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I. OVERORDNEDE DEL 

1. KARAKTERISTIKA OM LANDET 

1.1 GEOGRAFI 
 

Fra det geomorfologiske synspunkt ligger Tjekkiet på et skæringspunkt 

mellem to bjergsystemer. Den vestlige og den centrale del er fyldt med de 

tjekkiske højlande (Šumava, Krušné hory, Krkonoše, Jeseníky m.fl.). De 

Vestlige Karpater (Javorníky, Moravskoslezské Beskydy, osv.) rammer den 

østlige del af landet. Af det totale område Tjekkiet dækker over, ligger 67% i 

en højde af op mod 500 m. Hovedstaden er den største by – Prag med 

1.280.500 indbyggere. Det væsentligste europæiske vandskel går igennem 

det tjekkiske territorium, og inddeler det i områderne ved Nordsøen, Det 

Baltiske hav og Sortehavet. Tjekkiet er inddelt i 14 selvbestemmende 

regioner, og mere end 6200 selvbestemmende kommuner. Regioner og 

kommuner er administreret af folkevalgte råd. Overhovederne i regionerne er 

guvernører, ledere af statutarbyer (byer med egne vedtægter) er borgmestre, 

og ledere af andre byer og kommuner er også borgmestre.  

 

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


 

1.2 STATSLIG OG TERRITORIAL ORGANISATION 

Tjekkiet har seks nationalsymboler: et stort nationalemblem (våbenskjold), et 

lille nationalemblem, et nationalflag, præsidenten af republikkens flag, et 

statssegl og nationalsangen ”Hvor mit hjem er”. Det officielle sprog er tjekkisk. 

 

Stort nationalemblem 

 

Lille nationalemblem 

 

Nationalflag 

 

Præsidenten af 
republikkens flag 

 

Statssegl 

 

 

 

 

 
 

 

National anthem "Where My Home is."                                        
https://www.youtube.com/watch?v=e12rGRO4JuA 

 
 

3 

https://www.youtube.com/watch?v=e12rGRO4JuA


 

Tomáš Garrigue Masaryk var første præsident efter fødslen Tjekkoslovakiets. I 

moderne historie var det, for eksempel, Václav Havel og i dag er det Milos 

Zeman. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 TIDS- OG KLIMAZONER 

Klimaet er moderat i Tjekkiet, liggende imellem fastlandsklima og kystklima. Det 

er karakteristisk at der er et skift mellem de fire årstider, som bliver påvirket af 

klimaet, højden og terrænforholdene. Tjekkiet er tidszone sammen med andre 

store byer som Berlin og Wien i UTC+1. 

 

Tomáš Garrigue Masaryk Václav Havel Miloš Zeman (2017) 
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2. LANDETS HISTORIE 

Den første dokumenterede statslige organ i det område der er i det 

nuværende Tjekkiet, var stammesammenslutningen i Samos imperium. I 

det 9. århundrede blev Stormähren dannet, og senere det Tjekkiske 

kongeride. I Karl d. 4.’s tid var Tjekkiet et land under den bøhmske krone. 

Derefter blev det langsomt indlemmet i det habsburgske monarki. Efter 

Østrig, og Ungarn udgik i 1918, blev Tjekkoslovakiet etableret som en 

selvstændig stat med et republikansk system. Tjekkoslovakiet blev 

genetableret som en demokratisk stat i 1945. Den Tjekkoslovakiske 

Socialistiske Republik blev lagt ind under en forbundsregering i 1969 under 

det kommunistiske styre. Der blev større og større modstand mod totalitet 

og standardisering, og denne modstand kulminerede i den såkaldte 

Fløjlsrevolution den 17. november 1989, som væltede det kommunistiske 

regime og muliggjorde gendannelsen af demokrati og frihed. Tjekkiet har 

været medlem af EU siden 2004. 

 

5 



 

3. LANDSPOLITIK 

3.1 DEN POLITISKE SITUATION 

 

Tjekkiet er en parlamentarisk republik med et pluralistisk demokratisk system. 

Lovgivningsmagten er implementeret gennem folkevalgte repræsentanter i 

Parlamentet, som har to kamre: Repræsentanternes kammer og Senatet. 

Den ledende magt i Tjekkiet er delt mellem præsidenten og regeringen. 

