль Затопек (рис. 15.75), Ян Желєзни, Яроміл Ягр, 
Домінік Гашек, Вєра Чаславська, Йозеф Масопуст, Петр Чех, Павел Недвед, Роман Шеберле, Мартіна 
Навратілова, Іван Лендл, Мартіна Саблікова, Єва Самкова й ін. 

 

 
 

Рис. 15.75. Видатний чеський легкоатлет Еміль Затопек 
Джерело : http://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_Z%C3%A1topek. 

 
Один із найзнаменитіших чеських спортсменів ‒ Еміль Затопек – легкоатлет, багатократний 

олімпійський чемпіон і рекордсмен у бігу на довгі дистанції (рис. 15.75). Він чотириразовий олімпійський 
чемпіон, який здобув олімпійські перемоги в бігу на 10 000 м на Олімпіаді в Лондоні в 1948 р. та в бігу на 
5000 м, 10 000 м і марафоні на Олімпіаді в Хельсинкі у 1952 р.  Він також є триразовим чемпіоном Європи, 
18-разовим рекордсменом (1949–1955 рр.) на дистанціях від 5000 до 30 000 м. У 1948–1954 рр. він не 
програв жодного старту на 10 000 м, вигравши 38 забігів

658
. У 1949, 1951 і 1952 рр. Е. Затопек визнавався 

«Спортсменом року» у світі за версією ISK. Його дружина, Дана Затопкова (уроджена Інгрова), також була 
відомою спортсменкою, яка завоювала золоту олімпійську медаль на Олімпіаді в Хельсинкі (1952 р.) у 
метанні списа. Вона також дворазова чемпіонка Європи й світова рекордсменка в метанні списа.  

Найбільше олімпійських нагород має уславлена чехословацька гімнастка Вєра Чаславська  (чес. – 

Věra Čáslavská) (рис. 15.76), 7-разова олімпійська чемпіонка, 4-разова чемпіонка світу, багаторазова 
чемпіонка Європи та Чехословаччини в різних видах спортивної гімнастики. 

.  

 
 

Рис. 15.76. Уславлена чехословацька гімнастка Вєра Чаславська 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki. 

 
Один із легендарних чеських спортсменів ‒ метальник списа Ян Желєзни (чес. – Jan Železný), який 

установив шість світових рекордів, завоював чотири олімпійські медалі, у тому числі три золоті на Олімпіадах 
1992, 1996 і 2000 рр. Він також триразовий чемпіон світу. У 1996 і 2000 рр. визнаний найкращим 
легкоатлетом Європи. Після перемоги на Олімпійських іграх у Сіднеї його назвали найкращим легкоатлетом 
світу за 2000 р. (рис. 15.77). Нині він перебуває на тренерській роботі. 

 

 
 

Рис. 15.77. Легендарний чеський метальник списа Ян Желєзни 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 
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http://www.iaaf.org/news/


 562 

Чеські досягнення в десятиборстві внесені також у літопис спортивної слави країни завдяки перемогам 
володаря світового рекорду Романа Шебрле, який є олімпійським чемпіоном (Сідней, 2000 р.) і триразовим 
чемпіоном світу (дві в закритих приміщеннях (семиборство) й один раз на відкритій арені). Він став першим 
десятиборцем, який подолав рубіж у 9000 очок, установивши у 2001 р. новий світовий рекорд (9026 очок). 

Серед інших прославлених чеських легкоатлетів ‒ десятиборець, чемпіон світу Томаш Дворжак, 

метальник спису, чемпіон світу 2013 р. Вітезслав Весели, метальниця списа Нікола Брейхова, дворазова 
олімпійська чемпіонка (2008 і 2012 рр.) з метання списа, чемпіонка  й рекордсменка світу Барбора 
Шпотакова, дворазова чемпіонка світу з бігу на дистанціях 400 і 800 м та світова рекордсменка з бігу на             
800 м Ярміла Кратохвілова й ін. 

Досить популярні в Чехії ігрові та командні види спорту, наприклад теніс, футбол, волейбол, хокей із 
шайбою. Серед спортивних досягнень слід виділити сенсаційний виступ чеської команди з волейболу в 
Міжнародній лізі у 2003 р. й участь її у фіналі світового чемпіонату у 2004 р.  

Хокейна збірна Чехії – одна з провідних хокейних збірних світу, яка входить у так звану «велику хокейну 

сімку». Вона шестиразовий чемпіон світу, чемпіон Олімпійських ігор 1998 р. в Нагано. Збірна утворилася 
після розпаду Чехословаччини в 1993 р., проте залишилася правонаступницею всіх заслуг збірної 
Чехословаччини, яка була також шестиразовим чемпіоном світу. Легендарними чеськими хокеїстами є 
воротарі Домінік Гашек та Іржі Голічек, нападаючі Іван Глінка, Радек Дворжак, Вацлав Нєдоманскі, Владімір 
Ружичка, Яроміл Ягр (рис. 15.78), захисники Франтішек Каберле й Франтішек Поспішил та ін.  

 

 
 

Рис. 15.78. Один із найкращих нападаючих світового та чеського хокею Яроміл Ягр 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/%DF%E3%F0,_%DF%F0%EE%EC%E8%F0. 

 

Поряд із хокеєм на льоду в Чехії добре розвинутий футбол. Чеська Республіка як країна з невеликою 
чисельністю населення має успішну футбольну збірну, котра нині займає високе місце в рейтингу ФІФА. 
Збірна команда Чехії ‒ одна з найсильніших європейських команд. Вона зайняла 2-ге місце на чемпіонаті 

Європи в 1996 р. та була півфіналістом у 2004 р. (бронзові медалі), є правонаступницею футбольної збірної 
Чехословаччини, яка стала чемпіоном Європи в 1976 р. і чемпіоном Олімпійських ігор у 1980 р. У країні 
функціонує Чеська національна ліга, яка складається з двох дивізіонів, у кожному з яких змагаються по                  
16 команд. У кінці кожного сезону дві команди з найнижчим рейтингом переводяться з вищого дивізіону 
(Габрінус Ліга) в нижчу лігу й замінюються двома найкращими командами другого дивізіону. Відомими 
чеськими футболістами є воротарі Франтішек Планічка та Петер Чех, півзахисники Йозеф Масопуст, 
Владімір Шміцер, Томаш Росіцкі й Патрік Бергер, володар «Золотого м’яча» (2003 р.) Павел Недвед, 
захисник Ладіслав Новак, нападаючі Мілан Барош і Ян Коллер та ін. 

Велика кількість рік і штучних каналів сприяє розвитку водних видів спорту. Великою популярністю в 
Чехії користується водний слалом, особливо після Олімпійських ігор у Барселоні (1992 р.), на яких 
олімпійським чемпіоном у цьому виді спорту став Лукаш Поллерт. На наступній Олімпіаді Штепанка 
Хілгертова повторила його успіх і надалі удостоїлася титулу Першої леді цієї олімпійської дисципліни 
протягом 11 років

659
.  Вона стала олімпійською чемпіонкою в Атланті (1996 р.) й Сіднеї (2000 р.), чемпіонкою 

світу в 1999 і 2003 рр., а також переможницею європейського чемпіонату в Меццано. 
Традиційний водний вид спорту в республіці – гребля на каное-двійках. Найвідомішими спортсменами, 

які принесли славу Чехії, стали Марек Жірас і Томаш Мадер, котрі отримали бронзу на Олімпійських іграх у 
Сіднеї.   

Великих успіхів чеські спортсмени домоглися в тенісі. Видатними чеськими тенісистами є Мартіна 
Навратілова та Іван Лендл. Мартіна Навратілова (рис. 15.79), яка отримала в 1975 р. американське 
громадянство, була першою ракеткою світу в 1978–1987 рр., 18 разів перемагала на турнірах Великого 
шолома в одиночному розряді, 31 раз ‒ у жіночому парному й 10 разів ‒ у змішаному парному розряді. Вона 
дев’ять разів була чемпіонкою Уїмблдона. Іван Лендл – знаменитий чеський та американський професійний 

тенісист, який ставав восьмиразовим чемпіоном турнірів Великого шолома в одиночному розряді, 
п’ятиразовим переможцем турніру «Мастерс», володарем кубка Девіса 1980 р. й Кубка націй 1981 р. у складі 
збірної команди Чехословаччини. І. Лендл був першою ракеткою світу в 1983–1989 рр. (з перервами).  

У Чехії також добре розвинуті зимові види спорту. Тут є всі можливості для розвитку біатлону, стрибків 
на лижах із трампліна, ковзанярського, лижного та гірськолижного спорту. Найбільших успіхів добилася в 
лижних гонках знаменита чеська лижниця Катержина Нойманова (чес. Kateřina Neumannová), яка стала 
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олімпійською чемпіонкою у 2006 р. на дистанції 30 км у мас-старті й була дворазовою чемпіонкою світу             
(2005 і 2007 рр.). Усього на рахунку Нойманової є шість олімпійських нагород (одна золота, чотири срібні й 
одна бронзова медалі) і п’ять нагород із чемпіонатів світу (дві золоті, одна срібна та дві бронзові медалі) із 
лижних перегонів. Також К. Нойманова професійно займалася маунтінбайком, була неодноразовою 
чемпіонкою Чехії й учасницею Олімпійських ігр в Атланті в 1996 р. Чеські спортсмени були переможцями й 
призерами Олімпійських ігор, чемпіонатів світу з біатлону: Ярослав Соукуп (2012 і 2014 рр.), Міхал Шлезінгр 
(2007 р.), Роман Достал (2005 р.), Зденек Вітек і Катеріна Голубцова (2003 р.). На Олімпійських іграх у Сочі у 
2014 р. команда Чехії здобула срібні медалі в змішаній естафеті в біатлоні. Узимку 2013 р. в м. Нове Мєсто-
на-Моравоу вперше організовано й проведено чемпіонат світу з біатлону. У Чехії також часто проводять 
різноманітні міжнародні змагання із зимових видів спорту. 

 

 
 

Рис. 15.79. Чеська й американська тенісистка Мартіна Навратілова 
Джерело : http://cs.wikipedia.org/wiki/Martina_Navr%C3%A1tilov%C3%A1. 

 
Чехія має прекрасні можливості для розвитку велосипедного спорту. Багато чехів (близько 20 %) у 

вільний час надають перевагу катанню на велосипедах. Велосипедна інфраструктура постійно вдосконалюється 
й нині в країні нараховується понад 1000 км велосипедних доріжок. Є також понад 20 тис. км велосипедних 
маршрутів, уключаючи міські вулиці. Чеські велосипедисти добилися чималих успіхів, а Ярослав Кулхави ‒ 

найзнаменитіший чеський велогонщик спеціалізації крос-кантрі. Він став олімпійським чемпіоном у Лондоні 
(2012 р.), був переможцем чемпіонатів світу та Європи. 

Серед інших видів спорту, які непогано розвинуті в Чехії, варто назвати спортивну гімнастику, 
стрілецький і кінний спорт, гольф, плавання, вітрильний спорт, бокс, баскетбол, гандбол, акробатику, а також 
технічні види (мотоспорт, авіаспорт тощо).  
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РОЗДІЛ ХVI. ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ 
 

16.1. Туристична й рекреаційна діяльність 
 

Хто з туристів хоч раз побував у Чехії – неодмінно збереже приємні спогади про неї на все життя. 
Мальовничі краєвиди, багаті історичні цінності, значні природні лікувально-бальнеологічні ресурси – 
мінеральні води, лікувальні грязі та солі, а також зручне географічне розміщення сприяють розвитку 
масового туризму й відпочинку в країні, уключаючи міжнародний туризм. Слов’янська культура та 
гостинність, доступність мови й смачна традиційна їжа не залишать байдужим будь-якого пересічного 
подорожуючого. Тому ті, хто відвідав Чехію, прагнуть відвідати її знову.  

Чехія протягом останніх десяти років входить у десятку найбільш відвідуваних туристами країн світу. 
Місце ЧР у європейському й світовому туризмі визначається її політичним, економічним і суспільно-
культурним авторитетом у світі, наявністю багатьох історичних і культурних пам’яток та традицій і (не в 
останню чергу), збереженням природного середовища та його привабливості для відпочивальників. 
Матеріально-технічна база туризму також досить потужна, про що свідчить висока частка Чехії в 
міжнародному туризмі. Сьогодні в Чехії відпочивальників приймають близько 130 історичних комплексів, 
кожен із яких по-своєму унікальний. Найзнаменитіші та історично визнані пам’ятки країни й культурні об’єкти 
(12)  внесено до списку світової культурної та природної спадщини ЮНЕСКО. Серед них такі об’єкти в містах, 
як (рис. 16.1): Прага – історичний центр і Празький Град (із 1992 р.), Чеські-Крумлов – історичний центр (із     
1992 р.), Тельч – історичний центр (із 1992 р.), Ждяр-над-Сазавоу – паломницький костьол Святого Яна 
Непомуцького на Зеленій Горі (із 1994 р.), Кутна Гора – історичний центр із храмом св. Варвари (Барбори) і 
Костніце костьолу всіх Святих (із 1995 р.), культурний ландшафт Вальтіце-Ледніце із замковим ареалом (із 
1996 р.), історичне село Голашовіце – зразок архітектурного стилю сільське бароко (із 1998 р.), Кромержиж – 
парковий і замковий комплекс (із 1998 р.), Літомишль – замковий комплекс (із 1999 р.), Оломоуц – чумний 
стовп та ансамбль центральної площі (із 2000 р.), Брно – вілла сім’ї Тугендхат (із 2002 р.), Єврейський район 
і базиліка Святого Прокопа в м. Тршебіч (із 2003 р.)

660
. 

 

 
 

Рис. 16.1. Географічне положення об’єктів  
Всесвітнього спадку ЮНЕСКО в Чеській Республіці 

 
Історія розвитку туризму й відпочинку в Чехії сягає своїм корінням ІХ ст. Саме тоді правитель Великої 

Моравії Ростислав почав активно запрошувати у свої володіння християнських місіонерів із Візантії, які, 
відвідуючи територію сучасної Чехії, залишили велику кількість спогадів про побут, звичаї, свята та обряди 
місцевого населення. Візантія надала чехам привілей богослужіння рідною мовою та використання 
національного письма, розробленого св. Кирилом

661
. Незабаром старослов’янська мова стала третьою 

загальноєвропейською мовою поряд із латинською та грецькою. У ХІІ ст. Чехія вступила в період феодальної 
роздробленості, у цей час відбувається загальний занепад культурного й економічного життя, несприятливим 
був цей період і для туристичних подорожей.  

За часів правління Карла VI (1346–1378 рр.) країна переживала свій золотий час культурно-
економічного розвитку. Головною метою нового короля було зміцнення політичної та економічної могутності 
Чеської держави. У 1346 р. Карл став імператором Священної Римської імперії. Незабаром її столицю, за 
його наказом, перенесено в Прагу. У 1348 р. в Празі відкрито університет, який набув загальноєвропейського 
значення

662
. У цей час до Чехії приїжджає на навчання молодь з усієї Європи, а чеська мова прирівнюється 

до офіційних у той час німецької й латинської. Наприкінці ХІV ст. Чехія втрачає своє значення європейського 
осередку освіти та науки, що позначається, відповідно, і на кількості мандрівників, які приїжджали до Чехії, 
проте подорожі до країни не припинилися. Основна маса мандрівників цього часу – це паломники до святих 
місць, якими так багата країна

663
. Для того, щоб їм було зручно подорожувати, створювалися паломницькі 
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товариства. Наприклад, згідно з історичними документами, першу таку спілку паломників створено в 1443 р. 
у місті Кутна Гора. 

Новий період розвитку туризму в Чехії пов’язаний, передусім, зі знаменитим курортом Карлові Вари. 
Саме цей рекреаційний центр – перший міжнародний туристичний об’єкт Чехії, який приніс країні всесвітню 
славу. Особливо Карлові Вари почали славитися на початку ХVІІІ ст., коли курорт став масово відвідуваним 
європейською культурною елітою. Відвідування знаменитих людей уважається традиційною специфікою цієї 
здравниці, що залишило виразний відбиток і збагатило історію міста. Особливу популярність Карлові Вари 
здобули в європейських державних діячів та представників мистецьких кіл – у сфері музики, літератури й 
поезії. Серед туристів, які в різний час відвідували цей курорт, були німецький поет Й. Гете, російський цар 
Петро І, композитор Й. Бах, філософ І. Гердер, поет Ф. Шиллер, великий скрипаль Н. Паганіні, французький 
письменник Р. Шатобріан, німецький канцлер О. фон Бісмарк, письменник Ф. Кафка, російський фізіолог        
І. Павлов, німецький письменник А. Цвайг, перший космонавт Ю. Гагарін, президент Чехії В. Гавел, 
американський режисер М. Форман, французький актор П. Рішар та ін.
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. Перелік видатних гостей Карлових 

Вар до 1914 р. зображено на двох великих картинах художника Вільгельма Шнайдра в будинку Санаторію I 
(Імператорський курорт). На копії цих картин можна подивитися в Карловарському музеї. Список видатних 
гостей курорту щороку збагачується новими іменами. Кожне з них для курортного міста вважається 
визначною рекламою та є одним з елементів у знаменитій мозаїці-панно, що називається «Карлові Вари – 
місто знаменитих відвідувачів». 

Початок ХХ ст. був дуже бурхливим для Чехії. У 1918 р. утворено державу Чехословаччину, влітку того 
ж року приступив до роботи перший уряд молодої держави на чолі з Т. Масариком. Із 1929 р. 
Чехословаччина переживає економічну кризу, яка позначилась і на скороченні й без того невеликих 
туристичних потоків. У 1939 р. Чехословаччину окуповано німецькими військами, остаточне звільнення 
території країни відбулося лише в травні 1945 р. Із середини 1970-х рр. у Чехословаччині встановлюється 
новий соціалізм за радянським узірцем, а спроба уряду В. Гавела побудувати «соціалізм із людським 
обличчям» успіху не мала
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За соціалістичних часів туристична галузь Чехії, як і економіка загалом, була дуже монополізована й 
неефективна. Фактичний монополіст на туристичному ринку – державне підприємство «Сузон», лише із 
середини 80-х рр. ХХ ст. помітна тенденція лібералізації й упровадження ринкових відносин у туристичну 
галузь Чехії. На початку 1990-х рр. підприємство «Сузон» перетворене на акціонерне товариство, 
найбільшими акціонерами якого стали T.C.I., АТ «Ringier», «Shareholder» і низка інших. Нині Чехія – це 
розвинена країна з розгалуженою туристичною інфраструктурою та великою кількістю туроператорів, які 
спроможні надавати туристичні послуги європейського рівня.  

Формування сучасного чеського туристського ринку почалося з 1990 р. Одночасно відбувалося три 
процеси: розпад підприємств старого типу (екскурсійних бюро, бюро подорожей); створення нових 
підприємств, які згодом стали називатися туроператорами або турагентами; модифікація старих туристичних 
підприємств через перебудову на розробку туристського продукту, що має попит у чеського споживача. 

На першому етапі розвитку ринку розроблялися переважно виїзні тури. Багаторічний дефіцит виїзного 
туризму в часи радянського впливу, а точніше – повного державного контролю, формував підвищений попит 
на зовнішний туристський продукт. Деякі країни ввели низку заходів із залучення чеських туристів: безвізовий 
в’їзд у країни колишньої соціалістичної співдружності (Україна, Росія, Польща, Угорщина, Болгарія та ін.); 
спрощення візових формальностей у Німеччині, Італії, Іспанії; економічні тури для чеських туристів у деякі 
країни (Франція, Іспанія). Великим попитом користувалися шоп-тури, тури пізнавального характеру, 
відпочинок у Туреччині, Італії, Греції, ОАЕ, розважальний і молодіжний туризм, освітній і діловий тури, 
гірськолижний туризм, лікування й оздоровлення, морські круїзи тощо.  

Виїзний характер чеського туризму обумовлений такими причинами: новизна іноземного продукту для 
чеського споживача; спрощення порядку виїзду; розширення зовнішніх ділових контактів; збільшення числа 
підприємств та окремих громадян, що мали у своєму розпорядженні валютні засоби; доступність цін на виїзні 
тури; велика конкурентоспроможність іноземного туристського продукту (кращі умови проживання й 
готельний сервіс загалом, комфортабельний транспорт у турах та транстурах). 

Багато фірм перейшли на розробку продукту для внутрішнього й виїзного туризму. Це дало змогу 
припинити процес банкрутства туристських фірм і частково перерозподілити сегменти на внутрішній і виїзний 
види туризму. Реструктуризація туристичної галузі Чехії відбувалась із жовтня 2000 р. до квітня 2001 р. Цей 
процес протікав відповідно до вимог нового Закону Чеської Республіки (№ 159/1999), який призвів до 
перереєстрації суб’єктів туристичної сфери країни й дав змогу здійснити поділ усіх суб’єктів ринку на власне 
туристичні агентства та агентури. Одна з основних відмінностей – те, що перші несуть повну відповідальність 
за своїх клієнтів, для чого здійснюють обов’язкові відрахування до загальнодержавного ризикового фонду, 
коли інші туристичні організації є переважно посередницькими та консультаційними на ринку туристичних 
послуг Чехії й прямої відповідальності за обслуговування клієнтів не несуть. 

Після вказаних змін на ринку Чехії протягом останніх років помітно зросла кількість зареєстрованих 
суб’єктів туристично-рекреаційної діяльності, які надають туристичні та рекреаційні послуги. Якщо в 1993 р. в 
країні діяло 4673 суб’єктів туристичної діяльності, то у 2001 р., за даними Чеського статистичного управління, 
їх кількість зросла до 9536. У наступні роки темпи росту кількості таких суб’єктів знизилися й у 2012 р. їх 
нараховувалося 11 820 одиниць, із них 2130 – це туристичні спеціалізовані бюро (18 % усіх суб’єктів).  

                                                 
664

  Друянов Б. М. Туристические маршруты по европейским городам и странам : очерки / Б. М. Друянов. – М., 2001. – С. 104. 
665

 Игрицкий Ю. И. Становление многопартийности в Восточной Европе в 1990-е годы / Ю. И. Игрицкий, С. П. Глинкина,             
Л. С. Лыкошина. – М., 1996.  



 566 

Останнім часом помітна тенденція до зменшення чисельності туристичних бюро (у 2007 р. перед 
економічною кризою – 2286, або 20,2 % усіх суб’єктів, що надавали туристичні послуги). Нині суб’єктами 
туристичного бізнесу в Чехії є туристичні агентства, агентури, агенції, бюро подорожей, канцелярії та фізичні 
особи, прирівняні до них. Із них понад 200 агентств, агентур і бюро працюють у м. Празі. Із вказаної кількості 
туристичних агентств і структур лише в 1 % із них працює понад 100 осіб. Більшість туристичних організацій 
країни мають по кілька одиниць працівників. Тому можна стверджувати, що за структурою туристичний бізнес 
у Чеській Республіці – це прерогатива малих фірм і фізичних осіб-підприємців. Про це свідчать і статистичні 
дані, за якими із загальної кількості сучасних суб’єктів туристичного бізнесу лише 45 % складають юридичні 
особи, решту (55 %) –  фізичні. Так, за останні роки туристичних фірм, які надають лише рекреаційні послуги, 
було зареєстровано майже 11 тис. Проте, за деякими даними, активно працювали не більше 300 приватних 
фірм. 

Загальна кількість зайнятих працівників у сфері туристичного бізнесу останні часом дещо скоротилася 
через економічні труднощі ведення цього бізнесу й спаду у величинах туристичного потоку іноземних 
туристів. Якщо у 2005 р. у країні в туристичному бізнесі зайнято 236,7 тис. працівників, а у 2008 р. –                
241,2 тис. осіб (пік зайнятості), проте до 2011 р. їх чисельність зменшилася до 231,2 тис., що становило 4,7 % 
від загальної чисельності зайнятих у країні. На постійній основі у сфері туристично-рекреаційної діяльності 
зайнято щорічно близько 170 тис. працівників. У туристичному бізнесі переважно зайняті міські жителі (у    
2010 р. їх частка становила 98,5 %). На них у 2010 р. припадало 4,6 % усього зайнятого міського населення. 
Основна частка працюючих у сфері туризму та відпочинку зайнята у сфері харчування туристів (30,2 % – у 
2010 р.). Понад 41 тис. працівників зайнято у сфері розміщення й проживання туристів (готелі, хостелі, 
кемпінги, туристичні бази тощо). Зростає чисельність зайнятих у штаті туристичних агенцій, бюро та 
канцелярій (у 2010 р. їх чисельність становила 14,9 тис. осіб)
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. Проте у 2011 р. їх кількість значно 

скоротилася й становила 11,8 тис. осіб. Зменшилася зайнятість також у сфері культурного та спортивного 
обслуговування туристів. 

Внутрішній і міжнародний туризм й підприємництво, готельно-ресторанний бізнес, транспортні послуги 
та туристичні виставки тощо є достатньо розвиненими в країні. У туристичній сфері Чехії регулярно 
організовуються й проводяться різноманітні виставки, семінари та конференції, існує низка професійних 
періодичних видань, орієнтованих як на внутрішній, так і на зовнішній туристичні ринки. Традиційний напрям 
туризму в Чехії – оздоровчо-лікувальний туризм. Чеський туризм у міжнародному плані спеціалізується на 
таких класичних напрямах, як лікувально-оздоровчий, спортивний, культурно-пізнавальний, релігійно-
паломницький, а останнім часом започатковано такі галузі туризму, як бізнесово-діловий, шоп-тури, 
виставковий, видовищно-масовий, секс-туризм, екологічний, екстремальний, зелений туризм тощо. 

Чеська економіка отримує значні доходи від туризму. У 2001 р. вони досягли 118,13 млрд крон, що 
складало 5,5 % від ВВП країни. За даними Чеського статистичного управління, за період 2003–2007 рр. 
частка доходів від туризму у ВВП знизилася з 3,5 % до 2,9 % і залишалася на тому ж самому рівні в наступні 
роки з тенденцію до невеликого зменшення (2,7 % – у 2010 і 2011 рр.). Приблизно така ж частка (2,6 % – у 
2010 й 2011 рр.) припадає на туристичний бізнес у виробництві валової доданої вартості країни (3,47 млрд 
крон – у 2011 р.). Проте в абсолютному значенні дохід від туризму зріс із 90,8 до 104,3 млрд крон у період 
між 2003 і 2009 рр. У наступні роки через економічну кризу й зменшення туристичного потоку з розвинутих 
країн світу він дещо скоротився й у 2011 р. становив 102,3 млрд крон
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. Останнім часом щорічно у сфері 

туристичного бізнесу країни виробляється продукція та надаються туристично-рекреаційні послуги на суму 
понад 9 млрд крон. Основна частка вартості цих послуг створюється у сфері харчування й перевезення 
туристів та виробництва неспецифічної продукції туристичного призначення.  

У сфері туристичного бізнесу Чеської Республіки сконцентровано значну кількість нефінансових активів. 
Так, у 2008 р. їх нараховувалося на суму 41,7 млрд крон, проте в умовах економічної кризи їхня вартість 
зменшилася до 34,3 млрд крон у 2010 р.
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. Частка туристичного бізнесу у створенні валового фіксованого 

капіталу країни становила у 2010 р. 4,4 %, що дещо менше, ніж у 2009 р. (5,0 %).  
На розвиток туристично-рекреаційної сфери в Чехії щорічно виділяються значні кошти, але в умовах 

економічної кризи останнім часом вони зменшилися. Якщо у 2005 р. на розвиток внутрішнього туризму 
витрачено 235,4 млрд крон, то у 2010 р. – 214,0 млрд крон. За даними Чеського статистичного управління, 
основну частку цих коштів використано на розвиток в’їзного іноземного туризму (у 2010 р. – 113,5 млрд крон). 
Кошти найбільше вкладають у розвиток виробництв товарів масового туристичного споживання, розвиток 
індустрії готельного й сервісного бізнесу. На розвиток виїзного закордонного туризму у 2010 р. витрачено 
67,6 млрд крон, що не набагато більше, ніж у 2005 р. (66,7 млрд крон). Сальдо витрат на розвиток в’їзного та 
виїзного туризму у 2010 р. становило майже 46 млрд крон на користь розвитку туристичної інфраструктури 
в’їзного туризму, який приносить у державний бюджет значні прибутки. 

Туристична галузь – один із видів бізнесу, що динамічно розвивається в країні.  Добре рекламована 
туристична діяльність суб’єктів туристичного бізнесу Чехії пропонує тури практично в усі країни світу. 
Туристичні організації й структури в Чеській Республіці об’єднується в професійні союзи та корпорації. Так, 
більшість великих туристичних структур країни (понад 200) – члени Асоціації туристичних агентств й агентур. 
Функціонує також Асоціація готелів і ресторанів. Туристичні структури країни регулярно організовують і 
проводять міжнародні рекламні акції (конференції, семінари, виставки тощо, видають туристичні каталоги та 
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іншу рекламну продукцію іноземними мовами тощо). Через зменшення туристичного потоку в період 
економічної кризи власники дорогих празьких готелів звернули увагу на вітчизняних відвідувачів. Задля 
залучення відвідувачів хоча б у готельний ресторан власники пропонують їм догляд за дітьми під час обіду 
чи вечері або участь у пивних семінарах чи дегустаціях. За даними Чеського радіо, деякі готелі, борючись за 
виживання, почали навіть організовувати екскурсії по раніше недоступних готельних приміщеннях, 
наприклад в «атомне укриття» в підвалах празького готелю «Ялта»

669
.  

Для іноземних громадян (окрім країн – членів ЄС), які бажають відвідати цю країну, потрібно отримати 
туристичну візу, що видається за межами Чехії в консульстві чи посольстві Чеської Республіки у будь-якій 
країні, із якою вона має дипломатичні відносини. Віза з метою туризму видається консульськими установами 
на підставі підтвердження про наявність туристичної путівки й квитків, які можна придбати в туристичних 
агентствах. Для індивідуального туризму в країні передумовою є достатня кількість фінансів для покриття 
витрат під час перебування туриста на території держави (право контролю має прикордонна служба). 
Зазвичай, віза видається на 30 днів із можливим продовженням (уже в Чеській Республіці) на такий самий 
строк. Візи для прохачів, яким не виповнилося 15 років, є безкоштовними. Для решти вартість візи 
визначається консульськими установами та складає приблизно 1000 чеських крон (25–35 дол. США).  

Розвинутими в країні є ринок послуг розміщення туристів та готельна інфраструктура. «Оксамитова 
революція» й успішні економічні перетворення, що відбулися за нею, викликали в закордонних туристів 
великий інтерес до оновленої Чехії, особливо зі США й Канади. Обсяги в’їзного туризму, порівняно із 
соціалістичними часами, зросли майже у два рази. Така ситуація викликала гостру потребу приватизації 
готельного сектору, будівництва нових і корінної модернізації старих готелів. Деякі чеські готелі входять у 
міжнародне об’єднання «Top International Hotels». Це – «Interhotel Voronez» (Брно), «Excelsior» (Маріанське 
Лазнє) і празькі «Panorama», «Club Hotel Praha», «Ambassador». 

У республіці на початку ХХІ ст. здійснено низку заходів щодо збільшення кількості закладів розміщення 
туристів. Спостерігалася стійка тенденція до росту їх кількості й у 2003 р. чисельність закладів розміщення з 
кількістю кімнат п’ять і більше або 10 ліжок та більше досягла найбільшого значення 7926. Проте в наступні 
роки після вступу ЧР до ЄС зросли вимоги щодо комфортабельності закладів розміщення туристів, тому до 
2010 р. їх кількість зменшилася до 7235. У наступні роки вона знову почала збільшуватись у зв’язку зі 
зростанням туристичного потоку (табл. 16.1). У структурі закладів розміщення туристів домінують готелі й 
подібні до них заклади розміщення (рис. 16.2). У країні щорічно зростає кількість готелів найвищих класів 
(п’яти- та чотиризіркові). Водночас дещо скоротилося число готелів нижчих класів, а також туристичних баз і 
гуртожитків (табл. 16.1), проте кількість кімнат і ліжковий фонд у туристичних закладах розміщення в останні 
роки зростали. 

 
 

Рис. 16.2. Структура закладів розміщення туристів  

у Чеській Республіці в 1997–2012 рр. 

  
У першому кварталі 2012 р. в Чеській Республіці загалом нараховувалося 8722 різноманітних закладів 

розміщення й поселення туристів, у тому числі й невеликих, до п’яти кімнат
670

. Готельна інфраструктура 
розміщення туристів добре розвинута. У країні функціонує 56 п’ятизіркових, 489 чотирьохзіркових і                    
1316 трьохзіркових готелів (рис. 16.3). Розгалуженою є система туристичних пансіонатів (2860) і кемпінгів 
(522 у 2012 р.), а також інших закладів розміщення – 2933 у 2012 р. (рис. 16.3). Найбільшу кількість 
туристських закладів розміщення всіх типів сконцентровано в Південночеському (у 2012 р. – 987), 
Краловеградецьому (954) і Ліберецькому (789) краях і м. Празі (621 заклад). Проте Прага виділяється 
найбільшим обсягом кімнатного (38 тис. кімнат) та ліжкового (81 тис. ліжок) фондів закладів розміщення 
через велику кількість готелів іа їхньою місткістю. Південночеський край займає друге місце за цими 
показниками. Найменшу кількість закладів розміщення сконцентровано в Злінському (349 закладів), 
Пардубецькому (351 заклад), Оломоуцькому (370 закладів), Устецькому  (382 заклади) краях і Височіні          
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(у 2012 р. – 387 закладів). Проблемою є також нестача готелів вищих категорій у невеликих містах цих країв. 
Турагентства відзначають також малу кількість супроводжувальних програм для туристів у сфері народних 
промислів та інших туристичних об’єктів, що негативно впливає на наповнюваність місцевих готелів. 

 
Таблиця 16.1  

Показники розвитку туристичної індустрії  
Чеської Республіки у 2000–2012 рр.* 

 

Показник 2000 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Заклади розміщення туристів, одиниць** 7469 7926 7605 7845 7705 7557 7235 7657 7631 

у тому числі: 
  готелі й подібні до них  заклади  

 
3960 

 
4377 

 
4278 

 
4559 

 
4462 

 
4469 

 
4300 

 
4612 

 
4672 

  п’ятизіркові готелі 11 21 34 39 41 46 47 50 56 

  чотиризіркові готелі 141 219 252 321 360 425 442 467 490 

  інші готелі 1716 1639 1596 1659 1622 1627 1579 1618 1682 

  пансіонати 2092 2498 2396 2540 2459 2371 2232 2477 2444 

  кемпінги 471 475 499 516 509 485 480 487 487 

  туристичні бази й гуртожитки 1093 1069 968 959 941 892 843 918 889 

  інші заклади розміщення 1945 2005 1860 1811 1773 1711 1612 1640 1583 

Кількість кімнат, тис. одиниць 189,7 170,7 164,5 172,6 180,2 181,0 176,4 180,8 184,7 

Кількість ліжок, тис. одиниць 437,4 446,1 433,2 451,7 466,8 463,1 449,1 461,4 472,0 

Кількість прийнятих туристів, тис. осіб 10864 11346 12362 12961 12836 11986 12212 12899 13647 

у тому числі 
   іноземні туристи 

 
4773 

 
5076 

 
6336 

 
6680 

 
6649 

 
6032 

 
6334 

 
6715 

 
7165 

   чеські туристи 6091 6271 6026 6281 6186 5954 5878 6184 6482 

Кількість ночівель, тис. одиниць 44200 39343 40320 40831 39283 36662 36909 38235 39568 

Середня тривалість ночівель, діб 4,1 3,5 3.1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 
** Ураховано заклади розміщення туристів із 10 і більше ліжками або п’ять та більше кімнат. 

 

 
 

Рис. 16.3. Структура всіх закладів розміщення туристів  
у Чеській Республіці в І кварталі 2012 р., одиниці 

 
Чеська Республіка, маючи розгалужену інфраструктуру розміщення туристів, щорічно приймає значну 

кількість іноземних туристів, причому їх кількість щорічно зростає (рис. 16.4). Вона займає 6-те місце серед 
країн Європи за відвідуваністю іноземними туристами. Якщо у 2000 р. в закладах розміщення обслужено    
4,7 млн іноземних туристів, то у 2012 р. їх кількість зросла до майже 7,2 млн осіб (табл. 16.1). Частка 
іноземних туристів, яких обслуговували в готелях та інших закладах розміщення, у 2012 р. становила 52 %. 
Найчастіше іноземні туристи зупиняються на ночівлю в готелях та інших закладах розміщення Праги              
(11,7 млн ночівель у 2011 р.) і Карловарського краю (3,2 млн ночівель). За даними інтернет-порталу 
TripAdvisor, чеська столиця у 2012 р. зайняла 9-те місце в рейтинзі міст світу, найчастіше відвідуваних 
туристами

671
. Найменше іноземні туристи використовують для ночівель заклади розміщення в краї Височіна 

(117 тис. ночівель), а також у Пардубецькому, Злінському й Оломоуцькому краях. Середня тривалість їхніх 
ночівель у закладах розміщення була меншою, ніж внутрішніх (чеських) туристів (3,3 доби проти 4,6 доби в 
чеських туристів у 2000 р.). Проте останнім часом тривалість перебування іноземних і чеських туристів 
скоротилась і стала майже однаковою (2,9 доби в іноземних туристів проти 3,0 діб у чеських туристів у            
2011 р.). Чеські та іноземні туристи найчастіше зупиняються на відпочинок у чотиризіркових і трьохзіркових 
та менш дорогих готелях. У першому кварталі 2012 р. частка усіх обслужених туристів у чотиризіркових 
готелях становила 31,3 % від загальної кількості прийнятих гостей у країні, а в трьохзіркових – 30,8 %, тоді як 
п’ятизіркові готелі прийняли всього 7,3 % туристичного потоку країни.  

Загальна кількість внутрішніх (чеських) туристів, які користуються закладами розміщення, щорічно 
коливається в межах 5,7–6,4 млн осіб. Із 2002 р., коли спостерігався деякий спад у кількості обслужених 
закладами розміщення чеських туристів (5672 тис. осіб), почався період невеликого росту кількості чеських 
туристів, які зупинялися на ночівлю в спеціалізованих закладах розміщення. Причому в умовах економічної 
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кризи у 2009 і 2010 рр. їх кількість дещо зменшилася, однак у 2012 р. досягнуто рекордного рівня в кількості 
вітчизняних туристів, які обслуговувалися готелями та іншими закладами розміщення країни (6462 тис. осіб) 
(табл. 16.1 і рис. 16.4). 

 

 
 

Рис. 16.4. Кількість відвідувачів закладів масового розміщення туристів  
у Чеській Республіці у 2000–2012 рр. 

 

Найбільш відвідуваними іноземними й чеськими туристами є готелі та заклади розміщення Праги 
(близько 5,4 млн туристів), Південноморавського (1,1 млн туристів у 2012 р.), Південночеського (1,0 млн 
туристів), Краловеградецького (887 тис. туристів), Середньочеського (717 тис. туристів), Карловарського                       
(770 тис. туристів), Ліберецького й Моравсько-Сілезького країв. Найменше туристи відвідують заклади 
ночівлі Пардубецького (331 тис. у 2011 р.), Устецького країв і Височіни. У 2012 р. найбільший ріст кількості 
ночівель усіх туристів, порівняно з 2011 р., був у Празі, Південночеському, Ліберецькому та Карловарському 
краях (на 5 % і більше), тоді як в Оломоуцькому (на -5 %), Пардубецькому, Середньочеському, Моравсько-
Сілезькому й Південноморавському краях відбулося зменшення кількості відвідувань туристами закладів 
розміщення (рис. 16.5). Найінтенсивніше використовуються заклади розміщення Праги, на які у 2011 р. 
припадало 53 % усього ліжкового фонду і 59 % кімнатного фонду всіх закладів розміщення туристів. У 
Карловарському краї ці показники дещо менші (51 і 57 %), тоді як в інших краях вони становлять менше 35 %. 
Південночеський край виділяється найбільш вираженим літнім сезоном прийому туристів (48 % гостей у 
третьому кварталі року). У зимовий період найбільше туристів відвідують туристичні заклади 
Краловеградецького краю (28 % гостей у першому кварталі). Найрівніше туристичні потоки за сезонами 
розподіляються в Моравсько-Сілезькому краї.   

 

 
 

Рис. 16.5. Відвідуваність туристами закладів масового розміщення  
у краях Чеської Республіки у 2011–2012 рр.  

 
Просторовий розподіл ночівель чеських та іноземних туристів у закладах масового розміщення 

характеризується нерівномірністю, що зумовлено неоднаковою кількість закладів розміщення у краях й 
окресах республіки та рівнем відвідуваності туристами окремих територій. У розрахунку на 1000 жителів 
найвищі показники використання закладів розміщення для ночівель характерні для м. Праги, 
Карловарського, Південночеського, Краловеградецького та Ліберецького країв. Водночас у більшості країв на 
1000 жителів припадає менше 2 тис. ночівель (рис. 16.6). Серед окресів високими значеннями цього 
показника вирізняється, окрім Праги, ще шість окресів (Хеб, Соколов, Чеські-Крумлов, Єсенік, Трутнов і 
Семіли), у яких кількість ночівель на 1000 жителів – понад 10 000 (рис. 16.6). Водночас в 10 окресах цей 
показник – менше 1 тис. ночівель. У 27 окресах він коливається від 1 до 2 тис. ночівель на рік. 

Чеські туристи найчастіше відвідують туристичні об’єкти Середньочеського й Південночеського країв, де 
вони протягом 2012 р. здійснили в закладах розміщення понад 7 млн ночівель (рис. 16.6), проте 
Південноморавський край виділяється щорічними найбільшими потоками чеських туристів  (0,7 млн осіб у 
2011 р.), на який припадає 11 % усього обсягу туристичного потоку вітчизняних туристів. Чеські туристи 
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найменш відвідують Устецький край (229 тис. осіб у 2012 р., або 3 % вітчизняного туристичного потоку). 
Найменша тривалість ночівель чеських туристів характерна для закладів розміщення Праги, Злінського й 
Карловарського країв, де домінують іноземні туристи (рис. 16.7). У Карловарському краї середня тривалість 
ночівель іноземних туристів у закладах розміщення у 2011 р. становила 6,7 ночей. Для Злінського краю 
властива найвища частка чеських туристів (резидентів) у загальному туристичному потоці, яка у 2011 р. 
склала 86 %.  

 

 
 

Рис. 16.6. Кількість ночівель туристів у закладах масового розміщення  

країв та окресів Чеської Республіки у 2011 р. 

 

 
 

Рис. 16.7. Кількість ночівель, проведених чеськими туристами під час службових 
 і приватних (особистих) туристичних поїздок, у краях Чеської Республіки у 2012 р. 

 
Після вступу Чехії до ЄС спостерігалося збільшення потоку іноземних туристів до Чеської Республіки, за 

винятком 2008–2010 рр., що пов’язано зі світовою фінансовою та економічною кризами. Якщо у 2000 р. до 
ЧР прибуло 4773 тис. іноземних туристів, то у 2004 р. – 6061 тис. осіб. У наступні роки потік іноземних 
туристів зростав, за винятком 2008–2010 рр., й у 2012 р. досяг 7165 тис. осіб (табл. 16.1 і рис. 16.4), причому 
більшість іноземних туристів зупиняється на відпочинок і ночівлю в готелях високих класів.  

Останнім часом змінюється географія туристів – відвідувачів країни та змінюються вектори основних 
туристичних потоків. Так, наприклад, із 2010 р. в країну приїжджає багато гостей зі країн Сходу (із Японії, 
Ізраїлю, Саудівської Аравії, ОАЕ, а також із Казахстану). Найбільші потоки туристів спрямовано в ЧР із 
Німеччини (близько 1,4 млн), або 21 % усього туристичного потоку іноземних туристів. Німецькі туристи 
найчастіше відвідують Прагу. На них припадає 15 % усього потоку іноземних туристів у столицю. У 2011 р. 
Прагу відвідало загалом 4,4 млн іноземних туристів (65 % від загальної кількості іноземних туристів). Далі у 
списку найбільш відвідуваних іноземними туристами розміщені Карловарський і Краловеградецький краї.  

Друге місце в зовнішніх туристичних потоках займають потоки туристів із Росії (559 тис. осіб у 2011 р., 
або 8,3 % усього потоку іноземних туристів), третє – із Польщі (371 тис. осіб), а четверте – зі Словаччини  
(344 тис. туристів, або 5,1 %) (табл. 16.2). Словацькі туристи домінують в іноземному  туристичному потоці, 
який спрямований у Злінський край (27 %). Туристи з Росії переважно відвідують Прагу й курорти 
Карловарського краю, перебуваючи у Чеській Республіці в середньому шість діб, тоді як більшість іноземних 
туристів – 3–4 доби. За кількістю ночівель у готелях Чеської Республіки російський ринок займає друге місце, 
поступаючись німецькому. А 80 % ночівель іноземців у готелях Карлових Вар належать двом ринкам – 
німецькому та російському. На динаміку відвідувань Чехії російськими туристами помітно впливає 
необхідність отримання чеських віз. Туристи з Росії тратять за день більше грошей (не менше 3 тис. крон), 
ніж представники інших країн.    

Потужними є також туристичні потоки з Італії, Великобританії, США, Франції, Іспанії, Нідерландів, 
Австрії та Японії. На країни Європи у 2011 р. припадало 81,1 % усієї чисельності іноземних туристів, які 
відвідали Чехію, на держави Азії – 10,1 %, Америки – 7,2 %, Австралію й країни Океанії – 1,2 % і держави 
Африки – 0,4 % потужності потоку іноземних туристів (табл. 16.2).  Потоки українських туристів останнім 
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часом зростають й у 2010 р. Чехію відвідало 104,8 тис. туристів з України, або 1,7 % усього потоку іноземних 
туристів. Середня тривалість перебування українських туристів у ЧР становила 3,8 доби. У 2011 р. кількість 
українських туристів зросла до 109,7 тис. осіб (13 місце серед країн світу). 

Проживання іноземців, які приїхали з туристичною метою, у разі, якщо вони є клієнтами туристичних 
агентств та мають путівки, гарантоване й забезпечене на високому комфортному рівні. Країна володіє 
багатьма три-, чотири- та п’ятизірковими готелями. Для індивідуальних туристів-аматорів, які прибувають до 
Чехії, проблем із поселенням у численних готелях, мотелях, кемпінгах, хостелах та інших закладах 
розміщення немає, проте слід пам’ятати, що проживання в період туристичного сезону потребує 
попереднього бронювання місць. Останнє можна зробити й через Інтернет або спеціальні сервери з 
бронювання місць у готелях країни. Вартість проживання в готелях залежить від пори року, регіону, міста, 
комфортності кімнат тощо. Вартість проживання, наприклад, у м. Прага (на одну особу) може коливатись у 
двохзіркових готелях від 10 до 20 дол. США на добу; тризіркових – 20–50; чотиризіркових – 55–200, 
п’ятизіркових – понад 500 дол. США на добу. При цьому треба враховувати той факт, що в багатьох готелях 
вартість проживання для іноземних туристів (особливо в туристичний сезон) є дещо вищою (на 5–15 %). 
Здебільшого в ціну готельного номера входить вартість сніданку (зазвичай шведський стіл). Проживання 
туристів можливе й у приватному секторі. При цьому вартість буде приблизно однаковою. Ціна проживання в 
п’ятизірковому готелі на початку ХХІ ст. в Чехії становила 100–150 дол. США, у чотиризірковому – 50–100, а 
в тризірковому – 30–50 дол. США
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. На сьогодні ціни на проживання у фешенебельних готелях зросли. 

 
Таблиця 16.2 

Показники обслуговування іноземних туристів  
у масових закладах розміщення Чеської Республіки у 2011 р. 

 

 
Країна 

Кількість обслу-
жених іноземних 

туристів, осіб 

Частка  
від усієї  

кількості, % 

Кількість 
ночівель, 
ночей 

Середня 
кількість 

ночей 

Середня три-
валість пере-
бування, діб 

Усього 6 715 067 100,0 19 424 839 2,9 3,9 

у тому числі:      

Країни Європи 5 448 444 81,1 16 355 041 3,0  4,0 

 із них:      

   Німеччина 1 386 976 20,7 4 578 249 3,3 4,3 

   Російська Федерація    559 021   8,3   2 864 815 5,1 6,1 

   Польща   371 127 5,5   777 019 2,1 3,1 

   Словаччина   344 101 5,1   683 159 2,0 3,0 

   Італія   337 645 5,0   946 206 2,8 3,8 

   Великобританія   327 951 4,9   807 136 2,5 3,5 

   Франція   283 480 4,2   739 150 2,6 3,6 

   Іспанія   225 778 3,4   662 989 2,9 3,9 

   Нідерланди   197 975 2,9   644 627 3,3 4,3 

   Австрія   185 719 2,8   380 184 2,0 3,0 

   Угорщина   107 689 1,6   237 938 2,2 3,2 

Країни Африки     29 759 0,4     87 561 2,9 3,9 

Країни Америки    480 668 7,2 1 268 806 2,6 3,6 

із них:      

   США   314 950 4,7   829 396 2,6 3,6 

Країни Азії   676 033 10,1 1 519 265 2,3 3,2 

із них:      

   Японія   121 963 1,8   234 651 1,9 2,9 

   Ізраїль     82 346  1,2   325 546 4,0 5,0 

Австралія та країни 
Океанії 

80 163 1,2 194 166 2,4 3,4 

* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 

Медичне страхування обов’язкове для кожного громадянина країни, у тому числі й для туриста-
іноземця. Тому бажаючим здійснити тур до Чехії пропонується договір страхування та страховий поліс, які 
необхідні для подорожуючих іноземців. Турист може укласти договір медичного страхування й у країні 
постійного місця проживання (тобто на батьківщині). У разі, якщо такого договору немає, іноземний турист 
може укласти договір медичного страхування з місцевою страховою компанією в Чеській Республіці. 
Короткотерміновий договір, наприклад з організацією «Загальне страхування здоров’я в Чеській Республіці», 
та вартість страхового полісу на один день перебування в Чехії становитиме 30 чеських крон (або 0,8 дол. 
США) для туристів віком до 69 років; 70 чеських крон (або 1,8 дол. США) – для туристів 70–79 років;                    
105 чеських крон (або 2,8 дол. США) – для туристів понад 79 років; 26 чеських крон (або 0,7 дол. США) – для 
туристичних груп (від трьох осіб).   

У Чехії добре розвинутий спеціалізований туристичний транспорт із відповідними пристосуваннями для 
переміщення подорожуючих та проведення транспортних екскурсій, проте значно дешевші міські та міжміські 
автобуси. Самі чехи радять туристам-аматорам скористатися міжміськими автобусами – найдешевшим 
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видом транспорту в країні. Розвинуто також залізничні пасажирські перевезення. Під час руху по чеських 
автострадах стягується мито. За пересування в легковому автомобілі мито дорівнює 400 крон. На лобове 
скло автомобіля потрібно приклеїти спеціальну наклейку про сплату збору. Вони продаються на пошті, у 
пунктах перетинання кордону, на бензоколонках.  

На головних транспортних магістралях розміщується багато нових мотелів (чим ближче до столиці, тим 
вони стають дорожчими), а також кемпінгів, де сервіс не занадто гарний, а плата за місце для машини з 
причепом-будиночком складає 15–25 дол. США. «Дикий» кемпінг заборонений і суворо карається
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. Наявна 

також можливість оселитися в молодіжних гуртожитках і так званих хостелах. Щорічно готелі Чехії надають 
послуги на суму понад 5 млрд крон.  

Уряд Чехії заохочує іноземні інвестиції у свою економіку, зокрема – в індустрію туризму. Нові умови 
господарювання, що склалися на початку 90-х рр. ХХ ст., обумовили також необхідність розвитку туристичної 
інфраструктури країни, особливо столиці – Праги, яка є найбільш популярним туристським центром Європи. 
Матеріально-технічна база туризму країни постійно зростає, про що свідчить висока частка Чехії в 
міжнародному туризмі. Витрати населення Чехії на туризм постійно зростають, але прибутки від іноземного 
туризму – набагато вищі (рис. 16.8). Тобто Чехія приймає набагато більше іноземних туристів, порівняно із 
затратами чеського населення на закордонний туризм. Крім того, як свідчить статистика, самі чехи 
полюбляють також відпочивати в себе на батьківщині. Доходи від іноземного туризму постійно зростають за 
рахунок не стільки збільшення числа іноземних туристів, як за рахунок зростання якості туристичних послуг, 
так і їхнього урізноманітнення та орієнтації на певні категорії туристів, уключаючи іноземних.  

 

 
 

Рис. 16.8. Витрати населення Чехії на туризм і доходи країни  
від іноземного туризму у 2009 р., млн дол. США 

 
Останнім часом у Чехії поряд із внутрішнім та іноземним туризмом інтенсивно розвивається закордонний 

(пасивний) туризм. Кількість закордонних туристичних поїздок громадян Чехії через економічну кризу дещо 
скоротилася (4987 тис. у 2008 р., 4252 тис. – у 2011 р.). Найчастіше чеські туристи відвідують Хорватію (0,8 млн 
туристів) та Словаччину. Причому різко зменшилася кількість поїздок чехів у сусідню Словаччину (794  тис. у 
2005 р., 535 тис. – у 2011 р.). Найбільш відвідувані країни, окрім Хорватії й Словаччини, є Італія, Австрія, 
Греція, Іспанія, Франція, Єгипет, Туреччина, Німеччина й Угорщина. Найчастіше чеські туристи подорожують на 
власному автомобілі, автобусами й літаками (рис. 16.9). У 2011 р. на поїздки приватними автомобілями 
припадало 67 % усіх поїздок чеських туристів, на поїздки автобусами й літаками припадала майже однакова 
частка (13 і 13,3 %, відповідно) у структурі всіх туристичних поїздок, тоді як на поїздки поїздами й іншими 
видами транспорту – незначна частка (рис. 16.9).   

 

 
 

Рис. 16.9. Структура туристичних поїздок чеських туристів внутрі країни  

й за кордон за видами використаного транспорту у 2000, 2005 і 2011 рр.  
 

Основними формами туризму в Чехії, поряд із внутрішнім і міжнародним, є вільний туризм, при якому 
кожний його учасник сам забезпечує собі послуги (тобто житло, харчування, огляд пам’ятників культури 
тощо), або організований (повне обслуговування туристичними підприємствами й фірмами). Міжнародний 
туризм має пасивну форму – виїзд чеських громадян за кордон й активну – відвідини Чехії іноземними 
туристами. Іноземний туризм, завдяки високим валютним надходженням, вважається істотним чинником 
економічного розвитку країни (рис. 16.10). 
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Рис. 16.10. Увіз і вивіз капіталу в країну за рахунок туризму (млн дол. США)  

 
Згідно з даними статистики останніх років, у Чехію приїжджало трохи менше туристів, ніж у попередній 

період, проте вони затримувалися тут довше й витрачали більше грошей. Як результат, приплив валюти в 
країну стабільно зростає. На думку фахівців, вирішальний показник перспектив галузі – саме доходи від 
туристів, а не їхня кількість. Потенціал зростання туристичної галузі країни, за оцінкою експертів, ще далеко 
не вичерпаний, хоча Чехія й випереджає в доходах від туризму в перерахуванні на душу населення такі 
країни, як Туреччина та Німеччина, проте вона не належить до тієї групи держав Європи й світу, які 
максимально використовують свій туристичний потенціал. Загальними причинами недостатньої уваги до 
об’єктів туризму Чехії серед іноземних туристів вважаються не завжди висока якість обслуговування та 
слабка інформаційно-рекламна діяльність у цій галузі. Крім того, останнім часом різко змінилася географія 
іноземних відвідувачів країни. Оскільки до вступу країни в ЄС основні туристичні потоки в Чехію 
спрямовувалися з країн пострадянського простору, а на сьогодні – із західноєвропейських. Тимчасовими 
причинами негативного впливу на приплив туристів останнім часом є те, що Чехія – член Євросоюзу й із 
метою подорожей до неї, наприклад, туристам із СНД потрібно відкривати спеціальну шенгенську візу. 
Остання не завжди спрощено надається громадянам пострадянського простору. Це змушує задуматися про 
втрату можливих клієнтів деяких власників недорогих чеських готелів, що були найбільш відвідуваними 
туристами з пострадянських республік. Тому останні наполегливо вимагають від владних структур надання 
спрощеного режиму для отримання віз туристам із країн колишнього СРСР. Крім того, економічна криза 
2008–2010 рр. призвела до значних збитків у туристичній галузі держави та зменшення потоку туристів із 
західних країн, що змусило уряд розробити систему заходів стабілізації туристичного бізнесу і його гнучкої 
переорієнтації на недорогі та короткотривалі тури, орієнтовані на середнього споживача із порівняно 
незаможних країн, уключаючи Україну.  

За офіційними даними, у 2010 р. Чехію відвідало 6,334 млн іноземних туристів, яких у цей рік 
приїжджало в Чехію трохи менше, ніж у попередні роки, проте затримувалися вони тут довше й витрачали 
більше грошей. Далі ситуація покращилася та у 2012 р. досягнуто рекордного показника прибуття іноземних 
туристів – 7,165 млн (табл. 16.1). У результаті приплив валюти в країну стабільно зростає. Експерти очікують, 
що потоки туристів із різних країн постійно зростатимуть, передусім гостей із Росії, України та з держав Азії.  

Незважаючи на певні проблеми, що їх створює політика чеського уряду в галузі туризму, Чехія була й 
залишається одним із визначних центрів європейського туризму. За порівняно невеликий час із початку 
ринкових перетворень, у цій країні створено потужну туристичну інфраструктуру, з’явилося багато 
туристичних фірм, найбільші з яких – «Ave a. s.», «OK-Tours», «OTUS Ltd», «Praga Magica», «Cedok» та ін. 
Керівництво країни постійно намагається вдосконалити систему оподаткування туристичної галузі й надати 
їй необхідні гарантії безпеки в кризових умовах, проте цього недостатньо, особливо в єдиному економічному 
просторі ЄС, що вимагає від держави пошуку нових стратегій узгодженого розвитку туристичного бізнесу. 
Отже, у сучасних умовах соціально-економічного розвитку Чехія має досить розвинений туристичний ринок і 
постійно збільшує свій потенціал для його нарощення. 

 
16.2. Санаторно-курортна інфраструктура 

 
Чехія славиться на весь світ своїми курортами й у країні, відповідно, добре розвинутий лікувально-

оздоровчий туризм, оскільки країна багата на мінеральні джерела. Тут нараховується 37 курортних містечок 
(рис. 2.49) із розвинутою мережею санаторіїв та пансіонатів, сотні цілющих джерел і багато родовищ 
лікувальних грязей-пелоїдів. Різноманіття мінеральних джерел, сприятливого клімату й живописного 
рельєфу створює виняткові умови для лікування різних захворювань. Усе це дає підстави віднести Чеську 
Республіку до групи всесвітніх курортних держав. Країна – важливий курортний регіон Європи та світу 
загалом. Як свідчать статистичні дані, до найпопулярніших і найбільш відвідуваних на сучасному етапі 
курортних центрів Чехії належать Бехіне, Блудов, Дарков, Карвіна, Франтішкови Лазнє, Годонін, Яхимов, 
Янські Лазнє, Єсенік, Карлова Студанка, Карлові Вари, Клімковіце, Константінови Лазнє, Лазнє Бєлоград, 
Лазнє Богданеч, Лазнє Кундратіце, Лазнє Кінжварт, Лазнє Лібверда, Лазнє Тоушень, Ліпова Лазнє, 
Лугачовіце, Маріанське Лазнє, Мшене Лазнє, Острожска-Нова-Вес, Подебради, Слатініце, Тепліце, Тепліце-
над-Бечвоу, Тршебонь, Веліховки, Вельке Лосіни, Враж та ін. Усі курорти країни можна розділити на дві 
основні групи – світового й загальнодержавного значення. Кожен курорт країни має свою спеціалізацію 
залежно від видів лікування та мінерально-лікувальних ресурсів (хімічного складу води, грязей, солей тощо). 
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Мінеральні води як засіб природного лікування використовують на 24 курортах країни. На 10 застосовують 
пеллоїди – неорганічні грязі. На курортах Бехіне, Франтішкови Лазнє, Лазнє Бєлоград, Лазнє Богданеч, Лазнє 
Тоушень, Мшене Лазнє, Лазнє Кундратіце, Тршебонь, Веліховки й Враж одним із засобів лікування є торф. 
Природні кліматичні умови для лікування хворих використовують на курортах Єсенік, Кінжварт і Ліпова 
Лазнє. Сучасний тренд чеської курортології – повернення до природи, оскільки, замість хімічних лікувальних 
засобів, використовуються натуральні лікувальні засоби, перевірені століттями, якими щедро наділена 
чеська земля. Чехія – світовий лідер у багатьох галузях курортології, оскільки ніде більше у світі не існує 
такої концентрації мінеральних лікувальних джерел, як у Західночеському курортному трикутнику – Карлових 
Варах, Маріанське Лазнє й Франтішкови Лазнє.  

