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Kronika roku 2014 

Česká republika 
Leden:  

- V platnost vešel nový občanský zákoník s nejrozsáhlejšími změnami za posledních 15 let 

- Výbuch trezoru na palestinském velvyslanectví vzbudil velký rozruch 

- Sobotka se stal předsedou vlády 

- Bývalý československý kosmonaut Vladimír Remek se stal velvyslancem v Kremlu 

Únor: 

- Bývalý premiér Nečas je v kauze Nagyová obviněn z uplácení – největší politický skandál novodobých dějin 

tak pokračuje 

- Na Pustevnách shořela unikátní horská chata Libušín navržena architektem Dušanem Jurkovičem 

Březen: 

- Duchovní Tomáš Halík získal Templetonovu cenu, což je obdoba Nobelovy ceny míru v duchovní oblasti 

- Vláda schválila prodloužení nájmu letounu Grippen až do roku 2027 

Červen:  

- Kostel Sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou byl v rámci církevních restitucí vrácen 

církvi 

- Česko zasáhla nebývalá vlna veder – teploty se rekordně vyšplhaly k 40 °C 

- V Česku byla oficiálně povolena potratová pilulka, která umožňuje do 49. dne těhotenství  

Červenec: 

- Vláda schválila zrušení 30korunového poplatku u doktora 

- Armáda ČR utrpěla největší ztrátu v novodobých dějinách. Po sebevražedném útoku poblíž letecké základny 

Bagram zemřeli 4 čeští vojáci. 

Srpen: 

- Ministr školství oznámil zavedení jednotných přijímacích zkoušek na střední školy – rok 2015 bude pilotní na 

vybraných školách a od roku 2016 by tyto přijímačky měli být plošně zavedeny 

Září: 

- Náčelník generálního štábu armády ČR Petr Pavel byl zvolen do zatím nejvyšší funkce, které kdy český voják 

dosáhl – stal se předsedou vojenského výboru NATO 

- Na Pražský Hrad se dostal dopis adresovaný prezidentovi Zemanovi s podezřelým bílým práškem 

Říjen: 

- Ve Žďáru nad Sázavou byl schizofrenní ženou, která se bez problémů dostala do budovy místní střední školy, 

zabit student 

Listopad: 

- Prezident Zeman šokoval celou zemi v hovorech z Lán, kdy se vyjadřoval velmi vulgárně. Strhla se velmi velká 

vlna kritiky nejen v ČR ale i celé Evropě.  

Prosinec: 

- Ledovková kalamita zasáhla celou republiku a ochromila dopravu v celé republice. V Praze dokonce došlo 

k odstávce celé tramvajové dopravy (poprvé v historii). 

Svět 
Leden:  

- Severokorejský diktátor Kim Čong un šokoval celý svět, když nechal brutálně popravit v přímém přenosu 

svého strýce s celou jeho rodinou 

Únor: 

- Zimní olympijské hry v Soči byly zahájeny 
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- Začínají se velmi ostře vyhrocovat nepokoje na Ukrajině a začíná se střílet. A nepokoje naplno vypukly na 

mnoha jiných místech a celý svět je zatažen do hovorů o situaci na Ukrajině. 

Březen: 

- Krymský poloostrov je připojen k Rusku bez jakékoliv reakce ostatního světa 

- V referendu si na Krymu odhlasovali připojení k Rusku 

- Turecko zakázalo sociální síť Twitter 

Duben: 

- Oficiálně byla ukončena internetová podpora Windows XP a balíčku Microsoft Office 2003 

- NATO pozastavilo veškerou spolupráci s Ruskem jako reakce na ukrajinskou krizi 

- Papežové Jan XXII a Jan Pavel II byli kanonizováni 

- Prstencové zatmění slunce 

- Američtí archeologové odkryli pozůstatky vyhlazovacího tábora Treblinka 

Květen: 

- Konflikt na Ukrajině přerostl v otevřenou válku. V Oděse je desítky mrtvých  

Červen: 

- Začalo mistrovství světa ve fotbale v Brazílii (strhla se diskuse o tom, jak moc peněz Brazílie investovala do 

sportovišť ve srovnání s tím, jak chudá Brazílie je a jak hrozné jsou životní podmínky obyčejných lidí 

Červenec: 

- Na Ukrajině se zřítil Boeing 777, spekuluje se o sestřelení letadla  

Srpen: 

- Vesmírná sonda New Horizont prolétla blízko soustavy L5 což je v oblasti Slunce-Neptun 

- Islámští radikálové začali s veřejnými popravami on-line. První obětí byl americký novinář James Foley 

- V americkém Fergusonu se po zastřelení černošského mladíka zvedla vlna demonstrací a odporu proti policii 

a protirasistické demonstrace se velmi přiostřily až do otevřených střetů s policií 

Září: 

- Další americký novinář Steve Sotleff a dva humanitární pracovníci David Haines a Alan Henning byli v přímém 

internetovém přenosu popraveni islámskými radikály 

Říjen: 

- Skotsko velmi těsně odmítlo v referendu samostatnost a odtržení od Velké Británie 

- Nobelovu cenu za mír získal dosud nejmladší držitel. Získala ji sedmnáctileté Malála Jusufzaiová bojující za 

práva žen a dívek na vzdělání v Pákistánu. 

