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PRAKTICKÉ INFORMACE
ČESKÁ
REPUBLIKA

Užívané míry a váhy:
kilometr, metr, kilogram, gram (metrický systém)

Platební styk:
Akceptují se mezinárodní platební karty (Eurocard/Mastercard, American
Express, VISA, Diner‘s Club, Japan Credit Bureau, Acces a Carte Blanche).
Vlajka ČR

                Státní znak ČR

Mobilní operátoři:
Mobilní systém – GSM
Telefónica O2, T-Mobile, Vodafone

Základní údaje:
Rozloha:
Počet obyvatel:
Úřední jazyk:
Politický systém:
Měnová jednotka:
Hlavní město:
Správní členění:

78 864 km2
10 266 000
čeština
parlamentní republika
1 koruna česká (Kč)
Praha
14 krajů

Časové pásmo:

Zdravotní péče pro cizince v ČR:
– bez platby v hotovosti na základě zdravotního pojištění
– za platbu v hotovosti
– zdarma, na základě platných mezinárodních smluv o spolupráci v oblasti
zdravotnictví (péče v nezbytném rozsahu;
při ambulantním ošetření hradí pacient náklady na léky
a materiál, nemocniční péče včetně léků a zdravotnického
materiálu je bezplatná)
– pro občany EU na základě evropské karty pojištěnce

GMT + 1

Otevírací doby obchodů a jiných služeb:
Teplotní průměry:
léto: +20°C / 68°F, zima: -5°C / 23°F

Mezinárodní telefonní předvolba:
+420
volání z ČR do zahraničí: 00 + kód země + číslo

TV/Video systém:
PAL

Elektrické napětí:
120/230V, 50 Hz/AC
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Obchody: 9.00 – 18.00 hod. v pracovní dny
9.00 – 13.00 hod. v sobotu
Nákupní centra mají otevřeno i v neděli.
Banky:
8.00 – 18.00 hod. v pracovní dny
Lékárny: jako obchody, ve větších (krajských) městech lékárny s nonstop
provozem

Důležité kontakty:
Integrovaný záchranný systém:
- jednotné evropské číslo tísňového volání
(policie, ambulance, hasiči) - tel.: 112
- Hasičský záchranný sbor ČR - tel.: 150
- Zdravotnická záchranná služba - tel.: 155
- Policie ČR - tel.: 158
ABA (Autoklub Bohemia Assistance) – nonstop havarijní
služba pro motoristy: www.aba.cz - tel.: 1240

Městská doprava v Praze:
tel.: +420 222 646 350 (055), +420 220 806 790, www.dpp.cz
Městská doprava v ČR: www.idos.cz
Nonstop letištní informační služba:
tel.: +420 220 113 314 (321), www.csa.cz
Vlakové spojení v ČR a Evropě:
tel.: +420 840 112 113, www.cdrail.cz
Jízdní řády autobusů a vlaků: www.jizdnirady.cz

Zajímavé odkazy:
O České republice: www.czech.cz, www.e-cesko.cz   
O Praze: www.pis.cz
Ubytování: www.aboutczechia.com,  www.travelguide.cz  
Mapy: www.mapy.cz, www.mapy.atlas.cz, www.shocart.cz  

Památky, muzea: www.pruvodce.com  
Česká literatura: www.czechlit.cz
Lázně: www.spas.cz  
Golf: www.cgf.cz
Jeskyně: www.caves.cz
Horolezectví: www.czechclimbing.com
Lyžování: www.ceskehory.cz
Vodní turistika: www.rivers.raft.cz
Adrenalinové aktivity: www.adrex.cz  
Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade: www.czechtrade.cz
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest: www.czechinvest.org
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism: www.czechtourism.cz
Česká centra – kulturní aktivity: www.czechcentres.cz
Ministerstvo zahraničních věcí ČR: www.mzv.cz
Úřad vlády: www.vlada.cz
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR: www.psp.cz
Senát Parlamentu ČR: www.senat.cz
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Českou republiku najdete v samém středu Evropy. Není
to velká země, její poloha jí však určila bohatou historii.
Její současná tvář je neméně pestrá, ať už pro Vás, kdo jen
projíždíte, pro Vás, kdo si přijíždíte odpočinout a chystáte se
jít po stopách historie, pro Vás, kdo hledáte zajímavé místo
se šikovnými a pracovitými lidmi pro své obchodní zájmy,
nebo pro Vás, koho zajímá malebná příroda mnoha tváří se
sjízdnými řekami a cyklistickými stezkami. Česká republika
je chytrá volba. Vítejte!
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KULTURA

HISTORIE

Česká republika
nejfrekventovanější dopravní tepny

Vysvětlivky:
státní hranice
krajské hranice
dálnice
silnice pro motorová vozidla
silnice I. třídy
silnice II. třídy
letiště

Dopravní předpisy:
- tolerance alkoholu 0 ‰
- zákaz držení telefonu a jiných
komunikačních přístrojů v ruce za jízdy
- povinnost používat bezpečnostní pásy
- povinnost celodenního a celonočního svícení
- přeprava dětí do hmotnosti 36 kg nebo do
výšky 150 cm pouze v dětské autosedačce
- povinná přilba pro cyklisty
a řidiče jednostopých motorových vozidel

Maximální povolená rychlost:
- obec: 50 km/hod. (i v noci)
- silnice: 90 km/hod.
- dálnice: 130 km/hod.
- motocykly: 90 km/hod.
- automobily nad 3,5 t: 80 km/hod.

Poplatky / dálniční známky:
- roční
- měsíční
- sedmidenní
Dálniční známky lze zakoupit na hranicích,
čerpacích stanicích a poštách.

www.mvcr.cz

6-7

i klubové a nezávislé kultury v Paláci Akropolis (www.palacakropolis.cz)
nebo v experimentálním prostoru Roxy (www.roxy.cz). Český film provází
dlouhá tradice a slavná jména, např. Miloš Forman, Jiří Menzel, Jan Svěrák
(držitelé filmových Oscarů), Věra Chytilová, Jan Švankmajer a mnoho
dalších. Filmová studia Barrandov (www.barrandov.cz) byla postavena
již v roce 1932. Jejich výstavbu inicioval filmový producent Miloš Havel,
stavitelem byl jeho bratr Václav (otec pozdějšího českého prezidenta Václava
Havla), který je vybudoval spolu s rezidenční čtvrtí Barrandov. Praha nabízí
také pestrý výběr restaurací, hospod, hospůdek a kaváren v zajímavých
zákoutích města, jejich přehled včetně hodnocení najdete např. na
(www.squaremeal.cz). Mezinárodní letiště Praha-Ruzyně je jedním
z hlavních dopravních uzlů v Evropě, pravidelné linky odsud vedou do téměř
70 destinací (www.csa.cz). Metro jezdí v Praze od roku 1974. K rekreační

přepravě a projížďkám (www.prague-venice.cz) je využívána i řeka Vltava,
která českou metropolí protéká v délce 31 km. Na území Prahy nalezneme
9 vltavských ostrovů, které jsou oblíbeným místem odpočinku a zábavy.

Doporučené odkazy:
Portál hlavního města Prahy - www.praha.eu
Pražská informační služba - www.prague-info.cz, www.pis.cz
Předprodej vstupenek Ticketpro - www.ticketpro.cz

Hlavní město Praha
Hlavní město, které je odjakživa sídlem českých králů i prezidentů,
je zdaleka nejnavštěvovanějším místem ČR. Počátky města lze
vystopovat v druhé polovině 9. století, kdy byl knížetem Bořivojem I.
založen Pražský hrad. Ve své cestovní zprávě jej připomíná arabsko-židovský
kupec Ibrahím ibn Jakúb již v roce 965. Z podhradních osídlení se později
vyvinula samostatná Města pražská: Staré Město, které se již před rokem
1280 nazývalo Caput regni (Hlava království), Malá Strana, Nové Město
a Hradčany. Dominantou Prahy je katedrála sv. Víta na Pražském hradě,
ukrývající ostatky patrona české země sv. Václava, stejně jako Karla IV.,
Václava IV. i dalších českých králů, a jsou v ní uloženy české korunovační
klenoty (www.hrad.cz). Nejnavštěvovanější pražskou památkou je Karlův
most, jehož základní kámen byl na radu astrologů položen 9. července
1357 v 5 hodin 31 minut. Staroměstské náměstí bylo v 11. století původně
tržištěm, dnes zde návštěvníci obdivují zejména orloj na Staroměstské
radnici. Centrem Prahy je Václavské náměstí se sochou sv. Václava,
oblíbeným místem schůzek. Historické centrum města bylo v roce 1992
zapsáno do seznamu světového dědictví UNESCO. Na vrchu Vítkov stojí
jedna z největších jezdeckých soch v Evropě, Petřínská rozhledna připomíná
pařížskou Eiffelovu věž a je možné se k ní dostat také lanovkou. Praha je
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sídlo Karlovy univerzity, symbolu české vzdělanosti (www.cuni.cz), třetí
nejstarší univerzity v Evropě (1348). Pražské vysoké školy tradičně nabízejí
také kvalitní vzdělání technické (www.cvut.cz), umělecké (www.amu.cz,
www.avu.cz), ekonomické (www.vse.cz), zemědělské (www.czu.cz) a mnoho
dalších. Mezi obdivované objekty patří secesní Obecní dům z r. 1912, nyní
po kompletní rekonstrukci, kde byla v roce 1918 vyhlášena samostatná
Československá republika. Nacházejí se zde koncertní síň, galerie, kavárna,
restaurace a salonky (www.obecnidum.cz). Dalšími významnými památkami
jsou židovský hřbitov a synagoga na Starém Městě (www.jewishmuseum.cz),
které žijí duchem rabiho Löwa, jím stvořeného Golema a dalšími legendami.
Největším muzeem v ČR je Národní muzeum (www.nm.cz), stojící přímo
na Václavském náměstí. Národní technické muzeum (www.ntm.cz) je velmi
oblíbené pro své unikátní sbírky. Výtvarné umění lze v Praze nalézt nejen
v budovách Národní galerie (www.ngprague.cz) a Pražského hradu, ale také
např. v Galerii Rudolfinum (www.galerierudolfinum.cz) nebo v Českém
muzeu výtvarných umění (www.cmvu.cz). Kromě nejznámějšího Národního
divadla (www.narodni-divadlo.cz) má Praha mnoho zajímavých scén, např.
divadlo Archa (www.archatheatre.cz). Praha uspokojí i milovníky hudby:
vážné (www.rudolfinum.cz, www.obecnidum.cz), jazzu (www.agharta.cz)

Pražský hrad

Katedrála sv. Víta
a korunovační klenoty

Müllerova vila

Národní kulturní památka, symbol více
než tisíciletého vývoje českého státu.
Od svého vzniku v poslední čtvrtině
9. století se neustále vyvíjí. Je to
monumentální komplex palácových,
úředních, církevních, fortifikačních
a obytných staveb všech slohových období.
Rozkládá se kolem tří nádvoří na ploše
45 hektarů. Původně sídlo českých knížat
a králů je od r. 1918 sídlem prezidenta.

Gotická katedrála, dominanta celého
areálu, byla založena r. 1344 podle
plánů Matyáše z Arrasu, později Petra Parléře,
a definitivně byla dokončena až v r. 1929.
Kromě vzácné umělecké výzdoby, kaple
sv. Václava a hrobky českých králů jsou zde
v podzemí uloženy korunovační klenoty.
Soubor tvoří Svatováclavská koruna Karla IV.,
královské žezlo, královské jablko, korunovační
plášť a další oděvní součásti. Korunovační
klenoty jsou vystavovány jen při výjimečných
příležitostech a pouze na území Pražského
hradu.