Курорти світового значення найчастіше відвідують іноземні рекреанти. Їх приваблюють цілющі 
властивості мінеральних джерел, спеціальні методи лікування, а також навколишня природа та чеські 
багатовікові традиції курортного обслуговування. Таких курортів у країні – понад 10. Найбільший курорт 
світового значення в Чехії – Карлові Вари, на які припадає понад 1/6 усіх пацієнтів
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Варами до так званого Західночеського курортного «трикутника» світового значення належать Франтішкови 
Лазнє (Франтішкові Лазні) й Маріанське Лазнє (Маріанські Лазні). Міжнародною популярністю користується 
також курорт Яхімов (перший у світі) із термальними радіоактивними джерелами. Багато курортів Західної 
Чехії теж належать до світових – до них, окрім названих вище, відносять Константінови Лазнє й Лазнє 
Кінжварт, на які припадає понад 1/3 загальнодержавного курортного бюджету й фонду сфери курортного 
обслуговування. Разом з указаними західночеськими курортами до цієї групи також належать Подебради 
(розміщений за межами основних туристських районів), Лугачовіце в Моравії та ін.  

Решта курортів має переважно загальнодержавне значення з погляду медично-курортного 
обслуговування, наявності джерел мінеральних вод та умов для грязьових ванн тощо, хоча останнім часом 
вони включені до каталогів міжнародного обслуговування відпочивальників. Цьому сприяли державна 
політика Чехії й трансформація у сфері фінансування та вдосконалення інфраструктури здравниць, а також 
використання новітніх методик діагностики хвороб і їх лікування. Наприклад, деякі з них, завдяки 
специфічним методам лікування й діагностиці захворювань, також здобули світову популярність, наприклад 
Янське Лазнє (курс лікування для дітей, котрі перехворіли на поліомієліт) та ін. 

Завдяки високій якості природних цілющих ресурсів, мінеральних вод, лікувальних грязей та інших 
лікувальних засобів, курорти Чехії здобули надзвичайну популярність і пошану у всьому світі. Курортні 
центри разом із лікувальними функціями відіграють також роль центрів туризму. Використання на курортах 
держави сучасних оздоровчих і реабілітаційних методів лікування в поєднанні з традиційним застосуванням 
натуральних мінеральних вод, грязьових пелоїдів, цілющих газів і клімату перетворює Чехію на велику 
спеціалізовану європейську державу в галузі курортного туризму й медицини. Передусім, західні курорти 
Чехії стали вже в XIX ст. популярними серед відпочивальників із багатьох європейських країн. Тому 
закономірно є те, що саме Прага стала першим містом, де бальнеологію стали викладати в університетах.  

 
Таблиця 16.3  

Чисельність туристів на чеських курортах у 2011 і 2012 рр.* 
 

 
 
 

Показник 
 

Чисельність 
відвідувачів, 

осіб 

Індекс 
приросту  
у 2012 р. 
відносно 
2011 р.,  

% 

%-не  
співвід-
ношення 

Загальне 
число 

ночівель, 
тис.  

Індекс 
приросту 

у  
2012 р. 

відносно  
2011 р.,  

% 

%-не  
співвід-
ношення 

 
2011  

р. 

 
2012  

р. 

 
2011  

р. 

 
2012  

р. 

 
 2011  

р. 

 
2012  

р. 

 
2011 

р. 

 
2012 

р. 

Загальна чисель-
ність туристів 

706 838 711 495 100,7 100,0 100,0 6858 6646 96,9 100,0 100,0 

Іноземні туристи 340 913 350 402 102,8 48,2 49,2 2893 30567 105,6 42,2 46,0 

Внутрішні туристи 365 925 361 093 98,7 51,8 50,8 3965 3591 90,6 57,8 54,0 

 * Складено за даними Чеського статистичного управління. 
 

Чехія нині особливо славиться розвитком лікувально-оздоровчого туризму, маючи унікальні рекреаційні 
ресурси. Як свідчать офіційні дані, кількість відвідувачів чеських курортів останнім часом постійно 
збільшується. Результати опрацювання офіційних даних Чеського статистичного управління дають підстави 
стверджувати, що за 2012 р. кількість відвідувачів курортів країни, порівняно із тим самим минулорічним 
періодом, збільшилася на 0,7 %, а іноземних відвідувачів – майже на 3 % (табл.  16.3). Чеським сервісом у 
2012 р. скористалося 707 тис. спа-шанувальників. Загальна кількість ночівель залишається трохи меншою 
від рівня 2011 р. (на 3,1 %). На відміну від збільшення кількості закордонних клієнтів (на 1 %), спостерігається 
зменшення рівня відвідування чеськими громадянами курортів (на 1,3 %), проте вони поки що кількісно 
переважають іноземних туристів (табл. 16.3). Водночас відбулося помітне зростання загальної тривалості 
ночівель іноземними туристами (на 5,6 % у 2012 р., порівняно з 2011 р.) при помітному зменшенні кількості 
ночівель чеськими туристами (на 9,4 %). У загальній структурі відвідувачів чеських курортів переважають 
чеські туристи (табл. 16.3), однак проявляється тенденція до зближення часток обох груп спа-
відпочивальників через збільшення кількості іноземних туристів, які відпочивають на чеських курортах. 
Аналогічно зростає загальна тривалість перебування іноземних туристів на чеських курортах. 
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У попередні роки лідерами з відвідування чеських курортів були гості з Німеччини й Російської 
Федерації. До 2000 р. у першу п’ятірку входили також туристи зі США, Ізраїлю та Австрії. Починаючи з               
2010 р., Чехію активно відвідують туристи зі Словаччини та України. Найбільше днів на чеських курортах 
проводять росіяни та українці (росіяни – у середньому 13,3 дні, українці – 12,4) (табл. 16.4). 

 
Таблиця 16.4 

Перша десятка країн світу,  туристи яких найбільше  
відвідували курорти Чеської Республіки у 2010–2011 рр.* 

 

№ 
з/п 

 

Країна 
 

Загальне число туристів,  
які відвідали курорти Чехії, осіб 

Індекс приросту по-
току туристів,  порів-

няно з 2010 р., %** 

Середнє число 
діб перебу-

вання туристів 

Загальне 
число 

ночівель 2010 р. 2011 р. 

1 Німеччина 86 003 82 408  95,8   9,1 665 199 

2 Росія 30 979 40 052 129,3 13,3 492 837 

3 Україна    3108     4048 130,2 12,4   46 256 

4 Австрія    3031     3820 126,0   7,1    23 134 

5 Словаччина    2156     2800 129,9   4,3       9197 

6 США    1224     1886 154,1   7,4    12 069 

7 Франція      983     1878 191,0   4,0       5629 

8 Польща    1182      1653 139,8   3,9       4713 

9 Італія      683      1651 241,7   4,1       5088 

10 Китай      527      1619 307,2   2,3       2050 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 
** Опрацьовано: CzechTourism, Представництво в Україні.  

 
Головне свідчення високого рівня курортного обслуговування в країні – наявність курортів міжнародної 

сертифікації якості обслуговування, яка запропонована Всесвітньою туристичною організацією. У Чехії на 
початок 2010 р. було 14 сертифікованих курортних закладів. Це – найвища кількість у Європі (у Німеччині 
таких лише два). У країні також наявні курортні об’єкти власне європейської сертифікації. Так, першою 
європейською курортною компанією, що одержала сертифікат «Europespa-med», став курорт Лазнє 
Бєлоград. Також у Чехії є унікальний кліматичний курорт Карлова Студанка в недоторканих лісах Єсенікських 
гір, завдяки чому тут найчистіше повітря в Центральній Європі. Усі курорти Чехії функціонують на одному 
принципі: фізичне здоров’я, активний відпочинок і психологічний комфорт відпочивальників. Тому тут дуже 
добре продумані не тільки лікувальні процедури, а й різноманітний активний відпочинок, який є важливим 
складником процесу оздоровлення пацієнта. Практично на кожному курорті є тенісний корт, настільний теніс і 
більярд, також надаються в оренду велосипеди для прогулянки мальовничими околицями. Якщо врахувати, 
що курорти розміщені в безпосередній близькості від гір або лісу, то користь від такого дозвілля – оптимальна. 
Психологічному відновленню організму сприяє й сама архітектура курортів. Фізичні навантаження дають змогу 
відновити організм ефективніше, ніж багатогодинні заняття в тренажерному залі. Також на багатьох курортах у 
вільний від процедур час пропонують зіграти в гольф, сквош, бадмінтон, поплавати в басейні або піти у фітнес-
центр. Чимало курортів розміщено поруч із мальовничими озерами і, якщо не хочеться перевтомлювати себе 
фізичними навантаженнями, можна просто орендувати човен і ловити рибу.  

Курорти в Чеській Республіці орієнтовані переважно на лікування захворювань опорно-рухового 
апарату, системи кровообігу, шлунково-кишкового тракту, ендокринної системи, нервової системи, нирок і 
сечовивідних шляхів, гінекологічних, онкологічних захворювань, шкірних хвороб, психічних розладів тощо.  

Найбільш відомий курорт Чехії у всесвітньому масштабі – це Карлові Вари – найбільше курортне місто 
в Чеській Республіці (рис. 2.50), розміщене на висоті 360–390 м над рівнем моря. Воно засноване в 1358 р. 
чеським королем і римським імператором Карлом IV
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. Із середини XIV ст. курорт Карлові Вари завжди був, 

є та залишатиметься найпопулярнішим у Європі. У його околицях виявлено понад 60 джерел мінеральної 
води, більшість із яких – термальні з бікарбонат-сірко-хлоридно-натрієвим складом, 12 із них  
використовуються з лікувальною метою (рис. 16.11). Найвідоміший із термальних мінеральних джерел 
курорту Карлові Вари – природний гейзер «Вржідло». Він викидає свої води з глибини 2,5 км на висоту 15 м 
над землею. Крім джерел мінеральної води, курорт Карлові Вари відомий лікувальними природним газом, 
торфом і мінеральними грязями, а також знаменитою на весь світ карловарською гейзерною сіллю, що має 
цілющі властивості. Таке різноманіття водно-грязевих ресурсів курорту дає змогу лікувати порушення 
опорно-рухового апарату, захворювання травного тракту, порушення обміну речовин (діабет, ожиріння, 
подагра) тощо. Як лікування, на курорті Карлові Вари застосовують усі види ванн (мінеральні, перлинні, 
вуглекислі, вихрові, йодні та ін.). Водолікування на курорті включає також душ Шарко, або «шотландський», 
підводний масаж, вібраційні, ножні ванни тощо. Крім водних процедур, широко застосовують різні види 
масажу, парафінові компреси, електро- й грязелікування, світо- та магнітотерапію, а також відпочивальникам 
пропонують лікувальну сауну, кріотерапію, лікувальну фізкультуру та інгаляції тощо. 

Прийнято вважати, що на цей курорт їдуть не тільки лікуватися, а й добре відпочити. Щорічно Карлові 
Вари відвідують понад 75 тис. туристів і відпочивальників. Для послуг відпочивальників у місті функціонує            
90 готелів. Здавна Карлові Вари вважали місцем відпочинку європейської культурної й політичної еліти. У 
переліку видатних осіб, котрі відпочивали на курорті, є не тільки видатні письменники, композитори, 
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художники та інші богемні люди, але і європейські монархи, політики, відомі науковці й ін. Велика кількість 
замків, що добре збереглися, дрімучі ліси на околицях міста, численні музеї, концертні зали та всілякі 
культурні програми роблять курорт Карлові Вари прекрасним місцем для відпочинку. Тут відбуваються такі 
відомі щорічні культурні заходи, як музичні фестивалі «Моцарт і Карлові Вари», «Дні Бетховена», 
«Карловарськая осінь Дворжака», «Фестиваль старовинної музики» (історичні музичні твори, що виконуються 
на сучасних інструментах), «Молода сцена» (мистецтво інтерпретації молодих інструменталістів), 
Міжнародний фестиваль фольклору; Міжнародний кінофестиваль (один із відомих у світі фестивалів 
повнометражних фільмів); «Турфільм» (міжнародний фестиваль фільмів, присвячених туризму); 
Міжнародний джаз-фестиваль; Міжнародний пісенний конкурс імені Антоніна Дворжака тощо.  

 

 
 

Рис. 16.11. Бювет одного з мінеральних джерел Карлових Вар 
Джерело : http://vary.ru/health/sources. 

 
Галасливі вулиці й колонади оточені тихими лісистими пагорбами, у які вплітаються пішохідні стежки й 

велосипедні траси, – вони ідеально підходять для прогулянки в будь-яку пору року. У місті розміщено           
26 парків. Відвідувачі можуть насолодитися захопливим виглядом на місто, що лежить у долині. Курорт 
пропонує багату культурну програму. Престижні фестивалі й міжнародні конференції роблять це найбільше 
чеське курортне місто одним із найпопулярніших місць відпочинку навіть для вибагливих клієнтів. Саме тут 
виробляють «Бехеровку» – лікер на травах, так зване тринадцяте цілюще джерело
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Курортне містечко Франтішкови Лазнє (чес. Františkovy Lázně, укр. Франтішкові Лазні) справедливо 
вважають одним із найромантичніших куточків Чехії

677
. Він розміщений у Рудних горах поблизу м. Хеб 

Карловарського краю. Лікувальні властивості вод курорту Франтішкови Лазнє відомі ще з Х ст., проте лише в 
1793 р. засноване саме місто-курорт. А в 1904 р. до нього разом із відвідуванням королівських осіб Європи 
прийшла всесвітньо відома слава. Цей курорт цінний своїми кислими мінеральними водами із сильно 
лужною основою на основі сірчано-залізистих солей та лікувальними грязями й газами, які виходять тут на 
поверхню. У здравниці нараховують понад 20 відомих джерел мінеральної води, яку комплексно 
застосовують із лікувальню метою (від пиття до різноманітних ванн і процедур). Те саме стосується й 
лікувальних грязей: грязьові ванни, грязьові аплікації, грязьові тампони тощо. Особливе значення також має 
лікування природним газом (газові вуглекислі обгортання, газові ін’єкції). Саме цими способами на курорті 
виліковують захворювання серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату, гінекологічні, уключаючи 
гінекологічні хвороби в дівчаток 6–15 років. Лікують на курорті Франтішкови Лазнє й жіноче безпліддя. 
Перший спосіб – природний, поза сумнівом, бальнео- й грязелікування, другий – душевно-емоційний, за 
допомогою психологічного автотренінгу та навіювання, що пов’язано з однією з визначних пам’яток курорту – 
зі статуєю хлопчика Франтішка (рис. 16.12). Його названо на честь головного мінерального джерела – 
Франтішека. Існує повір’я, що якщо жінка торкнеться цього хлопчика, то зразу ж завагітніє.    

 

 
 

Рис. 16.12. Статуя символу курорту Франтішкови Лазнє – хлопчика Франтішека 
Джерело : http://www.otzyv.ru/read.php?id=150663. 
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Щодо культурно-мистецьких пам’яток, то цей курорт входить у трійку найпопулярніших курортів Чехії – 
місць лікування та культурного відпочинку рекреантів (рис. 2.52). Щорічно курорт відвідує понад 55 тис. осіб. 
Для послуг відпочивальників і туристів функціонує 66 готелів. Цьому сприяють помірний гірський клімат, 
виняткова чистота довкілля, тиша, ліси, сади, парки (250 га), у яких звучить музика та розміщена значна 
кількість культурно-пізнавальних закладів й об’єктів. М’який клімат, віддаленість від гучного мегаполісу 
створюють відчуття казкового міста, де в місцевому театрі постійно демонструють спектаклі, у музеях і 
галереях влаштовують міжнародні виставки. На цьому курорті колись відпочивали Й. Гете, Л. Бетховен й інші 
видатні літературні та культурні митці. Тут щорічно відбуваються різні конкурси й фестивалі, що не заважає, 
а, навпаки, сприяє видужанню й максимальній насолоді відпочинком і приваблює тисячі туристів
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Курорт Маріанське Лазнє (Маріанске-Лазнє, чес. Mariánské Lázně, укр. Маріанські Лазні) не відстає від 
Франтішкових за насиченістю культурного життя: відпочивальники можуть відвідати музей історії міста, 
геологічний парк під відкритим небом, численні галереї. Курорт Маріанське Лазнє – наймолодший у Західнай 
Чехії (заснований на початку ХІХ ст), проте його відвідують тисячі туристів. Він розміщений поблизу м. Хеб 
Карловарського краю та займає друге місце після Карлових Вар за кількістю відвідувань туристами й 
відпочивальниками. Незважаючи на його порівняно недовгий час існування, курорт увійшов до зоряного 
трикутника найпопулярніших курортів Чехії. Оточений з усіх боків джерелами мінеральних вод, курорт він із 
часом появи приречений на світову популярність (рис. 2.51). Загальна кількість джерел мінеральної води 
курорту становить понад 100, із них 39 використовуються з лікувальною метою. Тут функціонує сім 
павільйонів із мінеральною водою. Для послуг відпочивальників і туристів у місті функціонує 68 готелів і 
низка санаторних комплексів. За словами фахівців, тут лікують усе – від подагри до бронхіту. Мінеральні 
води курорту сприятливо впливають на всі життєво важливі органи людини (серце, нирки, печінка, легені й 
мозок).  

Курорт Маріанське Лазнє спеціалізується на лікуванні захворювань нирок, сечовивідних шляхів, 
дихальних органів, а також порушень опорно-рухового апарату, обміну речовин, гінекологічних та 
онкологічних захворювань, виведенню каменів з організму тощо. Це все відбувається за рахунок підвищеної 
мінералізації води джерел, які збагачені магнієвими, залізистими й бікарбонат-кальцієвими кислими 
мінеральними водами. Мінеральну воду курорту застосовують комплексно (п’ють, купаються (різноманітні 
ванни), дихають (інгаляції), умиваються та полощуть рот. Лікувальними джерелами курорту визнано також 
грязі й природний газ, уживаний у формі сухих вуглекислих ванн і газових ін’єкцій. Крім цього, на курорті 
Маріанське Лазнє використовують електро-, магнітотерапію, різні види масажу та парафінотерапію. Оскільки 
курорт Маріанське Лазнє розміщений у захищеній з усіх боків лісистими горбами долині на висоті 630 м, то 
лікувальним є також місцеве передгірське злегка розріджене повітря.  

Свою лікувальну дію має краса самого курорту – архітектура ХІХ ст., органічно вписана в ландшафти 
парків (160 га), скверів, лісів й озер. Курорт Маріанське Лазнє оточений великою кількістю позначених 
туристичних стежок і стежин, які ведуть до багатьох цікавих місць та пам’яток, серед яких окраса курорту – 
«Співаючий фонтан» (рис. 16.13). Для тих, хто віддає перевагу активним видам відпочинку, заклад пропонує 
тенісний корт, критий плавальний басейн, піщані пляжі на озерах, тренажерні зали, критий зимовий стадіон 
тощо. Тут розміщено одне з найстаріших у світі поле для гольфу, закладене ще англійським королем 
Едвардом VII у 1905 р. У 2003 р. англійська королева Єлизавета II надала гольф-клубу курорту Маріанське 
Лазнє престижний титул «Королівський гольф-клуб». На курорті відпочивали такі відомі історико-мистецькі 
постаті, як Й. Гете, Й. Штраус, Р. Вагнер, М. Гоголь, Ф. Шопен, М. Твен, І. Ліст, І. Тургенєв, Р. Кіплінг та ін. 

 

 
 

Рис. 16.13. «Співаючий фонтан» курорту Маріанське Лазнє 
Джерело : Чеська Республіка. Офіційна туристична презентація Чеської Республіки (www.czechtourism.com). 

 
Маріанське Лазнє відомі не тільки своїми лікувальними процедурами, а й дивовижною архітектурою – 

справжньою перлиною є побудована в неокласичному стилі колонада, яку у 2010 р. включили до списку 
національних пам’яток культури Чехії
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Один із найвідоміших курортів Чехії й найбільший у Моравії – Лугачовіце (рис. 16.14), розміщений у 
південно-східній частині Моравії поблизу м. Злін Злінського краю, у заповідній області Білі Карпати. 
Санаторне лікування на курорті Лугачовіце нараховує понад 300 років, хоча перша згадка про його цілющі 
мінеральні води належить ще до ХІV ст. А особливу популярність курорт здобув у кінці ХІХ ст., коли сюди 
почали масово приїжджати відпочивальники з усієї Європи. Свою популярність він отримав за рахунок 
наявності багатьох джерел гідрокарбонат-хлорид-содово-кислих мінеральних вод та одного сірчанокислого 
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джерела, що трапляється в природі не так часто. Саме поєднання двох різних типів лікувальних вод і робить 
цей курорт досить привабливим у лікувально-оздоровчих цілях. Окрім того, його мінеральна вода збагачена  
мікроелементами, зокрема вона містить натрій, кальцій, магній, хлор, залізо, вуглекислоту, бром, йод та інші 
елементи, необхідні для людського організму. А ще мінеральні води курорту Лугачовіце володіють такою 
важливою особливістю, як високий уміст вільного діоксиду вуглецю. Тому фахівці дуже високо оцінюють 
мінеральні води цього курорту. Таке поєднання мінеральних «коктейлів» дає змогу успішно справлятись із 
захворюваннями дихальних шляхів, проблемами з травленням, порушенням обміну речовин (цукровий 
діабет, ожиріння), хворобами опорно-рухового апарату, алергіями тощо. Перелік хвороб, які успішно лікують 
у Лугачовіце, настільки великий, що можна з упевненістю стверджувати, що цей курорт є одним із 
найефективніших у Європі. Методи лікування, поширені в цій здравниці, традиційні для курортів Чехії: пиття 
мінеральних вод (переважно з джерел Вінцентка, Оттовка, Алоїська, доктора Штястного, св. Йосипа), 
інгаляції, гідротерапія, ванни, електротерапія, масажі, грязьові й парафінові компреси, лікувальна фізкультура, 
кліматотерапія тощо. 

 
 

Рис. 16.14. Один із санаторних комплексів курорту Лугачовіце 
Джерело : http://www.korint.ru/tours/europe/chehiya/kurort/lugachevice/. 

 
Курорт Лугачовіце лежить у долині річки Штявніце, оточеної лісистими схилами, що місцями досягають 

600 м над рівнем моря (рис. 16.14). Недалеко від курорту розміщене Лугачовіцьке водосховище на                 
р. Олшаві, де можна купатися й засмагати, плавати на човнах, ловити рибу тощо. Курорт має відкритий 
басейн, спеціально обладнану купальню та солярій. Рухомі види відпочинку на курорті Лугачовіце 
розраховані на найрізноманітніший контингент відпочивальників і туристів – гольф, фітнес-клуб, боулінг, 
теніс, піші прогулянки у навколишніх лісах, велосипедний туризм та відвідини старовинних замків і храмів, 
якими, як і багато курортів Чехії, рясніють околиці цього міста.  

Отже, унікальність курорту Лугачовіце – у його 16 мінеральних джерелах (15 насичених 
гідрокарбонатом натрію й одне сірчане), завдяки лікувальним властивостям яких він лідирує в рейтингу 
курортів Європи. Його особливість – те, що Лугачовіце є кандидатом на включення всього міста в список 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
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.  

В історії курортів Чехії простежується певна закономірність: спочатку виникає поселення, потім там 
знаходять цілюще джерело, а вже тоді розбудовують курорт. Із курортом Тепліце, який розміщений в 
Устецькому краї, вийшло все з точністю до навпаки. Як стверджують історики, про лікувальні властивості 
гарячих джерел мінеральної води курорту Тепліце було відомо більше 2 тис. років тому. Від теплоти гарячих 
джерел, яку називали живою й прирівнювали до людської крові, пішла й сама назва міста – Тепліце. І саме 
«жива вода» стала причиною поселення людей на місці цього курорту, який одночасно є одним із 
найдавніших курортів Європи, що використовує новітні методи лікування та оздоровлення й забезпечений 
найсучаснішим обладнанням. Лікувальні властивості мінеральної термальної води сульфато-
гідрокарбонатно-натрієвого типу з підвищеним умістом фтору, помірним умістом радону та великою кількістю 
мікроелементів і рідкісних металів зумовили спеціалізацію курорту – лікування захворювань опорно-рухового 
апарату й захворювань серцево-судинної системи, а також розладів нервової системи (різні види паралічу, 
зокрема дитячий церебральний, природжений, порушення рухів після запалень головного та спинного 
мозку), стану після операцій хребта й головного мозку, а також психозів і нервових порушень та професійних 
захворювань, викликаних вібраціями. 

Основними лікувальними процедурами курорту Тепліце є термальні ванни й реабілітаційні вправи в 
теплій мінеральній воді. Крім того, традиційні для курортів Чехії методи лікування – електро-, магнітотерапія, 
грязьові ванни та компреси, а також спеціально розроблені реабілітаційні комплекси, релаксаційні програми 
вихідного дня тощо. 

Розміщений недалеко від столиці Чехії Праги (близько 90 км), курорт Тепліце завжди був центром уваги 
знаменитостей і простих людей. У ХVІІІ–ХІХ ст. самі відпочивальники називали його «маленьким Парижем». 
Тут бували і ним захоплювалися Петро I, шведський король Густав IV, Л. Бетховен, Й. Гете, Р. Вагнер,                
Ф. Шопен і Ф. Ліст

681
. Відвідали цей курорт практично всі імператори Європи, їхні діти, численні родичі, 

політики, люди мистецьких і наукових кіл та ін. Серед останніх слід згадати братів Гумбольдтів – один 
природознавець, інший – державний і культурний діяч, вони протягом тривалого періоду відвідували курорт. 
Часто бували тут відомі правителі Європи: прусський король Фрідріх-Вільгельм III, імператриця Марія-Луїза, 
а також голландський король Людвіг, брат Наполеона та багато інших високоповажних осіб. 
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Культурні запити відпочивальників задовольнять санаторно-курорті комплекси (рис. 2.54), усілякі 
спортивні споруди, майданчики, басейни, фітнес-клуби, аквацентр, сквош, кінний манеж, велосипедні 
доріжки й туристичні стежки, а також різноманітні культурні заходи та подорожі між ланцюгом Крушних гір і 
виступами центрального гірського масиву на півночі Чехії, на висоті 220 м над рівнем моря, де й розміщене 
це місто-курорт. 

Багато курортів Чехії мають таку ж назву, як основне мінеральне джерело, проте це не стосується 
курорту Лазнє Бєлоград, заснованого в 1885 р. Він розміщений в окресі Йїчин Краловеградецького краю. 
Тут джерело мінеральної води назване ім’ям прусської графині Анни (Анна-маріанський ключ), яка була 
фундаторкою в освоєнні та використанні з лікувальною метою місцевих мінеральних грязей для широкого 
загалу. За часів Анни на курорті Лазнє Бєлоград лікували лише сірчано-залізистою гряззю, а на початку           
ХХ ст. тут виявлено джерело миш’яково-залізистої кислої мінеральної води – Анна-маріанський ключ. Із тих 
пір і до сьогодні мінеральна вода з цього джерела та високоякісні сірчано-залізисті грязі складають основу 
лікування в цій здравниці. Крім грязьових процедур (грязьові ванни, компреси, обгортання) і водолікування 
(вуглекислі, сірчані, вихрові ванни, підводний масаж, фізіопроцедури в басейні), на курорті Лазнє Бєлоград 
застосовують традиційні для курортів Чехії електро- й теплолікування, газові ін’єкції, усі види ручного 
масажу, а також профілактичні, реабілітаційні та релаксаційні програми. 

  Курорт Лазнє Бєлоград спеціалізується на лікуванні порушень опорно-рухового апарату в дорослих і 
дітей (ревматичні захворювання, захворювання хребта, хвороба Бехтерева, артроз, посттравматичні та 
післяопераційні стани ортопедичного характеру, корінні синдроми при порушенні функції хребта, слабкий 
периферичний параліч і порушення периферійних артерій та ін.), а також низки шкірних захворювань.    

Затишна атмосфера курорту Лазнє Бєлоград багато прикрашена пам’ятниками архітектури. Такими, 
наприклад, є барочний замок XVIII ст., храм Всіх Святих XVII ст., курортний готель на міській площі, зведений 
у XIX ст. тощо. Щорічно на цьому курорті збираються чеські знаменитості, щоб з’ясувати, хто з них найкраще 
грає в теніс. Крім того, на курорті Лазнє Бєлоград проводять міжнародні змагання з жіночого футболу й міні-
гольфу. Цей курорт занесено в міжнародний каталог курортів. Він користується популярністю серед 
європейської еліти
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Курорт Константінови Лазнє (чес. Konstantinovy Lázně) має унікальну за своїм складом мінеральну 
воду з найвищим умістом вуглекислого газу (вугільного ангідриду) серед усіх мінеральних вод Чехії                      
(рис. 16.15). Він почав масово приймати відвідувачів ще в 1837 р., коли його власник, князь Костянтин фон 
Ловенштайн, звів тут перші лікувальні споруди для комплексного оздоровлення й прийому рекреантів, які 
поїхали туди з усієї Європи. Тепер цей курорт всесвітньовідомий і спеціалізується на комплексній діагностиці 
й лікуванні захворювань кардіоваскулярної системи. 

Унікальність мінеральних вод курорту Константінови Лазнє диктує основний метод лікування – 
гідротерапію: вуглекислі, грязьові, вихрові, ножні ванни, купання в ґрунтових водах. Крім того, серед 
лікувальних процедур на курорті застосовують різні види масажу, електро- та кінезіотерапія, індивідуальні 
реабілітаційні й регенераційні програми. Мають свої цілющі властивості природно-кліматичні умови 
здравниці: багаті ліси, численні річки та струмки порадують грибників, рибалок і любителів пішого туризму.  

 

 
 

Рис. 16.15. Один із бюветів мінеральної води на курорті Константінови Лазнє 
Джерело : http://www.czinfo.ru/goroda_kurorty/konstantinovy_lazne. 

 
Курорт Константінови Лазнє розміщений в одному з незвичайних місць Чехії – історико-етнографічній 

області Західної Чехії (Пльзеньський край), де найкраще збереглися архітектура й середньовічні ландшафти. 
Він славиться своїми старовинними замками, оглядовими вежами, природними заповідниками та великою 
кількістю різноманітних культурно-історичних і природних пам’яток, які  розміщені на його території. Поблизу 
курорту розміщуються розважально-видовищний центр, відкритий басейн, фітнес-центр, боулінг-парк, 
торговельний центр, сквош, клуб верхової їзди тощо
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Окрім вищеназваних найвідоміших курортів, у Чехії функціонує багато інших курортів, які виділяються 
певною спеціалізацією щодо лікування різних видів хвороб, використовують різноманітні за хімічним складом 
мінеральні води, надають різні лікувально-оздоровчі послуги. Тому ці курорти щорічно відвідують тисячі 
відпочивальників і туристів, у тому числі й із зарубіжжя. Сьогодні індустрія чеських курортів відходить від 
традиційного курортного лікування, роблячи все більший акцент на оздоровленні й релаксації, пропонуючи 
широкий спектр різноманітних велнес-програм. Це й спеціальні антистресові тури для менеджерів, курси 
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омолодження та схуднення, сезонні й святкові пакети, можливість поєднання відпочинку на курортах із грою 
в гольф тощо. Поступово скорочуються й середні строки перебування на чеських курортах. Особливою 
популярністю користуються тижневий відпочинок або путівки вихідного дня. Крім класичної програми 
лікування, кожен курорт намагається запропонувати гостям свою «родзинку» – оригінальні процедури для 
лікування або розслаблення організму. Наприклад, пивні ванни, які приймають для релаксації, душевного 
відпочинку й зміцнення імунітету. Це незвичайна процедура, коли до гарячої мінеральної води додають 
унікальне за технологією свіже пиво, а також сушені цілющі трави з екологічно чистих регіонів (іноді можуть і 
сіль Мертвого моря). Лікувальний ефект створює саме значний уміст пивних дріжджів і міцного екстракту 
солоду. Залежно від регіону саму ванну вирізують або з дуба, або з модрини. Тепле пиво не має 
протипоказань – ні вікових, ні лікувальних, чудово розігріває суглоби, «розбиває» м’язи. Процедура 
нескладна, найчастіше вона займає близько години: 20 хвилин масажу перед купанням, 20–30 хвилин – саме 
купання в пиві, 20–30 хвилин – відпочинок після ванни. Такі послуги надаються протягом усього року. 
Купання в пиві найчастіше замовляють як подарунок коханій жінці або ж як приємний відпочинок на двох, що 
стає все більш популярним видом відпочинку. 

Чеські курорти приваблюють до себе щорічно не тільки людей із вадами в здоров’ї, а й чимало простих 
відпочивальників і туристів, які хочуть гарно та комфортно провести свій відпочинок від щоденного стресу, 
випробувати нові оздоровчі методи, отримати максимум задоволення від культурних і спортивних програм, 
наданих висококваліфікованих готельних послуг, щоб покращити своє фізичне й духовне здоров’я, просто 
гарно провести тут час та отримати максимум задоволення. 

 
16.3. Туристичне районування 

 
У 1960-х рр. в колишній соціалістичній Чехословаччині на основі урядової постанови вперше визначено 

райони туризму з найбільш сприятливими біокліматичними, гігієно-епідеміологічними та іншими 
характеристиками. Пізніше таке районування країни уточнювалося. У науковому плані також було багато 
спроб туристично-рекреаційного районування Чехії як іноземними, так і чеськими науковцями. Основні 
критерії туристичного районування країни – природні особливості розвитку території та концентрація на них 
рекреаційних ресурсів, урахування специфіки розміщення культурно-пізнавальних об’єктів і мистецьких 
пам’яток на території держави, безпосередній розвиток інфраструктури за галузями туристичної спеціалізації 
та масштабами розвитку певних напрямів туризму й обсягів туристських послуг та основних економічних 
показників, які з ними пов’язані. Задля відпочинку й туризму в країні використовуються обширні національні 
парки, природні резервати та природоохоронні території. Для відпочинку, ураховуючи природні умови, можна 
використовувати понад 40 % території країни. Для літнього й зимового відпочинку придатні практично всі 
гірські райони. Також Чехія багата на культурно-історичні пам’ятки (замки, гради, фортеці, церковні споруди, 
міста-пам’ятки). Об’єктами туризму є також пам’ятні визначні місця, пов’язані з історією Чехії, які оголошені 
Національними пам’ятками культури, починаючи від Празького граду, Карлштейна, Національного театру до 
пам’яток робітничого руху й перемоги над фашизмом (Лідіце, Терезін). У багатьох районах збереглися 
етнографічні та фольклорні пам’ятки (етнографічні райони Ходско, Гана, Моравське Словацко, Валашско, 
Горацко та ін.). Країна має прекрасні можливості для розвитку спортивного й водного туризму, альпінізму, 
велотуризму тощо. Здійснюючи туристичне районування країни, на першому просторовому рівні можна 
умовно виділити чотири великі туристські регіони: Північний, Західний, Центральний і Південний
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 Основа Північного регіону – гірська місцевість Крконоше зі спортивно-оздоровчою спеціалізацією. Тут 
розміщена найвища в Чехії гора (Снєжка). Головні центри туризму – Шпіндлерув Млин, Пец-под-Снєжкоу і 
Гаррахов із трампліном для стрибків на лижах. У цьому регіоні створено найкращі умови для занять 
зимовими видами спорту, а добре розвинена інфраструктура дає змогу використовувати його природні 
ресурси не лише для підготовки спортсменів, а й для активного відпочинку широкого кола аматорів 
гірськолижного та інших зимових видів спорту.  

Західний регіон характеризується потужною бальнеологічно-лікувальною базою. Основа туристичного 
комплексу Західного регіону – всесвітньо відомі курорти із мінеральними водами. Зокрема, славляться 
лікувальні води Карлових Вар і Маріанське Лазнє. Географічно ці курорти розміщені в Західній Богемії 
неподалік від кордону з Німеччиною. Традиційно склалося так, що курорти цього регіону –  це не лише місце 
власне лікування, а й своєрідний осередок світського життя суспільства, що поєднується з відвідуванням 
бальнеологічних курортів у Західній Чехії. У європейському культурному осередку вважається престижним 
відпочивати в цій частині Чехії, де збираються відомі представники культури, мистецтва, бізнесу, політичної 
еліти тощо. Різноманітність мінеральних джерел, сприятливого клімату й живописного рельєфу створюють 
тут виняткові умови для лікування різних захворювань. Тридцять п’ять курортних центрів регіону 
обслуговують хворих із захворюванням опорно-рухового апарату, органів травлення, нервовими, серцевими 
розладами та захворюваннями дихальних шляхів.  

Центральний регіон характеризується підвищеним ступенем розвитку культурно-пізнавального туризму. 
Окраса Центрального регіону – столиця Чеської Республіки – Прага. Вона має давню історію, багато 
культурних й архітектурних пам’яток, достатньо розвинуту туристичну інфраструктуру. Сучасний рівень 
сервісу в празьких готелях, підприємствах громадського харчування й побутового обслуговування 
наближається до європейських стандартів. До того ж Прага – одна з найдешевших (з огляду на вартість 
проживання) столиць Європи – це, окрім усього іншого, дуже приваблює також клієнтів із країн СНД, у тому 
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числі й України. У передмістях Праги збереглося чимало цікавих історичних пам’яток, середньовічні замки, 
церкви тощо. Тут розвиваються бізнесовий, видовищно-масовий та інші нові види туризму. 

Південний регіон характеризується розвиненими культурно-історичними ресурсами в поєднанні з 
природно-рекреаційними. Основу найбільш відвідуваних об’єктів цього регіону становлять пам’ятки 
архітектури й релігії, мистецтва, музики та літератури, що вабить значну чисельність іноземних туристів. 
Південний регіон знаменитий, передусім, своїми історичними місцями, зокрема архітектурними комплексами 
міст Брно та Чеські-Крумлова. Поєднання культурних об’єктів із типовими природними ландшафтами робить 
цю територію привабливою для відпочинкового туризму. 

Чеські науковці виокремлюють 17 рекреаційних районів, які сформувалися на основі базових 
туристично-рекреаційних ресурсів та туристської спеціалізації внутрішніх регіонів держави й відмінностей у 
забезпеченні туристичною інфраструктурою: район Праги, околиці Праги та Центральна Чехія, район 
Південної Чехії, Шумава, район Пльзеньсько й Чеський Ліс, район Західночеських курортів, Північно-Західна 
Чехія, Чесько-Ліпський район і Йїзерські гори, район Чеського Раю, Крконоше та Підкрконоше, 
Краловеградецький район, Східна Чехія, район Височіна, Південна Моравія, Східна Моравія, Центральна 
Моравія і Єсеніки, район Північна Моравія й Сілезія

685
. 

Водночас, відповідно до класифікації Чеського національного управління туризмом «ЧехТуризм», 
офіційно виділяється 15 туристичних регіонів (рис. 16.16), кожен із яких, маючи свою специфіку природно-
рекреаційних умов і, відповідно, туристичну спеціалізацію, поділяється на декілька туристичних областей. 
Кількість туристичних областей у структурі цих 15 регіонів на сьогодні, згідно з цією класифікацією, становить 43. 
Так, наприклад, район околиці Праги поділяють на три туристичні області: Захід Центральної Чехії, 
Південний схід Центральної Чехії й Північний схід Центральної Чехії – Полаб’я. Район Південної Моравії 
поділяється на шість туристичних областей: Моравський крас та околиці, Брно й околиці, Подийї, Злінско, 
Словацко, Ледніцько-Валтіцький комплекс. Також інші регіони мають внутрішні відмінності відповідно до 
туристичної спеціалізації й поділяються на декілька туристичних областей. Тільки Прага, Південна Чехія, 
Височіна, Чеський рай  і Центральна Моравія не мають у своїй структурі таких територіальних елементів, як 
туристичні області. 

 
 

Рис. 16.16. Туристичне районування Чеської Республіки згідно з класифікацією  
Чеського національного управління туризмом «ЧехТуризм» 

Джерело : http://www.ilovecz.ru/index.php?idoflevel=312. 

 
Район Праги – основний культурно-історичний і розважально-бізнесовий туристичний центр Чехії та 

Європи загалом, де сконцентровано багатовікові пам’ятки чеської культури й архітектури. На особливу увагу 
заслуговує Празький Град (рис. 15.32 і 16.17), який уключено в Перелік усесвітньої культурної спадщини 
ЮНЕСКО

686
. Тут розміщено знаменитий Карлув міст 1357 р., готичний собор Святого Віта, Старомєську 

площу, споруди забудов єврейського кварталу, Петршинську оглядову башту та інші цінні архітектурні й 
культурні пам’ятки. У Празі одна з найбільших у Європі концентрація культурних об’єктів та музеїв на 
одиницю площі, де відбуваються виставки, огляд експозицій, вернісажі, мистецькі галереї тощо. Тут багато 
театрів і концертних залів. У місті щомісячно відбуваються виставки творів сучасного мистецтва й народних 
виробів майстрів, а також різноманітні музичні та пісенні конкурси й концерти. Столиця Чехії відзначається 
найкрупнішим у Європі танцювальним клубом, не враховуючи вже місця для проведення шопінгу туристів і 
численні супермаркети та дрібні крамнички, де туристи можуть придбати крам на будь-який смак – від 
товарів народного вжитку до ексклюзивних робіт ювелірів і виробів місцевих майстрів. Рівень надання 
екскурсійних та ресторанно-готельних послуг тут найвищий у країні, чому сприяють добре розвинута 
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туристична інфраструктура й кваліфіковані кадри. Щорічно Прагу відвідує понад 5 млн туристів, особливо 
іноземних. Так, у 2012 р. у Празі побувало 5394 тис. туристів, із яких майже 87 % – іноземні.  

 

 
 

Рис. 16.17. Вид на Празький град із Карлового мосту 
Джерело : http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad. 

 
Околиці Праги та Центральна Чехія спеціалізуються на наданні культурно-пізнавальних туристичних 

послуг, проте тут розвинуто й спортивно-оздоровчі форми активного туризму, адже в цьому районі 
сконцентровано відомі підземні печери, де можна зайнятися спелеологією, та чудові куточки чеської 
природи. Район поділяється на три туристичні області: захід Центральної Чехії, південний схід Центральної 
Чехії, північний схід Центральної Чехії – Полаб’я. Щорічно цей район відвідує понад 650 тис. туристів, 
більшість із яких становлять чеські туристи. На території цього району розміщено значну кількість культурно-
історичних об’єктів: старовинних замків (Чеські Штернбенк, Карлштейн, Кршівоклат та ін.), маєтків, 
резиденцій, пам’яток архітектури тощо. Найбільша цінність цього району – замок Карлштейн (1348 р.), 
збудований королем Карлом IV, а також середньовічна фортеця Конопіште, володарем якої був Франц 
Фердинанд д’Есте та ціле старовинне місто-пам’ятка Кутна Гора, занесене в Перелік спадщини ЮНЕСКО. В 
околицях Праги розміщено декілька природних заповідних територій, які охороняються. Серед них 
вирізняються області Кршивоклатско, Карлштейну, парки в басейні р. Сазава, область Конепруських печер і 
багато інших. У Центральному районі розміщено заповідний край Кокоржинско, де серед чудової природи з 
крутими балками й піщаними скелями, прозорими озерами, густими лісами приховано багато пам’яток 
природи та одну з найромантичніших чеських фортець Бездез, розміщену на вершині високої гори, одну з 
домінант регіону (рис. 16.18). Зокрема, тут також наявні відомі на всю Європу Конепруські карстові печери, 
що становлять єдину систему підземних галерей Центральночеського регіону. Найбільше Центральна Чехія 
приваблює любителів активного відпочинку. Давню традицію мають також байдарочний спорт і плавання на 
каное по Влтаві, Бероунці, Сазаві й інших ріках. 

 

 
 

Рис. 16.18. Замок Бездез 
Джерело : Скалистые лабиринты регина Кокоржинско // 

http://www.czechtourism.com/ru/a/kokorinsko/. 

 
Цікава щодо туризму область Полаб’я, де тиха течія Лаби, соснові ліси, історичні міста, села з 

народною архітектурою, старовинні замки, піщані дюни, чисті озера та рівнинний рельєф створюють умови 
для піших і велосипедних турів і приваблюють тисячі туристів. Серед туристських центрів району 
вирізняються Подебради з курортним комплексом, де використовуються місцеві джерела мінеральної води 
зі сприятливим впливом на організм людини. Санаторії курорту Подебради приваблюють любителів 
релаксації й пасивного відпочинку. Тут пропонують також цікаві культурні та спортивні заходи. Старовинне 
місто Стара-Болеслав відвідують паломники, адже воно пов’язане з іменем відомого чеського святого  
Вацлава. Тут можна оглянути базиліку на місці загибелі Вацлава й інші туристичні об’єкти. Серед 
туристських центрів району виділяються міста Мельнік, Німбурк, Бенатки-над-Йїзероу, Брандіс, Бероун, 
Кладно та ін. 

Туристично-рекреаційний район Південної Чехії має спортивно-оздоровчу й лікувально-бальніологічну 
спеціалізацію з культурно-дозвіллєвими активними формами туризму, відпочинку, мисливством і рибальством. 
Цей регіон Чехії максимально увібрав у себе велику кількість озер, ставків серед соснових лісів та лук, 
торф’яників і боліт, де багато риби й дичини, що ідеально для риболовлі та фотомисливства, адже тут 
містяться відомі заповідники країни. Ця екологічно чиста територія є єдиним суцільним природним парком з 
елементами середньовічної архітектури й культурними пам’ятками, що викликає значний наплив туристів, як 
чеських, так і закордонних. Щорічно цей район відвідує понад 500 тис. туристів, найбільше у 2006 р. –                   
626 тис. осіб, що є рекордом за останні два десятиріччя. 
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Основний туристичний центр району ‒ регіональний центр Чеське Будейовіце, розміщений у районі 
злиття рік Влтава та Малше. Цікаві туристичні об’єкти у цьому місті ‒ квадратна міська площа зі статуєю 

Самсона (фонтан Самсона) в стилі бароко (рис. 16.19), міська ратуша, 72-метрова Чорна вежа в центрі 
міста, собор Святого Мікулаша в історичній частині міста, домініканський монастир, вежа Желєзна панна з 
частиною збережених міських укріплень (кріпосної стіни). У місті функціонує низка музеїв (мотоциклів, 
енергетики, Південної Чехії та ін.), театр опери й балету. Недалеко від міста розміщено популярний серед 
туристів замок у неоготичному стилі Глубока-над-Влтавоу. 

 

 
 

Рис. 16.19. Чорна вежа, фонтан Самсона  

й Собор Сятого Мікулаша в м. Чеське Будейовіце 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 
Другий основний культурно-туристичний центр району ‒ місто Чеські-Крумлов (чес. Český Krumlov)  

(рис. 16.20), яке має понад 700 років.Тут переплелися германські, англо-саксонські, слов’янські та італійські 
культурні традиції в будівництві фортець, замків, ринкових площ й інших архітектурних шедеврів на цій 
території.  

 
 

Рис. 16.20. Панорама міста Чеські-Крумлов  
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 
Завдяки рівнинному та горбистому рельєфу район зручний для розвитку велосипедного туризму, а 

взимку – для бігових лиж. У Південній Чехії функціонує понад 5 тис. км велосипедних доріжок, які чекають на 
любителів велосипедного туризму й спорту. Усе більше готелів і пансіонатів на півдні країни пропонують свої 
послуги велосипедистам та любителям роликових ковзанів. Зростає й кількість пунктів прокату велосипедів. 
У Південночеському краї існує спеціальний туристичний сайт із дуже детальними картами велодоріжок. 

Серед інших значних туристських центрів Південної Чехії потрібно відзначити історичне місто Табор – 
середньовічну столицю гуситів. Табор приваблює туристів і як столиця найбільш відомого й важливого 
чеського пивного фестивалю: таборської «Пивної печаті». Серед відомих туристичних центрів регіону ‒ міста 

Страконіце, Пісек, Йїндржихув-Градець та ін. 
У Південній Чехії велика кількість живописних самобутніх сіл, що сприяє розвитку агротуризму. Численні 

озера краю приваблюють не тільки рибалок, а й любителів водних видів спорту (яхтинг, віндсерфінг, 
плавання), а також тих, хто любить позасмагати на берегах живописної водойми. По всій території району 
розміщено чимало замків, містечок, костелів, багатоярусних мостів, побудованих у стилі бароко, неоготики, 
сільського бароко. Серед них ‒ фортеці Звіков й Орлік, село Голашовіце, занесене до списку всесвітнього 

культурної спадщини ЮНЕСКО. Окрім того, на території Південної Чехії наявні діючі цистеріанські монастирі 
(Злата Коруна, Вішші Брод), місця паломництва (Добра Вода, Чеські-Крумлов, Ржімов та ін.), а також багато 
сільських костелів і каплиць. Район славиться своїми курортами (Тршебонь, Бехіне, Враж), де поліпшують 
своє здоров’я за допомогою мінеральних вод чеські й зарубіжні відпочивальники. 

Шумава – це туристський район Чехії, який називають «зеленим дахом» Європи. Із 1990 р. Шумава є 

екологічною зоною під охороною ЮНЕСКО, а в 1991 р. оголошена національним парком ЧР. У 2007 р. за 
результатами дослідження чеського агентства GfK, Шумаву визнано найбільш приваблюваним і гостинним 
районом Чехії для іноземних туристів через високий рівень сервісу для автомобільних туристів, велотуристів, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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якісну роботу пунктів громадського харчування, наявності в районі розважальних центрів тощо
687

. Щорічно 
цей район відвідує 580–710 тис. туристів. Так, у 2012 р. у Шумаві побувало 662 тис. туристів, із яких понад           
33 % ‒ іноземні.  

Район поділяється на дві туристські області – схід Шумави й Ходско. Саме тут розміщено однойменний 
національний парк із недоторканою природою та гірськими хребтами. Шумавські простори можна найкраще 
пізнати під час туристських походів і на велосипедах. На Шумаві є близько 500 км велотрас із туристськими 
вказівниками через місцевість, яка висуває різні вимоги до здібностей туристів

688
. Ця територія 

спеціалізується на літніх видах активного відпочинкового та ландшафтного туризму, а також на зимових 
видах спорту, зокрема гірськолижного. Протяжність 120 км лісистої місцевості в горах уздовж німецько-
чеського кордону, де не була масово задіяна людська господарча діяльність, дала змогу цій території бути 
заповідною й спеціалізуватися на різних видах відпочинкового та лікувально-оздоровчого туризму. Цьому 
сприяє наявність древніх лісів із льодовиковими озерами й обширними торф’яниками та мінеральними 
джерелами, де розміщуються відомі курорти країни, наприклад Лазнє Тршебонь

689
. Тут розвиваються 

різноманітні форми літнього екологічно-оглядового туризму, зокрема піші, кінні, велоподорожі з метою огляду 
природи краю, пейзажів на вершині гірських хребтів та улоговин. Популярним місцем для туристів вважають 
красивий шумавський хребет, який утворюють вершини Панцир (1214 м), Мустек (1235 м) і Пренет (1071 м). 
Одне з найбільш привабливих місць району – долина гірського струмка Видри й ріки Отави, охоронна зона з 
гірськими селами Срні, Антігл, Квільда та історичним містом Сушіце. Тут є всі умови для альпінізму, верхової 
їзди, купання й багатьох інших літніх видів спорту. Узимку ця територія використовується для катання на 
лижах та гірськолижного спуску. У таких центрах, як Желєзна Руда, Шпічак, Задов, Хуранєв, Нове Гуте або 
Квідла, функціонує низка добре оснащених лижних з’їздів і бігових трас, мережа яких пронизує цей гірський 
край. Окрім того, район Шумава дає змогу ознайомитися з унікальними історичними пам’ятками – давніми 
гірськими поселеннями (рис. 16.21) та руїнами древніх сторожових фортець, характерних для цієї місцевості. 

 
  

  
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 16.21. Гірське поселення в Шумаві взимку 
Джерело : Жемчужина Европы – чешский парк Шумава //  

http://www.prag-travel.ru/czechia/shumava/. 

 
Цікавий щодо туризму етнографічний район Ходско, який вирізняється народними промислами й 

своєрідною народною сільською архітектурою. На водосховищі Липно з численними маленькими бухтами 
створено одну з найбільших у цьому туристському районі зон відпочинку Черна-в-Пошумаві. Ці місця дуже 
популярні серед любителів серфінгу й парусного спорту. Тут можна орендувати яхту для сімейного 
відпочинку або порибалити. Через Шумаву походять міжнародні велосипедні траси, що зв’язують країну з 
Німеччиною та Австрією. Найбільшим, найстарішим і найкраще оснащеним центром відпочинку в західній 
частині Шумави є Желєзна Руда, містечко з багатою традицією виробництва скла, із барочною церквою 
першої половини ХVIII ст.,  іншими туристичними об’єктами. Желєзна Руда ‒ початковий пункт багатьох 
туристських трас, тут унікальні умови для розвитку велотуризму. Важливі туристські центри району ‒ 

Прахатіце, Домажліце, Клатові, Липно-над-Влтавоу, Фрімбурк, Овесна та ін. 
Район Пльзеньсько й Чеський Ліс спеціалізується на багатьох туристичних напрямах. Зокрема, тут  

поширений екологічно-оздоровчий, лікувальний та спортивно-оглядовий туризм, а також культурно-
пізнавальний і релігійний. У 2012 р. цей район відвідало 298 тис. туристів, із яких 47 % ‒ іноземні туристи. На 

його території розміщено заповідник «Чеський Ліс» із недоторканою природою, де можна здійснювати 
пішохідні й велосипедні оглядові екскурсії, а також відвідати руїни старовинних фортець і замків, видатні 
пам’ятки природи, якими так багатий цей край. Узимку район спеціалізується на лижному туризмі, досить 
розвинуті також кінний спортивно-оглядовий туризм та агротуризм. Для цього тут є всі умови (чудові 
природні ландшафти гірських гряд, багаті народні традиції й звичаї й велика кількість культурно-історичних 
пам’яток). У туристичному центрі м. Пльзень можна відвідати третю у світі найкрупнішу за розмірами будівлю 
синагоги, пам’ятку історії, а також готичний кафедральний собор Святого Варфоломея (1292 р.) із вежею, що 
має висоту 102 м. Це найвищий собор у Чехії із 301 сходинкою, що веде на оглядовий майданчик у вежі 
собору (рис. 16.22). Пльзень виділяється також іншими численними пам’ятками культури та історії, 
зоологічним й ботанічним садами.  

Окрім того, у цьому туристському районі проводять багато видовищно-масових заходів (музикальних і 
театральних фестивалів), куди з’їжджається велика кількість туристів, уключаючи закордонних. Зокрема, тут 
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часто відбуваються фестивалі пива. Усесвітньо відомою є марка чеського пива «Пильзнер», яке тут 
виробляють і рецепти приготування котрого укладено ще в сиву давнину, що має давні сімейні традиції й 
приваблює потоки туристів. У районі розміщено низку цікавих історичних пам’яток, уключаючи середньовічні 
замки (Швіхов, Касперк, Рабі, Качержов, Вельхартіце та ін.), маєтки, статуї, елементи побуту тощо, які 
вписуються в природні ландшафти краю й уключені до каталогів міжнародних туристичних потоків. У 
Богемському (Чеському) Лісі розвиваються зимові види спорту та відпочинку. В околицях Пльзеня розміщено 
населені пункти, у яких представлено сільську архітектуру XVII–XVIII ст.; блокові споруди й фахверкові 
будинки зведені на північ від Пльзеня. Центр водних видів спорту розміщений на р. Бероунка. 

 

 
 

Рис. 16.22. Собор Святого Варфоломея  
на площі Республіки в м. Пльзень 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 
Район Західночеських курортів спеціалізується на різноманітних бальнеологічних формах рекреації, 

адже саме тут є відомі на весь світ курорти країни – Карлові Вари, Франтішкови Лазнє, Маріанське Лазнє, 
Константінови Лазнє та ін., де лікують та оздоровлюють відпочивальників на основі природної мінеральної 
води й грязей. Концентрація мінеральних джерел на території така висока, що цей регіон занесено в 
міжнародні курортно-туристичні каталоги та Книгу рекордів Гіннеса. Район поділяється на три туристські 
області: Таховсько-Стржібрсько, Західночеський курортний трикутник і захід Крушних гір. Щорічно цей 
туристський район відвідує понад 700 тис. туристів. Так, у 2012 р. у районі західночеських курортів побувало 
рекордне число відпочивальників і туристів (811 тис. осіб). Переважну частину (понад 63 %) туристичного 
потоку в цей район складали туристи із зарубіжжя   (513 тис. осіб). 

Основні центри туризму тут ‒ власне Карлові Вари, Лазнє-Кінжварт (рис. 16.23), Яхімов, Хеб та інші 

міста, які мають статус міст-курортів і давню історію. Тут, окрім лікування й оздоровлення, можна гарно 
відпочити. Для цього на території району наявний цілий арсенал відпочинкової інфраструктури (басейни, 
сауни, тенісні корти, боулінг, гольфові поля, розважальні центри та казино) і велика кількість торговельних 
об’єктів, а також численні пам’ятки культури та історії краю. У регіоні регулярно відбуваються численні 
музичні фестивалі, мистецькі виставки, кінофоруми й інші видовищно-масові заходи, що приваблює до себе 
шанувальників європейської культури. Серед активних форм відпочинку в районі досить поширені 
велосипедні тури, заняття різноманітними видами спорту, уключаючи плавання, риболовлю, велосипедні й 
піші екскурсії по заповіднику «Славковський ліс» тощо. У регіоні виробляють знаменитий чеський фарфор, 
тут можна відвідати майстерні та на власні очі побачити весь процес виробництва й замовити собі посуд або 
й самому взяти участь у майстер-класі з його виготовлення. Для любителів зимових видів туризму 
привабливими є умови в гірських центрах Крушних гір (Божі Дар, Клиновець, Потучкі та Пернінк). Серед 
інших туристських центрів району виділяються Тахов, Соколов, Бочов-над-Теплоу й ін. 

 

 
 

Рис. 16.23. Замок Кінжварт 
Джерело : Курорт Кинжварт // http://www.czechtourism.com/ru/t/kynzvart-spa/.  

 
Північно-Західна Чехія  ‒ один із туристсько-рекреаційних районів країни, де можна гарно відпочити. 

Він спеціалізується на бальнеологічному, культурно-видовищному, спортивно-оздоровчому й екологічно-
оглядовому видах туризму. Серед природних багатств цього краю – національний парк «Чеська Швейцарія» 
(рис. 16.24), де збереглися недоторканими природні ландшафти з чудовими краєвидами та розмаїттям 
флори й фауни, а також низка інших заповідних об’єктів – Лабське пісковце, Лужицькі гори, а також 136 інших  
заповідних територій і пам’яток природи. Головне природне багатство району ‒ мінеральні джерела. Тому 

тут розміщується багато курортів і здравниць, які мають давню історію. Регіон приваблює туристів своїм 
розмаїттям відпочинкових послуг, серед яких, окрім лікування та оздоровлення, широко представлені активні 
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форми відпочинку: скелелазіння в районі Лабських піщаників, Правчицької брами й міжгір’я Грженско; 
велосипедні тури, кінні прогулянки, пішохідні екскурсії стежками Чеської Швейцарії; водні види спорту на 
Нехраницькому водосховищі; автотури на гоночних автомобілях на автодромі м. Мост; параглайдинг і 
планеризм у районі гори Рана; гірськолижний спуск і катання на лижах узимку в Крушних та Лужицьких горах 
тощо. 

 
 

Рис. 16.24. Готель «Соколине гніздо» в Чеській Швейцарії 
Джерело : Чешская Швейцария. Грженско // http://www.colourtour.cz/chehiya-- 

ekskursii-po-chehii/cheshskaya-shveycariya-grzhensko.html. 

