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1. Ú
Úvod
Kórejjská republika (Južná Kórea) za berá južnú polovicu Kórejského polostrovaa. Na
západe, na druh
hej strane Žltého
Ž
moraa, sa nachád
dza Čína a na východee, za Východ
dným
om, Japon
nsko. Seve
ernú polovvicu Kórejského polostrova zaaberá Kórrejská
moro
ľudovvodemokraatická repub
blika (Severnná Kórea).

Všeo
obecné úd
daje
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Oficiálny názov:
n
Kórejjská republiika
Poloha: 38
8° a 33° seve
ernej šírky a 126° východnej dĺžkyy
Rozloha: 100
1 266 km²² (2013)
Hlavné meesto: Soul (9
9 926 000) ((2013)
Počet obyvvateľov: 50 220 000 (2 013)
Hustota ob
byvateľstva: 501 osôb//km² (2013))
Jazyk: Kóreejčina (Písm
mo: Hangul)
Nábožensttvo: budhizzmus (22,8 %), protesstantské (18,3 %), kattolícke (10,9 %),
ostatné (1,1 %), ateizmus (46,9 %
%)
Politický syystém: prezzidentská reepublika
Priemernáá teplota: ‐2
2,5 o C (janu ár) až 25,4 o C (august)
Národná vlajka:
v
Taegeukgi
Národný kvet:
k
Mugun
nghwa (Ibišttek sýrsky)

Econ
nomie
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

HDP (nominálny): US $ 1 417 milliárd (2014))
HDP na ob
byvateľa (no
ominálny): U
US $ 28 101
1 (2014)
HDP (PPP): US $ 1 779
9 miliárd (2 014)
HDP na ob
byvateľa (PP
PP): US $ 355 277 (2014)
HNP (nom
minálny): US $ 1 366 milliárd (2014))
HNP na ob
byvateľa (no
ominálny): U
US $ 27 090
0 (2014)
HNP (PPP)): US $ 1 746
6 miliárd (22014)
HNP na ob
byvateľa (PP
PP): US $ 333 620 (2014)
Vývoz: US $ 573 miliáárd (2014)
Dovoz: US $ 526 miliáárd (2014)
Giniho koeeficient: 31,,1 (2011)
HDI (Správva o ľudskom
m rozvoji): 00,891 (15. miesto)
m
(201
13)
Najdôležitejšie priem
myselné oddvetvia: Po
olovodiče, automobilly, stavba lodí,
spotrebnáá elektronikaa, mobilné ttelekomuniikácie, oceľ
Mena: won (KRW, Kó
órejský won ) (US $ 1 = 1 060 won) (2014)
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2. H
História
STA
AROVEKÁ KÓREA
Kórejjský polostrrov bol obýývaný od staaršej doby kamennej.
k
Na
N začiatkuu doby bron
nzovej
už ossadníci na území
ú
založili prvý ofic iálny štát Kočoson.
K
Zakladateľa Koočosonu do
odnes
Kórejjčania nazýývajú „dedko Tangun “. Podľa dávnej legendy sa Tanngun narod
dil zo
zväzkku medveďaa a syna Ne
ebeského krráľa, Hwanu
unga, ktorý zostúpil z nneba na zem
m, aby
mohol žiť medzzi ľuďmi. Ko
očoson bol vládcom severnej čassti Kórejskéého polostro
ova a
zárovveň názvom
m veľkej oblasti, ktorá zahŕňala aj územie dnešnej Manččurie. Kráľo
ovstvo
prosp
perovalo dlhé obdobie
e, až pokiaľ nebolo dob
byté v roku 108 pred n..l. dynastiou
u Han.

TRI KRÁĽOVSSTVÁ
Tri saamostatné kráľovstvá bojovali
b
o nnadvládu naad polostrovvom v obdoobí od 1. sto
oročia
pred n.l. do 7. sttoročia n.l. Kráľovstvo Kogurjo v severnej
s
čassti, Pekče n a juhovýchode a
Silla na juhozáápade boli nakoniec zjednotené pod vládou Silla v rou 676
6 n.l.
hé obdobie mieru pod vvládou kráľľovstva Silla až do začiaatku 10. storočia,
Nasleedovalo dlh
kedyy kráľovstvo
o Silla zoslab
blo a bolo ppodmanené
é novým krá
áľovstvom KKorjo v roku
u 935
n.l. V období zjjednotenej Silly došlo k významn
ným pokrokom v umeení a vede,, a to
najm
mä v oblastiach bud
dhizmu, arrchitektúry, astronóm
mie, poľnohhospodárstva a
literaatúry.