Nejvýznamnější stavba architekta Adolfa
Loose (1870-1933) v českých zemích,
skvost funkcionalismu 20. století. Postavil
ji v letech 1928-30 pro rodinu pražského
stavebního podnikatele F. Müllera. Je pojata
jako „jediný velký vzdušný prostor“
(tzv. Raumplan), tento pojem zavedl Loos do
architektonické praxe. Radikálně se rozešel
se secesí a ornamentálním dekorem (esej
Ornament a zločin) a nahradil je přirozenou
strukturou vybraných kamenů, dřev a dalších
ušlechtilých materiálů. Müllerova vila prošla
úplnou rekonstrukcí (1998-2000), je v ní
expozice a dokumentační centrum A. Loose.
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www.mullerovavila.cz

DOPRAVA V PRAZE

Jihočeský kraj

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Krajské město: České Budějovice
Leží na hranicích s Rakouskem a Německem a je co do rozlohy druhým
největším krajem s nejnižší hustotou osídlení v České republice.
K uchování jedinečné krajiny jižních Čech slouží ochranné zóny různého stupně,
od Národního parku Šumava (www.sumavanet.cz) až po dalších více než 200
chráněných území a památek.Vývoj regionu byl až do období 2. světové války
významně spjat se sousedním Rakouskem a Německem. Spojovaly jej i důležité
dopravní trasy, z nichž nejvýznamnější byla první železnice na evropském
kontinentě (1832), tzv. koněspřežní, dlouhá 120,8 km a vedoucí z Českých
Budějovic do Lince v Rakousku (www.muzeumcb.cz). Po roce 1989 se zdařile
obnovují ekonomické, kulturní a mezilidské kontakty s Horním Rakouskem
a Bavorskem. Z bohatého kulturního dědictví jižních Čech byly zapsány do
seznamu UNESCO středověké jádro města Český Krumlov a architektonicky
unikátní obec Holašovice. O historii regionu vypovídají zdejší zámky, hrady
a kláštery, turisty jsou právem vyhledávány i četné rybníky, přehradní jezera Orlík
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Holašovice,
vesnická rezervace

Český Krumlov,
historické centrum

Červená Lhota,
vodní zámek

Holašovice jsou výjimečně dobře
zachovalým příkladem tradiční
středoevropské vesnice. Na původním
středověkém půdorysu se tu dochovalo
množství kvalitních venkovských staveb
z 18. a 19. století ve stylu známém jako
„jihočeské selské baroko“.

Město budované na březích Vltavy
kolem původně gotického hradu
od 13. století. Přes postupně získané stopy
dalších období zůstalo spolu s komplexem
hradu a zámku jedinečným příkladem
středověkého města střední Evropy
s nedotčeným architektonickým bohatstvím
více než pěti století.

Půvabný zámek z poloviny 16. stol.
stojí na skalním útesu uprostřed
rybníka, obklopen malým anglickým parkem.
Interiéry jsou zařízeny jako letní sídlo
rodiny Schönburg-Hartensteinů, posledních
šlechtických majitelů zámku. Zámek je kromě
prohlídek a možnosti projet se na lodičce často
využíván i pro pořádání svateb.

4

www.holasovice.eu
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a Lipno, pohoří Šumavy s pěšími, cyklistickými i lyžařskými přeshraničními
stezkami, propojujícími Jihočeský kraj s Rakouskem a Německem. V kraji
jsou dvě lázeňská centra: Třeboň (www.trebon.cz) a architektonicky zajímavá
Bechyně (www.bechyne.cz). Mezi turisticky nejzajímavější města patří Blatná,
Český Krumlov, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Prachatice, Tábor,
Třeboň. Významné hrady a zámky: Český Krumlov, Červená Lhota, Hluboká
nad Vltavou, Landštejn, Orlík nad Vltavou, Zvíkov. Kláštery: Vyšší Brod, Zlatá
Koruna, Nové Hrady. Turistika: Šumava, Blanský les, Novohradské hory, Česká
Kanada, Třeboňsko, Prácheňsko. Více o uvedených místech na: www.jiznicechy.
org/cz a www.pamatky-jc.cz.  Významné výrobní podniky v Jihočeském kraji:
Budějovický Budvar, n. p., Koh-i-noor Hardtmuth, a. s., Robert Bosch, spol.
s r. o., Madeta, a. s., Brisk Tábor, a. s., Jitex Písek, a. s., ZVVZ, a. s. Milevsko,
Schneider-Electric Písek, ČZ Strakonice.
www.kraj-jihocesky.cz
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www.ckrumlov.cz
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www.cervenalhota.cz

Jihomoravský kraj

Karlovarský kraj

BRNO

Krajské město: Brno

Brno je druhé největší město ČR s cca 380.000 obyvateli a řadou
architektonických památek (www.brno.cz) a vlastním letištěm Brno
- Tuřany (www.brno-airport.cz). Sídlí zde 4 univerzity: Masarykova
(www.muni.cz), Veterinární a farmaceutická (www.vfu.cz), Mendelova
zemědělská a lesnická (www.mendelu.cz) a Univerzita obrany. Vysoké školy:
Vysoké učení technické (www.vutbr.cz), Janáčkova akademie múzických
umění (www.jamu.cz) a další. Pravidelně se zde konají mezinárodní veletrhy
(www.bvv.cz) i motocyklové a automobilové závody (www.automotobrno.
cz). U nedalekého Slavkova se v roce 1805 odehrála „bitva tří císařů“, kde
Napoleon dosáhl jednoho ze svých nejslavnějších vítězství
(www.austerlitz2005.com/cz).  Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
(www.bilekarpaty.cz) a Dolní Morava (www.dolnimorava.cz) jsou
biosférickými rezervacemi UNESCO.  Zajímavou technickou památkou je
Baťův kanál, vnitrozemský průplav (1936 - 1938), který je reminiscencí starého
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KARLOVY VARY

Krajské město: Karlovy Vary
snu o propojení řek Dunaje, Odry a Labe (www.batacanal.cz). Moravský kras je
největší krasovou oblastí v ČR s více než 1000 jeskyněmi, čtyři jsou přístupné
veřejnosti. Region Slovácko představuje lidové zvyky a tradice (kroje, lidová
hudba, řemesla, architektura) jako každodenní součást života. Milovníci
folkloru se scházejí na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici
(www.ulk-straznice.cz). Dolní Věstonice a Pavlov jsou archeologickými
lokalitami ze starší doby kamenné. Světovou proslulost věstonickému nalezišti
přinesly systematické výzkumy, zejména nález jedinečné Věstonické Venuše,
sošky ženy z pálené hlíny z odbobí mladého paleolitu. Region
(www.jizni-morava.cz) je spojen s počátky národních dějin a kultury. V kraji
je velké množství hradů, zámků, tvrzí, klášterů apod. (www.pamatkybrno.cz).
Kraj je známou vinařskou oblastí. V Jihomoravském kraji se nachází 96 % vinic
celé ČR (www.wineofczechrepublic.cz).
www.kr-jihomoravsky.cz

Druhý nejmenší kraj ČR je specifický velkou koncentrací lázeňských
měst: vedle krajského města Karlových Varů (www.karlovyvary.cz) jsou to
Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart, Lázně Jáchymov
(www.spas.cz). V souvislosti s lázeňskou tradicí regionu v něm najdete
i širokou škálu sportovních zařízení pro golf (www.kvgolf.cz) a jezdecký sport
i pravidelných kulturních akcí: v Karlových Varech Mezinárodní filmový festival
(www.kviff.cz), Dvořákův karlovarský podzim. Mezinárodní jazzový festival,
Beethovenovy dny, v Mariánských Lázních například Mezinárodní Chopinův
festival (www.chopinfestival.cz). Karlovy Vary mají letiště (www.airport-k-vary.
cz) s mezinárodním statutem. Hradní městečko Bečov nad Teplou se může
pochlubit mj. jedním z nejstarších židovských ghett v České republice a taktéž
relikviářem svatého Maura, po korunovačních klenotech druhou nejvzácnější
movitou památkou na území ČR – jedná se o raně románskou schránku (truhlu)
z počátku 13. století, určenou na ostatky sv. Jana Křtitele a sv. Maura
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(www.becov.cz). V kraji mají své nezanedbatelné postavení tradiční odvětví,
jakými jsou výroba skla (www.moser-glass.com, www.crystalex.cz), porcelánu
(www.thun.cz, www.starporc.cz), bylinného likéru Becherovky
(www.janbecher.cz), minerálních vod (www.mattoni.cz) a hudebních nástrojů
(www.amati.cz).  Největším zvláště chráněným územím je Chráněná krajinná
oblast Slavkovský les. Oblast je velmi málo zalidněným unikátním krajinným
celkem s množstvím přírodně hodnotných lokalit (lesy, louky, rašeliniště, skalní
útvary, vývěry minerálních vod a plynů) a zároveň starobylou kulturní krajinou.  
Nejcennějším územím i v mezinárodním měřítku je Přírodní rezervace SOOS.
Vyvěrají zde minerální vody a plyny, tzv. bahenní sopky, a vytvářejí „měsíční“
krajinu pokrytou žlutou a bílou vrstvou sražených minerálních solí. V horských
územích, zejména v Krušných horách a částečně i v Slavkovském lese, jsou
příznivé podmínky pro zimní sporty (www.ceskehory.cz/krusnehory).
www.kr-karlovarsky.cz

Lednicko-valtický areál

Brno, vila Tugendhat

Karlovy Vary

Mariánské Lázně

Dnešní podoba je novogotickou
přestavbou z konce 19. stol., jízdárna
z 18. stol. je barokní. V areálu je skleník,
lovecký zámeček, Janův hrad napodobující
středověkou zříceninu, rozsáhlá francouzská
zahrada a park s dekorativními stavbami
– minaretem, Apollónovým chrámem,
empírovým chrámem Tří grácií a Hraničním
zámkem. Při prohlídce lze využít plavby lodí.

Ludwig Mies van der Rohe ji postavil
v roce 1929 pro manžele Tugendhatovy,
textilní podnikatele. Konstrukce je ze
železobetonu, obalená křehkými průhlednými
stěnami (architektův princip „kosti“ a „kůže“).
Technické provedení je bezchybné až po
sebemenší detail, užité materiály kvalitní
a trvanlivé, vše v duchu Miesovy nejznámější
zásady „méně je někdy více“. Část mobiliáře
byla navržena pouze pro tuto vilu (židle Brno).

Nejznámější a největší lázně v České
republice byly založeny okolo roku 1350.
Výrazné památky reprezentují: kostel
sv. Ondřeje a pravoslavný kostel sv. Petra
a Pavla, Městské divadlo, Mlýnská kolonáda
a chrám sv. Maří Magdalény. Lázeňské město
obklopuje romantická krajina podhůří Krušných
hor. K lesku lázeňského a společenského života
patří i výroba křišťálového skla a porcelánu či
pořádání nejrůznějších festivalů a koncertů.

Mariánské Lázně jsou druhým
největším městem západočeského
lázeňského trojúhelníku. Vyvěrá zde na sto
pramenů studené železnaté kyselky různého
chemického složení. První naleziště jsou
známa od 16. století. Dominantním stavebním
slohem města je novoklasicismus. Skutečným
skvostem je překrásná kolonáda postavená
roku 1889, jejíž nedílnou součástí je zpívající
fontána.
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www.lednice.cz

12-13

4

www.tugendhat-villa.cz

4

BRNO

www.karlovyvary.cz

4

www.marianskelazne.cz

LOKET

KRKONOŠE

Kraj Vysočina

ZELENÁ HORA

Krajské město: Jihlava

Název kraje Vysočina je odvozen od názvu Českomoravské vrchoviny,
vyvýšené zvlněné krajiny mezi historickými zeměmi České republiky.
Ta dosahuje nadmořské výšky přes 800 m. Pro Vysočinu jsou charakteristické
malé vesnice nepříliš vzdálené od místního centra, kterým bývá malé město
mezi třemi až deseti tisíci obyvatel. Ve čtyřech městech žije více než 20 tisíc
obyvatel, krajské město Jihlava jich má 50 tisíc. Metropolí kraje je Jihlava
(www.jihlava.cz), nejstarší horní město českých zemí, patřící ve středověku
díky těžbě stříbra k nejbohatším městům českého království. Rozkládá se
po obou stranách bývalé zemské hranice mezi Čechami a Moravou. Kraj je
umístěn v dopravním středu země. Vysočinou prochází hlavní dopravní tepna
České republiky, dálnice D1.  Ekonomika východní části kraje je ovlivněna
sousedící brněnskou aglomerací, severozápadní část kraje je spádovou oblastí
hlavního města Prahy. Strategická poloha Vysočiny proto přilákala řadu
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zahraničních investorů, kteří zde umisťují nejen výrobní kapacity, ale rovněž
financují výzkum a vývoj.  Historie zanechala na Vysočině množství památek,
z nichž tři (historické centrum Telče, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, Židovské město a bazilika sv. Prokopa
v Třebíči) patří mezi světové kulturní dědictví UNESCO. Přírodní bohatství
kraje tvoří chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a Železné hory, stejně jako
národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step či Velký Špičák. Výhodou
Vysočiny je čisté životní prostředí, které z ní činí zdravý ostrov mezi třemi
aglomeracemi – pražskou, brněnskou a vídeňskou. I proto je Vysočina  místem,
kde se dá stejně dobře žít, pracovat a podnikat či přijet jen na návštěvu za
poznáním a odpočinkem.   
www.kr-vysocina.cz

Zelená hora
u Ždáru nad Sázavou

Telč, historické centrum

Poutní kostel zasvěcený sv. Janu
Nepomuckému byl postaven
ve 20. letech 18. století. Je jedním z nejlepších
děl architekta Jana Blažeje Santiniho
a nejoriginálnějším příkladem takzvané
barokní gotiky. Je postaven ve tvaru pěticípé
hvězdy a obklopen hřbitovem a ambitem.  