 
Територія району насичена великою кількістю історичних пам’яток, які приваблюють любителів 

історичного минулого. До найбільш відомих належать романська ротонда на горі Ржип, готична церква в       
м. Мост, замок Духков у стилі бароко, монастирі Осек і Доксані, середньовічні замки Плосковіце й Лібочовіце 
та старі квартали міст Уштек, Рудніце-над-Лабем і єпископського міста Лайтмеріца. У м. Терезіні функціонує 
музей концтабору Терезінштадт.  

Основні туристські центри цього району ‒ міста Усті-над-Лабем, Мост, Дечін, Хомутов, Тепліце зі 

знаменитим курортом та ін. Щорічно цей район відвідує понад 350 тис. туристів, серед яких переважають 
чеські туристи. 

Чесько-Ліпський район і Йїзерські гори мають чітку літню й зимову спеціалізацію на різноманітних 
видах туризму. Особливими видами туризму в регіоні є виробничо-ремісничі тури до місць виробництва 
знаменитого чеського скла та кришталю, адже саме в цьому районі із середніх віків його виробляють. Це 
один з основних видів місцевого промислу, який отримав усесвітньовідому славу. Майстри й склодуви мають 
цілі родинні династії та власні школи, де можуть поділитися своїми виробничими секретами з туристами, які 
часто сюди приїжджають. Вони театралізовано демонструють свою майстерність виробництва різноманітної 
продукції зі скла та кришталю (посуд, світильні люстри, інші елементи побуту тощо).  

Йїзерські й Лужицькі гори ‒ заповідні території, які розміщені на тисячометровій висоті над рівнем моря. 

Тут для туристів оснащені гірські маршрути для пішого та велосипедного туризму влітку, а також лижного – 
узимку. Вони облаштовані численними майданчиками для огляду краєвидів. У районі наявна велика кількість 
пам’яток старовини та архітектурних шедеврів епохи Середньовіччя, які представлені руїнами замків, 
фортець, окремими садибами, скульптурними композиціями, музеями, пам’ятками народної архітектури 
чеського села тощо, а також ремісничими майстернями, склодувними й іншими культурними об’єктами. У 
цьому районі функціонує багато ресторанно-готельних об’єктів, серед яких ‒ ресторан «На Ештеду», 

архітектор якого отримав міжнародну архітектурну премію. Узимку цей район перетворюється на царство 
зимових видів спорту (гірськолижний спуск, стрибки з трампліна, катання на лижах уздовж Йїзерських гір     
75-кілометровою трасою, ковзанярство), а влітку тут домінують велосипедні, кінні та піші форми екскурсій, 
купання, засмагання, плавання і яхтинг на Маховому озері, а також риболовля та озерний дайвінг.  

Основні туристські центри району ‒ Ліберець, Чеська Ліпа, Яблонець-над-Нісоу, Нові-Бор із 

регіональним Музеєм скла, Смєдава (рис. 16.25), Йїзерка й Нова Лоука, а також центри зимового спорту та 
туризму Северак і Танвальдскі Шпічак. Щорічно цей район відвідує понад 350 тис. туристів, однак їх кількість 
значно коливається за роками особливо в зимовий період. Близько 80 % туристичного потоку припадає на 
чеських туристів.  

 
 

Рис. 16.25. Туристична база в Смєдаві 
Джерело : http://cs.wikipedia.org/wiki/Jizersk%C3%A9_hory. 

 
Туристично-рекреаційний район Чеського раю, незважаючи на невелику площу в середній течії                    

р. Йїзери, має свою туристичну унікальність за рахунок природних особливостей скельних ландшафтів із 
давніми міськими поселеннями та родовищами напівдорогоцінного каміння, печерами й кратерами згаслих 
вулканів. Назва «Чеський рай» зародилася в ХІХ ст. серед гостей санаторного курорту Седмигорка, які таким 
чином виражали свої емоції від побаченої довколишньої краси природи цієї місцевості. Саме цю територію 
Чехії ЮНЕСКО оголосило Геологічним парком світового значення.  
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Візитка Чеського раю ‒ район Грубоскальско, де трапляються кам’яні башти висотою до 55 м                      

(рис. 16.26). У давні віки вода тут у відкладах третинного піщанику виточила глибокі каньйони, залишивши 
сповпи-останці висотою до 50 м. Нині вони піднімаються над лісовими масивами, створюючи дуже сильне 
враження. Ці стовпи-останці мають цікаві назви (Драконова скеля, У левеняти, Мишина діра з діаметром      
65 м та ін.). Інші дві туристичні області району Малоскальско й Праховські скелі теж виділяються унікальними 
природними об’єктами, які відвідують численні групи туристів.  

                                                                                       

 
 

Рис. 16.26. Кам’яні башти району Грубоскальско в Чеському раї 
Джерело : http://den-king.livejournal.com/92318.html. 

 
Туристична спеціалізація району орієнтована на активно-відпочинкові та еколого-оглядові форми 

рекреації: скелелазіння, гірський туризм, спелеологія, пішохідний та велосипедний оглядовий туризм. 
Розвинуті тут і культурно-пізнавальні форми туризму за рахунок наявності на території району численних 
замково-фортифікаційних споруд (фортеці Кост, Вальдштейн, Троскі (рис. 16.27), замки Груба Скала, 
Каменіце, Груби Рогозець, Валєчов, Детеніце й ін.), пам’яток історії, культури та побуту чеського народу.  

 

 
 

Рис. 16.27. Фортеця Троскі – один із символів Чеського раю 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E5%F8%F1%EA%E8%E9_%F0%E0%E9. 

 
Цей регіон Чехії славиться своїми легендами, повір’ями, середньовічними лицарськими турнірами, 

готичним романтизмом архітектури й ін., що приваблює численних туристів. На території Чеського раю 
розміщено багато родовищ місцевих напівдорогоцінних каменів, серед яких найбільш відомими є чеський 
гранат та олівін, із яких здавна виробляють прикраси. Туристи в цьому регіоні полюбляють відвідувати 
місцеві крамниці, де купують сувеніри з цих каменів, та ювелірні майстерні, де на власні очі бачать 
театралізовані процеси обробки каміння. Основний туристський центр району ‒ м. Турнов, «серце» Чеського 

раю, традиційний центр обробки чеського гранату й виготовлення виробів зі скла. Серед інших туристських 
центрів виділяються Йїчин, Соботка, Мніхово Градіште, Ровенско-под-Тросками та ін. Щорічно цей район 
відвідує понад 150 тис. туристів (у 2012 р. – 197 тис.), переважно вітчизняних.  

Крконоше й Підкрконоше ‒ один із туристичних районів Чехії, де традиційно популярні зимові види 

спорту та спортивного туризму. На весь світ славиться спортивно-туристичний лижний центр (тепер уже в 
статусі міжнародної лижної спортивної бази) – «Крконоше». Керівництво держави через значимість цієї 
території для Чехії та Європи надало їй статус Національного парку з відомими лижними базами й центрами 
зимових видів спорту (гірськолижні курорти Гаррахов, Шпліндерув Млин та ін.). Ця територія ‒ унікальне 

місце для сотень кілометрів бігових лиж у Європі, тому користується особливою популярністю в 
гірськолижних туристів (рис. 16.28). Прекрасні умови для гірськолижних спусків створено в Рокітніце-над-
Йїзероу, Яблонці-над-Йїзероу, Бенецко, Вітковіце, Горні Місечки та Пасєки-над-Йїзероу. Улітку цей гірський 
масив, де розміщена найвища вершина країни ‒ гора Снєжка, ‒ запрошує велосипедистів і любителів пішого 

туризму. Система туристичних стежок проведе туристів хребтами й долинами з водопадами Крконош. Район 
багатий на природні озера та мінеральні джерела й торф’яники, що дає змогу розвивати тут бальнеологічно-
лікувальні форми рекреації, які тут практикуються здавна. Тут розміщено курорти Пец-под-Снєжкоу, Янске 
Лазнє, Карпач, Шклярска-Поремба та ін. Мінеральні джерела курорту Янске Лазнє під Чорною горою відомі  
ще з початку ХV ст., а першу курортну будівлю тут збудовано ще в ХVII ст. Лісове гірське повітря, мінеральні 
джерела та багато можливостей для заняття зимовими й літніми видами спорту приваблюють на цей курорт 
любителів активного способу відпочинку та життя.                                                                                   

Ця територія має гарні краєвиди з чудовими міжгірними й гірськими ландшафтами, чистим повітрям, що 
приваблює відпочивальників, які мандрують екологічними стежинами та пересуваються за допомогою різних 
засобів, уключаючи підвісні канатні дороги й підвісні трамваї та кінні перевезення. Щорічно цей район 
відвідує понад 700 тис. туристів. 
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Рис. 16.28. Лижний сезон у Шпліндерув Млині взимку 2009 р. 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki. 

 
Краловеградецький район має схожу туристичну спортивно-оздоровчу й лікувально-бальнеологічну 

орієнтацію, що й сусідні території Чехії, проте він унікальний ще й тому, що це ‒ регіон культурно-

пізнавального та фольклорного туризму в країні. Саме тут пропонують широкий спектр турів задля 
ознайомлення з чеським фольклором, народною культурою та побутом. Невипадково тут полюбляв бувати у 
XVIII ст. німецький поет і науковець Й. Гете, який черпав своє творче натхнення від відвідувань старовинних 
замків, бесід із простим людом, милувань місцевою природою, що приваблює й сучасних туристів. Саме тут 
проходять численні велосипедні, кінні та піші маршрути, створені для ознайомлення туристів із пам’ятками 
краю (старовинними замками, оборонними мурами, королівськими резиденціями та палацами вельмож, а 
також будинками простих міщан і типовими для цієї місцевості сільськими  помешканнями, власними 
традиціями, звичаями та ремеслами). В історичному місті Йозефові розміщено старовинну військову 
фортецю з комплексом підземних ходів, які дуже полюбляють туристи. У районі наявний природний 
заповідник Орліцькі гори із живописним ландшафтом Адршпашсько-Тепліцьких скель (рис. 16.29), які 
знімають у своїх фільмах європейські кінематографісти. У зв’язку з гористою місцевістю тут пропонуються 
численні програми для відпочинку, уключаючи скелелазіння, альпінізм, гірський туризм, особливо в 
природоохоронній області в Броумовському відрозі, де є  придатні для цього скелі, а також різні види 
лижного й гірськолижного спорту, дельтапланеризму тощо. 

  

 
 

Рис. 16.29. Туристи на маршруті в Адршпашсько-Тепліцьких скелях 
Джерело : http://www.east-bohemia.ru/adrspach/13_3909_adrshspashskie-skaly- 

nacionalnyjj-prirodnyjj-zapovednik/. 

 
В Орліцьких горах поширені гірські види туризму. Серед гірськолижних центрів району в Орліцьких 

горах найбільш популярні Дештне й Ржічкі. Для любителів лижних прогулянок тут прокладено 90 км лижних 
трас. У літній період для переправи туристів у гори та назад тут налагоджено спеціальний транспорт, так 
звані «циклобуси», тобто автобуси з причепом для велосипедів. Аналогічний вид гірського транспорту – 
скібуси – працює взимку, ними доставляють туристів у вихідні та святкові дні
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Серед туристських центрів району виділяються крайовий центр Градець-Кралове (інша правописна 
форма назви міста – Градец-Кралове) ‒ в минулому королівська резиденція для богемських вдів-королев. 

Туристи тут мають можливість побачити готичний собор Святого Духа (XIV–XV ст.), де похований 
командувач військ гуситів Ян Жижка, а також дерев’яний храм Миколи Чудотворця, єзуїтську церкву 
Вознесіння Діви Марії в стилі бароко (1666 р.), музей Східної Чехії, аквапарк та інші цікаві туристичні об’єкти. 
У м. Двур-Кралове-над-Лабем, яке було володінням богемських королів у середні віки, розміщено один із 
найбільших зоопарків Європи. Неподалік від Двур-Кралове (у Куксі) міститься замок із численними 
барочними скульптурами. Серед інших туристських центрів району виділяються Трутнов, Яромерж, Наход, 
Рихнов-над-Кнєжноу, Тршебеховіце-под-Оребом, Хлумец-над-Цідліноу та ін. Щорічно цей туристський район 
відвідує понад 300 тис. туристів. 

Туристський район Східна Чехія, займаючи більшість території Пардубецького краю, спеціалізується, 
передусім, на кінному туризмі й культурно-оглядових формах рекреації, адже історичні події залишили низку 
цінних архітектурних й  народноархітектурних пам’яток різних стилів (бароко, ренесансу, модерну та 
сучасних архітектурних форм), уключаючи не тільки замки, фортеці, окремі житлові помешкання тощо, а й 
новітні будівельні комплекси в містах. У м. Лєтоград розміщено найбільший у Чехії Музей традиційних 
ремесел, а в м. Боуда ‒ фортифікаційну артилерійську захисну споруду XVIII ст. Туристи, які відвідують цей 
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район, можуть ознайомитися з місцевим фольклором, традиціями й звичаями, а також місцевими ремеслами 
та промислами, серед яких чільне місце належить кінній справі на одній із найбільших у Європі ферм 
Кладруби-над-Лабем. У цьому регіоні розміщено найбільший у Чехії та найстаріший у Європі іподром із 
другим у світі за ступенем складності кінним маршрутом – у місті Пардубіце, де проводять кінні заїзди вже 
понад сто років. Сюди масово приїжджають туристи з Європи й із-за океану.  

Одна з туристських областей, що динамічно розвиваються в цьому районі, ‒ Краліцький Снєжнік, де 

створено гірськолижний центр «Снєжнік» у поселенні Дольні Морава, а також зимові центри в його околицях, 
освоєні лижногоночні ареали на Сухому верху та в околицях гори Єржаб. У Краліцькому Снєжніку є низка 
історичних місць (м. Кралікі з монастирем на горі Матері Божої), де туристи можуть тут знайти багато місць 
для занять активним відпочинком, релаксацією й розвагами, відвідати нову оглядову вежу в с. Червена Вода, 
із якої відкриваються прекрасні краєвиди навколишньої гірської місцевості.  

Найбільший туристський центром Східної Чехії ‒ Пардубіце зі знаменитим замком (рис. 16.30), у якому 

розміщено Східночеський музей і Східночеську галерею. Для туристів цікаві також міська ратуша в стилі 
неоренесанс, костели Святого Варфоломея та Благовіщення Діви Марії й інші історичні об’єкти міста. 
Популярний курортний центр району ‒ Лазнє Богданеч. На курорті пропонують торфолікування, 

електротерапію, водні процедури, масажі та ін. Любителі природи можуть відвідати Національний природний 
заповідник «Богданецький став» й озеро Матка. Серед інших туристських центрів Східної Чехії виділяються 
Дашіце, Сеземіце, Хрудім, Глінско, Слатіняни, Кралікі та ін. Щорічно цей район відвідує понад 600 тис. 
туристів, із яких більше 80 %  ‒ чеські громадяни.  

 

 
 

Рис. 16.30. Замок у м. Пардубіце 
Джерело : http://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubick%C3%BD_z%C3%A1mek. 

 
Район Височіна відзначається щодо чеського туристичного продукту специфічними послугами 

агротуризму серед горбистого рельєфу та живописного ландшафту Чесько-Моравської височини з лісами й 
луками, ставками та селами. Тут пропонують гастрономічні тури дегустації чеської народної кухні, а також 
екологічні форми відпочинку від міського техногенного впливу. У районі відпочивальникам пропонують піші, 
велосипедні, кінні, автомаршрути з відвіданням місць традиційної чеської архітектури, побуту, звичаїв і 
ремесел, а також організовують масові гуляння й свята на честь місцевих вірувань, що супроводжуються 
цілими гастрономічними виставками та конкурсами. Тут розміщено відомі скломузеї й музеї чеського скла. 
Основний культурний центр цього району ‒ місто-музей Тельч, яке за свої культурно-історичні пам’ятки 

включено в Перелік культурної спадщини ЮНЕСКО
691

. Це одне з найкрасивіших міст Чехії та Європи 
загалом, що славиться своїми архітектурними й культурними пам’ятками (рис. 16.31).  

 

 
 

Рис. 16.31. Панорама міста-музею Тельч 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EB%FC%F7. 

 
Місто Йїглава приваблює любителів підземних подорожей, оскільки має багато таємничих підземель і 

катакомб. У районі розвинуто паломницький туризм – особливо на Зеленій горі, неподалік від м. Ждяр-над-
Сазавоу, де є костел св. Яна Непомуцького. Цей костел – об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (із 1994 р.), 
а план будинку має форму пятикінечної зірки (рис. 16.32). Туристів, особливо з Ізраїлю, приваблює також 
історичне місто Тршебіч із добре збереженим єврейським кварталом (колишнє гетто) й одним із найстаріших 
єврейських кладовищ. Єврейський квартал і базиліку св. Прокопа включено в список світової культурної 
спадщини ЮНЕСКО.   
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Рис. 16.32. Костел св. Яна Непомуцького на Зеленій горі 
Джерело : http://www.czechtourism.com/ru/c/zdar-nad-sazavou-unesco-   

zelena-hora-pilgrimage-church-of-st-john-nepomuk/. 

 
Серед активних форм відпочинку в регіоні практикують спелеологічний, лижний і гірськолижний туризм, 

вело- й мотокроси. Важливим туристським центром, де розвинуто ці види туризму, вважають м. Нове-Мєсто-
на-Моравє, в околицях якого з 1934 р. щорічно проводять турнір «Золота лижня Чесько-Моравської 
височини». На північний захід від міста розміщено біатлонний комплекс  «Vysočina», на якому неодноразово 
проводили етапи Кубка світу та Кубка Європи з біатлону, а взимку 2013 р. відбувся чемпіонат світу з 
біатлону. Поблизу міста є цікава місцевість для орієнтування, де проводять змагання зі спортивного 
орієнтування на велосипедах, у тому числі й міжнародні. Тут у 2007 р. відбувся чемпіонат світу зі 
спортивного орієнтування на велосипедах, а раніше, у 2000 р., – чемпіонат світу серед юніорів
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Великими  туристськими центрами району, окрім Йїглави, Тельча, Нове-Мєсто-на-Моравє і Тршебіча, є 
також Ждяр-над-Сазавоу, Пельгржимов, Гавлічкув Брод, Вельке Мезіржичі, Гумполець та ін. Щорічно цей 
район відвідує понад 350 тис. туристів. 

Південна Моравія як туристський район славиться теплим кліматом, родючими долинами з 
виноградниками, численними річками й чудовими краєвидами, що й зумовило її туристичну спеціалізацію на 
дегустаційно-винних турах та культурно-фольклорних подорожах. Місцева природа створила прекрасні 
умови для різноманітних видів туристично-рекреаційної діяльності – від пішохідного туризму, велотуризму до 
відпочинку на березі річки, рибалки, верхової їзди чи альпінізму. Район розміщений у південно-східній частині 
Чехії, на межі з Австрією й Словаччиною. Щорічно Південну Моравію відвідує понад 1,3 млн туристів, 
причому понад третину серед них складають іноземні туристи. 

Основний туристичний центр району ‒ м. Брно, друге за величиною місто країни. Тут розміщено віллу 

Тугендхат (видатна пам’ятка ЮНЕСКО), міське підземелля, замок Шпілберк і багато інших культурно-
історичних цінностей. Неподалік міста ‒ автодром Брно, місце проведення національних автоперегонів. 

Околиці міста прославили його місцем битви під Славковим (Аустерліцем), де розміщено Музей битви та 
експозицію пам’ятника «Могила світу» й замок Славков-Аустерліц. Місто Райград відоме Музеєм Моравської 
письменності. Окрім того, цей туристичний район славиться своїми спелеологічними турами. Саме тут, у 
північній його частині, в урочищі Моравский Крас, розміщено багато карстових печер, які приваблюють 
туристів. Серед усіх печерних комплексів вирізняється печера Пункевні, де можна здійснювати підземні 
мандрівки на човнах підземною карстовою річкою. На території району розміщені відоме, овіяне легендами 
провалля Мацоха, замок Лисіце й фортеця Бернштейн, вестерн-парк Босковіце, виноробна область 
Словацко з дегустаційними залами для вина та Музеєм вина, замок Мілотіце, Музей сільських поселень у            
м. Стражніце, Батев-канал для плавання на човнах, туристичний центр Палава, Ледніцько-Валтіцький 
садово-замковий комплекс (рис. 16.33), який уключено в перелік ЮНЕСКО, а також інші видатні культурно-
історичні й туристичні місця району.  

 
 

Рис. 16.33. Ледніцько-Валтіцький садово-замковий комплекс   
Джерело : Ледницко-Валтицкий комплекс //  

http://www.czechtourism.com/ru/c/lednice-valtice-area-unesco/. 

 
Серед інших туристських центрів цього району слід відзначити біосферний заповідник «Нижня Моравія» 

(м. Палава), м. Валтіце – винний центр країни, де розміщено резиденцію Салону чеських вин, історико-
культурний центр Мікулов, Національний парк Подийї, м. Зноймо зі своїми підземними ходами та 
знаменитою ротондою закоханих св. Катерини, Врановську греблю з водосховищем, замок Вранов-над-Дії й 
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фортецю Бітов та багато інших туристичних об’єктів. Цей туристський район поділяється на п’ять туристських 
областей – Моравський крас й околиці, Брно та околиці, Подийї, Ледніцько-Валтіцький комплес і Словацко. 

Східна Моравія – це район концентрації крупних чеських курортів, місць старовини, пам’яток історії та 
культури з чудовими природними ландшафтами й краєвидами, що приваблює відпочивальників з усього 
світу. Щорічно район відвідує понад 250 тис. туристів. Ця територія має широку туристично-рекреаційну 
спеціалізацію – від лікувально-оздоровчого й бальнеологічного до культурно-історичного, паломницького та 
ностальгійного туризму. На території Східної Моравії розміщені Моравсько-Сілезькі Бескиди, Валашскі гори й 
Ганацька рівнина, Словацький і Злінський історико-етнографічні краї, які славляться промислами, 
виробництвом традиційних народних костюмів, організацією численних свят і народних гулянь, що викликає 
неабиякий інтерес у закордонних туристів. На території району розміщено садово-замковий комплекс у 
Кромержижі (рис. 16.34), який внесено в Перелік світової культурної спадщини ЮНЕСКО, де багато музеїв, 
наявна картинна галерея замку з оригіналами картин Тиціана та інших відомих європейських художників.  

 

 
 

Рис. 16.34. Квітковий сад і колонада в Кромержижі 
Джерело : http://www.czechtourism.com/ru/c/kromeriz-unesco-gardens/. 

 
Із народними звичаями й промислами можна ознайомитись у Валашському музеї під відкритим небом у 

Рожнові-под-Радгоштем. У районі розміщено Лугачовіце – четвертий у Чехії за значенням та відвідуваністю 
курорт і найбільший моравський курорт на березі річки Горні Олшава, у живописній долині-заповіднику. Уряд 
Чехії відправив офіційну заявку на внесення курорту Лугачовіце в список культурної спадщини ЮНЕСКО. Він 
славиться багатством мінеральних джерел, прекрасною й чистою природою (охоронна заповідна зона Білі 
Карпати) та унікальною архітектурою. Завдяки своєму різноманіттю курорт є одним із найчастіше 
відвідуваних як чеськими, так і іноземними туристами, які приїжджають не тільки лікуватися, а й за 
враженнями, пов’язаними з багатими культурними та спортивними можливостями міста Лугачовіце. Окрім 
того, у районі надається багато різноманітних послуг активного відпочинку – скелелазіння, катання на 
велосипедах і човнах, гра в теніс, гольф, боулінг, сквош, верхова їзда тощо. Найбільші туристські центри 
району ‒ Злін, Кромержиж, Угерське-Градіште, Валашске-Мезіржичі, Угерські Брод, Всетін та ін. 

Центральна Моравія та Єсеніки спеціалізується на видовищно-масових формах туризму 

гастрономічних і фольклорних турах, спортивному відпочинку й релігійному туризмі. На фольклорні свята із 
масовими гуляннями, виставками, конкурсами традиційних чеських розваг і забав, які тут організовуються, 
регулярно приїжджають численні туристи з інших регіонів Чехії та із-за кордону. Щорічно район відвідує 
понад 150 тис. туристів. Регіон славиться лікувально-оздоровчим туризмом на численних курортах краю та 
лижним і велосипедним спортом. Тут багато місць старовини й історії, які мають загальнодержавне 
культурне значення й викликають повагу в міжнародної спільноти. До них належать численні замки, 
монастирі, музеї, архітектурні споруди тощо. На території району є карстові печери та підземні комплекси 
(Яворжицькі, Младечські й Збрашовські печери, Граніцька прірва), що зумовлює спелеологічну 
направленість туризму. Основні культурні центри туризму в районі ‒ міста Єсеніки зі знаменитим курортом та 

Оломоуц, які привертають увагу туристів цілорічною культурною програмою, наприклад: «Оломоуцька 
музична весна» й Міжнародний фестиваль органної музики, який проводять в Оломоуці. Окрім того, 
архітектурний комплекс центральної площі Оломоуца внесено в Перелік культурної спадщини ЮНЕСКО 
(рис. 16.35). 

 
 

Рис. 16.35. Колона Пресвятої Троїці на центральній площі м. Оломоуц 
Джерело : Оломоуц // http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EB%EE%EC%EE%F3%F6. 

 
Територія району пронизана туристськими стежками та є ідеальним місцем для велотуризму. У районі 

розміщено природний заповідник Єсеніки, на території якого наявні водоспад висотою 45 м і водосховище. У 
заповіднику Літовельське Помораві під охороною держави перебуває лісовий масив із рідкими видами флори 
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та фауни. Окрім природних ландшафтів, тут чимало історичних пам’яток, зокрема замки Бузов, Штернберк, 
Усов, Товачов й ін. Найбільші туристські центри району, окрім Оломоуца та Єсеніка, ‒ Пршеров, Простейов, 

Краліце-на-Ганє, Граніце, Літовель, Шумперк й ін.   
Район Північна Моравія та Сілезія має свою специфічність стосовно інших туристичних країв Чехії, 

адже саме на його території відбувалося потужне вугледобування й промисловий розвиток, проте це не 
зашкодило рекреаційно-туристичній діяльності на цій території. Тут розміщуються лісисті відроги Єсенецьких 
гір і Бескидів, які мають чудові пейзажні ландшафти та зручні транспортні магістралі для проведення 
різноманітних екскурсій як до місць колишнього видобування вугілля, так і до заповідних лісистих територій; 
існує декілька десятків природних парків і природоохоронних областей, де ростуть рідкі представники 
європейської флори й водяться зникаючі види чеської фауни, хоча це не завадило проведенню тут піших і 
велосипедних екскурсій, ловлі риби, збору грибів та ягід, а також заняттям у зимовий період лижними 
пробіжками і гірськолижною їздою. Любителів екологічного туризму ваблять гірські масиви Моравсько-
Сілезьких Бескид. У районі густа мережа туристських стежок і велотрас, тут туристи можуть ознайомитися з 
неповторним стилем дерев’яних будівель (церковна й народна архітектура) і збереженими національними 
традиціями, етнографічними особливостями краю. У районі функціонують Музей вуглевидобувної техніки та 
гірничої справи в Острава-Петржковіце й Музей старих механізмів та автомобілів у Копршівніце, які 
викликають інтерес у певного контингенту туристів. Привабливі для іноземних туристів й історичні центри 
міст Пржібор, Нові-Йїчин і Штрамберк (рис. 16.36), замки Градець-над-Моравоу, Радунь, Старі-Йїчин, 
Зовінец, курортний центр Карлова Студанка. Окрім класичного курортного лікування, у Карловій Студанці 
пропонуються програми для релаксації. Північна Моравія має також густу мережу велосипедних трас і 
декілька полів для гри в гольф, наприклад у Челадні й Краварже.   

 

 
 

Рис. 16.36. Вид на замок у місті Штрамберк 
Джерел о: Штрамберк //  http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 
Найбільший туристський центр району ‒ крайовий центр Острава з низкою індустріальних пам’яток, 

проте в Остраві наявні й інші пам’ятки, наприклад Сілезько-Остравський град другої половини ХІІІ ст., а 
також другий за величиною храм у Моравії й Сілезії та кафедральний собор Божого Спасителя. На 
Стодольній вулиці міста функціонує понад 70 розважальних закладів, які працюють усю ніч і приваблюють 
молодь. Туристам також подобається молоде місто Гавіржов із цікавими урбаністичними рішеннями епохи 
соціалізму. Серед інших туристських центрів району виділяються Опава, Фрідек-Містек, Брунталь, Карвіна, 
Чеські Тешин, Орлова, Врбно-под-Прадєдем, Фрідлант-над-Остравіці та ін. Щорічно район відвідує близько  
1 млн туристів. Так, у 2012 р. цей туристський район відвідало 977 тис. туристів, що дещо менше, ніж у                       
2006–2008 рр., коли туристичний потік становив понад 1 млн осіб. Основу туристичного потоку в туристичні 
центри цього району складають вітчизняні туристи (понад 80 %). 

Туристичне районування Чеської Республіки характеризується неоднозначністю, тому існує багато схем 
районування країни за туристичними й рекреаційними особливостями. Деякі схеми районування враховують 
такі наукові підходи, як, наприклад, значущість окремих туристичних районів та їх місце у 
загальнодержавному розвитку туризму. Зокрема, на цих схемах окремо виділяють  адміністративну 
територію столиці країни, яка має свою специфіку в туристичному бізнесі країни – район Праги, а також такі 
рекреаційні райони мезорівня, як Середньочеський, Південночеський, Шумавський, Пльзеньський, 
Західночеський, Північно-Західночеський, Чеський «рай», Східночеський, Моравсько-Чеський (Височіна), 
Південно-моравський, Середньоморавський (Лазні), Північноморавський, Крконоше

693
. Тому методологія 

рекреаційно-туристичного районування території Чехії потребує вдосконалення та адаптації до конкретно-
наукових завдань, що ґрунтується на національних наукових принципах дослідження географічних об’єктів і 
потребує узгодження з міжнародною практикою. 
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РОЗДІЛ ХVIІ. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА Й ЗОВНІШНІ ЗВ’ЯЗКИ  
 

17.1. Зовнішня політика  
 

Після розпаду соціалістичного табору, розпуску Організації Варшавського договору й Ради економічної 
взаємодопомоги Чеська Республіка, поряд з іншими державами Центральної Європи, ключовими 
пріоритетами своєї зовнішньої політики визначила інтеграцію до європейських і трансатлантичних 
політичних, економічних структур та підключення до нової системи безпеки в Європі й світі загалом. Сьогодні 
Чехія ‒ одна з найбільш стабільних та цілеспрямованих у проведенні своєї внутрішньої й зовнішньої політики 

держав Європейського Союзу. За цим фактом стоїть багатий та різний за своїм характером досвід участі у 
політичному, економічному, культурному й інформаційному просторі Європи. Адже саме перетин важливих 
історичних та культурних подій на території країни й зумовив багатовекторність сучасної зовнішньої політики 
Чехії та її унікальну роль у становленні сучасної Європи. 

Після «Оксамитової революції» колишня Чехословаччина заявила про свої наміри інтегруватися до 
Європейського Економічного Співтовариства. Ще в травні 1990 р. укладено першу угоду про торговельну та 
економічну співпрацю з ЄЕС. У грудні 1991 р. цю угоду замінено асоціативною угодою. Весною 1991 р. після 
підписання основних договорів Чехословаччина стала членом Ради Європи й вступила до Міжнародного 
валютного фонду. Упродовж 1991–1992 рр. вона уклала декілька важливих угод про взаєморозуміння, 
співпрацю та добросусідство, зокрема з Францією, Італією, Іспанією, Польщею й Німеччиною. Після розпаду 
Чехословаччини та утворення суверенної Чеської Республіки розпочався новий етап розвитку країни й 
формування основних напрямів її зовнішньої політики. Вирішенно всі суперечливі питання зі Словацькою 
Республікою, яка нині ‒ одна з головних стратегічних партнерів Чехії.  

Після створення Чеської Республіки зовнішня політика країни пройшла три етапи формування, як 
вважає російський політолог І. М. Тарасов

694
. Перший тривав із 1993 р. до 1997 р. і був етапом утвердження 

нової Чеської держави як самостійного учасника міжнародних відносин. На цьому етапі правляча політична 
еліта мала сильний ідеологічний вплив на зовнішньополітичний курс країни. Другий етап (1997–2003 рр.) 
характеризується інтенсифікацією зусиль щодо вступу країни в НАТО та ЄС із домінуванням 
євроатлантичної стратегії (вступ у НАТО) і розширенням міжнародних зв’язків. Третій (сучасний) етап 
розпочався у 2003 р., коли Чехія зуміла виконати всі вимоги щодо вступу країни ЄС та стала членом цієї 
спільноти у 2004 р. На сучасному етапі зовнішня політика Чехії характеризується чіткою концепцією, 
спрямованою на розробку середньострокових і довгострокових програм співробітництва з різними країнами 
світу й особливо з партнерами по ЄС та НАТО.  

Сучасну зовнішню політику Чехії визначають такі структури, як парламент, уряд, президент, 
міністерство закордонних справ і правляча партія (коаліція партій). Найбільше повноважень зосереджено в 
руках парламенту, однак провідна роль у формуванні зовнішньополітичного курсу належить уряду й 
профільному міністерству. Саме там здебільшого генеруються рішення парламенту. І хоча формально 
останнє слово залишається за президентом, часто погляд глави держави, який не збігається з точкою зору 
урядових фігур, просто ігнорується. 

Крім того, у чеської зовнішньої політики є ще одна особливість – вона доволі персоніфікована. 
Зазвичай, на пост міністра закордонних справ призначають помітних політичних діячів, таких як Йозеф 
Желенец (був міністром у 1992–1997 рр.), Ян Каван (у 1998–2002 рр.), Циріл Свобода (у 2002–2006 рр.), 
Карел Шварценберг (у 2007–2009 і 2010–2013 рр.) та Ян Когоут (у 2013–2014 рр.), які діяли не тільки як 
урядові чиновники, але і як провідні представники своїх політичних партій

695
.  

Колишній глава Чеської держави Вацлав Клаус відзначився як один із найвідоміших євроскептиків. Він 
неодноразово критично висловлювався про Євросоюз, порівнюючи його з СРСР, і висловлював побоювання, 
що Чехія може розчинитися в ЄС. Відмовлявся вивішувати прапор Євросоюзу перед своєю резиденцією, 
скептично ставився до уведення в Чехії євро й критикував плани ЄС, направлені проти глобального 
потепління, називаючи їх непотрібними. Він звинувачував ЄС у недостатній демократичності, указуючи що 
відстань між виборцями та тими, хто ухвалює рішення в Брюсселі, ‒ дуже велика, а отже бракує 

відповідальності перед виборцями. У 2009 р. Вацлав Клаус постав у центрі європейської політики у зв'язку з 
ратифікацією Лісабонського договору. Як президент Чехії, він мав затвердити своїм підписом міжнародні 
угоди країни після їхньої ратифікації парламентом. Спочатку Клаус відмовлявся підписувати Лісабонську 
угоду до проведення повторного реферундуму в Ірландії. Після позитивного рішення ірландців В. Клаус 
висунув нову вимогу для його країни – щоб Чехія користувалася певним імунітетом у виконанні Хартії 
основних прав ЄС, яка є складовою частиною Лісабонського договору. Це застереження викликано 
побоюваннями, що на основі Хартії депортовані після Другої світової війни на підставі декретів Бенеша 
судетські німці зможуть вимагати в Чехії компенсації за втрачене майно. 30 жовтня 2009 р. на саміті ЄС 
глави держав прийняли таку вимогу В. Клауса. Після того, як чеський Конституційний суд визнав, що договір 
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не суперечить конституції республіки, 3 листопада 2009 р. президент Чехії Вацлав Клаус підписав 
Лісабонський договір (останнім серед країн ЄС)

696
.  

Базовими документами, що визначають цілі й суть зовнішньої політики країни, є «Концепція зовнішньої 
політики Чеської Республіки» (остання прийнята в червні 2011 р.), а також програмні заяви урядів, щорічні 
програми діяльності МЗС, спрямовані на пошук Чехією власного місця після вступу країни до НАТО та ЄС

697
. 

Чеська Республіка на початку 1990-х років узяла на себе роль регіонального лідера. Саме чеському 
президентові Вацлаву Гавелу належала ідея регіонального партнерства посткомуністичних Чехословаччини 
(потім ‒ Чехії та Словаччини), Польщі й Угорщини, що утворили Вишеградську групу

698
. Вишеградську 

декларацію проголошено в лютому 1991 р. Головною метою вказано інтеграцію до євроатлантичних 
структур. Країни ухвалили умови лібералізації торгівлі в межах групи, що зумовило появу в 1993 р. 
Центральноєвропейського порозуміння про вільну торгівлю (CEFTA). Правда, упродовж 1990-х років кожна з 
країн більше уваги привертала до самостійного руху до євроатлантичних структур, аніж до координації 
колективних зусиль. Зустрічі глав держав відбувалися нерегулярно. 

У 2004 р. принципи діяльності Вишеградської групи піддалися корекції. У травні в чеському                              
м. Кромержиж прем’єр-міністри Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини підписали декларацію, покликану 
надати новий імпульс Вишеградській співпраці. Переосмислено значення об’єднання для країн 
Вишеградської четвірки. Основну увагу зосереджено саме на зовнішньополітичній площині, а не на 
формуванні базису для регіональної кооперації чотирьох держав і координації їхньої регіональної політики з 
прагненнями Брюсселя. Зокрема, група виступає зі спільними ініціативами, які стосуються політики ЄС щодо 
її східних сусідів, у тому числі й України. Залишається багато спільних питань, наприклад транскордонного, 
екологічного та й політичного співробітництва.  

Особливим випробуванням для чеського керівництва стало косовське питання. Чехія (погоджено з 
партнерами по Вишеграду) висунула дві умови для визнання косовської незалежності: визнання такою 
більшістю країн ЄС та забезпечення прав національних і релігійних меншин у краї. Більшість чеських 
політиків та громадян країни негативно поставилися до одностороннього проголошення незалежності 
Приштіною, однак 21 травня 2008 р. уряд Чеської Республіки визнав незалежність Косово. Президент                    
В. Клаус, зі свого боку, засудив поспішне рішення кабінету, який не став чекати виконання навіть двох 
власних умов. Міністр закордонних справ К. Шварценберг назвав цей крок вимушеним і запропонував Сербії 
максимальну підтримку в її євроінтеграційних прагненнях. Міністр неодноразово підкреслював, що в Косово з 
1999 р. перебувають сотні чеських солдатів й уряд повинен турбуватися про виконання покладеної на них 
міжнародної місії. Визнання незалежності Косово та охолодження відносин із Сербією завдало істотної 
шкоди «вертикальному» (центрально- й східноєвропейському) напряму політики Чехії

699
. 

Сьогодні Вишеградська четвірка реалізує ідею створення нового бойового з’єднання під командуванням 
Польщі, яке до 2016 р. перетвориться на повноцінний військово-політичний механізм із формально окремими 
від НАТО повноваженнями. Прага погоджується з лідерською позицією Польщі біля східних кордонів Росії й 
колишніх пострадянських республік, але бере на себе серед країн постсоціалістичної Європи тягар 
внутрішньоєвропейського лідерства, виступаючи в ролі їхньої головної контактної особи в діалозі із Західною 
Європою

700
. 

Отже, склалася своєрідна вишеградська модель міжнародного співробітництва, що поєднує інтеграційні 
й коопераційні завдання та не припускає жорстких зобов’язань, так що всі учасники залишаються відносно 
вільними у своїх зовнішньополітичних орієнтирах. Усе більшого значення в рамках Вишеградської групи 
набуває не міждержавне, а транскордонне співробітництво в межах єврорегіонів

701
. 

Чеська Республіка (разом з Угорщиною й Польщею) увійшла до першої групи держав колишнього 
соціалістичного табору, які приєдналися до НАТО після падіння берлінської стіни та закінчення «холодної 
війни». Відразу після розпаду Чехословаччини в 1993 р. вона прийняла безпекову концепцію, що 
передбачала адаптацію до натовських стандартів. У тому ж році Чехія як незалежна держава була прийнята 
до Північноатлантичної ради співпраці. У 1994 р. Чехія включилася до програми «Партнерство заради миру». 
Із 1995 р. чеський військовий контингент бере участь в операції з підтримання миру в Боснії і Герцеговині, що 
проводиться під егідою НАТО.  

У 1996 р. уряд Чехії створив робочий комітет із питань інтеграції в НАТО. У 1997 р. на саміті Альянсу в 
Мадриді погоджено прийняття Чехії, Угорщини та Польщі до блоку. У квітні 1998 р. чеський парламент 
проголосував за вступ країни до НАТО. 12 березня 1999 р., після передачі відповідних документів на 
зберігання до Вашингтону, Чехія офіційно стала членом Північноатлантичного альянсу. 
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У НАТО чеські військовослужбовці спеціалізуються з питань захисту від зброї масового ураження. 
Знаменитим є елітний підрозділ чеських збройних сил – 31-ша бригада з радіаційної, хімічної та біологічної 
оборони, яка бере активну участь у різних закордонних місіях. Ще одна спеціалізація чеських військових в 
Альянсі – це пасивне відстеження цілей у повітрі й на морі. Для цього в Чехії розвинуто відповідну 
промислову базу. Так, компанія ERA Pardubice випускає пасивні відстежувачі системи VERA. Чехія – також 
єдина країна НАТО, яка володіє ліцензією на обслуговування колишніх радянських і російських вертольотів, 
що активно використовуються країнами Альянсу та їхніми союзниками в місії в Афганістані. 

Чеські збройні сили представлені в операціях НАТО, переважно, сухопутними військами. Найбільш 
відомими є місії чеської роти хімзахисту в іракських операціях та Афганістані. Водночас наявні відомості й 
про участь чеського спецназу в боях в Афганістані проти ісламського руху «Талібан». Чеські 
військовослужбовці також перебувають у складі сил КФОР у Косово та виконували завдання в багато-
національному контингенті «Південний Схід» в Іраку. 

За період членства Чехії в НАТО докорінно модернізовані військово-повітряні сили цієї країни, 
практично наново відбудовано військові аеродроми в Чаславі й Намнесті-над-Ославоу

702
. 

У 1993 р. Чеська Республіка висловила бажання стати членом ЄС. Офіційну заяву для членства 
представлено через три роки. 1 травня 2004 р. економічне зростання, соціальна стабільність та успішний 
референдум дали змогу країні вступити до об’єднаної Європи під час найбільшого розширення ЄС з 15 до  
25 держав-членів. Населення ЧР проголосувало за її вступ до ЄС на референдумі 13–14.06.2003 р. з таким 
результатом: за – 77,33 %, проти – 22,67 %. Явка на референдумі ‒ 55,21 %. Після вступу в ЄС Чехія всіма 

силами намагалася створити в країні такі стандарти, які б відповідати критеріям ЄС. Це їй удалося зробити й 
нині вона активний член ЄС.  

Європейський напрям для Чехії нині першорядний. Вона ставила перед собою завдання досягнення 
повноправного членства в ЄС, готова нести відповідальність за майбутнє інтеграції та зацікавлена в 
реалізації спільної зовнішньої політики й політики безпеки, міграційної та візової політики.  

Важливий крок у просуванні цих цілей ‒ головування Чехії в Раді ЄС у першій половині 2009 р. Чеська 

Республіка стала першою з країн колишнього Варшавського договору, якій випала така честь. Для маленької 
держави це також велика відповідальність, оскільки вона не мала відповідного досвіду головування та ще й у 
таких складних умовах: невирішеність ситуації з Лісабонською угодою, економічна та фінансова кризи, 
енергетична безпека, яка вимагає негайного розв’язання.  

Підготовку до свого головування Чехія почала вже з початку 2006 р., постійно контактуючи з офіційною 
Любляною, яка перша з країн Центрально-Східної Європи керувала ЄС, проте, окрім неприйняття Ірландією 
Лісабонського договору, цей період нічим визначним не запам'ятався. Чеська влада чудово усвідомлювала 
ймовірність повторення «словенського синдрому» й тому підготувала достатньо амбіційну програму 
головування
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Із 1 січня до 30 червня 2009 р. Чехія перебрала від Франції головування в ЄС, реалізувала велику 
кількість проектів і провела значну кількість заходів у межах запланованих пріоритетів трьох «Е»: економіка, 
енергетика та ЄС у світі. Попри скептицизм деяких європейських лідерів, Чехія, незважаючи на ускладнений 
світовою економічною кризою період, загалом успішно головувала в Раді ЄС і досягнула успіху в 
урегулюванні газової кризи між Росією та Україною, а також конфлікту в секторі Газа, підтримала процес 
розширення ЄС і, як продовження європейської політики сусідства, започаткувала Ініціативу «Східне 
партнерство». Зовнішня політика чеського головування в ЄС скерована, насамперед, на розширення ЄС на 
Балкани, ратифікацію Лісабонського договору, подальше посилення європейської політики стосовно країн 
Східної Європи, у тому числі й України
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Отже, щодо політики безпеки зовнішня політика Чехії однозначно робить ставку на співпрацю з НАТО, 
але при цьому бере активну участь у європейській СЗПБ, зберігаючи таким чином рівновагу між 
європейським та атлантичним вимірами безпеки.  

Чеська Республіка, незважаючи на євроскептицизм деяких політичних сил, та, зокрема, президента              
В. Клауса, узяла участь у конституційному процесі ЄС та довела до логічного завершення підписання й 
ратифікацію Лісабонської угоди.  

У відносинах зі США особливо важливими стали два питання скасування візового режиму для громадян 
Чехії та перспектива розміщення американського радара протиракетної оборони. 

Візову проблему успішно розв’язано, хоча багато європейських політиків сприйняли чеську ініціативу як 
порушення загальноєвропейської солідарності. У лютому 2008 р. міністрами внутрішніх справ Чеської 
Республіки і США підписано меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким із листопада 2008 р. у чеських 
громадян відпала необхідність в отриманні американських в’їзних віз
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Серйозні дискусії, як усередині чеського суспільства, так і на міжнародному рівні, викликало прагнення 
Вашингтону розмістити на території Польщі та Чехії елементи системи протиракетної оборони (ПРО). У січні 
2007 р. США офіційно звернулися до чеського уряду з пропозицією розмістити в країні радар системи 
протиракетної оборони. Почалися складні й тривалі переговори, учасники яких відчували тиск як усередині 
своїх країн, так і ззовні. Досить швидко вдалося розв’язати технічні питання щодо визначення місця 
розміщення радара та розділити предмет переговорів на три складники: головний договір про будівництво 
радара; угоду про статус і розміщення американських військових; генеральну угоду про наукове й технічне 
співробітництво. За результатами опитування, проведеного Центром вивчення громадської думки в травні 
2008 р., понад 70 % респондентів наполягали на тому, щоб питання про розміщення радара вирішувалося на 
референдумі. Уряд виходив із того, що питання оборони й безпеки не можуть виноситися на референдум. 
Про своє незадоволення неодноразово наголошувало керівництво Російської Федерації. 

Питання було зняте в середині вересня 2009 р. Замість розміщення в Європі елементів системи 
протиракетної оборони, Сполучені Штати оголосили про намір сфокусуватися на створенні «ешелонованої 
системи оборони». Як пояснив тоді офіційний представник Пентагону Джеф Морелл, система ПРО в Європі 
задумувалася як спосіб протидії іранським міжконтинентальним ракетам, проте розвіддані засвідчили, що 
Іран зосередився на розробці ракет малої й середньої дальності. Тому система ПРО в тому вигляді, у якому 
вона була запланована, утрачала свій сенс і мала піддатися змінам. Нова схема передбачала відмову від 
великого стаціонарного радара та польової концепції й «фокусування на універсальній ешелонованій 
адаптивній системі». Тобто, ця система буде більш динамічною та рухомою

706
, проте Прага міцно 

«прив’язується» до програм військової взаємодії зі Сполученими Штатами, направляючи своїх 
військовослужбовців для участі в місії НАТО в Афганістані й Іраку та не бачить у цій сфері для себе інших 
прийнятних партнерів
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Відносини з Росією й іншими державами СНД у зовнішньополітичній доктрині Чеської Республіки 
визначаються як «важливі», але вони не є пріоритетними. Чеський політолог Б. Даньчак, вивчивши програмні 
документи чеських партій, дійшов висновку, що «немає партії, яка б могла назвати пріоритетом у галузі 
зовнішньої політики відносини з Росією та іншими країнами СНД. Тільки Комуністична партія Чехії й Моравії 
(КПЧМ) залишається останнім політичним суб'єктом, який лояльно ставиться до цих країн, але й вона 
знаходить вигідним однозначний вибір на користь прозахідної орієнтації країни»
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. 

На східному напрямку виявляється явна асиметрія чеських політичних та економічних інтересів. Більше 
уваги Прага приділяє розвитку економічних зв’язків, а політичні питання розглядаються крізь призму торгово-
економічних міркувань, певним чином відкоригованих проблемами безпеки і свого бачення ролі Росії в 
сучасних міжнародних відносинах. «Наша політика стосовно Росії буде орієнтована на встановлення 
безконфліктних відносин та одночасно на такий їх розвиток, який виключить можливе прагнення Росії 
відновити свій геополітичний вплив у Серединній Європі й приведе до економічної та політичної стабільності 
в Росії»
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Конфлікт між Росією й Грузією в серпні 2008 р. розколов чеську політичну еліту. Найбільш радикальну 
думку висловив колишній президент В. Гавел, який провів паралелі між подіями в Грузії й інтервенцією країн 
Варшавського договору до Чехословаччини в 1968 р. Трохи менш радикальну, але також антиросійську 
позицію зайняв уряд ЧР, який виступає за збереження територіальної цілісності Грузії в її міжнародно 
визнаних кордонах. Тодішній віце-прем’єр А. Вондра (ГДП) заявив, що потрібно надати політичну підтримку й 
економічну допомогу Грузії, засудити Росію за її поведінку в конфлікті. Виконавча рада ГДП у зв’язку з 
конфліктом на Кавказі закликала до прискореної процедури переговорів про членство Грузії в НАТО.  

Натомість, заяви президента В. Клауса викликали подив як усередині урядового кабінету, так і в його 
партії. Президент довгий час утримувався від коментарів, а потім несподівано для однопартійців поклав 
відповідальність за події в Південній Осетії на грузинську сторону й виступив на захист дій Росії
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.  

Участь Чеської Республіки в реалізації євроінтеграційних програм, розрахованих на пострадянські 
республіки, також слід розглядати як один зі способів протидії посиленню Росії. Одна з найактивніших 
чеських неурядових організацій – громадянська асоціація Jagello 2000 ‒ об’єднує кілька великих 

пронатовських неурядових організацій в Україні й реалізовує низку спільних проектів із партнерами в Грузії 
та Литві
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Отже, на сьогодні основні пріоритети чеської зовнішньої політики ‒ поглиблення інтеграційних процесів 

у межах ЄС, активна участь у структурах НАТО,ЄС, ОБСЄ та ООН, а також інших міжнародних організаціях, 
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розвиток двосторонніх і багатосторонніх відносин з іншими країнами й міжнародними організаціями, 
підтримка добросусідських відносин із сусідніми державами й розвиток регіонального та транскордонного 
співробітництва. На початок 2012 р. ЧР мала свої представництва, посольства й місії в близько 100 країнах 
світу, а також представників при міжнародних і регіональних організаціях (ЄС, НАТО, ЮНЕСКО, Рада 
Європи). Відповідно до цих головних пріоритетів сформовано декілька геостратегічних векторів зовнішньої 
політики країни. Зокрема, це європейська політика, регіональна співпраця (Вишеградська група, ЦЄІ та ін.), 
економічна дипломатія, політика у сфері безпеки, політика щодо країн за межами євроатлантичного 
простору, презентація країни тощо. 20 липня 2011 р. уряд ЧР прийняв документ, який чітко визначає основні 
пріоритети й стратегічні цілі чеської зовнішньої політики. Цей документ після вступу ЧР у ЄС є першим, який 
визначив нові концептуальні рамки зовнішньополітичної стратегії країни. Гарантіями безпеки країни 
залишаються НАТО та США, а країнам ЄС відводиться ключова економічна й політична роль. Головними 
стратегічними партнерами країни на Європейському континенті залишаються Німеччина та Польща, що 
підтверджує вірність Чехії концепції центральноєвропейської вертикалі, оскільки чеська зовнішня політика 
координується з ФРН і Польщею як найбільш сильними сусідами. Іншим сусіднім країнам (Угорщина, 
Словаччина, Австрія, Словенія тощо) відведено роль регіональних економічних партнерів. Така геополітична 
орієнтація робить чеську зовнішню політику частково багатовекторною.  

У міжнародних відносинах Чеська Республіка намагається представити себе як демократичну, 
політично, економічно та соціально стійку державу в Центральній Європі. Країна прагне просунути не тільки 
свої особисті інтереси, а й також прийняти свою частку відповідальності в розвитку Європи й міжнародного 
співтовариства загалом. Сучасна зовнішня політика та вектори зовнішніх відносин означають фокусування 
на євроатлантичних відносинах, які Чехія розглядає як фундаментальні для безпеки й економічної співпраці. 
Пріоритетом для Чехії є також відкритість та подальше розширення ЄС. ЧР вітає інтеграційні прагнення 
західнобалканських країн  й України щодо підписання угод про асоційоване членство в ЄС або їхній вступ до 
цієї організації. Східне партнерство є також іншим важливим напрямом, ставиться мета створити сильний 
тил Європи на сході й не перетворитися на «другу скрипку» у ЄС. Ось у чому причина такого активного 
залучення Чехії до інтеграційних процесів у Східній Європі. 

 
17.2. Зовнішньоекономічні зв’язки 

 
Зовнішньоекономічні зв’язки – визначальний фактор економічного росту будь-якої країни. Один з 

основних напрямів розвитку зовнішньоекономічних зв'язків країни ‒ зовнішня торгівля. Зовнішня торгівля 

товарами й послугами стає в сучасних умовах вагомою передумовою інтеграції країни у світову економіку.  
Зовнішньоекономічні зв’язки Чеської Республіки відіграють надзвичайно важливу роль для розвитку 

національної економіки, що зумовлено різноманітними чинниками. Насамперед, це історичний фактор. Перші 
згадки про чеські землі можемо знайти від арабських торговців. Ключове розміщення в центрі Європи 
зумовило прокладання важливих торговельних шляхів через чеські землі. Обмеженість власних природних 
ресурсів і відсутність виходу до моря зумовили залежність місцевого населення від імпорту сировини. До 
Другої світової війни Чехословаччина посідала 10 місце у світі за рівнем промислового виробництва та її 
зовнішньоекономічні зв’язки були орієнтовані на країни Західної Європи. Після війни 70 % експорту 
Чехословаччини спрямовано в соціалістичні країни. У соціалістичний період розвитку національна економіка 
зосереджувалася на важкій промисловості, заснованій на планово-централізованому управлінні. У роки 
панування соціалістичного ладу основні економічні відносини із соціалістичними країнами сприяли кооперації 
виробництва в провідних галузях промисловості, організації багатосерійного виробництва, зміцненню місця 
Чехословаччини в системі міжнародного поділу праці як експортера машин й устаткування. У номенклатурі 
експорту переважало комплектне устаткування, прокат сталі, устаткування для чорної та кольорової 
металургії, важке енергетичне устаткування, верстати, трактори, трамваї, електровози, вантажні й легкові 
автомобілі. В імпорті Чехословаччини переважали паливно-сировинні товари здебільшого нафтогазового 
комплексу, які імпортувались із СРСР. 

Сучасний розвиток зовнішньоекономічних відносин Чехії бере початок наприкінці 1980-х – початку  
1990-х років, після розпаду Чехословаччини на Чехію й Словаччину 1 січня 1993 р. Після проголошення 
незалежності уряд Чехії взяв новий політичний курс і приступив до корінних ринкових реформ національної 
економіки. 

Зміна моделі соціально-економічного розвитку, істотне перетворення відносин власності, рішучий 
поворот до формування ринкових основ народного господарства зумовили кардинальну трансформацію 
зовнішньоекономічної політики Чеської Республіки. 

Головна особливість розвитку зовнішньоекономічних відносин Чехії у період ринкової трансформації ‒ 

відмова від державної монополії на зовнішньоекономічні зв’язки, демонтаж планово-адміністративної, 
жорстко централізованої системи управління зовнішньоекономічною діяльністю. Це знайшло свій прояв у:  

– демонополізації та приватизації зовнішньоекономічних підприємств й організацій; 
– наданні права зовнішньоекономічної діяльності юридичним і фізичним особам; 
– стимулюванні утворення комерційних посередницьких зовнішньоекономічних фірм; 
–  відмові від відповідальності держави за операції та їхні наслідки будь-яких учасників зовнішньо-

економічної діяльності; 
–  переході до розміщення державних експортних замовлень на конкурентній і добровільній основі. 
Демонополізація зовнішньоекономічної діяльності Чехії створила принципово нові можливості для 

виробників у виборі партнерів, форм, заходів та сфер зовнішньоекономічного співробітництва, головними 
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критеріями якого стали економічна ефективність, співвідношення доходів і витрат виробників та споживачів 
матеріальних благ і послуг. 

Характерною рисою зовнішньоекономічних відносин Чехії в перехідний період став перехід від планово-
адміністративних форм протекціонізму до лібералізації зовнішньоекономічної діяльності: 

– відмова чи істотне зменшення кількісних обмежень у зовнішній торгівлі та перехід до економічних 
методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності;  

– зближення структур і рівнів внутрішніх та світових цін на основі вільного ціноутворення й практично всі 
види продукції та послуг;  

– послідовне зниження ставок експортного тарифу;  
– перехід до конвертованості національної валюти для резидентів і нерезидентів спочатку із поточних, а 

згодом і довгострокових операцій, установлення єдиного курсу національної валюти;  
– підтримка експорту та розширення ринків збуту вітчизняної продукції;  
– заохочення імпорту капіталу, створення спільних підприємств, участі іноземного капіталу в процесі 

приватизації.  
Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності стала важливим напрямом економічної політики Чехії, 

оскільки забезпечила покращення платіжного балансу, позиції в системі міжнародного поділу праці, сприяла 
відкритості національної економіки

712
. 

Наступною характерною особливістю зовнішньоекономічних відносин Чеської Республіки в перехідний 
період стала зміна пріоритетів розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, істотне збільшення зовнішньо-
торговельного обміну, передусім із розвинутими країнами Заходу. Однією з основних цілей зовнішньо-
економічної політики Чехії став вступ країни до Європейського Союзу. На початку 1990-х років питома вага 
торгівлі зі східноєвропейськими країнами в зовнішньоторговельному обороті Чехії зменшилася із 70 % до 
менше ніж 20 %. Ринкові реформи у Чехії, лібералізація зовнішньоекономічної діяльності, перехід до 
взаємних розрахунків у вільно конвертованій валюті сприяли зміні товарної структури зовнішньої торгівлі

713
. 

 На етапі переходу до ринкових відносин існувала думка, що ринок сам може регулювати всі економічні 
відносини, проте згодом прийшло нове розуміння того, що без відповідного втручання держави неможливо 
налагодити ринкову економіку країни. Вагому роль тут зіграла фінансова криза 1998–1999 рр. Так 
запроваджено систему державної підтримки й сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам. 

У програмі підтримки розвитку зовнішньоекономічних відносин беруть участь усі державні органи, що 
займаються зовнішньоекономічною діяльністю або підтримують зовнішню торгівлю: Міністерство промисловості і 
торгівлі, Міністерство закордонних справ, Міністерство фінансів, Агентство із гарантій і страхування експорту 
(«EGAP»), Чеський експортний банк («ЧЕС»), Чеське агентство з підтримки розвитку торгівлі («ЧехТрейд»), 
Агентство із залучення іноземних інвестицій («ЧехІнвест»), Конфедерація промисловості Чеської Республіки, 
Асоціація для іноземних інвестицій, Економічна палата, Міжнародна торгова палата Чеської Республіки та ін.

714
. 

