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KRNOV A ZEMĚ KORUNY ČESKÉ, ČESKOSLOVENSKO

1031 – dokončení dobytí Moravy Oldřichem na Polácích, její opětovné ovládnutí českým státem

1821 – v Ondřejovicích u Zlatých Hor v železárnách Vincence Tlacha a Vincence Keila zřízena první válcovna 
plechu v českých zemích

23. 04. 1921 – ČSR uzavřela spojeneckou smlouvu s Rumunskem

09. 02. 1921 – Zákon o zvýšení zaopatřovacích požitků vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, 
invalidním poddůstojníkům z povolání, jejich vdovám a sirotkům, invalidům ze stavu mužstva neb jejich 
pozůstalým - vyjímajíc válečné poškozence neb jejich pozůstalé

22. 03. 1471 – zemřel český král Jiří z Poděbrad

23. 02. 1921 – Zákon o oběhu československých státovek na Hlučínsku, Vitorazsku s Valčickem, 
Československém Těšínsku, Podkarpatské Rusi a Slovensku , pokud na těchto dvou územích okolkování 
bankovek podle zákona z 25. února 1919, čís. 84 Sb. z. a n., provedeno nebylo

19. 03. 1921 – Zákon o ražbě drobných mincí v ČSR

1871 – Novinář a spisovatel Václav Vlček začal vydávat kulturní, vědecký a politický měsíčník Osvěta

1921 – byl elektrifikován Krnov i s předměstími 

21. 03. 1921 – Zákon o stavebním ruchu v ČSR

31. 03. 1921 – Zákon, jímž se poskytují daňové výhody pro stavbu budov obytných a budov pro provoz 
podniků, jakož i pro obnovu starých a pořízení nových strojů (ČSR)

– Zákon , kterým se vláda zmocňuje k dalšímu slučování a rozlučování obcí, ke změně hranic obcí, okresů, 
žup a zemí

– Zákon o omezení práva stěhovacího

05. 04. 1921 – Zákon o uznávání původnosti odrůd, uznávání osiva a sádí a zkoušení odrůd kulturních 
rostlin

08. 04. 1921 – Zákon o sčítání lidu v ČSR

03. 05. 1871 – vyšlo první číslo časopisu Vesmír (nejdéle vycházející český měsíčník popularizující výsledky 
aktuálního výzkumu a informující o dění ve světě vědy)



21. 06. 1621 – poprava 27 vůdců českého stavovského povstání na Staroměstském náměstí

19. 06. 1921 – čs. Národní shromáždění přijalo zákon o podpoře v nezaměstnanosti

22. 05. 1921 – Založena Československá obec legionářská (100 let)

03. – 07. 06. 1421 – husitský sněm v Čáslavi, vyhlásil čtyři artikuly pražské

28. 05. 1471 – v Jihlavě papežským legátem korunován na českého krále Matyáš Korvín

– Zákon o podpoře nezaměstnaných

14. 09. 1871 – českému sněmu předloženy k schválení tzv. fundamentální články (dohoda o změně 
státoprávního uspořádání, na které se shodla česká politická reprezentace s vládou Karla von Hohenwarta v 
roce 1871, a kterou vrcholilo snažení českých politických elit o zrovnoprávnění českých zemí v rámci 
Rakouska-Uherska)

počátek září 1421 – senior opavsko–ratibořských Přemyslovců, vévoda Jan II. zvaný Železný, zajal 
v Ratiboři husitské poselstvo cestující k polskému králi s nabídkou české královské koruny

17. 06. 1921 – vznik Malé Dohody, spojeneckého paktu ČSR, Rumunska a Království Srbů, Chorvatů 
a Slovinců (pozdější Jugoslávie) namířeného proti revizionistickým snahám Maďarska

– Zákon o zcizení státního nemovitého majetku

04. 08. 1921 – Zákon o státních hranicích

30. 07. 1921 – Zákon o dopravních daních (ČSR)