Město bylo na starších základech
vystavěno po velkém požáru na konci
14. století. Řada renesančních a barokních
měšťanských domů je dodnes sevřena
obranným systémem rybníků. Gotický hrad
byl přestavěn v renesančním stylu na konci
15. století.  
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www.zdarns.cz

14-15

4

www.telc-etc.cz

Třebíč
Bazilika sv. Prokopa byla vystavěna
v polovině 13. století v přechodném
románsko-gotickém stylu. Chrám patří
mezi klenoty stavebního umění. Kompletně
zachovalý půdorys Židovské čtvrti s více než
120 domy a úzkými uličkami představuje
původní rozsah ghetta vzniklého na území
sevřeném řekou Jihlavou a návrším Hrádek.
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www.trebic.cz

Královehradecký kraj
Krajské město: Hradec Králové

Má bohatou historii (významnou historickou událostí byla pruskorakouská válka, jež vyvrcholila 3. července 1866 bitvou u Hradce Králové)
i významné osobnosti, jako jsou například spisovatelé Božena Němcová, Josef
Škvorecký či Karel Čapek, autor celosvětově užívaného slova „robot“. Díky své
průmyslové tradici se kraj může pochlubit kvalitní pracovní silou, především
v automobilovém průmyslu (v závodě Škoda-Auto v Kvasinách se vyrábí
nejluxusnější český vůz Škoda Superb), v textilním průmyslu, ve výrobě potravin
či medicínské techniky. Světově proslulým výrobcem pian je společnost PETROF
(www.petrof.com). Nejvýznamnějším investičním projektem v kraji je dostavba
dálnice D 11 (E 67) a její napojení na polskou dálniční síť. Krajovou jedinečností
je vamberecká krajka, která má 400letou tradici (www.vambereckakrajka.cz).
Specialitami kraje jsou hořické trubičky a miletínské modlitbičky (cukrovinky),
krkonošské kyselo (polévka), švestková omáčka či bramboráky (smažené
bramborové placky). Metropole kraje Hradec Králové (www.hradeckralove.org)
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je prvním urbanisticky komplexně řešeným městem v ČR. Architekti Josef Gočár
a Jan Kotěra mu ve 20. a 30. letech 20. století vtiskli osobitý ráz, který mu vynesl
přídomek „salon republiky“. Je zde mnoho zajímavých staveb z období renesance,
baroka, klasicismu, secese i funkcionalismu, univerzita (www.uhk.cz), různé
kulturní instituce, biskupství, kongresové centrum a jako zajímavost obří akvárium
(www.obriakvarium.cz). Do kraje zasahuje část turistického regionu Český ráj
(www.ceskyraj.cz). Najdeme zde skalní města, hrady a zámky – např. Kost,
Humprecht a Dětenice – i lidové stavby. V turistickém regionu Krkonoše
(www.krkonose.eu) se nachází nejstarší český národní park (www.krnap.cz)
s nejvyšší českou horou Sněžkou (1602 m n. m.). Ke skvostům patří zámky
Častolovice (www.zamek–castolovice.cz), Hrádek u Nechanic, Karlova Koruna,
Kuks, Nové Město nad Metují, Opočno, Rychnov nad Kněžnou. Světoznámý je
Třebechovický betlém a ZOO Safari ve Dvoře Králové nad Labem (www.zoodk.cz).  
www.kralovehradeckyregion.cz

Kuks

Opočno

Janské Lázně

Jedinečný komplex založený
F. A. Sporckem (1692). Unikátní
barokní spojení architektury, sochařství
a krajiny. Rozsáhlý areál včetně přírodního
parku, komplex špitálu s lékárnou, kostelem
Nejsvětější Trojice, rodinnou kryptou
a sochami od Matyáše Brauna. Betlém se
souborem soch tesaných do skal.

Areál zámku vyrostl na místě
středověkého hradiště, které podle zápisu
v Kosmově kronice stálo na staré obchodní
stezce již roku 1068. Hrad byl dobyt a zničen
v roce 1425 za husitských válek. Jeho ruiny
přestavěli v polovině 16. století Trčkové
z Lípy na renesanční zámek. V roce 1813 se
na zámku radili ruský car Alexandr I., pruský
král Bedřich Vilém III. a rakouský ministr
Metternich proti Napoleonovi.

Jánské Lázně se nacházejí na jižním
svahu Krkonoš v nadmořské výšce
670 m n. m. v poměrně teplém podhorském
podnebí s vysokou intenzitou slunečního
záření. Jánské Lázně jsou bohaté na minerální
prameny o teplotě 29,6 oC používané
k vanovým koupelím s rehabilitačními účinky.
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www.kuks.cz
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www.opocno.cz
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www.janskelazne.com

Liberecký kraj

Moravskoslezský kraj

LIBEREC

Krajské město: Liberec

Převážně hornatá oblast sousedící s Německem i Polskem je nejmenším
krajem České republiky. Hlavním městem je téměř stotisícový Liberec
(www.infolbc.cz), který se sousedním městem Jabloncem nad Nisou
vytváří jednu aglomeraci. V souvislosti se severočeskou metropolí stojí
za zmínku Krajská vědecká knihovna v Liberci (www.kvkli.cz), Technická
univerzita v Liberci (www.vslib.cz), Severočeské muzeum v Liberci
(www.muzeumlb.cz), zoologická (www.zooliberec.cz) a botanická zahrada
(www.botanickazahradaliberec.cz). Kraj má převážně průmyslový charakter.
Rozvinut je především průmysl skla a bižuterie, výroba a zpracování plastů,
strojírenství a odvětví zpracovatelského průmyslu s úzkou vazbou na výrobu
automobilů. Tradiční textilní průmysl ztratil v důsledku útlumu v posledních
letech svoje dominantní postavení. Na území kraje je pět chráněných oblastí:
České středohoří, Jizerské a Lužické hory, Český ráj a Kokořínsko. Z pohoří
Libereckého kraje jsou největší a nejznámější Jizerské hory (www.jizerske-
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OSTRAVA

Krajské město: Ostrava

hory.cz) a Krkonoše (www.krkonose-smo.cz). Nabízejí mnoho příležitostí pro
pěší turistiku, cykloturistiku a zimní sporty. Ve skiareálu Ještěd (www.snowhill.
cz) nad Libercem se mimo sjezdovek různých náročností nachází rovněž
skokanské můstky. V Harrachově se každoročně konají  závody ve skocích na
lyžích (www.harrachov.cz). V roce 2009 se v Liberci uskuteční Mistrovství
světa v klasickém lyžování (www.liberec2009.com). K nejnavštěvovanějším
objektům patří známé hrady a zámky: skalní hrad Sloup (www.hradsloup.cz),
Trosky (www.trosky.cz), Sychrov (www.zamek-sychrov.cz), Hrubý Rohozec
(www.hruby-rohozec.cz), Bezděz, Lemberk, Valdštejn, Zákupy, Frýdlant.
Hlavní oblastí letních výletů a rekreace je území kolem Máchova jezera
(www.mesto-doksy.cz). Důležitou roli sehrávají i lázeňská místa Libverda
(www.lazne-libverda.cz) a Kundratice (www.laznekundratice.cz), často
vyhledávaná návštěvníky ze sousedních zemí.
www.kraj-lbc.cz

Moravskoslezský kraj se vyznačuje různorodostí přírodních podmínek,
etnologických specifik i výraznými zvraty ekonomického vývoje posledních
let. Ne nadarmo je Moravskoslezský kraj nazýván krajem kontrastů a příležitostí.
Region se člení na šest turistických oblastí, z nichž každá má svůj specifický ráz
(Jeseníky, Beskydy, Opavské Slezsko, Ostravsko - Karvinsko, Těšínské Slezsko
a Poodří). Ostrava (www.ostrava.cz), metropole Moravskoslezského kraje, má
svébytnou tvář, nezaměnitelnou s jakýmkoliv jiným městem. Počtem obyvatel
(cca 311 000) je třetím největším městem České republiky. Jen málo měst
v ČR zaznamenalo po roce 1989 tak obrovský přerod. Ostrava se stala městem
kosmopolitním, komerčním, hospodářským, kulturním i společenským. Po celý
rok zde probíhají zajímavé akce, které přinášejí spoustu nevšedních zážitků.
Mimořádný význam a úroveň má světově proslulý mezinárodní hudební festival
Janáčkův máj (www.janackuvmaj.cz). Určitě stojí za zmínku Mezinárodní
festival etnické hudby Colours of Ostrava (www.colours.cz), a každoročně
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pořádaný mezinárodní lehkoatletický mítink Zlatá tretra Super Grand Prix.
Ostravská Stodolní ulice, „ulice, která nikdy nespí“, je známá nejen v našem
regionu, ale i za hranicemi České republiky (www.stodolni.cz). Milovníci zámků,
hradů, typické lidové architektury, památkových rezervací a technických památek
budou v Moravskoslezském kraji nadšeni. Mezi nejznámější zámky patří Hradec
nad Moravicí, romantická Raduň, empírový zámek Fryštát v Karviné nebo
barokní Kunín. Za prohlídku stojí zřícenina hradu Hukvaldy nebo majestátní hrad
Sovinec. Už v minulém století dal výskyt mnoha pramenů léčebných minerálních
vod základy ke vzniku řady lázeňských středisek. Lázně Darkov
(www.darkov.cz) či Klimkovice (www.sanatoria-klimkovice.cz) nabízejí bohatou
nabídku ozdravných a wellness pobytů. Oblíbenými místy aktivního odpočinku
jsou pohoří Beskydy  (www.beskydy-info.cz) a Jeseníky (www.jeseniky.net), kde
se nachází nevyšší hora Moravy Praděd. Její vrchol se tyčí do výšky 1 491 m n.m.
www.kr-moravskoslezsky.cz

Frýdlant v Čechách

Ještěd

Štramberk

Zámek Fryštát

Hradní zřícenina Hukvaldy

Areál ve Frýdlantu je zajímavý
ojedinělým spojením dvou hodnotných
architektonických útvarů, středověkého hradu
a renesančního zámku. Hrad byl vybudován ve
13. století na strategicky důležitém místě, aby
střežil křižovatku obchodních cest. Frýdlant
se stal v roce 1801 prvním hradem v Evropě
otevřeným pro veřejnost.

Horský hotel s restaurací a televizní
vysílač na vrcholu hory Ještěd byl
vystavěn v 60. letech 20. stol. dle projektu
arch. Karla Hubáčka. Budovu připomínající
vesmírnou raketu ocenila Mezinárodní unie
architektů Perretovou cenou za design.
Připravuje se zápis této národní kulturní
památky na seznam UNESCO.  

Malebné městečko Štramberk je od
roku 1969 prohlášeno za městskou
památkovou rezervaci – je to unikátní
dochovaný urbanistický soubor dřevěných
i zděných domků, situovaných v dramaticky
modelovaném terénu pod torzem hradu Trúba,
tvořícím přirozenou dominantu, vnímanou
pohledem zblízka i zdaleka.

Honosný empírový zámek Fryštát
v Karviné je jedinečnou památkou
svého druhu a opravdovým unikátem v daném
regionu. Vznikl přestavbou  renesančního
zámku a je vybaven hodnotným souborem
šlechtického nábytku a částí původních sbírek
z 16. až 20. století.