Nábožženstvo v Kórei
K
Budh
hizmus sa do
ostal do Kór
rey cez Čínuu v roku 372
2 n.l. a rých
hlo prenikol do kórejské
ého
spôso
obu myslenia
a, kultúry a duchovnéhoo života. Bu
udhizmus bo
ol národným náboženstv
vom
Kórey
y v období od
o troch kráľovstiev doo doby kráľľovstva Korjo. Dynastia Čoson (139
92 –
1910)) potom adop
ptovala za svoju vládnuccu filozofiu konfucianizm
mus.
Katollicizmus sa na
n polostrov
v dostal na kkonci 18. sto
oročia a prot
testantizmus
us v 19. storo
očí.
Zo z
začiatku sa kórejské úrady
ú
snažilli kresťansttvo potlačiť
ť, ale počeet veriacich aj
napriiek tomu narrastal aj na konci 19. sttoročia a za
ačiatku 20. storočia. V súčasnej do
obe
sa taakmer 30 % Kórejčan
nov hlási kuu kresťansttvu. Budhizm
mus je stálle populárny
y a
konfu
ucianizmus naďalej silno ovplyvňňuje sociáln
ne normy, najmä
n
kóreejskú pracovnú
moráálku. V Južne
ej Kórei je voľne
v
praktizzovaný rad ďalších
ď
nábo
oženstiev, vrrátane islam
mu.
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KOR
RJO A ČO
OSON
< Ko
orjo >
Kráľo
ovstvo Korjo
o sa dostalo k moci v roku 935 n.l.
n potom, čo absorboovalo kráľo
ovstvo
Silla. Korjo prijaalo budhizm
mus ako svvoje národn
né nábožen
nstvo a v ttej dobe vzzniklo
nieko
oľko vynikaajúcich bud
dhistických umeleckýcch diel. Krá
áľovstvo taaktiež udržiavalo
otvorenú zahraničnú polittiku, medzi cudzincam
mi sa stalo známe akoo „Korea“. Korjo
ovlád
dalo Kórejskký polostrov takmer 4770 rokov ažž do vzostupu dynastiee Čoson na konci
14. storočia.

Tripittaka Korea
ana
Tripitaka Korean
na je najobs
siahlejšia zb
bierka budhiistických posvätných teextov na sve
ete.
Textty sú vyreza
ané do 81 258 drevenných blokovv a táto rozsiahla prácca, ktorá bola
b
dokon
nčená v 13. storočí počas dynastie Korjo, mala
a slúžiť ako prosba o Buudhovu ochranu
proti mongolskejj invázii. Každý
K
blok oobsahuje takmer 320 čínskych
č
znaakov na každej
stran
ne. Celkovo asi 52 miliónov znakoov bolo starrostlivo vyrezaných s veľkou mierou
pravidelnosti a v celej kolekc
cii nie je praakticky jediná chyba.

< Jikkji >
Jikji jje skrátený názov kóre
ejského buddhistického dokumentu
u Antologiee zenových učení
veľkýých budhisttických kňazov, ktorý bol vytlačený v chrám
me Heungdeeok v roku 1377
počaas neskorej dynastie Korjo.
K
Jikji jje uznávan
ná ako najsstaršia zachhovaná knih
ha na
svetee z kovovej pohyblivej sadzby. Tennto spis bol vydaný o 78
7 rokov skôôr ako znám
ma 42
riadkková Biblia Johanna Gutenberga, ktorá bolaa vytlačená okolo rokuu 1450. Jikji je v
súčassnej dobe zachovaný
z
v divízii Mannuscripts Orrientaux Fra
ancúzskej n árodnej kniižnice.
Tento spis bol zaahrnutý me
edzi UNESCO
O program Pamäť sveta v roku 20001.

