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STÁTNÍ SVÁTKY



Státní svátky v České republice definuje zákon o státních svátcích, 
o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu. 

Státními svátky jsou
• 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu
• 8. květen - Den vítězství
• 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
• 6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa
• 28. září - Den české státnosti
• 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu
• 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii

Ostatními svátky jsou
• 1. leden - Nový rok
• Velikonoční pondělí
• 1. květen - Svátek práce
• 24. prosinec - Štědrý den
• 25. prosinec - 1. svátek vánoční
• 26. prosinec - 2. svátek vánoční

Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu.



1. LEDEN - DEN OBNOVY 
SAMOSTATNÉHO ČESKÉHO STÁTU

Připomíná se vznik samostatné
České republiky 1. ledna 1993 
po rozpadu České a Slovenské
Federativní republiky
31. prosince 1992.
Jednání o rozdělení federace 
vedl předseda české vlády 
Václav Klaus a předseda 
slovenské vlády Vladimír 
Mečiar.
26. ledna 1993 byl Václav Havel 
Poslaneckou sněmovnou ČR  
zvolen prezidentem.

Václav Havel – první
český prezident

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C
3%A1clav_Havel_cut_out.jpg



8. KVĚTEN – DEN VÍTĚZSTVÍ

Připomíná se konec
2. světové války
v Evropě, kdy 8. května 
1945  vstoupila
v platnost německá
kapitulace podepsaná
v Remeši.
Definitivně válka 
skončila 2. září 1945
po kapitulaci Japonska.

Sovětské tanky v Brně

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sov%C4%9Btsk%C3%A9_tanky_na_K
%C5%99enov%C3%A9_ulici.gif



5. ČERVENEC – DEN SLOVANSKÝCH 
VĚROZVĚSTŮ CYRILA A METODĚJE

Cyril (Konstantin) a Metoděj, bratři 
ze Soluně, přišli roku 863 na 
Velkou Moravu na pozvání knížete 
Rostislava.
Rostislav požádal byzantského 
císaře Michaela III. o vyslání
duchovních, kteří by vedli 
bohoslužby ve slovanském jazyce, 
čímž se snažil omezit vliv 
východofranských kněží, kteří
kázali v latině.
Cyril a Metoděj kázali ve 
staroslověnštině a vytvořili písmo 
hlaholici. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Zelen%C3

%BD_-_Svat%C3%BD_Cyril_a_Metod%C4%9Bj.jpg

Svatý Cyril a Metoděj -
obraz od Josefa Zeleného

v Rajhradském klášteře



6. ČERVENEC – DEN UPÁLENÍ JANA HUSA

Připomíná se upálení Jana Husa
6. července 1415 v Kostnici.
Jan Hus (1370? – 1415) vystudoval 
teologickou fakultu v Praze, od roku 1402 
pravidelně kázal v Betlémské kapli v Praze, 
roku 1409 se stal rektorem pražské
univerzity.
Husova kázání byla namířena proti církvi, 
proti prodávání odpustků a svatokupectví, 
takže na Husa byla uvalena církevní klatba  
a nad Prahou vyhlášen interdikt.
Hus odchází do jižních Čech.
Roku 1414 svolal král Zikmund Lucemburský  
církevní koncil do Kostnice, kam pozval i 
Jana Husa, a zaručil mu bezpečnost.
Hus byl uvězněn a obžalován z kacířství, a 
protože své názory neodvolal, byl upálen.

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



28. ZÁŘÍ – DEN ČESKÉ STÁTNOSTI

Dne  28. září 935 byl 
zavražděn kníže Václav 
svým bratrem Boleslavem 
ve Staré Boleslavi.
Kníže Václav (907? – 935) 
byl prohlášen za svatého, 
stal se patronem české
země a symbolem české
státnosti.
Založil rotundu sv. Víta 
v Praze, pečoval o chudé, 
byl velice zbožný.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wenceslas_square_statue_daytime.J
PG Statue of St. Wenceslas in Wenceslas Square

Socha Svatého Václava na 
Václavském náměstí od J.V. Myslbeka



28. ŘÍJEN – DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO 
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

Připomíná se vznik 
samostatné
Československé republiky 
28. října 1918 (po 
prohrané 1. světové válce 
(1914 – 1918) se 
rozpadlo Rakousko –
Uhersko).
V listopadu 1918 byla 
přijata Prozatímní ústava 
a Tomáš Garrigue 
Masaryk zvolen 
prezidentem republiky.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masaryk_kulaty.png

T. G. Masaryk – první
československý prezident



17. LISTOPAD  - DEN BOJE ZA SVOBODU 
A DEMOKRACII

16. 11. 1939 se konal pohřeb 
vysokoškolského studenta Jana 
Opletala, který byl zavražděn 
nacisty. Při této příležitosti se 
uskutečnila řada protinacistických 
demonstrací, které byly tvrdě
potlačeny. 17. 11. 1939 byly nacisty 
zavřeny vysoké školy, představitelé
vysokoškolských studentů byli 
zatčeni, posláni do koncentračního 
tábora a 9 jich bylo popraveno.
17. 11. 1989 se konala 
demonstrace na připomenutí výše 
uvedených událostí. Proti této 
demonstraci zasáhla StB a tím 
odstartovala tzv. Sametová
revoluce, která vedla ke svržení
komunistického režimu.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poh%C5%99eb_Jana_Opletala_N%C3
%A1klo_16_11_1939.gif

Pohřeb Jana Opletala  - 16. 11. 1939
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