Je jednou z největších ve střední
Evropě a třetí nejrozlehlejší v České
republice. Kamenný hrad byl založen ve 13.
století německými hrabaty z Hückeswagenu.
S místem jsou nerozlučně spjaty život a tvorba
významného hudebního skladatele Leoše
Janáčka. Lákadlem je také obora s daňky
a muflony.
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www.frydlantvc.cz

16-17
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www.jested.cz

LIBEREC

www.stramberk.cz
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www.zamek-frystat.cz
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www.janackovy-hukvaldy.cz

Olomoucký kraj

Pardubický kraj

OLOMOUC

Krajské město: Olomouc

Olomoucký kraj je regionem s dlouhou a bohatou historií, tradicemi,
stovkami architektonických skvostů a kouzlem malebné přírody. Již tradičně
rovinaté území Hané  patří nejen k nejvýznamnější národopisné oblasti České
republiky, ale také k nejúrodnějším částem země. Strategicky důležitá a výhodná
poloha ve střední Evropě, tradiční průmyslová a hospodářská rozmanitost,
dopravní dostupnost, rozvinutá infrastruktura a dostatek kvalifikovaných
a flexibilních pracovních sil jsou hlavními důvody stále rostoucího zájmu
zahraničních investorů. K nejvýznamnějším investicím v Olomouckém kraji patří
Meopta and Olympus C&S v Přerově (investoři z USA a Německa) a Honeywell
– Mora Aerospace v Olomouci (investor z USA). Mezi další významné
investory patří německá firma Miele (www.miele.cz) se sídlem v Uničově nebo
japonský výrobce látek Toray v Prostějově (www.toray.cz). Obyvatelé Hané
jsou proslulí svojí srdečností, pohostinností a osobitým nářečím, které vyniká
zejména při tradičních regionálních slavnostech (dožínky, hody, masopustní
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PARDUBICE

Krajské město: Pardubice

oslavy). K folkloru hanáckého kraje neodmyslitelně patří typické aroma pravých
olomouckých tvarůžků (zrající sýr, který je přes 600 let vyráběn v Lošticích),
chuť tradičního místního piva (pivovary Litovel, Hanušovice, Přerov) a Priessnitz
(bylinný likér pojmenovaný podle světoznámého léčitele Vincenze Priessnitze). To
vše doprovázejí bohaté lidové zvyky, slavnosti, písně, tance a pestré lidové kroje.
Památky Olomouckého kraje každoročně lákají davy turistů. Mezi nejvýznamnější
patří hrad Helfštýn, kde se každý rok scházejí umělečtí kováři na mezinárodní akci
s názvem Hefaiston (www.helfstyn.cz), a dále hrady Bouzov (www.bouzov.cz)
a Šternberk (www.sternberk.cz), které působí přímo pohádkovým dojmem.
Metropolí kraje je Olomouc (www.olomouc-tourism.cz), jejíž bohatou historii
dokládá velké množství cenných památek a staveb. Právě díky historii, církevním
tradicím i starobylé Palackého univerzitě, která vznikla v 16. století a patří mezi
nejprestižnější v Evropě, se město stalo pravým centrem regionu.
www.kr-olomoucky.cz

Motto Pardubického kraje zní, že je to místo, kde se snoubí nádherná
příroda, velkolepá historie, lidský um, úchvatnost hudby a sport snad ve
všech svých podobách. Přesvědčit se o jeho pravdivosti a výstižnosti je velmi
snadné. Pardubický kraj nabízí třetí nejvyšší horský masiv České republiky,
úrodné nížinaté Polabí, malebné podhůří Orlických hor, romantickou
oblast Svitavska i atraktivní výběžky Železných hor, Žďárských vrchů
a Českomoravské vrchoviny, množství řek, rybníků a lesů. Ekonomiku kraje
výrazně ovlivňuje aktivita největšího hospodářského centra Pardubic, kde se
koncentruje průmysl i komerční a veřejné služby. Průmyslová výroba v kraji
má pestrou strukturu, v níž převažuje strojírenství, chemický, textilní, oděvní
a kožedělný průmysl. Významný je i sektor zemědělský. Z celkové rozlohy
kraje zaujímá zemědělská půda asi 60 %, lesy 29 % a vodní plochy 1 %.
Pardubický kraj je krajem koní, kterých se v regionu chová přes dva tisíce.
Ekonomickou prosperitu výrazně ovlivňuje evropský železniční koridor
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protínající kraj. Od roku 2006 je region napojen i na evropskou dálniční
síť, proto v poslední době zaznamenává kraj významný zájem zahraničních
investorů, kteří využívají nabídek připravených průmyslových zón. Využít lze
i vodní a leteckou dopravu. Historické kořeny tohoto kraje sahají hluboko do
minulosti. O tom svědčí množství hradů, zámků, muzeí, skanzenů a dalších
kulturních i historických památek na jeho území. Jeho kulturnost dokládají
desítky umělců – malířů, hudebníků, architektů, vynálezců a dalších, kteří
se v Pardubickém kraji narodili nebo žili. Pardubický kraj je znám hokejem,
dostihy či plochou dráhou, je ideální pro cykloturistiku, turistiku, lyžování,
tenis a mnohé další sporty. Navštívit v něm můžete také řadu kulturních
a sportovních akcí evropského i světového formátu. Namátkou lze jmenovat
operní festival Smetanova Litomyšl, Kocianovu houslovou soutěž, Velkou
pardubickou steeplechase nebo třeba plochodrážní Zlatou přilbu.
www.pardubickykraj.cz

Olomouc,
sloup Nejsvětější Trojice

Velké Losiny

Litomyšl, zámek

Kladruby nad Labem

Pamětní sloup, vztyčený v prvních
letech 18. století, je zajímavým
příkladem druhu památky velmi typické
pro střední Evropu. Dosahuje výšky 35 m
a je v charakteristickém stylu, známém jako
„olomoucké baroko“, vyzdoben množstvím
soch vynikajícího moravského umělce Ondřeje
Zahnera.   

Areál budov s papírenskou manufakturou
založený roku 1596 rodem Žerotínů.
Jelikož zde ruční výroba papíru zůstala
zachována až dodnes, jedná se o nejstarší
dosud pracující ruční papírnu ve střední
Evropě. V současné době se jedná o její zápis
na seznam památek UNESCO.   

Chloubou Litomyšle je renesanční
zámek z 16. století s více než osmi tisíci
originálními sgrafity, která zdobí jeho fasádu.
Ze zámeckých pokojů vynikají tzv. Bitevní sál
a Velká jídelna, mimořádně cenné je zámecké
divadlo z konce 18. století. V areálu zámku
se nachází i pivovar, kde se roku 1824 narodil
světoznámý hudební skladatel Bedřich Smetana.

Národní hřebčín v Kladrubech nad
Labem je nejstarším velkým hřebčínem
na světě. Leží v Polabské nížině nedaleko
Přelouče, vhodné pro chov koní v příznivých
půdních podmínkách. Koně Národního
hřebčína v Kladrubech nad Labem jsou
v současné době chováni jednak v Kladrubech
samotných (bělouši), jednak ve Slatiňanech
(vraníci).
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www.kr-olomoucky.cz/tourism

18-19
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www.muzeumpapiru.cz

OLOMOUC

www.litomysl.cz
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www.aboutczechia.com

kunětická hora

Plzeňský kraj

Středočeský kraj

plzeň

Krajské město: Plzeň

Plzeňský kraj je nejen krajem historických památek, průmyslu a výroby
piva, ale i zajímavých přírodních lokalit pro aktivní trávení volného času.
V oblasti pohraničních pohoří Český les a především Šumavy, která je v zimě
lyžařským střediskem (www.spicak.cz), je mnoho cyklistických stezek. Národní
park a Chráněná krajinná oblast Šumava tvoří s Národním parkem Bavorský les
jedinečný přírodní celek, který UNESCO vyhlásilo v r. 1990 za biosférickou
rezervaci a tvoří takzvanou „zelenou střechu Evropy“. K nejzajímavějším
památkám patří přemyslovské hradiště s rotundou a z daleka viditelná zřícenina
hradu Radyně ve Starém Plzenci, největší zachovalý románský hrad Přimda
(www.primda.cz), monumentální zřícenina gotického hradu Rabí (sweb.cz/
hradrabi), unikátní vodní hrad Švihov (www.cestujme.cz/svihov), půvabný zámek
Kozel (www.pruvodce.com/kozel). Najdete tu mistrovská sakrální díla předních
českých barokních stavitelů Santiniho a Dietzenhofera: např. benediktinský
klášter v Kladrubech, založený r. 1115 (www.klasterkladruby.cz), a cisterciácký
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klášter v Plasích, založený r. 1146, s unikátním barokním hygienickým zařízením
(www.cestujme.cz/plasy). Metropoli kraje Plzni, založené r. 1295
(info.plzen-city.cz), dominuje věž chrámu sv. Bartoloměje (102 m, nejvyšší
v Čechách), je zde Velká synagoga, třetí největší na světě, Západočeské
muzeum s největší sbírkou gotických pušek v Evropě i Pivovarské muzeum,
jedno z nejstarších svého druhu na světě (www.beerworld.cz). Plzeň je sídlem
Západočeské univerzity (www.zcu.cz) a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
(www.lfp.cuni.cz). Oblíbeným výletním místem je zoo a botanická zahrada
s nově otevřenou Japonskou zahradou (www.zooplzen.cz).  Mezi neznámější
firmy patří pivovar Plzeňský Prazdroj / Pilsner Urquell (www.pilsner-urquell.cz),
Škoda Holding (www.skoda.cz) a výrobce sektu Bohemia Sekt
(www.bohemiasekt.cz).Na obrázku historická brána plzeňského pivovaru.
www.plzensky-kraj.cz
www.touristparadise.com

Zámek Nebílovy

Manětín

Mariánská Týnice

Zámek je příkladem čisté, vídeňsky
orientované barokní architektury
v Čechách. Tento „květinový zámek“
nabízí mimo jiné výstavu ojedinělé kolekce
benátských skleněných lustrů. V současné
době jej tvoří dvě patrová křídla a vstupní
trakt s věží. Nádvoří lemují arkádové lodžie
a zbytky renesančních sgrafit původní tvrze.
Nebílovy jsou oblíbeným výletním cílem
a místem svatebních obřadů.

Původně renesanční zámek ze 16. století,
po požáru přestavěný barokně. Budova
zámku spojena krytou chodbou s děkanským
kostelem sv. Jana Křtitele. Park. Historické
interiéry s malířskou výzdobou a sbírkami
barokního umění. Ojedinělá sbírka obrazů od
V. Dvořáka, zobrazující zámecké služebnictvo
při různých úkonech.

Počátky poutního místa v Mariánské
Týnici, spadající do roku 1230, jsou
spojeny s působením cisterciáckého kláštera
v nedalekých Plasích. Ve druhé polovině
17. století tu bylo založeno proboštství
a původní kostel byl zvětšen. V budově
bývalého proboštství se nachází regionální
muzeum.
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www.turisturaj.cz

20-21
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www.cestujme.cz/manetin

berounka

Sídlo krajského úřadu: Praha
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www.pruvodce.com

Tento jedinečný a mnohotvárný region, obklopující ze všech stran českou
metropoli, je jednou z nejatraktivnějších destinací střední Evropy. A to
nejen díky malebné krajině, nádherné přírodě a bezpočtu ojedinělých památek,
ale také díky poloze v samém srdci Evropy, jež zaručuje snadnou dostupnost
ze všech koutů světa. Ten, kdo se do středních Čech vypraví kvůli rozmanité
přírodě, může se těšit na pět chráněných krajinných oblastí různého charakteru.
Přírodovědně nejcennější je Křivoklátsko, biosférická rezervace UNESCO.
Obrovským přírodním bohatstvím však oplývají také oblasti Českého krasu,
Kokořínska, Blaníku či Českého ráje, náležejícího do sítě geoparků UNESCO.
Půvabná zákoutí skrývají meandry všech zdejších řek i zátoky rybníků a vodních
nádrží. Největší a nejznámější ze středočeských řek – Berounku, Labe, Jizeru,
Vltavu i Sázavu – si oblíbili nejen vodáci, ale také rybáři. Vyznavači vodních
sportů se zase rádi vracejí na vodní nádrže Slapy a Orlík, kde je pro ně připraveno
veškeré zázemí včetně ubytování nebo půjčoven sportovního vybavení.  
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Obdivovatele kulturních a architektonických památek čekají ve Středočeském
kraji stovky pamětihodností. K nejnavštěvovanějším z nich patří hrady Karlštejn,
Křivoklát a Kokořín, zámky Konopiště, Kačina či Veltrusy anebo unikátní
církevní stavby, například kostel sv. Barbory v Kutné Hoře, poutní areály na
Svaté Hoře u Příbrami a ve Staré Boleslavi aj. Téměř ve všech středočeských
městech navíc zůstaly zachovány čtvrti se středověkou zástavbou, díky níž
mají tato místa neopakovatelnou atmosféru. Nejpůsobivější z nich je historické
centrum Městské památkové rezervace Kutné Hory, které bylo spolu s kostelem
sv. Barbory a kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci zapsáno v roce 1995
na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Mezi dalšími
starobylými městy středních Čech vynikají svým vzhledem například Mělník,
Beroun, Kolín nebo Kouřim.
www.centralbohemia.cz
www.kr-stredocesky.cz

Karlštejn

Chrám sv. Barbory
v Kutné Hoře

Vysoká u Příbrami

Karlštejn zaujme hned na první
pohled – patří k nejkrásnějším hradům
vůbec. Připomíná vrcholná období české
historie: založil ho král Karel IV., jeden
z nejmoudřejších panovníků v dějinách
Evropy. Spatříte tu umělecky cenné malby,
původní dřevěné obložení z doby Karla IV.
a četné doklady obdivuhodného mistrovství
umělců i řemeslníků.

Výtečnou učebnicí vývoje gotického
stavitelství je chrám svaté Barbory.
Jeho architektura je působivá už při pohledu
zvenčí – jde o velkolepý, bohatě zdobený
trojlodní chrám. Krásný je i interiér: najdete
tu pozoruhodné fresky, mimo jiné s havířskou
tematikou, cenné jsou vyřezávané chórové
lavice z 15. století.

