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I. ליחלק כל 

 . המאפיינים של המדינה1

 גיאוגרפיה 1.1

 
הרפובליקה הצ'כית היא מדינה בפנים אירופה ובמרכזה, השכנה לגרמניה, פולין, סלובקיה 

מיליון. המדינה ממקומת על שטחן  10.5קמ"ר, ואוכלוסייתה מונה  78,560ואוסטריה. שטחה 

. הנקודה הגבוהה ביותר היא בוהמיה, מוראביה וסילסיה –טריטוריות היסטוריות  3של 

 מטר. 1602 –ש'נז'קה 

מבחינה גיאומורפולוגית, הרפובליקה . תושבים 1,280,500עיר הבירה היא פראג, שבה 

הצ'כית משתרעת בצומת שבין שני רכסי הרים. החלק המערבי והמרכזי, הוא החלק של הרמה 

הצ'כית )שומאבה,קרוש'נה הורי, קורקונוש'ה, ג'סבינצ'י ועוד(. רכס הקרפטים המערביים 

משטחה  67%ז'קה וכו(, מכסים את הצד המזרחי של המדינה. כ )ג'אבורניקי, מוראבסקוסל

 מ'. 500של צ'כיה נמצא בגובה של יותר מ 

 

 

https://openstreetmap.cz/
https://openstreetmap.cz/


 

הארגון הטריטוריאליהמדינה ו  1.2  

לאומי, דגל סמלים לאומיים: סמל לאומי גדול, סמל לאומי קטן, דגל  6לרפובליקה הצ'כית יש 

 נשיא הרפובליקה, חותם המדינה וההמנון הלאומי. השפה הלאומית היא השפה הצ'כית.

 

 

סמל הלאומי הגדולה  

 

 הסמל הלאומי הקטן

 

 הדגל הלאומי

 

 דגל נשיאות הרפובליקה

 

 חותם המדינה

 

 

 

 

 
 

 

 ביתי" ההמנון הלאומי: "היכן שנמצא
https://www.youtube.com/watch?v=e12rGRO4JuA 
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, היה הנשיא הראשון לאחר הולדת צ'כוסלובקיה. בהיסטוריה בעבר, תומאס גאריגו מסריק

.זאמן המודרנית, היה זה ואצלאב האבל, וכעת הנשיא הוא מילוש  

 

    

 

 

 

 

איזורי זמן ואקלים  1.3  

העונות הוא  4האקלים ברפובליקה הצ'כית בין אקלים יבשתי, לאקלים אוקיאני. השינוי בין 

 אופייני, עם השפעה משמעותית על האקלים, ועל הגובה וההקלה במזג האויר.

+ שעה. -הרפובליקה הצ'כית נמצאת באיזור זמן זהה לערים גדולות אחרות כמו ברלין, ווינה 

  .(, עולה לשעתיים31.10-31.3בשעון הקיץ )בין 

ס גאריגו מסריקתומא  

 

זאמן מילוש ואצלאב האבל   
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  2. ההיסטוריה של המדינה

הראשון בחבל הארץ שבו נמצאת הרפובליקה הצ'כית של היום, הוא התיעוד המוכר 

המוראבית נוצרה, לאחר  , האימפריה9מהאיחוד השבטי של האמפריה של סם. במאה ה 

, זו הייתה ממלכה בוהמית. בהמשך, חלה IVהממלכה הצ'כית. מאז תקופת צ'ארלס ה 

   התמזגות הדרגתית עם המונרכיה ההאבסבורגית.

, צ'כוסלובקיה מדינה מאוחדת, עם 1918המדינה האוסטרוהונגרית ב  לאחר התפרקות

, האיזור שהיום הוא הרפובליקה הצ'כית, נכבש על ידי 1939מערכת משטר רפובליקני. ב 

 הצבא הגרמני, והוקם שלטון בובות, של בוהמים ומורביה

ת כמדינה דמוקרטית. הרפובליקה הסוציאליסטי 1945צ'כוסלובקיה הוכרזה מחדש ב 

, תחת שלטון קומוניסטי. ההתנגדות לשלטון 1969הצ'כוסלובקית, הפכה לפדרציה ב 

עד שהגיעו לשיאם במהפכה שכונתה מהפכת  הטוטאליטרי, ולנורמליזציה הלכו וגברו

, שבה סולק השילטון הקומוניסטי, והוחזרה הדמוקרטיה 1989לנובמבר  17הקטיפה ב 

 והיוזמה החופשית.

, הפדרציה הצ'כית והסלובקית התפרקה, לשתי ארצות נפרדות, ושני עמים 1992בסוף 

 נפרדים.במקומה הוקמו שתי מדינות: הרפובליקה הצ'כית והרפובליקה הסלובקית.

