
Datum: 7. 1. 2013
Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013
Číslo DUM: VY_32_INOVACE_325
Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou
Jméno autora: Ing. Renata Točíková
Název sady: ZSV - Základy politologie pro 3. ročník čtyřletého gymnázia
Název práce: Státní svátky a historické souvislosti (prezentace)
Předmět: Základy společenských věd
Ročník: třetí
Studijní obor: 79 – 41 – K / 41  Gymnázium
Časová dotace: 45 min.
Vzdělávací cíl: Žák ví, kdy a proč slavíme státní svátky v České republice, porozumí historickým 

souvislostem.
Pomůcky: Počítač (pouze učitel), dataprojektor.
Poznámka: Tento materiál je součástí sady ZSV - Základy politologie pro 3. ročník čtyřletého 

gymnázia. Je zpracován podle ŠVP pro gymnaziální vzdělávání.
Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. 



Státní svátky a historické
souvislosti

prezentace



Shrnutí

1. 1. Den obnovy samostatného českého státu
8. 5. Den vítězství
5. 7. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a 
Metoděje
6. 7. Den upálení mistra Jana Husa
28. 9. Den české státnosti
28. 10. Den vzniku samostatného 
československého státu
17. 11. Den boje za svobodu a demokracii



1. 1. Den obnovy samostatného českého státu
vývoj do roku 1992

1. 1. 1969 proces federalizace (unitární ČSSR 
se přeměnila ve federaci dvou suverénních 
národních států)
v roce 1990 vyhrocování národnostních sporů
13. 3. 1990 Česká národní rada přijala 
ústavním zákonem státní symboly České
republiky



1. 1. Den obnovy samostatného českého státu
dohoda o rozdělení federace

26. 8. 1992  premiér české vlády Václav Klaus 
a premiér slovenské vlády Vladimír Mečiar
v brněnské vile Tugendhat podepsali dohodu 
o rozdělení federace

Obr. 1: Václav Klaus Obr. 2: vila Tugendhat Obr. 3: Vladimír Mečiar



1. 1. Den obnovy samostatného českého státu
vývoj v roce 1992

25. 11. 1992  přijalo Federální shromáždění
ústavní zákon o zániku ČSFR k 31. 12. 1992
16. 12. 1992 Česká národní rada schválila 
novou Ústavu České republiky



1. 1. Den obnovy samostatného českého státu
vznik České republiky

1. 1. 1993  vznikla 
samostatná Česká
republika
26. 1. 1993 
Poslanecká
sněmovna zvolila 
Václava Havla prvním 
prezidentem České
republiky

Obr. 4: Václav Havel



8. 5. Den vítězství
osvobození Rudou armádou

postup z východu: 

− 4. 4. 1945 osvobozen 
Liptovský Mikuláš,  26. 
4. Brno, 30. 4. Ostrava

postup ze západu od 
Drážďan:

− 9. května 1945 – divize 
maršála Ivana 
Štěpanoviče Koněva
vstoupila ráno do Prahy 
(1955 – 1960 Koněv
velitelem vojsk 
Varšavské smlouvy) Obr. 5: památník osvobození Prahy

Rudou armádou



8. 5. Den vítězství
osvobození americkou armádou

Americké síly (v čele 
generál Smith Patton)
v dubnu osvobozování
Západních  Čech
demarkační linie Karlovy 
Vary – Plzeň – České
Budějovice
neúspěšné úsilí při 
dalším postupu na Prahu 
(kritická situace v Praze, 
5. 5. 1945 vypuklo 
Pražské povstání) Obr. 6: památník americké armády v Plzni, 

generál Patton



8. 5. Den vítězství
bitva o Dukelský průsmyk

z východu přes   
Dukelský průsmyk 
postupoval 1. 
armádní sbor (Ludvík 
Svoboda, Karel 
Klapálek) 

Obr. 7: bitva o Dukelský průsmyk



8. 5. Den vítězství

O osvobození Československa  se zasloužila 
celá protiněmecká koalice svým válečným 

vítězstvím.

Bez československého odboje, bez vůle a 
touhy Čechů a Slováků po svobodě by 
československého znovuzrození nebylo.