Præsidenten er valgt for en 5-årig periode, og højst to sammenhængende 

perioder. De politiske partier i Tjekkiet opdeles i en venstreorienteret og en 

højreorienteret tænkning. Venstreorienteret tænkning kan defineres ud fra 

ideer og bevægelser som fx socialisme, liberalisme, humanisme og 

multikulturalisme, ligestilling og fokus på miljøbeskyttelse. Repræsentanterne 

for venstrefløjen er KSČM (kommunistpartiet) og det socialdemokratiske parti 

(CSSD). Karakteristika for højrefløjen er bl.a. beskyttelse af privat 

ejendomsret, loyalitet til den vestlige civilisation og konservatisme. 

Repræsentaterne for højrefløjen er ODS (Borgerlige demokratiske parti) og 

TOP 09 (det demokratiske parti). 

 

 

 

 

Repræsentanternes 

kammet består af 200 

repræsentanter 

 

Senatet består af 81 
Senatorer. 
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4. ØKONOMI 

4.1 VALUTA 

Økonomien i Tjekkiet hører traditionelt til en af de mest udviklede i Europa. 

BNP (bruttonationalprodukt) nærmer sig de udviklede lande i verden. Den 

tjekkiske økonomi er den 16. mest magtfulde i EU foran Portugal og 

Grækenland, og når op på siden af Italien og Spanien. Tjekkiet er blandt de 

22 mest udviklede lande i Verden. I marts 2016 nåede Tjekkiet den laveste 

arbejdsløshed i EU. Den tjekkiske valuta er den tjekkiske koruna (CZK). Den 

udstedes af den Tjekkiske Nationalbank, og valutakursen er flydende. Lige nu 

er valutakursen for korunaen (20/11/2017) 1 EUR = 25,57 CZK, 1$ = 21,70 

CZK. 

 

 

 

 

4.2 LØNNINGER 

Mindstelønnen I EU er som regel sat til halvdelen af gennemsnitslønnen, eller 

cirka 2 gange eksistensminimum. I Tjekkiet var dette ikke altid tilfældet, da 

mindstelønnen i 2007 var 8000 CZK. Det blev gradvist sat op gennem 

reguleringer fra regeringen, og er i dag 12.200 CZK. 
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4.3 SOCIAL STØTTE, PENSIONERING 

Tjekkiet skelner mellem fire typer af pension: alderdomspension, 

invalidepension, enke/enkemands pension og forældreløsepension. 

Grundbetingelsen for at få alderdomspension er at være 65 år, og at man 

har arbejdet 35 år, og dermed har bidraget til en pensionsopsparing. Hvis 

disse kriterier ikke er mødt, reduceres pensionsudregningen derefter.  

 

4.4 GENNEMSNITSPRISER 

Sammenligning af priser på varer, strøm, tjenesteydelser, sundhedspleje 

mm. er meget vanskeligt. Det er nødvendigt at tage lønnen i Tjekkiet og 

andre steder i Europa i betragtning. Nogle produkter er billigere i 

nabolande, og derfor handler folk der bor tæt på grænsen ofte her. Der er 

alligevel nogle sammenlignelige priser. I Tjekkiet er øl, cigaretter, benzin, 

husleje, lægebehandling og medicin for eksempel billigere.   
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4.5 KENDTE TJEKKISKE PRODUKTER 

Glas er et af de mest kendte produkter i Tjekkiet, heriblandt blykrystal og 

skåret glas. Mærket Moser er det bedste tjekkiske glas. Et andet 

verdenskendt produkt er porcelæn med løgmønster af mærket Thun, der 

ligger i byen Karlovy Vary.   

  

Det mest kendte og populære produkt er tjekkisk øl, specielt Pilsner 

Urquell og Budweiser Budvar.  Blandt kendte drikke er også Becherovka – 

en slags spiritus der kaldes den 13. kilde i Karlovy Vary (et område med 

varme kilder), og også Mattoni mineralvand. Bilmærket Skoda skal nævnes 

blandt teknologiske produkter. I forhold til eksport skal det store skomærke 

Bata nævnes – mærket har 50 produktionsvirksomheder i 68 lande rundt 

omkring i verden.  

