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Centrum pro výzkum veřejného mínění v říjnu 2007 mapovalo, jaký vztah mají
čeští občané k našim státním svátkům. Zajímal nás nejen názor Čechů na
důležitost připomínání si svátků obecně, ale také to, které konkrétní svátky slaví
a jakým způsobem.
Naprostá většina českých občanů (77 %) je přesvědčena, že je důležité
připomínat si význam českých státních svátků. Konkrétně za rozhodně důležité
toto považuje 30 % Čechů, za spíše důležité pak 47 %. Opačný názor má na tuto
problematiku necelá pětina dotázaných – 14 % osob pohlíží na připomínání si
státních svátků jako na spíše nedůležité, pro 2 % je toto rozhodně nedůležité.
Nevyhraněný názor má na tuto věc 7 % českých občanů.

1/[3]

Ov71030

Graf 1: Je důležité připomínat si význam českých státních svátků (v %)1
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Podrobnější analýza podle vybraných sociodemografických charakteristik ukázala
některé statisticky významné rozdíly. Za rozhodně i spíše nedůležité považují
připomínání si českých státních svátků častěji lidé, kteří svou životní úroveň
označují za špatnou. Naopak vysokoškoláci častěji soudí, že toto je rozhodně
důležité.
Z pohledu slavení svátků je možné říci, že se zde vytvořily jakési dvě viditelné
skupiny (viz. graf 2). První z nich tvoří svátky, které naprostá většina českých
občanů slaví, a to ať už v úzkém okruhu lidí či na větších společenských akcích.
Do druhé skupiny se řadí svátky, jež Češi neslaví zejména proto, že o nich neví,
nebo si je jen připomínají, aniž by je slavili. Jednoznačně nejvíce českých občanů
slaví Vánoce - 86 % tyto svátky tráví v úzkém okruhu lidí, 10 % pak na větších
společenských akcích. Na druhém místě pomyslného žebříčku se z hlediska
podílu slavících umístily narozeniny – 77 % osob je slaví v úzkém okruhu lidí, 15
% na společenských akcích. Velikonoční pondělí pak slaví v úzkém kruhu lidí 59
% Čechů, společenským akcím dává přednost 15 %. Zbývající uvedené svátky
naprostá většina českých občanů nijak neslaví a je tedy možné zařadit je do
druhé skupiny. V souvislosti se svátky druhé skupiny se čeští občané nejčastěji
vyjadřovali v tom smyslu, že si je připomínají, ale bez oslav. Podíly osob
zastávajících tento postoj se u jednotlivých svátků druhé skupiny pohybují
v rozmezí od 58 % do 68 %. Pouze v případě Dne obnovy samostatného českého
státu je tento podíl nižší (41 %) a mezi Čechy v souvislosti s tímto svátkem
převažuje stanovisko, že si jej buď nepřipomínají nebo jej neznají. Nejvíce osob
tedy nezná nebo si nepřipomíná Den obnovy samostatného českého státu (47
%). Přibližně čtvrtina Čechů pak nezná či si nepřipomíná Den slovanských
1

Znění otázky: „Je podle Vás důležité nebo nedůležité připomínat si význam českých státních
svátků? Možnosti odpovědí: „rozhodně důležité“, „spíše důležité“, „spíše nedůležité“, „rozhodně
nedůležité“, „neví“.
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věrozvěstů Cyrila a Metoděje (27 %),

Den boje za svobodu a demokracii (27

%), Den české státnosti (26 %) a Den upálení Mistra Jana Husa (25 %). Zhruba
pětina se pak stejným způsobem vyjádřila o Svátku práce (21 %), Dnu vzniku
samostatného československého státu (21 %) a o Dnu vítězství (19 %).
Graf 2: Slavení uvedených svátků (v %)2
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Pozn.: Uvedené svátky jsou řazeny sestupně dle podílu lidí, kteří jej slaví tzn. „slaví v úzkém kruhu
lidí“ + „slaví v širším okruhu lidí na spol. akcích, setkáních“ + „slaví jinak“.

2

Znění otázky: „Jaký je Váš vztah k následujícím svátkům? a) Den obnovy samostatného českého
státu 1.1., b) Velikonoční pondělí, c) Svátek práce 1.5, d) Den vítězství 8.5., e) Den slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5.7., f) Den upálení Mistra Jana Husa 6.7., g) Den české státnosti
28.9., h) Den vzniku samostatného československého státu 28.10., i) Den boje za svobodu a
demokracii 17.11., j) Svátky vánoční, k) Vaše narozeniny.“ Možnosti odpovědí: „většinou o tomto
svátku vůbec neví, nijak si ho nepřipomíná“, „svátek si připomíná, ale nijak ho neslaví“, „slaví
v úzkém kruhu lidí (rodina, přátelé)“, „slaví v širším okruhu lidí na spol. akcích, setkáních“, slaví
jinak“, „jiná odpověď“, „neví“.
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