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Geografia Czech

Powierzchnia i ludność
Powierzchnia Czech – 78 864 km²

Ludność - 10,7 mln mieszkańców

Położenie terenu oraz Państwa graniczące
Czechy położone są w Środkowej Europie. Jest to kraj 
śródlądowy, pozbawiony dostępu do morza.. Jest to kraj 
wyżynno-górski, który z trzech stron otoczony jest górami.

Czechy graniczą z następującymi państwami:

•Austria – 362 km

•Niemcy – 810 km

•Polska – 790 km

•Słowacja – 261 km

Klimat
Klimat Czeski znajduję się w strefie klimatu 
umiarkowanego, pozostającego pod wpływem mas 
powietrza znad Atlantyku. Od południa do kraju napływają 
masy ciepłego zwrotnikowego, powietrza 
kontynentalnego. Lata są tu dość ciepłe, a zimy łagodne. 
Opady oprócz terenów górskich, są stosunkowo niskie, 
średnio 500-700 mm rocznie.



Kultura Czeska

Kultura
Czesi są liberalni i bardzo otwarci. Lubią posiedzieć przy 
kuflu zimnego piwa, spotykać się z przyjaciółmi. W życiu 
kierują się logiką i są bardzo precyzyjni. Najważniejsze 
dla nich jest uczciwe życie w zgodzie z innymi ludźmi. 
Ponadto odrzucają patos i bohaterstwo. Ich filozofią 
życiową jest utrzymanie świętego spokoju i zachowanie 
pogody ducha. Natomiast w kwestii etykiety i zwyczajów 
są bardzo podobni do Polaków.

Wiara
Obecnie Czechy należą do grona najbardziej 
zatomizowanych państw na naszym globie. Z danych 
statystycznych na rok 2010 wynika, że około 79,4 % 
społeczeństwa stanowią osoby niewierzące oraz osoby 
bez deklarowanego wyznania. Pozostali to: katolicy 10,3 
%, protestanci ok. 0,9 %, wyznawcy innych religii 2,7 % i 
wierzący bez przynależności do konkretnej religii 6,7 %.

Religia i duchowieństwo mają bardzo niewielkie 
znaczenie w życiu tutejszego społeczeństwa. W 
szkołach i urzędach nie znajdziemy symboliki religijnej. 
Konstytucja gwarantuje wolność wyznania.



Stereotypy o Czechach

Miłośnicy piwa

Chociaż piwo nie kojarzy się może najbardziej z Czechami, a raczej z narodem Niemieckim to faktem pozostaje, że Czechów 
ogólnie mamy za miłośników tego napoju. Stąd też pochodzą najlepsze w Europie i najbardziej znane gatunki, a i spożycie piwa w 
tym kraju jest jak dotąd największe na kontynencie. Czesi dobre piwo produkują i kochają je pić, nie tylko w domu z butelek, ale też 
w tamtejszych gospodach. Miłośnicy czeskich komedii dobrze znają te lokale, z ich charakterystycznym przydymionym klimatem, 
gwarem przy kuflach i obowiązkowymi przegryzkami. Piwo to również wielkie brzuchy i lenistwo, a także swoboda w zachowaniu, 
dlatego ten naród kojarzy się nam ze śmiechem i dobrą zabawą.

Zdeklarowany ateizm

Jako kraj typowo postkomunistyczny, pozostający długo pod wpływem tego ustroju Czesi uważani są za najbardziej ateistyczny kraj 
Europy. Podstawowym zarzutem, jaki się im stawia, jest marnotrawstwo świątyń. Kościoły w Czechach są naprawdę piękne, a 
niewielu wiernych przychodzi na niedzielne msze. Czechom z tym jednak dobrze, a ponieważ wiara jest kwestią wyboru, trudno im 
to poczytać za zarzut. Jednak, chociaż powszechnie uważa się ich za bezbożników i niewierzących w nic, poza samym sobą, ma to 
wytłumaczenie w czeskiej historii, związanej z Janem Husem i bitwą pod Białą Górą. Czesi byli pierwotnie luteranami, zmuszenie 
ich do wyrzeczenia się swojej religii zaowocowało stanem obecnym.

Pogoda ducha i rubaszność

Czesi są narodem „dużych dzieci”. Ich mentalność doskonale uosabia wojak Szwejk, lekko zagubiony w realnym świecie, ale 
dobroduszny i chętny do pomocy każdemu, bez względu na intencje. Czesi są spokojni, lekko flegmatyczni i nieingerujący w 
sprawy innych, ale w sytuacji trudnej zawsze wyciągają rękę. Są kulturalni, są mili dla nieznanych osób, weseli. Jeśli zjedna się ich 
sympatię, potrafią być bez reszty przyjacielscy. Zawsze można na nich wtedy polegać.



Kuchnia Czeska
Kuchnia Czeska
Jedzenie w Czechach charakteryzuje się bogactwem 
smaków, każdy posiłek jest sycący i konkretny. Czesi 
kochają zupy, od rosołu zaczynając, na flaczkach kończąc. 
Dodatkowo do każdego posiłku serwowane są słynne 
czeskie knedle, które jedzą na słodko z owocami lub 
wytrawnie z kawałkami mięsa i gęstym sosem. Jedzenie w 
tym kraju składa się głównie z wieprzowiny, kapusty i 
sosów. Jest sycące i odżywcze, w niektórych aspektach 
może przypominać nam dania kuchni polskiej.