Hudba českých skladatelů patří
k nejlepším na světě. Má neopakovatelný
charakter, vyniká zvláštní vroucností a skoro
pokaždé skrývá i humor či úsměv. K jejímu
poznání může přispět i procházka po středních
Čechách. Po stopách Antonína Dvořáka
se můžete vydat do zámečku ve Vysoké
u Příbrami, kde vznikly desítky skladeb jeho
vrcholného období.
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www.hradkarlstejn.cz
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www.kutnahora.cz
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www.antonindvorak.cz

Ústecký kraj

ÚSTÍ NAD LABEM

Krajské město: Ústí nad Labem
Území Ústeckého kraje je lemované pohraničními horami a jeho metropolí
je deváté největší město České republiky, Ústí nad Labem, jehož historie
sahá až do poloviny 11. století. Leží v překrásném údolí řeky Labe nedaleko
německých hranic, zhruba 100 km severně od Prahy. Kraj má staletou tradici
průmyslové a zemědělské výroby, obchodních aktivit a s tím související bohatou
síť dopravních cest. V současné době je věnována velká snaha vytváření podmínek
pro investory, kteří svými podnikatelskými záměry a ekologicky šetrnou
výrobou pomohou obohatit sortimentní skladbu výroby v severních Čechách.
V příhraničních okresech dnešního Ústeckého kraje se v posledních letech výrazně
zlepšilo životní prostředí. Uhelné elektrárny jsou odsířeny, díky novým čističkám
odpadních vod je Labe poměrně čistou řekou, omezovány jsou chemické výrobny,
které znečišťovaly životní prostředí. Ekologická hlediska, odpovídající standardu
Evropské unie, jsou určující pro další průmyslovou výrobu. Nejvýznamnější podíl
na zemědělské produkci v kraji má Litoměřicko, které je tradičně významným
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producentem ovoce a zeleniny v rámci celé České republiky. Ve světě kraj
proslavil kvalitní chmel produkovaný na Žatecku. Velmi kvalitní je i vinná réva
pěstovaná na Mostecku nebo v okolí Velkých Žernosek. Ústecký kraj je nesmírně
bohatý přírodními krásami. Na jeho území najdete nejen Krušné a Lužické hory
či České středohoří, ale i zajímavé skalní útvary Tiských stěn a Česko-saského
Švýcarska, stejně jako půvabnou labskou vodní cestu s Portou Bohemikou. Kraj
disponuje prameny − léčivými (Lázně Teplice, Bílina) i termálními (koupaliště
v Ústí nad Labem a v Děčíně). Česká Kamenice – stejně jako třeba Duchcov
a Teplice – patří mezi městské památkové rezervace, v děčínském muzeu najdete
stálou expozici „Vývoj lodní dopravy na Labi“. Malebnou krajinu vedle mnohých
hradů a zámků zdobí hradní romantické zříceniny (Krásný Buk, Kyjovský hrad,
Šaunštejn a další). Pozoruhodné jsou i naučné stezky, například Kyjovská vede
hlubokým říčním kaňonem řeky Kamenice.   
www.kr-ustecky.cz

Zlínský kraj

ZLÍN

Krajské město: Zlín

Zlínský kraj je svérázná turistická oblast nabízející hory, zahradní
architekturu, lázně i vinobraní. V kraji je 9 národních kulturních památek
– areál zámku Kroměříž s Květnou a Podzámeckou zahradou (na seznamu
UNESCO), Hradiště sv. Klimenta u Osvětiman, Soubor památek velkomoravské
sídelní aglomerace Staré Město – Uherské Hradiště Modrá, areál Pusteven
v Beskydech, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Památník
protifašistického odboje v Ploštině, areál zámku Buchlovice, hradu Buchlova,
zámku Vizovice. Významné přírodní lokality: Chráněná krajinná oblast
a biosférická rezervace UNESCO Bílé Karpaty, Chráněná krajinná oblast
Beskydy, přírodní park Chřiby a jiné přírodní parky. Turistickou atrakcí je
Valašské království (www.valasske–kralovstvi.cz) s vlastními známkami (Holubí
pošta), mincemi (jurovalšáry) a výbornou slivovicí. Metropoli kraje Zlín proslavil
v první polovině 20. století zakladatel obuvnických závodů Tomáš Baťa. Zlín je
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typický svou unikátní funkcionalistickou architekturou a v roce 2001 v něm byla
založena Univerzita Tomáše Bati. Město plné zeleně je také městem kongresů,
především z oblasti lékařství. Významným investičním projektem byla přestavba
tzv. „Baťova mrakodrapu“ z roku 1938 na sídlo Zlínského kraje a Finančního
úřadu ve Zlíně. Z vrcholného díla moderní československé konstruktivní
architektury v meziválečném období od arch. Vladimíra Karfíka vznikla ke
konci roku 2004 špičkově vybavená „inteligentní“ budova odpovídající vysokým
evropským standardům moderního administrativního provozu. Rekonstrukce
zároveň citlivě zhodnotila významnou státní kulturní památku. Turistické
destinace: lázeňské město Luhačovice, Rožnov p. Radhoštěm, Velehrad, Svatý
Hostýn, Baťův kanál, ZOO Zlín-Lešná, Kroměříž, Slovácko – vinobraní, Bílé
Karpaty, Beskydy – zimní sporty.
www.kr-zlinsky.cz

Národní park
České Švýcarsko

Duchcov

Kroměříž, arcibiskupský
zámek a zahrady

Lázně Luhačovice

Valašské muzeum v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm

Celek národních parků České a Saské
Švýcarsko se svými typickými pískovci
nemá ve své rozsáhlosti (celkem 172 km2)
a při současném minimální osídlení
(na území obou národních parků existují
pouze dvě malé vesnice) v Evropě obdoby.
Celé území Národního parku České Švýcarsko
je zpřístupněno tradiční sítí značených cest.

Barokní zámek postavený na místě
gotické tvrze, upravený klasicistně.
Pavilon s restaurovanou freskou V. V. Reinera.
V historických interiérech se nachází české
barokní umění ze sbírek Národní galerie
v Praze a muzeum Giacoma Casanovy, který
zde pracoval jako knihovník třináct let až do
své smrti.

Zámek stavěný na starších základech
v 18. století představuje výjimečně
zachovaný příklad středoevropského
barokního sídla vysoké šlechty a s ním
souvisejících zahrad: Podzámecká zahrada
v přírodně krajinářské úpravě a pozdně
renesanční Květná zahrada. Památka
UNESCO.

Leží nedaleko města Zlína v Chráněné
krajinné oblasti Bílé Karpaty. Lázeňská
tradice se začala psát před třemi sty lety.
S rozvojem balneologie v České republice na
počátku minulého století prožily i Luhačovice
svůj rozkvět a postupně se staly známým
a vyhledávaným lázeňským letoviskem. Svou
velikostí se Luhačovice řadí mezi významné
lázně mezinárodního charakteru.

Nejstarší a nejrozsáhlejší muzeum svého
druhu ve střední Evropě bylo založeno
v roce 1925 a čítá na 120 památkových
objektů lidové architektury soustředěných
v Dřevěném městečku, Valašské dědině
a Mlýnské dolině. Muzeum je jedinečné
i svým bohatým doprovodným programem:
lidové slavnosti připomínající tradiční obřady
a obyčeje.

4

www.ceskesvycarsko.cz
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4

www.czechtourism.com

4

ÚSTÍ NAD LABEM

www.azz.cz

4

www.lazneluhacovice.cz

4

www.vmp.cz

Vysvětlivky:

Česká republika
památky UNESCO

památka UNESCO

Památky zařazené na Seznam
světového přírodního
a kulturního dědictví UNESCO

hrad
zámek

1

7

zřícenina

Český Krumlov

Kutná Hora

2
8
2
Praha

7

Kroměříž

3

9

9
Telč

11

6

Litomyšl

10
4
8
3

12

Holašovice

10

Brno – vila Tugendhat

11
5

4

Lednice - Valtice

1

Olomouc

5
12
6
Zelená Hora
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Třebíč

HISTORIE

Dávnověk (do 9. století)

Přemyslovci (11. až 13. století)

Habsburkové (1526 až 1611)

Národní obrození (19. století)

Osídlení území dnešního českého státu dosvědčují nejrůznější nálezy
z období již před 25 000 lety. V době kamenné vznikala sídliště s prvními
zemědělci a během 4. a 3. století př. n. l. se zde střetávaly nejrůznější kultury
(na obr. vpravo hlava keltského boha). Prvními známými obyvateli byli v té
době keltští Bójové (po nich získaly české země svůj mezinárodní název),
v 1. století př. n. l. přišli germánští Markomani a Kvádové. Během 6. století,
kdy vrcholilo tzv. stěhování národů, dorazili ze Zakarpatí do tohoto prostoru
také Slované, kteří zde založili svá stálá sídla. V boji proti Avarům a později
Frankům se Slované spojili v tzv. Sámově říši (kolem roku 630).
Na obr. uprostřed slavná soška Věstonické Venuše.

V průběhu 10. až 12. století upevnil své vládnoucí postavení rod
Přemyslovců, který přivedl zemi k rozkvětu. R. 1085 se stal prvním
českým králem Vratislav II., pro jehož korunovaci byl vytvořen
Vyšehradský kodex, bohatě zdobený evangelistář (viz obr.). Kolonizace
podhorských oblastí, rozvoj řemesel, založení mnoha měst, těžba
stříbra, výstavba hradů, klášterů a chrámů v gotickém slohu a upevnění
královské moci – to vše charakterizovalo 1. polovinu 13. století za vlády
Přemysla Otakara I. (1197-1230) a Václava I. (1230-1253). Když byl
v roce 1306 v Olomouci zavražděn Václav III., rod Přemyslovců vymřel
po meči.

V roce 1526 nastoupili na český trůn Habsburkové a Ferdinand I. získal
dědičná práva svého rodu na český trůn. Za vlády jeho nástupce
Maxmiliána II. však došlo k nebývalé náboženské svobodě. Za Rudolfa II.
(1576 až 1611), který své sídlo přenesl do Čech, se Praha stala nejen hlavním
městem císařství, ale také centrem evropské vědy a umění. Na jeho dvoře
pobývali i největší astronomové té doby − Ital Giordano Bruno, Dán Tycho
Brahe, Němec Johannes Kepler a v Čechách narozený Tadeáš Hájek z Hájku.
Na obr. slavný Arcimboldův portrét Rudolfa II.

Od konce 18. stol. pronikaly do českých zemí ideály svobody a občanské
společnosti. Nová vrstva českých vzdělanců zformovala za tzv. národního
obrození odpovídající podobu českého jazyka a položila základy moderních
věd a umění. Roku 1883 bylo z veřejné sbírky postaveno Národní divadlo
(obr. z r. 1888). Skupiny radikálů a Iiberálů poprvé vstoupily na
politickou scénu v bouřlivém roce 1848; později je vystřídali vůdci
politických stran usilujících o všeobecné volební právo (1907). Vývoj
přerušila 1. světová válka, na jejímž konci 28. října 1918 vznikla první
samostatná Československá republika s prezidentem Tomášem Garriguem
Masarykem (1850-1937).

Rané křesťanství (9. a 10. století)

Lucemburkové (14. a 15. století)

Třicetiletá válka (17. a 18. století)

Moderní dějiny (20. a 21. století)

Na území Moravy vznikl v roce 830 první státní útvar v českých zemích
– Velkomoravská říše (na obr. šperky z archeologického naleziště ve Starém
Městě). Její vládci přijali ze západu přicházející křesťanství, ale snaha
o církevní nezávislost vyvrcholila kolem roku 835 v misi Cyrila (nebo také
Konstantina) a Metoděje, kteří vytvořili slovanské písmo (hlaholici). Ještě
před rozpadem Velkomoravské říše (907) se z ní odtrhly Čechy, v nichž
získal rozhodující vliv rod Přemyslovců. Ten své sídlo přenesl do Prahy
a vyvražděním konkurenčního rodu Slavníkovců dokončil sjednocení Čechů.   

Svatba 14letého Jana Lucemburského a 18leté Elišky Přemyslovny přivedla
na český trůn dynastii Lucemburků. Vláda tohoto rodu představovala pro
český stát vrchol moci a vzdělaný prvorozený Janův syn Karel IV. (vládnoucí
v letech 1346 až 1378) se stal nejznámějším králem české historie. Během
svého panování rozšířil stát o další území, založil Nové Město pražské
i univerzitu (1348) a po zvolení římským císařem dal pokyn k budování
kamenného mostu v Praze (1357), nesoucího jeho jméno (na obr. Karlův
most z r. 1606). Jeho syn Václav IV. však nedokázal důrazně čelit ambicím
šlechty, byl sesazen z německého trůnu (1400) a země se ocitla v krizi.