– Zákon o směně státního nemovitého majetku

27. 05. 1471 – českým králem zvolen Vladislav Jagellonský, nástup Jagellonců na český královský trůn

13. 07. 1621 – zahájení tažení Jana Jiřího Krnovského v rámci bojů zbytků stavovské opozice proti 
Habsburkům

24. 05. 1421 – královská posádka Pražského hradu uzavřela příměří s husity, husité definitivně získali 
kontrolu na celou Prahou

23. 07. 1871 – zavedení metrické soustavy měr a vah v Rakousku

– Organizační řád, jímž se ze státní služby a ze služby v podnicích a fondech státem spravovaných 
odstraňuje úřední název "sluha" a nahrazuje pojmenováním "zřízenec”

– Zákon, jímž se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého

– Zákon o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských

– Zákon o ochraně hraničních mezníků trigonometrických značek

– Zákon , kterým se zavádí 24hodinové počítání času

09. 08. 1921 – Zákon o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných

06. 09. 1921 – Zákon o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné

– Zákon proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních



17. 09. 1871 – v Krnově založen Odborný manufakturní spolek, který byl předním představitelem sociálně-
dělnického hnutí v rakouském Slezsku

24. 11. 1921 – zákonem přijetí Madridské dohody ze dne 14. dubna 1921, týkající se potlačení 
nesprávného označení původu zboží, revidovaná ve Washingtoně 2. června 1911, uzavřená mezi Brasilií, 
Kubou, Španělskem, Francií, Velkou Britanií, Portugalskem, Švýcarskem a Tunisem Pozn.: aktuální znění viz 
vyhl. č. 64/1963 Sb. a vyhl. č. 68/1975 Sb.

13. 11. 1521 – smrtí Valentina Ratibořského řečeného Hrbatý vymřela poslední, ratibořská linie vedlejší 
větve Přemyslovců, založená nemanželským synem českého krále Přemysla Otakara II. Mikulášem

14. 09. 1921 – Zákon o dani z obohacení

26. 09. 1921 – Zákon o úpravě cla na automobily a motory k automobilům

16. 12. 1921 – uzavřena československo–rakouská smlouva uznávající současné hranice a deklarující 
vzájemnou spolupráci

15. 09. 1921 – Zákon o dani z vodní síly

10. 11. 1921 – přijata zákonem Úmluva bernská o ochraně děl literárních a uměleckých, revidovaná 
v Berlíně dne 13. listopadu 1908

29. 12. 1921 – Zákon o pohřbívání ohněm (ČSR)

30. 12. 1921 – Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže (ČSR)

15. 09. 921 – na Tetíně byla najatými vikingskými bojovníky Tunnou a Gommonem zavražděna kněžna 
Ludmila

31. 12. 1921 – zákonem přijetí Mezinárodní smlouvy o jízdě automobily

– zákonem přijetí Mírové smlouvy mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem, a Smlouvy mezi 
čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem, podepsané v Saint-Germain-en-Laye dne 
10. září 1919



† 1421  MIKULÁŠ z Kozlí – minorita, skladatel

† 01. 09. 2001  Vladivoj JINDŘICH – akademický malíř, grafik, člen sdružení výtvarníků a13 Krnov

* 13. 03. 1921  Pavel NÁVRAT – herec, loutkoherec, dlouholetý spolupracovník MMK
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NAROZENÍ NEBO ÚMRTÍ VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ

† 1510/1511  BARBORA Opavsko–Krnovská – osvětimská kněžna z rodu opavských Přemyslovců, dcera 
Mikuláše V. Opavsko–Krnovského, manželka Jana IV. Osvětimského

 PRO HISTORII A KULTURU MĚSTA KRNOVA

* pravděpodobně 1256  MIKULÁŠ I. Opavský – zakladatel opavské větve Přemyslovců, levoboček 
Přemysla Otakara II.

