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Podstata 
Každoroční celostátní a celoroční atraktivní a efektivní propagace národního kulturního dědictví té-
maticky vybraných čtyř zemí. Základem prezentace každé země jsou putovní výstavy : 

- Kulturní dědictví UNESCO (panelová výstava všech položek zapsaných do registrů světového dě-
dictví UNESCO za aktuálně prezentovanou zemi a doplněná některými artefakty – např. faksimile 
významných děl, národní řemesla, …)

- Osobnosti (panelová výstava představí nejvýznamnější osobnosti s důrazem na aktuální světové 
výročí UNESCO a nebo z významnou vazbou na naši zemi)

- Česká stopa (panelová výstava prezentující historii kulturních a společenských vazeb s naší zemí, 
současně i významné krajanské spolky a nebo spolky menšinové. Výstavu doplní i panely o ak-
tuálních partnerstvích jednotlivých českých měst)

- Doprovodné akce (v době prezentace výstav proběhnou doprovodné akce – přednášky, koncerty,
vernisáže, besedy, projekce. Tyto akce probíhají v těsné spolupráci s místní samosprávou a vý-
znamnými kulturními institucemi a přirozeně doplňují i místní tradici zahraničních styků – např. 
partnerská města nebo regiony, případně vazbu na prezentované umělce)

Výstavy i doprovodné akce budou opět probíhat pod patronací příslušných velvyslanectví i 
patronací starostů měst i příslušných hejtmanů.

Historie
Současná podoba projektu je výsledkem dlouhodobé organizace mezinárodního festivalu Dny 
slovanské kultury, který od roku 2013 formou víkendového festivalu představoval kulturní dědictví 
dvou slovanských zemí, národů nebo národností. Do roku 2020 festival představil 12 zemí – Make-
donská a rusínská kultura (2014), Slovinsko a Slovensko (2016), Chorvatsko a Polsko (2017), Srb-
sko a Lužické Srbsko (2018), Ukrajina a Bulharsko (2019), Ruská federace a Bosna a Hercegovina 
(2020). Obsah i forma festivalu se postupně vyvíjela a rozšiřovala, od roku 2019 se festival cíleně 
zaměřil na prezentaci kulturní dědictví UNESCO prezentovaných zemí. V roce 2019 jsme vytvořili 
jednotný grafický styl panelů výstav (maximálně velké a atraktivních fotografie a stručnějších 
informativní texty v češtině a angličtině). V roce 2021 se festival stal projektem celostátním a celo-
ročním a získal i své svůj současný název : Kulturní dědictví UNESCO. Také poprvé představil čtyři 
země – Arménie, Bělorusko, Černou Horu a Rakousko.

Zásadní změna 
Dosavadní praxe a především průběh projektu v roce 2020 v roce 2021 přirozeně vedle k zásadní 
proměně obsahu i formy projektu Kulturní dědictví UNESCO

- FLEXIBILNĚJŠÍ KULTURNÍ NABÍDKA: základem projektu je nabídka putovních výstav, které ale v 
místě konání přirozeně doplňujeme o další aktivity – doprovodné akce. Jejich rozsah a kvalita vždy 
závisí na aktivní spolupráci s místními významnými institucemi (město, muzeum, kulturní dům, 
kino, galerie, ... ),ale i aktuální spoluprací s některou s aktuálně prezentovaných zemí. Jednotlivá 
místa konání prioritně vybíráme na základě existujících aktivních partnerství měst a nebo regionů. 

- CELOSTÁTNÍ DOSAH: do roku 2020 se akce konala pouze ve městech JMK a Zlínského kraje, od 
roku 2021 pak ve městech prakticky všech krajů. 



- CELOROČNÍ AKTIVITA: dosavadní festivalová podoba soustředěná do jednoho týdne díky zá-
sadnímu rozšířením na větší počet měst vedla k organizaci celoroční akce. Zájem měst o projekt byl
v roce 2021 enormní a nakonec se akce konala ve více jak 40 městech celé ČR. Obdobný rozsah 
předpokládáme i v roce 2022, navíc připravujeme i rozšíření akce do zahraničí. 

- PREZENTACE ČTYŘ ZEMÍ: rozšíření projektu na celoroční a celostátní přirozeně umožnilo i pre-
zentaci více zemí, z původního počtu dvou zemí se nový projekt rozšířil na ČTYŘI ZEMĚ. Jestliže vý-
běr zemí v roce 2021 ještě reagoval na potřebu představit poslední dvě slovanské země, pak v roce
2022 byl konečný seznam zemí zásadním způsobem ovlivněn životem a dílem jedné z nejvý-
znamnějších českých i evropských osobností – Janem Ámosem Komenským. 

Potřebnost
Kulturní dědictví je nejdůležitější součástí každé národní identity a nejlépe vyjadřuje i reprezentuje 
kulturní i společenské dějiny každého státu. Kvalitní znalost národního kulturního dědictví jiných 
zemí významně posiluje i snadnější pochopení současného vývoje dané země. Pochopitelně nejdů-
ležitější je znalost vlastních kulturních dějin, ale neméně důležitý je i mezinárodní kontext a zá-
kladní znalost kulturních dějin jiných národů, především těch, se kterými máme dlouhodobé histo-
rické vazby. A v mnoha případech tyto vazby významně ovlivnily i výslednou podobu naší kultury a 
společnosti. Projekt nabízí 

- EDUKACI: efektivně a srozumitelně prohlubuje znalost nejenom nejvýznamnějších artefaktů ji-
ných kultur, ale paradoxně i vývoje naší kultury

- SPOLUPRÁCI: přispívá k dalšímu rozšíření spolupráce českých měst a regionů se zahraničními, sou-
časně iniciuje spolupráci odborných institucí českých a zahraničních

- ROZŠÍŘENÍ KULTURNÍ NABÍDKY: v mnoha místech ČR se v rámci projektu konají POPRVÉ větší 
prezentace kultury jiných zemí

- KULTURNÍ DIPLOMACII : akce probíhá pod záštitou příslušných velvyslanectví a v těsné spoluprá-
ci se zahraničními subjekty a nebo i domácími subjekty s významnými zahraničními vazbami. Do-
provodných akcí se v některých městech osobně účastní i zástupci velvyslanectví a nebo za-
hraničních institucí

- PODPORA MENŠIN A KRAJANŮ: na přípravě i realizaci aktivně spolupracujeme s příslušnými 
menšinami u nás, ale také s bohemisty i českou menšinou v zahraničí. V mnoha případech se zá-
stupci menšin nebo krajanů aktivně podílejí i na programu doprovodných akcí (besedy, prezentace,
přednášky, ochutnávky, koncerty, ..).

- PROJEKT PRO VŠECHNY: všechny akce projektu jsou ZDARMA a určeny široké veřejnosti, výstavy 
prioritně umisťujeme do veřejných prostor vnitřních (předsálí významných institucí) nebo i 
vnějších (zahrady, náměstí, …)



Podpora a spolupráce 
Festival a projekt konal vždy pod záštitou nejvýznamnějších státních institucí a osobností (velvy-
slanci prezentovaných zemí, prezident ČR, předseda vlády ČR, předseda Parlamentu, předseda 
Senátu, hejtmani krajů, starostové měst, představitelé církví, národní komise UNESCO, Fóra 
slovanských kultur Lublaň …) a za finanční podpory především Státního fondu kultury, MKČR, krajů 
a měst. V roce 2022 plánujeme větší zapojení, spolupráci i podporu ze strany MZV, MŠMT a za-
hraničních subjektů – především národních komisí UNESCO, ministerstev kultury a kulturních 
střediscích nebo Českých center a českých velvyslanectví v zahraničí. Přirozeně spolupracujeme s 
organizacemi příslušných menšin, organizacemi českých menšin v zahraničí, významnými bohemis-
ty, odborníky na aktuálně prezentované osobnosti a kulturní artefakty. Důležitá je i spolupráce 
krajů a měst, které mají partnerské smlouvy s městy aktuálně prezentovaných zemí. 

Organizace
Po 8 letech organizace festivalu a projektu se ustálil kvalitní organizační tým, který navíc dokáže 
spolupracovat s dalšími odborníky. Významná je i spolupráce s vedením měst a krajů a jejich pří-
spěvkových organizací, které přirozeně nabízený program doplňují i o další doprovodné akce a za-
jišťují širší aktivní lokální propagaci. Díky této spolupráci se daří organizovat akce i bez velkých 
finančních prostředků. Nejvýznamnější je ale spolupráce s menšinami a nebo cizinci žijícími v ČR. 
Od roku 2021 má projekt i vlastní nové webové stránky – www.cultural-heritage.cz 
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Dramaturgie 2022
Do roku 2020 byla dramaturgie projektu (festivalu) zaměřena především na země „slovanské“, v 
roce 2021 byla tato dramaturgie rozšířena i další významné země se zásadním vlivem na náš kul-
turně-společenský vývoj. Ke dvěma posledním slovanským zemím (Běloruska a Černá Hora) jsme 
připojili nám zemi nejbližší (Rakousko) a zemi sice vzdálenou, ale se zásadním vlivem na tradiční 
křesťanský rozvoj (Arménie). 

Pro rok 2022 jsme po rozsáhlejší diskusi s partnery a spolupracujícími institucemi i odborníky nako-
nec vybrali další čtyři země, které jsou významně spojeny s životem a tvorbou Jana Ámose Ko-
menského. Nizozemsko, Maďarsko, Polsko a Švédsko. Důležitým důvodem tohoto výběru je 
nejenom silná vazba a tradice spolupráce s českou kulturou, ale i aktuální světové výročí UNESCO 
J. A. Komenského. Jednotlivé země budou opět představeny formou putovních výstav Kulturní dě-
dictví UNESCO a Osobnosti a Česká stopa, které pak budou doplněny právě informacemi o půso-
bení Komenského v exilu. 

Slavnostní vernisáž VŠECH výstav letošního projektu proběhne symbolicky v Uherském Brodě 28.
března 2022, celkový program projektu bude rovněž symbolicky zveřejněn dne 4.2. 2022 – nově 
ustanovený Památný den exilu (odkazuje na události roku 1628, kdy se Komenský po porážce 
protestantů na Bílé hoře a následném několikaletém skrývání rozhodl opustit české země). 

Jan Ámos Komenský
Pravděpodobně největší paradox mezi emigranty najdeme v 17. století. Muž, který později dostal 
přízvisko Učitel národa, byl nucen odejít do exilu, protože odmítal konvertovat ke katolickému vy-
znání. Naivně si myslel, že se brzy vrátí, tak svoje dílo psal výhradně v českém jazyce. Novým 
domovem mu bylo polské Lešno. Zde jako zástupce rektora na gymnáziu rozvíjel teoretiku vzdě-
lávání, která ho později katapultovala na respektovaného autora po celém světě. V Sárospataku 
(Maďarsko) napsal své knihy Orbis Pictus a Škola hrou. Komenský sem přijel v roce 1651 na po-
zvání uherského knížete Györgye Rákócziho s cílem provést reformu školství na jeho dvoře. Působil
také v Anglii, Švédsku, aby po tragédii, kdy mu vyhořel domov společně se všemi rukopisy v Lešnu,
odešel do Holandska, kde také svůj život dožil. Domů už se nikdy nevrátil, a tak jsou jeho ostatky 
uchovány v nizozemském Naardenu.



Zahájení projektu
Proběhne dne 28.3. 2022 v rámci otevření nové expozice o J. A Komenském v Muzeu JAK v Uher-
ském Brodě. Součástí zahájení bude prezentace VŠECH výstav projektu za Nizozemsko, Maďarsko, 
Polsko a Švédsko. Výstavy budou umístěny již od začátku března v několika budovách Uherského 
Brodu a po skončení zahájení pak budou od 1.4. putovat po dalších českých městech. Od 1 března 
2022 v Uherském Brodě postupně představíme výstavy všech 4 zemí – symbolicky i v dny jejich vý-
znamných svátků a výročí. (např. od 1. březen 2022 Polsko (Svátek polských „prokletých“ vojáků) /
od 12. února 2022 Švédsko (Svátek princezny Victorie) / od 15. března 2022 Maďarsko (Zahájení 
maďarské revoluce 1848) / 28. března 2022 Nizozemsko (Představení poslední výstavy společně s 
dalšími všemi výstavy a symbolické zahájení putování výstav po dalších 40 českých městech)

III. Lingvistická konference CISLa 2022
26. - 27. března 2022 Uherský Brod

Součástí zahájení bude i v pořadí již třetí lingvistická konference CISLa, která naváže na předchozí 
úspěšné setkání lingvistů domácích i zahraničních. Předpokládáme účast asi 40-50 odborníků z 12, 
zemí, kteří své příspěvky zaměří právě na aktuálně prezentované země, jejich lingvistické 
zvláštnosti i významné osobnosti. V rámci konference tak představíme např. slavného polského 
tvůrce Esperanta Ludwika Zamenhofa, švédského lingvisty a botanika Olause Rudbecka, holand-
ského lingvisty Jana van Steenbergena, českého tvůrce mezislovanštiny Vojtěcha Merunku a ma-
ďarské studenty Univerzity Karlovy Tamáse Pécsi a Bálinta Újlaki (první překlad Bible do maďar-
štiny – Husitská bible).



Místa konání v roce 2022
Projekt vznikl již v roce 2013 v Kroměříži a v dalších letech se konal především ve městech Zlínské-
ho kraje a od roku 2018 pak i ve městech JMK. V roce 2020 poprvé i v Olomouci. Od roku 2021 se 
projekt zásadně rozšířil a konal se v 30 městech 8 krajů a obdobný rozsah plánujeme i v roce 
2022. Na základě dosavadní zkušenosti a strategie prioritně spolupracujeme s městy a místy, které 
již v minulosti byly dobrými partnery projektu. Současně připojujeme i místa s významnými 
partnerskými vazbami na aktuálně prezentované země (přednost dáváme pak městům, které mají 
více partnerství). Přednost v roce 2022 také získají města s partnerstvím ze Švédska a Nizozemska. 
A v poslední řadě pak zapojujeme města a místa spojená významně s prezentovanými osobnostmi 
(např. J. A. Komenský – nejenom Uherský Brod, ale u Přerov, Fulnek, …). Červeně jsou označeny 
prioritní místa realizace projektu. 

Plzeňský kraj
Klatovy (Heemskerk, Nizozemsko), Nepomuk (Roermond, Nizozemsko / Wisła, Polsko), Sušice 
(Chojna, Polsko / Kőszeg, Maďarsko / Meerssen, Nizozemsko / Oxelösund, Švédsko) + Plzeň

Karlovarský kraj
Karlovy Vary (Varberg, Švédsko), Ostrov nad Ohří

Ústecký kraj
Bílina (Biłgoraj, Polsko / Jaraczewo, Polsko), Děčín (Bełchatów, Polsko), Jirkov (Bátonyterenye, Ma-
ďarsko), Kadaň (Vara, Švédsko), Louny (Barendrecht, Nizozemsko), Most (Meppel, Nizozemsko), 
Teplice, Terezín (Dębno, Polsko), Žatec (Krasnystaw, Polsko) + Litoměřice + Ústí nad Labem

Liberecký kraj
Dolnoslezské vojvodství (Polská republika) / Gotland (Švédsko)

Česká Lípa (Bolesławiec, Polsko), Doksy (Bolków, Polsko), Frýdlant (Korfantów, Polsko / Mieros-
zów, Polsko / Siekierczyn, Polsko), Hrádek nad Nisou (Bogatynia, Polsko), Chrastava (Lwówek 
Śląski, Polsko), Jablonec nad Nisou (Jelenia Góra, Polsko), Liberec (Amersfoort, Nizozemsko), Mi-
moň (Złotoryja, Polsko), Tanvald (Lubomierz, Polsko / Marcinowice, Polsko), Turnov (Alvesta, 
Švédsko / Jawor, Polsko / Keszthely, Maďarsko), Železný Brod (Olszyna, Polsko)

Královéhradecký kraj
Dolnoslezské vojvodství (Polsko) / Aglomerace Walbrzychu (Polsko)

Broumov (Nowa Ruda, Polsko), Červený Kostelec (Ząbkowice Śląskie, Polsko), Česká Skalice 
(Bardo / Polanica-Zdrój, Polsko), Dobruška (Piława Górna / Miejska Górka / Radków, Polsko / 
Ábrahámhegy, Maďarsko /?, Nizozemí), Dvůr Králové nad Labem (Kamienna Góra, Polsko), Hradec
Králové (Arnhem, Nizozemsko / Wałbrzych, Polsko / Wrocław, Polsko), Hronov (Bielawa / Kudowa-
Zdrój, Polsko), Jaroměř (Ziębice, Polsko), Jičín (Świdnica, Polsko), Kostelec nad Orlicí (Bielawa, Pol-



sko), Náchod (Kudowa-Zdrój / Kłodzko, Polsko), Nové Město nad Metují (Duszniki-Zdrój, Polsko), 
Trutnov (Kamienna Góra / Kępno / Strzelin / Świdnica, Polsko), Vrchlabí (Kowary, Polsko)

Pardubický kraj
Dolnoslezské vojvodství (Polsko)

Česká Třebová (Oława, Polsko), Holice (Strzelce Opolskie, Polsko), Chrast (Ďáblova bible), Chru-
dim (Oleśnica, Polsko), Lanškroun (Dzierżoniów, Polsko / Hajdúszoboszló, Maďarsko / Serock, Pol-
sko), Letohrad (Niemcza, Polsko), Litomyšl (Roden, Nizozemsko), Moravská Třebová (Vlaardingen,
Nizozemsko), Pardubice (Bełchatów, Polsko / Doetinchem, Nizozemsko / Skellefteå, Švédsko), Po-
lička (Ebes, Maďarsko / Westerveld, Nizozemsko), Svitavy (Weesp, Nizozemsko / Strzelin / Lądek-
Zdrój, Polsko), Ústí nad Orlicí (Bystrzyca Kłodzka, Polsko), Vysoké Mýto (Ozorków / Pyrzyce, Pol-
sko), Žamberk (Nowa Sól, Polsko / Veszprém, Maďarsko / Woerden, Nizozemsko)