Posilování absolutistických tendencí a katolická expanze vyvrcholily poté, co
na trůn nastoupil Matyáš (1611) a čeština byla uzákoněna jako státní jazyk
(1615). Rozpory mezi panovníkem a českou šlechtou vyvolaly stavovské
povstání (1618), které znamenalo začátek třicetileté války. Jeho porážka
v bitvě na Bílé hoře (1620) znamenala nejen popravu 27 povstaleckých
vůdců (viz. obr.), ale i hospodářský úpadek a konec české samostatnosti.
Údobí germanizace však přineslo i první sčítání lidu (1754), zavedení
všeobecné školní docházky (1774), zrušení nevolnictví (1781), spojení
Moravy a zbytku Slezska v jeden správní celek (1782) a zrušení doživotní
vojenské služby (1802).

Po skončení 2. světové války (1945) se v politickém boji následujících
let zmocnila vlády komunistická strana (od února 1948). Léta totalitní
moci a hospodářské obtíže vyústila v Pražské jaro 1968 a příchod vojsk
států Varšavské smlouvy. Vláda komunistů se znovu upevnila v 70. letech,
v období tzv. „normalizace“. V listopadu 1989 se po Sametové revoluci země
vrátila k demokracii, prezidentem byl zvolen Václav Havel. Následovala
transformace společnosti a ekonomiky, privatizace státních podniků, změny
v legislativě. Po klidném rozdělení Československa na dva samostatné státy
vznikla 1. 1. 1993 Česká republika, která se v roce 1999 stala členem NATO
a v roce 2004 členskou zemí Evropské unie.
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Významné mezinárodní akce

Febiofest
Veletrhy Brno
Společnost Veletrhy Brno, a. s., je vedoucí veletržní správou pořádající
veletrhy mezinárodního významu v hospodářském prostoru střední Evropy.
Rozsáhlé výstaviště, jeho výborná infrastruktura, 80 let tradice veletrhů
a „výstavní kultury” jsou základy, na kterých si Brno upevnilo svoji pozici
veletržního města České republiky a střední Evropy. Architektonicky
unikátní historický pavilon A je symbolickou stavbou města Brna. Typický
parabolický oblouk architektury pavilonu je logem společnosti a výstaviště.
Brněnské výstaviště je každoročně pro svoji výhodnou geografickou
polohu v dosahu  evropských hlavních měst a profesionální úroveň
pořádaných veletrhů dočasnou adresou pro 12 000 vystavujících firem.
Brněnské výstaviště je největším výstavištěm a kongresovým centrem ve
střední Evropě. Současnou podobu výstaviště předurčila výstavba pavilonů
pro Československou výstavu soudobé kultury v roce 1928. Na výstavišti
se ročně uskuteční  více než 50 veletrhů. Brněnské výstaviště je také
dějištěm kongresů, odborných konferencí, kulturních a sportovních akcí.
www.bvv.cz

Pražský mezinárodní maraton
V roce 2009 oslaví již 15. výročí svého trvání. Pořádá velké množství
běžeckých aktivit, které každoročně přilákají kolem 15 000 účastníků z více
než 60 zemí. Jeho hlavní akce, klasický maraton, je vysoce ceněn pro svou
jedinečnou a jednu z nejrychlejších a nejkrásnějších tratí. Jeho průběh je
možné sledovat ve speciálním živém vysílání na programech České televize.
Do svého zpravodajství zařazují zprávy o Pražském mezinárodním maratonu
např. stanice CNN, Eurosport a Euronews.
www.pim.cz
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Mezinárodní přehlídka filmu, televizní a videové tvorby nabízí široké
spektrum aktuálních i retrospektivních ukázek kvalitní kinematografické
produkce, včetně alternativních, školních a amatérských snímků. Vznikla
v prosinci 1993 díky studiu nezávislé původní české dokumentární
tvorby – Filmové a televizní společnosti FEBIO.
Původní akce ve dvou malých kinosálech v Praze se postupně rozrůstá,
v roce 2007 se Febiofest konal již v 11 českých a moravských městech
ve 29 kinosálech. Uděluje se na něm cena české kritiky „Kristián“.
Svým formátem nemá Febiofest v Evropě obdoby.
www.febiofest.cz

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary
Je jedním z nejstarších filmových festivalů vůbec (1. ročník se uskutečnil
v roce 1946). Organizace FIAPF ho v roce 1956 zařadila mezi festivaly
kategorie A, kam patří MFF v Cannes, Berlíně, Benátkách či Tokiu. Bohužel
vzhledem k založení MFF v Moskvě a politickému rozhodnutí konat
v tzv. socialistických zemích jen jeden festival „A“ ročně byl karlovarský
festival donucen střídat se v letech 1959 až 1993 s moskevským festivalem.
V roce 1994 se organizace festivalu ujal nový tým v čele s českým hercem
Jiřím Bartoškou a filmovou publicistkou Evou Zaoralovou, kteří přetvořili
stagnující přehlídku v mezinárodně významné filmové fórum. MFF Karlovy
Vary je určen laické i odborné veřejnosti a nabízí pečlivě koncipovaný
program, přítomnost hvězd světové kinematografie, kvalitní zázemí a široký
servis služeb.
www.kviff.com

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro
Mezinárodní hudební festival Pražské jaro je stálou přehlídkou
vynikajících světových umělců, symfonických orchestrů a komorních
těles. Již první ročník se v roce 1946 konal pod záštitou prezidenta
republiky Edvarda Beneše. Česká filharmonie tehdy slavila 50. výročí
založení, proto byla hostem všech orchestrálních koncertů.
Na pražských festivalových pódiích přijímali nadšené ovace Karel
Ančerl, Leonard Bernstein, Sir Adrian Boult, Rudolf Firkušný, Jaroslav
Krombholc, Rafael Kubelík, Moura Lympany, Jevgenij Mravinskij,
Charles Munch, Ginette Neveu, Jarmila Novotná, Lev Oborin, David
Oistrach, Jan Panenka aj. Od roku 1952 je Pražské jaro zahajováno
cyklem symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany.
Festival podporuje významná hudební výročí uváděním koncepčního
výběru skladeb jubilujících autorů, světové i české premiéry soudobých
skladatelů a ke koncertním vystoupením zve umělce a orchestry
špičkových kvalit. Jako jeden z mála světových festivalů pečuje Pražské
jaro o mladé interprety. Soutěž stejného jména byla založena již rok po
vzniku festivalu a koná se každoročně v různých nástrojových oborech.
Od roku 1957 je zakládajícím členem Světové federace mezinárodních
hudebních soutěží se sídlem v Ženevě.
www.festival.cz

MotoGP České republiky
Motocyklové mistrovství světa se jezdí na Automotodromu Brno
– Masarykově okruhu. Ten má více než 70letou historii, kterou lze rozdělit
do dvou kapitol. První patří původnímu přírodnímu okruhu, s dnes už
neuvěřitelnými 29,1 km (1930), a vozům zn. Tatra, Mercedes, Auto
Union, Bugatti. Po 2. světové válce byl zkrácen na 17,8 km (Velká cena
Československa 1949), poté převládly motocykly a trať se zkrátila na 13,9 km
(Velká cena 1965). Druhá kapitola začíná rokem 1987 po vybudování nového
automotodromu s 5,4 km, který každoročně hostí mistrovství světa motocyklů
a Grand Prix ČR. K pestrému programu patří rovněž závody mezinárodního
šampionátu sportovních vozů, mistrovství Švýcarska a Německa motocyklů,
mistrovství Rakouska automobilů, soutěže historických vozů včetně
monopostů F1, šestihodinovka cestovních a sportovních vozů či mistrovství
FIA vozů Grand Tourismo. V areálu je i střelnice a golfové hřiště.
www.gpbrno.cz

České předsednictví v Radě EU 2009
– „Evropa bez bariér“
České předsednictví v první polovině roku 2009 je jedinečnou příležitostí
definitivně zapsat Českou republiku v EU i ve světě jako spolehlivého
a schopného partnera s jasnou vizí budoucnosti. Není lepší šance, jak udělat
definitivní čáru za minulostí, od které uplyne v roce našeho předsednictví
20 let. Šanci využít předsednictví dostává celá republika – kromě Prahy
probíhají hlavní jednání ministrů EU v Luhačovicích, Olomouci, Hluboké
nad Vltavou, Mariánských Lázních, Litoměřicích a v Brně. Doprovází
je řada kulturních akcí, které baví jak obyvatele měst, tak jednáními
znavené ministry a úředníky, kteří si tak odvážejí příjemné vzpomínky
- a možná se vrátí jako turisté. Naší hlavní úlohou není jen hostit důležitá
jednání či jako „kapitán“ unijní sedmadvacítky jménem Rady EU jednat
v Bruselu s Evropským parlamentem a Komisí. Za EU mluvíme například
i v jednáních s velmocemi jakými jsou Čína či USA. Kompasem po šest
měsíců nám mimo jiné jsou i priority českého předsednictví, tedy klíčové
oblasti našich politických zájmů, jako např. konkurenceschopnost, energetika
a energetická bezpečnost či vnější vztahy Unie - vše z perspektivy motta
českého předsednictví „Evropa bez bariér“. A protože naše předsednictví
probíhá v týmu s Francií a Švédskem, vepsali jsme naše priority do
společného osmnáctiměsíčního programu, který jako „jízdní řád“ pro Unii
má mj. zajistit, že se evropská loď při předávání kormidla v rámci tria příliš
nerozhoupe. I to je jeden z předpokladů, že se Česká republika pozitivně
zviditelní na mapě světa a získá návdavkem nezapomenutelnou zkušenost,
která posune dál nejen její státní správu, ale i celou českou společnost.
www.eu2009.cz

VÝZNAMNÉ Osobnosti
Jan Amos Komenský, Comenius

Ema Destinnová

Otto Wichterle

Madeleine K. Albrightová

*1592 – †1670

*1878 – †1930

*1913 – †1998

*1937

Pedagog, filozof, teolog, kněz, spisovatel, reformátor školství
a výchovy. Jeho progresivní myšlenky ve výchově a výuce jsou
moderní dodnes. Kladl důraz na přirozenost a respektování
přirozeného rozvoje dítěte, výchovu bez násilných metod,
vypracoval ucelený systém školské soustavy Velká didaktika.
Díla Orbis pictus, Brána jazyků otevřená či Labyrint světa a ráj srdce jsou dodnes
vydávána. Pohřben v Naardenu (Nizozemsko).

Bedřich Smetana
*1824 – †1884
Hudební skladatel, spolu s A. Dvořákem zakladatel české národní
hudby. Majitel hudebního ústavu v Praze, 5 let dirigent, klavírista
a pedagog ve švédském Göteborgu, poté v Praze. Ve svých
50 letech zcela ohluchl. Využil principy Wagnerovy operní
reformy a vytvořil vlastní pojetí opery (Prodaná nevěsta, Dalibor,
Libuše, Dvě vdovy, Tajemství). Autor symfonických básní (Má vlast), klavírních skladeb
(polky, České tance), komorních skladeb (Z mého života).

Franz Kafka
*1883 – †1924
Spisovatel německo-židovského původu, narozený v Praze. Dílo,
za jeho života téměř neznámé, ho proslavilo až po smrti. V závěti
žádal zničit veškerá neuveřejněná díla, ale jeho přítel, pražský
literární kritik Max Brod, je vydal. Hlavními motivy jeho života
i tvorby jsou pocit nesounáležitosti, vyřazenosti, izolovanosti
a odcizení člověka, pojaté nadčasově a mimo určitý prostor. Kafka je autorem několika
povídek (Proměna, Ortel) a románů (Nezvěstný, Proces, Zámek). Zemřel na tuberkulózu.

Antonín Dvořák

Karel Čapek

*1841 – †1904

*1890 – †1938

Hudební skladatel. Věnoval se skladbě a různým hudebním
útvarům, od klavírních (valčíky, humoresky, slovanské tance)
a smyčcových přes písně a sbory, komorní skladby a koncerty,
oratoria a kantáty (Stabat mater, Rekviem), symfonie
a symfonické básně až po operu (Rusalka, Jakobín, Čert a Káča).
1892–1895 ředitel Národní konzervatoře v New Yorku. Zde složil slavnou 9. symfonii
Z nového světa, která  v roce 1969 doprovázela výstup prvních astronautů na Měsíc.

Alfons Mucha
*1860 – †1939
Malíř a grafik. Od roku 1888 žil v Paříži a USA, od r. 1910
v Praze. Svojí užitou, dekorační a knižní grafikou, ilustrací,
užitým uměním, návrhy nábytku a šperků vytvořil vrcholné
dílo secese. Světově proslulé jsou jeho plakáty pro Sarah
Bernhardtovou a návrhy šperků pro Tiffanyho. Monumentální
cyklus Slovanská epopej, obsahující dvě desítky obrazů, je uložen na zámku Moravský
Krumlov (Česká republika).

Spisovatel, dramatik, novinář, překladatel, estetik, filozof. Autor
utopických románů (Továrna na absolutno, Krakatit), krátkých
detektivních příběhů (Povídky z jedné kapsy), utopickofantastických dramat (Věc Makropulos, Ze života hmyzu),
cestopisných fejetonů, esejí, knih pro děti (Devatero pohádek,
Dášeňka čili Život štěněte). Pro román R.U.R. (Rossum’s Universal Robots) vymyslel
slovo „robot“, které se dodnes užívá po celém světě.