5. 7. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
příchod Konstantina a Metoděje

žádost Rastislava k papeži Mikuláši I. o vytvoření samostatného 
biskupství (papežem zamítnuto)
Rastislav se obrací na byzantského císaře Michala III. (na 
Moravu posílá misionáře Konstantina a Metoděje)
863 příchod  Konstantina a Metoděje z byzantské Soluně
střety s představiteli latinské liturgie (své učení museli 
obhajovat v Římě)
Konstantin řečený Filosof v Římě vstupuje později do kláštera, 
přijímá jméno Cyril a je zde pohřben 
Metoděj – vystudovaný právník, organizátor, úředník, vězněn 
za Svatopluka, střety s českými velmoži, prosazoval 
monogamii, na Moravě se stal arcibiskupem, jeho hrob 
neobjeven 



5. 7. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
význam učení Cyrila a Metoděje

šíření křesťanství

slovanské písmo hlaholice
slovanský jazyk staroslověnština 

slovanská liturgie 
psaný právní předpis – Zakon Sudnyj ljudem

překlad evangelií, další překlady biblických textů
překlad 4 evangelií opatřili veršovaným předzpěvem 
(Proglas)
staroslověnské písemnictví se stalo základem středověké
kultury slovanských národů



6. 7. Den upálení mistra Jana Husa
život a působení Jana Husa

pravděpodobně narozen 
v Husinci u Prachatic

upálen v Kostnici 6. 7. 1415 

český myslitel, kazatel a vůdce 
opravného (reformního) hnutí

mistr svobodných umění
(vyučoval na univerzitě)

stal se rektorem pražské
univerzity za Václava IV.

vysvěcen na kněze

v Praze kázal v Betlémské kapli 
na Starém Městě pražském

Obr. 8: reliéf Jana Husa



6. 7. Den upálení mistra Jana Husa
učení Jana Husa

kritizoval nedostatky feudální společnosti
kritizoval duchovenstvo – rozmařilost bohatých, požadavek 
křesťanského způsobu života, boj za pravdu
podněty nalezl v díle J. Wyclifa, které dále rozvinul (pojetí
církve, princip „božího zákona“ jako závazné normy pro 
všechny)
podobně jako J. Wyclif doporučoval, aby církev byla zbavena 
veškerého pozemkového majetku a  odmítal prodej odpustků
autor děl: De ecclesia (O církvi), Postila, Knížky o 
svatokupectví, O šesti bludech, Výklad Víry, Desatera a Páteře
zjednodušil pravopis  latinským spisem De orthographia
bohemica (O pravopise českém)



6. 7. Den upálení mistra Jana Husa
Jan Hus jako kacíř

spory Jana Husa 
s arcibiskupem, 
nesouhlas  církevních 
hodnostářů s jeho 
učením (kacířské
názory) 
papežem  Hus uvržen do 
klatby, nad Prahou 
vyhlášen interdikt 
kázání Jana Husa na 
venkově (Kozí hrádek, 
Sezimovo Ústí, 
Krakovec)

Obr. 9: Kozí hrádek



6. 7. Den upálení mistra Jana Husa
koncil v Kostnici

podnět ke konání koncilu dal 
nový  římský král Zikmund 
Lucemburský (měl řešit 
především papežské schizma)

krátce po příjezdu byl Jan Hus 
zatčen, uvězněn a odsouzen 
k trestu smrti upálením

Jan Hus upálen v Kostnici jako 
kacíř 6. 7. 1415

kostnický koncil poté odstranil 
papežské schizma a zvolil 
nového papeže Martina V., 
nesmiřitelného protivníka 
Husova učení

Obr. 10: Jan Hus před koncilem kostnickým



28. 9. Den české státnosti
život a smrt knížete Václava

28. 9. v 10. století byl zavražděn 
český kníže Václav, syn Vratislava 
a Drahomíry (zavražděn před 
rotundou Kosmy a Damiána
v Boleslavi)

panovník českého státu, vzdělaný, 
hluboce oddaný křesťanské víře, 
diplomat ve svých jednáních

babička Ludmila (svatořečena)

kníže Václav byl vychováván na 
hradišti v Budči 

daň z míru saskému králi Jindřichu 
I. Ptáčníkovi

nástupcem Václava se stal 
Boleslav I.