* 09. 06. 1921  Zdeněk MÁČEL – akademický malíř, grafik, sochař, dlouholetý člen volného sdružení 
výtvarníků a13 Krnov

* 13. 06. 1931  Gustav AULEHLA – fotograf, projektant

* 06. 07. 1931  Vladimír BLUCHA – kronikář, vlastivědný pracovník, pedagog

 

* 11. 08. 1971  Martina ROŽANSKÁ – výtvarnice, členka sdružení výtvarníků a13 Krnov

* 16. 05. 1806  – lékárník, vlastivědný pracovník Johann Nepomuk Florián SPATZIER

* 01. 01. 1921  František Antonín ŠÍPEK – básník

* 28. 08. 1886  Robert HOHLBAUM – německý spisovatel

* 27. 02. 1931  Jiří ZÁVIŠ – malíř, pedagog, člen sdružení výtvarníků a13 Krnov



NAROZENÍ VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ 

 

09. 02. 1821  Charles BAUDELAIRE – francouzský básník 

27. 03. 1921  Stanislav LIBENSKÝ – sklářský výtvarník a sochař
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KULTURY ČR I SVĚTA

21. 02. 1921  Zdeněk MILER – režisér a výtvarník animovaných filmů

21. 05. 1470  Albrecht DÜRER – německý malíř a grafik

 

12. 12. 1821  Gustave FLAUBERT – francouzský spisovatel 

03. 12. 1721  Bohuslav BALBÍN – literát a kněz 

23. 09. 1870  František KUPKA – malíř 

11. 11. 1821  Fjodor Michajlovič DOSTOJEVSKIJ – ruský spisovatel 

31. 10. 1821  Karel Havlíček BOROVSKÝ – spisovatel, novinář a politik 

08. 07. 1921  Felix HOLZMANN – komik 

27. 11. 1921  Alexander DUBČEK – československý a slovenský politik 

20. 07. 1941  Jiří GROSSMANN – humorista, zpěvák, textař, divadelní autor 

29. 09. 1570  – italský malíř  CARAVAGGIO

10. 06. 1921  Princ PHILIP – vévoda z Edinburghu, manžel britské královny Alžběty II.

27. 09. 1270  VÁCLAV II. – český král 

18. 12. 1870  Jan KOTĚRA – architekt 

25. 12. 1900 – politička, právnička  Milada HORÁKOVÁ 

27. 12. 1570  Johannes KEPLER – německý astronom

15. 08. 1770  Walter SCOTT – skotský spisovatel 



26. 03. 1921 a 21. 10. 1921 – dva pokusy excísaře Karla Habsbursko–Lotrinského o puč a návrat na trůn 
Maďarského království

 

20. 03. 1921 – plebiscit v Horním Slezsku rozhodující o příslušnosti tohoto území k Německu či 
vznikajícímu Polsku

11. 07. 1921 – Mongolsko vyhlásilo nezávislost na Číně

UDÁLOSTÍ VE SVĚTĚ

01. 01. 1941 – 26 států podepsalo ve Washingtonu Deklaraci spojených národů

15. 01. 2000 – Založena internetová encyklopedie Wikipedie

31. 03. 1991 – byly rozpuštěny vojenské struktury Varšavské smlouvy

06. 12. 1921 – Irsko vyhlásilo nezávislost na Velké Británii
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ROK 2021 MEZINÁRODNÍ ROK JESKYNÍ A KRASU

18. 03. 1921 – podpisem smlouvy v Rize skončila Rusko-polská válka (prozatímní mírová smlouva 
uzavřena již 12. října 1920)
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11. 04. 1921 – první rozhlasový sportovní přímý přenos na světě

18. 01. 1871 – V Zrcadlovém sále na francouzském zámku ve Versailles byl pruský král Vilém I. prohlášen 
německým císařem. Došlo ke sjednocení Německa a vyhlášení Německého císařství (150 let)

