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ČESKÁ REPUBLIKA 
Má unikátní postavení v rámci Evropy: 

Patří na sever nebo na jih? 

Na východ nebo na západ? 

Nebo do středu? Že by? 

 

A CO JE TEN STŘED? 

 

TO JSME MY!  

 

SE VŠEMI CTNOSTMI I NECTNOSTMI, KTERÉ TO PŘINÁŠÍ. 

 

 

 



KAREL IV. 

Císař Svaté říše římské národa 

německého a král český 

 

Razí politickou představu tzv.  

„Bohemocentrismu“, České země mají 

být centrem a srdcem Římské říše, kde 

jsou uchovávány říšské korunovační 

klenoty.  

Myšlenka dlouho nepřežila našeho 

dobrého krále, v alkoholu ji utopil 

Karlův neschopný syn, palcátem ji 

obrátil v prach jistý zpovykanec z 

jihočeských malarických blat. 

 



RAKOUSKO – UHERSKO 

• Nu, a potom jsme se na 

dlouhá staletí ocitli v Žaláři 

národů v mnohonárodnostní 

Habsburské monarchiii. 

 Úpělo nás tam víc: Slováci, Maďaři, Rumuni, Poláci, Ukrajinci, Slovinci, 

Italové, Chorvati… A všichni jsme toužili po svobodě. 



Našli se však i tací, kteří to viděli 

úplně jinak  

František Palacký prosazuje 

ideu Austroslavismu - Doba 

malých států skončila, Rakousko 

je ochráncem malých států, nikoli 

jejich hrobařem, ohrožuje nás 

germánská rozpínavost ze západu 

a ruský medvěd z východu.  

„ Kdyby Rakouska nebylo, 

museli bychom jej vytvořit v 

zájmu Evropy i lidstva 

samotného. “ 



Leč dějiny tomu chtěly 

jinak – přiběhl český Lev 

a zakousl rakouskou 

Orlici. Byli jsme volní, 

kdeže Palacký! 

A slovutným zachráncem z 

ujařmení Rakouského byl Tomáš 

Garrigue Masaryk.  



Bylo ještě potřeba vytvořit nový národ – národ československý, a 

mohl vzniknout pozoruhodný a vskutku dlouhý stát – 

Československo. Vklíněné mezi germánské hordy a ruského 

medvěda. 



Nejdřív přijeli Němci… 

…a potom Rusové.  

Jako by to Palacký 

neříkal… 



ČESKÁ REPUBLIKA 
patří do Střední Evropy 

Ovšem jak vymezit Střední Evropu 

 

GEOGRAFICKY 

Prostor Německa, Polska, 

severní Itálie, ČR 

 

POLITICKY 

Nárazníková zóna mezi 

Německem a Ruskem – ČR, 

Polsko, Slovensko, Maďarsko 

 

 

 

 

Viszegrádská čtyřka 



ČESKÁ REPUBLIKA 

Leží na rozmezí západní (latinské, katolické) a východní 

(pravoslavné) civilizace. 

 
Kulturně a historicky    Etnicky a jazykově 

patří na západ    patří na východ 

Od roku 1989 doposud 1948 - 1989 
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