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 Česká republika, je vnitrozemský stát ležící ve 
střední Evropě. Administrativně se dělí na 14 
samosprávných krajů. Hlavním městem je Praha. Česká 
republika je demokratický stát s liberální ústavou a 
politickým systémem založeným na svobodné soutěži 
politických stran a hnutí. Hlavou státu je prezident 
republiky, vrcholným zákonodárným orgánem je 
dvoukomorový Parlament České republiky. Česko je 
členem OSN, NATO, OECD, WTO, Rady Evropy, OBSE, 
EEA, Evropské celní unie, EU, Schengenského prostoru 
a Visegrádské skupiny. 



Hlavní město: Praha 

Rozloha:  78 867 km² 

Nejvyšší bod: Sněžka (1602 m n. m.) 

Počet obyvatel: 10 548 527 (září 2011) 

Hustota zalidnění: 133 ob. / km² 

Jazyk: čeština (úřední), slovenština 

Náboženství: bez vyznání 59 %, římsko-katolické 27 % 

Vznik:  1. ledna 1969 (federalizace ČSSR), 1. ledna 1993 (zánik ČSFR) 

Státní zřízení: parlamentní republika 

Měna:  koruna česká (CZK) 





 Délka západní společné hranice s Německem činí 810,7 km, z toho se 
Saskem 453,9 km a s Bavorskem 356,8 km. Společná jižní hranice s 
Rakouskem je dlouhá 466,1 km, se Slovenskem na východě 251,8 km a s 
Polskem na severu 761,8 km, podle polských údajů 789,89 km. 

 
 Zeměpisné rekordy Česka: nejníže položené místo je Labe na odtoku 
ze země u Hřenska, 115 m n. m. Nejvýše položené místo je Sněžka, 1602 
m n. m, byť nejvýše položeným (umělým) bodem je vrchol televizního 
vysílače na Pradědu, 1654 m n. m. Z hlediska fyzicko-geografického leží 
Česko na rozhraní dvou horských soustav. Západní a střední část 
vyplňuje Česká vysočina, mající převážně ráz pahorkatin až vrchovin 
(Šumava, Český les, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, 
Králický Sněžník, Jeseníky). Do východní části státu zasahují Západní 
Karpaty (Beskydy). 
 Z celkové plochy Česka leží 52 817 km2 (67 %) v nadmořské výšce do 
500 m, 25 222 km2 (32 %) ve výšce 500 až 1 000 m a pouze 827 km2 
(1,05 %) ve výšce nad 1 000 m; střední nadmořská výška činí 430 m. 

 





 Českým územím prochází 
hlavní evropské rozvodí 
oddělující úmoří Severního, 
Baltského a Černého moře. 
Hlavní říční osy jsou v Čechách 
Labe (370 km) s Vltavou (433 
km), na Moravě řeka Morava 
(246 km) s Dyjí (306 km) a ve 
Slezsku Odra (135 km)  
s Opavou (131 km). 

Pohled na Vltavu z 
pražské Letné 



 Podnebí je v Česku mírné, přechodné mezi 
kontinentálním a oceánickým typem. Typické je střídání 
čtyř ročních období. Je charakterizováno převládajícím 
západním prouděním a intenzivní cyklonální činností. 
Přímořský vliv se projevuje hlavně v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku již přibývá kontinentálních podnebných 
vlivů. Největší vliv na podnebí v Česku však má 
nadmořská výška a reliéf. 



 Zachovalá příroda je chráněna v chráněných územích. 
Nejvyšším orgánem ochrany přírody a životního prostředí v Česku 
je Ministerstvo životního prostředí České republiky. Mezi 
chráněná území patří: 

 
     Národní parky (NP), 
     chráněné krajinné oblasti (CHKO), 
     národní přírodní rezervace (NPR), 
     přírodní rezervace (PR), 
     národní přírodní památky (NPP), 
     Přírodní památky (PP). 

 
 Flóra a fauna v Česku svědčí o vzájemném pronikání hlavních 
směrů, kterými se v Evropě šířilo rostlinstvo a živočišstvo. Lesy, 
převážně jehličnaté, zaujímají 33 % celkové rozlohy země. 



Typická polní krajina v 
Česku 

Pravčická brána na území 
NP České Švýcarsko 



 Převážná část území náleží ke geologicky stabilnímu 
Českému masivu, vyzdviženému hercynským vrásněním 
v období devonu a karbonu (v prvohorách). Oblast 
Západních Karpat na východě území je mladší a byla 
vyzdvižena alpínským vrásněním v období třetihor. 