03. 05. – 26. 06. 1921 – Třetí hornoslezské povstání

23. 07. 1871 – zavedení metrické soustavy měr a vah v Rakousku

26. 12. 1991 – Rozpad Sovětského svazu

1921 – vznikla módní značka Gucci



01. 01. Státní svátek ČR – Den obnovy samostatného českého státu (vznik samostatné ČR v roce 1993)

21. 02. Mezinárodní den mateřského jazyka – vyhlásilo UNESCO roku 1999

22. 03. Světový den vody – vyhlásila OSN od roku 1993

02. 02. Světový den mokřadů – vyhlásil sekretariát Ramsarské úmluvy roku 1971

21. 03. Mezinárodní den lesů – vyhlásilo valné shromáždění OSN v roce 2012

04. 02. Světový den boje proti rakovině – vyhlásila Mezinárodní unie boje proti rakovině roku 2000

22. 02. Den obětí zločinu – vyhlášen pro stále rostoucí počet postižených násilím na připomenutí dne, 
kdy v roce 1990 podepsal britský ministr vnitra Chartu práv dětí

27. 01. Mezinárodní den památky obětí holocaustu – vyhlásila OSN roku 2005 k 60. výročí 
osvobození koncentračního tábora v Osvětimi v roce 1945

ÚNOR

22. 02. Den sesterství – celosvětový svátek skautů, vyhlásila Skautská organizace od roku 1927, výročí 
narození zakladatelů skautingu manželů Baden-Powellových (v letech 1857 a 1889)

BŘEZEN

15. 03. Mezinárodní den práv spotřebitelů – v roce 1983 jej vyhlásila Celosvětová spotřebitelská 
organizace

28. 01. Den ochrany osobních údajů (Data Privacy Day) – vyhlásila Rada Evropy roku 2007

21. 03. Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace  – výročí masakru v Sharpeville v JAR 
roku 1960, vyhlásila OSN od roku 1966

08. 03. Mezinárodní den žen – výročí demonstrace newyor. švadlen v roce 1909, slaví se od roku 1911

11. 02. Světový den nemocných – vyhlášen roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla II.

21. 03. Světový den poezie – vyhlásilo UNESCO od roku 1999

2021 VÝZNAMNÁ VÝROČÍ 

LEDEN
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VÝZNAMNÉ DNY PRO ČR I SVĚT

01. 01. Mezinárodní den míru – vyhlášen roku 1968  z iniciativy papeže Pavla IV.



23. 03.  Světový den meteorologie – výročí založení Světové meteorologické organizace (WMO) v roce 
1950, slaví se od roku 1961

01. 05.  Svátek práce – výročí boje amerického proletariátu v roce 1886, slaví se od roku 1890 z 
rozhodnutí kongresu 2. internacionály

07. 04.  Významný den ČR – Den vzdělanosti – výročí vydání zakládací listiny Univer. Karlovy v roce 1348

01. 04.  Mezinárodní den ptactva  – výročí podepsání Konvence o ochraně užitečného ptactva, slaví se 
od roku 1906

26. 04.  Světový den duševního vlastnictví – v tento den v roce 1970 vstoupila v platnost Úmluva o 
zřízení Světové organizace duševního vlastnictví WIPO

DUBEN

02. 04.  Mezinárodní den dětské knihy – výročí narození Hanse Christiana Andersena v roce 1805, 
vyhlášen Mezinárodním výborem pro dětskou knihu (IBBY) roku 1967

28. 03.  Významný den ČR – Den učitelů – výročí narození Jana Amose Komenského v roce 1592

12. 04.  Mezinárodní den letectví a kosmonautiky  – výročí prvního letu člověka do vesmíru v roce 
1961, slaví se od roku 1969 z iniciativy Mezinárodní letecké federace

27. 04.  Světový den grafiky – připomíná se od roku 1963, v ČR od roku 1966, výročí založení 
Mezinárodní rady organizací grafického designu

28. 04.  Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – vyhlásila Mez. organizace práce (ILO)