Jaroslav Heyrovský
*1890 – †1967
Fyzikální chemik, nositel Nobelovy ceny za chemii (1959).
Akademik Heyrovský byl zakladatelem Polarografického
ústavu ČSAV. V roce 1924 sestrojil polarograf – přístroj
pro automatický záznam křivky závislosti proudu na napětí
při elektrolýze roztoku. Získal čestné doktoráty na mnoha
univerzitách (mj. Drážďany, Marseille, Paříž, Varšava), byl také čestným členem
vědeckých akademií (např. USA – Boston, Indie, Maďarsko, Polsko).

František Kupka

Jaroslav Seifert

*1871 – †1957

*1901 – †1986

Malíř, grafik, ilustrátor, průkopník abstraktního malířství.
Jeho nefigurativní obrazy řeší problém pohybu od fázového
k rotačnímu, barevné harmonie a prostoru, stavby a pohybu
organické hmoty (Děvčátko s míčem, Dvoubarevná fuga).
Hledal výraz pro přírodní řád a jeho procesy (Kosmické jaro),
poté se odklonil ke geometrické abstrakci (Abstraktní malba). Začal být respektován až
dlouho po své smrti. Žil ve Francii.
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Operní pěvkyně, vlastním jménem Emilie Pavlína Kittlová.
Pseudonym si zvolila podle jména své učitelky zpěvu. 1904−1921
vystupovala mj. v Covent Garden v Londýně nebo v Metropolitní
opeře v New Yorku. Zde zpívala např. dueta s nejslavnějším
pěvcem všech dob Enrikem Carusem. Roku 1916 se vrátila domů,
jako vlastenka byla policejně sledována a podezřívána ze špionáže. Poté žila v soukromí na
svém zámečku ve Stráži nad Nežárkou, veřejně vystupovala již jen zřídka.

Básník, nositel Nobelovy ceny za literaturu 1984
(po J. Heyrovském druhý nositel Nobelovy ceny
z Československa). Proslavil se básněmi vyjadřujícími úžas nad
krásami a hodnotami světa (Jablko z klína, Ruce Venušiny).
Po roce 1948 byl odsouván do pozadí. Později se zamýšlel nad
posledními věcmi člověka, jejich hodnotou i pomíjivostí (Morový sloup, Býti básníkem),
což se promítlo i do jeho knihy vzpomínek (Všecky krásy světa).

Chemik, zakladatel Ústavu makromolekulární chemie v Praze,
vynálezce silonu a gelových kontaktních čoček. Od roku 1940
pracoval ve Zlíně u firmy Baťa, kde se zabýval výzkumem
polyamidů. Průmyslová výroba tohoto polyamidového vlákna
byla zahájena až v padesátých letech pod označením silon.
V roce 1961 byly na základě jeho vynálezu vyrobeny vůbec první gelové kontaktní čočky.

Jiří Kolář
*1914 – †2002
Básník, výtvarník, překladatel. Po roce 1948 nesměl
v Československu publikovat. Zabýval se např. experimentální
poezií (Básně ticha). Od 1981 žil v Paříži, finančně podporoval
umělce, kteří měli doma zakázanou činnost. Autor básnických
sbírek, např. Ódy a variace, Mistr Sun o básnickém umění,
Nový Epiktet, Prométheova játra. Jako výtvarník se proslavil kolážemi zastoupenými
v nejvýznamnějších světových sbírkách.

Emil Zátopek
*1922 – †2000
Nejslavnější český sportovec, čtyřnásobný olympijský vítěz, nejlepší
sportovec světa z let 1949, 1951 a 1952 a český „Atlet století“. Na
olympiádě v Helsinkách v roce 1952 získal 3 zlaté medaile za běh na
tratích 5 000 a 10 000 metrů a v maratónu. Je držitelem 18 světových
rekordů. V roce 1997 byl vyhlášen nejlepším atletem 20. století.
Zlatou olympijskou medaili získala v roce 1952 i jeho manželka, oštěpařka Dana Zátopková.

Milan Kundera
*1929
Spisovatel, básník, dramatik, překladatel. Začínal poezií, pak
filozoficky založenými povídkami a romány (Směšné lásky, Žert,
Valčík na rozloučenou, Kniha smíchu a zapomnění). Vrcholem
jeho tvorby v zahraničí jsou romány Nesnesitelná lehkost bytí
(1982) a Nesmrtelnost (1988), zamýšlí se nad problémy vnitřní
a vnější svobody člověka a odpovědnosti. Dalšími romány jsou Pomalost (1994), Totožnost
(1996) a Nevědomost (2000). Od roku 1975 žije ve Francii.

Miloš Forman
*1932
Režisér, scenárista a herec. Do roku 1968 natočil
v Československu několik úspěšných snímků vyznačujících
se sžíravým až černohumorným pohledem na společnost.
Významného úspěchu u diváků dosáhl v roce 1974 filmem
Přelet nad kukaččím hnízdem. Tento film americká Akademie
filmových umění a věd ocenila pěti Oscary. I jeho další filmy byly úspěšné, z nich některé
více u kritiky než divácky (Valmont). Amadeus získal dalších osm Oscarů včetně obou
hlavních kategorií.

Politička, narozená v Praze, dcera československého diplomata
Josefa Korbela. Po komunistickém puči v roce 1948 rodina
odešla do exilu v USA. Absolventka  Columbijské univerzity.
V éře prezidentů Reagana a Bushe přednášela na Georgetownské
univerzitě zahraničních služeb. Za prezidenta Clintona byla
velvyslankyní USA při OSN, v jeho druhém funkčním období se stala ministryní
zahraničních věcí, nejvýše postavenou ženou v amerických dějinách.

Eva Jiřičná
*1939
Architektka, designérka, držitelka ocenění Americké asociace
architektů a členka Královského institutu britských architektů.
Proslavila se návrhy interiérů, schodišť, kovových konstrukcí
se sklem. V ČR je autorkou projektu konstrukce Oranžerie na
Pražském hradě či hotelu Josef. Je profesorkou a vedoucí ateliéru
architektury na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Žije v Londýně, kde má od
roku 1986 studio.

Jiří Kylián
*1947
Tanečník a choreograf. Absolvent londýnské Královské baletní
školy, choreograf a umělecký ředitel Nederlands Dance Theater
v Haagu (Nizozemsko). Autor choreografií: Listy důvěrné,
Symfonietta, Glagolská mše (L. Janáček), Polní mše (B.
Martinů), Padající andělé (S. Reich), Sarabanda (J. S. Bach),
Arcimboldo. Držitel Ceny Nižinského pro nejlepšího choreografa roku a za nejlepší
choreografii roku 2000. Rytíř francouzského Řádu čestné legie. Žije v Nizozemsku.

Martina Navrátilová
*1956
Nejlepší tenistka všech dob, od r. 1994 předsedkyně Ženské
tenisové asociace WTA. V r. 1975 emigrovala do USA. Nejlepší
hráčka světa 1978–1979, 1982–1986, vítězka stovek turnajů,
osmnácti grandslamových (9x Wimbledon). Jako třetí žena
v historii získala Grand Slam (1984). Nejlepší sportovkyně světa
(1983, 1984). Roku 1995 částečně ukončila aktivní dráhu, účastní se exhibicí a turnajových
čtyřher. Žije v Aspenu (USA).  

Jaromír Jágr
*1972
Hokejista, považovaný za jednoho z nejlepších hráčů světa.
Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu v barvách Pittsburghu (1991,
1992). Olympijský vítěz z Nagana, čtyřnásobný držitel Art Ross
Trophy pro nejproduktivnějšího hráče soutěže, dvojnásobný držitel
Lester B. Pearson Award, držitel Hart Trophy a řady dalších ocenění.

Tradiční české značky

Barum Continental, spol. s r. o.
Barum Continental, spol. s r. o. je nejen největším českým výrobcem
pneumatik, ale od roku 1999 také největším evropským závodem na výrobu
osobních pneumatik. V roce 1993 došlo k vytvoření společného podniku
s koncernem Continental AG, který patří mezi nejvýznamnější podniky
svého oboru ve světě. Těžiště úspěchu společnosti spočívá ve využívání
moderních vývojových trendů, technologií, obchodních strategií a zkušeností
vycházejících z dlouhé tradice výroby pneumatik ve Zlínském kraji, neboť
první pneumatiky zde vyráběla již ve třicátých letech firma Baťa.
www.conti-online.cz
www.barum-online.cz

Budějovický Budvar, n. p.
Historie vaření piva v Českých Budějovicích (dříve Budiwoyz či Budweis)
počíná roku 1265, kdy bylo město založeno králem Přemyslem Otakarem
II., který městu zároveň udělil právo vaření piva. Průmyslová revoluce
v 19. století přinesla novou technologii výroby piva metodou spodního
kvašení, nové stroje a vznik velkých průmyslových pivovarů. V Českých
Budějovicích tato etapa vyvrcholila v roce 1895, kdy začal pivo vyrábět
Český akciový pivovar, přímý předchůdce Budějovického Budvaru. Pivovar
Budějovický Budvar vyrábí originální prémiový ležák, který je známý na
celém světě. Vyváží se do 50 států a mezi jeho největší trhy patří Německo,
Velká Británie, Slovensko, Rakousko a Rusko. Devadesát dnů ležení,
originální původ a 700 let tradice výroby budějovického piva jsou zárukou
nenapodobitelné chuti a výjimečné kvality tohoto ležáku. Evropská unie
oficiálně chrání pojmy „Budějovické pivo“ a „Českobudějovické pivo“
pomocí institutu tzv. „Chráněného zeměpisného označení“ (Protected
Geographical Indication – PGI). „Chráněné zeměpisné označení“ je
v zemích EU poskytováno pouze výrobkům, které se těší vynikající
mezinárodní pověsti a mají dlouholetou tradici.   
www.budvar.cz

Plzeňský Prazdroj, a. s.
Koh-i-noor Hardtmuth, a. s.
Společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s. je v současnosti jedním
z největších světových producentů a distributorů uměleckých, školních
a kancelářských potřeb nejvyšší kvality. Podnik založil Josef Hardtmuth
již roku 1790 ve Vídni, odkud byla výroba grafitových jader roku 1848
přesunuta do Českých Budějovic. V průběhu let se k výrobě grafitových
tužek přidal kompletní sortiment zboží vyráběný ve vlastních závodech
po celé České republice i v zahraničí, nabízející také služby na zakázku.
Společnost disponuje vlastní tiskárnou, gumárnou a moderním závodem
specializovaným na výrobu lisovaných plastů a forem pro vyfukování.
www.koh-i-noor.eu

Pivovar zaujímá dominantní postavení mezi pivovarnickými společnostmi
ve střední a východní Evropě. Jeho výrobky lze zakoupit v téměř 50 zemích
celého světa. Český i zahraniční pivní trh zásobuje Plzeňský Prazdroj
produkty, které najdeme pod značkami Pilsner Urquell, Gambrinus, Radegast
a Velkopopovický Kozel. Plzeňský Prazdroj je členem mezinárodní skupiny
SABMiller plc, druhé největší světové pivovarnické společnosti. Výroba piva
v Plzni má mnohaletou tradici, která se váže již k založení města koncem 13.
století. V roce 1859 byla u Obchodní a živnostenské komory v Plzni zapsána
ochranná známka „Pilsner Bier“ a v roce 1898 byla vytvořena nová známka
Prazdroj Urquell. V 90. letech minulého století vznikla akciová společnost
Plzeňský Prazdroj a v roce 1999 se Plzeňský Prazdroj, a. s. stává součástí
South African Breweries plc. V tomtéž roce byla schválena fúze společnosti
Plzeňský Prazdroj, a. s. se společnostmi Pivovar Radegast, a. s. a  Pivovar
Velké Popovice, a. s., která byla dokončena v roce 2002.
www.prazdroj.cz