< Čo
oson >
Dynaastia Čoson (1392 – 19
910) vládla nad polosttrovom viacc ako 500 rookov. Založžil ju I
Songg‐ge (neskôr známy akko kráľ Taeddžo), ktorý bol generá
álom dynasstie Korjo (9
918 –
13922) až do jej pádu.
p
Hlavn
ným mestom
m sa stal Haanjang (dneššný Soul).
Vládccovia dynaastie Čoson podporoovali konfu
uciánske id
deály a dooktríny v celej
spolo
očnosti. Ko
onfuciánska etika a rittuály boli vyučované
v
v rodináchh a v školáách a
úradníci boli menovaní
m
na základe zloženia Ko
onfuciánske
ej štátnej sskúšky. Kultúrna
inováácia a rozvo
oj dosiahli vrchol
v
poča s ranného obdobia
o
dynastie Čosoon za vlády kráľa
Sedžonga Veľkéého (pravnu
uk kráľa Taaedža, 1418
8 – 1450). Najznámejš
N
ším výtvoro
om za
vládyy kráľa Sedžžonga bola kórejská
k
ab eceda, Han
ngul.
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V polovici dynasstie Čoson bola
b krajinaa zdevastovaaná japonskkou invázio u (1592 – 1598),
1
a neeskôr inváziiou z Manččurie (16277 – 1637). V druhej polovici
p
dy nastie vlád
dcovia
upevvnili svoju vládu
v
nad dnešným úz emím Kóre
ey a rozvoj v oblasti kl asickej kóre
ejskej
kultú
úry, obchodu, vedy, lite
eratúry a teechnológie dosiahol
d
vrcchol.
Na p
prelome 20
0. storočia čelila Kóreea mnohým
m externým
m hrozbám
m, ktoré vie
edli k
medzzinárodným
m mocenskýým bojom a nakoniec k okupácii krajiny Japponskom v roku
19100.
Dedičstvo dynaastie Čoson
n je značnéé a tvorí základ súčasnej kórejsskej spoločnosti,
určujje kultúrne normy, spô
ôsob života,, právny sysstém, vzťahyy medzi staaršími a mladšími
geneeráciami, rovnako ako spoločenské
s
é postoje k aktuálnym témam.

Hangull: kórejské písmo
Kráľ Sedžong Ve
eľký (1418 – 1450) je uzznávaný ako najväčší pan
novník v kórrejskej histó
órii.
Bol tto on, kto obnovil
o
Jiphyeonjeon, oorgán akademického výs
skumu, ktorrý v roku 14
443
úspeššne vytvoril kórejskú abecedu,
a
Haangul. Táto abeceda um
možnila Kórrejčanom pís
sať
fonetticky namiessto používan
nia čínskych znakov. Aj napriek tom
mu, že akadeemická sféra
a aj
naďaalej používala čínske zna
aky, veľké m
množstvo lite
eratúry moh
hlo byť napíssané spôsobom,
ktorý
ý väčšina Kórejčanov
K
bola
b
schopnná prečítať.. Tieto sym
mboly, ktoréé reprezenttujú
spolu
uhlásky a sa
amohlásky, sú veľmi loogické a výstižné, a je
e možné saa ich naučiť
ť v
prieb
behu niekoľk
kých hodín. Toto
T
je dôv od, prečo je
e Hangul uzn
návaný ako jjeden z najv
viac
vedec
ckých systé
émov písma na
n svete.