Hlavní město Praha
Praha (Budapešť, Maďarsko), Praha 1 (Budávar - Budapešť, Maďarsko), Praha 5 (Újbuda - 
Budapešť, Maďarsko), Praha 10 (Jasło, Polsko / Nyíregyháza, Maďarsko)

Středočeský kraj
Opolské vojvodství, Polsko / Mazowiecké vojvodství, Polsko / Pěšťská oblast, Maďarsko

Beroun (Brzeg, Polsko), Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (Gödöllő, Maďarsko), Černošice (Leśni-
ca, Polsko), Dobříš (Geldrop-Mierlo, Nizozemsko), Kolín (Lubáň, Polsko), Kralupy nad Vltavou (Śro-
da Wielkopolska, Polsko), Kutná Hora (Eger, Maďarsko / Tarnowskie Góry, Polsko), Lysá nad 
Labem (Głogów Małopolski, Polsko), Mělník (Przeworsk, Polsko / Strzegom, Polsko), Mnichovo 
Hradiště (Chojnów, Polsko), Nymburk (Újfehértó, Maďarsko / Żarów, Polsko), Příbram (Hoorn, 
Nizozemsko / Leśnica, Polsko), Rakovník (Kościan, Polsko), Roztoky (Skawina, Polsko), Říčany 
(Mölndal, Švédsko / Opatówek, Polsko), Sedlčany (Wagrowiec, Polsko)

Jihočeský kraj
Vodňany (Sieraków, Polsko), Týn nad Vltavou (Bardo, Polsko)

Moravskoslezský kraj
Slezské vojvodství (Polská republika) / Opolské vojvodství (Polská republika)

Andělská Hora (Reńska Wieś, Polsko), Bílovec (Kietrz, Polsko), Bolatice (Nagykovácsi, Maďarsko / 
Rudy, Polsko), Bruntál (Opole, Polsko), Bystřice (Pińczów, Polsko / Tata, Maďarsko), Český Těšín 
(Cieszyn, Polsko), Frenštát pod Radhoštěm (Ustroň, Polsko), Frýdek-Místek (Bílsko-Bělá / Mysłowi-
ce / Żywiec County, Polsko), Frýdlant nad Ostravicí (Debrzno / Korfantów / Mieroszów / Mirosła-
wiec, Polsko), Fulnek (Łaziska Górne, Polsko / Téglás, Maďarsko), Havířov (Jastrzębie-Zdrój, Pol-
sko), Hlučín (Namysłów, Polsko), Jablunkov (Gogolin, Polsko / Siemianowice Śląskie, Polsko), 
Karviná (Jastrzębie-Zdrój, Polsko / Jaworzno, Polsko / Rybnik, Polsko / Wodzisław Śląski, Polsko), 
Kopřivnice (Myszków, Polsko), Kravaře (Lubliniec, Polsko / Woźniki, Polsko), Krnov (Głubczyce, 
Polsko / Mińsk Mazowiecki, Polsko / Prudnik, Polsko), Město Albrechtice (Biała / Głubczyce / 
Komprachcice / Lubrza / Prudnik, Polsko), Nový Jičín (Świętochłowice, Polsko), Odry (Kuźnia Raci-



borska, Polsko), Opava (Katovice / Racibórz, Polsko / Zugló - Budapešť, Maďarsko / Żywiec, Pol-
sko), Orlová (Czechowice-Dziedzice, Polsko / Rydułtowy, Polsko), Osoblaha (Izbicko, Polsko), Ost-
rava (Katovice, Polsko / Miskolc, Maďarsko), Rýmařov (Ozimek, Polsko), Třinec (Bílsko-Bělá, Pol-
sko), Vendryně (Goleszów, Polsko)

Olomoucký kraj
Hranice (Konstancin-Jeziorna, Polsko / Leidschendam-Voorburg, Nizozemsko), Jeseník (Kapuvár, 
Maďarsko / Głuchołazy, Polsko / Nysa, Polsko), Lipník nad Bečvou (Zdzieszowice, Polsko / Wielicz-
ka, Polsko), Mikulovice (Głuchołazy, Polsko / Pakosławice, Polsko), Náměšť na Hané (Szczytna, Pol-
sko), Olomouc (Krakov, Polsko / Pécs, Maďarsko / Veenendaal, Nizozemsko), Prostějov (Borlänge, 
Švédsko / Środa Wielkopolska, Polsko), Přerov (Cuijk, Nizozemsko / Kedzierzyn-Kozle, Polsko / Ozi-
mek, Polsko), Šternberk (Kobiór, Polsko / Kungsbacka, Švédsko / Sajószentpéter, Maďarsko), 
Šumperk (Maarssen, Nizozemsko / Nysa, Polsko), Uničov (Lędziny, Polsko), Zlaté Hory (Głuchołazy,
Polsko / Kętrzyn, Polsko) 

Kraj Vysočina
Bystřice nad Pernštejnem (Boguchwała, Polsko / Mád, Maďarsko), Havlíčkův Brod (Brielle, Nizo-
zemsko), Chotěboř (Tiszafüred, Maďarsko), Jemnice (Reszel, Polsko), Velké Meziříčí (Vansbro, 
Švédsko) + Jihlava + Telč (UNESCO)

Jihomoravský kraj
Lodžské vojvodství (Polsko) / Utrecht (Nizozemí)

Blansko (Legnica, Polsko), Boskovice (Rawa Mazowiecka, Polsko), Brno (Debrecín, Maďarsko / Po-
znaň, Polsko / Utrecht, Nizozemsko), Břeclav (Andrychów, Polsko), Hodonín (Jasło, Polsko), Kuřim 
(Niepołomice, Polsko), Letovice (Chełmno, Polsko / Kőbánya - Budapest, Maďarsko), Mikulov 
(Tuchów, Polsko), Rosice (Rimóc, Maďarsko), Tišnov (Sulejów, Polsko), Veselí nad Moravou (Żnin, 
Polsko), Vyškov (Jarosław, Polsko), Znojmo (Strzegom, Polsko)

Zlínský kraj
Holešov (Pszczyna, Polsko / Skawina, Polsko), Kroměříž (Piekary Śląskie, Polsko), Luhačovice 
(Ustroň, Polsko), Otrokovice (Vác, Maďarsko / Zawadzkie, Polsko), Rožnov pod Radhoštěm 
(Körmend, Maďarsko / Śrem, Polsko), Uherské Hradiště (Krosno, Polsko / Sárvár, Maďarsko), 
Uherský Brod (Gierałtowice, Polsko / Naarden, Nizozemsko), Valašské Meziříčí (Gooise Meren, 
Nizozemsko / Konin, Polsko), Vsetín (Bytom, Polsko), Zlín (Chořov, Polsko / Groningen, Nizozem-
sko) + Staré Město + Velehrad



Nizozemsko



Nizozemsko je jedna ze čtyř zemí Nizozemského království (evropské Nizozemska a 3 ostrovy v Ka-
ribiku, tzv. Karibské Nizozemsko - Aruba, Curaçao, Svatý Martin) a tří malých ostrovních zemí, kte-
rá leží v severozápadní Evropě na pobřeží Severního moře. Na východě hraničí s Německem a na 
jihu s Belgií. Na rozloze 41 526 km² žije přibližně 17,3 milionu obyvatel. S hustotou zalidnění 408 
obyvatel na km² je Nizozemsko na 15. místě na světě. Skoro polovinu těchto obyvatel zahrnuje ko-
nurbace Randstad, kterou tvoří čtyři velké aglomerace – Amsterdam, Den Haag, Rotterdam a 
Utrecht. Oficiálním hlavním městem je Amsterdam. Většinu funkcí hlavního města však plní Den 
Haag, který je sídlem nizozemského krále, parlamentu a vlády. V Haagu sídlí také Mezinárodní 
soudní dvůr.

Vedle Nizozemců (či Holanďanů), kteří tvoří převážnou většinu obyvatelstva, žijí v zemi také pů-
vodní menšiny Frísů a Němců. V Nizozemsku také žijí imigranti ze stávajících a bývalých nizozem-
ských zámořských území Surinamu, Nizozemských Antil a Indonésie. Další poměrně početné jsou 
komunity přistěhovalců z Maroka, z Turecka a mnoha asijských zemí.

Nizozemsko má stejný problém jako my: názvem historická země (Čechy) je často pojmenována 
celá Česká republiku, v Nizozemsku názvem 2 z 12 provincií (Severní a Jižní Holandsko) je poj-
menováváno celé Nizozemsko. Název další nizozemské provincie, Zéland, se zase často mylně pou-
žívá pro název Nového Zélandu, který je pojmenován podle ní. A stejně jako Slezsko je rozděleno 
mezi Českou republiku a Polsko, Nizozemsko se zase dělí s Německem o Frísko, v němž žije 
společná menšina Frísové, a s Belgií o provincii Limburk (kterou má jak Nizozemsko, tak Belgie) a 
Brabant (nizozemská provincie Severní Brabantsko a belgické provincie Vlámský Brabant a Valon-
ský Brabant). V Brabantu také leží město Baarle, které je turistickou raritou mezi Nizozemskem a 
Belgií: každý jeho dům, a někdy i každý byt i část bytu, leží v jiném státě… 

Nezávislé Nizozemí (pouze severní část) bylo vyhlášeno po Osmdesátileté válce v roce 1581 Verla-
tingheho listinou a trvalo do roku 1795, kdy bylo obsazeno Francií. Ta na jeho území ustanovila v 
letech 1795–1806 Batávskou republiku a poté v letech 1806–1810 podřízené Holandské království,
které bylo až do roku 1815 připojeno k Francii. Na Vídeňském kongresu bylo v roce 1815 vyhlášeno
Spojené království Nizozemské, ke kterému patřily do roku 1830 také Belgie a Lucembursko. Po 
odtržení Belgie vzniklo současné Nizozemské království, spojené až do roku 1890 personální unií s 
Lucemburskem. Od roku 1890 existuje Nizozemsko v té podobě, jak je známe dnes.

V současnosti je Nizozemsko konstituční monarchií. Ústavním zákonem z roku 1815 byl zaveden 
systém dvoukomorového parlamentu a až do dneška se skládá nizozemská zákonodárná moc 
(Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden) z dolní (doslova Druhé: Tweede Kamer der 
Staten-Generaal) a horní komory (vlastně První: Eerste Kamer der Staten-Generaal).

Nizozemsko je světoznámé svým vodohospodářstvím. Na mnoha místech Severního moře obyva-
telé země zpevnili písečné valy a přesypy, postavili hráze a odčerpáváním vody vznikla nově zís-
kaná území, tzv. poldery. Ve 20. století byly realizovány dva rozsáhlé vodohospodářské projekty – 
Zuiderzeewerken a Deltawerken. Projekt Zuiderzeewerken (dokončen v roce 1975) spočíval ve vy-
tvoření umělého jezera IJsselmeer pomocí hráze Afsluitdijk a jeho následném částečném vysušení 
a zapoldrování. Deltawerken je systém hrází v deltě řek Rýn a Máza, který plní protipovodňovou 
ochranu podstatné části jižního Nizozemska. Tento rozsáhlý projekt byl realizován mezi lety 1953 - 
1997.

Nizozemsko se vyznačuje vysokou kvalitou života, je zařazeno na desáté místo v celosvětovém in-
dexu lidského rozvoje. Je známé svým relativně liberální postojem vůči psychoaktivním drogám, 
prostituci, eutanazii a homosexualitě. Proslulá je nizozemská malířská tradice, která má svůj počá-
tek již ve středověku. Z produktů a služeb jsou nejznámější květiny a jejich propagace v největším 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Karibsk%C3%A9_Nizozemsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsko


květinovém parku Evropy Keukenhofu a v největším aukčním trhu květin a rostlin na světě Flo-
raHolland v Aalsmeeru. Tradiční nizozemské produkty jsou: tulipány, dřeváky, různé druhy sýrů 
(goudský, edamský, leerdamský, leidenský, fríský, severoholandský a jiné) a delftský modrý por-
celán. Lidé v Nizozemsku používají velký počet jízdních kol, jejichž nejrůznější druhy včetně kol s 
elektromotory jsou v zemi také vyráběny. Rotterdamský přístav je největším přístavem v Evropě. 
Z turistických atrakcí jsou nejznámější početné větrné mlýny a městské vodní kanály, tzv. 
Grachten.
 

Výstavy

1. Kulturní dědictví UNESCO (35) 
Panelová výstava všech položek zapsaných do jednotlivých registrů světového dědictví UNESCO. 
Celkem 35 výstavních panelů (100 x 70) + jeden panel úvodní: 

- 15 x materiální a přírodní dědictví UNESCO (12 zapsaných a 3 nominovaných)

https://whc.unesco.org/en/statesparties/nl

- 4 x nemateriální dědictví UNESCO (1 zapsané a 3 nominovaná)

https://ich.unesco.org/en/state/netherlands-NL

- 16 x Paměť světa UNESCO

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/regis-
ter/access-by-region-and-country/nl/

- 1 x Světové výročí UNESCO - 

2. Česká stopa (50)
Druhá příbuzná „složka“ nizozemského národa jsou sousední Vlámové z Belgie, která byla do roku 
1830 součástí Nizozemí a Afrikánci z Jižní Afriky. Vlámský dialekt nizozemštiny pokládají Nizozemci 
za hezčí, než jejich vlastní jazyk (Vlámové mluví spisovněji a „nechrochtají“) a afrikánský za ven-
kovský (z nizozemského slova boer, sedlák, Búr, vzniklo české „buran“). V době počátku koloniza-
ce českého knížectví a království k nám nepřicházeli masově jen Němci, ale i Italové a Nizozemci. 
Město Nymburk založili Nizozemci – stejně jako slezskou obec Wilamowice, která od roku 1920 
leží v Polsku (východní Těšínsko) a obyvatelé tam dodnes mluví středověkým holandským dialek-
tem. První veřejné školy pro všechny v Nizozemské Guyaně, dnešním Surinamu, založila roku 
1735 zdejší mise Českých bratrů. 

Nizozemského původu byli/jsou předobraz Jiráskova F. L. Věka F. V. Hek, Jan Werich, televizní reži-
sér Pavel Vantuch, spisovatelé Eduard a Martin Petiškovi, a básník a herec divadla Járy Cimrmana 
František Petiška, jehož básnické příjmení Vinant pocházelo z příjmení nizozemského dědečka Wi-
nandta. Významná česká osobnost inspirovaná Nizozemskem byl básník Konstantin Biebl, který 
léta 1926 – 27 strávil v nizozemských koloniích na Jávě a Sumatře a napsal o tom svou nejznámější 
sbírku S lodí, jež dováží čaj a kávu.

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/access-by-region-and-country/nl/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/access-by-region-and-country/nl/


NIZOZEMSKÉ OSOBNOSTI

Louis Joseph Andriessen jeho skladby pravidelně hraje český orchestr Berg,

Edgar de Bruin  s manželkou Magdou de Bruin Hüblovou provozuje od roku 2003 lite-
rární agenturu Pluh. Za dobu trvání agentura zprostředkovala za-
hraniční vydání několika set českých titulů po celém světě.

Petrus Canisius / Peter 
Kanis

jeden z prvních jezuitů, organizátor téměř všech jezuitských univerzit v
Česku zejména pražské), zakladatel Klementina

Mels Crouwel  https://magazin.aktualne.cz/obrazem/nizozemske-studio-radi-jak-
vyresit-dopravni-infrastrukturu/
r~9226a5b4611411e9a049ac1f6b220ee8/

Wilken Engelbrecht  vedoucí katedry nederlandistiky v Olomouci a propagátor české kultu-
ry. Vybudoval zde samostatnou Katedru nederlandistiky a je v sou-
časné době v Česko

Desiderus Erasmus Rot-
terdamský / Gerrit Gerri-
tszoon

přívrženec českých bratří, Jeho latinsky psaná Chvála bláznovství byla 
totiž do češtiny přeložena dříve než do nizozemštiny, významná je i 
cena E. R. , kterou v roce 1986 obdržel i Václav Havel,

Annelies Marie „Anne“ 
Frank

Paměť světa UNESCO - silná česká stopa - https://cs.wikipedia.org/
wiki/Victor_Kugler + slavný americký seriál se natáčel v Praze v roce

Vincent Willem van Gogh významné dílo i v NG, mnoho akcí a výstava z úspěšného filmu Loving 
Vincent

Joris Ivens film První léta natáčen i v ČR

Richard Krajicek Narodil se v Praze , vítěz Wimbledonu a sportovec Nizozemska roku 
1996 - českého původu – https://www.denik.cz/tenis/grandslamovy-
sampion-krajicek-v-soucasne-ere-bych-wimbledon-nevyhral-
20180731.html

Hans Krijt  nizozemský student FAMU, režisér, spisovatel, překladatel a propagá-
tor české kultury společně se svojí ženou Olgou Fuchsovou

Johan Meijer vydal album s písněmi J. Nohavici a připravuje i moravské lidové písně

Kees Merks přední nizozemský bohemista

Harry Kurt Victor Mulisch otec pocházel z Čech – Jablonec nad Nisou

Multatuli /  Eduard 
Douwes Dekker

a jeho nejslavnější holandský román Max Havelaar, četné překlady 
jeho děl v ČR

André Rieu několikrát vystupoval v Praze, nejbližší koncert bude i v roce 2022

Jan van Steenbergen lingvista, tvůrce mnoha zonálních jazyků a iniciátor a autor interslavic

Anna Maria van Schur-
man

korespondovala s řadou významných žen, mj. s českou královnou Alž-
bětou Stuartovnou nebo švédskou královnou Kristýnou I., přičemž čas-
tým námětem byl právě problém vzdělávání žen

Max van der Stoel ministr zahraničních věcí a první západní politik, který uznal Chartu 77, 
má pomník v Praze

Gerard van Swieten Nizozemec, dvorní lékař Marie Terezie, organizátor císařské knihovny 
ve Vídni a spoluorganizátor první vědecké společnosti v Olomouci zá-
roveň první vědecké společnosti v Rakousku

Adriaen de Vries dvorní malíř a architekt Rudolfa II. - https://cs.wikipedia.org/wiki/Adri-



an_de_Vries, který tvořil výzdobu Valdštejnské zahrady, současného 
sídla Senátu ČR

Hugo Maria de Vries vytvořil koncept genu, znovu objevil Mendelovy zákony dědičnosti a 
zavedl pojem mutace pro vysvětlení evoluce

ČESKÉ OSOBNOSTI

Tomáš Baťa založil vesničku Batadorp (založen 1921), v současnosti poslední 
baťovský satelit v Evropě

Jana Beranová česká básnířka Rotterdamu

Zdeněk Dittrich exulant, předseda československého exilu (různých organizací) v Nizo-
zemsku, zakladatel katedry východoevropských dějin v Utrechtu a pří-
tel Václava Havla, otec pozdějšího nizozemského ministra a vicepremi-
éra Borise Dittricha

Adéla Elbel je česká nederlandistka a překladatelka z nizozemštiny, zpěvačka, per-
formerka, textařka, herečka

František Fadrhonc spolutvůrce totálního fotbalu, trenér národního mužstava Nizozemí 
(1970 - 1974), rodák z Nymburku (1914)

Fridrich Falcký zimní český král, vnuk Viliama Oranžského, po odchodu z Čech do Haa-
gu zde měl rozsáhlý český dvůr

Josef Fanta  na počátku 60. let 20. století připravoval vyhlášení Krkonošského ná-
rodního parku a pak byl náměstkem ředitele Správy parku. Po roce 
1968 pracoval jako dělník a v roce 1977 emigroval do Nizozemska. Pra-
coval v nizozemském Institutu pro výzkum lesa a krajiny a později na 
univerzitě v Amsterodamu a ve Wageningenu. S nadací FACE spolupra-
coval při obnově lesů v Krkonoších v 90. letech.