27. 03.  Světový den divadla – výročí zahájení pařížské přehlídky ,,Divadlo národů” roku 1957, slaví se od 
roku 1962 z rozhodnutí 9. kongresu Mezinárodního divadelního institutu

18. 04.  Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel – slaví se od roku 1984 z iniciativy 
UNESCO

23. 04.  Světový den knihy a autorského práva – vyhlášen UNESCO v roce 1995 jako symbolické 
datum světové literatury, na něž připadají životní výročí W. Shakespeara, M. Cervantese, H. Laxnesse, 
V. Nabokova a dalších významných spisovatelů

22. 04.  Den Země – slaví se od roku 1970, kdy ho američtí studenti uspořádali poprvé ve snaze o prosaze-
ní nových ekolog. zákonů a zvýšení státního rozpočtu na ochranu životního prostředí, v ČR od roku 1990

26. 04.  Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl – výročí havárie v roce 1986

08. 04.  Mezinárodní den Romů – výročí vzniku Mez. rom. unie v roce 1971, v ČR se slaví od roku 2001

07. 04.  Světový den zdraví – výročí založení Světové zdravotnické org. roku 1948, slaví se od roku 1950

29. 04.  Mezinárodní den tance – výročí narození francouzského choreografa a novátora tance Jeana 
Georgese Novarra v roce 1727, vyhlášen Mezinárodním divadelním ústavem roku 1982

KVĚTEN



03. 05.  Den Slunce – vyhlášen z iniciativy sdružení v USA (NASA, UNEP) od roku 1971

03. 05.  Světový den svobody tisku – poprvé byl uspořádán roku 1991 z iniciativy sdružení Reportéři 
bez hranic

05. 05.  Významný den ČR – výročí Květnového povstání českého lidu v roce 1945

08. 05.  Státní svátek ČR – Den vítězství, výročí kapitulace Německa v roce 1945

08. 05.  Mezinárodní den Červeného kříže – výročí narození Henriho Dunanta – zakladatele Červeného 
kříže, slaví se od roku 1955 z rozhodnutí Mezinárodní konference Červeného kříže

01. 06.  Mezinárodní den dětí – slaví se od roku 1950 z rozhodnutí mezinárodních federací žen, 
mládeže, učitelů a OSN

28. 05.  Mezinárodní den počítačů – připomíná zveřejnění klíčového článku anglického matematika 
Alana Mathisona Turinga o umělé inteligenci (1950)

09. 05.  Den Evropy – upomínka na historický den r. 1950, kdy tehdejší francouzský ministr zahraničních 
věcí Robert Schuman poprvé veřejně přednesl svůj návrh na založení Evropského společenství uhlí a oceli – 
označován též jako Schumanův den

18. 05.  Mezinárodní den muzeí – slaví se od roku 1978 z podnětu Mezinárodní muzejní rady

ČERVEN

25. 05.  Mezinárodní den pohřešovaných dětí – připomíná se v USA z podnětu prezidenta Ronalda 
Reagana od roku 1983, v Evropě od roku 1986

15. 05.  Mezinárodní den rodiny – slaví se z rozhodnutí OSN od roku 1993

24. 05.  Evropský den parků – slaví se od roku 1999 z podnětu Federace evropských parků (EUROPARC 
Federation)

13. 05.  Svátek matek (druhá květnová neděle) – slaví se od roku 1914, kdy ho na návrh prezidenta 
Woodrowa Wilsona schválil kongres USA

31. 05.  Světový den bez tabáku – vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) od roku 1987

17. 05.  Světový den telekomunikací – výročí založení Mezinárodní telekomunikační unie v roce 1865, 
slaví se od roku 1969 (OSN)

21. 05.  Světový den kulturního rozvoje – vyhlášen UNESCO od roku 2001

25. 05.  Den Afriky – výročí založení Organizace africké jednoty roku 1963

05. 06.  Světový den životního prostředí – slaví se od roku 1972 z rozhodnutí konference OSN o 
problémech životního prostředí

