
ČESKÁ REPUBLIKA 
  

Nechejte se zlákat krásami České republiky. Shlédněte naše video: 
https://youtu.be/R_Dek75Tie4 

Poloha a hranice 

Česká republika je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Na západě 
hraničí s Německem, na severu s Polskem, na východě se Slovenskem a na jihu s 
Rakouskem. Právě díky své poloze je Česká republika často označována jako 
„srdce“ Evropy. 

Přírodní bohatství 

Na území České republiky se nachází množství teplých i studených pramenů 
minerálních vod. Ty se využívají jak k léčebným a ozdravným procedurám v 
lázeňských oblastech (např. Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, 
Poděbrady, Hodonín, Luhačovice), tak k produkci pitných minerálních a stolních vod. 

Česká republika patří také mezi země s velkým bohatstvím krasových jevů a 
jeskynních komplexů, které nalezneme především v oblastech Moravského a 
Českého krasu. K dalším zajímavým útvarům patří tzv. skalní města, (nejrozsáhlejší 
jsou Adržpašsko-teplické skály ve Východních Čechách, známá je také Pravčická 
brána na území národního parku České Švýcarsko – největší pískovcový most v 
Evropě). 

Na území České republiky byly vyhlášeny čtyři národní parky (Krkonoše, 
Šumava, Podyjí a České Švýcarsko) a řada chráněných krajinných oblastí (např. 
Beskydy, Bílé Karpaty, České středohoří) a rezervací. 

Kultura v České republice 

Česká republika je země s dlouhou tradicí kulturního života ve všech jeho 
myslitelných polohách: od architektury, přes divadlo, film, literaturu až po hudbu. Zde 
se omezíme na základní a zajímavá doporučení, zejména z aktuální doby. 

V České republice je 12 památek zapsaných na Seznam světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO. Jedná se zejména o architektonické památky 
různého stáří (např. historické centrum Prahy, Českého Krumlova nebo celá vesnice 
Holašovice), ale také o díla moderní architektury (vila Tugendhat v Brně). 

Hraný film 

Český (a československý film) měl ve světě velmi dobré jméno, zejména v 60. 
letech dvacátého století v souvislosti s Novou vlnou. 

Prestižní ocenění Oskar v kategorii „Nejlepší cizojazyčný film“ získaly tři snímky, 
konkrétně v roce 1965 Obchod na korze (režie: Ján Kadár a Elmar Klos), o dva roky 
později Ostře sledované vlaky (režie: Jiří Menzel) a v roce 1996 Kolja (režie: Jan 
Svěrák). 

České filmy pravidelně uspívaly na mezinárodních festivalech po celém světě. 
Sama Česká republika pořádá celou řadu filmových festivalů, z těch mezinárodních 
je nejprestižnější festival v Karlových Varech (v roce 2014 proběhl již 49. ročník). 
Alternativnějším žánrům se věnuje Letní filmová škola v Uherském Hradišti. 

https://youtu.be/R_Dek75Tie4


Animovaný film 

Česká republika (a zvláště dříve Československo) je známá svým 
animovaným filmem, a to jak filmy pro děti (můžeme zmínit např. fenomén 
Večerníčku, který je nejdéle nepřetržitě vysílaným televizním formátem v České 
republice). Jde o seriály pro děti s krátkými, cca desetiminutovými epizodami, který 
běží každý podvečer nepřetržitě již od roku 1965. Animované filmy pro dospělé pak 
reprezentuje např. světově proslulý surrealista, tvůrce krátkých i celovečerních filmů, 
Jan Švankmajer. 

Literatura 

Česká literatura je ve světě dobře známa, zejména pak literatura 20. století 
představovaná například Karlem Čapkem (autorem dramatu R.U.R., ve kterém bylo 
poprvé použito slovo „robot“) nebo německy píšícím Franzem Kafkou. 

Nejpřekládanější (do desítek jazyků včetně čínštiny nebo arabštiny) a světově 
nejčtenější knihou jsou Osudy dobrého vojáka Švejka, napsané Jaroslavem Haškem 
a ilustrované Josefem Ladou. Nejrespektovanějším žijícím českým spisovatelem je 
Milan Kundera, který žije ve Francii a píše francouzsky. 

Hudba 

Každý zná významná jména klasické hudby jako Bedřich Smetana, Antonín 
Dvořák nebo Leoš Janáček. Říkávalo se „co Čech, to muzikant“ a do jisté míry je to 
snad ještě pravda. V létě žije Česká republika velkými hudebními festivaly (např. 
Colours of Ostrava), přes rok pak bohatou klubovou scénou, kde si každý posluchač 
může vybrat žánr podle svého vkusu. 

 

 
 

Zdroj: 
http://mluvtecesky.net/ 
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