Emil Filla v emigraci žil delší dobu v Nizozemsku

Ivan Gaďourek  světově uznávaný profesor sociologie a autor knihy Cestou Komenské-
ho. Vzpomínky z mládí účastníka třetího odboje. v roce 1948 emigroval
do Holandska; spoluzakládal Czechoslovak Foreign Institute in Exile, byl
členem zastupitelstva Rady Svobodného Československa; Ivan Gaďou-
rek patří ke spoluzakladatelům Mezinárodního politologického ústavu 
Masarykovy univerzity + držitel vysokého nizozemského řádu (čestný 
občan Veselí nad Moravou

Mgr. Veronika ter Harm-
sel (Havlíková), Ph.D.

 tlumočila setkání nejvyšších soudců Nizozemska a ČR, setkání ombud-
smanů a jiná jednání na nejvyšší úrovni, se specializuje na překlad ná-
ročných právnických textů (pro IKSP přeložila nizozemský Trestní záko-
ník). Také básnířka a úspěšná překladatelka a propagátorka ...

Jaroslav Hutka  emigroval do Nizozemska (https://nazory.aktualne.cz/komentare/ho-
landane

František Kalda zakladatel nederlandistiky v ČR

Radslav ml. Kinský ze 
Vchnynic a Tetova

vědec, vysoce postavený  voják jak v Čechách, tak v Nizozemsku, or-
ganizátor první nadace pro české exulanty

Jan Ámos Komenský studoval zde,  4 x  pobýval a také zde zemřel

Jiří Kylián  zakladatel nizozemského národního baletu



T.G.Masaryk základy a idee vzniku Československa vznikaly v Rotterdamu (pamětní 
deska) + Rytíř nizozemského království

Karel Robmhap ze Suché https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Rabenhaupt. V ČR málo zná-
mý, ale pro Nizozemsko zcela významný Čech, který zachránil sever 
Nizozemska v r. 1672

Mirka van Gils Slavíková úspěšná česká cukrářka žijící v Nizozemsku

Bořek Šípek přítel Václava Havla, který byl jak v Nizozemsku, tak v ČR významným 
architektem a designerem

František Škroup uvedl zde operu Mořský géz a zemřel v Rotterdammu

Charlotte Urbanová malířka, sběratelka a první iniciátor nizozemsko-českých diploma-
tických styků

Otakar Votoček český filmař významně působící v Nizozemsku

Součástí výstavy a prezentace budou i panely o aktivitách krajanských spolků i historii a sou-
časnosti aktivních partnerských vztahů měst a regionů

Doprovodné akce
vernisáže, derniéry, doplňkové výstavy, přednášky, besedy, ochutnávky, koncerty, čtení a projekce.

1. Meijer zingt – KOMEET (koncert)
vystoupení zpěváka Johana Meijera společně s violonistou Josem Koningem , který v roce 2020 
vydal album MEIJER ZINGT JAROMÍR NOHAVICA – KOMEET s 16 písněmi Jarka Nohavici a zpívané 
v nizozemštině. Tu a tam do nich Meijer zpívá některé fráze česky.

V poslední době se intenzivně učí česky a je připraven zpívat i lidové písně. „Proč zrovna čeština? 

Co poutá německo-nizozemského zpěváka k této zemi? Můj otec začal vedle své práce kalvinis-

tického pastora studovat slovanské jazyky. Jeho hlavním oborem byla ruština, češtinu si vybral 

jako vedlejší jazyk,“ vysvětlil Meijer. „Později jsem získal jeho česko-německý slovník ze třicátých 

let. Vždy jsem se také cítil velmi spjat s Václavem Havlem, a to nejen proto, že mám narozeniny 

ve stejný den. Jeho smýšlení je mi velmi blízké, například že svou zemi můžeš milovat jen tehdy, 

když miluješ všechny země. Tohle motto by mělo být součástí evropské tradice. Naštěstí je 

mnoho Evropanů, kteří to cítí stejně,“ dodal.

2. Magické Holandsko (výstava)
výstava fotografii Nizozemska fotografa Daniela Řeřichy, fotografa ze Severních Čech z Holandska 
(Nizozemí). „ Holandsko, země tulipánů, větrných mlýnů, vodních kanálů, sýrů, nekonečných kvě-

tinových polí, dřeváků, jízdních kol a nevšední architektury. Správný název této velice rozmanité 

a zajímavá země ležící v severozápadní Evropě je Nizozemsko. Většina jeho území je doslova pro-

tkána vodními kanály a více jak čtvrtina celého Holandska leží pod úrovní moře. Nejvíce mě v 

rovinatém Severním Holandsku zaujaly větrné mlýny v Zaanse Schans, magický Amsterdam 

protkaný kanály (grachty), klidné uličky Alkmaaru se slavnými sýrovými trhy a na jaře neko-

nečné lány tulipánů všech možných barev a tvarů. Samotnou kapitolou je moderní holandská ar-

chitektura, která je zajímavým kontrastem pro malebný a klidný venkov.“ www.danielrericha.cz 

http://www.danielrericha.cz/


3. S láskou Vincent (výstava)
Výstava obrazů, které jsou zároveň originálními filmovými záběry z prvního malířského animované-
ho filmu na světě S láskou Vincent (Loving Vincent). Polská režisérka a kritička umění Dorota Ko-
biela, ve spolupráci s britským producentem Hughem Welchman, natočila totiž první film vytvořen
jen z olejomaleb Van Gogha. Autorka vyprávěla životní příběh umělce výhradně prostřednictvím 
jeho děl. Na každé si povolala přes 100-člennou skupinu výtvarníků, aby ho prekreslili do dyna-
mické podoby. Výsledkem je 12 olejomaleb za sekundu a dohromady 62 450 ručně kreslených ob-
rázků, které splynuly do dlouhometrážních filmu.

4. Na cestě kolem světa (výstava)
Růžena Charlotta Urbanová (1888 Pavlíkov – 1978 Haag), malířka, spisovatelka a novinářka, byla 
pozoruhodnou, moderně smýšlející a samostatnou ženou. Z rodného Pavlíkova odešla s rodinou v 
dívčích letech. Svůj dospělý život dělila mezi Haag, Brusel a zejména Paříž, stále však udržovala čilý 
kontakt s Československem a v zahraničí jej propagovala svými aktivitami. Cestovala však i do 
mnoha dalších zemí. Po roce 1948, kdy v Československu přišla o majetek a nemohla se již vracet, 
ani zde publikovat či vystavovat, žila trvale v Paříži. Posledním útočištěm se jí stal holandský Haag, 
kde zemřela v osamění. Zůstalo po ní obsáhlé dílo malířské, které je však až na malé výjimky ne-
zvěstné, a v Náprstkově muzeu v Praze také velmi cenná etnografická sbírka a archiv. Původ sbírky 
je z Tichomoří a Indonésii, kde Urbanová strávila dlouhé měsíce mezi místními obyvateli, a kde 
byla také v japonském zajetí během II. sv. války. Z cesty se dochovalo i množství unikátních foto-
grafií, které mezi tamním obyvatelstvem Urbanová sama pořídila. Dnes je její jméno téměř zapo-
menuto. Výstava fotografií a artefaktů ve spolupráci s Náprstkovým muzeem v Praze.

Města (plán dle krajů)
04. - DUBEN  Uherský Brod +  Valašské Meziříčí  ZK
05. - KVĚTEN  Brno   JMK
06. - ČERVEN  Hradec Králové + Dobruška  KHK
07. - ČERVENEC Hranice  + Olomouc + Šumperk  OK
08. - SRPEN  Pardubice +  Žamberk Pardubický kraj
08. - SRPEN  Havlíčkův Brod + Telč  Vysočina
09. - ZÁŘÍ  Teplice + Most  Ústecký kraj
10. - ŘÍJEN  Nepomuk + Sušice  Plzeňský kraj
11. - LISTOPAD Liberec + Frýdlant  LK
12. - PROSINEC Praha 5 + Kutná Hora  SČK
12. - PROSINEC Fulnek +  Ostrava  MSK

Podpora a spolupráce
Velvyslanectví Nizozemského království v Praze, České centrum Rotterdam, Národní komise UNE-
SCO Nizozemska, partnerská města a kraje, nizozemští bohemisté, společnost NE-BE, Nadace Ko-
menského muzea v Naardenu, České kořeny, Náprstkovo muzeum Praha, vydavatelství PLUH, 
katedry nederlandistiky Praha + Brno + Olomouc… (poradci - Jan Jongepier a Wilken Enbelbrecht)



Maďarsko 



Maďarsko (maďarsky Magyarország, v letech 1989–2011 plným názvem Maďarská republika, s 
účinností od 1. ledna 2012 byl název Maďarská republika nahrazen názvem Maďarsko) hraničí s 
Rakouskem (366 km) a Slovinskem (102 km) na západě, s Chorvatskem (329 km) a Srbskem (151 
km) na jihu, s Rumunskem (443 km) a Ukrajinou (103 km) na východě a se Slovenskem (677 km) na
severu. Maďarsko je členem OSN, NATO, OECD, WTO, Rady Evropy, EU, Schengenského prostoru a
Visegrádské skupiny. Maďarsko je mnoha lidmi vnímáno jako země lázní, vína, ostrých jídel a spe-
cifického jazyka. Dnešní tvář Maďarska vznikla kombinací mnoha vlivů, jak z původního domova 
Maďarů, tak nejrůznějších vlivů evropských, a to jak z oblastí západních, více však z oblastí na 
jihovýchod od země, zvláště pak během doby, kdy byla značná část Uherska obsazena Osmanskou 
říší. Asi nejtypičtějším znakem původu Maďarů je jejich jazyk. Maďarština, která patří k ugrofinské 
jazykové skupině, je vzdáleně příbuzná několika jazykům, kterými se mluví na severu a severový-
chodě Evropy (finština, estonština, komi). Nejpodobnější jazyky se dochovaly ve zbytcích v ruském 
Chantymansijském autonomním okruhu na západní Sibiři. Maďaři, vedení Arpádem, přišli do Ev-
ropy koncem 9. století. Od té doby jsou Maďaři a jejich země nedílnou součástí Evropy. Novodobé 
dějiny Maďarska jsou těsně spjaty s českými, slovenskými, rakouskými i balkánskými dějinami.

Z hlediska česko-maďarských historických vztahů jsou významné - cesta sv. Vojtěcha do Uher v 
roce 995, maďarští studenti na Karlově univerzitě, Tomáš a Valentýn, kteří inspirováni husitským 
učením překládali Písmo svaté do maďarštiny, cesty českých humanistů na budínský královský 
dvůr, kde Matyáš Korvín vybudoval významné kulturní centrum tehdejší Evropy, vztah Jana Ámose 
Komenského k Maďarům a postoj reformované církve maďarské, která po Tolerančním patentu 
pomáhala tuto církev v Čechách znovu vybudovat. Nemůže chybět ani spojenec českých stavů Gá-
bor Bethlen či Ferenc Rákóczi II., který delší dobu pobýval v Praze i v Jindřichově Hradci atd.

Naopak Maďaři se poměrně záhy po vzniku Československa objevili i v českých zemích a především
v Praze. Lákalo je sem nejen to, že šlo o centrum politického a duchovního života (maďarští poslan-
ci v parlamentu i maďarští intelektuálové, kteří se podíleli na vydávání maďarských časopisů v 
Praze, tvořili spolu s organizovanými vysokoškolskými studenty vynikající podhoubí pro vznik svěží-
ho duchovního klimatu), ale vedly je i důvody existenční, ba někteří ve zdejších nepochybně demo-
kratičtějších podmínkách (než jaké panovaly třeba právě v tehdejším Maďarsku) dokonce našli na 
nějakou dobu útočiště.

Dnešní Maďarsko je pouze část historického Uherska. Přes dvě třetiny území Uherského království 
totiž bylo po první světové válce v důsledku Trianonské mírové smlouvy připojeno k sousedním 
státům, většinou nově vzniklým. Zbytkové Uhersko je od té doby v českém a slovenském prostředí 
nově nazýváno jako Maďarsko, v chorvatském, bosenském a srbském Ugarska/Угарска a 
Mađarska/Мађарска a v slovinském Ogrska a Madžarska (jiné jazyky včetně maďarštiny tyto po-
jmy nerozlišují), po určitou dobu po první světové válce se např. v denním tisku používal také para-
lelní název Maďarie. 

Významné události českých vztahů

1001 - Štěpán přijímá od papeže Silvestra II. královskou korunu, kterou mu z Říma přivezl 
pannonhalmský biskup Anastasius. Ten přišel do Uher z břevnovského kláštera spolu s misií sv. 
Vojtěcha

1001 - arcibiskupství ostřihomské je zasvěceno sv. Vojtěchovi a sv. Vítu

1046-60 - panování Ondřeje I., který do benediktinsko-baziliánského kláštera ve Visegrádu přijal 
slovanské mnichy ze Sázavy v čele se synovcem sv. Prokopa opatem Vítem (poté, co je vyhnal čes-
ký kníže Spytihněv)



13. stol. - sv. Anežka Česká je dcerou Přemysla Otakara I. a Konstancie z rodu Arpádovců

1261 - Přemysl Otakar II. si bere za ženu Bélovu vnučku Kunhutu

15. stol. - v Uhrách se projevuje vliv reforem mistra Jana Husa, též v pravopisu

24.4.1422 - Zlatá bula Ondřeje II. byl závažný dokument pro vývoj středověkého uherského státu. 
Listinu vydal uherský král Ondřej II. dne 24. dubna 1222 ve Stoličném Bělehradě. V ní bylo vyme-
zeno osobní postavení jednotlivých kategorií svobodného obyvatelstva, jejich majetkové poměry, 
politická práva a povinnosti a vztah k panovníkovi. Král se zavázal, že bude zachovávat svobodu 
všech lidí urozeného původu, nepotrestá žádného šlechtice bez řádného soudního řízení a pře-
devším bude každým rokem svolávat sněm s účastí vyšší i nižší šlechty a respektovat jeho roz-
hodnutí. Dále bula uzákonila nezcizitelnost a nezdanitelnost majetku aristokracie a zaručila ze-
manům práva královských služebníků. Oba šlechtické stavy byly stejně jako duchovenstvo osvobo-
zeny od placení daní.

1458 - na uherský trůn usedá Matyáš Korvín. Jiří z Poděbrad sjednal s uherskými stavy sňatek své 
dcery Alžběty s Matyášem a měl podíl na jeho převzetí moci (Alžběta r.1464 umírá, je pohřbena na
Budínském hradě).

