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► Je dobré vědět, že...                            Příručka nejen pro sportovní novináře 

 

1. Náš stát se nejmenuje Čechy, ale Česko.  
2. Anglicky nejsme Czech, ale Czechia.  
3. Czech znamená v překladu jen čeština, Čech, nebo český (-á, -é). Správný překlad jména Česko je Czechia. 
4. Čechy, angl. Bohemia, jsou jen západní částí Česka. 
5. Češi, čeští obyvatelé a čeští reprezentanti žijí i na Moravě. 
6. Lidé žijící na Moravě jsou Moravané, ale podle státní příslušnosti současně i Češi, protože Morava není jméno 

státu. Morava leží v Česku. 
7. Jméno Česko Moravu nijak nepoškozuje, ale naopak pomáhá odstranit zlozvyk nazývat celý stát jménem 

Čechy (dělají to jak nedovdělaní politici, tak i umělci, novináři atd.) 
8. Reprezentanty Česka v čemkoli není nutné nazývat jen českým týmem. Českým týmem je i Sokol Praskolesy. 

Proto např. Švédsko hraje s Českem, nikoli s "českým týmem". 
9. Reprezentanty žádného jiného státu nenazýváme "švédským, francouzským event. jiným "týmem". 
10. Českým vojákem je i moravský, nebo slezský voják. 
11. Česká pošta nemá na Moravě alternativní jméno Moravská pošta. 
12. Česká republika zahrnuje kromě Čech i Moravu a Slezsko. 
13. Země Koruny české zahrnovaly i Moravské markrabství. 
14. Czechia není ošklivá, ale jen nezvyklá (líbivost jména je zcela subjektivní a irelevantní). 
15. Název Czechia není východního původu, právě naopak, -ia je standardní koncovka nejstarších, latinských 

názvů (Germania, Pannonia, Hispania, Britannia, atd.) 
16. I na Západě existuje mnoho jmen s koncovkou -ia: Austria, Australia, California, Columbia, Georgia... 
17. Česku není potřeba stále říkat jen Česká republika. V některých situacích je zdůrazňování republiky dokonce 

nevhodné. Politické jméno patří do mezinárodních smluv, nikoli do běžné řeči. Států, které nezmiňují, že jsou 
republikou, je na světě 99%. 

18. Československu také nebylo potřeba říkat vždycky jen Československá republika. 
19. O událostech od počátku vzniku českého státu až dodnes lze psát, že se staly v Česku. 
20. Pokud k něčemu v Česku došlo před rokem 1993 (1969), nestalo se to v České republice. Kdo to tvrdí, působí 

směšně. (I Česká socialistická republika, část Československa, jíž se někteří ohánějí, vznikla při 
federalizaci až v roce 1969.) 

21. Záměnu jmen Czechia a Chechnya lze odstranit jedině zvyšováním popularity jména Czechia. Jak je 
Czechia známější a známější, přestává být záměna těchto jmen problémem. Více na www.go-czechia.cz - 
14.mýtus. 

22. Existence Čečenska není důvodem k zamlčování existence Česka. Ba naopak! (Čečensko není samostatný 
stát) 

23. Místo jména Czech Republic lze vždy s úspěchem psát hrdé Czechia. 
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24. Česko i anglický překlad Czechia jsou spisovná a oficiální krátká jména zapsaná v OSN, normách ISO atd. 
25. O správnosti překladu jména Česko do angličtiny nerozhodli politici, ale odborníci na lingvistiku, historii a 

marketing, a to už v roce 1993.  
26. Czechia se nevyslovuje "čečia", ale "čekia" - tak jako se Czech vyslovuje "ček". 
27. Neobvyklé jméno Czechoslovakia bylo ze začátku také odmítáno, ale protože bylo používáno, stalo se 

světoznámým pojmem. Czechia se stane také, ale musí být také používána. Šikovní podnikatelé a propagátoři 
cestovního ruchu mohou neobvyklost a neokoukanost jména Czechia s úspěchem marketinkově využít. 

28. Drtivá většina republik světa slovo "republika" v běžném životě nepoužívá. Mimo politiku se jím chlubí jen 
republiky zaostalé a nedemokratické:  KLDR,  Demokratická republika Kongo, Luhanská lidová republika, 
Doněcká lidová republika, Středoafrická republika... 

 