У 2003 р. уряд Чеської Республіки схвалив розроблену Міністерством промисловості і торгівлі 
«Концепцію підтримки експорту на 2003–2006 рр.». До основних пріоритетів у Концепції входили:  

– якісне покращення та координація діяльності відповідних державних інститутів із захисту інтересів 
чеських експортерів;  

– посилення підтримки малих і середніх експортерів;  
– поглиблення багатосторонніх та двосторонніх торговельно-економічних відносин ЧР з іншими 

державами;  
– створення гнучкої системи експортних пріоритетів за територіальним принципом;  
– посилення торговельно-економічного напряму діяльності чеських представництв за кордоном;  
– розширення та якісне покращення спектра послуг, що надаються EGAP і ЧЕБ. 
У 2006 р. прийнято «Концепцію підтримки експорту на 2006–2010 рр.». У ній зазначені чотири основні 

завдання: 1) створення сприятливих умов для підприємців (торговельна лібералізація, територіальні 
пріоритети); 2) надання професійних та ефективних послуг; 3) поліпшення якості послуг; 4) ефективне 
використання експортного потенціалу.  

Згідно з Концепцією планувалося досягнення у 2010 р. обсягу чеського експорту до 10 400 дол. на 
одного жителя, чеського експорту послуг ‒ до 1140 дол. на одного жителя. У Концепції відображено зміни, які 
пов’язані зі вступом країни в травні 2004 р. до Європейського Союзу. Країни ЄС ‒ найважливіші зовнішньо-

економічні партнери Чехії (86 % загального експорту Чехії припадає на країни ЄС), проте в Концепції 
зазначається важливість розвитку відносин з іншими країнами. У географічній структурі розвитку 
зовнішньоекономічних відносин виділено такі пріоритетні держави, як Росія, Україна, Болгарія, Румунія, 
Туреччина, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Китай, Індія, В’єтнам, Сполучені Штати Америки, Канада, 
Аргентина, Бразилія, Чилі, Мексика, Єгипет, Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати

715
.  

Нині в Чехії діє нова «Експортна стратегія Чеської Республіки на 2011–2016 рр.», розроблена 
Міністерством промисловості й торгівлі, у якій уряд приділяє велику увагу питанням підтримки чеського 
експорту та залучення інвестицій в економіку країни.  

У сфері страхування й фінансування експорту основну роль відведено таким організаціям, як «EGAP» і 
«ЧЕБ». Їхня робота у сфері страхування та фінансування експорту регламентується правилами, 
розробленими в ОЕСР і ЄС.  
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Агентство із гарантій і страхування експорту (EGAP). Агентство виконує функції страхування 
чеських експортерів від політичних і комерційних ризиків

716
. У страхуванні під державні гарантії EGAP 

дотримується таких принципів: 
‒ підтримка диверсифікації структури експорту з метою оптимізації страхових ризиків; 
‒ ефективне використання власних фінансових ресурсів (фондів і резерву) задля мінімізації дотацій із 

держбюджету; 
‒ регулювання структури застрахованих ризиків відповідно до потреб експортерів та актуальних 

тенденцій розвитку міжнародних ринків, підтримка проектного фінансування; 
‒ поглиблення співпраці з підприємницькими організаціями з метою підтримки державної політики у 

сфері регіонального розвитку й працевлаштування, підтримка експортних програм, спрямованих на 
реструктуризацію підприємств; 

‒ страхування й підтримка малих і середніх експортерів у взаємодії з Агентством «ЧехТрейд». 
У сфері комерційного страхування «EGAP» зосереджує свою діяльність на таких напрямах: 
– ефективне комерційне страхування задля оптимізації витрат та одночасного забезпечення 

конкурентоспроможності Агентства EGAP, його провідної ролі на чеському ринку комерційного страхування; 
– спрощення процедур і поліпшення умов комерційного страхування малих та середніх підприємств; 
– розширення використання електронних комунікацій, електронного рейтингу @rating; 
– розширення переліку страхових послуг, що надаються у співпраці із зарубіжними партнерами, 

відповідно до нових потреб. 
Чеський експортний банк (ЧЕБ). У сфері державної підтримки експорту перед Чеським експортним 

банком ставлять такі завдання: 
– будувати свою діяльність відповідно до пріоритетних напрямів зовнішньоторговельної політики; 
– підтримувати експорт традиційної продукції та інвестицій, реагувати на нові тенденції на міжнародних 

ринках; 
– відстежувати зміни структури експорту задля забезпечення тіснішої взаємодії виробників й 

експортерів; 
– активно працювати у сфері структурного фінансування за участі EGAP та інститутів ЄС; 
– підтримувати експортну діяльність підприємств, на яких проходить або завершилася реструктуризація; 
– створити фонд експортних ризиків як оперативний інструмент підтримки експорту; 
– відстежувати зміни в законодавстві з метою пошуку нових можливостей підтримки малих і середніх 

експортерів у межах компетенції ЧЕБ; 
– розробляти нові форми співпраці з іншими державними структурами, що займаються підтримкою 

експорту;  
– використовувати накопичений досвід на міжнародних фінансових ринках для мінімізації витрат на 

пошук необхідних довгострокових джерел фінансування; 
– відстежувати зміни у сфері підтримки експорту в інших розвинених державах, виходити з 

пропозиціями про їх упровадження в національну практику; 
– із відома Міністерства фінансів ЧР засновувати дочірні структури задля розширення підтримки 

експорту, придбання джерел вигідного фінансування й забезпечення погашення наданих кредитів
717

. 
Разом із Чеським експортним банком та Агентством із гарантій і страхування експорту в кредитуванні 

експорту беруть активну участь комерційні банки  «Чехословацький торговельний банк», «Комерційний 
банк», «Інтербанк» й ін.  

Чеське агентство з підтримки розвитку торгівлі («ЧехТрейд»). Основним напрямом діяльності 
агентства «ЧехТрейд» як державного представництва, що підтримує бізнес, є забезпечення обслуговування 
інформаційного консультанта чеських експортерів: 

– збір, обробка й надання чеським експортерам інформації, маркетингових досліджень; 
– пошук зарубіжних партнерів, підготовка, організація та безпосередня участь у переговорах чеських 

експортерів з іноземними фірмами; 
– консалтинг й інформація про іноземні та вітчизняні тендери, проекти; 
– організація семінарів і навчання;  
– забезпечення виставкової діяльності, просування інтересів чеських експортерів за кордоном

718
. 

«ЧехТрейд» має свої регіональні й 33 зарубіжні відділення в 30 країнах світу, у тому числі у 
Великобританії, Єгипті, Іспанії, Китаї, Польщі, Франції, Хорватії та Україні. Державна підтримка рекламно-
виставкової діяльності здійснюється Міністерством промисловості й торгівлі Чехії за рахунок бюджетних 
асигнувань. Кожному з чеських учасників виставок за рахунок засобів держбюджету компенсуються витрати: 
під час проведення виставок у Європі – 50 %, або максимум 100 тис. чеських крон (3 тис. дол.); під час 
проведення виставок в інших країнах – 90 %, або 100 тис. чеських крон (3 тис. дол.); за участі в 
спеціалізованих виставках (авіаційних салонів, виставок озброєння) – 90 %, або максимум 200 тис. чеських 
крон (6 тис. дол.). За рахунок засобів держбюджету частково компенсуються витрати чеських учасників у 
виставках на публікацію каталогів, прес-релізів, організацію прес-конференцій. 

Система стимулювання й кредитування експорту в Чехії загалом функціонує достатньо ефективно, про 
що свідчить постійне зростання видачі кредитів і кількості контрактів, застрахованих через EGAP. Чеські 
фірми, користуючись підтримкою держави, активно виходять на ринки третіх країн. 
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Вищеназвані фактори стали важливими передумовами розвитку зовнішньоекономічної діяльності Чехії, 
особливо після її вступу в ЄС. Зовнішня торгівля сприяє розвитку господарства Чеської Республіки як 
складової частини світової економічної системи. Сьогодні чеське важке машинобудування (Škoda Plzeň), 
автомобілі (Škoda Auto), кришталь, скляні вироби (Bohemia crystal), пиво (Budweiser, Pilsner Urquell), ювелірні 
вироби (Jablonex, Bohemian ruby) стали відомими у світі. Обсяг чеської торгівлі перед її вступом у ЄС за 
десять років зріс утричі з 1356 млрд крон у 1996 р. до 4235 млрд крон у 2006 р. (рис. 17.1). 

 

 
 

Рис. 17.1. Динаміка зовнішньої торгівлі  
Чеської Республіки в 1996–2006 рр. 

 
Зовнішньоторговельний оборот Чехії у 2006 р. становив 187,9 млрд дол. і склав 0,8 % світового 

зовнішньоторговельного обороту
719

. Зовнішньоторговельний оборот на душу населення 18 372 дол. на душу 
за рік у поточних цінах характеризує Чехію як розвинену країну, за цим показником країна перебувала на 
рівні країн «великої сімки»

720
. Зовнішня торгівля відігравала визначальну роль в економіці Чеської 

Республіки, яка входить до числа держав із високою часткою зовнішньої торгівлі у ВВП (частка експорту у 
ВВП у 2006 р. становила 66 %, а імпорту – 64,7 %)

721
. У 2006 р. зовнішньоекономічні зв’язки Чеської 

Республіки розвивалися достатньо динамічно. Чеський експорт зріс, порівняно з 2005 р., на 14,6 % і становив 
2141 млрд крон (94,9 млрд дол. США), а імпорт зріс на 14,4 % (2093,8 млрд крон, або 92,9 млрд дол. 
США)

722
. Починаючи з 2005 р. (рис. 17.1), у країні спостерігалося позитивне (додатне) сальдо зовнішньої 

торгівлі. Позитивне сальдо торговельного балансу зросло з 38,6 млрд крон (1,6 млрд дол. США) у 2005 р. до 
47,2 млрд крон (2,04 млрд дол. США) у 2006 р. (табл. 17.1).     

У 2006 р. в географічній структурі зовнішньої торгівлі 84 % товарообороту припадало на країни з 
ринковою економікою, зокрема 77 % – на країни ЄС; країни СНД – 5,9 %, Російську Федерацію – 4 %; країни, 
що розвиваються – 4,4 %, країни з перехідною економікою – 1,8 %. Чехії вдалося зробити переорієнтацію в 
географії зовнішньоекономічних зв’язків. Слід урахувати те, що до початку 1990-х рр. основними партнерами 
в зовнішній торгівлі Чехії були країни колишнього соцтабору (найбільша частка припадала на СРСР), а нині 
країна демонструє очевидну європейську спрямованість зовнішньої торгівлі.  

Серед найбільших експортних партнерів Чеської Республіки у 2006 р. слід відзначити Німеччину (31,7 % 
загального експорту Чехії), Словаччину (8,4 %), Польщу (5,7 %), Францію (5,6 %), Австрію (5,1 %), 
Великобританію (4,8 %), Італію (4,6 %), Нідерланди (3,7 %). Частка Росії в загальному експорті Чехії 
становила 2 %, а частка України – 1,1 %.  

Найбільшими імпортними партнерами Чехії у 2006 р. були Німеччина (28,3 % загального імпорту Чехії), 
Китай (6,1 %), Росія (6,0 %), Польща (5,7 %), Словаччина (5,2 %), Франція (4,7 %), Італія (4,7 %), Нідерланди 
(3,9 %), Австрія (3,7 %), Японія (3,0 %), Великобританія (2,6 %), Угорщина (2,4 %), США (2,3 %), Іспанія       
(1,9 %). Частка України в загальному імпорті Чеської Республіки становила 0,7 %.  

Традиційно Чехія експортувала транспортні засоби: від легкових автомобілів до тролейбусів і трамваїв, 
продукцію хімічної, електричної, електронної, скляної, паперової й текстильної промисловості, металургії, 
деревообробки. Галузева структура зовнішньої торгівлі (табл. 17.2 і 17.3) в перші роки після вступу Чеської 
Республіки в ЄС характеризувалася високою часткою продукції машинобудування та хімічної промисловості 
з великою доданою вартістю, що характеризує її як розвинену країну. Серед них істотну частку становили 
високотехнологічні товари й товари високого ступеня обробки. Причому частка цих товарів постійно 
збільшується, що пов’язано зі зростанням конкурентоспроможності експортного сектору країни.  
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Таблиця 17.1 
Зовнішня торгівля Чеської Республіки у 2005–2006 рр.* 

 

Показник 
і країна 

2005 р. 2006 р. 2006 р.  
у %  

до 2005 р.  
млн чес. 
крон 

млн дол. 
США 

млн чес. 
крон 

млн дол. 
США 

Зовнішньоторговельний оборот 3 698 548 154 325 4 234 953 187 925 114,5 

Країни з ринковою економікою 3 157 095 131 762 3 578 432 158 769 113,3 

    у т. ч.   ЄС-25 2 869 408 119 763 3 262 405 144 758 113,7 

   Німеччина 1 179 025   49 250 1 272 290    56 413 107,9 

   Словаччина    261 150   10 891    289 834    12 878 111,0 

Країни, що розвиваються    170 915     7128    188 176       8347 110,1 

Країни з перехідною економікою     60 773    2534     75 708       3363 124,6 

СНД    201 525     8398    247 445    10 978 122,8 

      у т.ч. Російська Федерація    138 244     5761    168 377      7471 121,8 

Інші країни    104 694     4354    141 495       6303 135,2 

у т. ч. Китай     101 257     4210    136 780      6094 135,1 

Експорт 1 868 586 77 985 2 141 110   94 983 114,6 

Країни з ринковою економікою 1 687 389 70 435 1 927 379   85 496 114,2 

     у т. ч. ЄС-25 1 570 719 65 570 1 796 460   79 693 114,4 

Німеччина     628 530 26 264    679 597   30 129 108,1 

Словаччина     161 348    6727    180 046      8007 111,6 

Країни, що розвиваються      66 779    2785     71 279     3157 106,7 

Країни з перехідною економікою      46 108    1922     56 289     2500 122,1 

СНД      58 791    2446     74 590     3314 126,9 

     у т. ч. Російська Федерація     33 646    1401     42 509     1891 126,3 

Інші країни         8159      340     10 465      466 128,3 

у т. ч. Китай        7154      298        8973      400 125,4 

Імпорт 1 829 962 76 340 2 093 842  92 942 114,4 

Країни з ринковою економікою 1 469 706 61 327 1 651 053  73 273 112,3 

у т. ч.      

ЄС-25 1 298 688 54 193 1 465 945  65 065 112,9 

Німеччина    550 495 22 986    592 692  26 284 107,7 

Словаччина     99 802     4164    109 788     4871 110,0 

Країни, що розвиваються   104 136     4343    116 897     5190 112,3 

Країни з перехідною економікою    14 664       612     19 419       863 132,4 

СНД   142 734     5952    172 855      7664 121,1 

у т. ч. Російська Федерація  104 598     4360    125 867      5580 120,3 

Інші країни   96 536    4014    131 030     5837 135,7 

у т. ч. Китай   94 102    3912    127 806     5694 135,8 

Зовнішньоторговельне сальдо   38 624   1645     47 268     2041 122,4 

Країни з ринковою економікою 217 684   9109    276 326  12 223 126,9 

у т. ч.      

ЄС-25 272 031 11 377   330 515  14 628 121,5 

Німеччина   78 034    3277     86 905     3845 111,4 

Словаччина   61 547    2564     70 259     3136 114,2 

Країни, що розвиваються  -37 357   -1559    -45 618    -2033 122,1 

Країни з перехідною економікою   31 444     1310     36 870     1638 117,3 

СНД  -83 943    -3506    -98 265    -4350 117,1 

у т. ч. Російська Федерація  -70 952    -2959    -83 358    -3689 117,5 

Інші країни  -88 377    -3674   -120 566    -5370 136,4 

у т. ч. Китай  - 86 948    -3614   -118 833    -5294 136,7 
* Складено за даними: Oficiální web Českě republiky // http://www.czech.cz.  

 
У 2006 р. збереглася традиційна структура зовнішньої торгівлі Чехії. Основними товарними групами 

були 7-ма група «машини, устаткування й транспортні засоби»: експорт – 53,1 % та імпорт – 41,0 %; 6-та 
«оброблені вироби, що класифікуються за матеріалами» – 20,9 % і 20,5 %, відповідно; восьма «різні готові 
вироби» – 11,0 % і 10,6 %; п’ята «хімічні продукти» – 6,0 % і 10,4 %. 

Одна з важливих товарних статей імпорту – мінеральне паливо – 9,6 % загального чеського імпорту. 
Основний постачальник мінерального палива до Чехії – Росія. Нині це найбільша товарна стаття, що 
залишилась у торгівлі Чехії з Росією. При цьому Чехія й тут прагне ослабити стратегічну залежність від Росії. 
Для диверсифікації свого нафтогазового імпорту Чехія побудувала за фінансового сприяння ЄС нафтопровід 
із території Німеччини, вела переговори про поставки газу з Північного моря з Норвегією й Великобританією. 

У внутрішньорегіональній структурі експорту Чехії після її вступу в ЄС (табл. 17.4) помітно виділялися 
три регіони – Середньочеський (19,4 % загального обсягу експорту країни), Моравсько-Сілезький  (10,5 %) і 
Пльзеньський краї (8,2 %). Протягом 2006 р. у всіх регіонах спостерігався ріст експортної активності, окрім 
Краловеградецького краю, у якому зменшився обсяг експорту, порівняно з 2005 р., на 4,1 %

723
. 
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Таблиця 17.2 
Товарна структура експорту товарів Чехії у 2005–2006 рр., млн чес. крон* 

 

 
Товарна  

група  

 
 

2005 р. 

 
 

2006 р. 

 
Обсяги 

експорту 
в ЄС-25 

Частка групи 
товарів  

у товарній 
структурі  

експорту, % 

Обсяг 
експорту  

у %  
до  

2005 р. 

Усього 1 868 586 2 141 110 1 796 460 100,0 114,6 

Живi тварини; продукти тваринного походження   61 062    62 388   54 236  2,9 102,2 

Алкогольнi напої й тютюн 10 609    10 855      9334  0,5 102,3 

Необроблена сировина та вироби з неї   47 193    54 466   48 896  2,5 115,4 

Мінеральне паливо   57 393    62 520   59 517  2,9 108,9 

Жири та олії тваринного або рослинного 
походження 

     1759       1952      1913  0,1 110,9 

Продукція хімічної та пов’язаних із нею галузей 
промисловості 

118 975   128 970   98 975  6,0 108,4 

Оброблені вироби, що класифікуються  
за матеріалами 

406 324    447 265 368 181 20,9 110,1 

Машини, устаткування  й транспортні засоби 949 152 1 136 357 953 308 53,1 119,7 

Різні готові вироби 215 575    235 698 201 565 11,0 109,3 
           * Складено за даними: Agentura CzechTrade  // http://www.czechtrade.cz.   
 

Таблиця 17.3 
Галузева структура імпорту товарів Чехії  

у 2005–2006 рр., млн чес. крон* 
 

 
Товарна 

група 

 
 

2005 р. 

 
 

2006 р. 

 
Обсяги 
імпорту 
в ЄС-25 

Частка групи 
товарів  

у товарній 
структурі 

імпорту, % 

Обсяг 
імпорту 

у %  
до 

2005 р. 

Усього 1 829 962 2 093 842 1 465 945 100,0 114,4 

Живi тварини; продукти тваринного походження 81 648 88 182 74 049 4,2 108,0 

Алкогольнi напої й тютюн 11 781 13 080 10 629 0,6 111,0 

Необроблена сировина та вироби з неї 51 356 57 069 29 141 2,7 111,1 

Мінеральне паливо 167 614 201 421 56 407 9,6 120,2 

Жири та олії тваринного або рослинного 
походження 

3 626 3 902 3 531 0,2 107,6 

Продукція хімічної та пов’язаних із нею галузей 
промисловості 

201 476 218 622 184 630 10,4 108,5 

Оброблені вироби, що класифікуються  
за матеріалами 

374 319 428 208 364 339 20,5 114,4 

Машини, устаткування  й транспортні засоби 736 903 859 484 595 522 41,0 116,6 

Різні готові вироби 199 979 222 778 147 136 10,6 111,4 
* Складено за даними: Agentura CzechTrade  // http://www.czechtrade.cz.   

 
Серед чеських експортерів найбільш відомі у світі такі виробники й компанії, як: 
– AB PACK spol. s.r.o., BARTON Market servis, s.r.o., Conel s.r.o., Factoring České spořitelny a.s. (у сфері 

надання послуг); 
– Blatinie, a.s., Bohemia Breeding, FRUITKO TRADE s.r.o., IK Trade, s.r.o. (експорт живих тварин, 

продуктів тваринного походження, зернових, овочів і фруктів); 
– ARSIL Crystal, a.s., BOCHEMIE, s.r.o., CHEMAP, spol. s.r.o., Macco Organiques, s.r.o. (продукція хімічної 

та пов’язаних із нею галузей промисловості); 
– Bioenergy group, a.s., BK továrna na parkety spol. s.r.o., Dřevotvar družstvo, Ekodesky Stramit (експорт 

деревини та виробів із деревини); 
– Hannah Czech a.s., Holík International s.r.o., MODELA výrobní družstvo Pardubice se sídlem v Chrudimi 

(тканини, текстиль, одяг); 
– Czech Pool Trade, s.r.o., Kratzer s.r.o., Modern Roofing Systems a.s., PSG – International a.s., Rieter            

CZ а.s. (продукція чорної й кольорової металургії);  
– Abakus distribution a.s., AUTO MEISNER s.r.o., AUTO SPEKTRUM DÍLY s.r.o., HCS – Bohemia s.r.o. 

(машини, транспортне устаткування, обладнання)
724

.  
Історично перебуваючи на перетині численних торговельних шляхів у центрі Європи, маючи високий 

ступінь територіальної контактності (більшість європейських держав – для Чехії найближчі сусіди), Чеська 
Республіка мала велику нагоду для перенесення на свій ґрунт досягнень світової науки й техніки, культури 
виробництва, прогресивних форм організації праці, методів підготовки кваліфікованих кадрів. Сьогодні від 
успішного розвитку зовнішньоекономічних зв’язків значною мірою залежать підтримка стійких темпів 
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зростання економіки, здійснення прогресивних структурних зрушень, підвищення ефективності народного 
господарства країни. 

Таблиця 17.4 
Внутрішньорегіональна структура експорту Чехії у 2005–2006 рр.* 

 

 
Край 

2005 р. 2006 р. 2006 р.  
у % 

до 2005 р. 
обсяг, 

млн крон 
частка,  

% 
обсяг, 

млн крон 
частка,  

% 

Прага 107 220     5,7 129 163   6,0 120,5 

Середньочеський 377 143   20,2 415 818  19,4 110,3 

Південночеський   87 743     4,7   93 499    4,4 106,6 

Пльзеньський  147 350     7,9 174 670    8,2 118,5 

Карлововарський    49 673    2,7   51 318    2,4 103,3 

Устецький  131 071    7,0 144 302    6,7 110,1 

Ліберецький    92 912    5,0   95 603    4,5 102,9 

Краловеградецький   92 945    5,0   89 167    4,2    95,9 

Пардубецький  142 700    7,6 155 821    7,3 109,2 

Край Височіна   83 104     4,4  92 289    4,3 111,1 

Південноморавський 134 226     7,2 151 973     7,1 113,2 

Оломоуцький    77 792      4,2   83 314     3,9 107,1 

Злінський    94 310      5,0 103 653      4,8 109,9 

Моравсько-Сілезький 201 970    10,8 224 780    10,5 111,3 

Загальний обсяг, млрд крон     1868 100,0      2141 100,0 114,6 

  * Складено за: Trade Profiles 2007. – World Trade Organization : WTO Publications, 2007. – 197 p. 

 
В останні 20 років зовнішня торгівля в Чеській Республіці мала позитивну тенденцію до динамічного 

росту, особливо після її вступу в ЄС. У 2007–2008 рр. досягнуто найвищого рівня в обсягах 
зовнішньоторговельних операцій за роки самостійного існування ЧР. Зовнішньоторговельний оборот країни у 
2008 р. досяг 4880,2 млрд чес. крон. В умовах світової економічної кризи в наступні роки відбулося деяке 
зменшення обсягів зовнішньоторговельного обороту й у 2009 р. обсяг зовнішньоторговельного обороту 
зменшився до 4127,6 млрд крон, однак у наступні роки знову почав збільшуватися через покращення 
економічної ситуації в країні, досягнувши 5839,5 млрд крон у 2012 р., що є найвищим показником в історії 
Чеської Республіки. Це рекордний показник із 2005 р., коли чеська зовнішня торгівля вперше мала позитивне 
сальдо. Із 2001 р. обсяги експорту постійно зростали високими темпами, за винятком кризового 2009 р.           
(рис. 17.2). У 2012 р. обсяг експорту досяг максимального рівня за всі роки існування Чехії – 3072,6 млрд чес. 
крон, що більше на 6,7 %, порівняно з 2011 р. На світові ринки у 2008 р. експортували свою продукцію            
18 455 чеських фірм і виробників, серед яких 54,7 % становили фірми з обсягами експорту понад 10 млн 
крон. Частка Чеської Республіки у світовій торгівлі по експорту у 2010 р. – 0,91 %

725
. 

 

 
 

Рис. 17.2. Динаміка зовнішньоторговельної діяльності Чеської Республіки в 1995–2012 рр. 

 
Аналогічно за останні роки спостерігалося збільшення обсягів імпорту товарів й у 2012 р. досягнуто 

найвищого показника – 2766,9 млрд крон. У 2009 р. відбувся помітний спад обсягів імпорту до рівня 2005 р., 
проте у 2012 р. вартість імпорту товарів і послуг зросла на 39 % проти кризового 2009 р., досягнувши 
рекордного рівня для Чеської Республіки за всі роки її існування (рис. 17.2). У 2008 р. імпортували іноземну 
продукцію 33 103 чеські фірми, серед яких 65,1 % становили фірми з обсягом імпорту понад 19 млн крон. 
Частка Чеської Республіки у світовому імпорті у 2010 р. – 0,86 %

726
. 

Протягом 1990–2005 рр. сальдо зовнішньої торгівлі ЧР характеризувалося від’ємними показниками, 
досягнувши в 1996 р. свого піку – -153 млрд чес. крон із коливаннями в наступні роки. У 2005 р., після вступу 
ЧР до ЄС, сальдо зовнішньої торгівлі вперше з 1989 р. стало позитивним (38,6 млрд крон) завдяки 
зростанню обсягів експортних поставок на зовнішні ринки продукції машинобудування (рис. 17.2). У наступні 
роки воно зростало з деякими коливаннями й у 2012 р. досягло свого найбільшого значення за роки 
існування Чеської Республіки (305,7 млрд чес. крон).  
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Результати розвитку зовнішньої торгівлі у 2010–2012 рр., завдяки зростанню закордонного попиту, 
стимулювали розвиток різних галузей обробної промисловості, особливо машинобудування. Товарна 
структура експорту в період із 2000 до 2012 рр. практично мало змінилася. У товарній структурі експорту 
країни основними групами експортованих товарів були машинобудівне обладнання й транспортні засоби 
(54,1 % у 2012 р.), представлені автомобілями, електричними машинами й електрообладнанням, приладами 
та споживчими товарами, комп’ютерною технікою, верстатами й обладнанням (табл. 17.5). Загалом у 
товарній структурі експорту ЧР домінують промислові товари (рис. 17.3 і табл. 17.5). У 2009 р. їх частка 
становила понад 88 %

727
. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі легковими автомобілями за 2010 р. виросло 

на 39,3 млрд крон, а в розділі запчастин і деталей для автомобілів – на 7,3 млрд крон. У 2011 р. 
експортовано 1092,5 тис. легкових автомобілів на суму 274 млрд чес. крон. Найбільше чеських автомобілів 
експортується в Німеччину (243 тис. у 2011 р.), Великобританію, Францію, Нідерланди, Італію та Росію. 

 

 
 

Рис. 17.3. Товарна структура зовнішньої торгівлі  
Чеської Республіки у 2012 р. за основними товарними групами 

 
Пожвавлення світової торгівлі й зростання закордонного попиту позитивно плинули на розвиток зовнішньої 

торгівлі країни. У 2010 р. в товарній структурі зовнішньої торгівлі й загальному розмірі експорту зросла частка 
верстатів і транспортних засобів, сировини та мінерального палива, хімікатів (табл. 17.5). Правда, зменшилися 
частки напівфабрикатів і матеріалів, промислових споживчих товарів, а також сільськогосподарської й харчової 
сировини та виробів

728
. У 2011–2012 рр. подібна ситуація продовжувала зберігатися.  

Таблиця 17.5 
Товарна структура зовнішньої торгівлі Чеської Республіки  

у 2010–2012 рр., млрд чес. крон (фоб/сіф)* 
 

Товарна група 
Експорт Імпорт 

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

Усього 2532,8 2878,7 3072,6 2411,6 2 687,6 2766,9 

0. Продукти харчування й живi тварини     76,3      91,4 108,1    112,6    123,2 136,8 

1. Напої й тютюн    16,8      17,1 19,9      14,4      16,3 18,5 

2. Необроблена сировина, за виключенням палива    75,9      80,9 86,4      64,6      80,1 79,3 

3. Мінеральне паливо, мастила й подібні матеріали    93,9    109,6 118,7    231,4    286,2 307,6 

4. Жири та олії тваринного або рослинного   
     походження 

4,6 4,8 9,2 4,1 5,9 5,4 

5. Продукція хімічної та пов’язаних із нею галузей  
    промисловості 

164,2 180,2 189,5 257,4 292,7 307,0 

6. Оброблені вироби, що   класифікуються за  
    матеріалами 

435,3 507,8 532,5 430,3 490,1 493,7 

7. Машини, устаткування  й транспортні засоби 1382,3 1576,3 1663,4 1046,0 1126,9 1143,5 

8. Промислові товари масового споживання    280,5     307,2 340,4    247,4    259,5 267,5 

9. Різні готові вироби й предмети побуту       3,0        3,5 4,6        3,4       3,6 7,5 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
Нині Чехія постачає на світовий ринок, окрім легкових автомобілів, також іншу різноманітну продукцію 

машинобудування (екскаватори, електромотори, вантажні автомобілі, мотоцикли, велосипеди, трактори, 
тролейбуси, трамваї, сільськогосподарські машини, обладнання зв’язку, вироби вакуумної електротехніки, 
електричні й дизельні локомотиви, обладнання для легкої та харчової промисловості тощо). Помітне місце в 
експорті чеського машинобудування займає комплектне обладнання (обладнання для прокатних і ливарних 
цехів, теплових електростанцій, підприємств хімічної промисловості). Значно зріс експорт телевізорів (до               
7,6 млн штук у 2011 р.), кондиціонерів, комп’ютерної техніки тощо. У вивозі сировини й напівфабрикатів 
виділяється кокс і напівкокс (найбільше в Німеччину, Австрію, Словаччину, Польщу, Францію), кам’яне вугілля 
(у Польщу, Словаччину, Австрію, Угорщину, Швецію) і буре вугілля (у Словаччину, Польщу, Угорщину, 
Німеччину, Словенію). Також вивозять горючі матеріали, мастильні речовини й основні нафтопродукти. 
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Із продукції чорної металургії Чехія експортує у вигляді напівфабрикатів профільну сталь (найбільше в 
Німеччину, США, Італію, Румунію, Польщу, Францію), стальні й безшовні труби (у США, Норвегію, Німеччину, 
Словаччину, Великобританію, Італію), прокатний матеріал (переважно в Німеччину, Польщу, Словаччину. 
Швецію, Австрію та Італію), тонкий і товстий стальний лист, феросплави, металобрухт (найбільше в 
Німеччину, Італію, Австрію, Польщу, Словенію й Словаччину) та іншу продукцію. Із продукції хімічної 
промисловості вивозяться фармацевтичні препарати (переважно в Словаччину, Німеччину, Росію, США, 
Австрію, Бельгію та Польщу), основні продукти органічної хімії, промислові добрива, шини тощо. 

Із продукції будівельної індустрії експортується силікатна сировина, насамперед каолін (у Німеччину, 
Польщу й Австрію), цемент, листове скло (найбільше в Нідерланди, ФРН, Італію та Великобританію), 
облицювальна плитка (у Росію, Угорщину, Німеччину), вогнетривкі матеріали тощо. Також експортуються 
папір і картон, матеріали для меблевої промисловості, пиломатеріали, целюлоза. 

У товарній структурі експорту продукції легкої промисловості провідні місця займають шкіряне взуття 
(переважно експортується в Німеччину, Словаччину, Францію, Польщу й Угорщину), гумове й текстильне 
взуття, бавовняні тканини (у Німеччину та Данію), тканини зі штучних волокон (переважно в Німеччину, 
Польщу, Нідерланди, Словаччину, Румунію й Туреччину), сортове скло, фарфор і кераміка (найбільше в 
Росію, Польщу, Великобританію, ФРН та США), скляна біжутерія. Вивозяться також одяг, текстиль, 
емальований посуд, шкільне та канцелярське приладдя, поліграфічна продукція тощо. 

Харчова продукція в експорті займає незначне місце (рис. 17.3 і табл. 17.5) і представлена 
традиційними виробами та продуктами сільськогосподарського виробництва, такими як солод (переважно в 
Німеччину, Росію, Японію, Швейцарію), хміль (найбільше в Японію, Німеччину, а також у Китай, Росію, 
Бельгію й Словаччину), пиво (переважно в Німеччину, Словаччину, Росію, Швецію, Великобританію та США). 
Також експортують пшеницю (здебільшого в Німеччину, Польщу, Словаччину, Австрію, Італію й Угорщину), 
м’ясні й овочеві вироби, масло, молоко та молочні вироби, цукор і мед тощо. 

У внутрідержавній територіальній структурі експорту провідну роль відіграють промислово 
розвинуті регіони країни – Середньочеський і Моравсько-Сілезький краї, на які припадає понад 30 % усього 
обсягу вивезених товарів і наданих послуг, проте частка Середньочеського краю в загальнодержавному 
експорті має тенденцію до зменшення (із 20,1 % у  2009 р. до 19,4 % у 2010 р.). Водночас зросла частка 
Моравсько-Сілезького, Пардубецького, Карловарського й Краловеградецького країв та краю Височіна              
(табл. 17.6). Помітне зростання частки Пардубецького краю пов’язане зі збільшенням поставок на світові 
ринки продукції точного машинобудування, особливо електротехніки. Частка інших країв мала тенденцію до 
зменшення, у тому числі й столиці Праги (зменшення з 5,2 % у 2009 р. до 4,9 % у 2010 р.). Найменшу частку 
в загальнодержавному експорті мають Оломоуцький і Карловарський краї, які займають останні місця в 
країні (табл. 17.6).  

Таблиця 17.6 
Місце й частка країв Чеської Республіки  

в загальній вартості експорту у 2009–2010 рр.* 
 

№  
з/п 

 
Край 

Частка в загальному обсязі експорту  
Чеської Республіки, %  

2009 р. 2010 р. 

1 Середньочеський 20,1 19,4 

2 Моравсько-Сілезький 10,6 11,0 

3 Пардубецький   8,2   9,4 

4 Пльзеньський   9,3   8,1 

5 Південноморавський   7,2   6,7 

6 Устецький   6,1   6,0 

7 Головне місто Прага  5,2  4,9 

8 Злінський   4,6   4,6 

9 Краловеградецький  3,9   4,1 

10 Південночеський  4,0  3,7 

11 Край Височіна  3,6  3,7 

12 Ліберецький  3,7  3,5 

13 Оломоуцький  3,3  3,1 

14 Карловарський  1,9  2,1 

* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
У товарній структурі сучасного імпорту ЧР ( табл. 17.5) домінують товари високого ступеня 

обробки, сировина та мінеральне паливо (нафта, природний газ), рудна сировина, електричні машини й 
обладнання, ядерні реактори, котли, обладнання та механічні пристрої і їх частини, верстати й транспортні 
засоби (43,4 % у 2010 р. і 41,3 % у 2012 р.), напівфабрикати й матеріали, хімікати, сільськогосподарська 
сировина та харчові продукти, а також промислові споживчі товари (рис. 17.3). Загалом на промислову 
продукцію в товарній структурі імпорту ЧР домінують промислові товари, на які у 2009 р. припадало 79,8 % 
вартості всього імпорту

729
. 

Для паливної промисловості в значних обсягах ввозять нафту (у 2011 р. 7,0 млн т) як сировину для 
хімічної індустрії (переважно з Росії – 59 % усієї імпортної нафти, Азербайджану, Казахстану й Ірану), а також 
природний газ (здебільшого з Росії й Норвегії) та кам’яне вугілля (переважно з Польщі).  

                                                 
729

 Trade profiles 2010. – Geneva : World Trade Organization, 2010. – P. 48. 



 606 

Для підприємств чорної металургії Чехія імпортує залізу руду (близько 60 % з України, а також із Росії, 
Швеції, Словаччини та Боснії і Герцеговини), чавун, марганцеву та хромову руду. Імпортується також 
профільна сталь, прокат, стальний лист й інші напівфабрикати. Для кольорової металургії ввозять руди та 
концентрати кольорових металів, зокрема цинк, свинець, легкі метали, їхні сплави, алюміній. 

Для підприємств хімічної промисловості імпортують різноманітну мінеральну сировину. Окрім нафти й 
природного газу, ввозять також сірку та сірчану кислоту, калійну сіль, кальциновану соду, фосфати 
(переважно з Росії, Марокко, Тунісу), натуральний каучук (із Малайзії, Таїланду, Індонезії, В’єтнаму й Кот-
д’Івуару), синтетичний каучук (найбільше з Росії, Німеччини, Польщі, Франції, Італії та Нідерландів), фарби й 
лаки, калійні добрива (із ФРН, Росії), азотні добрива, пластмаси, медикаменти тощо. Ввозять також 
целюлозу, різні види деревини, фанеру, взуття, меблі, бавовну для текстильної промисловості (з 
Узбекистану, Казахстану, ФРН, Таджикистану, Єгипту), вовну (з Австралії, Нової Зеландії, Уругваю, 
Аргентини), шкірсировину, сировину для силікатної промисловості тощо. 

В імпорті продукції машинобудування переважають машини й обладнання, металорізальні верстати, 
легкові автомобілі (здебільшого з Німеччини, Франції, Іспанії, Японії, Словаччини й Туреччини), вантажні 
автомобілі, машини та обладнання для хімічної промисловості, сільськогосподарське обладнання, 
телекомунікаційні пристрої (переважно з Китаю, Німеччини, Таїланду, Південної Кореї, Тайваню, Японії), 
мобільні телефони (із Китаю, Німеччини, Тайваню, Південної Кореї, Угорщини й Фінляндії), пральні машини, 
електричні праски, холодильники, телевізори та інша продукція. 

Чехія також імпортує сировину для харчової промисловості й продукти харчування. Із зернових ввозять 
рис (⅔ з Італії, а також Таїланду, Греції та Індії), кукурудзу, а з олійних культур імпортують арахіс і соєві боби, 
а також м’ясо, рибу й рибні вироби (найбільше з В’єтнаму, Норвегії, Китаю, Німеччини, США, Нідерландів та 
Польщі). Із харчосмакових продуктів найбільші обсяги імпорту припадають на каву (із Бразилії, В’єтнаму, 
Гондурасу, Перу, Гани, Ефіопії та Індонезії), какао-боби (через Нідерланди, Францію, Німеччину, Польщу, 
Словаччину й безпосередньо з Індонезії), чай (через Польщу, Угорщину. Німеччину, Великобританію та 
безпосередньо зі Шрі Ланки, Китаю й Індії), рослинну олію, тютюн, вино, безалкогольні напої, прянощі тощо. 

Теплолюбиві сорти фруктів та овочів ввозять переважно з Іспанії, Італії, Франції, Туреччини, Колумбії, 
Коста-Ріки, Еквадору, Греції, Куби, Китаю та інших країн.    

У географічній структурі зовнішньої торгівлі ЧР основними торговельними партнерами виступають 
розвинуті країни, причому їх частка в експорті Чехії сильно не змінилася з 1993 р. й у 2009 р. становила            
90,4 %, а частка цих країн в імпорті має тенденцію до зменшення та у 2009 р. склала 75,4 %

730
. Частки країн, 

що розвиваються, і держав із перехідною економікою в товарообороті з Чехією приблизно однакові, проте 
повільно зростає частка країн, що розвиваються. Імпорт Чехії звідти майже у два рази перевищує експорт до 
них, що створює певний дисбаланс у торговій структурі ЧР. У 2011 р., за даними Чеського статистичного 
управління, Чехія здійснювала економічне співробітництво й вела торгівлю з 234 країнами світу. Частка 
Чеської Республіки в загальному обсязі експорту ЄС-27  у 2012 р. – 2,7 %, а в імпорті – 2,4 %. 

Основними торговельними партнерами є країни – члени ЄС, на які у 2010 р., за даними Чеського 
статистичного управління, припадало близько 74 % зовнішньоторговельного обороту (рис. 17.4). У 2011 р. 
частка 27 країн – членів ЄС у структурі чеського експорту зросла до 82,9 %, проте у 2012 р. вона дещо 
зменшилася й становила 80,8 % (рис. 17.5). Після вступу Чехії в ЄС у 2004 р. ліквідовано адміністративні та 
митні бар’єри у зовнішній торгівлі ЧР, знижено транспортні витрати, зросла роль нецінової конкуренції, що 
сприятливо вплинуло на їхнє торговельне співробітництво. Основними торговельними партнерами серед 
країн – членів ЄС є Німеччина (28,5 % усього товарообороту ЧР у 2012 р.), Словаччина (7,6 %), Польща           
(6,6 %), Китай (5,8 %), Росія (4,7 %), Франція (4,1 %), Австрія  (3,9 %), Італія (3,7 %), Великобританія (3,4 %). 
Серед інших торговельних партнерів виділяються США (2,2 %), Нідерланди (3,3 %), Угорщина, Бельгія, 
Швеція, Швейцарія, Індія, Японія, Південна Корея та ін. Зокрема, Росія – значний постачальник енергоносіїв 
(нафта, природний газ) і займає 5-те місце серед країн світу за обсягами товарообороту. Так, у 2009 р. 
питома вага енергоносіїв у російському експорті в Чехію складала 88 %, а у 2010 р. дещо зменшилася (до                 
82 %). Із Росією Чехія має одне з найбільших від’ємних торговельних сальдо, однак простежено тенденцію 
до зменшення (-62,8 млрд чес. крон у 2010 р., -50,3 млрд крон – у 2011 р. і -36,9 млрд крон у 2012 р.).  

 

 
 

Рис. 17.4. Географічна структура зовнішньоторговельного балансу  
Чеської Республіки в торгівлі з групами окремих країн у 2010 р. 
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Рис.17.5. Географічна структура експорту та імпорту  

Чеської Республіки з групами країн світу у 2012 р.  
 

Таблиця 17.7 
Основні торговельні партнери Чеської Республіки у 2000–2012 рр., млн чес. крон* 

 

Країна Показник 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Австрія 
Експорт  
Імпорт 
Сальдо 

66 956 
61 332 
    5624 

104 668 
  73 025 
  31 642 

113 803 
  91 087 
  27 717 

117 027 
  89 476 
  27 551 

100 007 
  72 472 
  27 535 

119 667 
  81 227 
  38 440 

130 678 
  88 521 
  42 157 

141 646 
  88 513 
  53 133 

Велико-
британія 

Експорт  
Імпорт 
Сальдо 

48 096 
51 339 
   -3243 

86 464 
44 907 
41 557 

126 371 
  65 225 
  61 146 

118 965 
  57 853 
  61 112 

105 875 
  42 936 
  62 939 

124 923        
  49 152 
  75 772 

130 176 
  50 797 
  79 379 

147 084 
  52 186 
  94 898 

Бельгія 
Експорт  
Імпорт 
Сальдо 

24 497 
27 374 
  -2877 

49 366 
36 107 
13 258 

70 723 
46 871 
23 403 

66 159 
46 724 
19 435 

55 351 
41 282 
14 069 

62 587 
44 013 
18 573 

71 227 
47 963 
23 264 

 73 511 
  46 985 
  26 526 

Іспанія 
Експорт  
Імпорт 
Сальдо 

18 142 
22 748 
  -4606 

47 680 
35 378 
12 303 

65 535 
46 462 
19 062 

56 601 
44 370 
12 231 

50 818 
37 898 
12 921 

60 495 
43 919 
16 576 

61 390 
44 067 
17 323 

 61 420 
 43 534 
  17 886 

Італія 
Експорт  
Імпорт 
Сальдо 

42 388 
64 194 
-21 806 

78 628 
87 567 
  -8938 

121 545 
114 176 
      7369 

115 281 
107 530 
      7751 

94 407 
86 206 
    8201 

112 244 
  94 228 
  18 015 

119 133 
104 900 
  14 233 

110 329 
106 818 
      4511 

Китай 
Експорт  
Імпорт 
Сальдо 

    2548 
 26 813 
-24 265 

   7154 
 94 102 
-86 948 

  14 046 
185 697 

-171 651 

  13 168 
212 543 

-199 375 

   15 853 
 199 939 
-184 086 

  23 179 
 295799 
-272 619 

  29 517 
 34 528 

-305 011 

  32 712 
306 522 

 -273 810 

Нідерланди 
Експорт  
Імпорт 
Сальдо 

25 779 
29 018 
  -3239 

68 256 
72 760 
  - 4504 

92 686 
92 712 
     - 26 

97 972 
73 923 
24 049 

83 260 
67 039 
16 221 

93 354 
77 764 
15 590 

101 642 
   87 636 
   14 006 

 99 312 
 96 049 

      3263 

Німеччина 
Експорт  
Імпорт 
Сальдо 

453 521 
400 536 
 52 983 

628 530 
550 495 
  78 034 

762 341 
670 186 
  92 155 

759 662 
643 328 
116 334 

694 482 
528 649 
165 833 

819 245 
613 698 
205 547 

927 060 
689 590 
237 470 

966 190 
699 619 
266 571 

Польща 
Експорт  
Імпорт 
Сальдо 

60 898 
44 332 
 16 566 

102 341 
91 000 
 11 342 

147 054 
137 150 
    9 904 

160 104 
140 796 
  19 308 

123 064 
126 644 
     -3580 

154 644 
154 241 
       402 

181 475 
176 664 
      4811 

187 115 
196 377 
    -9262 

Росія 
Експорт  
Імпорт 
Сальдо 

14 915 
80 237 
-65 322 

 33 646 
104 598 
 -70 952 

  57 608 
114 049 
 -56 441 

  67 559 
154 843 
 -87 284 

  49 618 
102 604 
 -52 986 

  67 337 
130 121 
 -62 784 

  92 648 
142 960 
 -50 312 

118 025 
154 900 
 -36 875 

Словаччина 
Експорт  
Імпорт 
Сальдо 

86 056 
74 582 
11 474 

161 348 
99 802 
61 547 

214 801 
127 874 
86 927 

227 567 
133 333 
94 234 

186 946 
108 623 
78 323 

217 292 
125 944 
   91 348 

257 555 
153 068 
104 487 

277 491 
167 057 
110 434 

США 
Експорт  
Імпорт 
Сальдо 

31 578 
52 541 
-20 963 

49 749 
46 071 
   3678 

48 000 
53 867 
  -5866 

43 180 
49 690 
  -6509 

34 299 
41 889 
 - 7590 

44 269 
54 000 
 - 9731 

55 897 
52 377 
   3520 

  70 093 
  59 339 
  10 754 

Україна 
Експорт  
Імпорт 
Сальдо 

     5602 
    9130 
  - 3528 

16 936 
16 450 
     487 

23 970 
14 409 
    9562 

25 051 
19 324 
  5727 

14 250 
11 088 

     3162 

17 875 
20 797 
  -2922 

24 422 
24 814 
     -391 

 33 365 
 22 288 
 11 077 

Франція 
Експорт  
Імпорт 
Сальдо 

 45 085 
 61 643 
-16 558 

92 124 
83 410 
    8713 

134 905 
110 012 
  24 893 

135 494 
  98 389 
  37 104 

122 810 
  76 783 
   46 027 

135 194 
   79 800 
   55 394 

156 392 
  86 730 
  69 694 

155 152 
  86 263 
  68 889 

Швейцарія 
Експорт  
Імпорт 
Сальдо 

14 923 
19 267 
  -4334 

23 542 
28 040 
  -4498 

35 481 
27 261 
    8219 

35 548 
26 261 
    9287 

34 250 
23 632 
10 617 

41 812 
25 656 
16 156 

48 570 
28 458 
20 112 

 49 904 
 28 970 
 20 934 

Японія 
Експорт  
Імпорт 
Сальдо 

     4502 
 23 760 
-19 258 

    7877 
58 179 
-50 302 

10 130 
77 538 
-67 408 

   9275 
79 869 
-70 594 

   8014 
62 447 
-54 433 

10 140 
58 667 
-48 527 

  10 315 
  54 933 

  -44 618 

 13 976 
 55 887 
-41 911 

* Складено за даними Чеського статистичного управління.  

 
У географічній структурі чеського експорту домінує Німеччина, займаючи 1-ше місце серед країн світу 

за обсягами експортних поставок чеської продукції (31,4 % у 2012 р.). Серед інших країн-лідерів, куди 
експортується чеська продукція, виділяються Словаччина (9,0 %), Польща (6,1 %), Франція (5,0 %), 
Великобританія (4,8 %), Австрія (4,6 %), Росія (3,8 %), Італія (3,6 %), Нідерланди (3,2 %), Бельгія, Угорщина, 
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Іспанія, США, Швеція, Швейцарія  та ін. (табл. 17.7). За обсягами експорту чеської продукції у 2011 р. Україна 
посідала 18-те місце серед торговельних партнерів ЧР, проте у 2012 р. перемістилася на 17-те місце. 
Загалом у 2012 р. майже 81 % загального обсягу експорту припадало на країни – члени ЄС. 

Просторова диференціація експортних операцій ЧР із погляду зовнішніх орієнтацій на головних 
партнерів за кордоном є досить помітною (рис.  17.6). У всіх краях головним партнером з експорту є 
Німеччина. У шести краях на другому місці в географічній структурі експорту перебувають зовнішньо-
торговельні партнери зі Словаччини. Польща – друга країна, куди найбільше постачається експортної 
продукції з Краловеградецького та Ліберецького країв, які безпосередньо межують із нею. Другий найбільший 
партнер в експорті Південночеського краю й Височіни – Австрія, тоді як в експорті Середньочеського та 
Пльзеньського країв другу позицію займає Франція, Карловарського краю – Румунія, а Пардубецького – 
Великобританія (рис. 17.6).   

 

 
 

Рис. 17.6. Головні зовнішньоторговельні країни-партнери в географічній  

структурі експорту країв Чеської Республіки у 2010 р. 

 
У географічній структурі чеського імпорту також домінують країни ЄС, проте у 2010 р. їх частка в 

загальному обсязі імпорту зменшилася з 66,8 % до 63,4 % відносно показника 2009 р. У 2011–2012 рр. 
частка 27 країн – членів ЄС у географічній структурі чеського імпорту дещо зросла й досягла 64,1 %                
(рис. 17.5). Основним торговельним партнером у структурі імпорту залишається Німеччина (майже 700 млрд 
чес. крон у 2012 р., або 25,3 % вартості всього імпорту). Наступні місця серед головних імпортерів займають 
Китай (11,1 %), Польща (7,1 %), Словаччина (6,0 %), Росія (5,6 %), Італія (3,9 %), Франція (3,1 %), 
Нідерланди, Австрія, Японія, США, Угорщина, Південна Корея, Великобританія (табл. 17.7). Частка України в 
чеському імпорті у 2012 р. становила 0,8 % (23 місце). 

Найбільше позитивне сальдо в зовнішній торгівлі Чеська Республіка має з Німеччиною (266,6 млрд чес. 
крон у 2012 р.), Словаччиною, Францією, Великобританією, Угорщиною (табл. 17.6). У 2012 р. найбільші 
обсяги негативного сальдо ЧР мала з Китаєм (-273,8 млрд чес. крон), Росією (-36,9 млрд чес крон), Японією 
(-41,9 млрд чес. крон), Південною Кореєю (-59,8 млрд чес. крон) через закупівлю в них палива, 
високотехнологічної продукції машинобудування, електроніки, товарів широкого вжитку (табл. 17.7). У 
торгівлі з Китаєм з кожним роком збільшується імпорт машинобудівної продукції й промислових виробів. 
Невелике негативне сальдо зовнішньоторговельного обороту у 2012 р. з найважливішими зовнішньо-
торговельними партнерами спостерігалося також у торгівлі з Тайванем, Азербайджаном, Сингапуром, 
Таїландом, Малайзією, В’єтнамом, Філіппінами, Індонезією, Ірландією, Норвегією, Казахстаном,  Люксембургом 
та Коста-Рікою.  

Іноземне інвестування потрібне для реструктуризації економіки, модернізації промисловості й 
розвитку галузей, орієнтованих на експорт. Питанням залучення іноземного капіталу завжди надавалася 
особлива увага в Чехії, проте основною проблемою була відсутність комплексної державної політики.  

Досягнувши економічної стабілізації, Чеська Республіка стає центром укладання прямих іноземних 
інвестицій і нині інвестиційний клімат у Чехії вважають одним із найкращих у Європі. Задля забезпечення 
стійкого припливу в чеську економіку іноземного капіталу закладено основи системи державного заохочення 
та підтримки інвестицій. Основні її принципи:  

– залучення стратегічних іноземних інвесторів у сфері промислового виробництва;  
– державна підтримка вітчизняних підприємств, які мають необхідний потенціал для співпраці зі 

стратегічними іноземними інвесторами;  
– створення в підприємницькій сфері умов, які сприяють зміцненню фінансового стану компаній і 

дають змогу самостійно реалізовувати інвестиційні проекти (зниження процентних ставок за кредитами, 
скорочення періоду амортизації);  

– надання іноземним інвесторам пільг у сфері оподаткування, митного збору, придбання нерухомості тощо. 
Відповідно до Торговельного кодексу Чеської Республіки інвестиції іноземних підприємців захищені від 

експропріації, а різні міждержавні угоди про підтримку й захист іноземних інвестицій, про економічне 
співробітництво, уникнення подвійного  оподаткування створюють рівноправні умови для підприємницької 
діяльності як для чеських  суб’єктів ринку, так і для іноземних. 

У Міністерстві промисловості й торгівлі (МПТ) та в його структурному підрозділі – спеціалізованому 
Агентстві із залучення іноземних інвестицій (Czechinvеst – «Чехінвест») розроблено порядок надання пільг 
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інвесторам. Деякі нормативні акти оформлені в 1998–1999 рр., у 2000 р. прийнято «Закон про заохочення 
інвестицій», який уключив уже чинні програми з надання пільг інвесторам та розширив їх. 

У червні 2002 р. уряд Чехії прийняв нові програми стимулювання сфери стратегічних послуг і підтримки 
інвесторів, які планують створення та розширення технологічних центрів на території країни. Указані 
програми розроблено з урахуванням загальносвітової тенденції збільшення капіталовкладень у сферу 
послуг, пов’язаних з інноваціями товарів, виробничих процесів і технологій. Специфічною особливістю 
проектів у сфері стратегічних послуг є їх висока мобільність (проекти носять міжнародний характер), низька 
первинна капіталомісткість при інвестиціях в основний капітал і високі вимоги до кваліфікованої робочої 
сили. Для вказаних проектів передбачено більш пільговий режим, ніж для «стандартних», які реалізуються у 
виробничій сфері.  

У 2004 р. прийнято новий «Закон про заохочення інвестицій», який вніс зміни в стимулювання 
інвестиційної діяльності, установлення нижчих лімітів для здійснення мінімальних інвестицій і збільшення 
заохочень. 

Головними умовами для отримання пільг інвестором, згідно з цим новим законом, є такі:  
– інвестиції вкладають у виробничу сферу, причому не менше 50 % вартості повинні складати машини й 

устаткування на базі «високих технологій» відповідно до затвердженого урядом переліку; 
– інвестиції повинні вкладатися на придбання або створення виробничих потужностей, модернізацію 

наявних виробництв; 
– інвестор повинен вкласти не менше 200 млн чеських крон (згідно з попереднім законом мінімум 

становив 350 млн крон), у регіонах із високим рівнем безробіття (вище 12–15 %, на відміну від середнього по 
країні, – 8,5–9 %) – не менше 150 млн чеських крон, а в регіонах, де рівень безробіття вищий як 50 % від 
середнього по країні, інвестор може вкласти не менше 100 млн дол.;  

– інвестиційний проект повинен відповідати діючим у Чехії вимогам із захисту навколишнього середовища. 
До заохочень, що надаються інвесторам, належать: 
– продаж інвестору за нижчу ціну ділянок під будівництво об’єктів, уключаючи відповідну інфраструктуру; 
– надання позики на створення нового робочого місця в Чехії до 100 тис. крон (3 тис. дол.) на одну особу; 
– у разі виконання встановлених умов позика трансформується в дотацію; 
– фінансова підтримка інвесторів, які вкладають капітали в наукові дослідження, розробки та пов’язаний 

із ними розвиток виробництв, орієнтованих на експорт; 
– скорочення термінів амортизації й списання машин та устаткування, які входять в інвестиційну 

складову проекту; 
– скасування митного збору на імпорт машин й устаткування, термін реалізації інвестиційного проекту; 
– уведення нульової ставки прибуткового податку строком на 10 років для створених юридичних осіб і 

на п’ять років для вже зареєстрованих компаній, що здійснюють модернізацію виробництва.  
Іноземний інвестор на загальних підставах також може скористатися пільгами, що надаються різними 

регіональними й спеціальними програмами: 
– Програмою з розвитку промислових зон у регіонах. За час її дії з 1999 р. із держбюджету Чехії 

виділено 800 млн чеських крон (або 22 млн дол.) на розвиток 56 промзон (4500 га); 
– Програмою створення робочих місць у Північно-Західній Чехії й Північній Моравії. Будь-яка компанія, 

що розмістила виробництво в цих регіонах, може одержати субсидії до 50 % інвестиційних витрат за рахунок 
фондів Міністерства регіонального розвитку; 

– місцевими програмами створення робочих місць. Інвестори можуть одержати субсидії під час прийому 
на роботу місцевих жителів, зареєстрованих на біржі праці, випускників середніх шкіл, професійних училищ і 
вищих навчальних закладів, інвалідів. Розмір грантів залежить від рівня безробіття в кожному конкретному 
населеному пункті при максимумі 100 тис. крон за кожного нового працівника; 

– Програмою заохочення й розвитку малих і середніх підприємств. Насамперед, вони розповсю-
джуються на отримання «дешевих» кредитів та банківських гарантій. 

Відповідно до чинних положень усі запити на надання пільг і заохочень подаються в агентство 
«Чехінвест», яке займається опрацьовуванням питань із різними міністерствами й відомствами, надає 
необхідну інформацію щодо можливих об’єктів інвестицій, а також здійснює супровід проектів. Відділення 
Агентства діють у США, Японії, ФРН, Великобританії, Франції, Сингапурі, а також у всіх регіонах Чехії. 

Експерти «Чехінвесту» проводять регулярні консультації в Брюсселі з питань удосконалення системи 
підтримки інвесторів, добиваючись її повної відповідності європейським розпорядженням і прийнятій у ЄС 
практиці. Ця система стала дієвим інструментом у гострій конкурентній боротьбі на світовому ринку інвестицій. 

Одна з важливих умов припливу іноземних інвестицій – прозорість і стабільність митного законодавства. 
Уряд Чеської Республіки видав розпорядження, яким установлено нульові митні ставки імпортних тарифів на 
товари, що підлягають подальшій переробці. Це вигідно, насамперед, спільним підприємствам за участю 
іноземного капіталу.  

Іноземні особи можуть вільно відкривати  валютні рахунки в чеських банках (так само, як і  чеські  
громадяни). Іноземці можуть у Чеській Республіці купувати іноземні валютні засоби за чеську валюту та, 
навпаки, купувати інші валютні засоби, нерухомість, увозити й вивозити чеську та іноземну валюту, якщо 
«Законом про іноземну валюту» не передбачено визначені обмеження. Вони можуть вільно розпоряджатися 
валютними засобами, уключаючи їх інвестування у вигляді прямих або портфельних капіталовкладень у 
Чеській Республіці. Резиденти можуть без дозволу на договірній основі встановлювати відносини з 
іноземцями й виконувати зобов’язання в чеській або іноземній валюті, так само, як і купувати цінності та майно 
у валюті за кордоном, увозити й вивозити чеську та іноземну валюту, якщо законом не передбачено інше. 
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Здійснення поточних платежів за кордон можливе як у чеській, так і в іноземній валюті. Це стосується й 
платежів за товари та послуги, і переказів в односторонньому порядку (наприклад оплати праці, аліментів, 
спадку тощо). 