1469 - Matyáš byl Jiřím obklíčen, slíbil, že zanechá nepřátelství, ale ještě téhož roku se nechal zvo-
lit českými katolickými stavy českým králem. Obsadil Moravu, Slezsko a Lužici a ještě po smrti Jiřího
z Poděbrad soupeřil s jeho nástupcem Vladislavem Jagellonským

1490- uherská šlechta zvolila uherským králem českého krále Vladislava II. Jagellonského

1527 - uherským králem korunován český král Ferdinand I. Habsburský

1608 - uherský místodržící kníže Matyáš získal na Rudolfovi II. královskou korunu Uher, když vytáhl
s uherskou, rakouskou a moravskou šlechtou na Prahu. Matyáš II. byl pak korunován uherským 
králem

1619 - na stranu českých stavů se v povstání proti Habsburkům postavil sedmihradský kníže a 
kníže Uher Gábor Bethlen, socha i s nápisem v Budapešti

1620-40 pobělohorští exulanti se usazují mj. v Uhrách

1650-54 Jan Amos Komenský významně působí v Sárospataku (Blatný potok) v dnešním severový-
chodním Maďarsku – vznikla zde mj. díla Orbis pictus a Schola ludus

1711-40 panování císaře Karla VI., který byl i uherským králem – na území Uher prchají před ná-
boženským útlakem poddaní z českých zemí, zejména z východní Moravy

1781 - v Čechách a na Moravě je vydán toleranční patent, na pomoc při obnově reformačních 
církví přicházejí do českých zemí kazatelé z Uher

1918 vznikají dvě nezávislé republiky - Československá a Maďarská

1918 česká vojska obsazují Slovensko a Podkarpatskou Rus

1919 vznik komunistické Maďarské republiky rad, postup její armády byl zastaven společnou 
ofenzívou československých, rumunských a jugoslávských vojsk

1920 mírová smlouva z Trianonu stanovila, že Maďarsko ztratí 71,5% území bývalých Uher, 
včetně částí dnešního Slovenska

1989 v červnu začíná jednání maďarské demokratické opozice se socialistickou vládou



1989 v říjnu je uprchlíkům z NDR povolen přechod přes maďarské území do Rakouska; je vyhláše-
na demokratická Maďarská republika

1991 Maďarsko spolu s Československem a Polskem uzavírá smlouvu o přidružení k EU; vzniká 
visegrádská spolupráce mezi těmito třemi zeměmi

1993 k visegrádské spolupráci se přihlašuje i samostatná Česká a Slovenská republika

1999 - Maďarsko společně s Českou republikou a Polskem vstupuje do NATO

2004 - Maďarsko se spolu s visegrádskými partnery stává členem EU

Výstavy

1. Kulturní dědictví UNESCO (36)
Panelová výstava všech položek zapsaných do jednotlivých registrů světového dědictví UNESCO. 
Celkem 36 výstavních panelů (100 x 70) + jeden panel úvodní: 

- 18 x materiální a přírodní dědictví UNESCO (8 zapsaných a 10 nominovaných)

https://whc.unesco.org/en/statesparties/hu

- 9 x nemateriální dědictví UNESCO (6 zapsané a 3 nominovaná)

https://ich.unesco.org/en/state/hungary-HU

- 7 x Paměť světa UNESCO

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/regis-
ter/access-by-region-and-country/hu/

- 2 x Světové výročí UNESCO (János Bolyai, Vilma Hugonnai)

2. Česká stopa (45)
Jako Maďar by mohl být jmenován i sám Jan Amos Komenský, vlastním jménem se jmenoval Jan 
Szeges a jeho předkové byli maďarského původu. První výraznou naší osobností, která by měla být 
jmenována, byl Pavel Josef Šafařík, který strávil léta 1819 – 1833 v maďarském (dnes srbském) 
Novém Sadu, tehdy Újvidék. Ján Kollár byl 30 let knězem v Budapešti. Rumunsko-maďarského pů-
vodu byl český vzdorokrál, zeť Jiřího z Poděbrad, Matyáš Korvín z rodu Hunyady. Maďarka byla 
také manželka Přemysla Otakara II. Kunhuta (známá pro svůj pozdější poměr s Jindřichem z Lipé). 
Chorvatsko-maďarský národní hrdina Mikuláš Šubić Zrinský byl švagrem Petra Voka, který si vzal 
jeho sestru Evu z Rožmberka. Padl v legendární bitvě s Turky u Szigetu (jedno z pláten Muchovy 
Slovanské epopeje) a jeho syna Jana vychoval Petr Vok a určil ho svým dědicem. Jeho vnuk Mikuláš
Zrinský byl zakladatelem jak maďarské tak chorvatské literatury. Velitelem jednotek, které roku 
1920 obsadily jižní Slovensko a nastolily tam Slovenskou republiku rad byl pozdější ministr kultury 
MLR a historik i marxistický teoretik György Lukács. Inscenace hry maďarské dramatika Istvána 
Órkény Kočičí hra v režii Gábora Székély v národním divadle v roce 1974, v hlavní roli s danou 
Medřickou, je pokládána za nejoblíbenější inscenaci na českém jevišti vůbec. Výstava představí asi 
45 nejvýznamnějších maďarských i českých osobností. Maďarsko má velké množství slavných 
osobností, ale do konečného seznamu vybereme jen menší část – klíčem pro výběr bude aktuální 
výročí, výročí UNESCO a především významná česká či maďarská stopa (pobyt, inspirace, tvorba, 
spolupráce, původ ...).



MAĎARSKÉ OSOBNOSTI

Béla Bartók  / Béla
Viktor János Bar-
tók

žil v Bratislavě, sbíral slovenské lidové písně a mnohokrát vystoupil v Praze s 
Českou filharmonií),

Gábor Bethlén / 
Gabriel Betlen

protihabsburské povstání na Slovensku i na Moravě a podpora českých stavů),

János Bolyai výročí UNESCO – byl jako voják v Olomouci

Robert Capa / 
Endre Friedmann

maminka pochází z Velkých Kapušan, v ČR měl výstavu i vyšla kniha...

Borbála Dobozy maďarská cembalistka s vřelým vztahem k české hudbě od dob studií. Několik 
let strávila v Praze jako žákyně světově proslulé cembalistky Prof. Zuzany Rů-
žičkové a naučila se výborně česky. Od těch dob českou hudbu uvádí velice 
často a zejména Jiří Antonín Benda se pro ni stal zásadním autorem

Jánosz Esterházy kontroverzní člen maďarské menšiny v Československu, umírá na Mírově v ČR,

Evžen Gál  Jeho rodiče pocházeli z venkova, z maďarské menšiny na Slovensku, část rodi-
ny žila v Maďarsku, vzdáleném pouhých dvacet kilometrů, mnoho let vyučoval
praktický jazyk v kurzech Maďarského kulturního střediska, vyučoval lingvis-
tiku a později výlučně moderní maďarskou literaturu, které se věnuje dodnes. 
V devadesátých letech tlumočil prezidentovi Václavu Havlovi při oficiálních i 
neoficiálních příležitostech. Na šest let se stal ředitelem Českého centra v 
Budapešti.  V roce 2009 obdržel ocenění Pro Cultura Hungarica za propagaci 
maďarské kultury v ČR.

Artúr Görgey narozen v Kežmarku, studoval v Praze

Mihály Károlyi první a jediný maďarský prezident, blízký přítel Masaryka i Beneše s velký 
bojovník za práva maďarské menšiny v ČR v letech 1945-1948

Ferenc Kazinczy byl vězněn v Brně

Koestler Arthur / 
Artúr Kösztler

rodina jeho matky pocházela z Prahy

Matyáš I. Hunyadi 
– Korvín

český a moravský král

Franz (Ferenc) Le-
hár

slavný skladatel s moravskými kořeny a narodil se v Komárně, studoval v Praze
a pracoval na Slovensku

Ferenc Liszt mnohokrát pobýval v Čechách, Praha, Brno, Teplice, Hradec nad Moravicí – 
byl také slovenského původu a byl také žákem Antonína Rejchy

László Moholy-
Nagy

jeho první žena pocházela z Prahy – Lucie Schulzová

Istvan Örkény autor Kočičí hry, jedné z nejúspěšnějších inscenací v ND Praha



Tamás Pécsi a Bá-
lint Újlaki

studenti z Prahy a autoři první maďarský překlad bible – Husitská bible

Sandor Petőfi / 
Alexander Pet-
rovič

slovenského původu a maminka mluvila česky - Hrůzová

Joseph (Józseph) 
Pulitzer

jeho předkové žili v ghettu v Polici na Moravě -odtud také německé příjmení 
Pulitzer

František II. Rákó-
czi / II. Rákóczi Fe-
renc

studoval v Praze a Jindřichově Hradci

Ernö Rubik Tatínek se narodil v Piešťanech a zde i žil, jeho kostka je velmi populární v ČR

George Soros podporoval Chartu 77, ale i další organizace po roce 1990

István Szabó host LFŠ a herec Menzlova filmu Obsluhoval jsme anglického krále

Svatý Štěpán I. 
Uherský / Szent Is-
tván

pokřtěn sv. Vojtěchem, má kostel v Brumově-Bylnici

Béla Tarr host LFŠ

Kálmán Tihanyi Paměť světa UNESCO – narodil se na Slovensku, studoval v Bratislavě. Histo-
ricky první návrhy ploché obrazovky na principu plazmové technologie před-
stavil roku 1936 právě tento maďarský fyzik a vynálezce, inženýr Kálmán 
Tihanyi (1897 – 1947)

György Varga  maďarský překladatel, spisovatel a bývaly velvyslanec v Praze.

Victor Vasarely / 
Vásárhelyi Győző

vyrůstal v Piešťanech a v ČR má četné výstavy

Ottó Zachár  předseda spolku a držitel českého vyznamenání Gratias Agit

ČESKÉ OSOBNOSTI

Dana Gálová Překladatelské činnosti se věnovala od roku 1985. Překládala z maďarštiny od-
borné texty pro Úřad vlády, ministerstva, parlamentní výbory apod. Mimo to 
vydávala beletristické a esejistické překlady například knih Pétera Ester-
házyho, Imreho Kertésze, Istvána Bibó. V roce 2005 získala tvůrčí cenu Obce 
překladatelů za Zpověď Sándora Máraiho. Roku 2009 pak získala cenu Magne-
sia Litera za překlad knihy Deníky téhož autora. Maďarský prezident jí v roce 
2006 udělil Důstojnický kříž Řádu Maďarské republiky za zásluhy

Jaroslav Hašek  pomník v Balatonfüredu, Na počest českého spisovatele, publicisty a novináře
Jaroslava Haška

Bohumil Hrabal  Pamětní deska Bohumila Hrabala v Budapešti. Dne 6. března 2016 se konalo 
odhalení pamětné desky spisovateli Bohumilu Hrabalovi. Deska zdobí zeď 



pivnice „Hrabal“ na Rákócziho ulici 11, jedné z hlavních tříd Budapešti.  Spi-
sovatel Bohumil Hrabal je v Maďarsku velmi známý a oblíbený. Také odhalení 
této pamětné desky je dalším projevem obdivu a úcty Maďarů k jeho osobě.

Jan Hus  Dům husitů v obci Gönc. Původně německá obec Künzelsdorf, později Gönc 
byla založena v 13. století, jako farář zde způsobil Gáspár Károli, první překla-
datel Bible do maďarštiny. Dům Husitů (Huszita ház, Gönc, Kossuth utca 85.) 
postavili stoupenci Jana Husa v 15. století.

Jan Kadár narodil se v Budapešti a pak působil v ČR

Csongor Kassai (* 
24. srpna 1972 
Kráľovský Chlmec)

 je slovenský herec maďarského původu, člen Radošinského naivného divadla. 
V České republice je známý především díky filmové roli žida Davida Wienera 
ve filmu Jana Hřebejka Musíme si pomáhat, postavu Lucifera ztvárnil v českém
pohádkovém filmu Čert ví proč.

Jan Amos Ko-
menský

 V Sárospataku působil Jan Amos Komenský, který zde napsal své knihy Orbis 
Pictus a Škola hrou. Komenský sem přijel v roce 1651 na pozvání uherského 
knížete Györgye Rákócziho s cílem provést reformu školství na jeho dvoře. Na 
jeho počest je v Sárospataku k vidění jeho socha i několik pamětních desek. .

Tivadar Kosztka 
Csontváry

Slavný maďarský malíř se narodil v Sabinově a má české kořeny – https://
svitavsky.denik.cz/kultura_region/jak-to-bylo-s-rodinou-malire-t-m-
kosztky20100214.html

Jiří Menzel  úspěšně režíroval v maďarských divadlech, ale i hrál i v maďarských filmech

Milan Navrátil  rozhlasový redaktor, překladatel z maďarštiny, němčiny a ruštiny

Božena Němcová  Pobyt české spisovatelky v Uhrách připomíná od prosince 2013 pamětní 
deska v Miskolci. O její vyhotovení se zasloužili tamní rodák učitel Béla Havasi 
a sdružení Kruh přátel Bohemia. Spisovatelka své postřehy z Uher shrnula v 
dopisech z roku 1851, které vyšly pod titulem Miskolci levelek (v maďarštině 
poprvé byly vydány v roce 1963 a následně za podpory místního muzea Ottó 
Hermana v roce 2014). Mezi oblíbená místa spisovatelky patřily Diósgyőr a 
Lillafüred, které se nachází v nedalekém okolí Miskolce

Jan Nepomucký  na území Maďarska se vyskytuje značné množství soch (asi 20) věnované Janu
Nepomuckému. Nejstarší z těchto soch z roku 1705 je k vidění v městě Szé-
kesfehérváru na náměstí svatého Sebastiana (Szent Sebestyén tér). Tato socha
je významná i s tím, že je druhou nejstarší sochou na světě věnovanou tomuto
světci po pražské soše Jana Nepomuckého z roku 1638. Další známé sochy 
tohoto světce jsou v Maďarsku k vidění například v městech: Gödöllő, Szabad-
ság tér (v parku zámku), Budapešt

Kateřina Pošová  překladatelka, tlumočnice, duše Maďarského kulturního střediska

Petr Rakos  Roku 1991 byl v Segedíně zvolen předsedou Mezinárodní společnosti pro ma-
ďarskou filologii. Podílel se na propagaci maďarské literatury v Československu
a v České republice. Byl spoluzakladatelem Sdružení pro česko

Robert Svoboda  bohemista a hungarista, tlumočník a překladatel, publicista, redaktor, absol-



vent Karlovy Univerzity v Praze (maďarština)

Anna Valentová překladatelka z maďarštiny a držitelka maďarské ceny

 Součástí výstavy a prezentace budou i panely o aktivitách krajanských spolků i historii a sou-
časnosti aktivních partnerských vztahů měst a regionů (Maďarský institut, České centrum, Svaz 
Maďarů v ČR, Bohemia

Doprovodné akce 
Vernisáže, derniéry, doplňkové výstavy, přednášky, besedy, ochutnávky, koncerty, čtení a projek-
ce. K výběru vhodných doprovodných akcí budou jednotlivá města mít : 

1. Borbála Dobozy (koncert)
 maďarská cembalistka s vřelým vztahem k české hudbě od dob studií. Několik let strávila v Praze 
jako žákyně světově proslulé cembalistky Prof. Zuzany Růžičkové a naučila se výborně česky. Od 
těch dob českou hudbu uvádí velice často a zejména Jiří Antonín Benda se pro ni stal zásadním au-
torem. Koncertovala v celé Evropě i v USA, nahrála řadu rozhlasových, televizních i CD-nahrávek, z 
nichž její první album (Gottlieb Muffat: Componimentimusicali per il Cembalo) získala v roce 1992 
v Hamburku Cenu německých kritiků (Preis der Deutschen Schallplattenkritik). V roce 2011 jí bylo 
uděleno nejvyšší maďarské hudební vyznamenání, Lisztova cena, a v roce 2012 byla vyznamenána 
Řádem kříže. V roce 2019 se stala řádnou členkou Maďarské akademie věd. Koncert připravujeme 
ve spolupráci s houslistou Jaroslavem Šonským (žije ve Švédsku). https://www.dobozyborba-
la.hu/

2. Fotografie z kraje písku (výstava)
V roce 1995 odjel slavný český fotograf Jindřich Štreit do Maďarska do kraje Puszty, který ho nato-
lik okouzlil, že se tam vracel s přestávkami pravidelně dalších pět let. Většinou staří lidé tam žijí v 
osamělých obydlích zvaných tanje a soubor byl o životě a smrti. 

3. Očima, srdcem, objektivem (výstava)
tradiční každoroční výstava prostějovských a maďarských fotografů, které zahajuje na zámku v 
Plumlově, doplněná výstavou maďarských fotografií krajiny a památek

4. Nyitnikék (lidové tance)
Soubor lidového tance Nyitnikék jenž funguje v rámci pražského Studentského kroužku Endre 
Adyho (Ady Endre Diákkör – AED), a Svazu maďarů žijících v Českých zemích vznikl v únoru 2003 a 
má zhruba dvacet stálých členů, které tvoří většinou maďarští studenti ze Slovenska a absolventi, 
kteří se usadili v Praze. Historie souboru ovšem sahá až do roku 1975. Dnešní soubor Nyitnikék je 
pokračovatelem tradičního souboru lidového tance, jenž působil v rámci Studentského kroužku 
Endre Adyho téměř nepřetržitě od sedmdesátých let až do roku 1996, kdy pro nedostatek nových 



členů zanikl. Cílem vzniku a další činnosti souboru je – podobně jako u jeho předchůdce – pře-
devším zachování a předávání tradic lidového tance a lidové hudby, jejich prezentace a populariza-
ce mezi Maďary v Českých zemích, neboť, jak je všeobecně známým faktem, síla lidových tradic v 
posledních letech v důsledku převratných společenských změn slábne. Někdejší společenské rituá-
ly se dostávají na úroveň rodinných zvyků a tradiční kultura se stává exotickým světem, jenž je sku-
tečně znám pouze odborníkům z oblasti etnografie. Představit a zachovat část tradičního světa 
reprezentovanou lidovým tancem a hudbou mohou pomoci právě soubory lidového tance.

Města (plán)
04. - DUBEN  Dobruška  KHK
05. - KVĚTEN  Teplice + Lovosice  Ústecký kraj
06.- ČERVEN  Fulnek  + Ostrava  MSK
06.- ČERVEN  Bystřice nad Pernštejnem  Vysočina
07. - ČERVENEC Brno  JMK
08. - SRPEN  Jirkov + Karlovy Vary  KV
08. - SRPEN  Sušice + Dobřany (22.8. )  Plzeňský kraj
09. - ZÁŘÍ  Uherský Brod  ZK
11. - LISTOPAD  Kutná Hora +  Praha 5  SČK
11. - LISTOPAD  Olomouc  + Šternberk  OK
12. - PROSINEC  Žamberk  Pardubický kraj
12. - PROSINEC  Turnov + Liberec  LK

Podpora a spolupráce
Velvyslanectví Maďarska v Praze, Maďarský institut Praha, Svaz Maďarů žijících v českých zemích a 
další organizace maďarské menšiny v ČR, České centrum Budapešť, Národní komise UNESCO Ma-
ďarska, partnerská města a kraje, maďarští bohemisté, České kořeny, FAFEDIK Brno, katedry 
hungaristiky Praha + Brno + Olomouc… (poradci Evžen Gál a Tatiana Notinová)



Polsko



Polsko (polsky Polska), plným názvem Polská republika, hraničí s Německem na západě, s Českem a
Slovenskem na jihu, s Běloruskem a Ukrajinou na východě a s Litvou a Ruskem (Kaliningradská ob-
last) na severu. Ze severu má Polsko přístup k Baltskému moři se 770 km pobřeží. Počátky polské-
ho státu a jeho christianizace sahají do 10. století. Polské království, které roku 1569 prohloubilo 
unii s Litvou, bylo jedním z mocných evropských států, a však zaniklo v trojím dělení Polska (1772–
1795). Roku 1918 bylo Polsko obnoveno jako republika. Po 2. světové válce, která zemi těžce po-
stihla, bylo Polsko do roku 1989 součástí Východního bloku. Současné Polsko je s 38 miliony obyva-
tel osmý nejlidnatější stát Evropy. Oproti minulým dobám však tvoří po roce 1945 naprostou větši-
nu Poláci, nábožensky římští katolíci. Největší koncentrace obyvatelstva a průmyslu je v Horním 
Slezsku. Hlavním městem je Varšava, do raného novověku jím byl Krakov. Polsko je mj. členskou 
zemí Evropské unie, Severoatlantické aliance (NATO), Organizace pro hospodářskou spolupráci a 
rozvoj (OECD), Světové obchodní organizace (WTO) a Visegrádské skupiny.

