
 

 

 زندگی در چک
 شرایط زندگی در چک 

جٕٟٛضی چه وطٛضی تا فطًٞٙ غٙی ٚ تاضیری پط فطاظ ٚ ٘طیة زض اضٚپای ٔطوعی است. ظ٘سٌی زض چه 
تجطتٝ ٞیجاٖ اٍ٘یع اظ تطویة تاضید، فطًٞٙ ٚ ٔسض٘یتٝ اضٚپایی ضا تٝ اضٔغاٖ ٔی آٚضز. وطٛض چه پس اظ 

پط عالتٓ ذٛز ٚ زست یاتی تٝ استمالَ ضفتٝ ضفتٝ اظ ٌصضتٝ آضفتٝ ٚ  3771تجعیٝ چىسّٛاوی زض ساَ 
فاغّٝ ٌطفت ٚ زض حاَ حاضط اظ ثثات التػازی، سیاسی ٚ اجتٕاػی تسیاض ٔٙاسة ٚ لاتُ تٛجٟی تطذٛضزاض 

 زیسٌاٜ ٞط ضرػی ٔتفاٚت ٔی تاضس. اظوطٛض چه ضطایظ ظ٘سٌی زض است. 

 
ازی ٚ ، أٙیت سیاسی ٚ التػاستا٘ساضزٞای تاالی ظ٘سٌی ِٚی تٝ عٛض وّی تا تٛجٝ تٝ ٞعیٙٝ ٞای ٔٙاسة ٚ 

أىا٘ات ضفاٞی ٚ آٔٛظضی ایسٜ اَ ضٚ٘س ٟٔاجطت تٝ جٕٟٛضی چه ضٚظ تٝ ضٚظ زض حاَ افعایص است. زض ز٘یای 
أطٚظ ٟٔاجطت ٚ ظ٘سٌی زض ٞط وطٛضی اظ ٔعایا ٚ ٔؼایة ذاغی تطذٛضزاض ٔی تاضس. وطٛض چه ٘یع اظ ایٗ 

٘سٌی زض وطٛض چه تیطتط آضٙا ذٛاٞیٓ لاػسٜ ٔستثٙی ٘رٛاٞس تٛز، زض ازأٝ تا ٔعایا، ٔؼایة ٚ ضطایظ وّی ظ
   ضس.   

 هسینه های زندگی در چک 

تسٖٚ ضه ٞعیٙٝ ٞای ظ٘سٌی زض وطٛض چه یىی اظ ٟٔٓ تطیٗ ٔعایا تطای افطازی است وٝ لػس ٟٔاجطت ٚ 
ظ٘سٌی زض وطٛض چه ضا زاض٘س. زض ٚالغ ٞعیٙٝ ٞای ظ٘سٌی زض چه ٘سثت تٝ اغّة وطٛضٞای اضٚپایی ٔٙاسة 

ٞس تٛز، اتاً ٞعیٙٝ ظ٘سٌی زض ضٟطٞای تعضي ٘سثت تٝ ضٟطٞای وٛچه تط تیطتط ذٛیاِثتٝ عثؼس. تط ٔی تاض
ٖ ٞعیٙٝ ٞای ظ٘سٌی افطاز ػالٜٚ تط ایٗ سثه ظ٘سٌی افطاز ٚ تؼساز ٘فطات ذا٘ٛازٜ اظ ػٛأُ تاثیطٌصاض زض ٔیعا



 

 

تٝ غٛضت ٔاٞا٘ٝ تٝ ضطح شیُ  تطای یه ٘فط تٝ عٛض وّی ٞعیٙٝ ٞای اغّی ظ٘سٌی زض وطٛض چه ٔی تاضس،
 است. 