Kórejské historické
h
dediny: Hahoe & Ya
angdong
Haho
oe a Yangdong, dve z najslávnejšíc h historický
ých dedín v Kórei, udržžali neporuš ené
klano
ové línie z generácie na
n generáciuu viac ako 5 storočí. Dediny sa nachádzajú vo
výnim
močne maleb
bnom prírodnom prostre
edí a dedinč
čania zachov
vali pôvodnýý životný štý
ýl a
zvykllostí rodín konfuciánsky
k
ych vzdelanncov. Tieto dediny sú taktiež
t
dôleežitým zdrojjom
verejjného záujm
mu o nesmie
ernu hodno tu histórie a tradícií národa. Ob
be dediny boli
b
zarad
dené do Sve
etového dediičstva UNES
SCO v roku 2010.
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ROZZDELENIE
E POLOST
TROVA
< Hn
nutie 1. marca
m
>
Úsvitt modernejj éry nevešštil pre Kórrejský polosstrov nič do
obré. Japonnsko anektovalo
Kóreu v roku 19
910, hneď v počiatkochh japonskéh
ho imperializmu, a Kóreejčania s ve
eľkým
úsilím
m bojovali o znovuzískaanie svojej ssuverenity.
Dňa 1. marca 1919
1
bola vydaná De klarácia ne
ezávislosti, podpísaná 33 význam
mnými
kórejjskými vodccami. Toto vyvolalo
v
náárodné povsstanie proti japonskej ookupácii a doma
d
aj v zahraničí začal
z
politiccký a ozbroojený odpo
or. V čínsko
om Šanghajji bola zalo
ožená
Dočaasná vláda Kórejskej
K
republiky.

< Osslobodenie a vojna >
Kórejjský polostrov bol osllobodený v auguste 1945
1
po kapitulácii Japponska v druhej
sveto
ovej vojne. K rozdeleniu polostro va podľa 38
8. rovnobežžky došlo taakmer okam
mžite,
keď sovietske a americké
é vojská vsstúpili na územie
ú
Kórey za účel om odzbro
ojenia
zostáávajúcich jaaponských vojakov. S tručne povvedané, Kórea sa sta la geopolittickou
obeťťou natlačen
nou medzi dvoma sveetovými veľľmocami. 15
5. augusta 1948 bola južná
polovvica polosstrova znovuzrodená ako Kóre
ejská republika, nezzávislý národ s
demo
okratickými princípmi a slobodnným trhovýým hospodá
árstvom. Ľuud Južnej Kórey
K
zvolil pod doh
hľadom OSSN svoje N
Národné zhromažden
z
nie. Zhrom
maždenie potom
meno
ovalo prvým
m preziden
ntom Dr. I Sung‐manaa, vodcu hnutia za neezávislosť, ktorý
študo
oval v USA.
Na severe bola medzitým založená KKórejská ľud
dovodemokkratická reppublika s Kiim Ir‐
om, podporo
ovaná Sovie
etmi.
seno
Ako sa ukázalo po odtajne
ení historic kých dokum
mentov, 25. júna 19500 Severná Kórea
K
napaadla s pomo
ocou Soviettskeho zväzzu Južnú Kóreu. Toto ohlasovaloo začiatok vojny,
v
ktoráá sa rýchlo vyvinula
v
do medzinároodného konffliktu.
Soul padol do rúk severo
okórejskéhoo vojska v priebehu prvých
p
trochh dní bojovv a v
augu
uste už severokórejskáá armáda zzabrala zvyššok územia Južnej Kó rey, s výnimkou
Busaanu, prístavn
ného mestaa na juhovýcchode krajin
ny, a okolitýých oblastí.
Bezp
pečnostná rada
r
Organ
nizácie spoojených národov rých
hlo rozhodlla o poskyytnutí
pomoci Južnej Kórei
K
a voje
enské jednootky a lekárssky personá
ál boli vyslaané z viac ako 21
člensských štáto
ov. Po legendárnom vvylodení ge
enerála McArthura v Inčonu dňa 15.
septeembra jednotky OSN
N vedené juhokórejským a am
merickým vvelením zatlačili
severokórejskú armádu ažž k čínskej hranici. Ke
eď sa bojová línia prriblížila k číínskej
hranici, Čína vsstúpila do vojny
v
na sttrane Severrnej Kórey a juhokóreejské a ame
erické
jedno
otky boli opäť vytlaččené na juuh. 4. januára 1951 bol Soul opäť v ru
ukách
Severokórejčano
ov.
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Vojskká Južnej Kórey
K
a OSN, ktoré booli zložené prevažne z americkýcch jednotie
ek, za
veľkýých strát pre
p obe strany, vytlaačili Severo
okórejčanovv a Číňanoov naspäť k 38.
rovnobežke. Tááto vojna spôsobila niielen obrovvské straty na životocch a dramaatické
ostrov ocito
ol v troskkách. Akákkoľvek
sociáálne otrasyy, ale aj to, že sa celý polo
infraštruktúra, ktorá zostaala z obdobbia japonskkej kolonizá
ácie, bola z prevažnej časti
zničeená. Táto bratovražed
b
ná vojna s končila doh
hodou o prrímerí v júl i 1953. Mie
erové
doho
ody neboli dosiahnuté
d
dodnes.
USA a bývalý So
ovietsky zvääz vytvorili ppred vojnou
u hranicu pozdĺž 38. roovnobežky. Nová
om Vojenskáá demarkaččná línia (M
MDL – Milita
ary Demarccation Line)) bola
hranica s názvo
po vo
ojne vytvorrená v blízkkosti tejto pprechodnej hranice. Tá
áto línia je obklopená 4 km
širokkou demilittarizovanou
u zónou ( DMZ – Demilitarized
d Zone), kktorá slúži ako
nárazníková zón
na pre túto
o ťažko ozbbrojenú hranicu medzi oboma Kóóreami. Kórrejská
republika má v súčasno
osti okolo 50 milión
nov obyvateľov, zati aľ čo Kórrejská
ľudovvodemokraatická repub
blika má poppuláciu asi 25
2 miliónovv.