Czeskie dania
Czeskie alkohole są szanowane i uznawane za jedne z 
lepszych na świecie, to tyczy się głównie piw. W kraju jest 
około 200 firm piwowarskich, o przeróżnych nutach 
smakowych. Ciekawostką jest fakt, że Czesi używają w 
swojej kuchni małej ilości warzyw, to wszystko przez 
byłą sytuację polityczną kraju i kolektywizacją 
rolnictwa. Uprawiano tylko to, co było opłacalne, a 
wszystko za sprawą komunizmu. Mimo to kuchnia czeska 
ma też wiele innych perełek, słynie z produkcji wędlin i 
kiełbas, które swoją jakością dorównują tym polskim. 
Podstawą każdego obiadu jest zupa, słynna zupa 
czosnkowa lub z flaczków. Jeśli chodzi o przyprawy, to na 
czeskim stole króluje kminek, dodawany w ogromnych 
ilościach do wszystkiego.

Czeskie potrawy, które koniecznie trzeba 
spróbować!
• Svickova na śmietanie
• Ser smażony czeski
• Zupa czosnkowa



4 Miejsca w Czechach, Do Których Warto Pojechać
ZOO Safari – Dvur Kralove
Zoo Safari to prawdziwa gratka nie tylko dla najmłodszych członków rodziny. 
Czeskie Zoo jest tak naprawdę namiastką afrykańskiego Safari i wszystkie 
zwierzęta możemy zobaczyć poruszając się po zoo safaribusem (siadając w 
środku lub na dachu safaribusa) lub kolejką.

Miasto Skalne Adrspach
Miasta skalnego nikomu nie trzeba przedstawiać. A kto go nie zna, jak 
najszybciej powinien nadrobić zaległości. To druga, najczęściej odwiedzana 
część Czech (zaraz po Pradze).   Ponad 100 metrowe skały zachwycają na 
każdym kroku. Zresztą sami zobaczcie:

Praga
Cudna Praga to idealne miejsce na wyrwanie się od otaczającej nas rzeczywistości. 
W mieście tym znajdziemy zarówno piękną architekturę, smaczną kuchnię, jak i 
błogą naturę. Do tego warto dodać niskie ceny, co sprawia, że cały pobyt jest czystą 
przyjemnością.

Kras Morawski
Kras Morawski należy do jednego z najpiękniejszych regionów krasowych w Europie. 
Na całym terenie znajduje się ponad 1600 jaskiń, z których kilka udostępnionych jest 
dla zwiedzających: Jaskinia Punkevní, Jaskinia Vypustek, Jaskinie Sloupsko-
šošůvské, Jaskinia Katařinská oraz Jaskinia Balcarka.



Sport Narodowy Czech

Czechy – 81% na tak!
Takiego poparcia nigdy nie uzyska żadna opcja 
polityczna w żadnym demokratycznym kraju. 
Ostatnie badania wykazały, że aż 81% 
Czechów uważa, że sportem narodowym w ich 
kraju jest hokej na lodzie. Nasi południowi 
sąsiedzi mają bardzo mocną ligę i 
reprezentację, a ich czołowi zawodnicy od lat 
stanowią o sile najlepszych drużyn NHL. 
Czechy ( oraz Czechosłowacja) wywalczyły 
łącznie aż 46 medali w hokejowych 
mistrzostwach świata, a największym 
sukcesem drużyny narodowej jest złoto 
olimpijskie z 1998 roku. Mistrzowie z Nagano z 
dnia na dzień stali się nad Wełtawą bohaterami 
narodowymi, a zakochany w hokeju niewielki 
naród do dziś z dumą wspomina wyczyn 
Jaromira Jagra i spółki na japońskich taflach.



Ważne Osobistości oraz Znane 
Postacie

Prezydent

                                                       Miloš Zeman

 

Premier

                                                       Petr Fiala

                                       

Piosenkarz 

                                                           Karel Gott

Postać animowana

                                                           Krecik



Język Czeski - Dlaczego Warto Się Go Nauczyć?

Dlaczego warto znać Czeski?
Czy wiesz, do jakich krajów Polska eksportuje swoje towary? Największy rynek to Niemcy, drugi to Wielka Brytania, a trzeci, to 
Czechy. Ten niewielki kraj okazuje się bardzo ważnym partnerem handlowym wielu polskich przedsiębiorstw. Nie tylko 
eksportujemy do niego nasze rodzime produkty, ale także sporo importujemy. W związku z tym, osoby mogące pochwalić się dobrą 
znajomością języka czeskiego nie mają najmniejszego problemu ze znalezieniem zatrudnienia. Dotyczy to zwłaszcza branży 
samochodowej i przemysłowej.

Polski i czeski są do siebie podobne!
Znajomość nietypowych języków popłaca i warto inwestować w ich naukę. Jeżeli więc masz wybierać wśród języków niszowych, 
czemu nie zdecydować się na coś, co będzie proste do nauczenia? W porównaniu z węgierskim, chińskim, czy choćby szwedzkim, 
język czeski przedstawia na pewno najmniejsze wyzwanie. Trzeba jedynie uważać na słówka, które brzmią podobnie, jak w 
polskim, lecz znaczą coś innego. Gramatyka jest niemal identyczna z naszą i nie musisz uczyć się obcego alfabetu. Nie 
zapominajmy również o brzmieniu języka, które także jest nam o wiele bliższe, niż w przypadku języków germańskich, romańskich 
czy ugrofińskich.



Dziękujemy za uwagę