 ٞعیٙٝ ٞای جا٘ثی  حُٕ ٚ ٘مُ  ذٛضز ٚ ذٛضان  اجاضٜ تٟای ٔسىٗ 
 یٛضٚ  144اِی  334 یٛضٚ  64اِی  14 یٛضٚ  034اِی  334 یٛضٚ  434اِی  244

 

 

 میانگین درآمد در چک 

تسٖٚ تطزیس ٘ٝ تٟٙا زض جٕٟٛضی چه تّىٝ زض وّیٝ وطٛضٞای جٟاٖ ٔیعاٖ زضآٔس افطاز ٔتفاٚت ذٛاٞس تٛز. 
عثك لٛا٘یٗ ٔطتٛط تٝ وسة ٚ واض افطاز  ،ٔی تاضسٔؼٕٛالً ٔیعاٖ زضآٔس تستٝ تٝ ضغُ ٚ حطفٝ افطاز ٔتغیط 

  زض حاَ حاضط پطزاذت ٕ٘ایٙس. ضاغُ ٚ تٝ عٛض وّی افطازی وٝ تٝ ٞط ٘حٛی زضآٔس زاض٘س ٔی تایست ٔاِیات
 یٛضٚ ٔی تاضس. زض ازأٝ تا 3344اِی  734ٔیاٍ٘یٗ ٔیعاٖ زضآٔس ذاِع افطاز زض وطٛض چه ٔاٞیا٘ٝ تیٗ 

 جٕٟٛضی چه تیطتط آضٙا ذٛاٞیٓ ضس.  حسالُ ٚ حساوثط ٔیعاٖ زضآٔس زض

 حداقل درآمد 

 تیىاضی ٘طخ. زاضز اذتیاض زض ضا ٔطوعی اضٚپای التػازٞای تطیٗ لٛی اظ یىی حاضط حاَ زض چه جٕٟٛضی
ضطایظ التػازی ایٗ وطٛض ضا ٔتحَٛ ٕ٘ٛزٜ  ٌصضتٝ ساَ چٙس عی پایساض ٘سثتاً زاذّی ٘اذاِع ضضس ٚ پاییٗ
 .زاضز غطتی اضٚپای استا٘ساضزٞای تا ٔغاتمت تٝ ٘یاظ ٞٓ ٞٙٛظچه  وطٛض زض حمٛق حسالُ حاَ، ایٗ تا. است

 354زضغس افعایص ٘سثت تٝ ساَ ٌصضتٝ تٝ  0ٜ زض جٕٟٛضی چه تا حسالُ حمٛق تؼیٗ ضس 0404زض ساَ 
 یٛضٚ زض ٔاٜ ضسیسٜ است.  



 

 

 حداکثر درآمد 

ػٙػط تسیاض ٟٔٓ زض ضاستای زضآٔس ظایی ٚ ایجاز وسة ٚ واضٞای ٘ٛیٗ  0زض ز٘یای أطٚظ اتتىاض ٚ ذاللیت 
افطاز  تاالیی ضا تطای زضآٔس ٔی تٛا٘س ٔی تاضس. زض حاَ حاضط ٔطاغُ تسیاض ٔتٙٛع ٚ سٛزآٚضی ٚجٛز زاضز وٝ

یىی اظ  0404تٝ اضٔغاٖ آٚضز. تط اساس آٔاض ا٘تطاض یافتٝ اظ سٛی ضٛضای التػازی وطٛض چه زض ساَ 
ٞعاض یٛضٚ زضآٔس زض ساَ تٝ  43پطزضآٔس تطیٗ ٔطاغُ زض ایٗ وطٛض ٔسیطیت ٔاِی ٚ تجاضی است. ایٗ ضغُ تا 

 ٔطاغُ وطٛض چه ٔؼطفی ٌطزیسٜ است.  ػٙٛاٖ یىی اظ تٟتطیٗ ٚ پطزضآٔستطیٗ

 
 بهترین شهرهای چک برای زندگی 

 ٞط. ا٘س ضسٜ تمسیٓ ضٟط 323 تٝ ٘یع ٘احیٝ 1 ایٗ ، وٝاست ٌطزیسٜ تطىیُ اغّی ٘احیٝ 1 اظ چه جٕٟٛضی
 تطتطیٗ تا ازأٝ زض. تاضٙس ٔی تطذٛضزاض ذٛز تٝ ٔرتع ضطایظ ٚ إٞیت اظ چه وطٛض ٘ٛاحی ٚ ضٟطٞا اظ یه