 

Tjekkiet er også hovedsæde for et samling af succesfulde firmaer indenfor 

informationsteknologi. Den mest kendte er Avast Software, der er en af 

verdens ledende computersikkerhedsfirmaer.    

 

 

 

 
 

 

ŠKODA AUTO 

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


 

5. RELIGIONER, ETNICITETER OG MINORITETER  

Ud af det samlede indbyggertal i Tjekkiet, udgør 5,1% udlændinge, altså 

omkring en halv million mennesker fra 161 lande. Den største gruppe er fra 

Slovakiet, efterfulgt af Ukraine, Ungarn, Tyskland og Rusland. Et vigtigt 

mindretal i Tjekkiet er det vietnamesiske. De er det tredje største mindretal, 

grundet den migration der begyndte i 1950’erne. Romaer er den største 

nationale minoritet i Tjekkiet. Tjekkiet er det mest sekulariserede indenfor 

Europa, og har den anden laveste procentdel af borgere der hører under 

nogen form for religion. Den romersk-katolske kirke har en fremtrædende 

rolle.  

 

 

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. HELLIGDAGE, OG LANDETS TRADITIONER 

Der er 12 officielt anerkendte helligdage i Tjekkiet: Nytår (1. januar), 

Langfredag, 2. påskedag, Arbejdernes dag (1. maj), den Europæiske 

Sejrsdag (8. maj), Sankt Cyril og Methodius’ dag (5. juli), Dagen for Mester 

Jan Hus’ brænding (6. juli), Tjekkiets Statsanerkendelsesdag (28. 

september), Tjekkoslovakiets uafhængighedsdag (28. oktober), Frihedens- 

og demokratiets kampdag (17. november), Juleaften (24. december) og 

Første juledag (25. december). 

Disse dage har folk fri fra arbejde, skoleelever har fri fra uddannelse og 

åbningstiderne i store butikker er forkortet, og nogle har helt lukket. De 

fleste af indbyggerne i Tjekkiet fejrer disse helligdage, enten efter 

traditionen (fx jul og påske) eller ser dem som en fridag. De bruger mest 

denne tid sammen med familie og venner.  
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7. FAMILIE  

7.1 TRADITIONELLE FAMILIER, REGERINGENS ROLLE 

Den mest almindelige kernefamilie i Tjekkiet består af mand, kvinde og deres 

børn. Storfamilien inkluderer også andre familiemedlemmer – bedsteforældre, 

tanter, onkler, fætre og kusiner osv. I den traditionelle tjekkiske familie bliver de 

fleste par gift på rådhuset eller i kirken, men flere og flere lever som par uden 

at blive gift. Specielt i de yngre generationer lever par i partnerskab uden 

forpligtelsen om ægteskab. I Tjekkiet møder man også opdelte familier hvor den 

ene forælder fungerer som enlig forsørger.  

7.2 ÆGTESKAB, SKILSMISSE, REGISTRERET PARTNERSKAB 

I Tjekkiet kan man blive civilt gift (på rådhuset) eller religiøst (i kirken eller 

andet). Ikke-religiøse ægteskaber er mere almindelige, og er en offentlig og 

ceremoniel handling, der som regel foregår på rådhuset med to vidner til stede. 

I de senere år er ægteskab på utraditionelle steder – i naturen, på havet, i et fly 

– blevet mere almindelige. Her skal der dog stadig være en person med autoritet 

til at ægte parret, og vidner til stede. 

7.3 PLEJE TIL BØRN UDEN VÆRGE 

Adoption håndteres af den tjekkiske stat. Efter adoption bliver familieforholdet 

mellem barnet og hans/hendes biologiske familie brudt. Adoption skal altid 

overholde lovmæssige krav, og gøres med barnets tarv i mente. Kravene er 

godkendelse fra de biologiske forældre eller værge i forbindelse med adoption. 



8. LANDETS LIVSSTIL 

8.1 GENERELT 

Den gennemsnitlige tjekkiske livsstil er baseret på individuelle behov. 

Livsstilsvalg er påvirket af familien og deres traditioner, men også deres 

finansielle situation. Nye trends og hvad der er moderne spiller en stor rolle for 

de unge. Forældre er som regel tolerante overfor deres børns stil og valg. 