 
 Také půdní pokryv se vyznačuje značnou variabilitou. 
Nejrozšířenějším typem půd v Česku jsou hnědé půdy. V 
nížinách se nachází úrodné černozemě. 



 Celkový přírůstek obyvatelstva se pohybuje okolo nuly 
(-0,08 v roce 2003 a +0,9 % v roce 2004 dle odhadů ČSÚ), 
přičemž přirozený přírůstek je od roku 1994 záporný. V 
letech 1995-2002 celkový počet obyvatel mírně klesal, 
od roku 2003 opět roste díky sílící imigraci ze zahraničí. 
Průměrná délka života se postupně pomalu prodlužuje 
a přesahuje 72 let u mužů a 79 let u žen (odhad 2004). 
Ve městech žije celkem 71 % populace.  



Rok Celkem Změna Rok  Celkem Změna 

1857 7 016 531 - 1950 8 896 133 -16,7 % 

1869 7 617 230 +8,6 % 1961 9 571 531 +7,6 % 

1880 8 222 013 +7,9 % 1970 9 807 697 +2,5 % 

1890 8 665 421 +5,4 % 1980 10 291 927 +4,9 % 

1900 9 372 214 +8,2 % 1991 10 302 215 +0,1 % 

1910 10 078 637 +7,5 % 2001 10 230 060 -0,7 % 

1921 10 009 587 -0,7 % 2008 10 467 542 +2,3 % 

1930 10 674 386 +6,6 % 2010 10 526 685 +0,3 % 



 Česká republika je zastupitelská demokracie, 
parlamentní republika. Výkonnou mocí disponuje 
prezident a vláda, přičemž vláda je vrcholným 
orgánem výkonné moci. Vláda je odpovědná 
Poslanecké sněmovně. Hlavou státu je prezident, 
volený každých pět let oběma komorami 
Parlamentu. Prezident navrhuje ústavní soudce, 
které musí schválit Senát, za určitých podmínek 
může rozpustit Poslaneckou sněmovnu a vetovat 
zákony (kromě ústavních). Jmenuje také 
předsedu vlády a další její členy jmenuje na jeho 
návrh. Přijímá demisi předsedy vlády a jeho 
prostřednictvím i od jednotlivých členů vlády. 

 
 Parlament České republiky je dvoukomorový, s 
Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Do 
Poslanecké sněmovny se volí 200 poslanců každé 
čtyři roky na základě poměrného zastoupení. 
Jednou za dva roky se volbami obmění třetina 
Senátu na základě dvoukolových většinových 
voleb. Každý z 81 senátorů má šestiletý mandát. Svatý Václav, hlavní patron české země. 

(Jezdecká socha J. V. Myslbeka na 
Václavském náměstí v Praze) 



 Česká republika se administrativně dělí na 14 krajů, 77 
okresů (okresy byly i po zavedení obcí s rozšířenou 
působností ponechány především pro statistické účely a 
státní správu), 205 obcí s rozšířenou působností. Dále je 
území republiky administrativně spravováno 393 
pověřenými obecními úřady. Celkem se v Česku nalézá 6 
250 obcí. Státní správu vykonávají všechny jmenované 
složky administrativního dělení vyjma obcí, samosprávu 
také všechny složky kromě okresů. 





 Hrubý domácí produkt dosahuje výše 
vyspělých států světa. V roce 2008 byl HDP na 
osobu v paritě kupní síly přes 26 800 USD, což 
představuje 82% průměru EU. Česká ekonomika 
tak svou výkonností předběhla ekonomiku 
Portugalska v roce 2005 a nyní se velmi strmě 
blíží úrovni Řecka, Kypru nebo Španělska. Velmi 
důležitý je ale také fakt, že jako člen Světové 
banky (WB) již Česká republika není „rozvojovou 
zemí“, ale stabilně se zařadila mezi třicítku 
nejvyspělejších států, tzv. „plátců“, ti z rozpočtu 
Světové banky neberou peníze, ale naopak je do 
ní vkládají. Z těch jsou pak dotovány projekty či 
půjčky rozvojovým zemím světa. Největším 
zahraničním obchodním partnerem země je 
Německo. 