 .ضس ذٛاٞیٓ آضٙا تیطتط چه جٕٟٛضی ضٟطٞای

 پراگ  

 التػازی، لغة پطاي ضٟط. تاضس ٔی وطٛض ایٗ ضٟط تطیٗ پطجٕؼیت ٚ چه جٕٟٛضی پایترت پطاي
 اظ ػالٜٚ تط فضای زِطتا، ضٚٔا٘تیه ٚ پطظضق ٚ تطق ایٗ والٖ ضٟط ظیثا. است چه وطٛض ٌطزضٍطی ٚ فطٍٞٙی

 جٕٟٛضی زاذّی ٘اذاِع تِٛیس زضغس 24 اظ تیطتط تاضس، ٔی هچ وطٛض ضٟط تطیٗ ٟٔٓ التػازی ِحاػ
 اظ تیطتط زضغس 03 ٔیاٍ٘یٗ غٛضت تٝ پطاي زض واض ٘یطٚی زستٕعز ٕٞچٙیٗ تاضس، ٔی پطاي اذتیاض زض چه

 پطاي زض چه جٕٟٛضی ا٘سا٘ی ٘یطٚ اظ زضغس 54 تٝ ٘عزیه ضٚ ایٗ اظ. تاضس ٔی چه وطٛض زیٍط ضٟطٞای



 

 

ضٟط تطتط جٟاٖ اظ ِحاػ ویفیت  33پطاي زض عی ساَ ٞای اذیط ٕٞٛاضٜ زض تیٗ  .تاضٙس ٔی واض تٝ ٔطغَٛ
 ظ٘سٌی لطاض زاضز. 

 

 

 برنو 

 644تط٘ٛ پس اظ پطاي زٚٔیٗ ضٟط تعضي ٚ پطجٕؼیت زض وطٛض چه ٔی تاضس، ایٗ ضٟط تاضیری تا لسٔتی 
 ٘یع ٚ چه جٕٟٛضی وُ لضایی ٔطاجغساِٝ زض جٙٛب ضطلی جٕٟٛضی چه لطاض زاضز. ضٟط تط٘ٛ ٔمط اغّی 

 تثسیُ چه وطٛض ازاضی ٚ سیاسی لغة تٝ ضٟط ایٗ ضٚ ایٗ اظ تاضس، ٔی زِٚتی ٚ ٔسیطیتی ساظٔاٖ چٙسیٗ
 تحػیالت ا٘ستیتٛی 31 تٝ ٔتؼّك وٝ زا٘طىسٜ 11 زاضتٗ اذتیاض زض تا تط٘ٛ ضٟط ایٗ تط ػالٜٚ. است ٌطزیسٜ
اظ ایٗ ضٚ تط٘ٛ تٝ یىی  .تاضس ٔی تىٕیّی تحػیالت ٚ ای حطفٝ آٔٛظش ِحاػ اظ ٟٕٔی ٔطوع تاضٙس ٔی تىٕیّی

 اظ ضٟطٞای پط إٞیت ٕٞطاٜ تا أىا٘ات ضفاٞی اجتٕاػی لاتُ تٛجٝ تثسیُ ٌطزیسٜ است. 