 .2004ת ת חברה באיחוד האירופי מאז שנהרפובליקה הצ'כי
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  3. מדיניות

מצב פוליטי  3.1 

 
 הרפובליקה הצ'כית היא רפובליקה פרלמנטארית עם שלטון דמוקרטי פלורליסטי.

הרשות המחוקקת פועלת ע"י בחירת נציגים לפרלמנט, אשר לו שני בתים: בית המחוקקים 

והסנאט. הרשות המבצעת ברפובליקה הצ'כית מתחלקת בין הממשלה לבין הנשיא. הנשיא 

שנים, לתקופה מירבית של שתי קדנציות. הנשיא מייצג את המדינה כלפי חוץ,  5נבחר ל 

מנה את הממשלה, שופטים חבר המנהלים של הבנק משמש כראש הכוחות המזויינים, מ

. בעת הזו, מתנהלות 40על הנשיא להיות אזרח בעל זכות בחירה, מעל גיל  עוד סוכנויות.ו

בחירות ישירות של שני סבבים, עם שני מועמדים בלבד, כאשר מספר הקולות הגבוה יותר 

הצ'כית נעות על טווח של מפלגות המפלגות הפוליטיות ברפובליקה  נספר בסיבוב השני.

בעלות השקפה שמאלנית או השקפה ימנית. ניתן לאפיין את הצד השמאלני של המפה, 

כמחשבה או רעיונות כמו סוציאליזם, ליברליזם, הומניזם, ורב תרבותיות, שיוויון מגדרי, ודגש 

המפלגה הקומוניסטית והמפלגה הסוציאל דמוקרטית  – KSCMעל הגנת הסביבה. לדוגמא: 

CSSD.  ,מאפייני הצד הימני מתבססים על הגנה על זכויות קניין, ממסדי או בבעלות פרטית

מפלגה דמוקרטית  – ODSויאוליות לציוויליזציה המערבית, וערכים של שמרנות. לדוגמא ל

 .)המפלגה הדמוקרטית( TOP09אזרחית ו 

 

 

 

 

Chamber of Deputies is 

made up of 200 

deputies. 

 

The Senate is made up of 81 
Senators. 
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  4. כלכלה

מטבע   4.1  

הכלכלה במדינה הצ'כית, שייכת באופן מסורתי לחלק של המדינות המפותחות באירופה. 

בדירוג  16. הכלכלה הצ'כית ממוקמת במקום התל"ג מגיע לזה של מדינות מפותחות בעולם

הרפובליקה הצ'כית היא  האירופאי לעצמה כלכלית, לפני פורטוגל, יוון וזהה לאיטליה וספרד.

, הרפובליקה הצ'כית השיגה את 2016המדינות המפותחות ביותר בעולם. במרץ  22בין 

 דירוג האבטלה הנמוך ביותר באירופה.

הכתר יוצא בבנק    .Czech crown (CZK)המטבע הנהוג ברפובליקה הצ'כית הוא כתר צ'כי

  הוא משתנה.הלאומי הצ'כי ושער החליפין שלו בימים אלו 

 

 

 

 

 

משכורות ויחסי שכר  4.2  

 2, או שהוא בקירוב פי שכר המינימום באירופה נקבע בדרך כלל כמחצית מהשכר הממוצע

, שכר 2007הדבר לא תמיד היה כך. ב . ברפובליקה הצ'כית מרמת הקיום המינימלית

יורו(. השכר עלה בהדרגה על  316כתר צ'כי ) 8000המינימום ברפובליקה הצ'כית עמד על 

 יורו(. 481כתר צ'כי ) 12,200ידי רגולציה ממשלתית עד לרמה הנוכחית של 
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תמיכה חברתית, גמלאות  4.3  

 סוגי פנסיה. זיקנה, נכות, אלמנות/ים, יתומים. 4הרפובליקה הצ'כית מבחינה בין 

שנות עבודה, כלומר תרומה לקרן  35, ו 65התנאי הבסיסי לקבלת קצבת פרישה היא גיל 

 הפנסיה. אם תנאים אלו לא קיימים, גובה הקיצבה מחושב מחדש והוא פחות בהתאם.