Протягом 1993–2007 рр. в економіку Чехії вкладено інвестицій на загальну суму, що перевищує            
617 млрд крон. Це дало змогу забезпечити створення 187,8 тис. нових робочих місць. Чеську Республіку 
вважають відкритою країною для іноземних інвестицій і найбільш перспективною серед європейських держав 
для капіталовкладень. За даними консалтингової компанії «Ernst & Young», за ступенем притягання для 
розміщення нових інвестицій вона займає високе 9-те місце у світі. У передкризові роки прямі іноземні 
інвестиції в чеську економіку щорічно перевищували 10 млрд дол. Цьому сприяли центральне географічне 
положення в Європі, яке дає змогу швидко добратися на автомобілі в будь-яку європейську країну; 
входження ЧР у Шенгенську зону; спрощена процедура легалізації іноземних інвестицій. Коли в країні не 
вистачало інвестицій, Чехія пішла на спрощення надання громадянства іноземцям, які заснували в країні 
малий бізнес, таким чином отримавши притік не тільки працездатних працівників, але і їхніх капіталів. 
Бізнесменам із багатьох країн нині належать тисячі малих і середніх фірм, оскільки в Чехії діє найлегша 
процедура купівлі нерухомості. Стабільність національної валюти, гарантії Центрального банку Чехії, відмова 
від використання на території країни євровалюти свідчать про те, що чеська економіка стабільна й сильна і 
для внутрішніх, і для зовнішніх інвестицій. Прибуток, отриманий у Чехії, може бути, за прийнятим законом 
дистрибуції й експатріації, виведений за межі країни без будь-яких обмежень. Чехія підписала понад                      
80 двосторонніх угод (у т. ч. й з Україною) про взаємне сприяння й захист іноземних інвестицій, відміну 
подвійного оподаткування. Тому велика кількість фірм Чехії зареєстрована на громадян різних країн ЄС. 
Найбільшу кількість фірм з іноземним капіталом зареєстровано на громадян Нідерландів. Останнім часом 
підприємницький ринок усе активніше розробляють бізнесмени зі США та інших країн. Вигідними 
інвестиціями в Чехію нині є здійснення капіталовкладень у ресторанний бізнес і бізнес харчування. 

Валові інвестицію в економіку ЧР за останні 20 років мали помітну тенденцію до зростання, за винятком 
кризових 1997–1998 і 2009 рр. (табл. 17.8). Частка Чехії у світових валових інвестиціях із 1991 р. зросла 
більш ніж у три рази й у 2011 р. становила 3,09 %, а у 2012 р. зменшилися до 2,6 %, що значно менше, ніж у 
найуспішнішому 2008 р. (4,29 %). Аналогічно помітно збільшились обсяги валових інвестицій у розрахунку на 
душу населення: із 592 дол. у 1991 р. до 6263 дол. у 2008 р. У наступні роки внаслідок економічної кризи 
вони зменшилися та у 2012 р. склали 4315 дол. Частка валових інвестицій у структурі валового внутрішнього 
продукту коливалася від 21,8 % у 1991 р. до 33,8 % у передкризовому 1996 р. Нині ця частка має тенденцію 
до зменшення, починаючи з докризового 2007 р. (табл. 17.8). 

Таблиця 17.8 
Валові інвестиції в економіку Чеської Республіки в 1990–2012 рр.* 

 

 
Рік 

Валові 
інвестиції, 
млрд дол. 

Частка у світових 
валових 

інвестиціях, % 

Частка валових 
інвестицій у ВВП, 

% 

Валові інвес-
тиції на душу 

населення, дол. 

Темпи росту 
валових 

інвестицій, % 

1990 8,5 1,54 24,3   823  

1991 6,1 1,08 21,8   591   71,8 

1992 7,8 1,32 23,6   755 127,9 

1993 9,9 1,66 25,4   957 126,9 

1994 13 2,03 28,3 1257 131,3 

1995 19 2,66 32,8 1838 146.2 

1996 22 3,04 33,8 2130 115,8 

1997 18 2,48 30,5 1746    81,8 

1998 18 2,54 28,1 1749 100,0 

1999 17 2,32 27,4 1655   94,4 

2000 18 2,35 30,5 1756 105,9 

2001 19 2,58 29,7 1857 105,6 

2002 22 2,95 28,2 2154 115,8 

2003 26 3,09 27,4 2548 118,2 

2004 31 3,16 27,2 3037 119,2 

2005 34 3,15 26,2 3323 109,7 

2006 41 3,41 27,7 3990 120,6 

2007 54 3,91 30,0 5223 131,7 

2008 65 4,29 28,9 6243 120,4 

2009 47 3,57 23,9 4482   72,3 

2010 49 3,24 24,7 4643 104,3 

2011 53 3,09 24,5 4995 108,2 

2012 46 2,60 23,5 4315   86,8 
* Складено за: Валовые инвестиции Чехии, 1990–2012 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.be5.biz/ 

makroekonomika/capital_formation/capital_formation_czech.html#t1. 

 
Географічна структура валових інвестицій, які вкладалися в економіку ЧР протягом 1993–2012 рр., 

характеризується тим, що найбільша частка валових інвестицій за країною походження припадає на 
Німеччину. Друге місце за значенням займають національні чеські інвестиції (20,4 %). Японські інвестиції – 
на другому місці серед іноземних інвестицій, далі інвестиції США, країн Бенілюксу, Південної Кореї, Франції, 
Австрії та Швейцарії (рис. 17.7). Невисокою є частка інвестицій Словаччини, Польщі, Росії. Найбільшу 
кількість інвестиційних проектів протягом 1993–2012 рр. підтримували чеські підприємницькі структури й 

http://www.be5/
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фірми, на які припадає 55 % усієї кількості проектів (1182 проекти). Німецькі компанії та фірми інвестували  
12 % усіх проектів (259 проектів), а США – 7,2 %. Значна кількість проектів інвестувалася японськими, 
британськими, австрійськими, французькими компаніями, а також компаніями країн Бенілюксу, Італії, Іспанії 
та Кіпру. Найбільше нових робочих місць за період самостійного існування Чеської Республіки, окрім чеських 
компаній (19,4 % усіх нових робочих місць), створили компанії Німеччини (19,2 %), США (12,35 %), Японії 
(10,4 %), Тайваню (7,44 %), Великобританії та Ірландії (6,0 %), країн Бенілюксу (5,82 %), Франції (4,03 %), 
Південної Кореї (3,5 %) та ін.
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Рис. 17.7. Обсяги інвестицій в економіку Чеської Республіки  

в 1993–2012 рр. за країнами походження 

 
Із 1998 р., коли після економічної кризи була розпочата інвестиційна стимуляційна програма, Чехія 

стала провідною країною в Центральній Європі за темпами залучення прямих іноземних інвестицій на душу 
населення. Нині іноземний капітал підтримує функціонування близько 130 тис. чеських фірм через усі 
сектори економіки. Із 1990 р. загальний обсяг прямих іноземних інвестицій досяг понад 60 млрд дол. 
Останнім часом помітно посилився притік прямих іноземних інвестицій у чеську економіку. У І півріччі 2010 р. 
він становив близько 4,2 млрд дол. США. Більшість прямих іноземних інвестицій у ЧР надходило з країн ЄС, 
насамперед із Німеччини (1-ше місце за обсягами валових і прямих інвестицій), Японії (2-ге місце), США, 
Бельгії, Люксембургу, Нідерландів, Франції, Великобританії, Австрії, Швейцарії, Іспанії, Італії, Кіпру, а також із 
Китаю, Тайваню й Південної Кореї та скандинавських країн. Загалом останнім часом прямі іноземні інвестиції 
надходили в чеську економіку з близько 140 країн світу. Серед найбільших інвестиційних компаній 
виділяються концерн «VolksWagen» (автомобільна промисловість), «Tivall» (харчова промисловість) і 
«Computer Associates» (інформаційні технології). Під час вибору країни для розміщення своїх інвестиційних 
проектів, іноземні компанії ґрунтуються на обширному аналізі місцевих умов та досвіді інших компаній. Так, 
концерн «VolksWagen» за останні роки досяг у Чехії великих економічних успіхів, уклавши капітали в 
модернізацію компанії «Шкода», а оборот компанії «Bosch» останнім часом становив близько 1 млрд євро
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Крупномасштабні інвестиційні проекти здійснює японська корпорація «Toyota», а корпорація «Philips» 
інвестувала 700 млн дол. у будівництво заводу з виробництва кінескопів у Чехії. Приклад високої 
інвестиційної активності в країні – те, що телевізори «Panasonic», які направляються на європейський ринок, 
збирають у м. Пльзені.  

Галузева структура іноземних інвестицій характеризується домінуваннях таких сфер, як торгівля й 
ремонт (понад 15 %), фінансові послуги та страхування (понад 15 %), транспорт і телекомунікації (понад            
12 %), виробництво неметалічних мінеральних товарів, енергетика, водо- й газопостачання, нерухомість та 
послуги для підприємств, виробництво харчових продуктів, напоїв і переробка тютюну. Половину всіх 
іноземних інвестицій в економіку країни спрямовують у фірми, розміщені в Празі.   

Отже, політика залучення іноземних інвестицій полягає в тому, що Чехія пропонує значні пільги для 
інвесторів і створює попит на найвигідніші їй проекти. Чехія змогла за короткий час здійснити трансформацію 
зовнішньоторговельної політики й зараз користується досягненнями успішного проведення ринкових 
реформ. Зовнішня торгівля стала вагомим чинником стабільного розвитку національної економіки. Досвід 
успішного проведення реформ потрібно врахувати й Україні в умовах інтеграції країни у світову економіку.  

 
17.3. Транскордонне співробітництво 

 
Чехія вважає міжрегіональну транскордонну співпрацю важливим елементом інтеграційних процесів у 

Європі, високо оцінюючи її вплив на соціально-економічний, культурний і суспільний розвиток прикордонних 
регіонів. Уряд Чехії приділяє велику увагу розвитку дружніх та партнерських відносин зі своїми сусідами. Із 
початку 1990-х рр. прикордонні регіони країни беруть активну участь у створенні єврорегіональних об’єднань, 
мета яких – розв’язання проблем економічного розвитку прикордоння, розширення інфраструктури, охорони 
довкілля, розвитку туризму й культурно-навчальної діяльності. Транскордонну та прикордонну співпрацю 
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Чехія розглядала й нині вважає важливим інструментом створення й розбудови нових міждержавних 
відносин, оскільки вона ґрунтується на локальній і регіональній інтеграції, слугує безпосереднім контактам 
між прикордонними територіями, формуванню економічних відносин. У результаті підписання ЧР 
двосторонніх угод про співробітництво й добросусідські відносини з усіма її сусідами, а також завдяки 
приєднанню в 1993 р. до Європейської рамкової Конвенції про транскордонне співробітництво (Мадрид,   
1980 р.) та Європейської хартії про місцеве самоврядування Чеська Республіка стала активним учасником 
формування транскордонних структур. Республіка на початку 1990-х років також уклала угоди про 
транскордонне співробітництво з усіма своїми сусідами. Ці угоди визначили основні напрями та засади 
транскордонного співробітництва, створили правові підстави для створення двосторонніх міжурядових 
комісій, які займаються плануванням і координацією транскордонних контактів. 

Чеський досвід транскордонного співробітництва поряд із польським є одним із найбільших у 
Центрально-Східній Європі. Усі чеські прикордонні території так чи інакше втягнуті в процеси транскордонної 
й прикордонної взаємодії із сусідніми територіями; на прикордонні республіки не залишилося місця, яке б не 
входило до складу якогось із єврорегіонів. На прикордонні Чеської Республіки із сусідніми державами 
протягом 1991–2001 рр. створено й нині діє 14 єврорегіонів, які охоплюють весь периметр прикордонних 
територій країни (табл. 17.9 і рис. 17.8). Усі єврорегіони створено за подібною моделлю, т. зв. самоврядною 
(створення з чеської сторони об’єднань самоврядних територіальних одиниць (общин) із подальшим 
укладанням угоди й створенням організаційної структури з подібним утворенням закордонного партнера, 
наприклад єврорегіон «Тешинська Сілезія». Просторова диференціація общин, які входять до чеської 
частини єврорегіонів, є досить складною. Характерна особливість у територіальній організації єврорегіонів – 
не суцільне, а вибіркове (ареальне) поширення чеських сільських і міських общин, які є членами 
транскордонних об’єднань, та їхня дисперсність у просторовій структурі єврорегіонів (рис. 17.9). Деякі чеські 
прикордонні общини одночасно є членами двох єврорегіонів. Наприклад, окремі общини окресів Фрідек-
Містек (вісім сільських общин) і Карвіна (дві общини) Моравсько-Сілезького краю одночасно входять до 
складу єврорегіонів «Тешинська Сілезія» й «Бескиди». Також окремі общини окресу Брунталь цього ж краю 
(зокрема міста Крнов та Горні Бенешов і три сільські общини) – до єврорегіонів «Прадєд-Прадзяд» й 
«Сілезія», а три общини (Красна Ліпа, Мікулашовіце і Дольні Поустевна) окресу Дечін Устецького краю 
одночасно є членами єврорегіонів «Нейсе-Ниса-Ніса» та «Ельба-Лаба» (рис. 17.8 і 17.9). Така просторова 
диференціація єврорегіонів, утворених на прикордонних територіях Чеської Республіки і сусідніх держав, є 
складною й не завжди сприяє ефективному транскордонному співробітництву, на відміну, від єврорегіонів, до 
складу яких входять суцільні масиви низових адміністративно-територіальних одиниць із єдиними органами 
місцевого та державного управління.    

 

 
 
 

Рис. 17.8. Єврорегіони на прикордонних територіях  

Чеської Республіки й сусідніх держав 

 
Більшість єврорегіонів із чеською участю  мають подібну організаційну структуру, механізм прийняття 

рішень та діяльності. Предмет зацікавленості єврорегіонів – переважно соціально-економічний розвиток 
прикордонних територій, покращення стану природного середовища, культурний обмін, підтримка освітніх, 
молодіжних і спортивних заходів тощо. Фінансування діяльності єврорегіонів здійснюється з декількох 
джерел: власних коштів єврорегіонів за рахунок членських внесків, регіонального й державного бюджетів, 
європейських допоміжних фондів і фондів ЄС, коштів зовнішніх фондів тощо. 

Транскордонна співпраця на західному й південному кордонах Чехії дещо відмінна від співпраці на 
північному та східному кордонах, де ЧР межує з Польщею й Словаччиною, які є партнерами такого самого 
рівня розвитку. Крім того, ці держави – члени Вишеградської групи та регіональної організації CEFTA. 
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Рис. 17.9. Просторова диференціація чеської частини єврорегіонів,  

утворених на прикордонних територіях Чеської Республіки 
Джерело : Mapa Euroregionů v České republice // http://www.czso.cz/xu/redakce.nsf/i/euroregiony. 

 
Таблиця 17.9 

Єврорегіони на кордонах Чеської Республіки із сусідніми державами 
 

Прикордоння,  
у межах якого функціонують 

єврорегіони  

Назва  
єврорегіону 

Дата 
заснування 
єврорегіону 

Загальна 
площа, 
км² 

Населення, 
тис. осіб 

1. Чесько-німецьке 
 

Ельба-Лаба 
Егренсіс 
Ерцгебірге-Крушногір’я 

24.06.1992 
03.02.1993 
18.12.1992 

4796 
17 000 
5 338 

1267 
2 000 
  770 

2. Чесько-німецько-австрійське Байєрішер Вальд-Шумава-
Мюльфіртель-Богмервальд 
(Шумава) 

20.09.1993 16 345 1 260 

3. Чесько-німецько-польське Нейсе-Ніса-Ниса 21.12.1991 13 254 1638 

4. Чесько-австрійське Сільва-Нортіка 28.05.2000 10 639  668 

5. Чесько-австрійсько-словацьке Вайнфіртель-Південна 
Моравія-Загор’є (Помораві) 

23.06.1999 
 

14 300 
 

 997 

6. Чесько-словацьке Біле – Біеле Карпати 30.07.2000 8 465,5 1191 

7. Чесько-словацько-польське Бескиди 09.06.2000 6143 1185 

8. Чесько-польське Глаценсіс 
Прадєд-Прадзяд 
Сілезія 
Тешинська Сілезія 
Добрава 

05.12.1996 
02.07.1997 
20.09.1998 
22.04.1998 
25.01.2001 

5025 
7386 
2740 
1469 

… 

1103 
 870 
 778 
 650 

... 

 
На західному прикордонні з Німеччиною функціонує три подібних за структурою субрегіональних 

об’єднання – єврорегіони «Ельба-Лаба», «Егренсіс», «Ерцгебірге-Крушногір’я» (рис. 17.8, 17.9 і табл. 17.9). 
Першим на чесько-німецькому прикордонні утворено у 1992 р. єврорегіон «Ельба-Лаба», установчий 
документ якого підписано у м. Усті-над-Лабем за ініціативою місцевих муніципальних об’єднань. Членами 
цього транскордонного об’єднання з чеського боку є 102 общини міст і населених пунктів окресів Усті-над-
Лабем, Тепліце, Літомержіце та Дечин Устецького краю, із німецького боку – місто Дрезден, райони Майсен, 
Саксонська Швейцарія та округ Вайссерітцкрайс

733
. Нині в єврорегіоні, загальна площа якого – 4796 км², 

мешкає близько 1,27 млн жителів (табл. 17.9). Чеська частина єврорегіону займає 2814 км
2
 із населенням 

502 тис. жителів (рис. 17.10). 
Організаційна структура єврорегіону включає Раду як найвищий політичний орган, що обирається з 

правом прийняття рішень. Рада обговорює та приймає рішення щодо стратегічних напрямів транскордонної 
співпраці. Серед інших органів – Президія, до складу якої входять два голови регіональних об’єднань з обох 
сторін, два заступники голів, два інші обрані члени та два директори – менеджери обох регіональних 
об’єднань. Президія здійснює загальне стратегічне керівництво діяльністю єврорегіону, а також представляє 
Раду на робочому рівні. Секретаріат складається з двох окремих бюро, керованих директорами, які 
призначені відповідними регіональними об’єднаннями. Секретаріат веде всі організаційно-технічні справи та 
координує роботу тематичних робочих груп.  

На установчій конференції висунуто цілі й завдання, для виконання яких створено сім робочих груп, що 
займалися проблемами співробітництва в таких сферах, як регіональне планування, довкілля, підтримка 
економіки та туризму, створення інфраструктури, захист від стихійних лих і рятувальна служба, транспорт, 
культура, освіта, спорт, зустрічі, охорона здоров’я, соціальне забезпечення. 

                                                 
733

 Єврорегіон Ельба/Лаба // Чеська торгівля і підприємництво. – 2002. – № 9–10. – С. 25–27. 



 614 

 
 

Рис. 17.10. Чеські общини, які входять до складу єврорегіону «Ельба-Лаба» 
Джерело : http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/t/7B0027DA43/$File/13720503.pdf. 

 

Головні пріоритети – підтримка окремих проектів міст та населених пунктів, що відповідають стратегії 
розвитку регіону, представлення регіональних інтересів у відповідних установах та інститутах, уключаючи 
підтримку зусиль у рамках підписаних важливих міждержавних угод про регіональне й муніципальне 
транскордонне співробітництво.  

У межах ініціативи програми ІНТЕРРЕГ реалізовано 600 проектів загальною вартістю понад 105 млн 
євро. Підтримка ЄС у цілому склала 50 млн євро. 

Найважливіші спільні проекти, які реалізовані в єврорегіоні «Ельба-Лаба», – створення двомовної 
гімназії в Пірні, наукового шахтарського маршруту Алтенберг, коопераційної мережі «інноваційна технологія 
виробництва кераміки» в Майсені. До спільних проектів належать Культурно-спортивний календар 
єврорегіону «Ельба-Лаба», Каталог культурних і спортивних об’єктів, олімпіади дітей та молоді єврорегіону 
«Ельба-Лаба». У 1998 р. за ініціативою єврорегіону створено Агенцію регіонального розвитку єврорегіону 
«Ельба-Лаба» (АРРЄЕЛ). Одним з основних видів діяльності АРРЄЕЛ донедавна було адміністрування 
програми ФАРЕ «Загальний фонд малих проектів», а також стратегічне планування на території 
транскордонного регіону, одна з цілей якого – підвищення проектної готовності території з можливістю 
майбутнього більш ефективного використання коштів із фондів ЄС. 

Агенція регіонального розвитку єврорегіону розвиває свою діяльність переважно на рівні міст і 
мікрорегіонів або ж групи населених пунктів. Учасниками є представники органів самоуправління, приватного 
сектору та безприбуткової сфери. У цьому випадку Агенція виступає як посередник або розробник і 
відповідає за обробку результатів окремих послідовних кроків, а отже й за фінальний стратегічний документ. 
Нині актуальною програмою, яка дає змогу фінансувати окремі проекти розвитку, є програма «Сапард», 
спрямована на розвиток багатофункціонального сільського господарства та сільських місцевостей. У зв’язку 
з цим Агенція регіонального розвитку єврорегіону надає окремим заявникам технічну допомогу в процесі 
ідентифікації, формулювання й підготовки окремих проектів як у межах реалізації стратегії розвитку, так і 
самостійних проектів відповідно до можливостей фінансування

734
. 

Другим на чесько-німецькому кордоні був утворений у 1993 р. єврорегіон  «Егренсіс». Ідея створення 
чесько-німецького транскордонного об’єднання зародилася під час зустрічі бургомістрів обох суміжних 
прикордонних регіонів Чехії й ФРН, яку в баварському Марктредвіці організував мюнхенський Міжнародний 
Інститут прав народів і регіоналізму (Internanionales Institut fuer Nationalitaetenrecht und Regionalismus), а 
назву запропонував професор Фрід Естербавер

735
. 

Головною передумовою створення чесько-німецького єврорегіону стало встановлення партнерських  
міжрегіональних зв’язків між урядами прикордонних німецьких земель – Баварії, Саксонії та Тюрингії, з 
одного боку, а також західночеськими прикордонними територіями – з іншого. Мета функціонування 
єврорегіону «Егренсіс» – координація й стимулювання добросусідських відносин у транскордонному регіоні. 
У 1991–1992 рр. в єврорегіоні створено три Робочих співдружності – Робоча співдружність Богемії (Чехія), 
Робоча співдружність Баварії (ФРН), Робоча співдружність Фогтланд-Вестергебірге (ФРН). У лютому 1993 р. 
у м. Егер три Робочі співдружності прийняли спільний статут єврорегіону, який став правовим фундаментом 
подальшого функціонування єврорегіону. 

Сьогодні територія єврорегіону «Егренсіс» загалом охоплює 17 тис. км² із населенням близько 2 млн 
осіб. До складу єврорегіону входять 13 районів (крейсів) німецьких земель Баварія (дев’ять крейсів), 
Саксонія (два крейси) і Тюрингія (два крейси) й 70 общин чотирьох окресів (районів) Чеської Республіки (Хеб, 
Соколов і Карлові Вари Карловарського краю й Тахов Пльзеньського краю) (рис. 17.11). Найвищий орган 
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єврорегіону – Президія, яку очолює президент. Президента транскордонного об’єднання обирають щорічно. 
Також організаційна структура складається з Правління робочих співдружностей. Так, Робочу співдружність 
Баварії й Робочу співдружність Богемії очолюють Президенти та їхні заступники – виконавчі директори, а 
Робочу співдружність Фогтланд-Вестергебірге – голова та його заступник – керуючий. Головний офіс 
Президії єврорегіону розміщено в Баварії. Головне завдання Президії – координація діяльності Робочих 
співдружностей, а також обмін досвідом між прикордонними територіями. 

 

 
 

Рис. 17.11. Картосхема єврорегіону «Егренсіс» 
Джерело : http://www.euregio-egrensis.de/euregio/euregio.php. 

 

В організаційну структуру єврорегіону також входять чотири робочі групи: 1) із питань економіки, ринку 
праці та транспортної інфраструктури; 2) із питань екології й охорони навколишнього середовища; 3) із 
туризму та рекреації; 4) із працевлаштування молоді, культури та спорту. Якщо виникає потреба в 
розв’язанні нагальних невідкладних проблем у єврорегіоні, то можуть бути проведені позачергові засідання 
представників єврорегіону

736
. 

У єврорегіоні «Егренсіс» основна підтримка проектів здійснювалася переважно через програму 
ІНТЕРРЕГ ІІІ (2000–2006 рр.). Серед пріоритетних сфер розвитку єврорегіону – економічний розвиток 
прикордонних регіонів, інфраструктури, просторове облаштування прикордонних територій, охорона 
навколишнього середовища та гуманітарний розвиток територій. Соціально-економічне вирівнювання 
суміжних регіонів здійснюється за допомогою фінансування з боку ЄС. Так, наприклад, Баварія в межах 
чесько-німецького транскордонного співробітництва отримала 65 млн євро; загалом через спільний фонд 
малих проектів щорічно на розвиток єврорегіону в рамках програми ІНТЕРРЕГ ІІІ-А виділено 200 млн євро. 
Зокрема, на здійснення великих проектів у межах німецько-чеського транскордонного співробітництва за 
ініціативи програми ІНТЕРРЕГ ІІІ-А виділено 25 млн євро

737
. У наступні роки фінансування спільних проектів 

здійснювалося в рамках Цілі 3 спільної регіональної політики ЄС і програм транскордонного співробітництва 
на 2007–2013 рр. 

Отже, нині в єврорегіоні «Егренсіс» відбувається повноцінна співпраця у сфері економічних, соціальних 
та культурних проектів. Активно розвивається співпраця правоохоронних органів Чехії й ФРН також у сфері 
боротьби зі злочинністю. 

Ще один єврорегіон, який створено у 1995 р. на чесько-німецькому прикордонні, – «Ерцгебірге-
Крушногір’я». Він охоплює прикордонні території  північно-західної частини Чехії та Південної Саксонії 
(ФРН). Із чеського боку до складу єврорегіону входять території 82 окремих общин районів (окресів) Мост     
(15 общин), Хомутов (25 общин), Лоуні (24 общини), Літомержіце (п’ять общин) й Тепліце (13 общин) 
Устецького краю. Адміністрацію єврорегіону розміщено в м. Мост. 

Зміст роботи чеської частини єврорегіону полягає в діяльності спеціальних комісій, створених 
загальними зборами єврорегіону. У них розробляються пропозиції, які є основою для прийняття рішень 
Радою. Комісії одночасно розглядають пропозиції, які надходять від громадян, товариств, об’єднань, 
організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування. Окрім того, комісії передають Раді 
єврорегіону рекомендації на розгляд і прийняття рішень. Рада єврорегіону формує спеціальні комісії з питань 
охорони довкілля, економіки, кризового менеджменту, транспорту й прикордонного співробітництва, 
соціальної співпраці.  

Засідання відбуваються почергово у ФРН та Чехії. Пріоритетні завдання єврорегіону – підтримка 
розвитку підприємницької діяльності, підвищення пропускної спроможності кордону, охорона довкілля.  

Важливе значення для регіону має відкриття нових контрольно-пропускних пунктів для автомобілів, 
перевезень товарів й обмін послугами. Подальша мета – будівництво швидкісної магістралі Прага–Хомутов–
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Хемніц, а також підвищення пропускної здатності в прикордонному пункті Гора Св. Себастіана для 
обслуговування міжнародних перевезень вантажів. Уже завершено будівництво автодороги Кржимов–Гора 
Св. Себастіана (проектна вартість – 2 млн євро). 

У сфері охорони довкілля теж реалізовано проект «Екологічні заходи на річці Огрже (Егер)» вартістю           
2 млн євро. У єврорегіоні організовують театральні вистави, конференції, ділові зустрічі та семінари, художні 
виставки, видання спеціальних публікацій, а також контактні дні для тих, хто зацікавлений у прикордонному 
співробітництві. 

За підтримки програми транскордонного співробітництва ФАРЕ протягом 2000–2002 рр. на прикордонні 
регіони ЧР і ФРН у цьому єврорегіоні виділено близько 30 млн євро. Зокрема, до пріоритетних сфер, які 
фінансувалися через спільний фонд малих проектів та інші інвестиційні проекти й систему грантів, належать 
економічний розвиток (2,9 млн євро), транспортна інфраструктура (10,75 млн євро), стійкий розвиток 
території (12,8 млн євро), людські ресурси (3,4 млн євро), технічна допомога (0,15 млн євро). Потрібно 
зазначити, що основна частина фінансових засобів здійснювалася через систему грантів та інвестиційні 
проекти, зокрема на суму 26 млн євро. У наступні роки фінансування з фондів ЄС продовжувалося. Протягом 
2008–2012 рр. в єврорегіоні реалізовано понад 200 проектів на суму 195 млн євро

738
. 

На кордоні Чехії та Німеччини в межах єврорегіону діють 83 пункти пропуску через кордон, із них –              

39 пунктів пропуску для автомобільного та залізничного транспорту, у т. ч. 12 – регіональних (38 працюють 
цілодобово) і 43 – туристичні стежини. Отже, у межах єврорегіону через кожні неповні 10 км наявний перехід 
через кордон

739
. Це значно посилює транскордонні контакти між чеськими й німецькими прикордонними 

територіями. 
На чесько-німецькому прикордонні в 1993 р. створено ще один єврорегіон – «Байєрішер Вальд-

Шумава-Мюльфіртель-Богмервальд» (Баварський Ліс-Шумава-Мюльфіртель-Чеський Ліс), який, окрім 
чесько-німецького прикордоння, охоплює й авcтрійські території, прилеглі до кордону. Із чеського боку до 
складу єврорегіону входять 125 міст та общин Пльзеньського й Південночеського країв, які належать до 
таких прикордонних окресів, як Чеські-Крумлов, Клатові, Прахатіце, Домажліце та Страконіце (рис. 17.12), із 
німецького – частина землі Баварія (сім крейсів) із її прикордонними містами Кам, Реген, Фрайнг-Графінг, 
Деггендорф, Пассау, Штраубінг, а з автрійського – 113 населених пунктів, зокрема прикордонні міста Рорбах, 
Безірке, Фрайштадт, Перг. Загалом єврорегіон уключає 337 муніципалітетів чесько-німецько-австрійського 
прикордоння. Загальна площа єврорегіону ‒ 16 345 км² із загальною чисельністю населення 1,26 млн осіб. У 

Чехії цей єврорегіон скорочено називають «Шумава». 
 

 
 

Рис. 17.12. Чеські общини, які є членами єврорегіону  
«Байєрішер Вальд-Шумава-Мюльфіртель-Богмервальд» 

Джерело : http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/t/7B0028033C/$File/13720506.pdf. 
 

У 1994 р. розроблено офіційну програму тристороннього співробітництва прикордонних територій країн 
– членів цього єврорегіону, основними завданнями якого було здійснення та координування європейської 

інтеграції в транскордонному регіоні. Міжрегіональна транскордонна співпраця в єврорегіоні здійснюється за 
такими напрямами: просторовий розвиток прикордонних регіонів, економічне зростання, охорона довкілля й 
екологія, культура та туризм, навчання, освіта, спорт, сільське й лісове господарство, соціальна співпраця, 
охорона здоров’я мешканців єврорегіону, енергозбереження та утилізація відходів, розвиток інновацій і 
передача новітніх технологій, попередження стихійних лих та катастроф, транспорт і зв’язок. Співпраця 
сприяє розвитку транскордонних економічних, соціокультурних контактів між населенням прикордонних 
територій Баварії (ФРН), Верхньої Австрії, а також району Прахатіце Південночеського краю Чехії й веде до 
створення  спільного транскордонного простору з високим рівнем життя населення прикордоння. Підтримка 
розвитку єврорегіону «Байєрішер Вальд-Шумава-Мюльфіртель-Богмервальд» до 2007 р. здійснювалася 
через програму ІНТЕРРЕГ ІІІ «Австрія–Чехія», «Австрія–Баварія». Найбільше спільних проектів реалізується 
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у сфері спорту, туризму й культури. Нині продовжується фінансування з фондів ЄС переважно спільних 
малих проектів. 

Організаційна структура єврорегіону складається з Ради та Правління, у яке входить 15 членів (по п’ять 
від кожної сторони). Раду очолює бургомістр. Правління очолюють голови регіональних правлінь, яких у 
єврорегіоні є три – відповідно, по одному з кожного боку (Чехії, Німеччини, Австрії). Вони здійснюють 
керівництво спільними комітетами, яких у єврорегіоні чотири (спільний комітет із питань економіки та 
транспорту; соціальної сфери; туризму; сільського та лісового господарства). До організаційної структури 
цього єврорегіону входять також три постійно діючі наради ‒ чеська, баварська й австрійська членські 

наради, які проводять засідання задля розв’язання повсякденних проблем у транскордонному об’єднанні
740

. 
Стратегічне значення для розвитку чесько-німецько-польських прикордонних регіонів має створений 

23–25 травня 1991 р. транскордонний регіон «Нейсе-Ніса-Ниса», який охоплює прикордонні території трьох 
європейських країн – Німеччини, Чехії та Польщі. Крім того, він розміщений на перетині важливих 
транспортних шляхів, що ведуть із Південної Європи в скандинавські країни. Єврорегіон охоплює частину 
польського Нижньосілезького воєводства, німецьку Верхню Лужицю (німецька федеральна земля Саксонія) 
та Північно-Західну Богемію (Чехія) (рис. 17.13). Відстань від місця перетину кордонів до великих міських 
центрів – 75 км до Дрездена (ФРН) і Праги (Чехія), а також 100 км до Варшави. Формально єврорегіон 

«Нейсе-Ніса-Ниса» складається з трьох асоціацій сільських общин, міст та районів. Загальна кількість общин 
та громад ‒ членів єврорегіону нині становить 397. Із чеського боку до складу єврорегіону входять території 

216 общин окресів Чеська Ліпа, Дечин, Яблонець-над-Нісоу, Ліберець, Млада-Болеслав і Семіли. Їхня 
кооперація регулюється угодою на базі спеціально створених організацій, якими керують Рада й Комітет 
директорів. Адміністративні офіси розміщені в містах Ціттау, Ліберець та Зелена-Гура

741
. Загальна площа 

єврорегіону становить 13 254 км
2
. Тут проживає 1783 тис. жителів (2010 р.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 17.13. Картосхема єврорегіону «Нейсе-Ниса-Ніса» 

Джерело : http://www.euroregion-nysa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=74. 

 
Найвищий орган єврорегіону – Рада або Президія, членів якої обрано на місцевих конференціях. 

Виконавчий орган ‒ Секретаріат, у якому кожну зі сторін репрезентує один представник. Члени Секретаріату 

регулярно проводять зустрічі, спільно працюючи в координаційному бюро, штаб-квартира якого розміщена в 
м. Ціттау. Діяльністю секретаріату керує Президія або Рада. 

Конкретні проблеми розв’язує робоча група, діяльність якої координує Секретаріат єврорегіону. Під час 
переговорів у Президії, Раді, Секретаріаті або робочій групі розробляються механізми реалізації цих завдань. 
Три принципи, якими керуються всі органи  єврорегіону, – це троїстий паритет, консенсус і ротація. 

Мета розвитку єврорегіону – усунення негативного впливу наявності закритих кордонів, відкриття нових 

пунктів перепуску, підвищення рівня життя мешканців прикордонних територій, розбудова комунікаційної 
інфраструктури й мереж телекомунікацій, а також створення спільної інформаційно-комунікаційної системи, 
покращення стану довкілля, насамперед очищення повітря, води й землі; реструктуризація місцевої 
енергетики, що ґрунтується на використанні бурого вугілля; науково-технічна співпраця; інтенсифікація 
розвитку туризму як найважливішої галузі господарства єврорегіону; сприяння культурній співпраці. 

Єврорегіон досить добре розвинутий щодо промисловості. Водночас сільське господарство в регіоні  
відіграє незначну роль. Добре розвинута також туристична інфраструктура в єврорегіоні, особливо з 
польського боку, що сприяє посиленню багатостороннього співробітництва в цій сфері

742
.  

Проте в  єврорегіоні «Нейсе-Ніса-Ниса» є чимало нерозв’язаних проблем. Діяльність його частин  
неоднорідна. Співпраця між чеською й німецькою сторонами набагато випередила співпрацю з польською 
стороною, що пояснюється деякими запізненнями розуміння необхідності проведення досліджень та 
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розв’язання проблем транскордонної співпраці в Польщі. Саме тому тристороннє німецько-чесько-польське 
транскордонне співробітництво здійснюється в складніших умовах, ніж на інших внутрішніх кордонах ЄС.  

Особливу роль у фінансування діяльності єврорегіону «Нейсе-Ніса-Ниса» до 2004 р. відігравала 
програма ФАРЕ, а також структурні фонди організації «Польсько-німецька співпраця молоді». 

У єврорегіоні «Нейсе-Ніса-Ниса» вдалося досягти значних соціально-економічних результатів. 
Спільними зусиллями чеських, польських і німецьких партнерів стало можливо організувати більше заходів, 
ніж коли кожен прикордонний регіон пробував робити щось самотужки. Міжнародні фестивалі, спортивні 
змагання, зустрічі дітей і молоді стали реалією в колишніх периферійних регіонах

743
. 

Слід зазначити, що керівництво Чехії підтримало проект створення спеціального «єврорегіону», мета 
якого – об’єднання текстильних та швейних підприємств країни з аналогічними підприємствами в Польщі й 

ФРН. Чеське Міністерство промисловості вже у 2004 р. виділило кошти на дослідження в межах 
затверджених інвестиційних проектів чеських текстильних компаній для проведення модернізації їхніх 
підприємств. За умовами вказаного проекту, 600 текстильних компаній із Північної Богемії та Моравії повинні 
були співпрацювати з відповідними профілюючими фірмами в Нижній Сілезії (Польща) і Саксонії (ФРН) у 
дослідженнях, а також виробництві та збуті продукції, намагаючись посилювати свої позиції за межами країн 
ЄС. Виконання проекту дало змогу зменшити скорочення робочих місць у чеській швейній і текстильній 
промисловості

744
. Нині транскордонне співробітництво в цьому транскордонному об’єднанні успішно продовжує 

розвиватися.  
У 1989 р. на чесько-австрійському прикордонні почали зароджуватися тісні двосторонні контакти. Так, 

13.04.2000 р. підписано угоду про прикордонну співпрацю між чеськими прикордонними містами Чеське 
Будейовіце і Йїндржихув-Градець й австрійськими прикордонними містами Гмюнд і Вайтра. Пізніше в цьому 
ж році утворено чесько-австрійський єврорегіон «Сільва-Нортіка», а 28.05.2002 р. укладено угоду про 
створення в межах цього єврорегіону транскордонного економічного парку «Гмюнд-Чеське Веленіце». До 
складу єврорегіону «Сільва-Нортіка» із чеського боку входять окремі общини прикордонних районів (окресів) 
Чеське Будейовіце, Йїндржихув-Градець, Табор і Пісек, прикордонні міста Табор, Пісек, Йїндржихув-Градець, 
Мілевско, Тршебонь, Дачице та ін., з австрійського – прикордонні общини п’яти районів прикордонного 
регіону Вальдфіртель (рис. 17.14). У 2002 р. в м. Йїндржихув-Градець (Чехія) створено Секретаріат 
єврорегіону. Загальна площа єврорегіону в межах головних адміністративних одиниць ‒ 10 639 км2. Тут 

мешкає 668 тис. жителів (рис. 17.14). На чеську сторону загалом припадає 6035 км2, де проживає 445 тис. 
мешканців. Територія чеських та австрійських адміністративних одиниць, які безпосередньо входять до 
складу єврорегіону, становить 4900 км2, де на 1.01.2011 р. проживало 220 тис. осіб. 

 

 

 
Рис. 17.14. Єврорегіон «Сільва-Нортіка» на чесько-австрійському прикордонні 

Джерело : http://www.silvanortica.com/cs/section-1/zakladni-informace-o-ersn.htm?sub=2. 

 
Мета функціонування єврорегіону «Сільва-Нортіка» – задоволення інтересів населення прикордонних 

регіонів, обмін інформацією про події й результати діяльності органів місцевої влади в прикордонні, 
забезпечення виконання стратегії розвитку єврорегіону та здійснення фінансування спільних проектів через 
програми ЄС, координація транскордонної діяльності.  

Так, у 2004 р. в єврорегіоні «Сільва-Нортіка» здійснено 22 малих проекти, на які виділено за програмою 
ІНТЕРРЕГ ІІІ 41,9 тис. євро. Серед цих проектів на особливу увагу заслуговують молодіжні й дитячі проекти, 
наприклад створення єдиної транскордонної системи виховання дітей (транскордонного дитячого садка) і 
навчання молоді745. 
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Також у єврорегіоні почало функціонувати пряме транспортне сполучення на трасі Чеське Будейовіце–
Відень. Вважається, що чисельність пасажирів зростатиме, адже це сполучення використовуватимуть ті, хто 
їздить щодня на роботу з Чехії в Австрію та навпаки746. 

У 1997 р. на чесько-австрійсько-словацькому кордоні створено єврорегіон «Вайнфіртель-Південна 
Моравія-Загор’є» (Поморав’я). Він уключає прикордонні регіони Австрії з такими містами, як Гензендорф, 
Холлабрунн, Корнойбург та Містельбах, і Чехії (прикордонні міста й райони Південної Моравії – Бржецлав, 
Годонін, Зноймо та Брно), а також Словаччини – Братиславський край із містами Братиславою, Малацкі й 
Трнавський край із містами Сеніца та Скаліца, які входять до Західнословацького регіону – Загор’є. 
Прикордонні ріки Марх і Тайя ‒ це природний кордон, який розділяє регіон Вайнфіртель, Південну Моравію 

та Північно-Західну Словаччину. Загалом у єврорегіон «Вайнфіртель-Південна Моравія-Загор’є» входить 
територія 270 муніципалітетів, населення яких сягає 1 млн осіб 747. 

Завданням створення цього єврорегіону було поглиблення трьохсторонніх контактів між державними 
інституціями, розбудова трьохстороннього біосферного заповідника, розвиток транскордонних національних 
парків, ревіталізація та сталий розвиток транскордонних лісів, екологічні дослідження й природоохоронні 
заходи, охорона пам’яток старовини тощо. У єврорегіоні в 1998 р. створено спеціальну установу «Euregio 
Service» для інформування, консультацій і супроводу транскордонних проектів, а також фонд підтримки 
малих проектів748. 

У цьому єврорегіоні успішно розвивається тристороння співпраця в металургійній і деревообробній 
галузях, а також у постачанні електротехнічної продукції та технологій зі збереження навколишнього 
середовища. Прикордонний регіон Нижня Австрія, у якому сконцентровано найбільш важливі австрійські 
регіонально-політичні центри, має найрозвинутішу інфраструктуру в цьому єврорегіоні, адже тут створено 
найсприятливіше інвестиційне середовище (ефективно функціонують міжрегіональні бізнес-парки, центри 
регіонального розвитку). Прикордонний регіон Вайнфіртель (Австрія), порівняно з Південною Моравією 
(Чехія) та західнословацькими територіями, має більші конкурентні переваги. Зараз здійснюється 
інвестиційна програма з будівництва шляхової  інфраструктури, зокрема автомагістралі Вайнфіртель–
Мархфелд, а також Віденської велодороги. Робоча група єврорегіону створила проект «Залізничної 
інфраструктури», який є базовим для інших конструктивних проектів у транспортній сфері. 

Створення в межах єврорегіону бізнес-території невідривно пов’язане з потребами на ринку праці й 
системою навчання. Так, відомий у регіоні Інститут технічних знань, філіали якого розміщені в австрійських 
містах Холлабрунн, Містельбах та Відень, відкрив свої філіали в сусідніх прикордонних регіонах Чехії й 
Словаччини. У вищих навчальних закладах єврорегіону запроваджено нові дисципліни, зокрема 
«міжрегіональна культура», яка пов’язана з вивченням мов сусідів. Усе це сприяє підвищенню кваліфікації 
мешканців регіону, а також створенню нових робочих місць. Чисельність безробітних у прикордонному 
Вайнфіртелі помітно зменшилася, порівняно зі всією Нижньою Австрією. Послуги, які надає ринок праці в 
єврорегіоні, створюють платформу для спільного обміну інформацією та досвідом.  

Природа єврорегіону створила хороші передумови для розвитку природознавчого й «винного» туризму, тому 
що саме Вайнфіртель, Південна Моравія та Західна Словаччина – найбільші виноградні регіони в Центральній 

Європі. Щорічно в єврорегіоні проводять «винні» фестивалі, прогулянки відомими винними льохами. Вайнфіртель 
– це округ, який першим здобув сертифікат кваліфікації з виробництва вин в Австрії. Тут функціонує «Амбер-
Трейл» – у минулому стародавній торговельний шлях, а зараз міжнародна траса «культур», яка перетинає 
єврорегіон. Саме тут прокладено «культурний» шлях від Адріатичного до Балтійського моря через Центральну 
Європу. Молодь єврорегіону, бажаючи якнайшвидше інтегруватися в єдиний простір, навіть створила свій 
Молодіжний парламент єврорегіону, де молоді люди спільно розв’язують свої проблеми.  

Співпраця та обмін досвідом адміністративних органів невеликих прикордонних регіонів, міст і сіл 
сприяє попередженню й подоланню стихійних лих і природних катастроф у єврорегіоні. 

Австрійський регіон Вайнфіртель ‒ член Асоціації європейських прикордонних регіонів, яка здійснює 

реалізацію австрійського проекту регіонів Нижньої Австрії, Верхньої Австрії, Бургенланду та Відня. 
Прикордонний округ Вайнфіртель має досвід реалізації європейського проекту з німецькою федеральною 
землею Саксонія-Анхальт у межах культурного й туристичного співробітництва, а також із польським 
регіоном Велюн та угорським комітатом Баранья

749
.  

На чесько-словацькому кордоні у 2000 р. створено новий єврорегіон «Біле–Бієле Карпати», який 
уключає Чеську Поморавію й Середньословацьку область Словаччини. Загальна площа єврорегіону –     
8465 км². Тут проживає 1,2 млн осіб. Із чеського боку до складу єврорегіону входять окремі общини окресів 
Злін, Всетін, Угерське-Градіште й Кромержіж Злінського краю та Годонін Південноморавського краю. Головні 

сфери діяльності в єврорегіоні – просторове планування території та охорона довкілля, сільське й лісове 
господарство; транспорт, комунікаційна система та технічна інфраструктура; економіка, зайнятість 
населення й розвиток людських ресурсів; соціальне забезпечення та охорона здоров’я мешканців 
прикордоння; навчання, науково-дослідна й культурна сфери; громадський порядок та пожежна безпека; 
еміграційна політика; навчальна, інформаційна й видавнича діяльність; організація транскордонних семінарів 
та конференцій; співпраця з іншими єврорегіонами. Спільні проекти фінансуються в межах операційної 
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програми транскордонного співробітництва Чеська Республіка – Словацька Республіка (2007–2013 рр.). У 
2012 р. розроблено програму активізації співробітництва між Злінським краєм Чехії й Тренчинським краєм 
Словаччини, де на реалізацію спільних малих проектів у 2013 р. виділялося 545 тис. чес. крон

750
. Успішно 

реалізується спільні проекти щодо облаштування та організації нових туристських маршрутів у гірських 
районах Білих Карпат. 

Організаційна структура єврорегіону «Біле–Бієле Карпати» складається з Генеральної Асамблеї – 
найвищого управлінського органу об’єднання. До неї входить голова Генеральної Асамблеї та не більше                
20 членів (однакова кількість членів від чеської й словацької сторін). Функціонує Правління директорів 
єврорегіону, яке складається з 12 членів (по шість від кожної сторони) і Наглядова палата, куди входять                       
чотири члени (по два від кожної сторони).  Правління директорів має робочі групи по вісім членів (по чотири з 
кожної сторони). Наглядова палата теж має робочі групи – програмну (14 членів), виконавчу (14 членів), 

моніторингову (14 членів). Секретаріат єврорегіону очолює директор. Головне завдання Секретаріату – 
допомога у розв’язанні завдань Генеральної Асамблеї

751
.  

«Бескиди» – єврорегіон, розміщений на стику прикордонних територій трьох держав, зокрема в 
прикордонній північно-східній частині Чехії з центром у м. Фрідек-Містек, у північно-західній частині 
Словачини з центром у м. Жиліна та південній частині Польщі з центром у м. Бєльсько-Бяла. Він утворений у 
2000 р. Нині загальна площа єврорегіону становить 6143 тис км², а кількість населення – 1185 тис. осіб

752
.  

До чеської частини єврорегіону входить сім об’єднань общин: Об’єднання міст та населених пунктів 
басейну річки Ондржейніце, Об’єднання міст та населених пунктів басейну річки Муравки, Сілезькі ворота, 
Об’єднання міст та населених пунктів басейну річки Стонавки, Об’єднання міст та населених пунктів околиць 
м. Фрідлант-Бескиди, Мікрорегіон Жерманицька й Терлицька греблі та Об’єднання міст та населених пунктів 
в околицях м. Фрідек-Містек

753
. Загалом членами цього інтеграційного об’єднання є п’ять чеських міст і          

58 чеських прикордонних общин чеських окресів Фрідек-Містек (55 общин), Нові-Йїчин (одна община) та 
Карвіна (дві общини), які займають територію загальною площею 972 км

2
, де проживає 161 тис. осіб. Через 

територію єврорегіону проходить два транс’європейські мультимодальні транспортні коридори – Жиліна–
Чадца–Катовіце–Гданськ і Відень–Братіслава–Жиліна–Львів, що робить територію транскордонного 
об’єднання привабливою для інвесторів та туристів.  

Мета функціонування єврорегіону «Бескиди» – розвиток спільного співробітництва задля рівномірного й 
урівноваженого розвитку регіону, зближення його населення та установ у прикордонних районах, формування 
інтегрованого простору. Співпраця відбувається в таких сферах, як обмін досвідом та інформацією щодо ринку 
праці, територіального планування й будівництва та розв’язання спільних проблем на транспорті, у зв’язку, 
телекомунікаціях, екології та охороні довкілля; співпраця у сфері економіки, торгівлі, малого й середнього 
підприємництва; галузях сільського та лісового господарства й харчової промисловості, галузі туризму, у т. ч. 
іноземного; освіті та охороні спільної культурної спадщини; сфері запобігання й ліквідації наслідків стихійних лих; 
сфері забезпечення безпеки населення та взаємного співробітництва служб спасіння на території єврорегіону.  

Організаційна структура єврорегіону формується Товариством «Регіон Бескиди» (Польща), Асоціаціями 
«Регіон Бескиди» (Чехія), «Регіон Бескиди» (Словаччина) й органами єврорегіону, що включають Президію 
єврорегіону, ревізійну комісію, робочі групи, секретаріат. Президія єврорегіону складається з 5-ти 
представників від кожного товариства, які входять у нього. Із членів Президії обирають Голову терміном на 
один рік, по черзі від кожної сторони, а також два заступники (від останніх сторін). Робочі групи займаються 
опрацюванням концепцій спільних проектів і реалізацією завдань, прийнятих Президією. Робочі групи 
працюють відповідно до прийнятих Президією положень. Секретаріат єврорегіону складають три бюро в 
Бєльсько-Бялій, Жиліні та Фрідек-Містеку. Функції секретаріату полягають в адміністративно-офісному 
забезпеченні діяльності єврорегіону, презентації єврорегіону за його межами, скликанні засідань Президії, 
поданні й підготовці проектів ухвал для Президії, виконанні ухвал Президії

754
. 

Найбільшу кількість транскордонних об’єднань Чехія має на своєму північно-східному кордоні, а саме 
безпосередньо на прикордонні з Польщею. Нині тут функціонує п’ять єврорегіонів: «Глаценсіс», «Прадєд-
Прадзяд», «Сілезія», «Тешинська Сілезія» й «Добрава». 

Першим на чесько-польському кордоні створено єврорегіон «Глаценсіс». Угоду про створення цього 
транскордонного об’єднання підписали 5 грудня 1996 р. Товариство гмін Клодзької землі (Польща) та 
Регіональне товариство у справах межових регіонів Чехії. Із польського боку до складу єврорегіону 
входять 32 польські гміни й такі міста, як Клодзко, Нова Руді та Клодзка Бистишіце. Площа цієї частини 
єврорегіону становить 3099 км², а кількість населення – 525 тис. осіб. Із чеського боку до складу 
єврорегіону входить 84 міста й общини районів (окресів) Краловеградецького, Пардубецького та 
Оломоуцького країв: Градець-Кралове, Трутнов, Рихнов-над-Кнєжноу, Наход, Усті-над-Орліці, Пардубіце, 
Світави, Шумперк і Єсенік, які представляють Регіональну асоціацію єврорегіону чеського прикордоння. 
Площа чеської частини єврорегіону ‒ 1926 км

2
. Тут проживає 578 тис. осіб. Загальна площа єврорегіону – 

5025 км
2
 ( понад 1,1 млн осіб)

755
.  
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Фінансові ресурси на діяльність єврорегіону «Глаценсіс» надходять із таких джерел, як членські внески, 
дотації, подарунки та ін. Обидві сторони мають доступ до інформації щодо користування фондами 
єврорегіону

756
. 

Із членських внесків кошти спрямовуються на утримання структур єврорегіону, національних 
секретаріатів, а також, частково, на оплату робочих груп. Організаційна структура єврорегіону «Глаценсіс» 
дещо відрізняється від інших єврорегіонів, створених за участю чеських прикордонних територій. Найвищий 
управлінський орган в єврорегіоні ‒ Регіональний конгрес, розміщений і на чеській, і на польській стороні. 

Також до органів єврорегіону відносять Секретаріат чеської частини й Секретаріат польської частини, 
Асоціацію прикордонних районів Чехії (Моравії та Клодзької землі) й Асоціацію польських гмін, Ради чеської 
Асоціації та Асоціації Польщі, інформаційні центри єврорегіону, агенцію регіонального розвитку, спільні 
робочі комісії з питань туризму, регіонального розвитку, прикордонних переходів і комунікацій, просторового 
планування, Клодзьку історичну комісію

757
. 

Транскордонне співробітництво в межах єврорегіону «Глаценсіс» розвивається за такими напрямами: 
соціальна сфера (ініціювання створення на прикордонні сусідніх держав нових робочих місць), розвиток 
просторового планування, виявлення та попередження екологічних загроз і стихійних лих, створення 
інформаційної бази (економічної й туристичної) про регіон, обмін групами дітей та молоді, підтримка 
економічних ініціатив тощо. 

2 липня 1997 р. на кордоні Чехії з Польщею створено ще один єврорегіон «Прадєд-Прадзяд». 
Сторонами його є Товариство гмін басейну ріки Особлоги й Туристичне об’єднання Землі Ниської, а також 
Чеське товариство міст і громад окресів (районів) Брунталь Моравсько-Сілезького краю, Єсенік та Шумперк 
Оломоуцького краю Чехії. До складу єврорегіону «Прадєд-Прадзяд» із польської частини ввійшли 12 гмін 
колишнього Опольського воєводства загальною площею 1613 км², де проживає понад 214 тис. мешканців. Із 
чеської сторони до складу єврорегіону ввійшли общини трьох окресів (районів): Брунталь, Єсенік і Шумперк. 
Пізніше відбулося розширення складу цього локального інтеграційного утворення завдяки збільшенню 
чисельності громад із польського боку. Нині загальна площа території чеської сторони становить 1900 км², 
тут проживає 133 тис. осіб. Польська частина займає площу 5486 км

2
 із 738 тис. жителів. Нині загальна 

площа єврорегіону – 7386 км
2
, на ній проживає 871 тис. мешканців. До  складу єврорегіону нині входить              

108 громад, із них 74 ‒ чеські. 

Основна мета діяльності єврорегіону – це ініціювання створення нових пунктів перетину кордону, 
охорона довкілля й запобігання екологічним загрозам, ефективне планування й використання простору 
прикордоння, співпраця у сфері туризму, культурного обміну та збереження культурно-історичної спадщини, 
співпраця в ліквідації пожеж і катастроф, у галузі соціальної й гуманітарної допомоги, розвиток контактів 
мешканців єврорегіону. Центральний офіс чеської частини єврорегіону розміщений у м. Брунталь (Чехія), а 
польської – у повітовому місті Пруднік

758
. Для подальшого розвитку чесько-польського співробітництва в 

єврорегіоні прийнято новий документ «Стратегія розвитку чесько-польської співпраці на 2014–2020 рр.», у 
якій окреслено подальші шляхи й напрями розвитку співробітництва між польськими та чеськими 
прикордонними територіями, що входять до складу цього єврорегіону.  

Єврорегіон «Сілезія» – третє за часом створення транскордонне об’єднання на чесько-польському 

кордоні. Угоду про його створення підписано 20 вересня 1998 р. представниками Товариства гмін басейну 
ріки Верхній Одер і представниками Товариства чесько-польської співпраці Опавської Сілезії. Із чеського 
боку до складу єврорегіону спочатку входили території шести громад загальною площею 222 км² із 
населенням 119 тис. осіб, із польського – 14 гмін (загальна площа – 1247 км² і населення ‒ 240 тис.). Пізніше 

відбулося розширення складу єврорегіону й загальна площа території зросла до 2740 км
2
, де нині проживає 

778 тис. осіб. У складі єврорегіону перебуває 76 чеських і 19 польських общин. Із чеського боку в єврорегіон 
входять майже всі общини окресу Опава й частина общин окресів Брунталь, Нові-Йїчин й Острава-мєсто 
загальною площею 1240 км

2 
із населенням близько 500 тис. (рис. 17.15). Центр чеської частини єврорегіону 

розміщений у м. Опава
759

. Організаційна структура єврорегіону як у чеській, так і в польській частинах 
складається із секретаріату, ревізійної комісії, ради й зборів громад. Загальний керівний орган єврорегіону – 

Президія, яку очолює голова. Також функціонують робочі групи з певних напрямів співробітництва. 
На території цього єврорегіону розміщено 21 пункт перетину кордону, у тому числі три ‒ загального 

користування, один – залізничний та 17 ‒ так звані пункти перетину малого руху через кордон.  
Мета створення єврорегіону «Сілезія» – здійснення спільних заходів для рівномірного й збалансованого 

розвитку сусідніх прикордонних регіонів і взаємне наближення мешканців, а також установ та закладів, 
розміщених по обидві сторони кордону, через покращення рівня життя громадян, котрі мешкають у 
єврорегіоні; спільна підтримка інвестицій та економічних проектів; проведення професійних курсів навчання й 
спеціальних програм для подолання безробіття; підтримка ідеї європейської єдності; співпраця та обмін 
громадськими, науковими, мистецькими чи професійними групами, обмін молоді; покращення стану 
довкілля; взаємна допомога у випадку технологічних і природних катастроф; розвиток координованого 
транскордонного просторового планування й економічної співпраці; розбудова й пристосування 
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інфраструктури до потреб руху через кордон і регіонального руху; створення комплексної інформаційної 
системи задля обміну інформацією про єврорегіон

760
. 

 

 
 

Рис. 17.15. Чеські общини, які є членами єврорегіону «Сілезія» 
Джерело : http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/t/7B00281DA2/$File/13720509.pdf. 

  
22 квітня 1998 р. підписано угоду про створення ще одного чесько-польського єврорегіону «Тешинська 

Сілезія» (пол. ‒ Euroregion Śląsk Cieszyński, чес. Euroregion Těšínské Slezsko). Із чеської сторони її підписали 

Регіональне товариство чесько-польської співпраці, а з польської – Товариство розвитку й регіональної 
співпраці «Ольза». До складу єврорегіону «Тешинська Сілезія» з чеського боку входять Асоціація міста 
Яблунков, Асоціація району Карвіна, Рада регіонального розвитку й регіональної співпраці (центральний 
офіс якої розміщений у чеському місті Тршинець), а також Польське товариство регіонального розвитку та 
регіональної співпраці «Ольза». Загалом єврорегіон об’єднує території 62 общини по обидва боки кордону (із 
них 46 – чеські). Із  чеського боку до складу об’єднання входять усі общини окресу Карвіна й частина 

прикордонних общин окресу Фрідек-Містек Моравсько-Сілезького краю. 
Єврорегіон розміщений у північно-східній частині Чехії та південній частині Польщі. Загальна площа 

єврорегіну ‒ 1469 км², тут проживає понад 650 тис. населення (більше 360 тис. осіб – на чеській стороні). Ріка 

Олже (Ольза), на якій розміщені прикордонні міста Чеські-Тешин (чеське) та Чешин (польське), розмежовує 
дві суміжні частини єврорегіону, які простягаються від м. Богумін до Греава (Чехія), а також від м. Ястшембе-
Здруй до Істебна (Польща). Саме тут проходять важливі транспортні шляхи, що з’єднують Північну та 
Південну Європу. У єврорегіоні розміщено багато прикордонних переходів різних категорій (шість 
автомобільних переходів, три залізничних, три туристичних та вісім переходів, що підлягають спеціальному 
регулюванню). У цьому єврорегіоні розміщено один із найбільших прикордонних переходів на чесько-
польському кордоні – Хотежбуц–Тешин–Чешин-Богушовіце. Крім того, у єврорегіоні сформувалося багато 
важливих промислових центрів, наприклад Ястшембе-Здруй (Польща) й Гавіржов (Чехія). Транскордонне 
об’єднання «Тешинська Сілезія» відоме своїми туристичними осередками – Королівський палац у Фріштаті 
(Чехія), Ротонда Св. Миколая (Польща), найбільшим у регіоні польським курортом із цілющими водами 
«Устронь-спа» (м. Устронь), чеським рекреаційним комплексом – «Карвіна-спа Дарков», а також 
велосипедними, історико-архітектурними стежинами

761
. 