Název Polsko se odvozuje od názvu kmene Polanů, který žil ve Velkopolsku (část Polska). Slovo 
Polané se dá přeložit jako „obývající otevřené pole“, tedy roviny. Je také ovšem možné, že hlavní 
náplní života tohoto kmene bylo zemědělství, na rozdíl od jiných tehdejších kmenů, např. Vislanů 
či Mazovčanů, obývajících lesnaté oblasti. V minulosti se používal i latinský název Terra Poloniae – 
Polská zem nebo Regnum Poloniae. Název Polsko se začal používat pro celou zemi v 11. století.

Polsko jako státní útvar existovalo od 10. století. První zprávy o něm pocházejí z let 962 až 963 a tý-
kají se knížete Měška I., který je prvním historicky doloženým vládcem polského státu. V roce 965 
si Měšek vzal za ženu českou princeznu Doubravku Přemyslovnu. Kazimír III. Veliký (vládl 1333–
1370), si vydobyl pověst jednoho z největších polských králů. Rozšířil královskou ochranu Židů a 
povzbuzoval je k imigraci do Polska. Založil rovněž Krakovskou univerzitu. Posílil moc šlechty (Zlaté 
svobody) a kodifikoval polské právo. Učinil dohodu s českým králem Karlem IV. – Kazimír se zřekl 
Slezska na oplátku za to, že čeští králové nebudou usilovat o polskou korunu.ma polský trůn 
usedli litevští velkovévodové z rodu Jagellonců. Toto soustátí existovalo ve formě volné polsko-
litevské personální unie až do roku 1569, kdy byla Litva s polským královstvím spojena těsněji (tzv. 
Lublinská unie). Stát spojením obou národů posílil. Roku 1410 polsko-litevské vojsko definitivně 
rozdrtilo německé rytíře v bitvě u Grunwaldu. Jagellonci navíc získali roku 1471 českou korunu a 
posléze i uherskou.

Zajímavým menšinovým fenoménem Polska na jeho severovýchodě jsou Lipečtí Tataři, menšina, 
která se na dnešním trojhraničí Polska, Litvy a Běloruska usídlila ve 14. století a dodnes vyznává is-
lám. Pocházeli z ní například polský spisovatel Henryk Sienkiewicz nebo americký herec Charles 
Bronson. 

Polsko a Česká republika jsou státy ve střední Evropě. Obě země vstoupily do EU 1. května 2004. 
Společně se také připojily k NATO 12. března 1999. Společně jsou členové také Visegrádské skupi-
ny (V4), což je důležitá středoevropská regionální organizace. Sdílí spolu 796 km hranic, které mů-
žou být kdekoliv překročeny bez kontroly, díky Schengenské smlouvě. Přátelské vztahy mezi obě-
ma zeměmi panovaly již v dobách existence komunistických režimů v obou zemích. V Krkonoších 
se nachází Cesta česko-polského přátelství. 

V roce 2010 byla provedena Centrem pro výzkum veřejného mínění anketa o vztazích mezi Českou
republikou a Polskem. Polsko bylo 2. nejoblíbenější zemí po Slovensku z 13 zemí; 92 % do-
tazovaných odpovědělo, že jsou vztahy mezi Českem a Polskem velmi dobré.



Výstavy

1. Kulturní dědictví UNESCO (47)
Panelová výstava všech položek zapsaných do jednotlivých registrů světového dědictví UNESCO. 
Celkem 44 výstavních panelů (100 x 70) + jeden panel úvodní: 

- 23 x materiální a přírodní dědictví UNESCO (18 zapsaných a 5 nominovaných)

https://whc.unesco.org/en/statesparties/pl

- 5 x nemateriální dědictví UNESCO (2 zapsané a 3 nominovaná)

https://ich.unesco.org/en/state/poland-PL

- 17 x Paměť světa UNESCO

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/regis-
ter/access-by-region-and-country/pl/

-  2 Světové dědictví UNESCO (Ignacy Łukasiewicz a Nikolaj Copernicus)

2. Česká stopa (40)
Prvním Polákem na našem trůně byl Boleslav Chrabrý z rodu Piastovců v letech 1003 – 4 a pak li-
tevsko-polský rod Jagellonců (1471 – 1526), první Jagellovnou na našem trůně ale byla poslední 
manželka Karla IV., matka jeho syna Zikmunda, hrdinka Vrchlického noci na Karlštejně a první drži-
telka královského věnného města Hradec Králové Eliška Pomořanská. Matkou jeho syna Václava 
IV. byla ostatně další Polka Anna Svídnická z rodu Piastovců.

Pardubice založili polští mniši z řádu cyriaků. Polsko bylo vedle Německo druhou zemí, kam za re-
katolizace utíkali Čeští bratři, založili tam například i druhý Husinec a Tábor: http://www.ces-
kybratr.cz/archives/18491

Moravský písničkář Karel Kryl a slezský písničkář Jaromír Nohavica překládali své písně do polštiny
a byli/jsou v Polsku tak populární, že je Poláci pokládají za svoje. 

Globálně proslulý polský fantasy spisovatel Andrzej Sapkowski, jednu ze svých nejúspěšnějších ság
Boží bojovníci napsal o českých husitech.

Manželkou legendárního polsko-amerického politologa a politika Zbigniewa Brzezińského, který se 
za prezidenta Cartera stal radou Bílého domu pro bezpečnost a za prezidenta Obamy jeho radou 
pro zahraniční politiku, je praneteř Edvarda Beneše Emilie Benešová. Syn manželů Brzezińských 
Mark bude s největší pravděpodobností budoucím americkým velvyslancem ve Varšavě.

Polského původu byli/jsou tyto slavné osobnosti česko-slovenského života: herci Bronislav Polo-
czek a Robert Jašków, zpěvačka Ewa Farna, ministr zahraničí Josef Zieleniec, spisovatelé Pavel 
Brycz a Óndra Łysohorsky, vzpěrač Ota Zaremba, spisovatelka Krystyna Wanatowiczová, prorek-
tor Univerzity Palackého Jiří Stavovčík, generál Sergej Vojcechovský, herec Július Satinský, písnič-
kář Wabi Daněk, kněz a spisovatel Hugolín Gavlovič, herečka Uršula Kluková a překladatelka a 
chartistka Elzbieta Ledererová.

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/access-by-region-and-country/pl/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/access-by-region-and-country/pl/


POLSKÉ OSOBNOSTI

Jacek Baluch se narodil 17. března 1940 v Krakově. Po studiích slavistiky a polonistiky na 
tamní Jagellonské univerzitě, v letech 1960–1961 také v Praze na Karlově 
univerzitě, pak v 70. letech působil jako lektor polského a českého jazyka na 
Univerzitě ve Wűrzbugu. V 80. letech se angažoval v Nezávislém odborovém 
hnutí Solidarita, za tuto činnost byl během stanného práva

Zygmunt Bauman několikrát v Praze a osobní knihovna v AV v Praze

Zbigniew Brzeziński česká manželka - praneteř E.Beneše

Zbigniew Czendlik polský kněz, populární v ČR a nositel ceny Magnesia Litera 2017

Dostantni Tomasz polský dominikán, nar. 1964, je zakladatelem Polské duchovní správy v České
republice, Střediska křesťanské kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze a Dnů pol-
ské a české křesťanské kultury. Působil v Praze v prvních letech svobody a byl
také zpravodajem vatikánského rozhlasu ČR, po té odešel do Poznaně, kde se
stal ředitelem dominikánského nakladatelství W drodze. V současné době 
působí v dominikánském konventu v Lublinu při tamější katolické univerzitě a
je předsedou nadace Ponad granicami.

Agniezska 
Hollandová

studium v Praze, manžel ze Slovenska, natáčela v ČR

Fryderyk Chopin https://www.ceskatelevize.cz/porady/10280839097-chopin-v-cechach/
210542151090001/

Boleslav Chrabrý český král a podporovatel sv. Vojtěcha

Ludvik Jagelonský byl král český a uherský (jako Ludvík II.) a moravský markrabě. Jeho otcem 
byl český a uherský král Vladislav II. Jagellonský, matkou francouzská 
hraběnka Anna z Foix a Candale

Vladislav  Jagelon-
ský

, byl králem českým od roku 1471 jako Vladislav II., od roku 1490 markrabě-
tem moravským a králem uherským také jako Vladislav II., maďarsky Ulászló 
II.

Andzej Jagodzinski bohemista, překladatel,Od r. 1976 roku svázán s polskou a československou 
demokratickou opozicí, mj. byl prostředníkem v prvních kontaktů KSS-KOR

Miroslav Jasinski byl jedním z hlavních představitelů Polsko-československé solidarity, nový 
velvyslanec v ČR

Wiera Jelinek polská farářka ze Zelowa působící v ČR

Kazimier Golak polským tiskařem, vydavatelem, učitelem a členem samosprávy, aktivním di-
sidentem z dob komunistického režimu. Na začátku 90. let založil a vedl Vy-
davatelství kladské země. V roce 1990 se také zapojil do organizace Polsko-
českých dnů křesťanské kultury. Patřil také k organizátorům Euroregionu Gla-
censis. Ještě v dobách PLR byl spjať s hnutím Polsko-česko-slovenská solidari-



ta, od 1995 roku do 2005 byl v jejím vedení. Stal se také členem vedení nada-
ce stejného jména. V srpnu 2020 u příležitosti 40. výročí Polsko-česko-slo-
venské solidarity inicioval projekt pojmenování náměstí ve Vratislavi její jmé-
nem k uctění památky tohoto hnutí, jeho činnosti a osob s ním spojených

Krzysztof 
Kieślowski

existuje skupina Kieslowski (a zpěvačka Maria Kieslowski) a velká obliba jeho 
filmů v ČR

Marie Konopnicka silná česká stopa - http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=176&clanek=061733

Jerzy Kosiński český film Nabarvené ptáče

Faustyna Kowalska relikvie uloženy i ve Slavkovicích na Moravě

Krystyna Krauze Polská filmová režisérka studovala v Praze a natáčela filmy v ČR, blízká pří-
telkyně Karla Kryla

Lech bratr Čecha a zakladatel polského města Hnězdno

Stanisław Lem aktivní Společnost S. Lema, podle jeho knihy natočen slavný český film Ikarie 
XB 1

Jan Matejko oba rodiče pocházeli z Hradce Králové

Adam Mickiewicz socha v Karlových Varech, v roce 1929 cestoval po Čechách

Adam Michnik významná postava Solidarity a současně aktivně spolupracoval s Chartou 77

Antoni Muracki interpret písní K. Kryla i J. Nohavici

Krzysztof Pende-
recki

osobně byl i v Praze a jeho skladby jsou v ČR velmi populární

Wanda Rutkiewic-
zová

30 let od smrti, začínala v Tatrách

Henryk Sienkiewicz rakev vystavena i v Praze v roce 1924

Ryszard Siwiec první živá pochodeň na protest proti okupaci Československa v roce 1968

Maria Skłodowska-
Curie

pomník v Jáchymově, kde osobně byla

Jan III Sobieski byl i v Olomouci a v Čechách

Mariusz Surosz je polský spisovatel, novinář, esejista a historik žijící v Praze. Věnuje se pře-
devším československým dějinám.

Andrzej Wajda cena na Febiofestu 2014

Karol Wojtyla – Jan 
Pavel II.

Jeho otec sloužil v Hranicích, často jezdil do Beskyd a Tater, první návštěva v 
roli kardinála krakowského v roce 1973 v Litoměřicích, pak až v roce 1990 na 
Velehradě a celkem 4 x návštěva Velehradu a častý host Tater), dědeček  
Frantiszek Przeczek pocházel z Havířova



Josef Wybicki 200 let od úmrtí, velké polské výročí – autor textu polské hymny. Inspirace 
vzniku např. Hej Slované. Rád jezdil do Krkonoš.

Ludwik Zamenhof tvůrce Esperanto a má pomník ve Františkových Lázních

Krzysztof Zannusi častý host českých filmových festivalů

Ewa Farna Velmi úspěšná česko-polská zpěvačka

Adam Hartman spolupracoval s J. A. Komenským v Lešně

Karel Maria Hof-
fbauer

patron Vídně i Varšavy a pochází ze Znojma), Žil ve Varšavě 20 let

Jan Amos Ko-
menský

Významně působil v Lešně a dalších polských městech

Karel Kryl Vřelý vztah k Polsku a inspirace v písních (např. Varhany z Olivě, Ruka je 
Most) + první vystoupení v roce 1989 ve Wroclawi i s Jarkem Nohavicou. 
Písně nazpívala písničkářka Antonina Krzysztoń a písničkář Antoni Muracki

Jarek Nohavica zpívá i polsky a má následovníka – A. Muracki

Jan Sarkander významná postava česko-polských vztahů

Jitka Stokalská úspěšná režisérka oper v Polsku

Petruška Šustrová překladatelka a aktivní podporovatelka propojení Charty 77 a Solidarity

sv. Vojtěch patron Polska, zemřel v Polsku a pochován v Hvězdně

Polský institut v Praze, České centrum ve Varšavě, krajani ze Zelowa, Polski klub Lysá nad 
Labem, Kongres Poláků v ČR

Doprovodné akce
Vernisáže, derniéry, doplňkové výstavy, přednášky, besedy, ochutnávky, koncerty, čtení a projek-
ce. K výběru vhodných doprovodných akcí budou jednotlivá města mít : 

1. S láskou Vincent (výstava)
Výstava obrazů, které jsou zároveň originálními filmovými záběry z prvního malířského animované-
ho filmu na světě S láskou Vincent (Loving Vincent). Polská režisérka a kritička umění Dorota Ko-
biela, ve spolupráci s britským producentem Hughem Welchman, natočila totiž první film vytvořen
jen z olejomaleb Van Gogha. Autorka vyprávěla životní příběh umělce výhradně prostřednictvím 
jeho děl. Na každé si povolala přes 100-člennou skupinu výtvarníků, aby ho prekreslili do dyna-
mické podoby. Výsledkem je 12 olejomaleb za sekundu a dohromady 62 450 ručně kreslených ob-
rázků, které splynuly do dlouhometrážních filmu.



2. Ota Nepilý POLSKÉ MŠE 80. LET (výstava)
Brněnský fotograf Ota Nepilý se poprvé dostal do Polska v létě 1981. Fascinovaně přihlížel vzepětí 
polské společnosti, které o několik měsíců později ukončil generál Wojciech Jaruzelski nastolením 
válečného stavu. Mladý fotograf se po jeho zrušení vracel do sousední země pravidelně. Účastnil 
se proslulých srazů hippies, které se vždy v srpnu konaly (a doposud konají) v rámci poutě do 
Čenstochové. 

3. Antoni Muracki - Nohavica, Kryl (koncert)
autor, hudební skladatel, interpret i konferenciér - to vše je A. Muracki. Od roku 2004 provozuje 
vlastní hudebně-kabaretní scénu "Kulturní solónek", kde uvádí díla písňová i kabaretní, jejichž au-
torem je z části sám, z části interpretuje tvorbu jiných polských autorů. Od Murackého písní nelze 
očekávat banálnost. Probouzejí emoce, vyvolávají smích i hluboké zamyšlení. Od roku 1998 překlá-
dá a zpívá písně Jaromíra Nohavici, jehož se stal zároveň i polským manažerem a před dvěma lety 
realizoval představení založené na jeho písních. V roce 2020 vydal album věnované písním K.Kryla. 

4. Arkadiusz Gola - FOTOGRAFIE (výstava)
Arkadiusz Gola se narodil v roce 1972 ve Slezské Rudě. Je absolventem Institutu tvůrčí fotografie 
Slezské univerzity v Opavě (absolvoval s vyznamenáním v roce 2013). Dnes je na ITF studentem 
doktorandského studia. Od roku 1991 se profesionálně věnuje fotoreportáži a dokumentární foto-
grafii a pracuje v redakci deníku Dziennik Zachodni v Katovicích. Ocenění: „Polska novinářská foto-
grafie“ v letech 1998 a 2003 – I. a II. cena; I. cena ve fotografické soutěži Světového poháru ve 
skoku na lyžích – Zakopané (2002); Ocenění „Novinář roku 2003“ deníku Dziennik Zachodni; I. cena
ve fotografické soutěži deníku Tygodnik Powszechny; Ocenění deníku Głos Pomorza v Koszalině na 
9. přehlídce polské a evropské fotografie „Zlatá mušle 2004“; oceněn ve fotografických soutěžích 
„Slezské novinářské fotografie“ ve Slezské knihovně v Katovicích v letech 2004, 2005, 2007, 2009, 
2013 ,2015; ocenění v soutěžích BZ WBK Press Foto v letech 2005, 2006, 2009, 2011, 2012, 2015; v
soutěžích Grand Press Photo v letech 2011, 2013, 2015 a 2017; ocenění ve fotografické soutěži 
„Wymiary architektury“ na 11. mezinárodním trienále architektury v Krakově (2013); Ocenění pri-
mátora města Zabrze v oblasti kultury (2010); dvojnásobný stipendista maršálka Slezského vojvod-
ství v oblasti kultury (2009, 2011); I. a II. cena na 9. polském bienále fotografie „Kochać człowieka“ 
v Osvětimi (2015). V roce 2017 získal čestné uznání „Zasloužil se o polskou kulturu“ udělované mi-
nistrem kultury a národního dědictví. Díla Arkadiusze Goly se nacházejí ve sbírkách Slezského mu-
zea v Katovicích, Muzea historie Katovic, Městského muzea v Zabrze, Muzea černouhelného 
hornictví v Zabrze, v Schoenově paláci Městského muzea v Sosnovci, Městského muzea ve Slezské 
Rudě, Muzea dějin fotografie v Krakově, Muzea umění v Olomouci, ve sbírkách patřících regionu 
Nord-Pas-de-Calais ve Francii, a v soukromých sbírkách v Polsku i v zahraničí. Je členem Svazu pol-
ských uměleckých fotografů (ZPAF).

