
 

Tjekkiet holder 100 års fødselsdag og fejrer historiens højdepunkter 

Turister fra hele verden bydes i 2018 velkommen til en lang række kultur- og sportsbegivenheder. 

Der er især fokus på den såkaldte førsterepubliktid, der varede i tyve år mellem første og anden 

verdenskrig.  

Det tjekkiske folks historie er lang og dramatisk, præget af skiftende overherredømmer og imperiers 

kamp om territorierne i den mest centrale del af Europa. Den nyere historie er mere overskuelig. 

Senere i år vil Tjekkiet kunne byde turister fra hele verden velkommen til en fejring af 100-års 

jubilæet for grundlæggelsen af det selvstændige Tjekkoslovakiet.  

Tjekkoslovakiet - altså en fælles stat med mellem Tjekkiet og nabolandet Slovakiet - opstod efter 

1.Verdenskrig som én af arvefølgestaterne af det Østrigsk-Ungarske rige. Bortset fra en kort pause 

under 2. Verdenskrig varede parløbet indtil slutningen af 1992, og 1. januar 1993 blev Tjekkoslovakiet 

endelig opdelt i det selvstændige Tjekkiet og Slovakiet.  

”Årene mellem de to verdenskrige var en usædvanligt rig periode i den 

tjekkiske historie. Tjekkiet blev dengang centrum for nogle af tidens 

vigtigste europæiske strømninger, og byer som Brno, Hradec Králové, 

Pilsen, Pardubice og Prag kan i dag bryste sig af enestående funktionalistisk 

arkitektur, verdenskunst på gallerier og museer og en spædende industriel kulturarv. Biler og 

kunstnerisk bearbejdet glas fascinerer os fortsat med deres tidløse design,” forklarer Monika 

Palatková, direktør for CzechTourism.  

”Æraen efterlod sig også en række storslåede caféer og kaffehuse, der er 

indrettet i den tids stil, og sportstraditioner, hvis historier venter på en 

genopdagelse,” tilføjer Monika Palatková,  

I forbindelse med 100-års jubilæet i 2018 vil Tjekkiet sammen med 

nabolandet Slovakiet sætte fokus på alt det bedste, de har bidraget med til 

verden.  

 

I fodsporene på Kafka og Havel 
 
Jubilæet vil bl.a. blive markeret gennem en række særudstillinger og tematisk vinklede begivenheder. 
Besøgende vil f.eks. kunne følge i fodsporet af den første tjekkoslovakiske præsident Tomáš Garrigue 
Masaryk, hvis rolle i forhold til den nationale identitetsskabelse ikke kan overvurderes. Man kan også 
tage på spadsereture, der følger de store visioner som den tids stjernearkitekter Adolf Loos, Josef 
Gočár og Jan Kotěra førte ud i livet. 

Loos står bl.a. bag pragtvillaen Villa Müller i Prag, der er opført i 

funktionalisme, en af periodens særligt fremherskende stilarter. En anden 

villa, Villa Tugendhat i Brno er skabt af arkitekten Ludwig Mies van der 

Rohe og på Unescos verdensarvsliste. I Brno finder man også funkisvillaen 



Siassni, hvor bl.a. Fidel Castro var indlogeret under sine besøg.  

Tjekkiet har også forstret mange store billedkunstnere, og kendte billedskabere som František Kupka, 

Emil Filla og ikke mindst Alfons Mucha sættes der særlig fokus på. Et af 100 års-jubilæets store 

højdepunkter er den fælles tjekkisk-slovakiske udstilling, som løber af stablen på Nationalmuseet i 

Prag.  

Der er rig lejlighed til at fordøje indtrykkene på byens gamle kaffehuse, der 

også har spillet en stor rolle i historien. På cafeer som Slavia og Louvre har 

store skikkelser fra Franz Kafka til Vaclav Havel slået deres folder over kaffe 

og Sacher torte, og endnu den dag i dag er stederne velbesøgte af både høj 

og lav. 

Se mere om 2018-fejringerne på www.czechtourism.com/besogtjekkiet 

Kontaktinformation: 

Czech Tourism Office 

Lucie Vallin, direktør 

e-mail: vallin@czechtourism.com 

Tel.: +46 (0) 8 44 04 221 

www.czechtourism.com/besogtjekkiet 

 

Target Tourism 

Pia Klitten Sørensen 

e-mail: pia@target-tourism.dk 

Tel.: +45 2452 1025 

www.target-tourism.dk

Du kan finde flere billeder i mediedatabasen på vores website: 

http://www.brand.czechtourism.cz/en/Account/Login 

 

Om Tjekkiet 

Tjekkiet blev dannet i 1993, men landet har en lang og begivenhedsrig historie i kraft af placeringen i hjertet af 

Europa. Landet prydes af hundredvis af gamle slotte, klostre og herregårde samt smukke skove og bjerge. 

Derudover har Tjekkiet en traditionsrig mad- og ølkultur samt hele 12 UNESCO-seværdigheder. Hvert år holdes 

der et væld af festivaler med fokus på fx musik, mad og øl – og desuden har landet en lang række kur- og 

spasteder – og hele 90 golfbaner. Tjekkiet er ikke mindst kendt for hovedstaden Prag – eller ”Byen med de 1000 

spir” med romantiske bydele, glitrende gader og den gamle, charmerende Karlsbro. Den korte  afstand fra 

Danmark og det fornuftige prisniveau har gjort Tjekkiet til et populært rejsemål for både familieferier, 

weekendophold og aktive ferier – året rundt. 
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