České aerolinie, a. s.
České aerolinie jako vlajkový letecký dopravce České republiky zajišťují
spojení z hlavního města Prahy  do více než stovky destinací ve 43
zemích v Evropě, na Blízkém východě, v severní Africe, ale také do USA.
Společnost charakterizují zejména moderní letadlová flotila, zkušení
piloti a příjemný palubní personál. V roce 2007 letadla Českých aerolinií
přepravila rekordních 5,6 milionu cestujících. Převahu nad jinými leteckými
společnostmi získávají České aerolinie díky nadstandardní úrovni péče
o cestující a promyšlené přípravě letových řádů, které nabízejí vhodné
odletové časy a návaznosti letů. Vysoká kvalita a spolehlivost služeb byly
hlavními důvody, díky kterým České aerolinie v poslední době získaly celou
řadu prestižních ocenění, včetně titulu „Nejlepší letecká společnost ve střední
Evropě“, a zařazení mezi osm nejlepších aerolinií světa. Flotilu Českých
aerolinií tvoří 50 letadel Airbus, Boeing a ATR. V průběhu let 2006 až 2008
je flotila postupně doplňována o 12 střednětraťových letounů Airbus A320
a A319, které patří k nejmodernějším dopravním letadlům na světě. České
aerolinie jsou členem aliance SkyTeam. Jejich 11 členů na svých linkách
nabízí téměř 841 destinací ve 162 zemích světa. Vedle této široké nabídky
mohou cestující Českých aerolinií využívat celou řadu dalších výhod, mezi
které patří například společné načítání mil do věrnostních programů a záruka
stejné kvality služeb u všech přepravců SkyTeam.
www.czechairlines.com
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Moser, a. s.
Firma Moser byla založena v Karlových Varech Ludwigem Moserem,
nadaným obchodníkem a talentovaným rytcem, v roce 1857. Výrobky
z rukou moserovských mistrů byly oceněny na mnoha mezinárodních
výstavách. Moser se stal uznávaným dodavatelem na královské dvory
a do prezidentských paláců. Výjimečné ručně vyráběné bezolovnaté sklo,
zušlechtěné mnoha tradičními dekorativními postupy, odlišuje výrobky
sklárny Moser od ostatních na trhu. Foukané, broušené, jemně ryté a bohatě
zlacené nápojové soupravy Paula a Splendid, které byly navrženy na přelomu
19. a 20. století, jsou dnes stejně atraktivní jako před sto lety. Dokonalé
rukodělné zpracování a špičkovou kvalitu skla Moser můžete obdivovat při
návštěvě sklárny či zakoupit ve firemních prodejnách v Karlových Varech,
Praze, Brně a Českém Krumlově.
www.moser-glass.com

Škoda Auto Mladá Boleslav, a. s.
Provoz mladoboleslavské automobilky byl zahájen v roce 1895. Rodinný
podnik Laurin a Klement zde zpočátku vyráběl jízdní kola a motocykly
a od roku 1905 automobily. V roce 1925 došlo ke  spojení se Škodou Plzeň
a nastal velký rozvoj. Vznikala auta s řadou uměleckých detailů, úspěšná
i v mezinárodních automobilových soutěžích. V roce 1991 navázala Škoda
Auto na odkaz minulosti a pod křídly koncernu VW se vrátila na pole
mezinárodní konkurence. V současnosti prodává ročně přes 550 000 vozů
několika modelových řad – mj. Fabia, Octavia, Superb a Roomster – a na
automobilovém trhu zaujímá významné postavení. Přes 80 % produkce této
automobilky je vyváženo do více než 90 zemí světa a Škoda Auto si i nadále
udržuje pozici největšího českého exportéra.   
www.skoda-auto.com

Baťa, a. s. ČR
Název Baťa je nerozlučně spjat s městem Zlín. V roce 1894 si zde Tomáš
Baťa se svými sourozenci zřídil obuvnickou živnost. Díky jeho schopnostem
nabylo jméno Baťa světového významu. V roce 1992 se po více než padesáti
letech vrátila firma Baťa do ČR. V současné době společnost Baťa, a. s. ČR
tvoří obchodní divize ve Zlíně a výrobní divize v Dolním Němčí. V České
republice se výrobky prodávají v síti 80 prodejen. Největší obchodní dům
firmy Baťa v Evropě je v Praze na Václavském náměstí. Baťa je jednou
z nejznámějších světových prodejních značek. Své zboží nabízí ve více než
4 700 vlastních obchodech v 68 zemích světa a zaměstnává více než 50 000
lidí v celkem 75 výrobních a prodejních podnicích.
www.bata.cz

Investiční prostředí v České republice
Česká republika je středem zájmu mnoha zahraničních investorů
a stává se ideálním místem pro sofistikované investice. S tím, jak se její
ekonomika v posledním desetiletí postupně rozvíjí, mění se i struktura do
země plynoucích investic. Oproti devadesátým letům, kdy do země směřovaly
převážně výrobní investice, můžeme v poslední době pozorovat stále zřetelnější
přesun k sofistikovanějším aktivitám. V roce 2007 zprostředkovala agentura
CzechInvest pro Českou republiku celkem 182 investičních projektů
za 70,934 miliard korun. Mezi získanými investicemi je také velký počet
projektů s vysokou přidanou hodnotou. Konkrétně to je 48 projektů
technologických center a center sdílených služeb. CzechInvest, který je
zodpovědný za příliv zahraničních investic do České republiky, podporuje
investice zejména v následujících sektorech:
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■  letecký průmysl

Podle průzkumu společnosti Ernst&Young z března 2007 je Česká republika
pro zahraniční investory 9. nejatraktivnější zemí na světě. V Evropě je dokonce
na třetím místě. Česká republika je úspěšná především v lákání investic do
automobilového průmyslu. Pozitivní na tomto odvětví je, že zahrnuje celou
řadu různých sektorů – od  plastů a elektroniky až po textil – a je v něm velmi
široké uplatnění pro vyspělé technologie. Koncentrace tohoto průmyslu tak
zakládá potenciál pro další projekty, které mohou být menší objemem, ale
významné z technologického hlediska.
Studie Economist Intelligence Unit z roku 2006 staví Českou republiku
na 3. místo žebříčku nejatraktivnějších zemí světa pro offshoring. Lepší
umístění získala jen Čína a Indie. Oproti těmto zemím máme několik výhod. Je
to například geografická a kulturní blízkost v rámci Evropy. Čeští zaměstnanci
servisních center mohou snadněji porozumět problémům svých zákazníků.
Neposlední výhodou je kromě angličtiny, na kterou se specializují asijská
centra, i znalost dalších evropských jazyků.  

PODNIKÁNÍ

■  přesné strojírenství
■  elektrotechnika a elektronika
■  biotechnologie a medicínská technika
■  nanotechnologie
■  IT, vývoj softwaru
■  strategické služby

Systém investičních pobídek
Od roku 1998 do konce roku 2007 získalo investiční pobídky ve
zpracovatelském průmyslu 435 projektů. Celková výše investic přislíbených
investory činí více než 13,5 miliard EUR. Domácí i zahraniční firmy se
zavázaly vytvořit v České republice přes 104 tisíc nových pracovních míst.
Vzhledem k tomu, že na každé přímo vytvořené pracovní místo vznikne jedna
až dvě další nové pozice na straně dodavatelů, můžeme toto číslo minimálně
zdvojnásobit. Nejvíce pobídek získaly firmy z elektronického, automobilového
a plastikářského průmyslu, v těchto sektorech také vzniklo nejvíce pracovních
míst.

A co zákon o investičních pobídkách pro zpracovatelský průmysl po zájemcích
o pobídku požaduje?
■ Nejméně polovina částek musí být financována z vlastního kapitálu.
■ Minimálně 60% celkové investice musí směřovat do strojního vybavení.
■ Nakupované stroje musejí být nové.
   
■ Investor musí uvedené podmínky splnit do tří let od udělení pobídek.
Sektory výroby se dělí podle metodiky OECD do dvou skupin. První skupina,
ve které jsou činnosti, jež vyžadují vyšší podíl vědy a výzkumu, může získat
větší daňové pobídky. Patří sem například letecký nebo farmaceutický průmysl,
výroba počítačů nebo vědeckých přístrojů. Druhé skupině, kam patří například
gumárenský nebo dřevozpracující průmysl a výroba potravin či kovových
výrobků, je udělováno pouze 75% maximální podpory. Pobídky se tak přímo
zaměřují na podporu high-tech investic.    

Formy podpory ve zpracovatelském průmyslu
Součet následujících druhů investičních pobídek nesmí přesáhnout maximální výši
veřejné podpory (až  40 % z investice do uznatelných nákladů v případě velkého
podniku, 50% v případě středního podniku a 60% v případě malého podniku):
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■  daňová pobídka (sleva na dani z příjmu právnických osob)
■  nově založené společnosti: plná sleva na dani
z příjmu právnických osob až po dobu 5 let
■  existující společnosti: částečná sleva na dani z příjmu právnických osob
(tzn. sleva na dani týkající se přírůstku daňové povinnosti spojené s realizací
projektu) až po dobu 5 let
(pozn.: současná sazba daně z příjmu právnických osob je 21 %)
■  hmotná podpora na vytváření nových pracovních míst
ve výši 200 000 Kč na nově vytvořené pracovní místo
(pouze v okresech, jejichž míra nezaměstnanosti
je nejméně o 50% vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti
v České republice)
■  převod  pozemku  ve vlastnictví státu
za zvýhodněnou  cenu
(rozdíl tržní a realizované ceny)
■  poskytnutí pozemku vybaveného infrastrukturou
za zvýhodněnou cenu

TURISTIKA
S DĚTMI

Pobídka poskytovaná nad rámec maximální výše
veřejné podpory
■  Hmotná podpora školení a rekvalifikace zaměstnanců pouze v  regionech
s nejvyšší nezaměstnaností (pouze v okresech, jejichž míra nezaměstnanosti
je nejméně o 50% vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v České
republice)
■   Hmotná podpora na vytváření nových pracovních míst a hmotná
podpora školení a rekvalifikace zaměstnanců je tedy zacílena pouze na
nejpostiženější regiony.

Podpora technologických center
a center sdílených služeb
Technologická centra se zabývají inovačními aktivitami přinášejícími
vylepšení výrobků a technologií využívaných ve výrobě. Strategické služby
pak představují služby s mezinárodním zaměřením a úzkou návazností
na informační technologie, s vysokou přidanou hodnotou, podporující
zaměstnanost kvalifikovaných expertů v centrech pro vývoj softwaru,
odborných řešitelských centrech, centrech pro opravu špičkových technologií,
centrech sdílených služeb, centrech zákaznické podpory.
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Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických
služeb říká, že tyto projekty musejí splňovat následující podmínky:
■  Minimální investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve
výši 10 mil. Kč
■  Minimální počet nově vytvořených pracovních míst závisí na typu aktivity
– od 20 lidí ve vývoji softwaru, po 10 zaměstnanců v centrech zákaznické
podpory
■  Zachování investice a pracovních míst po dobu nejméně 5 let

Nabízené dotace
■  Dotace na podnikatelskou činnost (určena mzdovými náklady a počtem
nově vytvořených pracovních míst), v maximální výši stanovené regionální
mapou intenzity veřejné podpory
■  Dotace na školení a rekvalifikaci ve výši 35% nákladů na vzdělávání
v průběhu 3 let
www.czechinvest.org
www.mpo.cz

Česká republika je přátelská k dětem
Podle posledních výzkumů věnují více než tři čtvrtiny českých rodin
s dětmi téměř každý víkend rodině. Více než polovina rodin tráví
víkendy s dětmi aktivně, na výletech do přírody, na hradech a zámcích, na
kole, pod stanem a na horách. Mezi další záliby, dostupné i pro cizince, patří
odpočinek u vody, návštěva zábavního parku, muzea a galerie, zoologické
a botanické zahrady, hvězdárny nebo skanzenu. Česká republika nabízí
pestrou škálu aktivit, při kterých rodiče a děti nacházejí společnou řeč.
Na území České republiky se dochovalo přes dva tisíce hradů, hradních
zřícenin, zámků a tvrzí. Skoro ke každému z nich se váže nějaká legenda,
pověst nebo pohádka. A děti přece pohádky milují. Ochotní průvodci rádi
vyprávějí dětem příběhy nebo pořádají kostýmované prohlídky, při kterých
je iluze minulosti téměř dokonalá. Při nočních prohlídkách se děti seznámí
s legendární bílou paní nebo se vydají tajnými chodbami hledat poklad. Na
českých hradech a zámcích se často pořádají rytířské slavnosti, kde děti
potkají princeznu, krále nebo rytíře.
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Více informací a „10 důvodů pro rodiny s dětmi – proč do České republiky“
poskytne www.czechtourism.com.

Možnosti studia českého jazyka
Český jazyk patří do skupiny indoevropských jazyků, do podskupiny jazyků slovanských.

Informace o možnostech studia českého jazyka
pro krajany žijící v zahraničí:

Informace o možnostech studia českého jazyka
pro cizince:

www.mzv.cz
www.msmt.cz
www.dzs.cz

www.msmt.cz
www.dzs.cz

- čtyřtýdenní intenzivní kurz českého jazyka v Dobrušce
- dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro učitele z řad krajanů
- semestrální studijní pobyty na českých vysokých školách s přednostním
zaměřením na obory: učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie,
dějiny umění a teologie
- vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám

- lektoráty českého jazyka
- letní škola slovanských studií
- stipendia, stipendijní pobyty
- seznam akreditovaných vysokých škol
- zahraniční rozvojová spolupráce v oblasti vzdělávání

Česká republika je od 1. 5. 2004 členem Evropské unie.
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