5. Tomasz Ritter (koncert)
Fenomenální mladý polský klavírista, který se specializuje na tvorbu Chopina i Bacha a interpretaci 
jejich díla na starých nástrojích. Narodil se 21. ledna 1995 v Lublinu, kde v roce 2002 nastoupil na 
hudební školu Karola Lipińského pod vedením Bożeny Bechta-Krzemińska. V roce 2008 se stal 



žákem profesorky Iriny Rumiancewy-Dąbrowské v komplexu 4 státních hudebních škol Karola 
Szymanowského ve Varšavě. Navštěvoval mistrovské kurzy vedené Victorem Merzhanovem, Ta-
tyanou Shebanovou, Avedisou Kouyoumdjianou, Ianem Hobsonem, Pavlem Gililovem a dalšími. 
Zkušenosti se hraním dobových nástrojů získal také díky práci s českým cembalistou Peterem Še-
flem a v kurzech vedených Johannesem Sonnleitnerem, Alexejem Lubimovem, Malcolmem Bilso-
nem, Andreasem Staierem a Tobiasem Kochem. V listopadu 2011 vyhrál 9. mezinárodní soutěž 
mladých klavíristů Arthura Rubinsteina v Bydhošti. Získal také Zvláštní cenu Aniela Młynarska-
Rubinstein, Ruby Pin Arthura Rubinsteina za uměleckou osobnost, Cenu Symfonického orchestru 
Pomořanské filharmonie a mnoho dalších. V září 2018 obdržel Hlavní cenu na 1. mezinárodní 
Chopinově soutěži o dobové nástroje ve Varšavě.

6. Zvonky DOBRÉ ZPRÁVY (koncert)
Zelovské zvonky, jsou hudebním tělesem kostela evangelické reformované církve v polském Ze-
lově. Jsou to unikátní nástroje se soustředěnou hrou. V Evropě nebyly známé až do roku 1999. V 
roce 2010 se paní J. Wiera Jelinek a její manžel pan Miroslaw Jelinek přestěhovali do České repub-
liky, kde pracují jako duchovní Českobratrské církve evangelické ve sborech v Ratiboři a v Kateřini-
cích. Protože nechtěli zapomenout na svou práci s ručními zvonky, která byla v Zelowě tak 
úspěšná, našli nadšené lidi nejen z obou sborů a obcí, ale i z jiných míst České republiky, sehnali 
potřebné peníze na zakoupení zvonků a založili spolek pod jménem Zvonky Dobré zprávy. Našli 
také mladé lidi, kteří byli ochotni se učit hrát na zvonky. Takto se zrodil hudební soubor Zvonky 
Dobré zprávy, jediný tohoto druhu v České republice. Soubor byl založen 6. července 2011 na 
mezinárodním táboře zvonkohry v Kateřinicích s pomocí Southminsterských zvoníků a pana Pinker-
tona, kteří přivezli zvonky ze Spojených států a začali učit naše děti. Po jejich odjezdu převzala po-
vinnosti vedoucí a dirigentky souboru paní farářka Jelinek. Od začátku souboru, během 8 let jeho 
existence, měly ZDZ velkou řadu koncertů a vystoupení na různých místech naší země. Mezi nejdů-
ležitější koncerty patří ty, které se konaly v Senátu České republiky, v Poslanecké sněmovně Čes-
kého parlamentu, na Ministerstvu regionálního rozvoje, Ministerstvu kultury, v Betlémské kapli a 
na jiných místech. Vystupovali také v jeskyni v Moravském krasu, navštívili Evropský parlament ve 
Štrasburku a podnikli turné po Německu, Polsku, Maďarsku a ve Vídni. Poslední významnou udá-
lostí bylo letní turné 2019 v USA. Soubor je velmi úspěšný. Všude, kam zvoníci přijedou, přinášejí 
nejen krásnou hudbu, ale i duchovní slovo, kterým koncerty provází paní farářka Jelinek.. 

Města (plán)
03.- BŘEZEN  Uherský Brod  ZK
04. - DUBEN  Fulnek +Český Těšín  MSK
05. - KVĚTEN  Vodňany + Tábor  JK
06.- ČERVEN  Brno + Hodonín + Znojmo  JMK
07. - ČERVENEC  Dobruška +  Hradec Králové  KHK
08. - SRPEN  Hranice + Šumperk  OK
09. - ZÁŘÍ  Žatec  + Lysá nad Labem  Ústecký kraj
10. - ŘÍJEN  Kutná Hora (od 8.10.) + Lysá nad Labem  SČK
11. - LISTOPAD Nepomuk + Sušice  Plzeňský kraj
12. - PROSINEC Bystřice nad Pernštejnem  Vysočina
12. - PROSINEC Říčany + Praha 5 SČK



Podpora a spolupráce
Velvyslanectví Polska v Praze, organizace polské menšiny v ČR (především Klub Polski Lysá nad 
Labem), krajanské spolky v Polsku, České centrum Varšava, Národní komise UNESCO Polska, 
partnerská města a kraje, polští bohemisté, katedry polonistiky Praha + Brno + Olomouc… (poradci
Wiera Jelinek, Mariola Světlá)



Švédsko



Švédsko, plným názvem Švédské království , je jedním ze severských států na Skandinávském polo-
ostrově v severní Evropě. Švédsko hraničí na západě s Norskem, na východě s Finskem a na jihu je 
spojeno s Dánskem unikátním mostem-tunelem přes průliv Öresund. Švédsko je se svou rozlohou 
449 964 km² třetí největší zemí Evropské unie. Celkový počet obyvatel je zhruba 10 milionů, při-
čemž hustota osídlení je nízká (20 obyvatel na km²). Obyvatelstvo je koncentrováno především v 
jižní polovině země. Zhruba 85 % populace žije v městských oblastech. Hlavní město Švédska je 
Stockholm, které je zároveň i největším švédským městem.

Zajímavým menšinovým fenoménem Švédska jsou nejsevernější národ Evropy, ugrofinští Laponci, 
kteří mají asijské rysy. Žijí i na území Norska a Finska a každá z těchto zemí má severní provincii 
jménem Laponsko, jen ruské Laponsko na poloostrově Kola žádnou územně-právní subjektivitu 
nemá. 

Švédsko se vyvinulo v nezávislý a jednotný stát již během středověku. V 17. století země rozšířila 
svá teritoria, což vedlo ke vzniku Švédského království. 17. století bylo ve znamení rychlého rozma-
chu, který zařadil Švédsko mezi evropské velmoci. Švédové vojensky tlačili zejména na Polsko, a to 
i z náboženských důvodů. Tento tlak zesílil zvláště Gustav II. Adolf a byl jedním z faktorů, který vy-
volal třicetiletou válku, zničující celoevropský konflikt, který – alespoň zpočátku – byl nejen velmo-
cenským, ale i náboženským. Do třicetileté války Gustav II. Adolf vstoupil oficiálně až roku 1630. 
Poté, co padl u Lützenu, v bitvě proti Katolické lize vedené Albrechtem z Valdštejna, do čela válčící-
ho švédského státu se postavila jeho dcera Kristýna. Pod jejím vedením švédská vojska operovala i 
na českém území, kde porazila císařská vojska v bitvě u Jankova a neúspěšně obléhala Prahu a 
Brno. Říše se úspěšně rozvíjela a během 17. století a na počátku 18. století byla jednou z nejvý-
znamnějších evropských mocností. O většinu držav dobytých mimo území Skandinávského polo-
ostrova však Švédsko opět přišlo během 18. a 19. století. Východní polovina Švédska, dnešní Fin-
sko, byla roku 1809 podrobena Rusku. Švédsko naposledy vstoupilo do války roku 1814, kdy 
vojenskými prostředky donutilo Norsko vstoupit s ním do personální unie. Od té doby je ve Švéd-
sku mír a země uplatňuje zahraniční politiku nezúčastněnosti v době míru a status neutrality v 
době války.

Dnes je Švédsko konstituční monarchií s parlamentní demokracií a vysoce rozvinutou ekonomikou.
V roce 1960 bylo jednou ze zakládajících zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) a od 1. ledna 1995 je členskou zemí Evropské unie.

Švédsko je součástí zeměpisné oblasti Fennoskandinávie. Podnebí je obecně velmi mírné kvůli své 
severní šíři i kvůli značnému vlivu moře. Navzdory vysoké zeměpisné šířce má Švédsko často teplá 
kontinentální léta; leží mezi Severním Atlantikem, Baltským mořem a obrovskou ruskou euroasij-
skou pevninou. Obecné se klima a prostředí výrazně liší od jihu k severu v důsledku obrovského 
rozdílu v zeměpisné šířce a velká část Švédska má spolehlivě chladné a zasněžené zimy. Jižní Švéd-
sko je převážně zemědělské, zatímco sever je silně zalesněn a zahrnuje část Skandinávského poho-
ří, které se rozkládá na západě země. Velkou část země pokrývají lesy. Mezi nejdůležitější přírodní 
zdroje Švédska patří voda, dřevo a železná ruda. Švédsko má poměrně vysokou úroveň sociální po-
litiky a je považováno za ekologicky šetrnou, moderní a liberální zemi. Švédsko je konstituční 
monarchií v čele s králem Karlem XVI. Gustavem.



Výstavy

1.Kulturní dědictví UNESCO (25)
Panelová výstava všech položek zapsaných do jednotlivých registrů světového dědictví UNESCO. 
Celkem 25 výstavních panelů (100 x 70) + jeden panel úvodní: 

- 16 x materiální a přírodní dědictví UNESCO (15 zapsaných a 1 nominovaných)

https://whc.unesco.org/en/statesparties/se

- 2 x nemateriální dědictví UNESCO (1 zapsané a 1 nominovaná)

https://ich.unesco.org/en/state/sweden-SE

- 7 x Paměť světa UNESCO

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/regis-
ter/access-by-region-and-country/se/

2.Česká stopa (40)
Švédský premiér z let 1969-1976 a 1982-1986 Olof Palme když západní deníky těsně po okupaci 
otiskly filozofickou koncepci československé reformy, kterou pro vůdce Pražského jara Alexandera 
Dubčeka připravoval pětadvacetičlenný tým pod vedením sociologa Prof. Radovana Richty, premi-
ér Palme o ni požádal, založil na ní doma svůj systém socialistických reforem a všem 25 členům 
týmu nabídl švédské občanství a univerzitní místo ve své zemi. Celonárodně oblíbeným fenomé-
nem Čechů je dětská tvorba švédských spisovatelek Astrid Lindgrenové (Děti z Bullerbynu, Ronja, 
dcera loupežníka, Pipi Dlouhá punčocha) a Tove Janssonové (Muminci). Češi, kteří nesou příjmení 
Švejda, Švéda nebo Hoza jsou potomky švédských vojáků, kteří na našem území operovali za třice-
tileté války.  Valtr Taub (herec, novinář, politik, od dob švédského exilu osobní přítel kancléřů 
Willyho Brandta a Bruna Kreiského, celoživotní agent NKVD, o jeho bratru Kurtu Taubovi, naopak 
exponentovi CIA pojednává film Toman) . František Janouch (jaderný fyzik, zakladatel Nadace 
Charty 77) a Joakim Brodén (hudebník a zpěvák skupiny Sabaton, česká maminka)

Švédské osobnosti

 Jöns Jacob Berzelius (1779–1848) - několikanásobný host západočes-
kých lázní, spolupracoval s Kašparem Štenber-
gem

Björn Borg 1956 – legendární účastník památného finále 
Davis Cupu v Praze

Tora Hedin bohemista a propagátorka české kultury, drži-
telka české státní ceny

Erik Johansson  významný švédský fotograf žijící v Praze

Jan Johansson 1931-1968 – hrál i s Goergem Riedelem

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/access-by-region-and-country/se/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/access-by-region-and-country/se/


Ingvar Kamprad 1926-2018 – zakladatel IKEA, jeho babička byla z 
Mostu

Kristina Švédská 1626–1689 – vedla válku v Čechách

Selma Ottilia Lovisa Lagerlöfová 1858–1940 – četné české překlady

Karl Stig-Erland Larsson 1954 – 2004 – populární knihy i filmy v ČR, jeho 
archív o smrti O. Palmeho využil spisovatel Jan 
Stocklassa

Astrid Anna Emilia Ericssonová – Lindgrenová 1907–2002 - nejčtenější švédská spisovatelka v 
Čechách

Alfred Bernhard Nobel 1833–1896 – sekretářku mu dělala Bertha 
Suttnerová z Brna a iniciovala vznik Ceny míru

Tuva Moa Matilda Karolina Novotny  má příjmení po svém otci, který pochází z Prahy 
a jméno Tuva má indiánský původ podle jedné 
knihy, kde tuva nasavi znamená střed vesmíru. 
Ačkoliv se narodila ve Stockholmu vyrůstala v 
provincii středozápadního Švédska Värmland v 
blízkosti norských hranic. Její matka Barbro Hed-
ström se proslavila jako významná švédská so-
chařka, otec studoval filmovou režií a věnoval se 
výuce žurnalistiky na universitě. Tuva Novotny v 
16 letech dostala svou první roli, roli Nory 
Strandberg, v seriálu švédské televize TV4 - SKIL-
DA VÄRLDAR. Po dvou letech se rozhodla odjet 
do Prahy studovat DAMU, své rozhodnutí změni-
la na studium češtiny, ale po půl roce se vrátila 
zpět do Švédska. Po tomto návratu přišly i další 
nabídky filmových rolí, které jí přinesly věhlas ve 
Švédsku i zahraničí, jako například Jeanette z po-
vídkového snímku TIC TAC, Lisa z komedie RYCH-
LE, RYCHLE, titulní role Sussie v gangsterské ko-
medii SMALLA SUSSIE, Hedvigu Sparre ve histo-
ricko-dobrodružném miniseriálu odehrávajícím 
se v Skanii 17. století HRDINOVÉ A REBELOVÉ. 
Stala se i součástí české kinematografie, když si v
roce 2006 zahrála v českém filmu režiséra Dana 
Svátka BLÍZKO NEBE. V tomto filmu ztvárnila po-
stavu Emily. Za své herecké umění a půvab byla 
několikrát oceněná různými cenami a tituly.

Axel Oxenstierna 1583–1654 – podporoval významně J. A. Ko-
menského

Sven Olof Joachim Palme 1927–1986 – jeho první žena byla Češka Jelena 
Rennerová, o jeho smrt se zajímají další Češi – 



Lída Komárková a Jan Stocklassa (napsal knihu)

Johan August Strindberg 1849–1912 – otec manželky A. S. pocházel z Čes-
kého Těšína

Max von Sydow / Carl Adolf von Sydow předseda poroty na MFF Karlovy Vary

Jan Gustaf Troell 2x byl hostem na LFŠ a držitel ceny AČFK

Raoul Gustav Wallenberg 1912 – 1952 – promenáda R.W. v Praze

České  osobnosti

Jan Bočan architekt českého velvyslanectví ve Stockholmu

Herbert Felix Narozen ve Znojmě a zemřel ve Švédsku, v roce 
1941 zavedl značku Felix, která se stala ve Švéd-
sku významnou značkou pro okurky a v pozdější 
době i pro jiné produkty.

Josef Paul Hodin český kunsthistorik působící ve Švédsku v době 
2. světové války, který psal mj. o Komenském i o 
Smetanovi

Mirko Janeček Do exilu odešel po vítězném únoru. Byl skautem 
tělem a duší, přes křesťanskou charitu se dostal 
z Německa do Švédska, kde kromě spousty ji-
ných věcí pomáhal založit Severské listy. Tehdy 
to byl časopis, který informoval krajany ve Švéd-
sku o dění u nás.

František Janouch přijal hostující profesuru, kterou mu nabídla 
Švédská Královská akademie věd. Po skončení 
této profesury pro něj zřídila švédská vláda 
zvláštní místo vědeckého pracovníka ve Sto-
ckholmu. Přednášel na desítkách universit v 
mnoha zemích Evropy, USA a Asie; v roce 1985 
byl povolán jako profesor, a členem řady vě-
deckých rad aby přednášel na Goetheho univer-
sitě ve Frankfurtu. V roce 1975 byl zbaven česko-
slovenského občanství, od roku 1979 je pod-
daným Švédské koruny, v roce 1990 mu bylo 
československé občanství navráceno. V roce 
1978 ve Stockholmu spolu s dalšími založil Nada-
ci Charty 77, kterou vede až do současné doby.

Blanka Karlsson Narozena 28.5.1949 v Praze. Slavistka a bohe-
mistka, asistentka UK, lektorka češtiny na 
univerzitách ve Švédsku, publikace slavistické a 
historické. Obhájila 3 diplomy Mgr, Ph.Dr. a PH. 
D. na Univerzitě Karlově. V r. 1991 obdržela od 



švédského krále příspěvek z královského fondu 
na bádání o Komenském a Smetanovi. V letech 
1991–2006 doktorandka slavistiky na Univerzitě 
v Uppsale. V r. 2006 založila ve Švédsku vlastní 
Vydavatelství Blanka Pragensis Förlag. Biblio-
grafie díla: 92 titulů knih a článků v oborech his-
torie, kulturní dějiny, pedagogika, filologie, bo-
hemistiska, vědecká práce v autografii. Životní cíl
zvolený a plněný ve Švédsku: být spojkou mezi 
českou a švédskou kulturou v hledání česko-
švédských kontaktů a známých/neznámých Če-
chů ve švédských archivech. Ve Finspongských 
sbírkách v Norrköpingu objevila a jako edici pra-
mene vydala anonymní latinský rukopis, který 
tam byl ukryt 350 let mezi 35.000 tituly. Rukopi-
su a knize dala název Finspongský rukopis Jana 
Amose Komenského (2000), v roce 2018 vydala 
dvojjazyčnou knihu o svém bádání Komenský a 
Finspongský rukopis. Sebrané spisy o Fins-
pongském rukopise 1991–2017.

Egon Lánský /  Egon Löwy Po srpnu 1968 odešel do Švédska, kde zpočátku 
pracoval v různých pomocných povoláních, než 
se naučil švédsky. V roce 1981 uzavřel studia his-
torie a politologie na Karlově univerzitě v Lundu.
Pracoval jako konzervativní politický komentátor
pro švédský tisk, pro československou redakci 
londýnské BBC (1981–1984), později jako ko-
mentátor Svobodné Evropy v Mnichově. Anga-
žoval se v různých hnutích pro Izrael, spoluzaložil
Výbor solidarity s východní Evropou.