 

 

 
 استراوا 

 ٘عزیه ٚ چه وطٛض ضطق زض ضٟط ایٗاستطاٚا سٛٔیٗ ضٟط تعضي وطٛض چه پس اظ پطاي ٚ تط٘ٛ ٔی تاضس. 
 اضتمای ٚ پیططفت زض ای ػٕسٜ ٘مص سًٙ ظغاَ استرطاج ٚ وطف. زاضز لطاض ِٟستاٖ تا وطٛض ایٗ ٔطظ تٝ

 اِثتٝ. است ٕ٘ٛزٜ تثسیُ چه جٕٟٛضی غٙؼتی ٔطاوع اظ یىی تٝ ضا استطاٚا ٚ است  زاضتٝ ضٟط ایٗ التػازی
 ِمة استطاٚا تٝ چىسّٛاوی تط وٕٛ٘یست سّغٝ ظٔاٖ زض سٍٙیٗ ٞای واضذا٘ٝ تٕطوع اثط تط است شوط تٝ الظْ
ٔٛلؼیت ٞای ضغّی ٔٙاسة، ضطایظ التػازی ٔغّٛب ٚ أىا٘ات ضفاٞی ٚ  .ا٘س زازٜ جٕٟٛضی پٛالزی لّة

 اجتٕاػی ایسٜ اَ استطاٚا ضا تٝ یىی اظ ضٟطٞای ٔحثٛب وطٛض چه تثسیُ ٕ٘ٛزٜ است. 



 

 

 
 مسایای زندگی در چک 

تا تٛجٝ تٝ تفاٚت سّیمٝ افطاز ٔعایای ظ٘سٌی زض وطٛض چه اظ زیسٌاٜ ٞطوس ٔتفاٚت ذٛاٞس تٛز. یىی اظ 
ظ٘سٌی زض جٕٟٛضی چه أٙیت التػازی ٚ اجتٕاػی ایٗ وطٛض ٔی تاضس، زض حاَ حاضط ٟٔٓ تطیٗ ٔعایای 

تٝ ضطح شیُ  تٝ عٛض وّی ٔعایای اغّی ظ٘سٌی زض وطٛض چه جٕٟٛضی چه ضطٕیٗ وطٛض أٗ جٟاٖ است.
 ٔی تاضس8 

 ٝٙتحػیُ ٚ ظ٘سٌی ٔٙاسة ٞای ٞعی  

 اجتٕاػی ٚ التػازی أٙیت  

 ظ٘سٌی تاالی استا٘ساضزٞای  

 ضایٍاٖ زضٔا٘ی ذسٔات زضیافت 

 اَ ایسٜ اجتٕاػی ٚ ضفاٞی أىا٘ات  

  أىاٖ تطزز تیٗ وطٛضٞای حٛظٜ ضیٍٙٗ تسٖٚ ٘یاظ تٝ ٚیعا 

 



 

 

 

 

 معایب زندگی در چک 

لغؼاً ٟٔاجطت تٝ ٞطوطٛضی اظ ٔعایا ٚ ٔؼایة ٔطتٛط تٝ ذٛز تطذٛضزاض ذٛاٞس تٛز، وطٛض چه ٘یع اظ ایٗ 
لاػسٜ ٔستثٙی ٘رٛاٞس تٛز. ٔؼٕٛالً ضطایظ افطاز ٚ ٔمایسٝ ٔعایا ٚ ٔؼایة وطٛض ٔٛضز ٘ظط تطای افطازی وٝ 

ضٗ ساظز. تٝ عٛض وّی ٔؼایة لػس ٟٔاجطت زاض٘س ٔی تٛا٘س شٞٙیت افطاز ضا تطای ا٘تراب ٔمػس ٟ٘ایی ضٚ
 ظ٘سٌی زض وطٛض چه تٝ ضطح شیُ ٔی تاضس8 

 چىی ظتاٖ یازٌیطی  

 اَ ایسٜ ضغّی ٔٛلؼیت وٕثٛز 

 ٓپیچیسٜ   ٔاِیاتی سیست 

 ٔتفاٚت ٔمطضات ٚ لٛا٘یٗ تا آضٙایی  

 تجربه زندگی در کشور چک 

ٕٞطاٜ تا ٔسض٘یتٝ اضٚپایی تسٖٚ ضه ظ٘سٌی زض وطٛض چه تجطتٝ ای ٞیجاٖ اٍ٘یع ٚ ِٕس تاضیری وٟٗ 
ذٛاٞس تٛز. اِثتٝ ظ٘سٌی زض ٞط یه اظ ضٟطٞای وطٛض چه ضطایظ ذاظ ذٛز ضا ذٛاٞس زاضت. ٔؼٕٛالً اغّة 
ٟٔاجطاٖ جٕٟٛضی چه ضٟط پطاي ضا تطای ظ٘سٌی ا٘تراب ٔی ٕ٘ایٙس. پطاي یىی اظ ظیثاتطیٗ ٚ جصاب تطیٗ 