7

3. H
Hospodá
ársky ra
ast
Pod vedením prezidenta Pak
P Čong‐huui, ktorý bo
ol prezidenttom od rokku 1961 do roku
19799, Južná Kó
órea prijalaa silne exp ortnú a vládou riade
enú ekonom
miku za úččelom
zvýšeenia hospo
odárskeho rastu.
r
Rýchhly ekonom
mický rast, nazývaný
n
„„Zázrak na rieke
Han““, je z prevvažnej častti pripisovaaný prezide
entovi Pako
ovi. Jeho pääťročné pláány s
cieľo
om podporiťť hospodárssky rozvoj faavorizovali veľké korpo
orátne podnniky, kládli dôraz
na zvvyšovanie zaamestnanosti a zlepšilii konkurenccieschopnossť Južnej Kóórey.
Nevíd
daný ekono
omický rast Južnej Kóreey začal na počiatku 60
0. rokov v doobe, kedy štátna
š
ekon
nomická politika zmen
nila svoje zaameranie z dravej ind
dustrializáciie nahradzu
ujúcej
dovo
oz smerom k vývoznej politike.
p
V rrámci tejto novej politiky vláda poodporovala ľahké
priem
myselné odvetvia s vyssokým pod ielom ľudskkej práce, ako
a napr. teextilný a od
devný
priem
mysel, v kto
orých mala Kórea
K
relatíívnu výhodu
u.
V dru
uhej polovicci 60. rokovv a v 70. rokkoch sa dôraaz opäť pressunul z ľahkkého priemyyslu k
ťažkéému a cheemickému priemyslu s vysokou
u pridanou
u hodnotouu. Železo, oceľ,
nežeelezné kovyy, elektronika a chem
mická výro
oba boli vyybrané akoo najdôležitejšie
odveetvia v súťažži o hospodáársky rast.
V rokku 1981 sa začal klásť dôraz na výýskum a vývvoj (R&D) a v druhej poolovici 80. rokov
r
vzrásstol vývoz technológií
t
a elektronnických výrobkov. Niekoľko spoloočností, vráátane
Samssungu, Hyu
undai a dne
ešného LG, sa počas tejto exportnej ekonoomickej politiky,
ktoráá pokračovaala až do 90. rokov, roozrástlo do
o svetových rozmerov. Vďaka pod
dpore
štátu
u tieto kórejské kongglomeráty i nvestovali do kapitálovo náročnného ťažké
ého a
chem
mického priemyslu, zattiaľ čo sa vl áda naďale
ej sústredila
a na priemyyselnú a socciálnu
infraštruktúru.
V roku 1970 bolo vytvore
ené tzv. Saaemaul hnu
utie, ktoré malo slúžiťť k modern
nizácii
pojeniu viddieckeho obyvateľstv
o
va do výrooby.
Sae
emaul
poľnohospodársstva a zap
znam
mená „nováá dedina“. Táto
T
kampaaň prispela k rozvoju dedín
d
a zleppšeniu živottných
podm
mienok poľľnohospodáárov. Kamppaň bola neskôr rozšíírená aj doo priemyse
elných
závodov a mestských oblaastí. Princíppy hnutia Saemaul
S
bo
oli od tej ddoby prebraaté aj
mi rozvojovýými krajinaami a Južn á Kórea saa tak s nim
mi delí o ssvoje znalo
osti a
iným
skúseenosti.
Táto exportná, vládou
v
riadená ekonom
mická stratégia sa ukázala ako veeľmi úspešn
ná pre
hosp
podársky rast. Južná Kó
órea je jed inou krajinou od druh
hej svetovejj vojny, kto
orá sa
zmen
nila z príjemcu zahraničnej pom
moci na darrcu zahraničnej pomooci počas je
