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 Den obnovy samostatného českého státu 
-Od oficiálního vzniku České republiky 1.1. 1993 a 
roztržení Československa 

 Nový rok 
-Oslava příchodu nového roku 

 První prezident České republiky ? 



 Svátek práce 
-Celosvětový svátek práce 

  mezinárodní dělnický svátek, který se  slaví od roku 
1890 

 Usilovali o 8 hodinovou pracovní dobu bez ztráty 
peněz 

 V socialistických zemích patřil tento svátek mezi 
nejdůležitější, organizovaly se masové prvomájové 
průvody, které procházely městem, často před 
tribunou s místními představiteli moci 



 Den osvobození 
-Dle konce druhé světové války 8. května 1945 

 kapitulace německých vojsk v květnu 1945. 

 2. světová válka začíná  1. září 1939, kdy Německo  v 
čele s Adolfem Hitlerem postupně napadá Polsko a 
další evropské státy , zavražděno bylo na 6 mil. Židů 



 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
-roku 863 na Velkou Moravu vstoupili věrozvěstové 
Cyril a Metoděj 

 Na Velké Moravě vytvořili písmo hlaholici a prosadili 
staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk. 



 Den upálení mistra Jana Husa 
-6. července roku 1415 byl upálen mistr Jan Hus 

 Mistr Jan Hus – kazatel, kritizoval mravní problémy 
římsko-katolické církve  

 Socha Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze 



 Den české státnosti 
-Roku 935 byl 28. září zavražděn ve Staré Boleslavi 
kníže Václav. 
Někdy se též uvádí rok 995, kdy Přemyslovci dobyli 
Libici nad Cidlinou a vyvraždili konkurenční rod 
Slavníkovců a upevnili si tak moc v raném Českém 
státě.  

 sv. Václav - patron české země 

 



 Den vzniku samostatného československého státu 
-Dne 28.října roku 1918 byla oficiálně vyhlášena 
samostatná a svobodná Československá republika 

 Klíčový moment ve formování národa 



 Den boje za svobodu a demokracii 
-Váže se k povstání českého studenstva 1939, kdy 
proběhl pohřeb Jana Opletala, kterého zabili nacisté. 
Němci nechali uzavřít české vysoké školy, nechali 
popravit mnoho studentů 

 uzavření českých vysokých škol v roce 1939 a začátek 
sametové revoluce v roce 1989. 

 pád komunistické strany, přeměna na demokracii  



 Každý rok v České republice slavíme celkem 7 státních 
svátků  

 připomínáme  si velmi významné události naší dávné 
i poměrně nedávno napsané historie 

 Kromě tradičních státních svátků  jsou připomínány i 
další důležité události v našich dějinách, a to formou 
významných dnů a ostatních svátků. 

 Podle zákona musí v den státního svátku či 
významného dne vlát na státních úřadech a 
institucích, zřizovaných státem (vč. škol, obecních 
úřadů apod.) státní vlajka /více v rubrice Státní 
vlajka/. 

 



 Významné dny 
 27. leden 

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti8. březen 
Mezinárodní den žen 
12. březen 
Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) 
5. květen 
Květnové povstání českého lidu 
27. červen 
Den památky obětí komunistického režimu 
11. listopad 
Den válečných veteránů 
 
 
Ostatní svátky 
 

 1. leden  Nový rok 
Velikonoční pondělí jaro - pohyblivý svátek 
1. květen Svátek práce 
24. ledna Štědrý den 
25. ledna 1. svátek vánoční 
26 ledna 2. svátek vánoční  
 
 
 
 



 

 http://vlast.cz/statni-svatky/ 

 http://tema.novinky.cz/28-rijna-den-vzniku-samostatneho-ceskoslovenska 

 http://tema.novinky.cz/17-listopad-den-boje-za-svobodu-a-demokracii 

 

 http://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:V%C3%A1clav_Havel_na_V%C3%A
1clavsk%C3%A9m_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_17._listopadu_2009c.j
pg 

 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Zelen%C3%BD_-
_Svat%C3%BD_Cyril_a_Metod%C4%9Bj.jpg 

 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Hus.Monument.jpg 

 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Druh%C3%A1_%C4%8Ceskoslov
ensk%C3%A1_republika_1938.png 

 Kliparty z webu Office Online 

 Práci jsem vypracovala samostatně. 
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