Rudy Linka na začátku 80. let pak emigroval do Švédska, kde
čtyři roky studoval skladbu na Stockholm Music 
Institute. Získal švédské občanství a také tam po-
tkal amerického baskytaristu Reda Mitchella a 
začal s ním spolupracovat. Ve Švédsku si vzal i 
svoji ženu Solveig.

František Makeš Od roku 1968 žije ve Švédsku, kde byl 25 let 
hlavním konzervátorem a restaurátorem švéd-
ských královských sbírek.

Jiří Pallas Po podpisu Charty 77 se vystěhoval s rodinou do
Švédska, kde vystudoval na Uppsalské univerzitě
systémové inženýrství a současně vydával 
gramofonové desky zakázaných českých a pol-
ských autorů pod značkou Šafrán 78. Mimo 
písničkářů Šafránu to byla i Audience s Václavem



Havlem a Pavlem Landovským, Všecky krásy svě-
ta s Jaroslavem Seifertem a Vlastou Chramo-
stovou.

Pavlína Pořízková V roce 1968 emigrovali její rodiče do Švédska, 
Pavlína zůstala v Československu. Úřady jí dovo-
lily odjet za rodiči až v roce 1975, kdy se za ně 
přimluvil švédský premiér Olof Palme. Po rozvo-
du rodičů se její život významně zkomplikoval,  
až v roce 1980 poslala kamarádka její fotografie 
do modelingové agentury.

Alfréd Radok Dne 28. srpna 1968 emigroval Alfréd Radok s 
ženou a dětmi do Švédska, kde měl v tu dobu 
domluvenu pohostinskou režii v Göteborgu, kte-
rý se stal následně jeho druhým domovem. Ze-
mřel ve Vídni, kam přijel režírovat do Burgthea-
teru dvě aktovky Václava Havla.

Georg Riedel Přirozená muzikálnost jej ve Stockholmu doved-
la na známou hudební školu Adolfa Fredrikse, v 
8 letech začal hrát na housle a v 15 na basu. Brzy
se ocitl mezi předními švédskými jazzmany, na 
velkých pódiích i v nahrávacích studiích. Od 
slavného Larse Gullina se přiučil komponování, 
jeho dlouholetým hudebním partnerem se stal 
výtečný saxofonista Arne Domnerus, k němuž 
původně mladý Georg Riedel vzhlížel jako k ne-
dostižné modle. Velice šťastná byla i spolupráce 
s nadaným pianistou Janem Johanssonem, který 
však předčasně zahynul při autonehodě. Často 
spolupracoval i s další švédskou legendou, zpě-
vačkou Alicí Babs. S ní a s dalšími skvělými hu-
debníky natočil Georg Riedel několik legen-
dárních, lze říci i průkopnických nahrávek. Na-
hrávka George Riedla s Janem Johanssonem s 
názvem Jazz pä svenska (Jazz po švédsku), čerpa-
jící ze studnice švédského folklóru, v podstatě 
založila nový směr švédského jazzu a pronikla do
celého světa. Riedlův a Johanssonův nový 
jazzový trend svojí hloubkou, prostotou a nád-
hernou melodičností oslovil jazzovou Evropu a 
způsobil u mnohých jazzmanů v 60. letech ná-
vrat k folklórním kořenům.

Bedřich Smetana klavírní virtuos Alexander Dreyschock mu zpro-
středkovává koncertování po švédském Göte-
borgu, kam Smetana v říjnu 1856 odjíždí za vidi-
nou lepšího výdělku, novými zkušenostmi a aby 



unikl před krutou realitou.  Göteborg aneb na 
vlně úspěchu Již v listopadu se stal Smetana di-
rigentem Filharmonické společnosti a záhy i vy-
hledávaným učitelem hry na klavír a významnou 
osobností. Göteborg byl prosperujícím městem s
bohatým společenským životem, ale po umě-
lecké stránce to již bylo horší a sbor a orchestr, 
které měl Smetana k dispozici, byly víceméně 
poloamatérské. I přesto se mohl Smetana rea-
lizovat a finančně na tom byl nesrovnatelně 
lépe. V Göteborgu měl navíc volnou ruku v dra-
maturgii a uváděl tak nejen klasiky v podobě 
Mozarta či Beethovena, ale i tehdejší skladatelé 
Chopina, Wagnera a Schumanna nebo vlastní 
skladby. Během pobytu složil i tři symfonické 
básně – Richard III., Valdštýnův tábor a Hakon 
Jarl.

Jan Stocklassa  je švédský novinář a spisovatel. Ve svém 
románu z roku 2007 s názvem Gripen av Prag, 
pojednávajícím o prodeji gripenů do České 
republiky, odkryl korupci ve společnostech Saab 
a BAE. Policejní vyšetřování, které se rozpoutalo 
v následujících letech, skončilo obviněním bri-
tské firmy BAE z rozsáhlé korupce a udělením 
pokuty ve výši 400 milionů amerických dolarů. 
prostřednictvím archivu spisovatele a novináře 
Stiega Larssona vydává po zavátých stopách 
atentátu z roku 1986, neboť „[v]ražda Olofa Pal-
meho je škaredý virus, kterým se už nakazili 
mnozí“. Podařilo se mu víc než jen sestavit napí-
navé vyprávění: přesvědčivě prezentuje vlastní 
teorii o pozadí zločinu.

Jaroslav Šonský Koncem 60. let se během studií na pražské AMU 
seznámil se Švédkou pracující na velvyslanectví a
dostali se zákonitě do hledáčku tajné policie. 
Když mu pak během prvního angažmá v Symfo-
nickém orchestru Československého rozhlasu dal
režim najevo, že v zahraničí nikdy koncertovat 
nebude, rozhodl se po dlouhém váhání k odcho-
du. S Československem dlouhou dobu neměl dů-
vod být příliš v kontaktu. Tím většího významu 
nabyla pro něj česká hudba, kterou v různých 
komorních uskupeních šířil po celém světě a 
prosazoval ji i v symfonickém orchestru ve švéd-
ském Norrköpingu, jehož je také členem. S 
rokem 1989 ale začaly být kontakty s vlastí stále 



častější a otevřely se nové možnosti. Jaroslav 
Šonský začal znovu hrát v Česku, zvát české hu-
debníky do Švédska, organizovat nejen koncerty,
ale i celé festivaly české kultury, propagovat čes-
kou hudbu i na té nejvyšší úrovni. To vše ne-
zištně, s velkým idealismem a takřka nevyčerpa-
telnou energií. Znám ho však také jako citlivého 
člověka plného porozumění a zájmu o lidi kolem 
sebe. Alespoň symbolicky byla jeho práce pro 
českou kulturu oceněna v roce 2003 cenou Gra-
tias Agit, kterou uděluje Ministerstvo za-
hraničních věcí ČR podobně obětavým 
osobnostem ve světě.

Valtr Taub V Praze patřil mezi čelní představitele německé 
kulturní levice. Mimo jiné byl zakládajícím 
členem a jednatelem Klubu českých a ně-
meckých divadelních pracovníků. Před nacisty 
utekl se svojí manželkou, rovněž herečkou (hrají-
cí pod jménem Lux Rodenbergová)[5] na po-
slední chvíli přes Polsko do neutrálního Švédska. 
Přesto zde byl v roce 1942 na nátlak nacistické-
ho Německa na krátký čas uvězněn za spolupráci
s londýnskou exilovou vládou a za činnost pro 
ČTK. Ve Švédsku sice získal zahraniční novinář-
skou akreditaci, nacisté ale nelibě nesli jeho 
spolupráci s československým zahraničním od-
bojem. Prostřednictvím švédských úřadů ale 
dokázali jeho činnost brzdit jen v určitých ob-
lastech.  Po válce začala Taubovy zahraniční 
kontakty využívat Československá tisková kance-
lář (předchůdce dnešní ČTK). V letech 1947–
1948 řídil její Stockholmskou pobočku pro sever-
ské státy. Poté, kdy byl ze země vyhoštěn za 
zpravodajskou  činnost ve prospěch SSSR, půso-
bil jako redaktor zahraničního oddělení ČTK v 
Praze. Na počátku 50. let byl ale v době probíha-
jících politických procesů propuštěn.

Vladimír Vaněk Od února 1919 do prosince 1920 se významnou 
měrou zasloužil o vybudování výzvědného oddě-
lení zpravodajské služby ministerstva národní 
obrany. Jeho kariéra diplomata začala úřadem 
atašé a místo-konzula ve Stockholmu, od října 
1921 pracoval v národohospodářské sekci a po-
sléze v prezídiu ministerstva zahraničního ob-
chodu, od dubna 1924 do konce roku 1929 za-
stupoval generálního konzula v Paříži, na 



stejném vyslanectví působil jako legační 
tajemník. V letech 1930 až 1931 byl zaměstnan-
cem ministerstva zahraničí, v dubnu 1931 se vrá-
til do hlavního města Švédska jako legační rada 
československého velvyslanectví a působil zde až
do září 1937. Po návratu do Prahy se stal na mi-
nisterstvu zahraničí referentem pro Švédsko, 
Norsko a Rakousko.  Den po vyhlášení Protekto-
rátu Čechy a Morava už byl Vladimír Vaněk zpát-
ky ve Švédsku. Ve Stockholmu organizoval pro 
československý odboj zpravodajství a spojení s 
domovem.

Součástí výstavy a prezentace budou i panely o aktivitách krajanských spolků i historii a sou-
časnosti aktivních partnerských vztahů měst a regionů

Doprovodné akce
Vernisáže a derniéry, doplňkové výstavy, přednášky, besedy, ochutnávky, koncerty, čtení ...

1. Jaroslav Šonský (koncert)
houslový virtuos a pedagog českého původu, žijící ve Švédsku, ale i v České republice. Na pražské 
HAMU byl žákem Alexandra Plocka, v průběhu dalších let se zúčastnil mnoha mistrovských kurzů, 
například u Semjona Snitkovského či Menahema Presslera. Sám později vyučoval a vedl mistrovské
kurzy, a to v Kanadě či Brazílii, ale také v Evropě. Jak v komorní tak v sólové hře klade důraz na 
rovnocenné partnerství a nejvyšší virtuozitu. Je oceňován pro citovost a slovanský zvuk. Ve složení 
repertoáru i v uměleckém zaměření jsou mu vzory Josef Suk, David Oistrach a Henryk Szeryng a 
duo Semjon Snitkovsky – Leonora Josiović. Koncertoval ve 24 zemích Evropy, Severní i Jižní Ame-
riky, Asie i Afriky, na mnoha významných festivalech – a také při velmi prestižních příležitostech, 
například pro švédského krále či na koncertě pro prezidenty, při poslední návštěvě Václava Havla v 
Německu. Je nositelem čestného ocenění Gratias Agit, které uděluje ministr zahraničí České repub-
liky za dlouhodobé nezištné aktivity při propagaci české hudby a kultury ve světě. www.jaroslav-
sonsky.com

2. Od ucha k uchu (výstava)
Výstava přibližuje české písničkáře od 60. let až do současnosti a představuje základní osobnosti 
našeho folku jako např. Karla Kryla, Vladimíra Mertu, Jaroslava Hutku, Vlastimila Třešňáka ad. 
Tvorba těchto písničkářů se v době totality šířila většinou neoficiálně, někdy ilegálně, a přes veške-
ré snahy komunistického aparátu se jim podařilo ovlivnit několik generací posluchačů. Písničkáři 
byli nezávislí na oficiálních komunikačních kanálech a naprosto svobodní, nebáli se říkat pravdu v 
době, kdy to nebylo bezpečné a netají se svými názory ani dnes. Koncerty těchto písničkářů or-
ganizoval Jiří Pallas. Ten po své emigraci založil ve Švédsku stejnojmenné nakladatelství Šafrán 78, 
ve kterém vydával alba (LP) písničkářů, kterým tehdejší ochotní pomahači institucí státní moci v 
Československu neumožňovali vydávat desky ani koncertovat. Celkem na této značce vyšlo 23/24 
titulů [zničené LP/J.Voskovec], většinou právě od zakázaných českých písničkářů, ale i tvorbu J. 
Seiferta a V. Havla. Výstavu pořádají Národní knihovna ČR a nakladatelství Galén, ve spolupráci s 

http://www.jaroslavsonsky.com/
http://www.jaroslavsonsky.com/


Českým centrem Mezinárodního PEN klubu, Knihovnou Václava Havla a společností Seznam.cz. 
Záštitu nad výstavou převzala Anna Šabatová-ombudsmanka.

3. Genealogická tabule švédských králů 
V roce 2007 česká velvyslankyně ve Švédsku Marie Chatardová předala švédskému králi Karlovi 
XVI. Gustavovi jako dar velký nástěnný rodokmen zachycující české předky švédských králů. Jeho 
autoři Jan Drocár a Pavel Loužecký a velikost je impozantní 3 x 1 metr. Genealogické linie vedou 
ke Karlovi XVI. Gustavovi od mnoha a mnoha švédských panovníků. V rodokmenu je ale současný 
švédský král připomínán také jako potomek Karla IV. Lucemburského a díky tomu – jak vyplývá z 
výše uvedených skutečností – též Karla I. Velikého. Zachycen je také jako potomek nejen dalších 
českých panovníků z řad Lucemburků a Přemyslovců, ale i jako potomek českých králů Vladislava II.
Jagellonského a Jiřího z Poděbrad. Celý rodokmen je nazván Genealogická tabule švédských králů v
návaznosti na jejich české předky. A ti nejsou pouze z královské krve. Zachyceno v rodokmenu je 
také několik desítek předků švédských králů z řad české šlechty. Na fotografiích jsou také připo-
menuta i některá jejich sídla. Kopie RODOKMENU se švédskému králi velmi líbil, byl velice pře-
kvapen tím, jak vypadá a jak je velký a nevěděl prý, že jeho předci žili až na našem území. Velmi 
pečlivě si prý rodokmen prohlížel, poznával obrázky zámků jako např. Český Krumlov aj., se zauje-
tím si prohlížel své předky… Veliké poděkování posílá všem, kdo se na tom dárku podíleli… Zkrátka 
král byl překvapený, jak je plátno s rodokmenem obrovské a krásně provedené…

Města (plán)
04. - DUBEN  Velké Meziříčí  ZK
05. - KVĚTEN  Ostrava  MSK
06.- ČERVEN  Chrast + Pardubice  Pardubický kraj
07. - ČERVENEC Kadaň + Teplice  Ústecký kraj
08. - SRPEN  Brno + Hodonín  JMK
08. - SRPEN  Kutná Hora  SČK
09. - ZÁŘÍ  Olomouc  + Prostějov  + Šternberk  OK
10. - ŘÍJEN  Říčany (od 7.10.) + Praha 5  SČK
11. - LISTOPAD Uherský Brod   ZK
12. - PROSINEC Sušice  Plzeňský kraj

Podpora a spolupráce
Velvyslanectví Švédska v Praze, České centrum Stockholm, Národní komise UNESCO Švédska, 
partnerská města a kraje, švédští bohemisté, katedry nordistiky Praha + Brno + Olomouc, Skandi-
návský dům, krajanské spolky ve Švédsku … (poradce Blanka Karlsson)



BONUS z roku 2021 : 
Rakousko



Popis
V roce 2021 proběhla historicky největší prezentace Kulturního dědictví UNESCO v 21 českých 
městech a se 24 doprovodnými akcemi – koncerty, divadla, přednášky, komentované prohlídky. 
Všechny akce probíhaly pod patronací starostů, primátorů a hejtmanů jednotlivých měst a pod 
patronací rakouského honorárního konzula v Brně, který se také osobně některých akcí zúčastnil.

O výstavy byl VELKÝ ZÁJEM a z hlediska časového jsme nebyli schopni všechny oslovená města v 
roce 2021 uspokojit. Proto chceme pokračovat v nabídce výstavy i v roce 2022 a uspokojit dalších 
10 – 14 českých měst. Současně i pan honorární konzul Rakouska významně doporučil i prezentaci 
výstavy SLAVNÍ ČEŠTÍ RAKUŠANÉ v Rakousku. Získali jsme již příslib některých měst, které výstavy 
nabídnou svým rakouským partnerským městům a jsme ve spojení s organizacemi české menšiny 
v Rakousku, které pak pomohou s prosazením výstav v rakouských městech. Jedinou a zásadní 
změnou bude doplnění stávající výstavy o výstavu NOVOU, která bude rovněž putovní, panelová a 
prioritně zaměřená na prezentaci Kulturního dědictví UNESCO České republiky. K té připojíme i 
panely propagující významné české krajanské spolky působící v Rakousku

Předběžný program je uveden v podrobnějším popisu a harmonogramu. Stávající výstavu budeme 
nuceni vytisknout znovu, po roce vystavování bychom rádi v Rakousku nabídli přece jen maximální 
kvalitu i tiskovou. Starší výstavu pak můžeme využít v některých místech – především ve ven-
kovních instalacích. Nově ale budeme tisknout výstavu Kulturní dědictví UNESCO České republiky.

Všechny výstavy a doprovodné akce se budou konat převážně ve veřejných prostorech 
(venkovních i vnitřních) a ZDARMA. Proto i očekávaný dosah bude v několik desítek tisíc 
návštěvníků. 

Podpora a spolupráce 
Projekt se bude konat pod záštitou starostů, primátorů a hejtmanů měst konání, ale také pod 
záštitou rakouských subjektů – rakouský honorární konzul v Brně, velvyslanectví Rakouska, Ra-
kouského kulturního fóra, Českého velvyslanectví ve Vídni, Českého centra ve Vídni, Česko-rakous-
ké společnosti, Klub přátel Rakouska rakouských knihoven a Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku 

a další organizací české menšiny v Rakousku. Předpokládáme i záštitu MKČR, MZV a České komise 
UNESCO. Důležitá bude i spolupráce s rakouskými městy, které mají partnerské vztahy s českými 
městy a regiony. 