ednej
jedin
nej generáciie. V roku 2014
2
bola Juužná Kórea 5. najväčším vývozcom
m a 7. najvääčším
dovo
ozcom na svvete.
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AKÉ
É FAKTOR
RY OVPLY
YVNILI JUH
HOKÓREJSKÝ HOS
SPODÁRSSKY RAST?
Južnáá Kórea dossiahla prekvvapujúci hoospodársky rast vďaka kombináciii silných vodcov,
dobrre vyškolenýých úradníkkov, odvážnyych priemyselníkov a motivovanej
m
ej pracovnej sily.
Ambiciózni podnikatelia occhotne reaggovali na vládne
v
nabá
ádanie k zvvýšeniu vývo
ozu a
oju nových priemyselných odvetvíí.
rozvo
Dedičstvo konfu
ucianizmu v Južnej Kórrei kladie ve
eľký dôraz na
n vzdelávaanie, harmo
onické
osob
bné vzťahy a ďalšie povinnostii k rodičom a predkom. V dobe počiatkov
juhokórejskej in
ndustrializáácie boli skkoro všetci kórejskí pracovníci
p
ggramotní a boli
o naučiť novvé veci.
schopní sa ľahko
Otvo
orená hospo
odárska politika v krajjine pomáh
hala prijatiu
u pokročilýcch technoló
ógií a
inštittúcií z iných krajín. Zahraničnné investíccie a vysoká miera juhokórejských
domácich úspo
or prispeli k rozvojju ťažkého
o priemyslu a prevoody finanččných
prosttriedkov zaasielaných juhokórejsk
j
kými pracovvníkmi zo zahraničia taktiež pom
mohli
celko
ovému hosp
podárskemu
u rastu. Na príklad v období od polovice 60. rokov do konca
k
70. rrokov bol veľký
v
počett juhokórejsských baníkkov a zdravvotných sesstier vysielaaných
praco
ovať do záp
padného Ne
emecka.
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4. P
Prijatie demokra
d
acie
Juhokórejský ľu
ud viedol boj za sloboodnú a dem
mokratickú vládu. Krajjina bola od 60.
rokovv riadená prezidentom Pak Čonng‐hui a náásledne vojenskými ggenerálmi. Južná
Kórea v roku 1993 získala po
p úspešnýcch slobodnýých voľbách civilnú vláddu.
Juhokórejské no
oviny a tele
evízne stannice teraz môžu
m
publikovať a vyssielať rôzno
orodé
ory bez straachu z prenasledovannia. Internet a sociálne siete sú všadepríto
omné.
názo
Rých
hle zasielanie správ a komunikáccia sú na do
osah ruky pre takmerr všetky skupiny
obyvvateľstva, naajmä pre mladých ľudí..
Silná juhokórejjská ekono
omika bolaa vytvorenáá v obdob
bí, kedy d emokracia bola
potlááčaná pod zámienkou rozvoja. PPráve tento rozvoj ale neskôr vieedol k vyvo
olaniu
postu
upného prrechodu k prosperujjúcej demokracii, ktorú teraz Juhokórejjčania
využíívajú. Rýchlly ekonomiccký rast vieedol aj k socciálnym a ekonomickým
m nerovnostiam
a tí,, ktorí sa nestihli prispôsobiťť, neskôr hrali rolu katalyzátoora pre ďalšiu
ď
demo
okratizáciu..
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5. JJužná Kó
órea na svetoveej scéne
Kórea bola po stovky rokkov známa ako „pusttovnícke krá
áľovstvo“ ((anglicky Hermit