 

מחירים ממוצעים  4.4  

השוואת מחירים של מוצרים, אנרגיה, שירותים ובריאות ועוד היא מעט מורכבת. יש לקחת 

בחשבון את השכר ברפובליקה הצ'כית לעומת זה של מדינות אחרות באירופה. חלק ממוצרי 

ת , ומביאים לתושבים הכנים לבצע רכישוהצריכה והמזון זולים יותר מאשר במדינות השכנות

ירים ניתנים להשוואה. הרפובליקה הצ'כית מציעה תכופות. יחד אם זאת חלק גדול מהמח

 מחיר זול יותר למשל לבירות, סיגריות דלק, שכר דירה, טיפול רפואי ותרופות.
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מוצרים אופייניים לרפובליקה הצ'כית   4.5  

תוצרים המפורסמים ביותר ברפובליקה הצ'כית כוללים זכוכית, שהייצור שלה מפותח מאז ה

מובילה בייצור פורצלן וחיתוך זכוכית. החברה "מוזר", היא יצרנית  . צ'כיה13המאה ה 

 הזכוכית הצ'כית המובילה.

, מקארלובי וארי, וכן THUNכמו כן ידועים בעולם, פורצלן בדוגמת בצל, פורצלן של חברת 

, בעבודה באיכות גבוהה ביותר של צורפים ומלטשים בסגנון צ'כיומעוצבים מוצרים שמיוצרים 

 . נשים בכל העולם עונדות תכשיטים צ'כיים.דגמים 3500עד  –

 

 אורקוול, פילזנרהתוצר המפורסם ביותר והפופולרי ביותר הוא הבירה הצ'כית, בעיקר 

, עם מסורת סקודהבתחום התעשייה, יש להזכיר את מפעל המכוניות  .באדוויזר בודווארו

, שהיא ממשיכת דרכה של סקודה אחזקותשנה של הצלחה של חברת  100של יותר מ 

מגוון רחב  מייצרת . החברהסקודה פלזן מפעלי הנדסההחברה המסורתית נושאת השם 

, שנוסעת בערים גדולות 10Tסקודה אינקן של כלי תחבורה, כולל הרכבת החשמלית 

 ברחבי העולם.

 

, פטרוףחברת  –בתחום הייצוא יש להזכיר את יצרנית הפסנתרים הגדולה באירופה 

מדינות בעולם. 68מפעלים ב  50לייצור נעליים המחזיקה ב  באטהוחברת 

 

 

 

 
 

 

ŠKODA AUTO 

http://www.skoda-auto.cz/


 

  5. דת, אתניות, מיעוטים

מהזרים חיים בכלל האוכלוסייה, כלומר כחצי מיליון איש  5.1%על שטח הרפובליקה הצ'כית 

סלובקיה, ואחריה אוקראינה,  מדינות. הקבוצה הגדולה ביותר היא אוכלוסיית 161-מ 

הונגריה, גרמניה ורוסיה. קהילה חשובה בצ'כיה היא הווייטנאמית. הם הקהילה השלישית 

בגודלה, בשל ההגירה שהחלה בשנות החמישים. הצוענים הם המיעוט הלאומי הרב ביותר 

ך בצ'כיה. הרפובליקה הצ'כית היא החילונית ביותר באירופה ויש לה את החלק השני הנמו

.ביותר של אזרחים מדווחים על כל דת. הכנסייה הקתולית יש עמדה דומיננטית

 

 

 

http://www.pewres

earch.org/fact-

tank/2017/06/19/un

like-their-central-

and-eastern-

european-

neighbors-most-

czechs-dont-

believe-in-god/ 10 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
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  6. חגים ומסורות של המדינה

 רשמיים ברפובליקה של צ'כיה:חגים  12ישנם 

 (1.1נה )הש ראש

 יום שישי הטוב

 יום שני של חג פסחא

 (1.5יום העבודה )

 (8.5יום הנצחון )

 Slavic Intelligence Cyril and Methodius (5.7)יום 

 master Jan Hus (6.7) יום שריפתו של

 (28.9יום הממלכתיות הצ'כי )

 (28.10)יום העצמאות של המדינה הצ'כוסלובקית 

 (17.11טיה )יום המאבק לחופש ודמוקר

 (24.12ערב כריסטמס )

 (25.12היום הראשון של כריסטמס )

 

, ושעות המכירה של וסטודנטים אינם לומדיםבימים אלה יש יום חופשה, תלמידים 

את  חוגגיםחנויות גדולות מצטמצמות, או שחלקן סגורות. רוב תושבי הרפובליקה הצ'כית 

אותם  מחשיבים( או ו בהמשך...ארהחגים האלה או כמסורת )חג המולד, חג הפסחא, 

בעיקר לבלות עם משפחות וחברים. נהוגכמו יום חופש.   
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  7. משפחה

