
O NÁS

ATLAS 21 je otevřená platforma pro sdílení aktuál-
ních informací o pozitivním dění v české společnosti. 

Sdílíme příběhy (ne)obyčejných lidí, firem a projek-
tů, s kladným přínosem pro společnost u nás i ve 
světě. Reportáže, články, živé přenosy a rozhovory 
s předními odborníky, umělci a akademiky. Prezen-
tujeme pokročilé české technologie, které pomá-
hají společnosti. Na ATLAS 21 najdete také nabídku 
pracovních míst a brigád, návody a rady potřebné 
v krizové době. 
Naší ambicí je, vedle praktických informací, sdílet 
zprávy o schopnostech českých lidí, radost, respekt, 
inspiraci a naději – nejen v době pandemie. Kreativní 
a podnikaví lidé jsou páteří české ekonomiky. Je po-
třeba jim dát prostor a podporu.

Nezávislý portál ATLAS 21 vznikl v říjnu 2020 v reakci 
na pandemii COVID-19 a její dopady na společen-
skou, ekonomickou a politickou situaci v Česku. 
Pandemie vyvolala krizi v mnoha sférách, ale umož-
nila také nahlédnout do fungování státních orgánů 
a dalších výkonných složek po celém světě. S krizí 
přichází změny v mnoha oblastech a s tím často 
souvisí zklamání. Česká republika disponuje mnoha 
výrobními, inovačními, technologickými, kreativními 
i organizačními kapacitami. Dokáže je ale smysluplně 
využít? Na základě této otázky jsme založili portál 
ATLAS 21. Tým ATLAS 21 vznikl jako občanská inici-
ativa na akademické půdě ČVUT v Praze. K projektu 
se stále připojují další spolupracovníci i instituce. 

Ukazujeme vaše příběhy. Buďte při tom s námi a po-
mozte nám změnit dění v naší zemi.

VIZE A CÍLE PROJEKTU 

Vizí ATLAS 21 je sdílet relevantní informace a ově-
řená fakta. Základním stavebním prvkem je příběh. 
Už v prvních dnech pandemie se v Česku vzedmula 
vlna solidarity, objevilo se mnoho efektivních řeše-
ní. Lidé a firmy měnili své profesionální zaměření, 
začali jednat a pomáhat ostatním. Chceme, aby tito 
lidé byli vidět a dát jim prostor na našem portálu. 
Jsou inspirací a “dobrou zprávou” pro těžce zkou-
šenou společnost.

NAŠE VÝCHODISKA

Technologie – máme. Odborníky – máme. Nápady 
– máme.  Musíme je využít pro rozvoj společnosti 
v České republice.



NAŠE NABÍDKA

ATLAS 21, mediální open-source těchto oblastí:

→ INOVAČNÍ ŘEŠENÍ
Informujeme o nejnovějších technologických řeše-
ních, inovačním potenciálu českých firem a akade-
mické sféry, o celospolečenských aktivitách, které 
pomáhají v boji proti pandemii COVID-19. Dokážeme 
být v této době soběstační? 

→ AUTENTICKÉ VÝPOVĚDI
Jaká je realita? Uvidíte výpovědi lidí s osobní zku-
šeností s COVID-19: vyléčených pacientů, lékařů 
v  prvních liniích, sester na odběrových místech, pe-
čovatelů v domech seniorů. Vaše skutečné příběhy 
a zkušenosti jsou cenné, mohou pomoci ostatním.

→ MADE IN CZECH REPUBLIC
Podporujeme českou ekonomiku, ukazujeme jedi-
nečné produkty a služby, které zvyšují reputaci naší 
země. Prostřednictvím reportáží prezentujeme po-
tenciál českých firem a start-up projektů, unikátní 
know-how a řešení s celosvětovým dopadem.    

→ NOVÁ EKONOMIKA
Reflektujeme ekonomickou situaci v naší zemi. Do-
zvíte se jaké dopady má pandemie na tržní ekonomi-
ku, bezpečnost, evropské a globální dění, cestovní 
ruch, průmyslovou výrobu, školství či kulturu. Do-
tkneme se také sociálních témat jako je nezaměst-
nanost, zaměstnanecká participace, zkrácená práce. 
Poskytneme webináře k podpůrným programům 
COVID, či osvětu v oblasti finanční gramotnosti.

→ DIGITÁLNÍ NÁSTROJE
Digitalizace společnosti v praxi. Sdílíme praktické 
návody a zkušenosti s použitím digitálních nástrojů 
a technologií ve školství, státní správě, zdravotnic-
tví. Digitalizace se netýká jen průmyslu! Aplikace 
a nová digitální řešení nám umožňují zachovat běž-
né činnosti i v době restriktivních opatření. 

→ NOVÁ KULTURA
Krize přinesla proměnu lidských činností, průmy-
slových a kulturních odvětví. Náš pravidelný pořad 
„Song pro Vás“ otvírá celospolečenská témata v ob-
lasti kultury, kde se potkávají zájmy občanů, umělců, 
producentů a autorů v oblastech divadelní tvorby, 
hudební produkce, filmové a audiovizuální tvorby 
a literatury. Pořad je jedinečnou kompozicí originál-
ních rozhovorů s lidmi z umělecké scény a dopro-
vodné hudební produkce.