22. 05.  Mezinárodní den biologické rozmanitosti – slaví se od roku 2001



17. 06.  Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha – slaví se od roku 1995 na podnět OSN

17. 06.  Den otců – (třetí neděle v červnu) – založen Američankou S. S. Doddovou v roce 1910 jako pocta 
jejímu otci, který sám vychoval pět dětí, oficiálně se slaví v USA od roku 1966 díky podpoře prezidenta 
Lyndona Johnse

20. 06.  Mezinárodní den uprchlíků – od roku 2001 k 50. výročí Úmluvy o statutu uprchlíků (OSN)

12. 06.  Mezinárodní den boje proti dětské práci – vyhlásila OSN a Mezinárodní organ. práce (ILO)

26. 06.  Mezinárodní den na podporu obětí mučení – vyhlášen OSN k 10. výročí začátku platnosti 
Úmluvy proti mučení z roku 1987

27. 06.  Významný den ČR – Den památky obětí komunistického režimu (výročí popravy Milady 
Horákové v roce 1950)

30. 06.  Den ozbrojených sil – slaví se od roku 2002 na paměť vojenské přehlídky československého 
zahraničního odboje v Darney roku 1918

12. 08.  Mezinárodní den mládeže – od roku 2000 (OSN)

SRPEN

14. 06.  Světový den dárců krve – vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a dalšími 
zdravotnickými federacemi

26. 06.  Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a jejich nezákonnému rozšiřování – od 
roku 1988 (OSN)

ČERVENEC

03. 07.  Mezinárodní den družstev (1. sobota v červenci) – od roku 1923 (OSN a Mezinárodní družstevní 
svaz (ICA)

06. 07.  Státní svátek ČR – Den upálení Mistra Jana Husa roku 1415

09. 08.  Mezinárodní den původních obyvatel světa – od roku 1994 (OSN)

05. 07.  Státní svátek ČR – Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje – připomínka jejich příchodu na Moravu 
roku 863

11. 07. Světový den populace – vyhlášen OSN v roce 1989, tento den podle odhadu dosáhl počet 
obyvatel Země 5 miliard

06. 08.  Světový den boje za zákaz jaderných zbraní – výročí svržení první jaderné bomby na 
Hirošimu v roce 1945

08. 06.  Světový den oceánů – vyhlášen na Konferenci o životním prostředí v Rio de Janeiru v roce 1992

09. 06.  Mezinárodní den archivů – vyhlášen Mezinárodní archivní radou v roce 2007



20. 10.  Den stromů – OSN od roku 1951, v ČR obnovena tradice v roce 2000

13. 10.  Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof – výročí založení organizace pro výživu a 
zemědělství v roce 1945 – slaví se od roku 1981 (OSN)

17. 10.  Mezinárodní den za odstranění chudoby – od roku 1992 (OSN)

23. 08.  Světový den vzpomínky na obchod s otroky a jeho zrušení – vyhlášen k výročí vypuknutí 
povstání otroků v Santo Domingu v roce 1791 (UNESCO od roku 1997)

ZÁŘÍ

01. 09.  Světový den míru – od roku 1959 vyhlásila OSN

08. 09.  Mezinárodní den gramotnosti – slaví se od roku 1966 (UNESCO)

16. 09.  Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy – od roku 1987 (OSN)

21. - 22. 09.  Dny evropského dědictví – v ČR se slaví od roku 1991 z podnětu Sdružení historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska, součástí jsou Dny otevřených dveří památek

22. 09.  Světový den bez aut – v ČR se konal poprvé v roce 1991 na výzvu nizozemské organizace 
European Youth Forest Action

24. 09.  Mezinárodní den neslyšících – poslední neděle v září) – slaví se od roku 1958

24. 09.  Světový den srdce (poslední neděle v září) – od roku 2000 z podnětu Světové federace srdce 
(WHF) a Světové zdravotnické organizace (WHO)

27. 09.  Světový den cestovního ruchu – vyhlášen roku 1979 Světovou organizací cestovního ruchu