משפחה מסורתית, תמיכה ממשלתית  7.1  

וילדיהם. המשפחה המורחבת בצ'כיה  האישהמשפחה הבסיסית והשלמה בצ'כיה היא גבר, 

צ'כית '. במשפחה הוכוסבים, דודות, דודים, בני דודים  -כוללת גם קרובי משפחה אחרים 

נישואים ציבוריים או כנסייתיים, אך זוגות של בבדרך כלל  נישאיםתית, שני בני הזוג המסור

משפחות של יש יותר . במיוחד בדור הצעיר, בשנים האחרונות ים יותרנפוצזוגות לא נשואים 

. ברפובליקה הצ'כית אנו יכולים התחייבות של נישואיםללא  בשותפות החייםזוגות לא נשואים 

 במושג של משפחה לא שלמה, שבה אחד ההורים חסר. גםוש לפג

  

נישואים, גירושים, הסכמי זוגיות  7.2  

סוג של נישואים אזרחיים או דתיים. נישואים לא מלהיות  יםת יכולה הצ'כירפובליקב םנישואי

דתיים נפוצים יותר והם טקס פומבי וטקסי, בדרך כלל בבית העירייה בנוכחות שני עדים. בשנים 

יותר ' צוברים תאוצה , במטוס, וכוספינהבטבע, על  -האחרונות, נישואים במקומות לא רשמיים 

 ויותר.

 

טיפול בילדים מחוץ למשפחה  7.3  

אימוץ הקשר המשפחתי בין הילד למשפחתו בידי המדינה הצ'כית. ל ע מנוהל אימוץ ילדים

לטובת הילד.  לשאוף ותמיד לעמוד בדרישות המשפטיות ועליהמקורית נפסק. אימוץ חייב 

הוא הסכמתם של הורים ביולוגיים או אפוטרופוס חוקי.לאימוץ התנאי   



  8. אורחות החיים במדינה

כללי  8.1  

אורח החיים של הצ'כי הממוצע מבוסס על צרכים אישיים. הבחירה באורח החיים מושפעת 

. מגמות חדשות ומודרניות משחקות הכלכלי המעמדמהמשפחה, מהמסורות שלהם, אבל גם 

לבחור את  ומאפשרים לילדיהם םסובלנייצעירים. ההורים בדרך כלל אצל התפקיד משמעותי 

 .החייםהסגנון 

וגעים ביותר בבריאותם של הצ'כים הם עישון, צריכת אלכוהול מופרזת, תזונה בין הגורמים הפ

 לקויה, פעילות גופנית נמוכה, שימוש בסמים ומתח נפשי מוגזם.

 

חינוך  8.2  

 ההשכלה הגבוהה.בעיקר על חוק החינוך ועל חוק  בצ'כיה מבוססתמערכת החינוך 

על ידי המחוז(, שהם  והמדינה, שהוקמ של החינוך ניתן על ידי בתי הספר הציבוריים )לשעבר

לתלמידים וסטודנטים. חלקם הקטן יותר של בתי הספר הוא כנסייתי ופרטי,  חינםהרוב, והם 

והם  מגמת עלייה. מספרם מגלה סטודנטאו  אלף כתרים לחודש לתלמיד 3-10 גוביםהם 

 על ידי משרד החינוך. חיםמפוק

, אז הם צריכים לשלם ביטוח בריאות, 26חינם עד גיל  ללמודבמכללות, סטודנטים יכולים 

 (.שאינו גבוה בצ'כיהשכר לימוד )ועל ידי המדינה,  משולםאשר היה בעבר 
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הופעה חיצונית  8.3  

י. מבחינה פיזית, התכונות שלו הן צבע עור דהאירופוא לגזעהאירופים, כולל הצ'כים, שייכים 

לעתים קרובות; פנים צרים או בינוניים עם שפתיים צרות יחסית; שיער  בהיר; אף צר, בולט

 , הכולל שיער גלי מעט גוונים שונים, מסוגל לגדול לאורך ניכר. לגברים יש זקן.סמיך

תלוי בגיל, אורח חיים וסוג ס"מ. סוג הדמות הוא מגוון מאוד  180הגברים בגובה ממוצע של 

 167ה נכון גם לגבי נשים. גובה הנשים הממוצע הוא . זהמשפיעיםשל פעילויות ספורט הם 

 ס"מ.

מהמבוגרים,  19.3% ,הרפובליקה הצ'כית שייכת למדינות עם יותר אנשים שמנים, כלומר

 .15.9%לעומת הממוצע של האיחוד האירופי 

 .ואישיות, אפשרויות כלכליות, ערכיםחיים, מערכת  המראה של אנשים תלוי אופנה, סגנון

. 

