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Česká "nej" 

Češi o sobě rádi tvrdí, že mají zlaté ručičky, že tuzemské pivo je to nejlepší a české holky 
nejhezčí. Portál ČT24 připravil malý přehled českých specifik.  

Česko je vedle Nauru nebo Marshallových ostrovů jedním z mála států na světě, kde jsou 
povolené anonymní akcie zcela bez omezení. U veřejných zakázek hrozí, že politici nebo 
úředníci zadají tendr firmě, ve které mají sami podíl.   

Mladí Češi se pravidelně objevují mezi největšími konzumenty marihuany, alkoholu a tabáku. 
Alespoň jednou v životě vyzkoušelo marihuanu 53,8 % Čechů ve věku 15-24 let.  Češi mají k 
drogám poměrně tolerantní přístup. 

Česko rovněž bývá označováno za velmoc v natáčení pornofilmů. Pro řadu mladých Češek či 
Čechů jde totiž o snadný přivýdělek, navíc je u nás výroba pornosnímků tolerovaná - kvůli 
liberálnímu přístupu zdejší společnosti k sexu. 

Průměrný Čech si o víkendu zajde na houby, objede slevy v hypermarketech a navečer skočí 
na pivo. Naopak kostelu se vyhýbá obloukem.  

Česko je rájem drobných živnostníků: V Česku je asi 4,5 milionu ekonomicky aktivních 
obyvatel, z čehož je 2,3 milionu podnikatelů (přes 50 %). V Evropě je tento počet zhruba 20 
až 25 procent. Za vysoký počet živnostníků může touha Čechů podnikat po letech povinné 
práce pro stát za komunismu, ovšem i nelegální švarcystém, kdy ve firmách místo 
zaměstnanců tu samou práci vykonávají živnostníci, podniky pak za ně ovšem neodvádějí 
pojištění.  

Česko bývá označováno za Las Vegas Evropy. Třeba ve Francii vychází jeden hrací automat v 
přepočtu na 18 tisíc obyvatel, u nás je to však jen 170 lidí.  

Česko se řadí ke státům s nejhustší sítí hypermarketů v Evropě.  

Pyšnit se Češi mohou svými zoologickými zahradami - patří mezi světově respektovaná 
sídliště ohrožené zvěře. 

České děti mají nejvíc kroužků a mimoškolních aktivit v Evropě. Alespoň jeden kroužek - 
nejčastěji sportovní nebo umělecký - navštěvují tři čtvrtiny z nich. V Česku existuje unikátní 
síť center volného času a školních družin, což má kořeny ještě v dobách socialismu. Pracující 
ženy dávaly své potomky do jeslí a školek, o starší se pak staraly družiny. Téměř "povinností" 
pak bylo pro děti školou povinné členství v jiskrách, respektive Pionýru.  

Česko jako hokejovou či pivní velmoc zná asi každý, jen málokdo však tuší, že patříme mezi 
největší exportéry vzácných akvarijních rybiček. 
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Bývalé Československo je světovou velmocí ve výrobě antivirových programů – téměř 40 
procent počítačů na planetě chrání antiviry od českých nebo slovenských firem. Vůbec 
nejúspěšnější je česká firma Avast, jejíž program užívá 17 procent všech uživatelů na světě.   

Česko je ve srovnání s jinými zeměmi atypické vysokým podílem kremací – ten teď dosahuje 
až 80 procent, což nás řadí mezi světovou špičku. Česká společnost, v níž dominují 
ateisté, byla vůči kremacím otevřená již před nástupem komunismu, první krematorium 
vzniklo v Liberci v roce 1916. 

Češi chovají nejvíc psů na počet obyvatel v Evropě. Chováme prý více než milion psů a stejný 
počet koček.  

O češtině se traduje, že patří mezi nejtěžší jazyky na světě. Cizinci lamentují nad složitou 
gramatikou a pověstné je i české "ř". Některá česká slova také pronikla do angličtiny – 
suverénně nejznámějším je robot, jejž poprvé použil Karel Čapek ve svém dramatu R.U.R. (od 
slova robota, práce). Český původ mají i slova pistol (od husitských píšťal) nebo tanec polka. 
Po revoluci se pak do světa rozšířil i pojem tunelovat (tunneling). 

 

 


