Český stát a státnost
Jak a kdy vznikl český stát? Kam až sahají kořeny
české státnosti?
Česká státnost je tvořena symboly, zvyky a tradicemi,
kulturou, osobnostmi, jazykem, tradičními institucemi
a dalšími prvky, které přispívají ke svébytnosti českého
státu a národa. Pokud chceme hledat kořeny české
státnosti, musíme začít na Velké Moravě, u svatého Václava, Přemysla Otakara II., Karla IV.,
navázat na obrozenecké velikány Palackého a Havlíčka a na tradice první republiky.
1. Doplňte do textu chybějící slova:
Z historie české státnosti
Existence _______________ v 9. - 10. století znamenala první pokus západních
____________ o vytvoření svébytného státního celku, v jehož čele stál kníže z rodu
Mojmírovců. Samotný počátek české státnosti znamenalo vytvoření _______________ státu.
Česká knížata ve snaze vybudovat stát narážela na odpor Svaté _______________, která
české území považovala za svou součást a bránila pokusům o větší samostatnost. Český kníže
____________ (?907-935) se zasloužil o obranu samostatnosti a stal se jedním ze symbolů
české státnosti (28. září se od roku 2000 slaví jako Den české státnosti.). V posilování pozice
českého státu výrazně pokračoval i jeho bratr ____________ (?915-972). _______________
v roce 995 sjednotili území Čech a Moravy. Za vlády _______________ (1155-1230) se
z Čech a Moravy stalo dědičné království s výraznou politickou pozicí v rámci Svaté říše
římské. Královstvím byly české země trvale v letech 1198-______. Dědičný královský titul
potvrdil císař Svaté říše římské roku ______ Zlatou _______________. Za panování české
krále a __________ císaře __________ (1316-1378) se české země staly centrem Svaté říše
římské. Byla vytvořena instituce Česká koruna, která posílila českou státnost. Do zemí
________________ patřily především Království české, ____________ moravské a slezská
knížectví (historické české země). Roku ______ se české země staly součástí
mnohonárodnostní ____________ monarchie, která postupně centralizovala svou moc ve
Vídni a prosazovala ____________ - zvlášť po porážce stavovského povstání (______).
České země ztratily _______________ a byly podřízeny absolutní vůli monarchy. Až 19.
století přineslo s ekonomickým rozvojem také politické změny - vznikaly politické _______,
které požadovaly větší samostatnost v rámci monarchie. Požadavek samostatného státu byl
zpočátku okrajovou záležitostí - nejprve se politické proudy shodly na tom, zachovat české
země v rámci rakouské monarchie jako spolkového státu rovnocenných národů (tzv.
_______________), jehož nejvýraznějšími zastánci byli Karel __________ a František
____________. Teprve porážka Rakouska-Uherska v první světové válce umožnila vytvoření
samostatného _______________ (1918).
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