
DEN OBNOVY 

SAMOSTATNÉHO ČESKÉHO 

STÁTU 
Tento státní svátek je 1.1. 

Česká republika vznikla 1.1. 1993. 

Společný stát Čechů a Slováků existoval 74 let, dva měsíce a 

tři dny. 1.1.1993 vznikly ve střední Evropě dva samostatné 

státy – Česká republika a Slovenská republika. 

V tento den se mohou udělovat státní vyznamenání. 

Prvním prezidentem České republiky se stal Václav Havel. 

 

Česká republika byla součástí Československé republiky, která 

vznikla 28. 10. 1918. 

Prvním československým prezidentem byl Tomáš Garrigue 

Masaryk. 



 

Posledním prezidentem Československa byl Gustav Husák: 

 

Mapa Československa: 

 

 Mapa České republiky: 



 

 

Hymna Československé republiky: 

https://music.youtube.com/watch?v=1jXp4zUd4Fk&list=RDA

MVM1jXp4zUd4Fk 

Text hymny: 

Kde domov můj, 

kde domov můj. 

Voda hučí po lučinách, 

bory šumí po skalinách, 

v sadě skví se jara květ, 

zemský ráj to na pohled! 

A to je ta krásná země, 

https://music.youtube.com/watch?v=1jXp4zUd4Fk&list=RDAMVM1jXp4zUd4Fk
https://music.youtube.com/watch?v=1jXp4zUd4Fk&list=RDAMVM1jXp4zUd4Fk


země česká, domov můj, 

země česká, domov můj! 

 

Nad Tatrou sa blýska, 

hromy divo bijú. 

Zastavme sa bratia, 

veď sa ony stratia, 

Slováci ožijú. 

Hymna České republiky: 

https://www.youtube.com/watch?v=CR7Yl4hq2XU 

Napsal: Josef Kajetán Tyl 

Hudba: František Škraloup 

Píseň pochází z divadelní hry J. K. Tyla Fidlovačka aneb Žádný 

hněv a žádná rvačka. 

Text hymny: 

Kde domov můj, 

kde domov můj. 

Voda hučí po lučinách, 

bory šumí po skalinách, 

v sadě skví se jara květ, 

zemský ráj to na pohled! 

A to je ta krásná země, 

https://www.youtube.com/watch?v=CR7Yl4hq2XU


země česká, domov můj, 

země česká, domov můj! 

 

Vlajka České republiky: 

  

Význam barev na vlajce: 

Jsou to bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí se nazývají 

trikolora. 

Bílá barva – čistota 

Červená – krev prolitou vlastenci za svobodu vlasti  

Modrá – bezmračnou oblohu 

V době vzniku první Československé republiky byly státními 

barvami pouze bílá a červená, k přidání třetí barvy – modré – 

došlo dodatečně, v roce 1920. Státní barvy se odvozují ze 

státního znaku. 

 



Tato barevná kombinace však přinášela praktické potíže: bílá 

a červená byly rovněž státními barvami sousedního Polska či 

Rakouska. Českoslovenští zákonodárci se proto dohodli na 

přidání třetí barvy, modré, odvozené z takzvané slovanské 

trikolory, která je bílo-červeno-modrá. 

 

Modrá byla zvolena i proto, že byla součástí zemských znaků 

Slovenska, Moravy a Podkarpatské Rusi. V neposlední řadě 

byla rovněž součástí vlajek spojenců z první světové války – 

Francie, Velké Británie, předrevolučního Ruska a USA. 

Česká národní rada se přeměnila v Poslaneckou sněmovnu 

Parlamentu ČR. 19. ledna byla Česká republika přijata za člena 

OSN. 

26. ledna byl zvolen Václav Havel prezidentem České 

republiky. 

30. ledna bylo oficiálně oznámeno, že bude provedena 

měnová odluka měn obou států a 8. února začala na území 

České republiky platit vlastní měna. 

STÁTNÍ SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY: 

- Velký státní znak 

- Malý státní znak 

- Státní barvy 

- Státní vlajka 

- Vlajka prezidenta republiky tzv. prezidentská standarta 

- Státní pečeť 

- Státní hymna 



 Státní velký znak 

Státní malý znak 

 Vlajka prezidenta republiky 

Státní pečeť 

 

 

ZDROJE: INTERNET, YOUTUBE, RODIČE 

Netuka Tomáš, 4. třída 

 

 



 

 