Blandt de store helbredsproblemer er rygning, for stort alkoholforbrug, dårlig 

kost, lav fysisk aktivitet, stofmisbrug og stress. Data omkring overvægt viser 

en øget risiko for hjertekarsygdomme og kræft. 

8.2 UDDANNELSE  

Uddannelsessystemet i Tjekkiet er baseret på to love, uddannelsesloven, og 

loven om højere uddannelse. Uddannelse sker primært gennem offentligt 

drevne skoler (oprindeligt styret af staten, nu af kommunerne) som de fleste 

bruger, og som er gratis for elever og studerende. En mindre del af skolerne 

er drevet af kirker eller er privatskoler. Disse skoler opkræver 3-10.000 koruna 

om måneden pr. elev eller student.  
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8.3 FOLKETS UDSEENDE 

Europæere, inklusiv tjekker, hører til den kaukasiske race. De fysiske træk 

er lys hud, en smal udstående næse, et smalt eller middel-bredt ansigt med 

relativt smalle læber. Mænds gennemsnitshøjde er 180 cm. Kropsbygning 

varierer alt efter alder, livsstil og sportsaktiviteter. Dette er det samme for 

kvinder. Kvinders gennemsnitshøjde er 167 cm. Tjekkiet hører til landene 

med flest overvægtige, omkring 19,3% af voksne, sammenlignet med det 

europæiske gennemsnit på 15,9%. Folks udseende kommer an på mode, 

livsstil, værdier, økonomiske muligheder og personlighed.  

8.4 KOMMUNIKATION OG ETIKETTE 

For tjekkerne foregår meget af kommunikationen med en stor del non-

verbale regler, som den anden part skal regne ud, ud fra sammenhængen. I 

non-verbal kommunikation foretrækker tjekkerne en mere tilbageholden 

tilgang, og syntes ikke om for store bevægelser. Det er ilde set at pege på 

folk, spytte på jorden og hive i folks ærme for at komme i kontakt med dem. 

Det er også uhøfligt at afbryde folk.  

 

8.5 MENTALITET 

Tjekker er stolte tilhørere af nationen og landets historie. Desuden er de stolte 

af kendte tjekkiske personligheder indenfor kunst, litteratur, sport, videnskab 

og teknologi. Fleksibilitet, opfindsomhed og omskiftelighed er værdsatte 

egenskaber. Tjekker har som regel en vis mistro til ting de ikke kender. 

Tjekker holder sig ikke altid til reglerne, det er almindeligt at omgå loven. 

Venskab er vigtigt for dem, og de værdsætter forhold til andre mennesker, og 

de gode oplevelser der følger med disse forhold.  
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8.6 MAD   

Den tjekkiske menu består oftest af to eller flere retter – den første er 

traditionelt en suppe. Hovedretten består af kød med tilbehør. Det mest 

almindelige kød er svin, okse eller kylling, og nogle gange fisk eller kanin. 

Traditionelle retter er fx weinerschnitzel (stegt svinefilet vendt i mel, æg og 

rasp), svinekød med melboller og kål, flæskesteg, gullasch og stegt karpe. 

Specialiteter i det tjekkiske køkken er blandt andet sovse, melboller og 

mange slags kage og bagværk. 
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Traditionelle tjekkiske retter: stegt wienerschnitzel (øverst venstre), svinekød 
med melboller og kål (øverst højre) og gullasch med melboller (nederst) 

 



 

8.7 SPORT OG FRITID 

Arbejdstiden I Tjekkiet er 8 timer om dagen, 5 dage om ugen. Tjekker har  

omkring 6,5 times fritid om dagen, mest I weekenden. De mest populære 

aktiviteter, som tjekkerne bruger omkring 2 timer om dagen på, er at se tv, 

bruge computer og andre medier, følge med I sport, og læse. 90% af tjekker 

har en hobby. Unge mennesker laver sport og bruger tid på at træne deres 

professionelle færdigheder og sprog.  

 

 

 

 

 

Har du genkendt nogle historiske figurer på forsiden? Her er deres navne (i 

midten er et billede af den tjekkiske konge og romerske kejser Karl 4.) 
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J.A. Komenský Tomáš Baťa 

Božena Němcová Antonín Dvořák 

Otto Wichterle Emil Zátopek 

 

NEJSLAVNĚJŠÍ ČECH: 

Karel IV.  

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