Škoda Auto je jedním z největších 
výrobců automobilů ve střední 

Evropě. V roce 2010 prodala rekordní 
počet 762.500 vozů, a uvedla, že 

plánuje zdvojnásobit tržby do roku 
2018 



 Ke klíčovým nerostným surovinám těženým v Česku patří 
černé a hnědé uhlí, dál kaolín, jíl, grafit, vápenec nebo jiné 
stavební hmoty. Naleziště uranu se nachází u obce Dolní 
Rožínka. V malém rozsahu se na jihu Moravy těží ropa a 
zemní plyn, ale větší objem těchto surovin je dovážen z 
Ruska. Jelikož třetinu země pokrývají lesy, patří dřevo též k 
vývozním artiklům. 

 
 Pěstuje se hlavně obilí (pšenice, ječmen, kukuřice), 
brambory, cukrová řepa; z technických plodin len a řepka. 
Význam má i pěstování chmele, sadařství a vinohradnictví. 
Základem živočišné výroby je chov skotu, prasat a drůbeže, 
dále včelařství nebo chov sladkovodních ryb (zvláště kaprů). 



 Hlavními průmyslovými centry jsou Praha, Brno, Ostravsko, 
Plzeň a Mladá Boleslav. Mezi hlavní odvětví v Česku patří průmysl 
chemický, strojírenský, hutnický a potravinářský. Další významná 
odvětví jsou energetický průmysl, stavebnictví a výroba 
spotřebního zboží. Méně významná odvětví jsou zbrojní průmysl 
a např. sklářství, které ovšem má v Čechách dlouhou tradici. 
Velký význam, zvláště pro export, má automobilový průmysl. 
Největším výrobcem automobilů je společnost Škoda Auto. V 
roce 2010 vyrobily v České republice společnosti Škoda (patřící 
německému koncernu Volkswagen), TPCA, která sdružuje 
japonskou firmu Toyota a francouzskou Peugeot-Citroën, a 
jihokorejská firma Hyundai dohromady 1 072 209 automobilů. 
Celkově vytváří průmysl 35% hrubého produktu českého 
hospodářství. 



 Většina letecké dopravy se v Česku realizuje přes 
Letiště Praha-Ruzyně, které ročně přepraví kolem na 10 
milionů pasažérů. V Česku je celkem 46 letišť se 
zpevněným povrchem, z nichž šest vypravuje 
mezinárodní lety. Hlavním českým leteckým dopravcem 
je společnost ČSA. 

Letecká doprava 



 Délka silniční dopravní sítě činí 55 653 km, 734 km tvoří dálnice, 422 
km rychlostní komunikace a 6 255 km silnice 1. třídy (údaje z roku 2010). 

 
 Dálniční síť je stále ve výstavbě. Páteřní komunikací bude po svém 
dokončení dálnice D1 která spojí Prahu a Brno s Ostravou a polskými 
Katovicemi. Již dokončenými komunikacemi jsou dálnice D2 spojující 
Brno a Bratislavu a dálnice D5 spojující Prahu, Plzeň a německý 
Norimberk. Dokončení dálnice D8 plánované na rok 2012 dlouhodobě 
komplikuje dostavba úseku přes CHKO České Středohoří. Dlouhodobě 
naplánovaná je také dostavba dálnice D11, spojující Prahu s Hradcem 
Králové, k polské hranici a dálnice D3, která má spojit Prahu a Linec. 
Maximální povolená rychlost na dálnici činí 130 km/h. Za užívání dálnic a 
rychlostních komunikací platí motoristé dálniční poplatek. 

Silniční doprava 



 



 Největším železničním dopravcem jsou České dráhy, 
které ročně přepraví 180 milionů pasažérů. Jejich 
dceřiná společnost ČD Cargo je pátým největším 
železničním nákladním přepravcem v Evropě. Česko má 
se svými 9 505 km jednu z nejhustějších železničních sítí 
v Evropě. Z toho je 2 926 km elektrifikováno a 1 866 km 
je dvou a vícekolejných. Od roku 2005 zajišťují 
mezinárodní spojení také vlaky SuperCity na linkách 
Praha - Ostrava, Praha - Bratislava a Praha - Vídeň. 

Železniční doprava 



 Vodní doprava v Česku je provozována na řekách 
Labe a Vltava a dalších uzavřených vodních 
plochách, pro rekreační účely. Nejvýznamnějším 
provozovatelem vodní dopravy je Československá 
plavba labská. 

Vodní doprava 
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