 ضٟطٞای اضٚپا ٚ حتی جٟاٖ ٔی تاضس.

 

 



 

 

 
ضٟط تطتط جٟاٖ لطاض زاضز، اِثتٝ ضٟطٞای زیٍط وطٛض چه ٘یع  33اظ ِحاػ ویفیت ظ٘سٌی پطاي ٕٞٛاضٜ تیٗ 

اظ أىا٘ات فٛق اِؼازٜ ٔٙاسثی تطذٛضزاض ٔی تاضٙس. تا تٛجٝ تٝ ٞعیٙٝ ٞای ٔٙاسة ظ٘سٌی زض وطٛض چه افطاز 
 س زاضت. ٚلت تیطتطی تطای ِصت تطزٖ اظ ظ٘سٌی ٚ جاشتٝ ٞای ٘اب ایٗ وطٛض ذٛاٞٙ

 نتیجه گیری 

ظ٘سٌی زض وطٛض چه تا ٔعایا ٚ  ٔی تٛاٖ تٝ ایٗ ٘تیجٝ ٌیطی زست یافت وٝ تا تٛجٝ تٝ ٔٛاضز شوط ضسٜ
ٔؼایة ٔرتع تٝ ذٛز ٕٞطاٜ ذٛاٞس تٛز. ٔتماضیاٖ ٟٔاجطت تٝ وطٛض چه تا تٛجٝ تٝ ضطایظ فطزی ذٛز ٚ 

ٔٙغمی ضا اتراش ٕ٘ایٙس. جٕغ آٚضی اعالػات  ٔعایا ٚ ٔؼایة ظ٘سٌی زض وطٛض چه ٔی تٛا٘ٙس ا٘تراب زضست ٚ
ٔٛضز ٘یاظ زض اضتثاط تا ضطایظ ظ٘سٌی زض وطٛض ٔٛضز ٘ظط ٚ ا٘تراب ضٚش ٟٔاجطتی ٔٙاسة تا تٛجٝ تٝ ضطایظ 

افطاز یىی اظ ٟٔٓ تطیٗ اغَٛ ٟٔاجطت ٔی تاضس. تٝ عٛض وّی تا تٛجٝ تٝ أٙیت ٚ ضطایظ التػازی ٘سثتاً 
 تٝ ایٗ وطٛض زض عی ساَ ٞای اذیط تا افعایص ٘سثی ضٚ تٝ ضٚ ضسٜ است.  ٔٙاسة وطٛض چه ضٚ٘س ٟٔاجطت

 آٚضی فٗ ٚ تحمیمات ػّْٛ ٚظاضت ٚ اجتٕاػی ضفاٜ ٚ واض تؼاٖٚ، ٚظاضت ٔجٛظٞای زاض٘سٜ تٟٙا آضیا٘اپاضس تط٘س
 تط ٔثتٙی ضاتغٝ ایجاز ٚ ز٘یا ٔرتّف وطٛضٞای سفاضت چٙسیٗ تٝ ٔٛفك پطٚ٘سٜ غسٞا اضائٝ. تاضس ٔی ایطاٖ زض

 آتی ػّٕىطز سطِٛحٝ ٚ تٛزٜ آضیا٘اپاضس افتراض تعضٌتطیٗ ٕٞٛاضٜ ػعیع ٔٛوّیٗ ذاعط اعٕیٙاٖ ٚ لّثی ضضایت
 .تٛز ذٛاٞس ٘یع ذٛز