Мета функціонування єврорегіону ‒ обмін досвідом та інформацією про розвиток регіону й ринок праці, 

розв’язання спільних проблем у сфері транспорту, комунікацій і зв’язку, безпеки громадян; проведення 
екологічних заходів та охорони природного середовища, співпраця в межах просторового планування, у 
галузі запобігання та боротьби із наслідками стихійних лих, в економічній і торговельній діяльності; розвиток 
туризму; покращення умов перетину кордону; проведення освітніх, культурних та спортивних заходів; 
культурний обмін і збереження спільної культурної спадщини; спільна співпраця рятувальних гірських служб 
на території єврорегіону; співпраця між чесько-польськими навчальними закладами й молоддю

762
. 

Одним із наймолодших і найменших єврорегіонів за розмірами території, сформованих на чеському 
прикордонні, є чесько-польський єврорегіон «Добрава», створений 25.01.2001 р. на пограниччі Нижньої 
Сілезії (Польща) й чеського окресу Наход Краловеградецького краю. До складу єврорегіону з польської 
сторони входять території повітів Валбжих, Свідніца та Дзєржоньов, гмін Глушиця, Мєрошов і Валім, місто 
Єдліна Здруй та Регіональне товариство об’єднаних ініціатив PRO-EURO з Валбжиха. Члени єврорегіону з 
чеського боку – місто Межімєсті й прикордонні общини. Це польські та чеські території, які не ввійшли до 

складу єврорегіону «Глаценсіс».  
Основні організаційні структури єврорегіону ‒ Рада, Президія, секретаріат і робочі комісії. Головними 

цілями функціонування регіону стали економічне співробітництво, розвиток міського планування, розвиток 
соціальної сфери й інфраструктури, охорона довкілля та розв’язання проблем безробіття. Співпраця між 
чеськими й польськими партнерами розвивається на основі проведення різноманітних заходів, зустрічей, 
виставок тощо.  
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Отже, транскордонне співробітництво прикордонних регіонів Чехії, яке спрямоване на координацію 
взаємних зусиль, розвивається доволі динамічно. Свідчення цього ‒ успішне здійснення в межах                          

14 єврорегіонів узгоджених заходів у різних сферах життя суспільства відповідно до національних 
законодавств і норм міжнародного права. Цей факт також вплинув на поглиблення співробітництва Чехії з 
ЄС через інтеграцію її прикордонних регіонів. Окрім того, транскордонна діяльність ЧР сприяла не тільки 
прискоренню соціально-економічного зростання прикордонних регіонів, а й розвитку міжнародних зв’язків у 
туристичній та рекреаційній сферах, охороні довкілля, а також формуванню експортної спеціалізації регіонів. 

 
17.4. Українсько-чеські відносини 

 
17.4.1. Двостороння співпраця в політичній сфері 

 
Історія українсько-чеських відносин сягає раннього середньовіччя. Відомо, що київський князь 

Володимир Великий одружився з чешкою, а дочка князя Галицького й Чернігівського Ростислава 
Михайловича Кунгута (Кунігунда) Ростиславна (1245–1285 рр.) була другою дружиною (з 1261 р.) чеського 
короля Отакара ІІ з династії Пржемисловичів. Поразка чехів у битві на Білій горі (1620 р.) призвела до 
значної еміграції населення з чеських земель на територію сучасної України. Одним із перших чехів, який 
залишив визначальний слід в історії України, був гетьман та автор першої української конституції Пилип 
Орлик. У першій половині ХVІІІ ст. почалося переселення чехів з Австрійської імперії на територію України. 
Зокрема, за часів Катерини ІІ чехів запрошували на Кримський півострів для його заселення. Період 
відродження слов’янських народів (кінець XVIII – друга половина ХІХ ст.) ознаменований небувалим 
посиленням взаємного інтересу до народних звичаїв, фольклору, літератури чеського й українського народів. 
На Слов’янському з’їзді в Празі в 1848 р. т. зв. «українське питання» вперше винесено на розгляд 
міжнародного форуму. У 1876 р. у Празі побачило світ перше не піддане цензурі видання шевченківського 
«Кобзаря». Проте чеські-українські контакти на цьому етапі історичного розвитку були обмеженими й 
малоактивними, окрім тих територій, які входили до складу Австрійської імперії.  

Другий, більш масовий етап чеської колонізації в Україні розпочався в другій половині XIX ст. Після 
скасування кріпосного права впродовж 1860–1870-х років виникли перші чеські поселення, переважно у 

Волинській губернії. Деякі чеські поселення також з’явилися в Подільській і Таврійській губерніях. Із 1870 р. 
чеські переселенці на Волині приймали російське підданство й отримували право організовувати окремі 
общини та волості. Уряд Російської імперії гарантував їм свободу віросповідання й звільняв на п’ять років від 
будь-яких платежів і податків, а також військової служби. За переписом 1897 р., на території України 
проживало понад 36 тис. чехів. Більшість із них (27 670 осіб) мешкали на території Волинської губернії. Чехи 
також проживали на землях Київської, Подільської, Таврійської й Херсонської губерній. Найбільша 
концентрація чехів ‒ у Дубенському повіті Волинської губернії (5,3 % усього населення)

763
. Вони переважно 

проживали в сільській місцевості (97 % усіх чехів) і займалися сільським та лісовим господарством.  
У період між Першою й Другою світовими війнами десятки тисяч українців знайшли притулок у 

Чехословаччині та отримали широкі можливості для реалізації своїх національних потреб. На території Чехії 
друкували українські газети, часописи, діяли видавництва, середні й вищі навчальні заклади, музеї, товариства 
тощо. Водночас на території України проживало понад 50 тис. чехів, переважно на Волині. За часів радянської 
влади внаслідок різних обставин чехи мігрували та оселялися в різних куточках України, зокрема на Одещині, 
Донбасі. У 1947 р. після угоди між СРСР і Чехословаччиною почалося переселення чехів на історичну 
батьківщину, унаслідок чого виїхало близько 40 тис. осіб (переважно з Волині й Закарпаття). У Чехії їх 
розселяли переважно в судетських районах, де до депортації проживало німецьке населення. Після Другої 
світової війни за соціалістичних часів українсько-чеські контакти продовжували розвиватися.  

Досить тісні історичні зв’язки українського та чеського народів дали змогу Україні й Чехословаччині, а 
згодом і Чеській Республіці налагодити плідний діалог та тісне співробітництво на новому етапі їхнього 
розвитку. Для всебічного взаємовигідного співробітництва між Україною й Чеською Республікою нині є широкі 
можливості, зумовлені багатьма об’єктивними факторами: глибокими історичними та культурними зв’язками, 
традиційно дружніми й партнерськими політичними відносинами, торговельно-економічними контактами і 
взаємодоповнюючим характером національних економік, спільними регіональними інтересами, існуванням 
української національної меншини в Чехії та чеської – в Україні. Згідно з переписом населення 2001 р., в 
Україні проживало  5917 осіб, які своєю національністю вважали чеську. Це майже у два рази менше, ніж за 
переписом 1989 р., що зумовлено виїздом чехів на свою історичну Батьківщину через низку політичних, 
економічних та інших причин. За оцінками, нині на території України проживає близько 10 тис. чеських 
земляків (краян), із яких близько третини вважають чеську мову рідною. Більшість чехів мешкає в містах і 
найбільше їх зосереджено в Житомирській області (понад 1,8 тис. осіб)

764
. 

Україна однією з перших держав світу встановила з Чеською Республікою дипломатичні відносини                
1 січня 1993 р., відразу після розпаду Чехословаччини й утворення Чехії як самостійної держави. Нині 
функціонує Посольство України в ЧР (м. Прага) і Консульство України в м. Брно. Відповідно, у Києві 
розміщено посольство Чеської Республіки в Україні, а також функціонують Генеральні консульства Чеської 
Республіки в Донецьку та Львові. 
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Новітня історія українсько-чеських відносин, яка почала свій відлік із 1993 р., із самого початку 
характеризувалася динамічним розвитком співробітництва в політичній, економічній та культурній сферах, 
активним формуванням належної договірно-правової бази, розвитком неформальних міжлюдських контактів. 
Чехія об’єктивно зацікавлена в стабільному розвитку незалежної демократичної України й економічному 
співробітництві з нею, адже Україна залишається стратегічним транзитним шляхом до ринків країн СНД. Із 
березня 1994 р. започатковано двосторонні контакти на високому рівні, коли відбувся офіційний візит Міністра 
закордонних справ України А. М. Зленка до Чеської Республіки. У квітні 1995 р. під час офіційного державного 
візиту Президента України Л. Д. Кучми до Чехії було підписано міждержавний Договір про дружні відносини та 
співробітництво, що значно посприяло розширенню двосторонніх контактів між країнами. Почала діяти спільна 
комісія з питань торговельно-економічного співробітництва. Підтримка Чеської Республіки нерідко була 
важливим фактором у розв’язанні нашою країною багатьох зовнішньополітичних та внутрішньоекономічних 
завдань. Зокрема, потрібно наголосити, що Україна стала членом Ради Європи під час головування в цій 
організації у 1995 р. Чеської Республіки, у тому числі й завдяки її активній підтримці. Партнерський потенціал 
Чехії особливо зріс останнім часом. Це пов’язано, передусім, із завершенням формування нею політичної, 
економічної та соціальної систем, у результаті якого чеське суспільство остаточно перейшло від фази 
трансформації до стабільного демократичного функціонування, а також із суттєвим посиленням міжнародного 
впливу й авторитету цієї країни. 

Після того, як у 1995 і 1997 рр. відбувся обмін державним візитами президентів України та Чехії, 
політичні контакти між двома країнами на високому рівні певною мірою втратили свою динаміку. Це 
пояснюється як суб’єктивними, так і об’єктивними причинами, причому як з української, так із чеської 
сторони. Цілком логічно, що в цей найбільш відповідальний період своєї підготовки до членства в 
Європейському Союзі та НАТО Чехія зосередилася саме на цих пріоритетних зовнішньополітичних 
напрямах

765
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Останні роки показали, що обидві держави зацікавлені розвивати активний міждержавний діалог на всіх 
рівнях і здійснюють конкретні кроки для того, щоб відновити й поглибити втрачені контакти. У міру того, як 
членство в Європейському Союзі для Чеської Республіки ставало реальністю, у цій країні посилювалось 
усвідомлення необхідності більш чітко сформулювати свої інтереси в Східній Європі, зокрема стосовно 
України. З іншого боку, Україна також почала більш усвідомлено розглядати відносини з країнами 
Центрально-Східноєвропейського регіону не лише щодо важливості двосторонньої, а й у контексті реалізації 
своєї євроінтеграційної політики. Новий імпульс українсько-чеським відносинам дав офіційний візит до Чехії 
23–24 квітня 1994 р. міністра закордонних справ України А. М. Зленка. Досягнуте сторонами взаєморозуміння 
з більшості питань двосторонніх відносин та міжнародної політики відкрило можливість для повної реалізації 
існуючого потенціалу співробітництва. Можна стверджувати, що саме цей візит започаткував якісно новий 
етап у двосторонніх відносинах з урахуванням нових міжнародних реалій, пов’язаних переважно зі вступом 
Чехії до Європейського Союзу та набуттям нею членства в НАТО. Протягом 1993–1999 рр. тривав постійний 
українсько-чеський діалог державних діячів, урядовців, відбувався обмін офіційними й неофіційними 
делегаціями. Укладалися договори та угоди, підписувалися протоколи й декларації, якими регулювалися 
двосторонні відносини та співробітництво. Протягом цього періоду в українсько-чеському міждержавному 
співробітництві переважали два складники – політичне й торговельно-економічне співробітництво.  

Особливої динаміки українсько-чеські контакти набули після того, як у липні 1997 р. відбувся державний 
візит Президента Чехії В. Гавела до Києва. За результатами переговорів підписано угоди про повітряне 
сполучення, про співробітництво в галузі ядерної енергетики, про співробітництво в боротьбі проти 
організованої злочинності, тероризму та незаконного обігу наркотиків. Протягом 1997 р. відбувся черговий 
раунд політичних консультацій між міністерствами закордонних справ двох країн. У березні 1999 р. Верховна 
Рада України ратифікувала Конвенцію між Урядами України й Чеської Республіки про уникнення подвійного 
оподаткування та попередження податкових ухилянь щодо податків на доходи й майно. 

Офіційний візит до Чехії у 2003 р. Міністра закордонних справ України А. М. Зленка започаткував якісно 
новий етап у двосторонніх відносинах з урахуванням членства Чехії в ЄС і НАТО. Як зазначалось у схваленій 
Парламентом Чеської Республіки Концепції зовнішньої політики, Чехія розглядала на той час Україну як 
важливу європейську країну, від якої залежить стабільність у Центральній та Східній Європі, високо 
оцінювала її політику на євроатлантичному напрямі. Вона докладала значних зусиль для розширення 
взаємовигідного українсько-чеського економічного співробітництва. 

Із підписанням у квітні 2004 р. Угоди про приєднання до Європейського Союзу Чехія вступила в новий 
етап свого розвитку. Ця країна отримала змогу дедалі більш відчутно впливати на формування європейської 
політики. Безперечно, Чехія, яка має багатий досвід у сфері побудови демократичного правового суспільства й 
ринкової економіки, адаптації політичного, правового та економічного життя до європейських стандартів, 
відіграватиме провідну роль у виробленні й практичній реалізації «східного вектора» спільної зовнішньої та 
безпекової політики Євросоюзу, у тому числі й стосовно України

766
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У листопаді 2003 р. Чехія успішно впоралася зі складним і почесним завданням – проведення зустрічі глав 
держав та урядів країн – членів НАТО. Празький саміт став значною віхою в історії Північноатлантичного 
альянсу, започаткувавши в ньому необхідні трансформаційні процеси. Протягом кількох місяців, коли 
євроатлантичне партнерство було піддано випробуванню в питанні підтримки військового втручання в Іраку, 
Чеська Республіка проявила себе послідовним, передбачуваним і надійним союзником, який усіляко сприяв і 
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сприяє тому, щоб НАТО й надалі залишалося ключовим фактором трансатлантичного співробітництва у 
сфері безпеки. У цьому контексті варто зазначити, що у схваленій у березні 2004 р. урядом Чеської 
Республіки Концепції зовнішньої політики країн на період 2003–2006 рр. наголошувалося на підтримці 
чеською стороною подальшого розширення співробітництва між НАТО та Україною

767
.  

Також значні можливості для взаємовигідного двостороннього співробітництва, виходу на ринки третіх 
країн може запропонувати чеська економіка. Ураховуючи той факт, що, починаючи з 1999 р., приріст ВВП 
країни постійно досягає показника 2,4–2,6 %, а також високий рівень відкритості чеської економіки (питома 
вага експорту в структурі ВВП становить майже 60 %), слід констатувати, що вона вже нині може впоратися з 
конкурентним тиском ЄС

768
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Протягом цього періоду українсько-чеське співробітництво було достатньо активним, але не 
безпроблемним, що пов’язано з підготовкою Чехії до вступу в ЄС та  денонсуванням Чехією деяких 
двосторонніх угод в економічній сфері. Українсько-чеські політичні контакти стали більш активними вже в 
перші роки після подій 2004–2005 рр. в Україні.  

У травні 2004 р. в Зальцбурзі в рамках неформального саміту президентів країн Центральної Європи 
відбулася перша зустріч Президента України Л. Кучми з  Президентом Чеської Республіки В. Клаусом. Під 
час неї зустрічі керівників урядів Вишеградської четвірки в Словаччині 25 червня відбулася двостороння 
зустріч Прем’єр-міністрів України та Чехії (В. Януковича й В. Шпідли). Свідченням позитивних тенденцій в 
українсько-чеських відносинах стала також активізація контактів на міжвідомчому рівні. Так, Чеську Республіку у 
2005 р. відвідали з візитами Міністр аграрної політики України С. Рижук, голова Держкомкордону М. Литвин. 
Відбулася низка робочих консультацій на міжвідомчому рівні, а також двосторонній «круглий стіл» із питань 
міграції, у якому брали участь представники Адміністрації Президента, Міністерства закордонних справ, 
Міністерства внутрішніх справ, Держкомміграції, Деркомкордону України тощо

769
.  

Українсько-чеські відносини набули якісно нового змісту у 2007 р. після зустрічі Міністра закордонних 
справ України А. Яценюка з Надзвичайним і Повноважним Послом Чеської Республіки в Україні Карелом 
Штіндлом, який завершував свою дипломатичну місію в нашій державі. Заявлено, що цей період позначений 
надзвичайно важливими подіями у внутрішньополітичному та зовнішньополітичному житті двох країн. Чехія, 
зокрема, підтримувала курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, вступ до СОТ, сприяла 
розвиткові співробітництва у форматі «Вишеградська четвірка + Україна». 

У січні 2007 р. Міністр закордонних справ України Борис Тарасюк та глава закордонного відомства Чехії 
Карел Шварценберг підписали Спільну заяву про співробітництво з реалізації Плану дій Україна–ЄС та 
Плану консультацій між МЗС України й МЗС ЧР на 2007–2008 рр. Документи підписано за результатами 
переговорів офіційних делегацій МЗС України та Чеської Республіки. Сторони висловили обопільну 
зацікавленість у продовженні повномасштабного двостороннього політичного діалогу. 

Протягом 2008–2012 рр. відбулися візити та зустрічі на міжурядовому й міжпарламентському рівнях, що 
сприяли розширенню двостороннього співробітництва між Україною та Чехією в різних сферах. Особливо 
насиченими політичні контакти між Україною й Чехією були у 2008–2009 рр. Динаміка дещо знизилася через 
виборчі кампанії у 2010 р. як в Україні, так і в Чехії. Незважаючи на відсутність спільного кордону, ЧР 
постійно приділяла Україні велику увагу, традиційно проявляла зовнішньополітичну активність щодо 
підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України й підтримку демократичних процесів і програм 
розвитку нашої держави. Нині двосторонні відносини потребують оновлення з огляду на політичні зміни, які 
відбулися в обох країнах. 

Важливе значення для інтенсифікації українсько-чеських відносин мав офіційний візит в Україну 
Президента Чеської Республіки Мілоша Земана 20–22 жовтня 2013 р., під час якого відбулися переговори 
Президента України В. Януковича з Мілошом Земаном та зустрічі з Прем’єр-міністром України М. Азаровим і 
Головою Верховної Ради України В. Рибаком. Під час переговорів і зустрічей обговорювали широке коло 
актуальних питань розвитку українсько-чеських відносин, двостороннього економічного співробітництва, а 
також тематику європейської інтеграції України в контексті забезпечення результативності Вільнюського саміту 
ініціативи «Східне партнерство» (листопад 2013 р.). Візит сприяв покращенню українсько-чеських відносин, 
розширенню ділових контактів й активізації інвестиційної співпраці з чеською стороною. Також підписано низку 
двосторонніх документів щодо співпраці в податковій, військово-технічній та міграційній сферах. Президенти 
обох країн узяли також участь у роботі двох українсько-чеських бізнес-форумів у Києві й Донецьку, які дадуть 
змогу відкрити нові можливості для співпраці представників ділових кіл обох країн. 

Політичне співробітництво на рівні глав держав між Україною та Чехією протягом 1993–2013 рр. було не 
дуже інтенсивним. Відбулося всього два державних й один робочий візит  президентів України до Чехії           
(1995 р., березень 2009,  травень 2009 р.) і три державних візити президентів Чехії в Україну (1997, 2005, 
2013 рр.), чотири робочих зустрічі президентів обох країн. Більш інтенсивним було політичне співробітництво 
на рівні урядових делегацій та зустрічей глав урядів обох держав. Передбачається, що політичний діалог на 
найвищому рівні та українсько-чеське стратегічне партнерство між двома країнами більш інтенсивно 
продовжуватиметься в майбутньому.  
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Динамічно продовжує наповнюватися й договірно-правова база двосторонніх українсько-чеських 
відносин, яка на сьогодні включає понад 70 міждержавних договорів, угод та протоколів. Основні з них такі: 

1. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх 
справ Республіки Чехії (06.09.1993 р.).  

2. Угода між Урядом України й Урядом Чеської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій 
(17.03.1994 р.). 

3. Угода між Урядом України й Урядом Чеської Республіки про торговельно-економічні зв’язки та 
науково-технічне співробітництво (17.03.1994 р.). 

4. Договір про дружні відносини й співробітництво між Україною та Чеською Республікою (25.07.1996 р.) 
5. Протокол між Кабінетом Міністрів України й Урядом Чеської Республіки про надання кредитів для 

фінансування експорту товарів та послуг із Чеської Республіки в Україну (19.09.1997 р.). 
6. Конвенція між Урядом України й Урядом Чеської Республіки про уникнення подвійного 

оподаткування та попередження податкових ухилянь стосовно податків на доходи й майно (30.06.1997 р.). 
7. Угода щодо взаємного працевлаштування громадян Чеської Республіки та громадян України 

(04.02.1997 р.). 
8. Договір між Україною та Чеською Республікою про правову допомогу в цивільних справах 

(28.05.2001 р.). 
9. Угода між Кабінетом Міністрів України й Урядом Чеської Республіки про економічне, промислове та 

науково-технічне співробітництво (15.04.2004 р., ратифікована 24.04.2006 р.) тощо
770

. 
У 2004 р. відбувся обмін ратифікаційним грамотами до надзвичайно важливого міждержавного 

Договору про соціальне забезпечення, який набув чинності 1 квітня 2004 р., а також підписано 
Адміністративну угоду до згаданого документа, котрий дав змогу забезпечити належний соціальний захист 
для тих громадян України, які працюють або проживають у Чеській Республіці. Підписано також міжурядову 
Угоду про захист таємної інформації, що відкриває шлях до тіснішого співробітництва двох країн, зокрема у 
військово-технічній сфері. 

Чеська сторона підтримує прагнення України набути асоційованого статусу в Європейському Союзі. 
Чеська Республіка неодноразово висловлювала підтримку євроінтеграційним прагненням України, 
наголошуючи, що твердо дотримується позиції, згідно з якою ЄС має бути відкритим для всіх європейських 
держав за тієї умови, що організація їхнього політичного та економічного життя відповідає визначеним 
критеріям. Така підтримка під час відповідних двосторонніх зустрічей підтверджена ще раніше Президентом 
Чеської Республіки В. Клаусом та міністром закордонних справ Ц. Свободою. Наприкінці 2002 р. 
незалежними чеськими  аналітиками підготовлено документ «Елементи стратегії ЄС щодо України: чеський 
погляд». Цей документ, хоча й не має офіційного характеру, однак дає певне уявлення про оцінку в колах 
провідних чеських аналітиків перспектив євроінтеграції України. У ньому, зокрема, зазначається, що 
Європейський Союз має спробувати визначити процедурні, формальні та часові рамки, які б ураховували 
висловлене Україною бажання стати членом ЄС, причому ці рамки повинні передбачити набуття Україною 
асоційованого статусу в ЄС або статусу стратегічного партнера, що надавало б можливість підготувати ґрунт 
для набуття нею повноправного членства в більш віддаленій перспективі

771
. 

Цікавою є також думка про те, що Чехія могла б більш активно залучатися до співробітництва ЄС з 
Україною, ураховуючи, що українсько-чеські відносини, на відміну від  українсько-польських, не переобтяжені 
історичними проблемами, а тому Чехія могла б стати кращим посередником між Україною та ЄС, ніж 
Польща.  

Крім того, є всі підстави сподіватися, що Чехія, як і інші нові члени ЄС, внесе свіжий струмінь у дискусію 
щодо вироблення нової концепції подальшого розвитку відносин ЄС з Україною. Чеські представники 
висловлюють готовність передати українській стороні набутий досвід участі в спільній зовнішній та політиці 
безпеки ЄС, інституційному забезпеченні європейської інтеграції, наближенні національного законодавства 
до правових норм Європейського співтовариства і практичного застосування цих норм у політичному, 
економічному та соціальному житті суспільства, організації переговорного процесу з ЄС, ефективного 
використання коштів відповідних програм і фондів ЄС, запровадження євроінтеграційних навчальних 
програм для співробітників органів державного управління та місцевого самоврядування тощо. Слід 
очікувати, що Чехія й надалі продовжуватиме надавати активну підтримку євроінтеграційним прагненням 
України й сприятиме поглибленню співробітництва між Україною та ЄС у різних сферах у форматі ініціативи 
ЄС «Східне партнерство».  

Отже, українсько-чеські відносини характеризувалася динамічним розвитком співробітництва в 
політичній, економічній і культурній сферах, активним формуванням належної договірно-правової бази, 
розвитком неформальних міжлюдських контактів і міжрегіонального співробітництва. Важливим фактором у 
розв’язанні нашою країною багатьох зовнішньополітичних та внутрішньоекономічних завдань є підтримка 
Чеської Республікою євроінтеграційних прагнень України. Чехія відіграє одну з ключових ролей у процесах, 
які відбуваються в Центральній Європі, а тому розвиток відносин із нею на цьому напрямі відчутно впливає 
на активніше залучення України до багатостороннього співробітництва в регіоні. 
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17.4.2. Економічне співробітництво України та Чехії 

 
Один із головних напрямів українського-чеських відносин – розвиток економічного співробітництва в 

різних сферах діяльності. Між Чеською Республікою та Україною останнім часом склалися тісні відносини в 
системі двосторонніх торговельно-економічних зв’язків. Чехія є одним із важливих торговельних партнерів 
України. Починаючи з 1996 р., товарооборот між двома країнами мав постійну тенденцію до зростання, проте 
через економічну кризу відбулось особливо відчутне зниження його обсягів у 1999 р. (69 % до рівня          
1998 р.)
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До часу вступу Чехії до Європейського Союзу показники українсько-чеського торговельно-економічного 
співробітництва постійно зростали, за винятком кризового 1999 р. (табл. 17.10 і рис. 17.16). За обсягом 
товарообігу з Чехією Україна у 2004 р. посідала друге місце серед країн СНД та Балтії (після Російської 
Федерації) і дев’ятнадцяте – серед інших країн, із якими Чехія мала торговельно-економічні зв’язки. Зі свого 
боку, Чехія була 18-ю в списку торговельних партнерів України. У 2004 р. рівень товарообороту між нашими 
країнами вперше за десять років після проголошення суверенітету Чеської Республіки сягнув позначки понад 
1 млрд дол. США, а експорту – понад 600 млн дол. (рис. 17.16). Основними українськими експортерами до 
Чехії були Полтавський та Криворізький гірничо-збагачувальні комбінати, металургійні підприємства ім. 
Ілліча (Маріуполь), «Азовсталь», «Запоріжсталь», Алчевський металургійний завод, корпорація «Інтерпайп», 
хімічні підприємства ВАТ «Стирол» та ВАТ «Рівнеазот», «КриворіжНДІБудмаш», «УкрграфітПВП», АТ 
«Дніпрошина» й ін. На ринку авіаперевезень успішно працювала компанія «Аеросвіт», яка має своє 
представництво в Чехії (єдине реально діюче на той час офіційне представництво українських фірм у 
Чехії)
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Таблиця 17.10 
Показники українсько-чеських торговельно-економічних  

зв’язків у 1996–2004 рр., млн дол. США* 
 

Показник 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Товарообіг 402,2 423,4 428,7 291,4 379,7 443,1 502,9 609,9 1029,0 

Експорт 177,8 195,9 214,0 172,8 235,9 257,9 289,8 348,2 565,7 

Імпорт 224,3 227,5 214,8 118,6 143,7 185,2 213,1 261,7 463,4 

Сальдо -46,5 -31,6 -0,8 54,3 92,2 72,6 76,7 86,5 102,3 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
Чехія завжди активно підтримувала ідею розширення співробітництва Вишеградської четвірки в нових 

умовах членства країн четвірки в ЄС – насамперед щодо передачі євроінтеграційного досвіду, а також у 
сфері юстиції та внутрішніх справ. Важливою складовою частиною українсько-чеського економічного 
співробітництва була реалізація спільних проектів у сфері інвестування, промислової кооперації, сільського 
господарства. Серед таких проектів – участь чеської сторони в модернізації діючих і спорудженні нових 
українських АЕС, модернізації об’єктів теплоенергетики, транспортного машинобудування, виробництво в 
Україні за допомогою сучасних технологій шин для колісної техніки, співробітництво у вирощуванні, 
переробці ріпаку та подальшому виробництві з нього в Україні біопалива. Надзвичайно важливим кроком у 
поглибленні торговельно-економічних відносин та в системі приєднання України до СОТ стало підписання в 
березні 2003 р. українсько-чеського Протоколу про доступ на ринки товарів та послуг. 
 

 
 

Рис. 17.16. Динаміка українсько-чеської торгівлі в 1996–2004 рр. 

 
Більшість статей експорту України до Чехії у 2004 р. становили мінеральна сировина (58 %), 

напівфабрикати (22 %), мінеральне паливо (8 %), машини та обладнання (4 %), хімікати (4 %), різні 
промислові вироби (2 %), сільгосппродукція (1 %). Причому обсяги експорту цих товарів постійно зростали 
(табл. 17.11). Проте українським підприємствам не вдалося використати всі потенційні можливості щодо 
збільшення експорту товарів до Чехії через уведення чеською стороною у 2003 р. квот на імпорт українського 
гарячекатаного прокату (80 тис. т на рік) і дискримінаційного 16 % мита на імпорт українського нітрату 
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амонію. Унаслідок запровадження цих обмежень у 2003 р. український експорт гарячекатаного прокату до 
Чехії зменшився (порівняно з аналогічним періодом 2002 р.) на 5,1 млн дол. США, а нітрату амонію – на         
1 млн дол. США
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Таблиця 17.11 
Товарна структура зовнішньої торгівлі України  

з Чеською Республікою у 2003–2004 рр., млн дол. США* 
 

Назва груп товарів 
Товарообіг Експорт до Чехії Імпорт із Чехії Сальдо 

2003 р. 2004 р. 2003 р. 2004 р. 2003 р. 2004 р. 2003 р. 2004 р. 

Усього 609 934 1 029 017 348 217 565 664 261 717 463 353 86 500 102 311 

Продовольчі товари й жива 
худоба 

  16 185    19 089    4 946     4 882   11 239   14 207 -6 293 -9 325 

Напої й тютюн        294     1 672       68       133       226    1 539   -158 -1 406 

Сировина, за винятком палива 206 054  322 130 200 271 314 436    5 783    7 694 194 488 306 742 

Мінеральне паливо, масла й 
прирівняні до них матеріали 

  29 500   43 136  28 710   42 385      790      751  27 920  41 634 

Тваринне, рослинне масла, 
жири та віск 

           6        443            3      404          3        39            0       365 

Хімікати й прирівняні  
до них вироби 

  56 628   95 826  13 049  23 851   43 579  71 975 -30 530 -48 124 

Напівфабрикати 146 165  238 606  77 857 156 857   68 308  81 749    9 549  75 108 

Обладнання, машини, 
транспортні засоби 

127 572   269 543  15 525  13 266 112 047 256 277 -96 522 -243 011 

Різні промислові вироби    27 530    38 572   7 788   9 450   19 742  29 122 -11 954  -19 672 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
У цей період із Чехії до України імпортуються машини й обладнання – 43 %, напівфабрикати – 26 %, 

хімікати – 17 %, різні промислові вироби – 8 %, продукція сільського господарства – 4 %, сировина – 2 % 
(рис. 17.17). Протягом цих років активізували свою роботу українсько-чеська Комісія з питань торговельно-
економічного співробітництва (8-ме засідання Комісії проведено 15–16 квітня 2004 р. у м. Київ) та Робоча 
група з питань двосторонньої торгівлі (4-те засідання проведено в м. Києві 4–6 червня 2003 р.)
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Рис. 17.17.  Товарна структура імпорту чеської продукції в Україну у 2004 р. 

 
Важливим кроком у напрямі поглиблення двостороннього торговельно-економічного співробітництва 

стало підписання в березні 2003 р. українсько-чеського Протоколу з доступу на ринки товарів та послуг у 
рамках процесу приєднання України до СОТ. Чехія була зацікавлена у введенні в експлуатацію 
нафтопроводу «Одеса–Броди» й готова вкладати туди свої інвестиції
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Після вступу Чеської Республіки в ЄС у 2004 р. українсько-чеські торговельно-економічні зв’язки 
розвивалися динамічно. У 2011 р., за даними Держкомстату України, Чеська Республіка  посідала 25 місце за 
обсягами двосторонньої торгівлі з Україною. Водночас, за даними Чеського статистичного управління, 
Україна за обсягами зовнішньої торгівлі посідала 19 місце серед 234 країн світу, із якими Чехія здійснювала 
економічне співробітництво.   

Динаміка зовнішньоторговельного обороту між Україною та Чеською Республікою після її вступу в ЄС 
протягом 2005–2012 рр. була нестабільною через світову економічну кризу. Після кризового 2009 р., коли 
обсяги загального торговельного обігу товарами й послугами помітно зменшилися, у 2010–2011 рр.  
відбулося зростання до 2133,6 млн дол. (за даними Держкомстату України). Проте у 2012 р. воно 
припинилось і загальний обіг товарами та послугами за 2012 р. склав 2054,7 млн дол. США

777
. 

Після найбільшого спаду торговельних відносин у 1999 р. (табл. 17.10) торговельний оборот торгівлі 
товарами до 2008 р. мав тенденцію до постійного зростання, проте у 2009 р. через кризу в економіці обох 
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країн він скоротився майже у два рази відносно кризового 2008 р. Після 2009 р. він почав знову зростати й, 
за даними Чеського статистичного управління, найбільшого обсягу зовнішньоторговельний оборот між двома 
країнами досяг у 2012 р. – 2844 млн дол. США (табл. 17.12), що є рекордним показником у зовнішній торгівлі 
товарами між двома країнами.  

Таблиця 17.12 
Динаміка товарообігу товарами між Україною та Чеською Республікою  

у 2005–2012 рр., млн дол. США* 
 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Товарообіг 1391,2 1617,3 1891,0 2639,5 1353,4 2024,0 2784,3 2844,2 

Експорт з України до ЧР   689,7   655,2   695,1 1142,5   593,7 1084,6 1410,7 1129,0 

Імпорт із Чехії в Україну   701,5   962,1 1195,9 1497,0   759,7   939,4 1373,5 1715,2 

Сальдо    -11,7 -306,9  -500,8 - 354,5  -166,1   145,2     37,2  -586,2 
* Складено за даними Чеського статистичного управління. 

 
Обсяги експорту українських товарів до ЧР, за даними Чеського статистичного управління, після 

досягнення пікового значення у 2011 р. (1411 млн дол.) у 2012 р. зменшилися на 20 % (табл. 17.12). Однак 
зростання двостороннього товарообігу відбулося виключно за рахунок зростання чеського імпорту. Обсяги 
імпорту чеських товарів до України зросли протягом 2012 р. на 25 %, порівняно з 2011 р., і склали                  
1715,2 млн дол. США

778
. Аналіз товарообігу між Україною й Чеською Республікою показує, що негативне для 

України сальдо торгівлі товарами після вступу Чехії в ЄС було протягом усіх років за даними Державної 
служби України, проте, за даними Чеського статистичного управління, воно було позитивним у 2003, 2004, 
2010 і 2011 рр. У 2012 р. негативне для України сальдо зовнішньоторговельного обороту з Чехією склало 
586,2 млн дол. США (табл. 17.12). Наявність розбіжностей в українських і чеських статистичних даних 
пояснюється помітними відмінностями в методиках ведення обрахувань обсягів двосторонньої торгівлі товарами. 

Структура українсько-чеського товарообміну на сьогодні є асиметричною, а українського експорту до 
Чехії ‒ поступово покращується, що зумовлено поглибленням українсько-чеських відносин у сфері 

промислової кооперації. Нині в структурі двосторонньої зовнішньої торгівлі з українського боку переважають 
товари сировинної групи, які становлять близько 80 % від загальних обсягів українського експорту до Чехії. 
Україна найбільше експортує до Чеської Республіки залізну руду, шлаки й золу, на які у 2012 р. припадало 
56,6 % від усього обсягу українського експорту

779
. За даними Держкомстату України, друге місце за обсягами 

поставок займають електричні машини та устаткування, частка яких має тенденцію до зростання в останні 
роки (із 9,2 % у 2011 р. до 11,4 % у 2012 р.). Вагому частку в структурі українського експорту до Чехії у          
2012 р. займали мінеральне паливо, нафта й продукти її перегонки (9,5 %), чорні метали (7,9 %) та деревина 
й вироби з неї (2,9 %). Серед інших товарів, що експортувалися до Чехії з України, виділяються вироби з 
чорних металів, ядерні реактори, котли, устаткування, залишки й відходи харчової промисловості, папір та 
картон, пластмаси й вироби з них, продукти неорганічної хімії, одяг, жири та олії, різні харчові продукти тощо 
(рис. 17.18). Протягом 2012 р. щодо 17 груп товарів товарної номенклатури відбулося збільшення обсягів 
експорту відносно 2011 р., а стосовно 13 груп – зменшення

780
. Проте збільшення українського експорту 

товарів до ЧР за цими 17 групами не змогло компенсувати зменшення загальних обсягів експортних 
поставок з України до Чехії. Помітно зменшились обсяги експорту залізних руд та концентратів через кризові 
явища в чорній металургії Чехії, що певним чином вплинуло на загальні обсяги експорту українських товарів 
до Чехії.   

 

 
 

Рис. 17.18. Товарна структура українського експорту товарів  
до Чеської Республіки у 2012 р. 

 
Серед основних українських експортерів до Чехії виділяються Криворізький, Інгулецький, Полтавський, 

Південний і Центральний гірничо-збагачувальний комбінати, які постачать залізну руду на чеські металургійні 
підприємства. Чорні метали в Чехію постачають металургійні підприємства «Азовсталь», «Криворіжсталь», 
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комбінат ім. Ілліча (м. Маріуполь), Алчевський металургійний комбінат, Нікопольський завод феросплавів та 
інші підприємства. Серед значних українських експортерів виділяються також такі коксохімічні підприємства, 
як ВАТ «Маркохім» й Авдіївський коксохімічний завод. 

Відбулося помітне зростання імпорту чеських товарів до України, які належать до інвестиційного 
імпорту. У структурі імпорту чеських товарів до України різко переважають промислові товари та продукція 
«високого переділу» (майже 90 %). Чехія експортує в Україну в значних обсягах наземні транспортні засоби 
(22,4 % від обсягу всього імпорту у 2012 р.), реактори, котли й устаткування (16,5 % у 2012 р.), залізничні 
локомотиви (14,6 %), електричні машини й устаткування (рис. 17.19). Вагоме місце в структурі імпорту 
чеських товарів до України займають також полімерні матеріали, пластмаси, металообробні верстати, 
високотехнологічне обладнання, вироби з чорних металів, фармацевтична продукція, органічні хімічні 
речовини, скляна продукція та інші товари (рис. 17.19). На 30 основних груп товарів у 2012 р. припадало  
95,3 % чеського імпорту до України

781
. У 2012 р. проти 2011 р. стосовно 16 провідних груп товарів відбулося 

зростання обсягів чеського імпорту, що привело до збільшення загального обсягу чеського імпорту до 
України, проте сповільнилася динаміка його зростання: 157,9 % за 2011 р., порівняно з 2010 р., і 105,3 % у 
2012 р. до відповідного періоду 2011 р.  

  

 
 

Рис. 17.19. Товарна структура чеського імпорту до України у 2012 р. 

 
Зовнішньоторговельний обіг послугами між Україною й Чеською Республікою протягом останніх років 

після помітного спаду в кризовому 2009 р. мав тенденцію до зростання. За даними Держкомстату України, у 
2011 р. зовнішньоторговельний обіг послугами становив 109,9 млн дол. США, проте у 2012 р. він дещо 
скоротився до 101 млн дол. Зменшення товарообігу послугами відбулося лише завдяки зменшенню обігу 
імпорту чеських послуг до України, який зменшився на 24,2 % та становив 45 млн дол. США. Водночас 
збільшився експорт українських послуг у 2012 р. на 11 % і склав 56 млн дол. США, що зумовило для України 
позитивне сальдо в 11,1 млн дол. проти негативного сальдо у -8,8 млн дол. США у 2011 р. Основними 
видами послуг, які надаються чеським споживачам українськими установами й організаціями, є транспортні, 
консалтингові та ін. 

Останнім часом активно розвивається двостороннє співробітництво у сфері інвестування й фінансів. 
Станом на кінець 2012 р. Чеська Республіка інвестувала в українську економіку 79,5 млн дол. США, що 
становить 0,1 % у загальному обсязі прямих іноземних інвестицій, укладених іноземними інвесторами в 
економіку України

782
. Кількість підприємств із чеським капіталом, які функціонували на території України на 

початок 2011 р., становила 432. На території ЧР до сьогодні не зареєстровано жодного підприємства з 
українським капіталом. Згідно з даними українського МЗС, інформація щодо надходження інвестицій з 
України в економіку ЧР є конфіденційною та не оприлюднюється.  

Чеські прямі інвестиції переважно спрямовані в українську промисловість (майже 47 %), особливо в 
переробні галузі. Значні обсяги чеських інвестицій спрямовано у виробництво продуктів харчування                    
(14,5 млн дол. на кінець 2012 р.), сільське господарство (6,0 млн дол.)

783
. Інвестиції також укладено в 

розвиток підприємств машинобудування, хімічної, нафтохімічної й деревообробної  промисловості. Окрім 
того, чеські інвестори вклали свої інвестиції у виробництво в Україні немінеральної продукції, у будівельну 
сферу, торгівлю, ремонт та сервісне обслуговування автомобілів і побутової техніки, а також у нерухомість 
та діяльність готелів і ресторанів.   

У фінансовій сфері продовжує також розвиватися співробітництво між обома країнам. Так, чеська 
фінансова група PPF приватизувала декілька українських банківсько-фінансових установ, а чеська фірма 
«PSG International» разом із Міжнародним комерційним банком (м. Київ) здійснювала спільне фінансування 
житлового будівництва в АР Крим. Чеський бізнес зацікавлений в інвестуванні українських підприємств 
дистрибуції електроенергії й вугільних шахт, а також у модернізації діючих і спорудженні нових українських 
АЕС, модернізації об’єктів теплоенергетики та газотранспортної системи, транспортного машинобудування 
(спільне виробництво тролейбусів, складання автомобілів «Шкода» тощо). 
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Окрім того, вступ Чехії до ЄС у кінці травня 2004 р. вніс суттєві корективи в українсько-чеське 
економічне співробітництво, що, згідно з новими реаліями сьогодення, повинно координуватись із політикою 
структурних підрозділів ЄС. Проте аналіз останніх українсько-чеських торговельних домовленостей показує, 
що основними експортно-імпортними групами товарів у перспективі будуть продовольчі товари та жива 
худоба, напої й тютюн, мінеральна сировина та мінеральне паливо, тваринні й рослинні масла та жири, віск, 
хімікати й прирівняні до них вироби, синтетичні напівфабрикати, обладнання, машини, транспортні засоби, а 
також різні промислові вироби. У системі міждержавної взаємодії Україна й Чехія спільно реалізують               
25 важливих економічних проектів, зокрема щодо модернізації українських АЕС та об’єктів теплоенергетики, 
у сфері транспортного машинобудування, у вирощуванні ріпаку й виробництві з нього біопалива. Крім того, у 
стадії опрацювання перебувають проекти щодо постачання територією Чехії до чеських і німецьких 
нафтопереробних заводів каспійської нафти потужностями нафтопроводу «Одеса–Броди», поставки 
Збройним силам Чехії літаків АН-70 загальною вартістю близько 300 млн дол. США тощо.  

Отже, аналіз двостороннього українсько-чеського торгово-економічного співробітництва свідчить про те, 
що найбільш привабливими та важливими в перспективі є такі напрями й галузі для розвитку партнерських 
відносин:  

– залучення інвестицій, участь чеських фірм у найбільш важливих інвестиційних проектах України;  
– розвиток промислової кооперації в машинобудуванні, металургії, хімічній промисловості, здійсненні 

транспортних перевезень та участь у приватизації й модернізації телекомунікаційних мереж тощо;  
– модернізація та реконструкція об’єктів енергетики, запровадження когенераційних технологій, у тому 

числі в третіх країнах;  
– ремонт і модернізація міського комунального електротранспорту чеського виробництва, організація 

відповідних виробництв складання в Україні;  
– організація в Україні спільних виробництв збирання легкових автомобілів;  
– запровадження технологій і створення спільних виробництв із виготовлення обладнання для 

переробки промислових і побутових відходів;  
– будівництво й реконструкція залізничних та автомобільних доріг, ремонт залізничного рухомого складу;  
– запровадження технологій вирощування ріпаку й виготовлення технологічного обладнання для 

виробництва біонафти на його основі;  
– співпраця в галузі виробництва та обміну продукції легкої промисловості; 
– збільшення експортних поставок товарів і послуг українського походження, які традиційно 

користуються попитом у Чеській Республіці;  
– експорт до Чехії метало- й хімічної продукції, коксу, мінеральних добрив, продуктів сільського 

господарства та їх переробки;  
– для більш активного просування українських товарів на чеський ринок, відкриття в Чехії 

представництв українських фірм і лібералізація умов взаємної торгівлі та сертифікація товарів;  
– надання туристичних послуг громадянам Чехії й організація їх відпочинку в санаторіях та оздоровчих 

закладах України тощо.  
Отже, останнім часом між Україною й Республікою Чехія склалися досить тісні двостронні зв’язки в 

системі торговельно-економічних відносин, про що свідчить постійне збільшення темпів динаміки товарообігу 
між країнами. Також важливою складовою частиною співробітництва є реалізація спільних проектів у сфері 
інвестування, промислової кооперації та сільського господарства.  

 
17.4.3. Культурно-гуманітарне,  науково-технічне  

й міжрегіональне співробітництво 

 
Між Україною та Чеською Республікою останнім часом активно розвивається культурно-гуманітарне 

співробітництво. Основними документами, якими регламентується співпраця обох країн у культурно-
гуманітарній сфері, є Угода про наукове співробітництво між Національною академією наук України та 
Академією наук ЧР (підписана у 2000 р.), Угода між Міністерством освіти і науки України та Міністерством 
освіти, молоді та спорту Чеської Республіки про співробітництво в галузі освіти й науки (підписана у 2003 р.), 
Угода між Міністерством культури і туризму України та Міністерством регіонального розвитку ЧР про 
співробітництво в галузі туризму (підписана у 2006 р.), Угода між Кабінетом Міністрів України й Урядом 
Чеської Республіки про науково-технологічне співробітництво (2011 р.). У 2011 р. підписано нову Угоду між 
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України й  Міністерством освіти, молоді та спорту Чеської 
Республіки  про співробітництво в галузі освіти й науки на 2012–2015 роки та Угоду про співробітництво в 
галузі культури між Міністерством культури України й Міністерством культури Чеської Республіки. Ці  
нормативні документи сприяють розвитку культурно-гуманітарного та науково-технічного співробітництва між 
обома країнами.  

Співпраця в культурно-гуманітарній сфері й освіті здійснюється також на основі непрямих угод про 
співробітництво між вищими навчальними закладами обох країн. Так, Чеський сільськогосподарський університет 
у Празі співпрацює з Дніпропетровським сільськогосподарським інститутом і Національним університетом 
біоресурсів і природокористування України (м. Київ), а Карлів університет у Празі – із Київським національним 
університетом ім. Тараса Шевченка, Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича й 
Тернопільським державним медичним університетом ім. І. Горбачевського. Також діють угоди про 
співробітництво в науково-освітній сфері між Остравським університетом і Львівським національним 
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університетом ім. І. Франка й іншими навчальними закладами України та Чехії. Загалом на початок 2012 р. 
діяло 15 таких угод

784
.  

Співробітництво у сфері освіти відбувається також за лінією обміну студентами, аспірантами й 
викладачами вищих навчальних закладів обох країн. Відповідно до чинних міжвузівських договорів 
здійснюються обміни студентами кафедр україністики в Празі, Брно й Оломоуці та студентами-богемістами в 
Києві й Львові. У чеських вищих навчальних закладах щорічно навчається понад 1200 українських студентів. 
Частина з них є студентами філіалу Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова (м. Київ).  
У 2009 р. цей український університет заснував Українську гімназію в Празі, де нині навчається понад                
100 дітей. Гімназія має стаціонарну п’ятиденну форму навчання, а її випускники отримують атестати 
українського державного зразка на підставі відповідної угоди з Міжнародною українською школою. У Празі діє 
також суботня школа «Ерудит», яка має угоду з Міжнародною українською школою. 

У Чеській Республіці щорічно проводяться різноманітні культурні заходи, де чехи мають змогу 
ознайомитися з культурою українського народу. Серед них особливе місце займають Шевченківські вечори, які 
організовуються українськими діаспорними організаціями за підтримки Посольства України в Чеській 
Республіці, а також різноманітні концерти, фестивалі та інші культурні заходи, які найчастіше носять разовий 
характер. Також у Чехії періодично відбуваються різноманітні культурні заходи за участі українських артистів, 
хорових, музичних і танцювальних колективів, театрів, художників та митців мистецтв. У 2006 р. в Чехії 
проводили Дні української культури в Чехії, організовані українськими діаспорними організаціями (Українська 
ініціатива в ЧР», «Об’єднання українок у ЧР», Товариство українців і прихильників України) та підтримки 
Посольства України в ЧР. Також періодично проводяться Дні культури України в окремих краях і містах Чехії, із 
якими українські регіони й міста мають договори та угоди про міжрегіональне, партнерське й побратимське 
співробітництво. Так, у листопаді 2013 р. пройшли Дні культури України в краї Височіна, під час яких чеські 
глядачі ознайомилися з творчістю Закарпатського народного хору, а також відбулася дегустація українських 
страв, організовано тематичну виставку та інші культурні заходи. Відповідно, в Україні також проводять 
різноманітні культурні заходи, де українці можуть ознайомитися з чеською культурою. 

У березні 2009 р. в Празі відкрито пам’ятник Тарасові Шевченку, де в церемонії брали участь 
представники чеської громадськості, політичних і ділових кіл країни, студенти й викладачі Карлового 
університету, журналісти, представники української громади в Чехії. Важлива ланка українсько-чеського 
гуманітарного співробітництва – робота з обліку та впорядкування українських у Чехії й чеських поховань на 

Україні (у тому числі й військових). Ця співпраця реалізується посольствами, державними та громадськими 
установами обох країн. 

Українсько-чеське міжрегіональне співробітництво поки що має невисокий рівень розвитку через 
невелику кількість договорів й угод про встановлення партнерських чи побратимських відносин між 
адміністративними одиницями обох держав, проте між низкою регіонів, міст і шкіл підписано договори про 
партнерство та співробітництво в різних сферах. Так, наприклад, співпрацюють між собою як міста-
побратими Брно й Харків (з 2007 р.), Острава та Донецьк, а також край Височіна й Закарпатська область, 
Моравсько-Сілезький край і Харківська область. Активним регіоном, який реалізовує співробітництво з 
чеськими партнерами із широкого спектра питань, є Автономна Республіка Крим, де налагоджено спільне 
виробництво тролейбусів на базі державного підприємства «Кримтролейбус» і здійснюється спорудження 
житла за участі чеської фірми «PSG International». Також підтримуються партнерські контакти між 
Оломоуцьким краєм і Львівською областю України. Є певні позитивні моменти й у партнерському 
співробітництві між містами-побратимами,такими як Ужгород та Йїглава (з 2010 р.), Ужгород і Чеська Ліпа, 
Ялта й Фрідек-Містек, Чернігів і Градець-Кралове. Установлено також побратимські зв’язки між містами 
Черкаси й Хрудім, Мукачево та Пельгржимов, Івано-Франківськ і Пршеров, Дунаївці й Брандіс-над-Лабем-
Стара-Болеслав, проте ці зв’язки потребують активізації. Основні напрями побратимського співробітництва 
міст ‒ контакти між їхніми адміністративними органами, економічні контакти між підприємствами, співпраця у 

сфері культури, науки, освіти, спорту, туризму тощо. 
 

17.5. Українська діаспора в Чехії 
 

Важливе значення в підтриманні тісних українсько-чеських відносин має наявність значної української 
діаспори в Чехії. До ХХ ст. українці поселялися на території сучасної Чехії переважно невеликими групами 
або поодинокими сім’ями. Це були здебільшого студенти, вояки австрійської армії, урядовці й сезонні 
робітники. У кінці ХІХ ст. ці процеси посилилися, а у ХХ ст. набули широкого розмаху. Тому процес 
становлення української діаспори в Чехії з початку ХХ ст. науковці умовно поділяють на чотири періоди

785
. 

У перший період формування української діаспори в Чехії до подій 1917 р. більшість  української 
еміграції становили представники інтелігенції й студентство. На чеській землі вони підвищували свій освітній 
рівень, мали змогу одержати роботу, яка б відповідала рівню їхньої професійної підготовки, опрацьовували 
програми утворення та розбудови незалежної Української держави. Перша українська громадська 
організація «Українська громада» створена українськими студентами в 1902 р. в Празі. Під час Першої 
світової війни на територію Чехії прибули втікачі з родинами з Галичини, де велися бойові дії. У 1914 р. у 
Нуслях, поблизу Праги, засновано першу українську початкову школу. Більшість утікачів сконцентровано у 
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Святобожіцькому таборі, де в 1917–1918 рр. перебувало близько 1200 переміщених осіб
786

. У цьому таборі 
функціонувала гімназія й велася культурно-освітня робота. 

Другий період формування української діаспори в Чехії почався після Першої світової війни. Нова 
«хвиля» української еміграції припала на початок 1920-х рр., коли на територію Чехословаччини прибували 
військові біженці, політичні емігранти та українська інтелігенція. На початку 1920-х років число українських 
емігрантів наблизилося до 20 тис. осіб. У міжвоєнний період, завдяки президенту Т. Масарику, Чехія стала 
найбільшим у Європі політичним, науковим, культурним і духовним центром закордонного українства.  

У 1920–1930-ті роки українське питання залишалося актуальним у чеській внутрішній політиці, оскільки 
на перший план вийшла проблема українців, що опинились у складі Чехословаччини внаслідок подій Першої 
світової війни. Чехословацький уряд змушений був проводити виважену внутрішню політику щодо 400 тис. 
русинів-українців Закарпаття, яке під назвою «Підкарпатська Русь» приєднане до Чехословацької Республіки 
за рішеннями Паризької мирної конференції 1919 р., а також щодо понад 20 тис. емігрантів з інших 
українських земель, які залишили батьківщину після самостійницьких, національно-визвольних змагань 
1917–1921 рр. й отримали притулок у Чехословаччині.  

Чехословацький уряд підтримував насамперед демократичні течії в середовищі української еміграції й у 
центрі його уваги опинилися майже виключно питання розвитку науки, шкільництва та культури. У цей період 
у Чехії виходили українські газети й журнали, діяли видавництва, середні та вищі навчальні заклади 
(Український вільний університет, Український високий педагогічний інститут ім. Драгоманова, Український 
інститут громадознавства, Українська господарська академія в Подебрадах та ін.), музеї, товариства, 
організації, спілки тощо. У Празі й інших містах жили та писали свої твори українські письменники, художники 
й скульптори, багато інших представників української культури. Українські академічні установи та студенти 
користувалися фінансовою допомогою чехословацького уряду до початку 1930-х років; стипендії призначав 
Чесько-український комітет допомоги українським і білоруським студентам. Згодом число українських 
студентів зменшилося, деякі емігранти повернулися до Галичини й навіть до УРСР, решта емігрували до 
інших західноєвропейських країн або за океан. До 1945 р. Чехія залишалася найактивнішим осередком 
української еміграції. Проте після Другої світової війни значна частина представників української інтелігенції 
виїхала в країни Заходу. Чимало представників української еміграції 1920–1930 рр. залишили Чехію також 
після введення військ країн Варшавського договору в серпні 1968 р., побоюючись репресій

787
. 

Третій період формування української діаспори в Чехії припадає на період панування соціалістичного 
ладу в Чехословаччині. Після завершення Другої світової війни до Чехії прибували військовослужбовці 
сформованого в СРСР 1-го Чехословацького армійського корпусу генерала Л. Свободи, у якому переважали 
вихідці з міжвоєнної Підкарпатської Русі (Закарпатської України). До них приєднались українці з Пряшівщини 
(сучасна Словаччина), котрі приїжджали на роботу або навчання. Більшість поселилося в Празі чи в містах і 
селах на пограниччі, звідки виселено німців. Значну частину становили волинські чехи, які виїжджали з 
України. Також у 1947–1948 рр. на територію Чехії прибуло близько 500 українців із території історичної 
області Банат (Румунія), які оселилися в м. Хомутові та в Тиховському й Зноймовському округах. За 
переписом 1980 р., 15 тис. осіб зазначили себе як представники української національності в Чехії, проте 
насправді чеських українців було значно більше

788
. 

Четвертий (сучасний) період формування української діаспори в Чехії розпочався на початку             
1990-х рр., коли з’явилася сучасна «хвиля» українських трудових мігрантів у ЧР. Вихідці з України стали 
прибувати до Чехії в пошуках роботи з початку 1990-х рр. Згідно з переписом населення Чеської Республіки, 
який проводили у 2001 р., українцями себе визнали понад 22 тис. чеських громадян (0,22 % населення Чехії). 
Українська діаспора протягом останнього десятиліття дещо зросла. Станом на вересень 2009 р. на території 
Чехії зареєстровано близько 135 тис. українських трудових мігрантів, частина з яких одержала дозвіл на 
проживання в ЧР на 10 і більше років. До цієї соціальної групи відносять також громадян України, які мають 
дозвіл на тривале проживання в ЧР, який треба регулярно продовжувати. Більшість із них створила чесько-
українські сім’ї й прагне якомога швидше асимілюватися до соціального середовища. Крім того, за даними 
Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки, на території Чехії нелегально перебувало до 30 тис. 
українських трудових мігрантів. У наступні роки їх кількість зменшується через жорсткішу політику Чехії 
стосовно них відповідно до вимог спільної імміграційної політики ЄС. Значна частина українських трудових 
мігрантів не має відповідних дозволів на проживання та працевлаштування на території Чехії й, по суті, 
перебуває в країні нелегально. Вони переважно зайняті на некваліфікованих роботах у сфері будівництва, 
сільського господарства та послуг.  

Станом на 1 вересня 2011 р. на території Чехії офіційно проживало 110,7 тис. українських громадян, із 
яких близько 50 тис. мали чеське громадянство. Українська національна меншина посідає 4-те місце за 
кількістю її членів після словацької, польської й німецької. Об’єднуючим чинником для українців виступає 
церква, через яку українці здебільшого підтримують між собою контакти. Щорічно в Чехії українські 
дипломатичні установи реєструють понад 1000 новонароджених громадян України. Із демографічних причин 
українська діаспора в ЧР складається переважно з громадян Чеської Республіки – нащадків українських 
емігрантів, проте постійно скорочується. Значну роль також відіграють процеси асиміляції українців до 
чеського суспільства, що приводить до поступового скорочення кількості українських емігрантів.   