Obr. 11: Svatý Václav a Svatá Ludmila



28. 9. Den české státnosti
kult svatého Václava

svatořečení Václava
svatováclavská koruna 
Chrám svatého Víta na Hradčanech
socha svatého Václava na Václavském náměstí od Myslbeka
Koňský trh z podnětu K. H. Borovského přejmenován na 
Václavské náměstí
Svatováclavský chorál 
kníže Václav je vyobrazen na pečetidle Karlovy univerzity
český lid  knížete Václava začal uctívat jako mučedníka,  od 
12. století se stal symbolem české státnosti, patronem české
země



28. 10. Den vzniku samostatného
československého státu

události předcházející vzniku Československa

květen 1917 Manifest českých spisovatelů (výzva
k obhajobě českých zájmů, demokracii v Evropě, 
požadavek vytvoření federace a autonomie českého státu    
i se Slovenskem)
6. 1. 1918 dokument Tříkrálová deklarace (požadavek 
sebeurčení národů v Rakousku-Uhersku)
13. 4. 1918 přednesl Alois Jirásek Národní přísahu 
v Obecním domě s cílem vytvořit samostatný stát
v červnu 1918 byla  uznána Národní rada československá
za oficiální představitelku budoucího státu Francií, v srpnu 
Británií, v září USA



28. 10. Den vzniku samostatného
československého státu

události předcházející vzniku Československa

od července 1918 stál ve vedení domácího odboje 
Národní výbor československý v čele s Karlem Kramářem, 
dalšími představiteli byli Alois Rašín, Antonín Švehla, J. V. 
Klofáč, František Soukup

16. 10. 1918  Císařský manifest Karla I. (slib federalizace)

vytvoření prozatímní československé vlády (prezidentem, 
předsedou vlády a ministrem vnitra se stal Tomáš
Garrigue Masaryk, ministrem zahraničí Edvard Beneš, 
ministrem války Rastislav Štefánik)



28. 10. Den vzniku samostatného
československého státu

vznik Československa

18. 10. 1918  Washingtonská
deklarace (prohlášení
samostatnosti Československa 
na republikánských principech), 
deklarace předána Masarykem 
Wilsononovi (americký 
prezident)

28. 10. 1918 byl na Václavském 
náměstí vyhlášen  
Československý stát

funkci prozatímní vlády převzal 
Národní výbor  (Alois Rašín, 
Antonín Švehla, František 
Soukup, Jiří Stříbrný, Vavro
Šrobár)  

Obr. 12: první československý prezident 
Tomáš Garrigue Masaryk



17. 11. Den boje za svobodu a demokracii
listopadové a prosincové události v roce 1989

17. 11. 1989  brutální zásah proti manifestaci studentů
při příležitosti výročí úmrtí Jana Opletala na Národní
třídě
sraz  studentů na Albertově, postup směrem na 
Vyšehrad, potom do centra (střet s policisty na 
Národní třídě)
policie vyzývala studenty k rozchodu, studenti 
neuposlechli (hesla o nenásilí, svobodných volbách,  
„Máme holé ruce !“)
deník Svobodné slovo (jako první deník informoval, že 
se připojuje ke studentům, a žádal přísné vyšetření
zásahu)



17. 11. Den boje za svobodu a demokracii
listopadové a prosincové události v roce 1989

18. 11. demonstrace na 
Václavském náměstí
8. 12. 1989  Mariánem 
Čalfou sestavena nová
vláda  (11 nekomunistů a 
10 komunistů) = vláda 
národního porozumění, 
odstoupil prezident 
Gustáv Husák
29. 12. Václav Havel 
prezidentem, předsedou 
federálního shromáždění
Alexander Dubček

Obr. 13: Praha 1989



17. 11. Den boje za svobodu a demokracii
listopadové a prosincové události v roce 1989

Sametovou revolucí došlo k pádu 
komunistického režimu, nastolen proces 

dekomunizace a demokratizace 
Československa.

Obr. 14: Albertov - pamětní deska Obr. 15: Václavské náměstí 1989 Obr. 16: Pamětní deska na 
Národní třídě



Metodický pokyn:

•Učitel seznámí žáky s tématem hodiny.

•Učitel vysvětlí význam státních svátků v historických souvislostech.

•Učitel s využitím počítače a dataprojektoru prezentuje problematiku státních svátků.

•Učitel dá pokyn k diskuzi a prostor k otázkám.

•Učitel provede závěrečné shrnutí a ujistí se, že žáci látku pochopili.
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