Kingd
dom). Naprriek tomu sa obchodnííci a imigranti vždy do
o určitej mieery na polo
ostrov
dokáázali dostať.. Kultúrne artefakty
a
a sstarobylé záznamy nám
m hovoria, že dochádzzalo k
výrazzným kultúrnym výme
enám, vrátaane masove
ej migrácie kmeňov z ČČíny, usade
ení sa
arabsských obch
hodníkov a príchodu juuhovýchodn
ných Ázijcov. Mesto KKjongdžu, hlavné
mestto vtedajšieeho kráľovsstva Silla, kktoré leží v juhovýchod
dnej časti ppolostrova, bolo
najvýýchodnejším
m koncom tzv.
t hodvábbnej cesty, tiahnucej sa
s z Európyy cez celý ázijský
kontinent.
m
ako súčasť glob
bálnej
Čo saa týka nedáávnej minulosti, Južná Kórea upevvnila svoje miesto
komu
unity a sveet dostal možnosť
m
zozznámiť sa s Kórejčanm
mi, kórejskýými produktmi a
kultú
úrou. Bežnýý juhokórejský študennt sa taktiežž napríklad
d snaží za ppomoci tele
efónu
komu
unikovať so
o zahraničnýými komuniitami, učí saa anglicky či iný jazyk a sníva o tom, že
uvidíí svet. Digitálna komun
nikácia je v mnohých ohľadoch
o
dn
nešný ekvivvalent hodvábnej
cestyy. Pokiaľ idee o prístup k internetuu, je Južná Kórea
K
jedno
ou z najpokkročilejších krajín
na svvete a jej informačné
i
diaľnice súú široké a ďalekosiahle. Prostreddníctvom týýchto
komu
unikačných kanálov si Kórejčaniaa vymieňajú
ú myšlienkyy, skúsenostti a vedomosti s
ľuďm
mi po celom
m svete a to
oto prispievva k obohaccovaniu kórejskej kultúúry, tak ako
o bola
odovvzdávaná minulými gen
neráciami.
Počaas celej histórie bola kultúrna vým
mena kľúčovým prvkom
m v medzinnárodnom styku.
s
Toto platí aj dnees v našom stále viac pprepojenom
m svete. Juhokórejská ppopulárna hudba
h
(K‐po
op), filmy a seriály získali oddané medzinárod
dné publiku
um potom, ččo sa Hallyu
u (tzv.
Kórejjská vlna) prehnala
p
svetom. Južn á Kórea, naa druhej strrane, stále prijíma kultúrne
prvkyy od zvyšku sveta.

KAŽŽDODENN
NÝ ŽIVOT V KÓREI
Väčšina Kórejčaanov nosí moderné
m
obblečenie a tradičné kórrejské obleččenie hanbok sa
a sú svad
dby alebo ttradičné sviatky.
už dnes nosí leen pri zvláštnych príležžitostiach ako
Hanb
bok sa skladá z krátke
eho saka a dlhých šiaat pre ženu a saka a vvoľných no
ohavíc
zaviaazaných pri členkoch pre
p muža. TTypické kóre
ejské jedlo tvorí ryža, polievky a kimči
(kyslá kapusta) a je sa paličkami. Kó rejčania po
oužívajú tradičný systéém podlaho
ového
kúrenia ondol, ktorý sa používa
p
aj v dnešných
h moderných domácnnostiach. Byytové
komp
plexy sú kvô
ôli veľmi vysokej rýchloosti urbanizzácie najtypickejším sp ôsobom býývania.
Taekkwondo, kórejské tradiičné bojovéé umenie, si udržiava popularitu
p
aaj v súčasnosti a
je meedzinárodným športom
m.
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