
VO9, (11.5. – 17.5.) - prosím vytisknout – vlepit do sešitu (nebo přepsat stručně do sešitu) 
Milí žáci. Zápis učiva neslouží k učení se látky zpaměti! Pročtěte si informace ke květnovým státním svátkům. 

 

zápis: ROK V JEHO PROMĚNÁCH A SLAVNOSTECH – květnové státní svátky 

 

 
1. květen = Svátek práce 
 Svátek práce, neboli 1. máj má mnoho z nás spojen se socialistickou propagandou bývalého 
totalitního režimu před sametovou revolucí roku 1989. Historie vzniku tohoto svátku však sahá až do 
roku 1890. O rok dříve byl právě Svátek práce vyhlášen jako oslava na paměť vypuknutí stávky 
Chicagských dělníků, proti špatným pracovním podmínkám. Původ tohoto svátku tedy sahá do USA. 
V Českých zemích se Svátek práce - první máj - slaví od roku 1890 a první oslavy se konaly na Střeleckém 
ostrově v Praze. V naší zemi byl první máj velmi populární hlavně v období socialistického režimu před 
rokem 1989. Komunisté organizovali bohaté průvody městy, doplněné o tribunální přednesy čelních 
představitelů strany. Účast zde byla povinná a jistě si mnoho z vašich rodičů vzpomene na "fasování" 
transparentů a mávátek na podpis. V průvodu byly zastoupeny jak děti ze škol, tak podniky a různé 
organizace, např. Červený kříž apod. Tradiční prvek oslav socialistického prvního máje tvořila mávátka, 
transparenty, kytice šeříků a samozřejmě alegorické vozy. V porevolučních dobách, tj. po roce 1989 se 
oslavy prvního máje hromadně nekonají, ale obvykle je využívají politické strany ke svému zviditelnění. 

 

 

8. květen = Den vítězství 

8. května se v České republice slaví především Den vítězství/Den osvobození. Každý ví, že toto 
datum bylo prohlášeno za státní svátek a je tedy dnem pracovního klidu a vztahuje se ke 2. světové 
válce (1939-1945) a jejímu ukončení v Evropě. (Ve světě se dále bojovalo). 

Méně už je známý fakt, že několikrát v historii se vedly bouřlivé diskuze o tom, kdy by se měl 
tento svátek slavit a jak by měl být formulován. 

8. května 1945 byla podepsána úplná a bezpodmínečná kapitulace Německa, a proto se tento 
den považuje za konec druhé světové války. Ta vstoupila v platnost 8. 5. ve 23:01 hodin 
středoevropského času, což odpovídá první minutě 9. května času moskevského. Z toho jednoduchého 
důvodu na západě probíhaly oslavy 8. května a v Sovětském svazu 9. května. 
V Československu se několik let nemohli politici rozhodnout, jaké datum státního svátku zvolit. V úvahu 
připadal také 5. květen – den, kdy začalo Pražské povstání. Teprve v roce 1951 se poslanci dohodli, že 
se bude slavit 9. květen – Den osvobození Československa Sovětskou armádou. 

Po sametové revoluci 1989, ještě dřív, než proběhly první demokratické volby, vznikla potřeba 
vyřešit státní svátky. V této době získal svátek jiný název – Den osvobození od fašismu, aby v něm byli 
obsaženi všichni osvoboditelé. 

 Již v roce 1990 vystoupil tehdy poslanec Miloš Zeman s návrhem, aby bylo datum svátku 
přesunuto na 8. května. Oficiální historici obhajovali názor, že obě data jsou legitimní, neboť jde o 
záležitost časového posunu, nicméně napodruhé a po bouřlivé diskuzi tento návrh prošel. 8. květen se 
stal státním svátkem s názvem Den osvobození od fašismu. V průběhu dalších let došlo ještě ke 
změnám tohoto svátku. V roce 2000 byl jeho název zkrácen na Den osvobození a v roce 2004 změněn 
na Den vítězství, což měl být psychologický tah na základě názoru, že je lepší se cítit vítězem než 
osvobozeným. 

 

http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/-4/
http://aktualne.centrum.cz/domaci/clanek.phtml?id=698911
http://aktualne.centrum.cz/tema/sametova-revoluce_1965/
http://aktualne.centrum.cz/tema/milos-zeman_5076/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/fasismus/