Кількість осіб українського походження останнім часом зменшилася й у 2011 р. становила понад              
106 тис. осіб. За даними перепису населення 2011 р., у Чехії постійно проживало 53,6 тис. українців (0,5 % 
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усього населення країни), котрі в переписних листах указали свою національність. Просторова 
диференціація розселення представників української діаспори на території Чехії характеризується помітними 
диспропорціями. Так, українці, які мають громадянство Чехії й здавна проживають на її території, переважно  
сконцентровані на заході та північному заході країни, що пов’язано з переселенням їх туди в минулі 
десятиліття (окреси Карловарського, Устецького, Середньочеського та Ліберецького країв – Яблонець-над-
Нісоу, Тепліце, Хомутов, Карлові Вари, Хеб, Літомержіце, Мельнік, Млада-Болеслав, Усті-над-Лабем та ін.). 
Також значна кількість українців проживає у великих містах – Празі (37 % від усіх українців), Брно, Пльзені, 
Пардубіце, Градець-Кралове й Остраві (рис. 3.33). 

Найбільша кількість українців, котрі мають українське громадянство та тимчасово проживають на 
території ЧР як іноземці або трудові іммігранти, сконцентрована в Празі, в індустріально розвинутих 
Середньочеському, Південноморавському, Пльзеньському й Краловеградецькому краях, де вони змогли 
працевлаштуватися. Найменша кількість українців, які є трудовими іммігрантами та мають тимчасовий дозвіл 
на проживання в країні, сконцентрована в Злінському, Оломоуцькому й Моравсько-Сілезькому краях та краї 
Височіна (рис. 17.20).   

 

 
 

Рис. 17.20. Територіальна диференціація розселення українців-іммігрантів  

у краях Чеської Республіки у 2011 р. 

 
Протягом останнього десятиліття у зв’язку з численною імміграцією українців до Чехії помітно зросла 

кількість громадських організацій, що об’єднують українців та громадян України в Чехії, займаються 
культурно-просвітницькою діяльністю, влаштовують різні культурно-освітні заходи й акції або ж декларують 
ці цілі. Особливо активізувалася діяльність цих організацій після «Помаранчевої революції» в Україні в 
листопаді 2004 р. Територіально громадські організації українців у Чехії розміщені нерівномірно, переважно в 
Празі, проте вони функціонують й в інших містах, де сконцентровано українську національну меншину 
(Хомутов, Пльзень, Брно, Острава, Карлові Вари, Дечін, Пршеров та ін.).  

Для реалізації своїх прав, які сформульовано у схваленому у 2001 р. законі «Про права національних 
меншин», українською діаспорою створено декілька громадських організацій. Нині на території Чехії діє                 
13 громадських організацій української діаспори, серед яких найактивнішими є організації громадян ЧР 
українського походження «Українська ініціатива в Чеській Республіці», «Об’єднання українців та 
прихильників України в Чеській Республіці» та «Союз українок Чеської Республіки». Так, організація 
«Українська ініціатива в Чеській Республіці» видає з 1992 р. політико-культурний часопис «Пороги», 
проводить концерти гурту «Ігніс», бали «Маланка», дні української культури тощо. Часопис «Пороги» 
розповсюджується не тільки на території ЧР, а й інформує про українське життя в Чехії та в Україні, пропонує 
читачам інтерв’ю, аналізи й культурний сервіс. Організація «Об’єднання українців та прихильників України в 
Чеській Республіці» має представництво в урядовій Раді в постійній комісії з питань національних меншин.  
При організації «Українська ініціатива в Чеській Республіці» з 2004 р. щопонеділка діє українська програма в 
чеському ефірі на радіо Regina FM 92,6. Протягом п’яти хвилин ця програма інформує слухачів про актуальні 
політичні, економічні й спортивні події в Україні, акцентує увагу на діяльності українців у Чехії.  

Організація «Об’єднання українців і прихильників України в Чеській Республіці» проводить освітні акції, 
екскурсії для молоді в Україну, різні культурні заходи, займається також хоровим співом (хор Святого 
Володимира). «Союз українок Чеської Республіки» влаштовує історичні та літературні семінари, шевченківські 
вечори, виставки, представлення української кухні тощо. Різні культурні заходи й акції проводять також такі 
громадські організації, як «Берегиня», «Товариство української трудової міграції в ЧР», «Джерело», 
«Родина», «Українська свобода – Міжнародне громадське об’єднання», «Скарб», «Рута», «Чеська асоціація 
україністів»

789
. Громадська організація «Українська професійна спілка» надає допомогу трудовим мігрантам, 

проводить зустрічі земляків, а громадська організація «Українська європейська перспектива» підтримує 
євроінтеграційний курс розвитку України. Діє також незалежна громадська організація «Форум українців 
Чеської Республіки», яка надає допомогу в легалізації українців у ЧР. Громадська організація «Укргазета», 
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яка видавала «Українську газету», із 2012 р. припинила своє існування. Організація «Рута» припинила у   
2012 р. випускати «Український журнал», проте продовжує видавати інформаційні брошури для мігрантів, 
займається показом фільмів.  

Уряд Чеської Республіки надає фінансову підтримку зазначеним громадським організаціям української 
діаспори, а також виданню україномовного журналу «Пороги». У Чехії друкують й інші періодичні видання: 
«Чесько-український вісник», «Новини українською в Чехії», «Форум Tereveni.cz» і «UKRAINE.CZ НГО Форум 
українців Чеської Республіки». 

Незважаючи на певну громадську активність українських діаспорних організацій, останнім часом гостро 
відчувається потреба у створенні єдиного інформаційно-культурного центру, який би цілеспрямовано 
поширював відомості про Україну, об’єднував місцевих українців, усіляко сприяв утвердженню іміджу України 
в Чехії.  

Діти українських батьків, які тимчасово перебувають на території ЧР, мають змогу відвідувати 
стаціонарну Українську гімназію в Празі, або українську суботню школу «Ерудит». Ці навчальні заклади 
працюють за угодами з Міжнародною українською школою. У 2003 р. в Празі створено Національний 
педагогічний університет ім. М. Драгоманова, який працює за окремою угодою з Національним педагогічним 
університетом ім. М. Драгоманова (м. Київ) та за його навчальними програмами й робочими планами. 

Отже, наявність нинішньої української діаспори в Чехії є наслідком дії низки історичних, суспільно-
політичних та соціально-економічних процесів, які зумовили формування численної української громади в цій 
країні. З одного боку, так звана класична українська діаспора, яка сформувалася в результаті еміграції 
українців на територію нинішньої Чехії наприкінці ХІХ ст. та в першій половині ХХ ст. і представлена їхніми 
нащадками, постійно скорочується внаслідок процесів інтеграції й поступової асиміляції українців до чеського 
суспільства. З іншого боку, унаслідок сучасних міграційних процесів збільшується кількість українських 
трудових іммігрантів у Чехії, які прибували в пошуках роботи до цієї країни протягом останніх 20 років й 
отримали дозвіл на постійне проживання в Чеській Республіці або ж стали громадянами цієї країни. Ці 
процеси мають певні перспективи продовжуватися й у майбутньому.     
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 РОЗДІЛ ХVIII. ЗБРОЙНІ СИЛИ 
 

Колишня Чехословаччина за часів соціалізму,  як і інші східноєвропейські країни, входила до Організації 
Варшавського договору. На її території перебували радянські військові формування з 1945 р., а особливо 
після «Празької весни» 1968 р., у країну введено Центральну групу радянських військ. Після розвалу 
соціалістичного блоку Чехія стала на шлях демократичних перетворень і розпочала реформування власного 
війська, заявивши про свої євроатлантичні прагнення й вступ до ЄС та НАТО. Після розпаду Чехословаччини 
в січні 1993 р. створено власні Збройні сили, які отримали назву Армія Чеської Республіки (чес. – Armáda 
České republiky) як сукупність військ, призначених для захисту свободи, незалежності й територіальної 
цілісності держави. Із 1994 р. Чехія почала активно брати участь у програмі НАТО «Партнерство заради 
миру».  

У декларації політики уряду Чеської Республіки, прийнятій у липні 1996 р., зазначалося, що одним із 
пріоритетів уряду є гарантування зовнішньої безпеки держави, уключаючи необхідні для оборони заходи й 
засоби. Уряд Чеської Республіки усвідомлював той факт, що основою оборони є її надійність, окрім цього, 
чітко визначене прагнення захищати країну. У декларації стверджується, що оборона країни не є проблемою 
лише збройних сил, а й усього суспільства загалом і кожного громадянина окремо

790
. Тому уряд зосередився 

на схвалені відповідної стратегічної, концептуальної й законодавчої структури, необхідної для подальшого 
розвитку системи оборони. Уряд ЧР почав приділяти велику увагу завершенню процесу трансформації армії 
та модернізації її технологій, одночасно з прийняттям більш принципового підходу до зниження витрат у тих 
сферах, які не сприяють досягненню цих першочергових цілей або не знижують передбачені ризики. 
Виконуючи свої зобов’язання, уряд ЧР у 1997 р. схвалив такі концептуальні документи у сфері оборони й 
безпеки країни, як «Національна оборонна стратегія» та «Конституційний закон про безпеку республіки». 
Проект «Концепції розбудови армії Чеської Республіки та повітряних сил до 2005 року» уряд узяв до відома 
та доручив міністерству оборони доопрацювати його у зв’язку з тим, що в ньому не було графіка здійснення 
конкретних кроків, які планувалося провести в процесі реорганізації та фінансового обґрунтування 
запланованих заходів

791
.  

Згідно з «Національною оборонною стратегією», оборона країни – справа визначених державних 
інституцій і кожного громадянина ЧР. Оборонна здатність країни визначається не лише силою армії, а й 
можливостями суспільства щодо створення економічних ресурсів, проведення мобілізаційних заходів у 
господарстві та створення умов для виживання населення в загрозливий період. «Національна оборонна 
стратегія» визначає також рамки компетенції Міністерства оборони ЧР і Генерального штабу Армії Чеської 
Республіки (АЧР), порядок взаємодії між ними та співпрацю військового відомства з іншими міністерствами й 
державними інституціями. Документ визначає чотири ступені загрози країни: мирний етап; кризовий період; 
загрозливий період; війна

792
. «Національна оборонна стратегія» конкретизована в «Конституційному законі 

про безпеку республіки», який більш детально визначає обсяг заходів державних інституцій для оборони 
країни. Загалом головною метою політики національної безпеки ЧР, яка сформована з упорядкуванням 
даних аналізу та прогнозу розвитку ситуації в Європі й світі загалом і пов’язаних із нею факторів ризику 
(зокрема внутрішньополітичної нестабільності в Центральній і Східній Європі (ЦСЄ), на Балканах, 
невирішеність етнічних та територіальних питань, загострення яких може викликати нові конфлікти в окремих 
регіонах Європи, намагання Росії відтворити й посилити вплив на терені колишнього СРСР, є розвиток 
напівпрофесійної, високофункціональної, позапартійної армії, яка матиме звичайне озброєння та буде 
здатна брати участь у миротворчих процесах ООН і НАТО як рівноправна й рівноцінна частина військ 
Альянсу

793
. Є підстави стверджувати, що терміновість прийняття концептуальних документів, які стосуються 

оборони країни й діяльності АЧР, викликана активізацією діяльності ЧР перед самітом НАТО в Мадриді в 
1997 р. Голова парламентського комітету з питань оборони та безпеки П. Нечас наголосив, що питання «про 
армію й національну оборону не були раніше пріоритетними, тому що більш нагальними вважали проблеми 
трансформації економіки. Погано, що зараз перед самітом у Мадриді та розширенням НАТО ці питання  
стали першочерговими»

794
. Обговорення концептуальних документів у сфері оборони та безпеки, відкрило 

делікатне питання щодо розміщення ядерної зброї на території ЧР. Президент Чехії В. Гавел відзначив, що 
можливість розміщення ядерної зброї на території республіки у зв’язку із членством у НАТО залежатиме від 
факторів ризику, які країні можуть безпосередньо загрожувати. В. Гавел заявив: «Ядерна зброя має сенс 
лише тоді, коли вона повинна стати загрозою для великого стратегічного противника. При регіональних 
конфліктах у ній немає необхідності»

795
. Тодішній президент ЧР також підкреслив, що фактори ризику мають 

визначати представники НАТО. Фактично В. Гавел заявив про готовність ЧР, за необхідності, розмістити на 
своїй території ядерну зброю. Доречно в цьому сенсі нагадати про закон щодо мирного застосування ядерної 
енергетики та іонізуючого випромінювання, який схвалив сенат парламенту ЧР 24 січня 1997 р., що, за 
змістом, не забороняє розміщення ядерної зброї на території ЧР

796
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Концепція розбудови Міністерства оборони ЧР ґрунтувалася на стратегії безпеки та воєнній стратегії 
ЧР. 28 червня 1998 р. Рада безпеки ЧР розглянула Концепцію розбудови армії ЧР до 2000 р. із перспективою 
до 2005 р. Враховуючи те, що Концепцію прийнято тільки на період підготовки армії ЧР до вимог НАТО та не 
узгоджено з новою стратегією безпеки й воєнною стратегією ЧР, було прийнято рішення її переробити

797
.  

У травні 1999 р. Рада безпеки розглянула, а в червні 1999 р. уряд ЧР прийняв «Концепцію Збройних сил 
Чеської Республіки до 2009 р.». Вона є конфіденційною й відкрито публікуються лише загальні відомості. 
Тому можна констатувати, що урядом ЧР схвалені основні концептуальні документи у сфері оборони та 
безпеки країни, які необхідні для Чехії в період, коли вирішувалося питання про членство країни в НАТО. 
Уряд ЧР, виконуючи положення своїх програмних документів, активно й послідовно продовжував проводити 
політику на зближення з НАТО і ЄС. 

У цій політиці можна виділити два напрями, які уряд намагався втілювати в життя паралельно до 
внутрішньої та зовнішньої політики. Внутріполітичний напрям, передусім, уключав: 

– формування юридично-правової бази, яка б дала змогу повноцінно функціонувати Чехії та її збройним 
силам у рамках Альянсу й інших європейських організацій із безпеки; 

– підготовка збройних сил, зокрема досягнення їх сумісності з альянсом шляхом прийняття та 
пристосування до стандартів НАТО, реорганізацію їх структури, модернізацію озброєння й військової техніки 
за натовським зразком тощо; 

– проведення загальнодержавної пропагандистської кампанії, спрямованої на формування громадської 
думки, яка б підтримувала вступ до НАТО, спрямованої на створення позитивного іміджу країни на заході 
тощо

798
. 

Забезпечення вступу Чеської Республіки до НАТО було одним із головних завдань чеської зовнішньої, а 
також внутрішньої політики. З огляду на те, що інтеграція ЧР у Європейський Союз було завданням на більш 
віддалену перспективу, а виконання необхідних для цього умов ускладнювалося багатьма об’єктивними й 
суб’єктивними факторами, вступ Чехії до НАТО розглядався політичним істеблішментом країни як основне 
завдання. Починаючи з 1993 р., мета приєднання до НАТО міцно зайняла своє місце в зовнішньополітичній 
стратегії Чеської Республіки, підпорядкувавши собі значну частину внутрішньополітичної діяльності країни, 
насамперед у сфері оборони й безпеки. 

Починаючи з перших заяв Заходу про можливе розширення НАТО на Схід, Чеська Республіка 
перебувала на першому місці серед найбільш вірогідних кандидатів на вступ до Альянсу. Потрібно віддати 
належне зовнішньополітичному відомству та Міністерству оборони ЧР, які завжди оперативно, якісно й 
здебільшого першими серед країн-кандидатів готували відповідні документи й здійснювали всі необхідні 
кроки, що вимагалися НАТО у зв’язку з майбутнім приєднанням країни до Альянсу

799
.  

На відносно швидкому просуванні ЧР до НАТО восени 1996 р. з’явилася перша серйозна перепона, 
коли в запропонованому на 1997 р. державному бюджеті не було, як це передбачалося, підвищено витрати 
на реформування чеської армії. Крім цього, як на Заході, так і в самій Чеській Республіці, почали з’являтися 
повідомлення про неготовність Армії ЧР до вступу в НАТО. Серед проблем ЧР на шляху до НАТО Захід 
найчастіше називав відсутність так званого «кризового менеджменту», який би мав координувати діяльність 
армії, транспорту й поліції в умовах ядерної катастрофи, технічну неготовність армійських структур 
управління (відсутність комп’ютерних інформаційних систем), низький рівень зв’язку та керівних структур, 
відсутність скоординованої політики у ВПК і недостатній рівень вивчення англійської мови у військових 
навчальних закладах, кризовий стан авіації та протиповітряної оборони тощо. 

Незважаючи на те, що така аргументація в чеській пресі явно переважала критичні матеріали щодо 
майбутнього членства ЧР у НАТО, останні акцентували увагу на найбільш вразливих її місцях, тим самим 
змушуючи значну частину громадськості обережно ставитися до перспективи вступу країни до Альянсу. 
Парадоксальність ситуації в ЧР посилювалася ще й тим, що рівень громадської підтримки вступу країни до 
НАТО був прямо протилежний підтримці цього кроку чеськими політичними партіями. Більшість 
парламентських партій ЧР, у тому числі найбільша опозиційна Соціал-демократична партія, так чи інакше 
виступали за вступ Чехії до Північноатлантичного Альянсу. Виняток становили лише дві партії крайнього 
лівого спектра – комуністична й республіканська, які категорично заперечували приєднання ЧР до НАТО

800
.  

Роз’яснювальна робота з громадськістю, яка мала проводитися, насамперед, міністерствами 
закордонних справ й оборони, піддавалась у Чеській Республіці гострій критиці на всіх рівнях – від 
політичних партій до президента. В інтерв’ю чеським журналістам президент ЧР В. Гавел висловив думку, 
що в Чехії мало роз’яснюється зміст того, чому країна хоче вступити до Альянсу. Він висловив занепокоєння 
тим, що в Чехії частка прихильників вступу до НАТО значно менша, ніж у Польщі та Угорщині. Звертаючись 
до тих, хто недооцінює вступ ЧР до НАТО, В. Гавел наголосив, що їхня позиція є надзвичайно 
недалекоглядною, звинувативши при цьому в бездіяльності тих, хто розуміє важливість цього кроку

801
. Із 

критикою на свою адресу зіткнувся міністр закордонних справ ЧР Й. Зелєнєц під час його зустрічі з членами 
Комісії в закордонних справах сенату парламенту Чехії. Представники опозиційної Соціал-демократичної 
партії звинуватили міністра в тому, що інформаційна кампанія щодо необхідності вступу в НАТО є слабкою, 
незважаючи на те, що МЗС для цього було виділено гроші. На таку критику Міністр закордонних справ 
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відповів, що сподівається на ширшу підтримку громадськістю вступу до НАТО в майбутньому й порадив 
деяким політичним партіям (маючи на увазі, насамперед, соціал-демократів) «організувати соціологічне 
дослідження серед своїх виборців і на основі його результатів зробити висновки для своєї майбутньої 
діяльності»

802
. 

Міністр оборони ЧР М. Виборни, відзначивши, що ЗМІ країни показували життєдіяльність Збройних сил 
переважно в негативному плані, заявив, що його відомством розроблено «сценарій» підготовки країни до 
вступу в НАТО, у якому, окрім іншого, окреслено шляхи здобуття підтримки громадськістю цього кроку. 
Міністр визнав, що і загальнодержавної роз’яснювальної програми не існує, проте цей «сценарій» після 
обговорення в уряді міг би її певною мірою замінити. Проект документа передбачав, по-перше, радикальне 
покращення інформованості громадськості про НАТО; по-друге, більш ефективну взаємодію різних відомств; 
по-третє, більш розумне й продумане спілкування політиків із представниками ЗМІ. На думку М. Виборного, 
саме неадекватна поведінка політиків та їхні непродумані висловлювання завдали найбільшої шкоди в 
справі формування громадської думки щодо питання вступу Чехії до НАТО (насамперед, це стосувалося 
питань розміщення ядерної зброї та іноземних військ на території країни)

803
. Тому вступ Чехії до НАТО є і був 

досить дискусійним питанням не тільки в чеському суспільстві, а й серед країн-сусідів, колишніх членів 
радянського табору тощо.  

Отже, зовнішня політика ЧР, розвиток внутрішньополітичної ситуації й економічний стан Чехії, 
активність армії ЧР у реформаційних процесах, її діяльність у миротворчих силах, а також, як сприймається 
Чехія країнами Альянсу, – усе це дало певні результати 8 липня 1997 р. на саміті НАТО в Мадриді. Чеська 
Республіка отримала запрошення вступити в НАТО, розпочати переговори й консультації з цього питання 
поряд із Польщею й Угорщиною

804
. 12 березня 1998 р. Польща, Чехія, Угорщина стали повноправними 

членами НАТО. Для посткомуністичного простору ця подія найважливіша (після зруйнування Берлінського 
муру). Чеська Республіка не тільки декларативно, а й практично здійснила крок до завершення процесу 
повної інтеграції до Європейського співтовариства. 

Після вступу Чехії в блок НАТО в 1999 р. парламент країни 29 березня 1999 р. прийняв «Військову 
стратегію Чеської Республіки». Згідно з нею Збройні сили ЧР нині складаються з Армії ЧР; Військової 
канцелярії президента країни; Варти кремля

805
. Завданнями Збройних сил ЧР є розв’язання тактичних й 

операційних завдань на території республіки та поза її кордонами. Сучасна організаційна структура 
Збройних сил ЧР складається з Генерального штабу, Командування Об’єднаних збройних, сухопутних військ, 
повітряних сил, управління навчанням і доктрин та сил підтримки й навчання. Під началом командування 
Об’єднаних сил, яке дислокується в Оломоуці, перебувають наземні частини сухопутних військ, повітряні 
сили, бригада командування, керівництва, розвідки й адміністрація аеродромів, а також спеціалізовані сили в 
складі центрального військового медичного підрозділу, бригади хімічного та біологічного захисту, батальйону 
пасивних систем спостереження й електронної боротьби, військового технічного підрозділу прикриття. Сили 
підтримки й навчання надають кадрову, фінансову, логістичну, медичну, ветеринарну, комунікаційну та 
інформаційну підтримку різним відомствам Міністерства оборони й Об’єднаним силам на території Чеської 
Республіки. Командування сил підтримки й навчання дислоковане в м. Стара-Болеслав. Усі військові 
підрозділи комплектуються військовослужбовцями дійсної служби та військових запасу на добровільній 
основі. Збройні сили призначені для оборони ЧР від зовнішнього нападу та виконання виключно завдань, які 
випливають із міжнародних договорів і зобов’язань ЧР про спільну оборону проти нападу. Збройні сили ЧР 
входять до складу Об’єднаних збройних сил НАТО.  

Чеське військо за часи демократичних перетворень зазнало багато трансформаційних змін, які 
стосуються не тільки загального скорочення його чисельності, а й значних якісних перетворень – 
модернізації та військової спеціалізації в НАТО, що також впливає на його боєздатність і не завжди 
відповідає потребам національної безпеки країни, проте північноатлантичні структури вимагають від держави 
саме такої військової ситуації та участі чеських військових формувань у миротворчих акціях. Чеські 
військовослужбовці брали участь у війні в Іраку, куди уряд направив військовий контингент у склад сил 
міжнародної коаліції. Зокрема, уже у квітні 2003 р. в Ірак направлено чеський військово-польовий госпіталь. 
Утрати чеського контингенту в Іраку – один загиблий військовослужбовець і не менше п’яти поранених

806
. 

Також чеські військовослужбовці брали участь у війні в Афганістані, куди уряд направив військовий 
контингент у складі сил ISAF. Військовослужбовці Чехії брали участь також у миротворчих акціях в Боснії і 
Герцеговині, Косово, Сомалі, Малі та на Сінайському півострові, гуманітарній акції в Пакистані.  

Інтегруючись у блок НАТО, Збройні сили ЧР були значно скорочені з 132 тис. осіб у 1993 р. до 35 тис. у 
2010 р. Ссписано значну кількість застарілого озброєння, коли чеська армія з 1 січня 2005 р. повністю 
перейшла на контрактний принцип комплектування. Скорочення Збройних сил зекономило значні фінансові 
ресурси й одночасно компенсоване включенням країни в єдину систему колективної безпеки НАТО й 
отриманням нових сучасних зразків озброєнь і військової техніки. За оцінками фахівців, сучасне чеське 
військо досить модернізоване й професійно підготовлене. Загальна чисельність військових у країні перед 
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вступом ЧР у ЄС становила на 1.01.2004 р. 50,6 тис. осіб, у тому числі прикордонні війська – 40 тис. осіб, 
сили внутрішньої безпеки – 16 тис. осіб.  

Станом на початок 2013 р. загальна чисельність Збройних сил скоротилася до 29,4 тис. осіб (21,1 тис. 
військовослужбовців і 8,3 тис. цивільних співробітників). Чеські Збройні сили з 2005 р. й нині повністю 
комплектуються на професійній основі. Термін служби в чеській армії раніше складав 12 місяців. 
Мобілізаційні ресурси країни оцінюються у 2,4 млн осіб, у тому числі придатних до військової служби – 2 млн 
осіб. Резерв складають 14 командувань територіальної оборони, один округ, інженерний полк. Крім того, у 
війська територіальної оборони організаційно входить військово-оркестрова служба (чотири гарнізонних 
військових оркестри). Підготовка військових музикантів здійснюється у Військово-музикальній академії             
(м. Рудніце-над-Лабем).  

Збройні сили держави поділяються на два роди військ – сухопутні війська та військово-повітряні сили. 
Витрати з державного бюджету на утримання Збройних сил у 2012 р. становили 42 млрд крон, що складало 
1,11 % від загального обсягу ВВП країни. Це значно менший показник проти 2004 р., коли військові витрати 
складали 2,02 % від ВВП країни. 

Сухопутні війська. Чисельність сухопутних військ у Чехії на початок 2010 р. становила 23,8 тис. осіб. 
Вони складалися з однієї механізованої й однієї артилерійської бригади, кожна з яких має по три 
механізованих, розвідувальних, інженерних батальйони і два дивізіони – артилерійський та зенітно-ракетний, 
а також бригади швидкого розгортання (парашутно-десантний батальйон, два механізованих, інженерний, 
артилерійський і зенітно-ракетний дивізіони), сім навчальних баз та вісім резервних територіальних 
командувань.  На озброєнні сухопутних військ Чехії, за офіційними даними, числилося дев’ять пускових 
установок оперативно-тактичних ракет та тактичних ракет (на зберіганні); 656 танків (із них 541 – Т-72М);             
801 бойова машина піхоти; 972 бронетранспортери; 182 бойові розвідувально-дозорні машини;                      
124 гармати калібру 122-мм БГД-30; 322 самохідні гаубиці (49 калібру 122-мм «Гвоздика», 273 калібру               
152-мм «Дана»); 109 ракетних комплексів залпового вогню; 93 калібру 120-мм мінометів; 742 пускові 
установки протитанкових керованих ракет; 140 зенітно-ракетних комплексів «Стріла–1 й 10» та ін.  

Значну частину озброєння й техніки вироблено в Чехії або за радянськими ліцензіями, або на основі 
радянських зразків, тому до сьогодні в чеській армії залишається ще багато військової техніки колишнього 
радянського виробництва. Виняток становлять бронетранспортери «Пандур» (рис. 18.1), закуплені в Австрії, 
й шведські зенітно-ракетні комплекси.  

 
 

Рис. 18.1. Бронетранспортер «Пандур-2» 
Джерело : Опыт евроатлантической интеграции Чешской Республики //  

http://bintel.com.ua/ru/projects/evrointegracija-cheshskoj-respubliki/. 

 
1 червня 2013 р. сухопутні сили АЧР перейшли на нову організаційну структуру відповідно до структури 

Об’єднаних сил НАТО. Основну бойову силу в сухопутних військах складають 4-та бригада швидкого 
реагування (чотири батальйони, які зосереджені в містах Жатець, Табор, Хрудім та Йїндржихув-Градець)) і   
7-ма механізована бригада (чотири батальйони – у Граніце, Пржаславіце (два батальйони) і Бичовіце). До 
сил бойової підтримки входять 13-та далекобійна артилерійська бригада, яка розташована в Йїнце, 15-та 
зенітна бригада (один дивізіон у Бехінє, один дивізіон у Раковніку й два – в Оломоуці), 31-ша бригада 
радіаційної, хімічної та біологічної оборони (два дивізіони зосереджено в Ліберці й один – у Гостівіце-Бржве), 
53-тя бригада розвідки й електронної боротьби (один батальйон – в Опаві, а розвідувльний батальйон – у 
Простейові) і 103-й навчальний центр – у Ліпніку-над-Бечвоу

807
. До складу сухопутних військ також входять 

підрозділи бойового забезпечення: 14-та бригада логістичної підтримки (у Пардубіце й Клатові) та 104-й 
батальйон тилового забезпечення (в Оломоуці). Для бойових навчань у розпорядженні сухопутних сил 
перебувають п’ять військових полігонів  (Бржезіна, Лібава, Брди, Болетіце й Градіште), які виділені в окремі 
адміністративні одиниці – військові повіти (чес. Vojenský újezd, vojenský prostor, vojenský výcvikový prostor) 
або полігони, у межах яких проживає населення, зазвичай, військовослужбовці, члени їхніх сімей та 
вільнонаймані громадяни. Військові повіти – складові частини округів із розширеними повноваженнями. 
Території військових повітів керують повітовим управлінням (чес. Újezdní úřad), яке є органом державної 
влади, маючи деякі компетенції, подібні або відмінні від муніципалітетів і самоврядних громад. Таке 
управління – орган системи оборони країни, що підпорядковується Міністерству оборони Чеської Республіки. 
Усі розпорядження, які приймаються й видаються військовим повітовим управлінням, здійснюються з 
дозволу цього міністерства.  
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Найбільший військовий полігон – це Градіште площею 332 км
2
, розміщений у Карловарському краї, де 

можна проводити комплексні двосторонні тактичні навчання з бойовою стрільбою. Майже однаковий за 
розмірами (327 км

2
) військовий полігон Лібава в Оломоуцькуому краї, який має найбільш розвинуту 

інфраструктуру. Там можна проводити польові військові навчання та маневри з бойовою стрільбою всіх родів 
сухопутних військ, а також повітряних сил. Він обладнаний у 1970-ті роки радянськими військами й активно 
використовувався для бойової підготовки підрозділів Центральної групи військ колишнього СРСР. На полігоні 
Болетіце, окрім навчань танкових, механізованих й інженерних частин, здійснюється підготовка підрозділів, 
які проходять службу за кордоном у складі миротворчих сил ООН, ОБСЄ тощо. Найменший за площею                   
(158 км

2
) – військовий полігон Дедіце (гарнізон Бржезіна) у Південноморавському краї, де проводять стрільби 

й польові заняття з курсантами та слухачами військових навчальних закладів. Загалом усі військові полігони 
займають 1,64 % території країни

808
. 

Одне з пріоритетних завдань командування сухопутних сил – підготовка кваліфікованих військових 
кадрів. У ЧР для цього створено систему військових навчальних закладів (військові школи, коледжі, 
академії), де, окрім військовослужбовців, навчаються цивільні особи, які в подальшому можуть працювати за 
контрактом із Міністерством оборони. Найбільший військовий навчальний заклад – військова школа в Брно, 
яка готує молодших спеціалістів для армійської авіації, з ракетно-артилерійських озброєнь і засобів зв’язку. 
Функціонують також військові школи в містах Вишков та Моравска-Тршебова. Військовий коледж сухопутних 
військ у Вишкові здійснює підготовку командирів середньої ланки, а також офіцерів тилу й інших військових 
спеціальностей. Офіцери вищої ланки для сухопутних і повітряних сил та тилових служб навчаються у 
Військовій академії в Брно. Окрім того, у цій же академії навчаються цивільні службовці, які  після закінчення 
навчання можуть займатися питаннями національної оборони й кризового управління

809
.  

Військово-повітряні сили. Чисельність військово-повітряних сил країни на 2010 р. становить 13,4 тис. 
осіб, 75 бойових літаків (табл. 18.1), 34 бойові вертольоти. Вони включають у себе різноманітні технічні 
частини й підрозділи; дві винищувально-бомбардувальні авіаескадрильї, одну винищувальну авіаескадрилью, 
дві винищувальні авіаескадрильї протиповітряної оборони (ППО), дві транспортні авіаескадрильї, три 
вертолітні авіаескадрильї, випробувальний центр, навчальний авіаційний полк, дві дивізії ППО.  

Таблиця 18.1 
Транспортний парк військово-повітряних сил  

Чеської Республіки  на 1.12.2007 р.* 
 

Марка літального 
транспортного  

засобу 

Вид літального 
транспортного  

засобу 

Чисельність літальних 
транспортних засобів, 

штук 

Категорія літального 
транспортного засобу, 

призначення 

Су-22 літак 31 винищувач 

Су-25 літак 24 винищувач 

Міг-23 літак 5 винищувач 

МіГ-21 літак 37 винищувач 

L-29 літак 2 винищувач 

L-39 літак 42 різних модифікацій 

Ту-154 літак 5 різних модифікацій 

Ту-134 літак 7 різних модифікацій 

АН-24 літак 4 транспортні літаки 

АН-26 літак 4 транспортні літаки 

АН-30 літак 3 транспортні літаки 

L-410 літак 14 різних модифікацій 

Мі-2 вертоліт 24 різного призначення 

Мі-8 вертоліт 9 різного призначення 

Мі-17 вертоліт 24 різного призначення 

Мі-24 вертоліт 34 різного призначення 

PZLW-3 вертоліт 11 різного призначення 
* Складено за: http://svit.ukrinform.ua/Chehia/chehia.php?menu=army. 
 

У 2013 р., відповідно до реформи Об’єднаних сил, Повітряні сили ЧР мали на озброєнні 112 бойових машин 
(60 літаків і 52 вертольоти), а також 27 навчальних машин (18 літаків і 9 вертольотів) у Центрах льотної підготовки 
в Пардубіце й Празі. Військово-повітряні сили нині організаційно складаються з 4-х авіабаз, які базуються на 
аеродромах у Чаславі, Намєшть-над-Ославоу, Пршерові та Прага-Кбелі, а також із двох бригад протиповітряної 
оборони (ракетна протиповітряна бригада, яка розміщена в Страконіце, і бригада командування, управління й 
підтримки, що базується в Стара-Болеславі)

810
. Основу бойової авіації ЧР нині складають багатоцільові літаки-

штурмовики чеського виробництва Aero L-159 Alca (рис. 18.2) і винищувачі шведського виробництва Saab JAS-39 
Gripen, які орендовані на 10 років. Також використовуються бойові машини радянського виробництва (Міг-21,               
Су-22 та ін.). Вертолітний парк повітряних сил нині складають переважно машини російського виробництва             
(Мі-171Ш), а також радянського (Мі-35, Мі-8 і Мі24В) і польського виробництв

811
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Рис. 18.2. Чеський бойовий літак Aero L-159 Alca 
Джерело : http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzdu%C5%A1n%C3%A9_s%C3%ADly_A%C4%8CR. 

 
Окрім сухопутних і повітряних військ, у Чехії наявні також підрозділи берегової охорони загальною 

чисельність 1300 осіб. Вони охороняють річкові кордони країни. На їх озброєнні − два патрульні кораблі,             

19 патрульних і близько 30 допоміжних катерів
812

. Останнім часом їх кількість скорочується після входження 
Чехії в Шенгенську зону, оскільки відпала необхідність у прикордонному контролі на водних об’єктах. 

Із набуттям Чехією членства в НАТО в її Збройних силах постійно здійснюються реформи. За 
повідомленнями чеських ЗМІ, чисельність Збройних сил після офіційного вступу країни в ЄС скоротилася до 
23 тисяч військових і 7 тис. цивільних осіб, які перебувають на службі за контрактом. Чеська армія в 
загальноєвропейському військовому контингенті стала спеціалізованою. Основний акцент реформування 
робиться на розвиток військової медицини й на боротьбу зі зброєю масового ураження. Тому Збройним 
силам Чехії для забезпечення національної безпеки в деяких військових галузях не обійтися без підтримки 
союзників по НАТО. Наприклад, чеські військовики орендують і мають у своєму розпорядженні близько                   
30 модернізованих танків Т-72, 18 штурмовиків Л-159 і 14 літаків-винищувачів із країн – союзниць по НАТО

813
. 

Окрім того, реформування чеських Збройних сил вимагає не тільки скорочення чисельності війська, 
приведення його до загальноєвропейської військової спеціалізації та переведення армії на виключно 
професійно-найману основу, а й суттєвої його модернізації, заміни військового устаткування й техніки, 
узгодження координаційно-керівних дій із командуванням НАТО, розширення діяльності на міжнародному 
рівні та участі в миротворчих заходах, соціальної захищеності військовослужбовців, підвищення загальної 
боєздатності війська тощо, що потребує значних фінансових затрат і не завжди отримує схвальні відгуки від 
чеського населення. Тому реформаційні заходи щодо військової сфери постійно обговорюються чеським 
парламентом і керівництвом держави. Керівні структури ЄС постійно вимагають від Чехії скоротити державні 
видатки на оборону, а це може викликати значні безпекові проблеми. У процесі  реформації війська й 
скорочення державних видатків на потреби армії та військової сфери загалом Чехія залишилася під питанням 
гарантованої обороноздатності національних кордонів. Тому невипадковим є пошук державою 
альтернативних безпекових заходів і засобів із боку інших членів – партнерів НАТО, наприклад США, що 
призвело до проблеми розміщення на її території системи протиракетної оборони (ПРО).  

У вересні 2009 р. адміністрація США запропонувала розмістити 10 ракет-перехоплювачів у Польщі й 
Чехії для того, щоб захистити Європу від можливих нападів із боку Ірану. Російська Федерація була проти, 
заявивши, що цей план загрожує її безпеці. У листопаді Чеській Республіці запропоновано іншу програму, а 
саме збирати та аналізувати інформацію щодо виявлення ракет, націлених на територію НАТО. Міністр 
оборони Олександр Вондра повідомив, що Чехія хоче брати участь, але, «безумовно, не таким чином»

814
. 

Новий план адміністрації США закликає до розміщення наземного й морського базування в декількох 
місцях Європи, у тому числі в Румунії та Польщі, протягом наступного десятиліття. Це викликало масове 
незадоволення не тільки в пересічних громадян, а й у представників парламенту держави, про що свідчать 
численні заяви законодавців щодо можливих негативних наслідків у результаті розміщення системи ПРО на 
території Чехії. Восени 2011 р. чеське керівництво відмовилося від таких американських ініціатив через 
незадоволення своєю роллю, яку їй відвели США в загальній системі євроатлантичної безпеки.  

Із вступом в євроатлантичні структури Чехія не припинила своє співробітництво з країнами колишнього 
радянського блоку, передусім своїми сусідами. Розвивається й українсько-чеське військове співробітництво. 
Особливо це стосується військово-повітряної сфери та спільних проектів в авіаційно-військовій  сфері, а 
також  спільних угод щодо військової співпраці в галузі артилерії та обміну досвідом навчальних структур, 
котрі займаються військовими питаннями. Тому між нашими державами відбуваються різноманітні заходи 
співробітництва, пов’язані із системою оборони й військовою сферою. Так, наприклад, відповідно до 
Договору між Військовим інститутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) 
та Київською асоціацією військових аташе (КАВА) про надання освітніх послуг 10 березня 2010  р. радник із 
питань оборони Посольства Чеської Республіки в Україні полковник Зденек Кубічек та військовий аташе 
Посольства Чеської Республіки в Україні, майор Петра Новотна спільно прочитали лекцію для постійного й 
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змінного складу цього підрозділу навчального закладу на тему «Чеська Республіка та її Збройні сили»
815

. 
Аудиторію ознайомлено з історією заснування та розвитку Чеської Республіки, сучасним станом її економіки, 
політики й Збройних сил. Стосовно останніх присутні почули про їх склад, завдання, техніку та озброєння, 
процес реформування, участь у міжнародних місіях й операціях, місце та роль жінок у чеському війську. Під 
час лекції доповідачі відповіли на численні запитання аудиторії, які стосувалися змін, що відбулись у Чеській 
Республіці після вступу до НАТО, системи підготовки військових фахівців, їх матеріального забезпечення,  
соціального захисту тощо. 

Проте після шпигунського інциденту з чеським аташе в Україні та його депортацією восени 2011 р. 
двосторонні відносини між Чеською Республікою та нашою державою стали напруженими. Наприклад, Чехія 
зараз відмовляється видаватиі в’їзні візи українським заробітчанам, а тих, у кого вони закінчилися, – 
депортують на батьківщину. Окрім того, питання про розміщення на чеській території американської системи 
ПРО викликало в українського керівництва несхвальні відгуки. Нині двосторонні відносини між двома 
країнами покращилися. Зокрема, у кінці жовтня 2013 р. під час візиту президента Чехії Мілоша Земана до 
України Міністерство оборони України й Міністерство оборони Чехії підписали угоду про взаємний контроль 
якості продукції оборонного призначення під час здійснення військово-технічного співробітництва. 

Отже, військова сфера Чехії після її вступу до НАТО зазнала значних трансформаційних змін, що 
призвело до повної адаптації військової системи країни згідно з вимогами цієї військової організації. На думку 
чеських експертів, незважаючи на скорочення Збройних сил, значно посилився військовий потенціал ЧР 
завдяки здійсненим заходам у рамках членства країни в НАТО. Це дало змогу Чехії не тільки забезпечити 
виконання своїх зобов’язань перед НАТО в плані зміцнення системи безпеки в Європі, а й брати участь у 
міжнародних військових операціях, у т. ч. в Іраку й Афганістані. У рамках концепції «Розумної оборони 
НАТО» Чехія нині спеціалізується на виконанні функцій радіаційного, хімічного й бактеріологічного захисту 
військ Північноатлантичного Альянсу. Зокрема, ці функції покладено на 31-шу бригаду радіаційного, хімічного 
та бактеріологічного захисту, яка перебуває в оперативному резерві Сил швидкого реагування НАТО. Така 
військова спеціалізація Чехії в НАТО сприяє розвитку виробництва радіоелектронної, бронетанкової й 
авіаційної техніки, що позитивно впливає на розвиток чеського оборонно-промислового комплексу в нових 
геополітичних умовах, у яких перебуває нині країна. У ЧР нараховується близько 130 приватних підприємств 
та фірм, які причетні до розробки, виробництва й модернізації продукції оборонного призначення. Оборонно-
промисловий комплекс країни – добре розвинена структура, яка здатна забезпечити потреби Армії ЧР і 
закордонних замовників низкою виробів оборонного призначення світового зразка відповідно до стандартів 
НАТО, зокрема легкими бойовими літаками типу Л-159, радіолокаторами й системами радіотехнічної 
розвідки, середніми та важкими армійськими вантажними автомобілями, засобами захисту від зброї 
масового ураження й польовим медичним обладнанням, артилерійськими системами, стрілецькою зброєю та 
боєприпасами до них тощо. 

Отже, приєднання Чехії до НАТО і ЄС забезпечило прогрес у сфері національної безпеки країни, а 
також надало нові можливості в економічному й соціальному розвитку. Євроатлантична інтеграція Збройних 
сил країни гарантує їй мирний і безпечний  розвиток на подальшу перспективу. 
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РОЗДІЛ XІХ. ВНУТРІШНІ ВІДМІННОСТІ Й РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА 
 

19.1. Внутрішні відмінності 
  

Сучасна Чеська Республіка як єдиний загальнодержавний господарський комплекс складається з трьох 
взаємодоповнювальних історичних частин – чеської (богемської), моравської й сілезької, які відрізняються в 
історичному, природно-географічному, господарському та етнографічному відношеннях. Це слід ураховувати 
під час економічного районування республіки. Незважаючи на те, що між історичними частинами Чеської 
Республіки існують певні контрасти, проте вони не різкі в рівнях їхнього соціально-економічного розвитку. 
Спостерігаються певні відмінності в галузевій структурі й спеціалізації господарства, територіальній 
організації промисловості та сільського господарства. Це зумовлено відмінностями природних умов, різною 
забезпеченістю природними й трудовими ресурсами, своєрідністю економіко-географічного положення 
кожної з них, особливостями господарського освоєння території. Особливості територіальної організації 
продуктивних сил – визначальна умова для виділення економічних районів першого порядку з урахуванням 
підходів ЄС щодо виокремлення районів різних рівнів (NUTS). Ураховуючи сучасні тенденції розвитку й 
особливості процесу районоутворення, можна в межах Чеської Республіки виділити сім економічних районів 
– Центральна Чехія, Присудеття й Полаб’я (Північно-Східний), Прикрушногір’я (Північно-Західний), Південна 
Чехія (Південно-Західний), Південно-Східний (Південна Моравія), Середня Моравія й Моравсько-Сілезький 
(рис. 19.1). Межі цих економічних районів відповідають межам районів, виділених відповідно до вимог ЄС 
(NUTS-2).  

 
 

Рис. 19.1. Економіко-географічне районування Чеської Республіки 

   
Центральна Чехія (Богемія) лежить у центральній частині Богемії – історичній території чехів – і 

включає територію двох країв – Середньочеського та Головного міста Праги (рис. 19.1). Він є найбільш 
розвинутим економічним районом країни. На нього у 2012 р. припадало 35,7 % виробництва всього 
внутрішнього валового продукту країни

816
. Це – історичне ядро країни, колиска чеської державності. Район 

займає 11 511 км
2
 (14,6 % території країни), тут проживає найбільше населення – 2530 тис. осіб (24 %). 

Густота населення складає 220 осіб/км
2
. Район займає лісові низкогір’я й горбисті території, на півночі –

частину Полабської рівнини й прилеглі до неї родючі місцевості. Він розміщений у так званому «Богемському 
котлі». Особливо яскраво підкреслює єдність району річкова система Лаби з Влтавою, яка збирає води 
майже всієї Чехії. Сільськогосподарські угіддя займають понад 60 % території району, ліси – 28 %. У 
Середньочеському краї немає великих міст, переважають середні та малі міста. 43 % населення 
Середньочеського краю проживає в населених пунктах із кількістю мешканців менше 2000. Тут розміщено          
1146 населених пунктів. Найбільше їх зосереджено на території окресу Млада-Болеслав (123), а найменше – 
в окресі Мельнік (70). Північ і південь району мають різне за структурою сільське господарство. Основний 
сільськогосподарський район – долина річки Лаба, де вирощують пшеницю, цукровий буряк, овочі, фрукти. 
Важливе значення має близькість до столиці країни – Праги, що відображається на спеціалізації 
промисловості. Основна галузь спеціалізації промислового виробництва – машинобудування, особливо 
точна механіка, електротехніка, приладобудування, верстатобудування, автомобілебудування та ін. 
Розвиваються також фармацевтика й хімічна промисловість, виробництво скла та кераміки, гідроенергетика 
на Влтаві (ГЕС Орлік, Слапи, Штеховіце й ін.). Навколо Праги, у містах-супутниках, розміщуються різні 
обслуговуючі та допоміжні для столиці і її індустрії підприємства. Другу зону тяжіння складають 
кам’яновугільні шахти й металургійні заводи Кладно, металургійний та цементні заводи Кралув-Двура, 
кольорова металургія й інші галузі, які мають тісні зв’язки з підприємствами столиці. Також тут розміщено 
хімічні комбінати в Кралупі та Нератовіце, найбільший завод у країні легкових автомобілів «Шкода» у                    
м. Млада-Болеслав, завод із випуску мотоциклів «Ява» у Тинці та багато інших, які обслуговують 
підприємства Праги. У регіоні також добре розвинуто сферу послуг, торгівлю, культуру, спорт і туризм. Район 
має найгустішу транспортну мережу в ЧР. Поряд з автомобільним та залізничним транспортом велике 
значення має річкове судноплавство по Лабі й Влтаві. Приблизно три четверті всіх перевезень водним 
транспортом у країні припадає на цей район.  
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На території району розміщено низку цікавих туристичних об’єктів, у тому числі, пам’ятники культури, 
визнані всесвітнім спадком ЮНЕСКО (наприклад, у м. Кутна Гора – Собор Святої Варвари, Влашський двір і 
Седлець). Серед туристів популярні королівський замок Карлштейн, середньовічні замки Кршівоклат в 
околицях Раковніка, Чеські-Штернберка, Конопіште, фортеця Кокоржін поблизу міста Мельнік, замок Лані 
тощо. В околицях Кршівоклата розміщені природний парк і біосферний заповідник. Охоронними природними 
територіями є також природні парки Кокоржін, Чеські Крас та Чеські Рай. Центри водного туризму розміщені 
на ріках Сазава, Бероунка й Влтава. 

Ядро району – Прага (1244 тис. жителів у 2012 р.) – столиця Чехії, яка розміщена в центрі району, у 
гідрографічному вузлі країни, на берегах Влтави, поблизу її впадіння в Лабу. Місто лежить поблизу стику 
малородючого лісистого півдня регіону з родючим поясом Полаб’я. Столиця – найважливіший індустріальний 
центр країни. Особливо розвиваються машинобудування, електротехніка, приладобудування, а також хімічна 
(фармацевтика, фотохімія та тонка хімія), харчова, поліграфічна, швейна й меблева галузі.  

Прага – найбільший залізничний (10 залізничних ліній зв’язують столицю з іншими регіонами країни) та 
автомобільний вузол країни. По Влтаві до Праги курсують річкові судна. У 1974 р. в столиці відкритий 
перший у Чеській Республіці метрополітен.  

Прага – історичний центр політичного й економічного життя чеського народу, його боротьби за 
національну культуру й незалежність. Заснована в ІХ ст., Прага з Х ст. є столицею Чеської держави. Тут 
розміщено органи управління Середньочеського краю, функціонує багато освітніх і культурних закладів. 
Карлів (Празький) університет – найстаріший університет (із 1348 р.) у Центральній і Південно-Східній 
Європі. Загальна площа Праги – 496 км

2
. У Празі чітко виділяються стародавні районі – Старе Мєсто на 

правому березі Влтави, Мала Страна й Градчани (рис. 19.2) із празьким кремлем на лівому березі із 
середньовічними вулицями, старовинними будівлями та мостами багатовікової давнини. Нові райони столиці 
є промисловими й розміщуються на заході й південному заході міста на шляхах до Кладно та Пльзеня, а 
новий найпотужніший район розміщено на північному сході, який утворився на шляхах у Моравію. Нині Прага 
поділяється на 22 адміністративних округи (чес. obvod) і 57 міських частин, які є основними суб’єктами 
місцевого самоуправління. Проте, з погляду поштового, виборчого, судового й поліцейського адміністративного 
законодавства, столиця з 1960 р. поділяється на 10 міських округів. 

 

 
 

Рис. 19.2. Вид на район Праги Градчани 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki. 

 
На економічний розвиток центральночеських місцевостей помітно впливає Кладненський промисловий 

вузол, розміщений поблизу стику Західної й Центральної Чехії. Кладно (69 тис. жителів на 1.01.2012 р.) – 
найбільше місто Середньочеського краю, центр однойменного району, історичний центр чеської важкої 
промисловості. Із середини  ХІХ ст. місто стало центром Кладненського кам’яновугільного басейну, який був 
сировинною базою Празького промислового району. Основою промисловості вважали металургійний 
комбінат Poldi, а також заводи металургійного й гірничого машинобудування. Із розпадом Чехословаччини 
важка індустрія Кладно зазнала занепаду, низку металургійних і гірничодобувних підприємств закрито, проте 
залучення іноземних інвестицій дало змогу виправити становище. Металургійне виробництво 
реконструйоване та нині виробляє дрібносерійну, але високоякісну продукцію (вали для турбін і суднових 
двигунів, стальні хірургічні інструменти тощо). Нині в Кладно розміщено підприємства, які виготовляють 
мобільні телефони, автомобільні кондиціонери, друкарські схеми, електричні кабелі, іграшки, харчові 
продукти, концентрати й добавки тощо. Кладно – значний культурний центр краю, його гордістю є 
Середньочеський театр із майже столітньою традицією та галерея замку. 

Серед інших найбільших промислових центрів Центральної Чехії виділяється м. Млада-Болеслав із   
44 тис. жителів, розміщене за 50 км на північний захід від Праги. Це – головний центр автомобільної 
промисловості країни з усесвітньо відомим автомобільним заводом, де випускають переважно легкові 
автомобілі марки «Шкода». У місті розвинуто також цукрову промисловість. 

Північно-Східний економічний район займає північно-східні та східні райони Богемії, а також частково 
північно-західні райони Моравії (рис. 19.1). Територія району прилягає до Судетських гір (Присудеття) і 
розміщена в долині верхньої течії р. Лаба (Полаб’я). Охоплює землі Ліберецького, Краловеградецького й 
Пардубецького країв (15,8 % території країни). Тут проживає 1508 тис. осіб (14,4 % населення республіки). 
Густота населення нижча, ніж у середньому по країні (122 осіб/км

2
). У районі виробляють 11,8 % усього 

валового внутрішнього продукту країни
817

. Рельєф району переважно гористий, оскільки на півночі й 
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північному сході, на кордоні з Польщею, розкинувся гірський масив Крконоше – «Ісполінові гори» з 
найвищими гірськими вершинами республіки. У південній частині району, на схід від Праги, простягається 
«золотий пояс» – основна частина Полабської рівнини з родючими чорноземами та буроземами, вигідно 
розміщеної на широтних магістральних шляхах. Полаб’я – індустріально-аграрна зона з інтенсивним 
сільським господарством. Тут вирощують пшеницю, ячмінь, ріпак, картоплю і цукровий буряк, що зумовлює 
розвиток харчової промисловості (м’ясо-молочна продукція), а також хімічної з виробництвом мінеральних 
добрив, машинобудування, яке спеціалізується на випуску сільськогосподарської техніки, машин й 
обладнання для харчової промисловості. У тваринництві переважає вирощування великої рогатої худоби, 
свиней і птиці. Добре розвинутий залізничний та автомобільний транспорт. На суднохідній ділянці Лаби 
вантажні перевезення здійснює водний транспорт, основним річковим портом є Пардубіце. 

Північ і північний схід Присудеття – це високоіндустріальна зона, яка виділяється в республіці як 
найбільший виробник різноманітних предметів широкого вжитку. На сході переважає бавовняна промисловість, 
тут зосереджена майже вся льняна й джутова промисловість країни, а навколо Ліберця – вовняна. Регіон 
відзначається виробництвом знаменитого богемського скла, кришталю, різних прикрас зі скла та інших 
матеріалів (усесвітньо відома біжутерія Яблонця і його оточення). Тут також розвинуте машинобудування, 
яке спеціалізується на виготовленні різних приладів, текстильного обладнання, електротехнічних виробів, 
легких верстатів, вантажних автомобілів. Розвинуто обробку пластмас (Ліберецький край). Сільське 
господарство в горах і високих передгір’ях має переважно споживчий характер із домінуванням молочного 
скотарства. У районі добре розвинутий туризм. 

Серед найбільших індустріальних центрів виділяється в південній частині цього економічного району            
м. Пардубіце (90 тис. жителів) як головний промисловий, культурний і транспортний центр Пардубецького краю 
та всього Полаб’я. У місті функціонують великі хімічні підприємства (виробництво пластичних вибухових речовин 
тощо), різноманітні підприємства харчової індустрії й машинобудування (виробництво електротехніки, 
радіоелектронного обладнання, комп’ютерних комплектуючих), а також нафтопереробна та легка промисловість. 
Місто має статус заповідника, оскільки в ньому наявні численні архітектурні пам’ятки (переважно ХVІ ст.). Одна із 
найвідоміших із них – це Зелена башта в центральній частині Пардубіце (рис. 19.3).  

 

 
 

Рис. 19.3. Центральна частина м. Пардубіце 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:  

Pardubice_CZ_main_square.JPG. 

 
У західній частині Північно-Східного економічного району виділяється старовинний культурний, 

торговельний і промисловий центр району – Ліберець (102 тис. жителів), розміщений у широкій міжгірській 
котловині на р. Ниса-Лужицька. Він – важливий центр текстильної промисловості (вовняні, шовкові й 
бавовняні тканини), машинобудування (виробництво обладнання для текстильної промисловості, 
моторобудування, автомобілебудування – «Ліберецький автомобільний завод». У місті проводяться 
текстильні ярмарки. Це важливий центр зосередження вищої технічної освіти (функціонує технічний 
університет). У місті розміщено один із найвідоміших зоопарків Європи й найбільший у республіці торгово-
розважальний центр «Вавилон». 

У Ліберецькій міській агломерації є м. Яблонець-над-Нісоу (45 тис. жителів), відоме як центр скляної 
промисловості (виробництво технічного скла та біжутерії на заводі «Яблонекс») та автомобілебудування, 
легкої (бавовняна) й хімічної промисловості. Яблонець-над-Нісоу – важливий центр туризму та спорту, 
виділяється архітектурними спорудами першої половини ХХ ст.   

У цьому економічному районі важливе й різностороннє значення має старовинне місто Градець-
Кралове (93 тис. жителів) на р. Лаба як крайовий центр, великий транспортний вузол і потужний центр 
машинобудування Східної Чехії. Розвинуто виробництво обладнання для хімічної, газової, цукрової, 
виноробної, пивоварної промисловості, двигунів, котлів (здебільшого на експорт). Виробляють 
фотоматеріали, музичні інструменти, швейні вироби, меблі, харчову продукцію. Місто – важливий науково-
освітній (університет, медичний і фармакологічний факультети Карлового університету) і культурний центр 
(архітектурні пам’ятки, музей Східної Чехії), до кінця ХIV ст. було другим за значенням містом Чеського 
королівства після Праги. 

Північно-західну та західну частини республіки займає район Прикрушногір’я, або Північно-Західний 
економічний район (рис. 19.1). Він охоплює території Карловарського й Устецького країв, простягаючись на        
8649 км

2
 (11 % території країни), де проживає 1130 тис. осіб (10,8 % усього населення республіки). Густота 

населення відповідає середньочеському значенню (132 осіб/км
2
). Частка району у виробництві валового 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%20Pardubice_CZ_main_square.JPG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%20Pardubice_CZ_main_square.JPG
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внутрішнього продукту країни становить 8,4 %
818

. Район займає індустріалізовані північні й південні частини 
Підкрушногір’я, розділені невисокими горами котловини. Південні частини району переважно рівнинні. Із 
ґрунтів переважають коричневі ґрунти рівнин і невеликих пагорбів та бурі лісові ґрунти в гірській частині 
району. Район Рудних (Крушних) гір багатий на мінеральні ресурси (вольфрам, вісмут, цинк, уран, олово 
тощо); наявні термальні води й мінеральні джерела. Північне Підкрушногір’я включає Мостецький 
буровугільний басейн і прилеглі родючі місцевості нижньої долини р. Огрже й самої Лаби, а південна частина 
– Соколовський буровугільний басейн і смугу знаменитих курортів – Карлові Вари, Маріанське Лазнє, 
Франтішкови Лазнє та ін. Мостецький басейн є основним у країні з видобутку бурого вугілля.  

У Північному Підкрушногір’ї, яке прилягає до водного шляху по Лабі, і в районах, ближчих до столиці 
Праги, розвинута важка індустрія при повсюдному розміщенні підприємств скляної й харчової промисловості. 
У районах, найближчих до підніжжя Рудних гір (Хомутов, Тепліце та, частково, Усті-над-Лабем) зосереджено 
промислові підприємства гірничодобувної промисловості (видобуток бурого вугілля, піску, будівельного 
каменю), машинобудування, теплоенергетики, хімії, яка використовує й привізну сировину (російська нафта, 
солі з ФРН), і виробництва скла. На базі бурого вугілляйі нафти тут сформувався потужний енергохімічний 
цикл, який уключає: 1) кар’єри, шахти, збагачувальні фабрики; 2) найбільший у країні енергетичний кущ із 
ТЕС, де сконцентровано до 40 % енергетичних потужностей країни – ТЕС «Тушіміце І» і «Тушіміце ІІ», 
«Почеради І» і «Почеради ІІ», «Прунержов (1710 тис. кВт), Коморжани, Ервеніце та ін.; 3) хімічний комбінат у 
Залужі (у межах м. Літвінов) і велике газохімічне підприємство в Ужині
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.  

Тут також добре розвинуте інтенсивне сільське господарство. Поширені посіви пшениці, ячменю, 
цукрового буряка, менше вирощують льону та кукурудзи. Північне Підкрушногір’я – головний район 
вирощування прославленого чеського хмелю. У долинах Лаби й Огрже вирощують овочі та фрукти, тому цю 
місцевість називають Чеським садом (чес. Zahrada Čech). В околицях Літомержіце розвинуті виноградарство 
й виноробство. Тваринництво представлене розведенням молочної худоби, птиці та свиней.  