 

שית, כללי התנהגותתקשורת בינאי   8.4  

 צריך שהמאזיןשל מסרים לא מילוליים,  גדול חלקעבור הצ'כים יש תקשורת טיפוסית עם 

אינטראקציה מכיר את ההקשר הכללי במשתתף המתוך ההקשר. ההנחה היא ש להבין

 בחשבון. יש להבין את משמעות התקשורת. הולוקח אות

ת ואימפולסיבי תיותר, ולא מחוו מאופקתבתקשורת לא מילולית, הצ'כים מעדיפים גישה 

אצבע, לירוק על הרצפה, לקרוע או למשוך את שרוול של במדי. לא הוגן להצביע על מישהו 

אינם תרבות  םילהפריע למישהו. הצ'כ מקובלמישהו שאנחנו רוצים לדבר איתו. זה גם לא 

האישי הממוצע  המרחבבמהלך שיחה חברתית אינו נפוץ כאן. באדם  לגעת, ולכן של מגע

 הוא מטר אחד.

מנטליות    8.5  

ישים הצ'כים גאים להיות חברים באומה ובהיסטוריה הצ'כית. בנוסף, הם גאים גם בא

צ'כיים מתחום האמנות, הספרות, הספורט, המדע והטכנולוגיה. גמישות, כושר ההמצאה 

וההסתגלות הן התכונות הטיפוסיות. עבור הצ'כים, יש גם חוסר אמון טיפוסי כמעט כל מה 

שהם לא מכירים. הצ'כים נוטים לעתים קרובות לא לשמור על הכללים הכלליים, זה נפוץ 

ת החוק. הידידות חשובה עבורם, הם שמה דגש על יחסי אנוש לחשוב על איך לעקוף א

.ספציפיים, כמו גם על ההרגשה הטובה הנובעת מהם  
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מזון  8.6  

היה  ההגסטרונומיה של לכן בסיסעם אקלים קריר יותר,  היבשתפנים בצ 'כיה היא ארץ 

לובליזציה, תמיד האוכל המקומי, במיוחד תבואה, תפוחי אדמה ובשר. כיום, הודות לג

 –או יותר  מנות משתיהתפריט הצ'כי בדרך כלל מורכב  סוגים אחרים של מזון מיובאים.

מרק. מרקים צ'כיים טיפוסיים הם בשר בקר עם אטריות  היא המנה המסורתית הראשונה

המנה  עם פטריות, תפוחי אדמה, גולש או מרק כרוב.או כופתאות כבד, מרק שמנת 

בצד. הבשר הנפוץ ביותר הוא בשר חזיר,  תוספותבשר עם מ העיקרית בדרך כלל מורכבת

ם וכופתאות. של המטבח הצ'כי כוללות רטבי המומחיות בשר, עוף, לפעמים דגים או ארנב.

ירקות, שמנת, חמאה וקמח. ישנם סוגים רבים של  של מכילים בסיסרטבים בדרך כלל 

כופתאות, למשל. לחם, תפוחי אדמה או פירות. סוגים רבים של עוגות ומאפים פופולריים 

 במרכז אירופה מגיעים מהמטבח הצ'כי.
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Traditional Czech dishes – fried pork schnitzel (top left), pork with dumplings 
and cabbage (bottom left) and goulash with bread dumplings (in the middle). 

 



 

ספורט ופנאי  8.7  

 כים'הצ, הפנוי לזמן באשר. בשבוע ימים 5, ביום שעות 8 נקבעו על כיה'בצ העבודה שעות

 .שבוע בסופי הרבה הכי, ביום שעות 6.5 בערך יש

 צפייה כוללות ביום שעות 2 בממוצע מבלים כים'שהצ ביותר הפופולריות הפעילויות

 שונות ספורט פעילויות, ריםחא תקשורת ובכלי אישיים במחשבים שימוש, בטלוויזיה

 90%. הכלב עם יוצא לטייל, חברים או משפחה בני עם מבלה הצ'כי ביום כשעה. וקריאה

 הפנאי שעות את לבלות לאחרונה חזר הצעיר הדור. אישיים תחביבים הם בעלי כים'מהצ

 .יצירתיות פעילויות או יבולים גידול כמו, יותר מסורתיות בדרכים

 

 

 

 

האם זיהית דמויות היסטוריות בעמוד הראשון? הנה השמות שלהם )באמצע הוא המלך 

.הצ'כי הקיסר הרומי קרל הרביעי(  
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J.A. Komenský Tomáš Baťa 

Božena Němcová Antonín Dvořák 

Otto Wichterle Emil Zátopek 

 

כי המפורסם ביותר'הצ  

Karel IV.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_IV,_Holy_Roman_Emperor