Výstavy

A. Slavní „čeští“ Rakušané

V rámci speciální panelové putovní výstavy (a doprovodných akcí) představíme slavné Rakušany 
českého původu nebo narozené v Čechách, mnozí z nich jsou velmi známí, ale mnoho z nich bude 
pro české publikum velkým objevem. Inspirativní byla i kniha ČESKÁ BABIČKA rakouského spisova-
tele Dietmara Griesera. Oba naše státy mají svou dlouhou společnou historii. Poprvé byly v letech 
1253-1276 sjednoceny pod vládou Přemysla Otakara II., později se spojily znovu i s Uherskem a 
pod vládou dynastie Habsburků se staly důležitou mocností Evropy. která trvala od roku 1526 až 
do roku 1918. Pozdější centralizovaná monarchie s hlavním sídlem vlády ve Vídni (Praha byla 
hlavním městem soustátí jen v letech 1583-1611) byla čím dál více vnímána jako překážka ná-
rodních zájmů při rozmáhajícím se nacionalismu v centrální Evropě v druhé polovině 19. století. 
Češi požadovali, aby bylo jejich království řízeno vládou v jejich hlavním městě, Praze, a ne ve 
Vídni, a jako hlavní část jejich strategie pasivního odporu se léta nepodíleli na politických diskuzích 
a rozhodnutích rakouské říšské rady, rakouského parlamentu ve Vídni zastupujícího všechny náro-
dy Rakousko-uherské monarchie. Etničtí Němci se v té době také chtěli podílet na pokračujícím 
procesu unifikace Německa. Přestože se české země rozvinuly jako průmyslové centrum monar-
chie, stovky Čechů, žijících v bídných životních podmínkách hlavně na jižní Moravě, se mezi lety 
1870-1910 přestěhovaly do Vídně, aby zde pracovaly v podřadných profesích. Protože někteří z 
nich nebyli vzdělaní a neuměli německy, obyvatelé Vídně Čechy globálně považovali za nízkou soci-
ální třídu, a tak se německé (ve vídeňském dialektu) pojmenování pro Čechy Böhm nebo Bem, v 
Rakousku používalo i ve 20. století jako pejorativní. Ve Favoriten (předměstské chudinské čtvrti 
Vídně, žilo zhruba - dle historiků - kolem 300 tisíc Čechů. Kromě toho lákala Vídeň také české, mo-
ravské a slezské rodáky ze střední třídy, kteří zde studovali a rozvíjeli svou pracovní kariéru, jakými 
byli psychiatr Sigmund Freud, skladatel Gustav Mahler, filosof Edmund Husserl, fyzici Kurt Gödel 
a Ernst Mach, spisovatelé Karl Kraus a Robert Musil, budoucí první československý prezident To-
máš Garrigue Masaryk a mnoho dalších. Vídeň byla tehdejší době druhým největším českým 
městem na světě. Naopak jižní Morava byla rodištěm dvou rakouských federálních prezidentů: 
Karl Renner, jenž se v roce 1918 rozhodně podílel na vzniku první Rakouské republiky, jako státní 
kancléř, a později se stal prezidentem na dobu mezi lety 1945-1950; narodil se v roce 1870 v 
Dolních Dunajovicích (Untertannowitz), v tzv. oblouku Dyje (Thayabogen). Adolf Schärf, vicekanc-
léř v letech 1945-1957 a rakouský prezident v letech 1957-1965, se v roce 1873 narodil v Mikulově 
(Nikolsburg). Původem z Českých zemí ale byli i rakouští prezidenti Wilhelm Miklas, Franz Jonas, 
Kurt Waldheim (vlastním jménem Watzlawick) a Thomas Klestil, a kancléři Walter Breisky, Ru-
dolf Ramek, Karl Buresch, ale i Franz Vranitzky a Viktor Klima. Mnoho aristokratických a buržoaz-
ních rodin s velkým vlivem v rakouské politice, ekonomice a umění mělo své kořeny v dnešní České
republice. 

SEZNAM OSOBNOSTÍ

malíř Gustav Klimt (otec pocházel z Travčic u Litoměřic), malíř Egon Schiele (matka se narodila v 
Českém Krumlově), skladatel Franz Schubert (otec i matka přišly ze Moravy – Malá Morava-
Vysoké a Zlaté Hory), skladatel Gustav Mahler (narozen v Kališti na Vysočině), zakladatel psycho-
analýzy Sigmund Freud (narozen v Příboru), prezidenti Karl Renner (narozen v Dolních Dunajovi-
cách) a Adolf Schärf (narozen v Mikulově), kancléř Bruno Kreisky (otec z Klatov a matka z Třebíče),
nejlepší rakouský fotbalista XX.století - Matthias Sindelar (narozen v Kozlově),zakladatel genetiky



Gregor Mendel (narozen v Hynčicích, zemřel v Brně), matematik Kurt Gödel (narozen v Brně),fyzik
Ernst Mach (narozen v Brně-Chrlicích a českého původu), biochemici Gerty Coriová a Carl Cori (
narozena v Praze -Nobelova cena 1947),autor hluchoslepeckého písma a básník Hieronymus 
Lorm (narozen v Mikulově – 200 let od narození), zakladatelem fenomenologie byl Edmund Hus-
serl a architekt Max Fleischer (narozeni v Prostějově),architekt Josef Hoffmann (narozen v Brtnici 
u Jihlavy), architekt Adolf Loos (narozen v Brně), režisér Georg Wilhelm Pabst (narozen v Roudnici
nad Labem),spisovatel Franz Kafka (narozen v Praze), básník Rainer Maria Rilke (narozen v Praze),
spisovatel Max Brod (narozen v Praze), spisovatel Leo Perutz (narozen v Praze), politik Victor 
Adler (narozen v Praze), dramatik a spisovatel Karl Kraus (narozen v Jičíně),spisovatel Adalbert 
Stifter (narozen v Horní Plané) první nositelka Nobelovy ceny míru Bertha von Suttnerová (naro-
zen v Praze, českého původu a žila v Brně),skladatel Erich Wolfgang Korngold(narozen v Brně),spi-
sovatel Alfred Kubin (narozen v Litoměřicích),muzikolog Guido Adler (narozen v Ivančicích), spi-
sovatelka Marie von Ebner-Eschenbachová, hraběnka Dubská (narozena ve Zdislavicích, českého 
původu), spisovatel Franz Werfel (narozen v Praze), vynálezce litografie Alois Senefelder (narozen
v Praze, 250 let), skladatel, vědec a pedagog Ernst Krenek (českého původu – otec byl Čech), hu-
dební estetik Eduard Hanslick (narozen v Praze), astronom Johann Palisa (narozen v Opavě),archi-
tekt Josef Maria Olbrich – autor Secession ve Vídni (narozen v Opavě), Karel Schinzel – vynálezce 
barevné fotografie (narozen v Opavě), Friederike Victoria Gessnerová = Joy Adamsová (narozena 
v Opavě),chemik, fyzik a krystalograf Johann Josef Loschmidt (narozen v Karlových Varech – 200 
let od narození), přední teoretik marxismu Karl Johann Kautsky (narozen v Praze), ekonom Josef 
Alois Schumpeter (narozen v Třešti), spisovatel Karl Anton Postl = Charles Seasfield (rodák z Popi-
ce u Znojma), režisér Robert Land = Robert Liebmann(rodák Kroměříž), světec Klement Maria 
Hofbauer (narozen v Tasovicích u Znojma), operní hvězda Leo Slezak (narozen v Šumperku), 
slavný vojevůdce Josef Václav Radecký z Radče (narozen zámek Třebnice - Sedlčany, českého pů-
vodu), filosof Gustav Wittgenstein (maminka „Poldi“ byla českého původu z Prahy, rodina krátce 
žila i v Teplicích), spisovatel Robert Musil (jedna rodinná větev pocházela z Rychtářova u Vyškova, 
studoval a žil v Hranicích i Brně), cukrář Josef Prousek (narodil se v Držkové u Jablonce n.N.), zá-
vodník a filmový producent Alexander „Sascha“ Joseph Kolowrat-Krakowsky (potomek českého 
šlechtického rodu, podstatnou část života žil v Čechách, kde i studoval a je i pochován) …

Výstava bude mít 50 panelů velikosti 100x70 cm (na délku) a jeden úvodní panel na šířku 
(70x100cm). 





B. Kulturní dědictví UNESCO Rakouska
Panelová výstava všech položek zapsaných na seznam UNESCO. Výstava jen do českých měst.

- 22 x materiální a přírodní dědictví UNESCO (10 zapsaných a 12 nominovaných)

- 7 x nemateriální dědictví UNESCO (6 zapsaných a 1 nominovaná)

- 15 x Paměť světa UNESCO

Celkem 45 panelů velikosti 100 x 70 cm.

C. Kulturní dědictví UNESCO České republiky
Pro zahraniční prezentaci a aktuálně pro rakouská města bude vytvořená i putovní panelová vý-

stava v anglickém a německém jazyce, která představí všechny národní položky světového sezna-

mu a registrů UNESCO. Velikost panelů bude 100 x 70 cm a bude ve standardizované grafické 

úpravě (velká fotografie, dvojjazyčné texty, …). Celkem asi 50-55 panelů. Výstava je plánovaná do 

rakouských měst.

- 30 x materiální a přírodní dědictví UNESCO (16 zapsaných a 14 nominovaných)

https://whc.unesco.org/en/statesparties/cz

- 10 x nemateriální dědictví UNESCO (7 zapsané a 3 nominovaná)



https://ich.unesco.org/en/state/czechia-CZ

- 8 x Paměť světa UNESCO

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/regis-
ter/access-by-region-and-country/cz

- 2 x Svěrtové výročí UNESCO (Komenský a Mendel)

Výstavu doplní i další panely, které představí jednotlivé významné krajanské spolky dlouhodobě 

působící v Rakousku a aktivity a poslání Českého centra ve Vídni. V některých případech bude vý-

stava doplněna i o panel prezentující historii partnerských vztahů s příslušným českým městem. 

Doprovodné akce
V plánu je větší počet přednášek týkající se výše uvedených osobností českého původu nebo naro-

zených v ČR (přednášky zajistí jednotlivci a nebo společnosti starající se o propagaci nebo odkaz 

těchto osobností). 

Partnerská města s Rakouskem
Ústecký kraj: Travčice, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Siřem, Teplice, Děčín Liberecký kraj: 
Liberec, Frýdlant, Držkov u Jablonce, Svoboda nad Úpou, Vratislavice, Hodkovice u Liberce 



Karlovarský kraj: Karlovy Vary, Ostrov nad Ohří, Mariánské Lázně Plzeňský kraj: Domažlice, 
Stříbro, Sušice, Klatovy, Dolní Dvory, Rakovník, Přimda, Týnec u Klatov, Radouň Jihočeský kraj: 
České Budějovice, Český Krumlov, Dačice, Hluboká, Jindřichův Hradec, Kaplice, Nová Bystřice, 
Prachatice, Slavonice, Suchdol nad Lužnicí, Tábor, Třeboň Veselí nad Lužnicí , Vodňany, Horní 
Planá, Horažďovice, Hojsova Huť SČK: Praha, Třebnice, Vrchotovy Janovice, Želízy, Kladno, Mladá 
Boleslav, Lysá nad Labem, Čáslav Pardubický kraj: Polička, Žamberk Královohradecký kraj: Jičín, 
Náchod Vysočina: Jemnice, Jihlava, Moravské Budějovice, Pelhřimov, Telč, Třebíč, Ždírec, Kozlov, 
Kaliště, Brtnice, Třešť, Moravské Budějovice Zlínský kraj: Holešov, Kroměříž, Strání, Vsetín, Zubří, 
Zdislavice-Troubky JMK: Blansko, Brno, Břeclav, Hodonín, Kanice, Kyjov, Lanžhot, Mikulov, Su-
chohrdly, Znojmo, Židlochovice, Dolní Dunajovice, Dolní Kounice, Brno-Chrlice, Ivančice, Popice, 
Rychtářov, Tasovice Olomoucký kraj: Prostějov, Šumperk, Zlaté Hory, Malá Morava, Olomouc, 
Hranice, Lipník nad Bečvou Moravskoslezský kraj: Opava, Melč, Moravice, Edrovice, Hynčice, Pří-
bor

Harmonogram 

1. výstava Kulturní dědictví UNESCO Rakousko

leden + únor ... Liberec 
únor + březen … Teplice
březen + duben ... Znojmo 
květen ... Příbor 
červen … Praha 5
červen + červenec... Horní Planá 
srpen ... Kutná Hora
září + říjen... Hranice 
listopad ... Karlovy Vary 
prosinec ... v jednání

2. výstavy Slavní „čeští“ Rakušané (+ Kulturní dědictví UNESCO ČR)

leden + únor ... Liberec 
únor + březen … Teplice
březen + duben ... Znojmo 
květen ... Příbor 
červen ... Praha 5 + Vrchotovy Janovice
červen + červenec ... Horní Planá 
červenec - srpen ... zámek Laxenburg
září ... Hranice  + partnerské město 
říjen - prosinec ... Rakousko (v jednání)

V případě vytvoření ještě jedné rakouské kolekce výstavy OSOBNOSTI + UNESCO Česká republika, 
pak bude nabídnuto právě dalším rakouským městům (minimálně 4-5 … např. Tulln, Krems, Wien, 
…)



Podpora a spolupráce
velvyslanectví Rakouské republiky, Honorární konzulát Rakouska v Brně, Rakouské kulturní fórum, 
České centrum Vídeň, Národní komise UNESCO Rakousko, česko-rakouské instituce, Klub přátel 
Rakouska, české krajanské organizace v Rakousku ...



Ročník 2021

fotodokumentace 



Arménie
Na programu celkem 3 výstavy – Kulturní dědictví UNESCO Arménie, Slavné arménské osobnosti 
a fotografická výstava Robina Böhnische Země hor, klášterů a vína. Celkem v 9 městech proběhlo
20 vernisáží a 10 komponovaných vystoupení tanečníků, zpěvaček a řemeslníků. Výstava za vý-
znamné popdory arménské menšiny a pod záštitou i osobní účastí velvyslance Arménie. Více na 
https://www.cultural-heritage.cz/armenie/ 

program
5.5. - 11.6. Brno (info)

12. - 22. 6. Uherský Brod (info)

23.6. - 10.7. Staré Město (info)

11.7. - 24.7. Jihlava (info)

25.7. - 15.8. Olomouc (info)

18.8. - 30.8. Červený Kostelec

2.9. - 15.9. Městská knihovna Praha

16.9. - 4.10 Centrální park Kbely

2.11. - 30.11. Gong Ostrava

4.12. - 31.12. ??? Hradec Králové

https://www.cultural-heritage.cz/olomouc/
https://www.cultural-heritage.cz/jihlava/
https://www.cultural-heritage.cz/stare-mesto/
https://www.cultural-heritage.cz/armensky-den-ub/
https://www.cultural-heritage.cz/brno/
https://www.cultural-heritage.cz/armenie/
https://www.cultural-heritage.cz/armenie/
https://www.cultural-heritage.cz/armenie/


Černá Hora
Na programu celkem 3 výstavy – Kulturní dědictví UNESCO Černé Hory, Slavné černohorské 
osobnosti a Česká stopa a fotografická výstava Josefa France. Celkem v 9 městech proběhlo asi 
20 vernisáží a 8 komponovaných vystoupení a beseda s fotografem a dalšími cestovateli. Akce se 
koná pod záštitou velvyslance Černé Hory ve Vídni a v některých případech i za účasti zástupce 
velvyslanectví. Více na https://www.cultural-heritage.cz/montenegro/

program
5.5. - 31.5. Valašské Meziříčí (info)

3. - 23. 6. Přerov (info)

24.6. - 23.7. Vodňany (info)

24.7. - 19.8. Jihlava (info)

20.8. - 10.9. Brno (info)

11.9. - 2.10. Hodonín

3.10. - 11.11. Staré Město

12.11. - 3.12. Uherský Brod (info)

3.12. - 31.12. Praha

https://www.cultural-heritage.cz/brno/


Bělorusko
Na programu celkem 3 výstavy – Kulturní dědictví UNESCO Běloruska, Svět Františka Skoriny a 
autorská výstava dřevořezů Jiřího Altmanna. Celkem proběhlo 20 vernisáží a 8 komponovaných 
vystoupení v 9 městech , přednášek Ilji Lemeškina a besed s výtvarníkem Jiřím Altmannem. Akce se
konala pod záštitou velvyslance Litvy. Více na https://www.cultural-heritage.cz/belarus/

Program měst
8. - 29.5. Staré Město (info)

1.6. - 25.6. Prachatice (info)

27.6. - 22.7. Hradec Králové (info)

23.7. - 20.8. Brno (info)

21.8. - 11.9. Hodonín (info)

12.9. - 30.9. Uherský Brod

4.10. - 2.11. Šumperk

3.11. - 3.12. Týn nad Vltavou

4.12. - 31.12. Velehrad



Rakousko
Na programu celkem 2 velké výstavy – Kulturní dědictví UNESCO Rakouska a 50 slavných „čes-
kých“ Rakušanů. Součástí výstavy UNESCO je i prezentace faksimile Peuntigerovy mapy. Celkem 
proběhlo 20 vernisáží ve 20 městech a doprovodné přednášky a komentované prohlídky. Akce se 
koná pod záštitou rakouského honorárního konzula z Brna a starostů měst i hejtmanů příslušných 
krajů. Více na https://www.cultural-heritage.cz/rakousko/

Program UNESCO
5.5. - 2.6. Moravské Budějovice (info)

1.7. - 23.7. Ostrava (info)

25.7. - 24.8. Vodňany (info)

28.8. - 12.9. Šumperk

13. - 14. 9. Kroměříž

15.9. - 1.10. Šumperk

6.10. - 5.11. Brno

8.11. - 28.11. Olomouc

4.. - 31.12. Uherský Brod

Program OSOBNOSTI
5.5. - 17.5. Mor. Budějovice (info)

18.5. - 9.6. Brtnice (info)

9.6. + 11.6. Jihlava

1.7. - 1.7. Ostrava (info)

2.7. - 15.7. Opava (info)

16.7. - 20.7. Hynčice (info)

21.7. - 5.8. Příbor (info)

6.8. - 27.8. Prostějov (info)

28.8. - 1.10. Šumperk

13. - 15. 9. Zdislavice, Kroměříž

5.10. - 4.11. Brno

8.11. - 28.11. Olomouc

1.12. - 5.12. Roudnice n. Labem

6.12. - 15.1. 2022 Litoměřice



¨

ukázky výstavních panelů osobností a UNESCO
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