У південній частині Підкрушногір’я домінує легка промисловість. Тут сконцентровано значні потужності з 
виробництва фарфору, скла, тонких тканин, трикотажу, текстильної галантереї тощо, проте головна галузь 
спеціалізації –  буровугільна промисловість, розвинута в Соколовському басейні. На основі бурого вугілля 
працюють потужна ТЕС у Тисовій (понад 500 тис. кВт), газохімічний завод у Вржесовій та інші підприємства. У 
цьому підрегіоні добре розвинуті туризм і санаторно-курортне господарство (бальнеологічні курорти Карлові 
Вари, Маріанске-Лазнє та ін.) на базі місцевих термальних і мінеральних вод.  

Для Мостецького басейну характерна групова форма міського розселення населення. Майже суцільна 
смуга міст тягнеться вздовж Лаби. Тут найбільшим містом є Усті-над-Лабем (94 тис. жителів) – потужний 
промисловий центр Підкрушногір’я й річковий порт на Лабі (рис. 19.4).  Це – один із найбільших центрів 
хімічної промисловості в Чехії (виробництво синтетичних барвників, добрив, сірчаної кислоти тощо). Тут 
розвинуто також машинобудування, скляну, текстильну й харчову промисловості.  

 

 
 

Рис. 19.4. Вид на Усті-над-Лабем із фортеці Стржеков 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 
У південній частині Підкрушногір’я найбільшим містом вважають Карлові Вари (51 тис. жителів) – центр 

Карловарського краю, розміщений на заході історичної області Богемія в місці злиття рік Огрже, Ролава й 
Тепла (рис. 19.5). Карлові Вари – знаменитий європейський лікувальний бальнеологічний курорт, завдяки 
наявності тут гарячих джерел мінеральної води, яка володіє лікувальними властивостями. Це – популярне 
місце туризму, особливо для міжнародних знаменитостей, які приїжджають сюди для відпочинку та лікування 
мінеральними джерелами й чистим повітрям. Місто також відоме своїм міжнародним кінофестивалем і 
популярним чеським лікером «Карловарська бехерівка». Тут розвинуто фарфорову, скляну (знаменитий 
завод «Мозер», де виготовляють вироби з кришталю) і харчову промисловості. 

У межах району розміщено декілька важливих промислових центрів країни. Так, м. Мост (67 тис. 
жителів) –  один із головних центрів видобутку бурого вугілля в Чехії. У місті наявні також підприємства 
хімічної промисловості й електрометалургії, велика ТЕС. Місто Дечін (50 тис. мешканців) – важливий 
транспортний, промисловий, торговельний, адміністративний центр району. Це – один із найважливіших 
туристичних центрів на півночі регіону поблизу кордону із ФРН. Тепліце (50 тис. жителів) – важливий центр 
склокерамічної, текстильної й харчової промисловості та відомий бальнеологічний курорт. Хомутов               
(49,5 тис. жителів) – потужний залізничний вузол і промисловий центр Північночеського буровугільного 
басейну. Тут розміщений великий металургійний завод, який випускає труби, розвинуто верстатобудування, 
хімічну та харчову галузі промисловості, виробництво годинників і керамічного посуду.  
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Рис. 19.5. Панорама Карлових Вар 
Джерело : http://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovy_Vary 

 
Південна Чехія як економічний район займає південночеські й, частково, південно-західночеські землі в 

межах Південночеського та Пльзеньського країв (рис.19.1). Це найбільший за площею економічний район 
країни (16,6 тис. км

2
 або 22,3 % території країни), де мешкає 1,21 млн жителів (11,5 % населення республіки). 

Проте тут густота населення удвічі менша за середню по республіці (69 осіб/км
2
). У районі виробляють 10 % 

усього валового внутрішнього продукту країни
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. Це – гірсько-горбистий край із переважанням підзолистих 
ґрунтів, а в горах (Шумава, Чеський Ліс), покритих густими лісами, поширені гірсько-скелетні ґрунти. Край 
славиться своїми ставками (понад 8000), які виникли ще в середні віки й місцями утворюють цілісні водні 
системи (Тршебоньська та ін.). У минулому це аграрний край, а промисловість почала розвиватися лише за 
соціалістичних часів. Нині в економіці району домінує промисловість, проте добре розвинуте й сільське 
господарство. Тут вирощують жито, овес, кормові культури, картоплю та льон, розводять велику рогату 
худобу молочно-м’ясного напряму й свиней.  

У районі розвиваються також лісове господарство, рибництво, туризм. Розведення риби в численних 
ставках регіону має давні традиції. У Південночеському краї міститься половина всього рибного 
господарства республіки. У районі добре розвинутий гірський туризм. У Чеському (Богемському) Лісі 
розвиваються зимові види спорту. На північному заході Пльзеньського краю розміщено курорт Константінові 
Лазнє. У районі є природні національні парки Шумава й Богемський Ліс та ландшафтні заповідники Шумава, 
Чеські Ліс, Кршівоклатско, Славковскі Ліс, Тршебоньський, Бланський Ліс та ін. У Пльзені відбуваються 
регулярні музичні й театральні фестивалі. Історичні центри міст Домажліце, Пльзень, Хоршовскі Тин, Чеське 
Будейовіце, Табор, Славоніце, Тршебонь та Йїндржихув-Градець охороняються як пам’ятки історії, а 
історичний центр міста Чеські-Крумлов – об’єкт усесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Численні замки 
(Швіхов, Касперк, Рабі, Качержов, Вельхартіце, Глибока-над-Влтавоу, Блатна, Звіков, Орлік та ін.) і монастирі 
приваблюють значну кількість туристів. 

До основних галузей промисловості в районі належать машинобудування, переважно неметалоємке, 
деревообробна, целюлозно-паперова, керамічна, скляна, текстильна й швейна галузі, а також харчова, 
транспортне машинобудування та промисловість будівельних матеріалів. Виділяється всесвітньо відоме 
виробництво мотоциклів у м. Страконіце. У районі розвинуто гідроенергетику (ГЕС Ліпно, Гнєвковіце на 
Влтаві) й атомну енергетику (АЕС Темелін).   

Економічний розвиток району значною мірою визначається впливом Пльзеньського промислового вузла, 
розміщеного на стику західної й південної частин Богемії. Пльзень – четверте за величиною місто Чеської 
Республіки (167 тис. жителів), розміщене приблизно за 100 км від Праги у центрі однойменної котловини. Це 
потужний промисловий, науково-освітній і культурний центр країни, найважливіший транспортний вузол на 
південному заході держави (рис. 19.6). У місті розвинуто важке машинобудування (комбінат «Шкода»), 
виробництво енергетичного (у т. ч. реактори для АЕС), гірничого й металургійного обладнання, важких 
верстатів, електровозів тощо. Функціонують також підприємства хімічної, легкої та харчової промисловості. 
Місто славиться випуском знаменитого пльзеньського пива, адже місцевий пивоварний завод – основний 
експортер пива в країні. Місто – важливий історико-культурний і туристичний центр району. 

 

 
 

Рис. 19.6. Вид із дзвіниці собору Святого Варфоломея на західну  
й південно-західну частини Пльзеня 

Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EB%FC%E7%E5%ED%FC. 
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Друге за величиною місто в цьому районі – м. Чеське Будейовіце (94 тис. жителів) – старовинний 
крайовий центр Південної Чехії (рис. 19.7). Це найбільший у південній частині економічного району 
промисловий, культурний і торговельний центр, важливий транспортний вузол. У місті розвинуто машино-
будування, текстильну та харчову галузі промисловості. Місцевий ливарний завод забезпечує потреби 
машинобудівних підприємств Пльзеня та інших міст країни. Із середини ХІХ ст. тут виготовляють керамічні й 
канцелярські вироби (знамениті олівці марки «Кох-і-ноор»). Із кінця ХІХ ст. функціонує акціонерна пивоварня, 
відома нині як пивоварня «Budweiser Budvar» («Будвайзер Будвар»). Місто славиться культурними 
пам’ятками й музеями, у ньому функціонують Південночеський університет, театр опери та балету тощо. 

 

 
 

Рис. 19.7. Центр м. Чеське Будейовіце 
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 
У Південній Чехії розміщено багато історичних міст, серед яких особливо виділяється місто Табор                

(35 тис. жителів), котре було головним центром гуситського руху. Тут боролися за свободу чеського народу 
Ян Гус та Ян Жижка. У місті розвинуто машинобудування (електротехніку й верстатобудування – у передмісті 
Сезімово-Усті), виробництво синтетичного волокна – у Плані, харчову (пивоваріння, тютюновий завод, 
виробництво м’ясних консервів), текстильну та паперову промисловості.   

Південна Моравія як економічний район сформувалася на території Південноморавського краю й краю 
Височіна (рис. 19.1). Район займає контрастні в природному й економіко-географічному відношенні території 
історичної області Моравія й південно-східної частини історичної області Богемія. На півночі та заході 
переважає горбистий рельєф Чесько-Моравської височини, на сході – невеликі горбисті височини й родючі 
місцевості Нижньоморавської рівнини та долин річок Діє й Свратка. Загальна площа району – 14 тис. км

2  

(17,7 % території республіки), де мешкає 1,68 млн жителів (16 % усього населення країни).  
Це – другий за економічним потенціалом район країни, на який припадає 14,5 % економічного 

виробництва країни
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. У районі розвинуто важке й точне машинобудування (Брно, Ждяр), 
тракторобудування (Брно), металообробку (Йїглава), електротехнічну, текстильну, шкіряно-взуттєву 
(Тршебіч), меблеву й поліграфічну галузі промисловості. У районі Годоніна вадобувають нафту й природний 
газ, а також до недавнього часу здійснювали розробку покладів лігніту, на якому працює ТЕС поблизу 
Годоніна. Поблизу села Дуковани (округ Тршебіч у краї Височіна) побудовано АЕС Дуковани загальною 
потужністю    1897 МВт. Розвинуто також гідроененергетику (ГЕС Далешіце – друга за потужністю в республіці 
та ін.). Наявні можливості для розвитку великих лісових господарств. Сільське господарство району 
спеціалізується на вирощуванні пшениці, ячменю, жита, картоплі, цукрового буряка, кукурудзи, розведенні 
великої рогатої худоби молочного напряму й свиней. Тут зосереджено найбільший у країні ареал 
овочівництва, виноградарства та плодівництва. Південну Моравію чехи називають краєм сонця й вина. 
Район приваблює туристів як історичною архітектурою, так і цікавими природними пам’ятками та об’єктами 
(численні карстові печери, біосферні заповідники, культурні ландшафти паркових комплексів тощо).  

Столиця Моравії – місто Брно, друге за величиною місто в Чеській Республіці (379 тис. жителів). Воно 
розміщене на стику Чесько-Моравської височини з Дійсько-Свратською низовиною на важливих старих 
шляхах сполучення з південного сходу на північний захід країни (рис. 19.8). Це стимулює розвиток у місті 
різноманітної промисловості. Брно – другий за величиною в країні промисловий центр, що славиться 
насамперед машинобудуванням і текстильною промисловістю. Іноді це місто називають технологічним 
інкубатором, оскільки тут будуються нові інноваційні та високотехнологічні підприємства. Створено три 
основних промислових зони. Навколо міста сформувався потужний промисловий вузол (Куржім, Адамов, 
Бланско й ін.), де різко виділяється машинобудування – металоємке (турбіни, хімічна апаратура тощо) і 
точне (системи контролю й управління, друкарське обладнання, прилади, верстати, підшипники), 
тракторобудування (завод «Зетор»), сільськогосподарське машинобудування, електротехніка й оптико-
механічна галузь. Щорічно в Брно проводять міжнародну ярмарку, яка перетворилась у виставку чеського 
машинобудування. У Брно розвинуто також хімічну, харчову, цементну, деревообробну, меблеву й 
поліграфічну галузі промисловості. Місто – другий за величиною науково-культурний центр країни з 
інститутами Чеської академії наук (у тому числі й Інститут географії) та їх філіалами, університетом й іншими 
ВНЗ. Брно – місце проведення міжнародних промислових ярмарок, а також туристичних, фінансових та 
інших ярмарок. Місто – важливий транспортним вузол на півдні країни. Тут багато культурних та історичних 
пам’яток (п’ять музеїв, сім театрів, філармонія, виставкові зали тощо), які приваблюють значну кількість 
туристів.  

                                                 
821

 Česká republika v čislech 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/ 
380034ACCA/$File/14091304.pdf. 

 

http://www.czso.cz/csu/


 
649 

 
 

Рис. 19.8. Вид на Брно 
Джерело : http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BD%D0%BE. 

 

Другий за величиною промисловий центр цього економічного району – Йїглава (інша україномовна 
правописна форма – Їглава), адміністративний центр краю Височіна. У Йїглаві проживає 51 тис. осіб. У місті 
розвинуто текстильну, харчову й деревообробну галузі промисловості, машинобудування, нескладну 
металообробку, виробництво автомобільного дизельного палива, радіоламп (завод «Tesla») тощо. Йїглава – 
важливий транспортний вузол на стику транспортних шляхів Богемії та Моравії. 

Серед інших міст району виділяються Тршебіч (38 тис. жителів), у якому розвинуто легку (шкіряно-
взуттєву й трикотажну) та харчову галузі промисловості, машинобудування й металообробку, а також 
Зноймо (34 тис. жителів), де розвинуто шкіряну, керамічну, взуттєву й текстильну галузі промисловості, 
виробництво спортивного інвентарю, виноробство й виготовлення фруктових та овочевих консервів. 

Середня Моравія як економічний район уключає території Оломоуцького й Злінського країв (рис. 19.1), 
які дещо відмінні за природно-географічними умовами та структурою господарства. Ядро району складають 
центральні райони Моравії з родючими землями вздовж верхньої течії Морави, які подібні зі східними 
районами Полаб’я. На заході й південному заході Злінського краю розміщена рівнинна місцевість Ганá – 
родюча низовинна область у басейні р. Морава. Південний  схід і схід району охоплює моравське 
Прикарпаття (гірські системи Моравсько-Сілезьких Бескид і Білих Карпат) та невеликі горбисті височини, а 
також родючі місцевості вздовж Нижньоморавської долини. На півночі район уключає гірські масиви Єсеніку. 
Загальна площа території району – 9230 км

2
 (11,7 % території країни), де проживає 1,23 млн осіб (11,7 % 

населення країни). Середня густота населення в районі відповідає середньочеському показнику                       
(133 осіб/км

2
). Густіше заселений Злінський край. Частка району у виробництві валового внутрішнього 

продукту країни невисока (9,5 %). У промисловості району домінує машинобудування, особливо важке й 
електротехнічне, тісно пов’язане із заводами Брно й Острави. Серед інших галузей промисловості 
виділяється швейна (Простейов – найбільший постачальник верхнього одягу в країні), шкіряно-взуттєва 
(Злін), меблева, харчова (насамперед цукрова) і хімічна. У горах Єсеніку побудовано найпотужнішу в країні 
гідроакумулюючу ГЕС Длоуге Стране (650 тис. кВт) на річці Дівока Десна. Сільське господарство 
спеціалізується на вирощуванні зернових культур (особливо кукурудзи на південному сході та ячменю в 
Оломоуцькому краї). Вирощують також цукрові буряки, овочі й виноград (на південному сході району). 
Розводять велику рогату худобу, свиней та овець. Добре розвинутий туризм. 

Найбільший економічний центр району – Оломоуц (100 тис. жителів), розміщений на р. Морава, у 
центрі історичного регіону Моравія. Це старовинне місто багатофункціонального значення з університетом, 
історичними й культурними об’єктами. У минулому Оломоуц був однією зі столиць Моравської держави. Тут 
розвинуто машинобудування, харчову, хімічну та легку галузі, промисловість будівельних матеріалів. Нині 
Оломоуц вважають одним із найкрасивіших старовинних міст Чехії з багатим культурним життям. Часто 
кажуть, що Оломоуц – це друга Прага, але більш тиха й спокійна. Таке твердження справедливе з огляду на 
історичні пам’ятки, оскільки це – місто-заповідник (рис. 19.9). 

 

 
 

Рис. 19.9. Історичний центр Оломоуца  
Джерело : http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EB%EE%EC%EE%F3%F6. 

 
Друге за значенням місто в районі – це Злін (76 тис. жителів), адміністративний центр Злінського краю. 

У 1949–1989 рр. місто називалося Готвальдов (на честь К. Готвальда). Злін – найбільший у Європі 
спеціалізований центр із випуску взуття з добре відомим підприємством «Світ», яке засноване фабрикантом 
Батею ще в першій половині ХХ ст. У місті виробляється більшість взуття Чехії. У Зліні та його околицях 
зосереджено все, що потрібно для виробництва взуття (від взуттєвих машин до гуми, натуральної й штучної 
шкіри, картону, лаку тощо). У місті розміщено також підприємства машинобудування (обладнання для 
взуттєвої та легкої промисловості), хімічної, гумової, шкіряної й харчової галузей. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Брно
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EB%EE%EC%EE%F3%F6
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Серед інших важливих економічних центрів району виділяються міста Простейов (44 тис. жителів) як 
найбільший у країні постачальник верхнього одягу (текстильна й швейна галузі промисловості) і Пршеров 
(45 тис. жителів) – відомий центр оптико-механічної промисловості (фірма «Meopta» виробляє фотоапарати, 
кінокамери й оптичні прилади тощо). 

Моравсько-Сілезький економічний район займає територію Моравсько-Сілезького краю, що включає 
північно-східну частину історичної області Моравія й Чеську Сілезію (рис. 19.1). Район займає відроги Карпат 
(Моравсько-Сілезькі Бескиди), окраїнні території Чесько-Моравської височини й гірський масив Грубий 
(Високий) Єсенік (на північному заході); він має високий ступінь залісненості території (35 %). У центрі району 
розміщена густозаселена рівнина. Це найменший за розмірами території економічний район (5,4 тис. км

2
, або 

6,9 % території республіки), проте він має найбільшу густоту населення в країні (226 осіб/км
2
), де проживає 

1,23 млн осіб (11,7 % усього населення країни). Частка району у виробництві валового внутрішнього 
продукту країни у 2012 р. становила 10,2 %. 

Головне багатство району – вугілля Остравсько-Карвінського кам’яновугільного басейну. Басейн із його 
цінними марками вугілля вигідно розміщений на важливих меридіональних шляхах сполучення. Це майже 
суцільна промислово-міська агломерація. Промисловість сконцентрована переважно в Остраві. У районі 
розміщено основну металургійну базу країни з двома металургійними заводами в Остраві (райони Кунчіце, 
Вітковіце) і заводом у Тршінці. Район дає 100 % виплавки чавуну і 92 % – сталі в країні

822
. Основна його 

спеціалізація – видобуток коксівного вугілля й коксохімія, енергетика, чорна металургія та машинобудування, 
насамперед важке, а також автомобілебудування (виробництво важких вантажівок «Татра» у                                 
м. Копршівніце). Машинобудування й чорна металургія дають більшість промислової продукції району. Тут 
також добре розвинуто деревообробну, текстильну, харчову та швейну галузі промисловості. У гірських 
районах трапляються окремі невеликі міста з текстильними підприємствами, машинобудуванням, 
кольоровою металургією й деревообробкою. У прилеглих до Острави районах працюють підприємства, де 
виготовляють шахтне обладнання, великовантажні вагони, мінеральні добрива, органічні продукти й 
напівпродукти, парові котли, металургійне обладнання, харчову продукцію тощо. Значний розвиток отримало 
сільське господарство, яке спеціалізується на вирощуванні зернових культур, цукрових буряків, кормових 
культур, овочів та фруктів і постачає сировину на підприємства харчової індустрії. На півночі краю розвинено 
туризм, переважно пов’язаний із зимовими видами спорту. Також є багато цікавих історичних пам’яток, що 
приваблюють туристів із багатьох країн світу (історичні центри міст Пржибор, Нові-Йїчин та Штрамберк, 
замки Радунь, Старі-Йїчин, Краваржиче, Градець-над-Моравоу та ін.). 

Найбільший промисловий центр району – м. Острава (300 тис. жителів), розміщений на р. Одра, 
поблизу виходу річки зі смуги передгір’їв на рівнину. Це третє за чисельністю жителів місто Чеської 
Республіки (після Праги та Брно). Воно є центром потужного промислового вузла з вугільними шахтами, 
металургійними комбінатами, хімічними й машинобудівними заводами (рис. 19.10). Остраву в Чехії часто 
називають «сталевим серцем» країни. Місто – важливий адміністративно-політичний і культурний центр на 
північному сході країни з вищими навчальними закладами технічного та гірничо-металургійного профілю. Це 
також важливий транспортний вузол, через який спрямовано транспортні магістралі в Польщу, на схід і 
південний схід – у Словаччину через Яблунковський перевал, на південь та південний захід країни (через 
Моравські Ворота). 

 
 

Рис. 19.10. Вид на промислову зону Острави 
Джерело : http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava. 

 
Серед іншим важливих міст району виділяється місто-супутник Острави – Гавіржов (79 тис. жителів). 

Місто розбудоване в 1950-ті роки в стилі соціалістичного реалізму й входить до Остравської міської 
агломерації. Головна причина побудови нового міста – потреба надання житла для працівників підприємств 
вугільної й металургійної промисловості. У Гавіржові розвинуто промисловість будівельних матеріалів, 
енергетику та харчову галузь. У межах Остравської агломерації Гавіржов зберігає репутацію міста з 
доступним житлом, хорошим рівнем життя й чистим довкіллям, порівняно з іншими містами Остравсько-
Карвінського промислового району. 

Серед важливих промислових центрів економічного району виділяються міста Карвіна (59 тис. жителів) 
й Опава (58 тис. жителів). Місто Карвіна – один із найважливіших центрів видобутку вугілля в Остравсько-
Карвінському кам’яновугільному басейні. Тут також розвинуто такі галузі промисловості, як металообробка, 
виробництво коксу, електроенергетика (працює ТЕС). Побудовано великий завод із виробництва 
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велосипедів японської компанії «Shimano». Карвіна тримає першість серед чеських міст за населенням, яке 
проживає в панельних будинках (88 %). В Опаві розвинуто машинобудування й металообробку, текстильну 
та харчову галузі промисловості. 

На межі історичних земель Моравії й Сілезії розміщено місто Фрідек-Містек (58 тис. жителів), яке 
утворено в 1943 р. в результаті об’єднання міст Фрідек у Тешинській Сілезії з моравським Містеком на 
західному березі р. Остравіце. У місті розвинуто металургійну, деревообробну, легку й харчову галузі 
промисловості, а також машинобудування. Фрідек-Містек – важливий центр розвитку туризму. 

 
19.2. Регіональна політика     

 
У соціально-економічному розвитку територія Чехії неоднорідна. Причина цього нерівномірне 

розміщення й поєднання природних ресурсів та умов, історичні особливості формування населення і його 
діяльності, особливості та специфіка економічної системи й галузевої структури господарства. Ці та інші 
чинники дають підстави виокремити в межах країни чотири соціально-економічних регіони з огляду на 
планування територіального розвитку: Центральний (столиця Прага – місто з крайовим статусом, 
Карловарський, Краловеградецький, Оломоуцький, Середньочеський, Пльзеньський і Пардубецький краї), 
Північний (Устецький та Ліберецький краї), Південний (Південночеський край), Східний або Моравський 
(Південноморавський, Височіна, Злінський, Моравсько-Сілезький краї)

823
. Таке районування дещо відмінне 

від економічного районування (див. розділ 19.1). Тому регіональна політика Чехії формується, ураховуючи 
передусім, її територіальні відмінності. 

Регіональна політика Чехії є свідомою та цілеспрямованою діяльністю органів державної влади, 
спрямованою на регулювання регіонального розвитку, що ставить за мету оптимальне використання 
потенціалу й засобів регіонів для постійного економічного зростання та підняття їхньої 
конкурентоспроможності. Вона є міжрегіональною та внутрішньорегіональною. Міжрегіональна політика 
Чехії здійснюється центральними органами державної влади й зорієнтована на регулювання 
міжрегіональних пропорцій розвитку. Зі свого боку, внутрішньорегіональна політика формується та 
втілюється в життя органами регіональної й місцевої влади для реалізації мети соціально-економічного та 
екобезпечного розвитку регіону на базі власних засобів і під особисту відповідальність. 

Домінуючі завдання регіональної політики Чехії такі: 
– підсилення спроможності місцевих громад та органів регіональної влади інтегруватися до глобального ринку 

на основі дотримання принципів інноваційності, додатковості, комплексності й довгострокового програмування; 
– зменшення нерівності між регіонами та громадами, що можливе як наслідок їх узгодженості, 

солідарності й інтеграції. 
Регіональна політика Чехії як дієвий інструмент створення робочих місць та розвитку інвестиційних 

ініціатив змінювалася з часом і продовжує свою еволюцію. 
У процесі підготовки Чехії до вступу в ЄС можна виокремити такі етапи формування її регіональної 

політики, які притаманні всім країнам Центральної та Східної Європи: 
1. Бюрократичний період (90-ті роки XX ст.), який характеризується несистемним підходом із боку 

держави й недостатньо активними зусиллями з боку місцевих органів влади.  
У цей період ринково зорієнтована регіональна політика Чехії розвивалася доволі повільно. 

Посткомуністичні уряди спрямовували всі зусилля на фундаментальні, масштабні економічні, політичні та 
соціальні реформи, водночас розвиток і реалізація регіональної політики відбувалися на загально-
національному рівні за галузевим принципом. Здійснення ж повноцінної регіональної політики вимагало 
наявності необхідної інфраструктури, фінансових ресурсів, проведення реформи адміністративно-
територіальних структур. Після Оксамитової революції 1989 р., що стимулювала розділ Чехословаччини на 
незалежні Чехію й Словаччину, демократичний уряд Чехії зайняв центральне місце в регіональній політиці, 
реалізовуючи її лише через перерозподіл фондів задля пом’якшення проблем, викликаних зростанням рівня 
безробіття в регіонах. У 1991 р. прийнято «Акт про регіональну політику», спрямований на досягнення 
відповідного рівня стандартів життя та умов праці всіма громадянами. Протягом наступного року 
розроблялися принципи регіональної економічної політики, головна мета якої – розвиток ринкової економіки 
через активізацію малого й середнього підприємництва. У 1994 р. ЄС розпочинає програму транскордонного 
співробітництва між Чехією, Австрією та Німеччиною. 

На фоні незбалансованої політичної ситуації й соціально-економічного розвитку того часу була сильна 
політична воля до розбудови міцної централізованої держави, що посилювалася негативним ставленням 
попереднього соціалістичного режиму до регіональних адміністрацій і регіонального планування. У 
результаті, інституції, що займалися регіональною політикою, були недостатньо потужними й 
скоординованими. Центральні міністерства здебільшого побудовані за галузевим принципом. Малий та 
середній бізнес, якщо й підтримувався, то тільки у відсталих регіонах. Про регіони турбувалися тільки в разі 
виникнення кризи. Елементи регіональної політики перебували у віданні окремих міністерств і відомств, тому 
загалом підхід був фрагментарним і високоцентралізованим. Доповідь Єврокомісії від 1997 р. про підготовку 
Чехії до вступу в ЄС чітко визначала: «нині Чеська Республіка не має ефективно діючої регіональної 
політики»

824
.  
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Низка факторів уповільнювала формування основ нової регіональної політики та її інституцій. По-перше, 
регіональна реформа ‒ складна справа концептуально, технічно та політично, а під час активної трансформації 

для її проведення бракувало часу, сил, ресурсів. Національні бюрократії не підтримували проведення реформ 
через страх утратити владу в регіонах. Місцеві політики теж мали подібні побоювання

825
. 

Існує думка, що регіональна політика в Чехії прийшла на заміну соціалістичній системі централізованого 
планування, яку зруйновано в 1990 р. Слід зазначити, що вона існувала ще й тоді, але володіла відмінними 
від теперішніх формами й методами реалізації. 

Необхідність проведення регіональної реформи в Чехії викликана такими чинниками: нерівномірність 
розвитку регіонів, особливо між столицею та великими містами й периферією, західними регіонами та 
східними, сільськими й промисловими; тиск щодо проведення децентралізації; вплив Європейського Союзу, 
а особливо доступність необхідних ресурсів для розв’язання регіональних проблем Євросоюзу як основи для 
ведення регіональної статистики щодо соціально-економічного розвитку, координації між мініcтерствами в 
проведенні регіональної політики, підвищення дієздатності регіональних інститутів та прийняття принципу 
партнерства (так, Комісія ЄС могла вимагати від країн – кандидатів на вступ ‒ прийняття «аки комунітаре»,             

21 глава якого прямо стосувалася створення регіональних адміністративних одиниць, котрі відповідають 
критеріям NUTS (механізму спрощення імплементації регіональної політики ЄС – «Номенклатури 
територіальних одиниць для статистичних цілей» – Nomenclature of Territorial Units for Statistical Purposes)

826
. 

У 1996 р. формується Міністерство регіонального розвитку Чехії. У цей період Чехія подала заявку на 
вступ у ЄС, а в 1998 р. – розпочала переговори про вступ. Саме тоді уряд Чехії використовує принципи 
регіональної політики як тимчасовий захід для прийняття відповідної нормативно-правової бази. У цей період у 
роботі уряду поєднуються старі соціалістичні ідеї із новими регуляторними: регіональні проблеми повинні 
розв’язуватися силами центрального уряду, але обов’язковою умовою є запровадження регуляторних заходів, 
спрямованих на розвиток інфраструктури та підтримку малих і середніх підприємств. При цьому була відсутня 
координація роботи всередині міністерств, а також посадовців на регіональному й міжрегіональному рівнях. 

Поштовхом до суттєвих змін сформованої ситуації слугував корупційний скандал, який спровокував 
початок проведення дієвої адміністративно-територіальної реформи. Делегація Єврокомісії розпочала 
втілення пілотного проекту за програмою PHARE в Північній Богемії, у якому брали участь представники як 
уряду, так і регіонів із муніципалітетами. 

Отже, у бюрократичний період у Чехії відбувалася трансформація регіональної політики: формуються 
відповідні управлінські структури (регіональні координаційні комітети, агентства регіонального розвитку, 
Міністерство регіонального розвитку) та нормативно-правове забезпечення (постанови уряду № 235 
«Принципи регіональної політики Чеської Республіки та правила для її здійснення», № 730 «Програма 
розвитку сільських районів і регіонів»). Це слугувало основою для розробки й реалізації комплексних 
макропроектів регіонального розвитку, що підвищило ефективність і дієвість регіональної політики та 
переходу до здійснення регіонального управління.  

2. Перехідний період (2000–2006 рр.), протягом якого здійснювалася розробка нового типу регіональної 
політики Чехії в контексті її підготовки до вступу в ЄС. Цей період характеризується активізацією процесів 
приватизації державного майна, домінуванням у чеській економіці великих інвестиційних проектів, 
удосконаленням системи податкообкладання. «Централістський» настрій уряду Чехії перешкоджав 
становленню самостійності територій, незважаючи на те, що цей процес передбачено Конституцією Чехії, 
прийнятою в 1992 р. 

Упровадження нової регіональної політики в Чехії було активно дієвим процесом, каталізатором якого 
стали нормативно-правові перетворення, унаслідок чого під іншим кутом зору проявилися завдання 
національної, регіональних і локальних адміністрацій

827
. У Чехії проведено реформу адміністративно-

регіонального устрою з чіткою ідентифікацією рівнів NUTS. Відповідно до європейських інституційних традицій, 
у кожній країні створено територіальні одиниці для потреб планування й статистики, що відповідають системі 
NUTS, затвердженій Євростатом, які визначаються в межах наявних адміністративних одиниць. 
«Адміністративна одиниця» означає територію, яка належить до юрисдикції тієї чи іншої адміністрації і на якій 
мають силу відповідні адміністративні рішення й реалізуються напрями політики відповідно до чинних 
законодавчих та інституційних рамок країни – члена ЄС (за умови, коли країна – член ЄС)

828
. 

Приведення відповідності територіальних одиниць Чехії до методики NUTS полегшило статистичний 
аналіз відсталих регіонів, сприяло чіткому визначенню рівня соціально-економічного розвитку регіонів, 
класифікуючи їх як територіальні одиниці. Зокрема, система NUTS поділяється на п’ять рівнів (три з яких, 
NUTS 1, 2, 3, – регіональні, а два, NUTS 4 та 5, – місцеві одиниці регіональної статистики ЄС). Класифікація 
NUTS 1, 2, 3 для країн – членів ЄС, у тому числі й Чехії, є обов’язковою, а на місцевому рівні NUTS 4 та 5 – 
здійснюється на добровільних засадах.  

Важливим кроком уряду Чехії й сформованого в його складі Міністерства регіонального розвитку була 
імплементація європейської індикативної моделі, що складалася з кількох значущих показників. Насамперед, 

                                                 
825

 Макмастер А. Нові шляхи розв’язання регіональних проблем у країнах Центральної та Східної Європи / А. Макмастер 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.logincee.org/file/9093/library. 

826
 Біла С. Інституційне забезпечення державної регіональної політики (досвід країн ЄС) / С. Біла [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/Monitor/mart2009/31.htm. 
827

 Луцишин П. В. Європейські інтеграційні процеси: формування єдиного ринку : монографія / П. В. Луцишин, С. В. Федонюк. – 
Луцьк : Волин. обл. друк., 2004. – С. 120. 

828
 Біла С. Інституційне забезпечення державної регіональної політики (досвід країн ЄС) / С. Біла [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/Monitor/mart2009/31.htm. 

http://www.logincee.org/file/9093/library
http://www.niss.gov.ua/Monitor/mart2009/31.htm
http://www.niss.gov.ua/Monitor/mart2009/31.htm


 
653 

вона передбачала стрімкий перехід від розрахунків валової доданої вартості (ВДВ) до валового 
регіонального продукту (ВРП) чи його європейського аналога – валового внутрішнього продукту (ВВП) 
регіону. Спочатку використовували лише експертні оцінки, в основі яких лежав показник ВДВ, перерахований 
за допомогою коефіцієнтів у ВРП; усі розрахунки проводили за паритетом купівельної спроможності (ПКС), а 
після 2000 р. статистика почала пристосовуватися до його європейського стандарту в цінах 1992 р., 
прийнятого в ЄС за базовий. Упродовж 2000–2006 рр. в цьому інтеграційному угрупуванні діяла перша 
європейська семирічка, яка передбачала комплементарну дію європейських механізмів та інструментів 
допомоги депресивним регіонам, що їх визнано такими в 1999 р. Розрахунки індикативних рівнів розвитку 
чеських регіонів дали змогу уряду структурувати їх і визначити способи та напрями системної допомоги, що 
надаватиметься депресивним регіонам.  

Один із важливих мотивів вступу в ЄС для нових країн ‒ можливість отримання доступу до структурних 

фондів ЄС, використання коштів із яких спрямовується на підтримку найбільш слабких регіонів. Доступ до 
структурних фондів як важливого компонента бюджету ЄС є надзвичайно складним та потребує відповідної 
адміністративної компетентності. 

У 1998 р. Євростат і Чеське статистичне управління домовилися про створення восьми регіонів           
«NUTS II», у склад яких уключено 14 країв Чехії. Кожен із цих регіонів має власне управління й 
Моніторинговий комітет. Прийняття Акта про підтримку регіонального розвитку (1999 р.) сприяло визначенню 
сфер відповідальності новостворених чеських регіонів та формуванню передумов для національної 
координації регіональної політики. Уряд Чехії приймає програму підтримки 18 проблемних регіонів, ЄС 
реалізовує пілотний проект у Північно-Західній Богемії. У 2000 р. прийнято конституційний Акт про 
формування регіонів, відповідно до якого створено 14 регіональних (крайових) департаментів. Національна 
стратегія розвитку Чеської Республіки наголошує на місці й значенні ресурсів зі структурних фондів ЄС. 

У Чехії запроваджено та успішно розпочала діяти нормативно-правова база, що регулює відносини 
щодо питань регіонального розвитку між урядом і регіональними органами влади на контрактній основі, 
тобто формуються плани розвитку регіонів на декілька років, які розробляються в контексті національного 
плану. Підготовка контрактів, яка здійснюється протягом двох років, поділяється на три періоди: 

1) уряд установлює пріоритети й стратегію держави;  
2) регіональні органи влади та місцевого самоврядування готують проекти планів, а також проекти 

контрактів щодо регіонального розвитку; 
3) сформовані плани узгоджуються між регіонами й урядом, а потім вносяться до пріоритетів 

національного плану та перетворюються в офіційні планові контракти. 
Контракти носять універсальний характер. Кожен регіон укладає свій контракт із державою. Контракти 

кожного з регіонів відрізняються між собою згідно із запропонованими заходами, але всі вони сприяють 
економічному розвитку територій. 

Отже, у перехідний період відбувалася розробка програм регіонального розвитку Чехії та освоєння 
коштів структурних фондів. Слаборозвинені території (у тому числі й ті, соціально-економічний розвиток яких 
залежить від стану однієї чи декількох галузей економіки, що занепадають), а також малозаселені регіони 
отримують гарантовану фінансову підтримку ЄС у сфері регіонального розвитку з метою ліквідації 
диспропорційності, вирівнювання основних соціально-економічних показників у межах ЄС. 

Завдяки регіональній політиці, проведеній у перехідний період, обсяг прямих іноземних інвестицій у 
Чехію у 2004 р. збільшився майже удвічі, порівняно з попереднім роком, та досяг 5 млрд дол. США. У 
результаті, Чехія продовжувала займати одне з провідних місць серед країн Центральної та Східної Європи 
за обсягом прямих іноземних інвестицій на душу населення (488 дол. США); для порівняння: Словаччина – 
276 дол. США, Угорщина – 169 дол. США, Польща – 131 дол. США

829
. 

Так, до 2004 р. Чехія отримувала передвступну допомогу із фондів ЄС (ISPA, PHARE, SAPARD). У 
перехідний період прийнято низку законів стосовно формування принципово нової регіональної політики 
(Закон № 248/2000 «Про сприяння регіональному розвитку»; Закон № 129/2000 «Про краї, із внесеними до 
нього поправками»; Закон № 12/2002 «Про державну допомогу у відновленні районів, що постраждали від 
стихійних та інших лих»; Постанова уряду № 682 від 12.07.2000 р. «Про Стратегію регіонального розвитку»), 
а також розроблялися й реалізовувалися річні програми Міністерства регіонального розвитку щодо підтримки 
регіонального розвитку (2000–2008 рр.). 

3. Демократичний період (із 2006 р.), що характеризується впровадженням Європейської регіональної 
політики, яка ґрунтується на принципах інтегрованого підходу до політики регіонального розвитку з боку 
держави, децентралізації, партнерства тощо. Саме в цей період Постановою уряду № 175/2006 прийнято 
Національний план розвитку Чеської Республіки  на 2007–2013 рр.

830
. 

Регіональна політика Чехії сьогодні адаптована до політики регіонального розвитку ЄС, яка полягає 
здебільшого в здійсненні виплат із бюджету ЄС на користь малозабезпечених регіонів і прошарків 
населення, які спрямовані на стимулювання розвитку відсталих регіонів, конверсію старих промислових зон, 
надання допомоги щодо працевлаштування молоді та безробітним упродовж тривалого часу, модернізацію 
сільського господарства й допомогу «неперспективним» сільським регіонам

831
. 

В основу нормативно-правового забезпечення регіональної політики Чехії покладено Закон № 248/2000 
«Про державну підтримку регіонального розвитку», що є законодавчою базою для сприяння регіональному 
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розвитку Чеської Республіки з метою збалансованого розвитку країни, координації та економічної й 
соціальної згуртованості. Ухвалення цього закону відзначалось однією з умов для вступу Чеської Республіки 
в ЄС. 

Відповідно до нього уніфіковано основні принципи функціонування системи державного управління та 
створено координаційні органи, необхідні для забезпечення ефективного використання допомоги зі 
структурних фондів ЄС.  

У Законі «Про державну підтримку регіонального розвитку» визначено пріоритетні для Чеської 
Республіки території, а саме: 

1. Регіони з посиленою державною допомогою, що характеризуються низьким рівнем соціально-
економічного розвитку, у тому числі: 

а) території зі значними структурними змінами, що призвели до рецесії в діяльності окремих секторів 
економіки та суб’єктів господарювання, які працюють у них, а відтак і до значного зростання рівня безробіття; 

б) економічно слаборозвинуті території, тобто ті, що мають показники розвитку нижчі за середні по 
країні; 

в) сільські території, що характеризуються низькою густотою населення, його депопуляцією та високим 
відсотком працівників, зайнятих у сільському господарстві. 

2. Інші регіони, до яких відносять прикордонні території; колишні військові зони; території, що 
постраждали внаслідок стихійного лиха чи забруднення довкілля; території з низьким рівнем розвитку 
економіки через несприятливі умови; а також території з домінуванням аграрного виробництва та високим 
рівнем безробіття. 

3. Регіони індивідуальної  підтримки
832

. 
До інструментів політики  регіонального розвитку Чехії відносять: 
а) наявність системи стратегічних документів: європейського рівня – стратегічні керівні принципи;  

національного рівня – Національний план розвитку, Національну рамкову стратегію, стратегії сталого 
розвитку, Стратегію економічного зростання, галузеві стратегії та ін.; регіонального рівня – регіональні 
стратегії розвитку, програми розвитку регіону тощо; 

б) фінансові важелі: джерела рівня Європейського Союзу – структурні фонди та ін.; національного рівня 
– власні джерела; додаткові джерела окремих регіонів та міст тощо; 

в) методологічні інструменти (керівні принципи, консультації та рекомендації, дослідження). 
Система стратегічних документів регіональної політики Чехії формується програмами і регіонального, і 

просторового розвитку (рис. 19.11). 
 

 
 

Рис. 19.11. Стратегічні документи регіональної політики Чехії 

 
Політика просторового розвитку Чеської Республіки включає загальносистемний інструментарій 
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Головним інструментом регіональної політики, за яку несе юридичну відповідальність Міністерство 

регіонального розвитку, нині є Державна стратегія регіонального розвитку Чеської Республіки на період 
2007–2013 років (затверджена 17.5.2006 р. Постановою Уряду № 175). Нині в Чехії розроблено нову 
стратегію подальшого регіонального розвитку на період до 2020 р.  

Глобальна мета Державної стратегії регіонального розвитку ‒ збалансований, гармонійний і сталий 

розвиток регіонів, що приведе до підвищення якості життя населення. У Стратегії визначено такі пріоритетні 
цілі: економічне зростання та забезпечення конкурентоспроможності, що передбачає збільшення соціально-
економічного потенціалу, підвищення соціального рівня регіонів країни до рівня розвинутих регіонів Європи; 
збалансований регіональний розвиток – поступове скорочення регіональних диспропорцій; інституційне 
забезпечення здійснення регіональної політики. 

Державна стратегія регіонального розвитку Чеської Республіки (2007–2013 рр.) приділяла особливу 
увагу розв’язанню конкретних проблем у містах і сільській місцевості, державної допомоги після стихійних та 
інших лих відповідно до правових норм. 
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Прогнозовані результати проведення Державної стратегії регіонального розвитку Чеської Республіки, 
порівняно з результатами попередньої програми регіонального розвитку, можна простежити в таблиці 19.1. У 
Чехії шість із восьми регіонів рівня NUTS-2 належать до категорії відносно активних регіонів. Чехія входить 
до групи країн Центрально-Східної Європи з помірними темпами регіональної динаміки, високою 
ефективністю політики регулювання й ринкового трансформування, невеликою локальною асиметрією. 
Столичний регіон ЧР помітно домінує на фоні інших регіонів країни, хоча регіональні контрасти ‒ незначні 

(табл. 19.1). Однак серед колишніх соціалістичних країн контрастність між регіонами, незважаючи на високу 
концентрацію ділової активності в Празькому регіоні є значно меншою. Країна має позитивні перспективи 
щодо розвитку інших регіонів, таких як Центральна Богемія й Південна Богемія. 

Таблиця 19.1 
Аналіз та прогноз політики згуртованості –  

ВВП на одного жителя за регіонами за період 2002–2010 рр. (ЄС 27 = 100, у %)*  
 

Регіон 
 

2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2007– 
2009 

2008– 
2010 

Чеська Республіка 70,7 73,9 75,9 77,2 81,4 83,5 85,6 87,8 83,5 85,6 

Прага 148,1 155,1 156,4 161,5 171,5 176,2 180,9 185,6 176,2 180,9 

Середньочеський край 67,4 69,7 72,2 71,1 72,7 73,8 74,8 75,9 73,8 74,8 

Південний Захід 64,2 67,4 70,4     70,5     74,8       76,9     79,0      81,1         76,9     79,0 

Південночеський край 63,6         66,0          67,9        69,0     73,4        75,3       77,2       79,2         75,3       77,2 

Пльзеньський край 64,9 69,0          73,2        72,2     76,4        78,7       81,1        83,4         78,7      81,1 

Північний Захід 56,5 60,4           61,6       61,4       64,6        66,2        67,9       69,5         66,2      67,9 

Карловарський край 57,4 59,1           59,0       58,2       61,2        61,9        62,7       63,5        61,9      62,7 

Устецький край 56,1  60,9          62,5       62,6       65,9        67,8        69,8       71,7         67,8      69,8 

Північний Схід 61,8  63,2           64,6      65,4      68,2        69,5         70,8       72,1       69,5   70,8 

Ліберецький край 61,9  59,8           61,0       64,9      68,4       69,7         71,0       72,3        69,7     71,0 

Краловеградецький 64,1 66,3            68,2      67,6      70,1       71,2         72,4       73,6        71,2     72,4 

Пардубецький 59,3  62,8           63,7      63,5      66,1         67,4         68,8       70,2        67,4      68,8 

Південний Схід 63,9  67,0          67,9      68,6      72,0          73,6        73,5      76,9         73,6     75,3 

Височіна 61,2 63,5          64,8      65,1      68,2          69,6         71,0      72,4         69,6     71,0 

Південночеський край 65,1 68,6         69,4     70,2     73,7         75,5        77,2     78,9        75,5    77,2 

Середня Моравія 56,4   58,5          60,0       60,3       62,6        63,8         65,1       66,3        63,8     65,1 

Оломоуцький край 54,5 56,7          59,5       58,4       59,9        61,0        62,1        63,2        61,0     62,1 

Злінський край 58,4 60,5          60,4       62,3        65,5       66,9         68,3       69,7        66,9     68,3 

Моравсько-Сілезький край 54,5         57,3          62,3        65,8       71,5         74,9         78,3       81,7       74,9     78,3 
* Складено за даними Міністерства регіонального розвитку Чеської Республіки // Ing. Milan Půček, MBA, PhD. Úloha MMR 

v regionální politice státu (nástroje regionální politiky) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.mmr.cz/index.php? 
show=001027. 

 

Слід зазначити, що в Чехії діють Державна стратегія регіонального розвитку та регіональні стратегії 
розвитку. Саме їх наявність – основна умова укладення угод щодо регіонального розвитку між урядом та 

регіонами для реалізації регіональної політики, концентрації державних і місцевих ресурсів, для розв’язання 
пріоритетних завдань розвитку. Договірна система відносин уводиться одночасно із запровадженням 
стратегічного планування сталого просторового розвитку як на державному, так і на регіональному рівнях. 

Наявність Державної та регіональних стратегій розвитку в Чеській Республіці виступає підґрунтям для 
визначення спільних дій центральних і місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування. Оскільки 
Чеська Республіка ‒ член ЄС, то стратегія її регіонального розвитку повинна відповідати цілям регіональної 

політики  Співтовариства. На період 2007–2013 рр. відповідно до мети «політики згуртування» (тобто 
вирівнювання диспропорцій регіонального розвитку та досягнення на цій основі подальшої інтеграції, 
конвергенції всіх країн-членів та регіонів ЄС) сформульовано такі цілі політики регіонального розвитку 
Чеської Республіки:  

1. Ціль 1 – «Наближення, конвергенція (Convergence objective)»: передбачається допомога менш 
розвиненим регіонам у створенні умов для досягнення середніх по ЄС показників росту та розвитку. Це 
досягається через укладення в розвиток капіталу, людських ресурсів, інновацій, створення інформаційного 
суспільства, здатності до змін, екології та адміністративної ефективності.  

2. Ціль 2 – «Регіональна конкуренція й зайнятість (Regional Competitiveness and Employment objective)»: 
передбачається підвищення конкуренції, рівня зайнятості та привабливості регіонів, що не є найменш 
розвиненими. Це досягається через прогнозування економічних та соціальних змін і сприяння інноваціям, 
підприємництву, охороні довкілля, загальнодоступності, пристосованості та розвитку внутрішніх ринків праці

833
.
  

Загострення світової фінансової кризи (2008–2010 рр.) внесло свої корективи у розв’язання завдань 
щодо зайнятості та збереження робочих місць. Перспективним напрямом щодо цього країни ЄС, у тому 
числі, й Чехія визнають створення робочих місць в інноваційному секторі економіки.  

Пріоритет надається активізації розвитку технопарків, технополісів, інноваційних центрів; створенню 
понад 40 тис. робочих місць у секторі високих технологій (космос, біотехнології, нанотехнології та технології з 
термоядерної енергії)

834
.  

                                                 
833

  Паскаль Фонтейн. Європа у 12 уроках : пер. з рос. / Фонтейн Паскаль. – К. : ПП «Віва-Принт», 2008. – С. 22. 
834

 Біла С. Інституційне забезпечення державної регіональної політики (досвід країн ЄС) / С. Біла [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/Monitor/mart2009/31.htm. 
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3. Ціль 3 – «Європейське територіальне співробітництво (European Territorial Cooperation objective)»: 
передбачає посилення прикордонного, міжнаціонального та міжрегіонального співробітництва з метою 
спільного розв’язання проблем, що є подібними для сусідніх органів влади в таких секторах, як управління 
розвитком міст, сіл й узбережжя, розвиток економічних відносин і налагодження контактів між малими та 
середніми підприємствами

835
.  

Забезпечення національної регіональної політики, спільної регіональної політики з Європейським 
Союзом, а також інших галузевих стратегій, що впливають на розвиток території, на основі програм 
регіонального розвитку повністю фінансуються з національних джерел або з ресурсів Європейського Союзу.  

Фінансовим інструментом реалізації регіональної політики ЄС є Структурні фонди ЄС. Європейська рада 
ухвалила бюджет структурних програм на період 2007–2013 рр. на рівні 347 млрд євро. Кошти розподілені між 
трьома основними фінансовими інструментами: Європейським фондом регіонального розвитку, Європейським 
соціальним фондом і Фондом згуртування. Найбільшу частину грошей (282 млрд євро) спрямовано на 
реалізацію Цілі 1 – «Конвергенція» в межах ЄС. Друга за пріоритетністю Ціль – Європейська територіальна 
кооперація – отримала 55 млрд євро; 10 млрд євро спрямовано на підвищення регіональної конкуренто-
спроможності та зайнятості в країнах ЄС. Частину цих коштів змогла отримати й Чехія. 

Щодо фінансових інструментів Національних регіональних програм, то вони включають такі напрями 
фінансування: 

– підтримка сільського розвитку (три дотаційних напрями): 1) для підтримки переможців конкурсу  «Село 
року»; 2) заохочення участі дітей та молоді в суспільному житті села; 3) сприяння розвитку співпраці у 
відбудові села й розвитку сільських районів; 

– адаптації колишніх військових об’єктів для муніципального використання (два дотаційних напрями):      
1) інфраструктура та реконструкції; 2) оновлення документації територіального планування муніципалітетів; 

– відновлення муніципальної власності й районів, що постраждали від стихійних або інших лих (два 
дотаційні напрями): 1) муніципалітети, асоціації муніципальних утворень і регіонів, що постраждали від 
стихійних або інших лих і, в результаті, на їхній території оголошено стан небезпеки або надзвичайний стан 
(до 100 % субсидії); 2) муніципалітети, асоціації муніципальних утворень та регіонів, які постраждали від 
стихійних або інших лих і, як результат, на їхній території оголошено стан небезпеки або надзвичайний стан 
(максимум 80 % субсидії). 

Етапи процесу управління проектом, що фінансуються зі структурних фондів, можна прослідкувати на 
рис. 19.12. Поетапність фінансового управління регіональною політикою Чехії проаналізував Мілан Пучек

836
. 

 

 
 

Рис. 19.12. Фінансове управління регіональною політикою  

Чеської Республіки (за Міланом Пучеком) 

 
Нині прямими інструментами підтримки регіонів визначено субсидії на робочу силу; низькопроцентні 

позики чи позики, спрямовані на розвиток пріоритетних територій, що мають певні привілеї; повернення 
фінансової допомоги. Цей інструментарій відзначається, насамперед, своєю конкретністю, що запобігає 
розпорошенню державного бюджету й формуванню «споживацької схеми» з боку депресивних регіонів, а 
також дає змогу максимізувати підтримку територій, які активно розвиваються.  

Добре розуміючи, що основним інструментом підтримки регіонів виступає не отримання субсидій від 
держави та європейських структурних фондів, а розвиток підприємництва, уряд Чеської Республіки 
апробував спільний проект Міністерства промисловості й торгівлі та агентства «Чехінвест» щодо створення 
промислових зон. Протягом 1998–2002 рр. на названі цілі витрачено з держбюджету 73,4 млн євро. З усіх            
62 зон, які одержали підтримку за цим проектом, лише 50 (частково чи повністю) відповідають своєму 

                                                 
835

 Мельник А. Регіональна політика та підтримка регіонального розвитку: порівняння досвіду Німеччини, ЄС та України /           
А. Мельник // Журн. європ. інтеграції. – 2003. – Т. 2 (№ 2), черв. – С. 180–203. 
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призначенню. Саме там реалізовано 131 інвестиційний проект загальною вартістю 3,5 млрд євро. Створено 
близько 40 тис. робочих місць. Для депресивних регіонів цей показник найбільш значущий з огляду на 
високий рівень безробіття в сільській місцевості та малих містах. Дедалі частіше регіональними інвесторами 
виступають чеські компанії, уміло користуючись перевагами, які надаються для них місцевими органами 
влади. Окремо слід відзначити інноваційний характер залучення прямих іноземних інвестицій. 

Система залучення інвестицій в окремі галузі й райони Чехії має декілька специфічних інструментів. Їх 
можна розглядати як додаткові засоби стимулювання розвитку адміністративних одиниць певного 
ієрархічного рівня. Найбільш значущими серед них є податкові пільги, дотації та створення нових робочих 
місць, дотації на перенавчання й земельні трансфери

837
. 

Отже, поєднання регіональних, інвестиційно-інноваційних та інших підходів до стимулювання розвитку 
певних територій створює, з одного боку, регіональну модель, яка досить чітко ідентифікується в 
Європейському Союзі, а з іншого –  зберігає національну специфіку. 

Стосовно методології регіональної політики, то в Чеській Республіці вона полягає в дослідженні та 
розробці науково-дослідних програм різногалузевого спрямування. До них, зокрема, належать «Дослідження в 
інтересах органів державного управління» (2004–2006 рр.); «Дослідження потреб у регіонах» (2004–2006 рр.); 
«Дослідження щодо вирішення регіональних диспропорцій» (2007–2011 рр.) із підпрограми у сферах 
підтримки регіонального розвитку – 17 запущених проектів, туризму – два проекти, у житловій –                
один проект, просторового планування – три проекти тощо; «Динамічний розвиток регіонів» тощо.  

Прикладом методологічного інструменту політики просторового розвитку є «Комплексні плани розвитку 
міст», які розробляються для координації міської політики та виступають основою для запровадження 
оперативних програм сталого просторового розвитку конкретних територій. Рішенням Міністра регіонального 
розвитку 14.09.2007 р. створено Управління Міністерства регіонального розвитку щодо підготовки, оцінки й 
затвердження «Комплексних планів розвитку міст» (на підставі Постанови уряду від 13 серпня 2007 р.                   
№ 883). 

Міністерство регіонального розвитку Чехії розробляє та реалізовує на практиці проектні документи й 
стратегії у сфері регіональної політики, надає допомогу в рамках програми підтримки регіонів післястихійних 
лих та розробляє інші надзвичайні масштабні стратегічні цілі й завдання з відновлення постраждалих 
регіонів.  

Загалом регіональна політика Чехії спрямована на підвищення конкурентоспроможності регіонів країни 
та їх узгодженості: кожен регіон повинен мати можливість для гармонійного розвитку власного потенціалу й 
конкретних об’єктів. Уряд країни постійно працює над подоланням регіональних диспропорцій, а чеська 
модель регіонального розвитку є в багатьох випадках показовою для всіх постсоціалістичних європейських 
країн. 

Отже, регіональна політика Чехії – це частина загальної соціально-економічної політики, завдання якої 
полягає в наданні допомоги економічно слабким регіонам із метою розв’язання їхніх проблем щодо 
збереження загального рівня соціально-економічного розвитку. Підтримка регіонального розвитку надається 
як із боку ЄС, так і внутрішніми органами державної влади та місцевого самоврядування. Загалом для Чехії 
регіональна політика – не нове поняття. Зміни в схемах регіонального розвитку, що відбулись у Чехії, можна 
розглядати як частину загального європейського процесу. 
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ПІСЛЯМОВА 
 

Серед сучасних завдань країнознавчої науки одним із найважливіших є проведення комплексних 
досліджень науково-навчального характеру й складання країнознавчих характеристик окремих країн і 
регіонів світу на основі світосистемного, системно-структурного та інших методичних підходів. Країнознавчі 
описи країн світу повинні бути спрямовані на широке ознайомлення громадськості з особливостями природи, 
розселення населення, історичними етапами розвитку державності, характерними рисами розвитку та 
розміщення господарства й головних його галузей, а також із туристичними ресурсами країн, основними 
напрямами зовнішніх зв’язків і специфікою внутрішніх відмінностей країн світу. Виходячи з цих завдань, 
об’єктом цього країнознавчого дослідження обрано Чеську Республіку, яка виділяється серед країн 
Центрально-Східної Європи специфічними особливостями суспільно-політичного й соціально-економічного 
розвитку, удало провівши на межі ХХ і ХХІ ст. реформи, спрямовані на вдосконолення суспільних відносин і 
розв’язання важливих соціально-економічних завдань. Автори колективної монографії вважають, що їм 
певним чином удалося це зробити на науковій основі й книга викличе певний інтерес у широких колах 
громадськості та всіх тих, хто цікавиться Чеською Республікою. 

Особливості географічного положення Чеської Республіки визначають наявність просторових 
відмінностей у природних умовах, ступенях забезпеченості природними ресурсами, господарського освоєння 
й заселення території, рівнях соціально-економічного розвитку окремих адміністративно-територіальних 
одиниць, специфіку суспільно-політичних та електоральних процесів. Ефективність використання 
неоднорідних регіонально-господарських умов виробництва залежить від територіальної організації 
господарства країни й визначає високе місце Чеської Республіки в Європейському Союзі. Досягнуті успіхи в 
господарському та культурному розвитку країни створюють надійну основу для її подальшого динамічного 
розвитку. Нові геополітичні й економічні умови, активна участь Чеської Республіки в процесах європейської 
інтеграції, у структурах ЄС і НАТО висувають перед нею низку масштабних і складних завдань щодо 
активізації її участі в міжнародному поділі праці та подальшого ефективного розвитку економіки країни, 
підвищення життєвого рівня населення. Системно-структурний аналіз суспільно-географічного комплексу 
Чеської Республіки країни показує, що вона має потенційні можливості розвитку на базі наявного 
інтегрального потенціалу території.  

Використання результатів проведеного комплексного країнознавчого дослідження Чеської Республіки 
дасть змогу читачам скласти цілісне уявлення про специфічні особливості сучасного розвитку цієї країни. 
Вони можуть бути використані країнознацями, дипломатами, учнями й студентами, співробітниками науково-
дослідних і господарських організацій, усіма, хто цікавиться інформацією про цю країну.  

Подальше комплексне країнознавче дослідження Честької Республіки передбачає виявлення 
найперспективніших напрямів соціально-економічного розвитку, оцінку ступеня впливу суспільно-
географічного положення території й наявного природно-ресурсного потенціалу на функціонування 
суспільно-географічного комплексу країни та його складових ланок, розвиток галузевої, функціональної, 
територіальної й організаційно-управлінської структур із метою їх удосконалення. Важливий напрям 
досліджень – розробка прогнозів подальшого суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного 
розвитку країни в аспекті процесів європейської інтеграції.  

Розглянуті питання звичайно потребують подальшого дослідження. Автори усвідомлюють, що низка 
проблем, які органічно пов’язані з тематикою розділів цієї монографії, але виходять за її рамки через великий 
обсяг монографії, потребують деталізації та повнішого висвітлення. Вони входять у коло наукових інтересів 
авторів книги, які надіються висловитися стосовно них у майбутньому.  
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