30. 09.  Mezinárodní den překladatelů – slaví se na svatého Jeronýma, patrona překladatelů

ŘÍJEN

01. 10.  Mezinárodní den seniorů – slaví se od roku 1998 (OSN)

01. 10.  Světový den lidských sídel – (1. pondělí v říjnu) – od roku 1985 (OSN)

04. 10.  Světový den zvířat – vyhlásilo shromáždění ekologů ve Florencii v den svátku sv. Františka z 
Assisi, patrona zvířat 

05. 10.  Světový den učitelů – vyhlášen roku 1994 (UNESCO)

28. 09.  Státní svátek ČR – Den české státnosti, výročí zavraždění sv. Václava v roce 929

01. 10.  Mezinárodní den hudby – slaví se z rozhodnutí Mezinárodní hudební rady od roku 1974

09. 10.  Světový den pošty – výročí založení Světové poštovní unie v roce 1874, vyhlášen 1969 (OSN)

10. 10.  Světový den duševního zdraví – od roku 1992 z podnětu Světové federace pro duševní zdraví 
(WFMH)



28. 10.  Státní svátek ČR – Den vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918

LISTOPAD

24. 10.  Světový den pro rozvoj informací – slaví se z rozhodnutí OSN od roku 1972

24. 10.  Den Organizace spojených národů – v roce 1947 vyhlášen jako výročí Charty OSN, od roku 
1971 oslavován jako mezinárodní svátek

31. 10.  Světový den spoření – vyhlášen od roku 1924 na Kongresu spořitelů v Miláně

10. 11.  Světový den vědy pro mír a rozvoj – vyhlásilo UNESCO roku 2001

13. 11.  Mezinárodní den nevidomých – výročí narození Valentina Haüyeho, francouzského zakladatele 
systematické výchovy nevidomých v roce 1745, slaví se od roku 1946

16. 11.  Mezinárodní den tolerance – od roku 1995 (UNESCO) a 1996 (OSN)

21. 11.  Světový den televize – od roku 1997 (OSN),v tento den se konalo v roce 1996 První televizní 
fórum OSN v New Yorku

17. 11.  Státní svátek ČR – Den boje za svobodu a demokracii, výročí perzekuce českého 
studentstva v roce 1939 a zahájení sametové revoluce v roce 1989

25. 11.  Mezinárodní den boje proti násilí na ženách – výročí zavraždění tří dominikánských sester – 
bojovnic za práva žen, od roku 2000 (OSN)

26. 11.  Mezinárodní den boje proti konzumnímu způsobu života, Den nenakupování (poslední 
pátek v listopadu) – od roku 1992

29. 11.  Mezinárodní den solidarity s palestinským lidem – výročí rozhodnutí Valného shromáždění 
OSN roku 1947 o založení židovského a arabského státu v Palestině, slaví se od roku 1978

11. 11.  Významný den ČR – Mezinárodní den válečných veteránů – výročí podpisu příměří, kterým v 
roce 1918 skončila 1. světová válka

01. 12.  Světový den boje proti AIDS – vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací v roce 1988

PROSINEC

02. 12.  Světový den počítačové gramotnosti – od roku 2001

05. 12.  Mezinárodní den dobrovolníků – připomíná se od roku 1986 z rozhodnutí OSN na počest těch, 
kteří dobrovolně pomáhají trpícím

03. 12.  Mezinárodní den zdravotně postižených – od roku 1993 (OSN)

07. 12.  Mezinárodní den civilního letectva – od roku 1996 (OSN)

10. 12.  Den lidských práv – výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN 
v roce 1948, slaví se od roku 1950



18. 12.  Mezinárodní den migrantů – od roku 2000 (OSN)

20. 12.  Mezinárodní den lidské solidarity – vyhlásila OSN od roku 2005

11. 12.  Světový den dětství – výročí založení UNICEF v roce 1946

11. 12.  Mezinárodní den hor – vyhlásila OSN od roku 2003