Listopad: 

- Modul Philae jako první těleso přistál na kometě 

- Katalánci se v symbolickém referendu vyslovili za samostatnost  

Prosinec: 

- Další obrovský skandál amerických tajných služeb. Unikly informace, že CIA používá metod drastického 

mučení při výslechu podezřelých 

Věda: 
- Podle analýzy DNA je jako tajemný Jack Rozparovač potvrzen polský přistěhovalec Aron Kosminsky, který 

pocházel z Klodawy nedaleko Lodže. Tým vědců analyzoval pozůstatky a stopy na šátku čtvrté oběti Jacka 

Rozparovače Catherine Eddowesové 

- Národní muzeum získalo originál díla Reportáž psaná na oprátce Julia Fučíka 

- Oficiálně vydány Windows 10 

- Masivně se rozšířilo používání dronů v terénu (natáčení dopravních situací, sledování dění na sportovních 

zápoleních…) 

- Byla objevena modrá led dioda a modré světlo, které je mnohem šetrnější k životnímu prostředí a zároveň 

má všechny kvality klasických led diod 

- Norská univerzita v Trondheimu rozluštila orientační schopnosti lidského mozku 
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- Čeští Egyptologové nalezli hrobku úředníka v Egyptě. Opět obrovský úspěch české egyptologie 

- V americkém Coloradu byly muži bez obou rukou voperovány umělé paže plně ovládané myslí. Muž musel 

projít speciální operací na přemístění nervů. 

- Astronomové pod vedením doktora Marka Vogelsbergera vytvořili první realistický virtuální vesmír pomocí 

počítačové simulace s názvem Illustris. Začíná 12 milionů let po Velkém třesku a mapuje 13 miliard let vesmírné 

evoluce. Dříve se nikomu nic takového nepodařilo, protože počítače na takové výpočty byly příliš pomalé. I tak 

samotné výpočty trvaly tři dlouhé měsíce. Kdyby se použil obyčejný stolní počítač, trvalo by to 2000 let. 

Astronomové v simulaci napočítali 41 tisíc galaxií. 

- Britští vědci přišli na techniku, která umožňuje nezdravým zubům, aby se samy uzdravily. Pomocí elektrického 

proudu, který zvýší přírodní opravné účinky zubů. Tato metoda léčení zubů by mohla být veřejně dostupná do tří 

let a mnoho lidí by se tak vyhnulo archaickému vrtání. 

Kultura: 
- Oskar: nejlepší film: 12 let v řetězech 

- Zlatý Globus: nejlepší film: 12 let v řetězech 

- Český Lev: nejlepší film: Hořící keř 

- Zdeněk Svěrák dostal cenu za celoživotní přínos kinematografii 

- Karolína Milerová, vnučka po Zdeňku Milerovi – tvůrci Krtečka, souhlasila, že Čína natočí zbrusu nové příběhy 

oblíbené české dětské postavičky 

- V Česku vystoupili hvězdy jako Timberlake, Brian Adams, Bob Dylan, Paul Anka, Lady Gaga 

- V Plzni bylo otevřeno Nové Divadlo 

Sport: 
- Zemřela brazilská fotbalová legenda Eusebio 

- Zemřel český slavný hokejista a funkcionář Karel Gut 

- Zlatý míč získal Ronaldo 

- Na olympijských hrách v Soči jsme získali 2 zlaté (Martina Sáblíková – rychlobruslení, Eva Samková – 

snowboarding), 4 stříbrné (Martina Sáblíková – rychlobruslení, Gabriela Soukalové, Ondřej Moravec, Jaroslav 

Soukup, Vítková – smíšená štafeta biatlon, Gabriela Soukalové – biatlon, Ondřej Moravec – biatlon), 2 

bronzové (Ondřej Moravec – biatlon, Jaroslav Soukup – biatlon) 

- AC Sparta Praha se stala fotbalovým mistrem 

- PSG Zlín se stala hokejovým mistrem 

- Petra Kvitová vyhrála Wimbledon 

- Fed Cup vyhráli české tenistky 

- Pavel Vrba se stal trenérem fotbalové reprezentace 

- Mistroství světa v Brazílii vyhrálo Německo (ve finále porazilo Argentinu 1:0). Domáčí Brazílie coby 

opěvovaný favorit naprosto vyhořela a svou porážku neunesla v semifinále, kdy si nechala nastřílet sedm 

gólů od budoucích mistrů světa a v boji o třetí místo už nebyla žádným soupeřem Nizozemí, které ji porazilo 

3:0 

Úmrtí: 
-  Karel Gut – hokejista 

- Věra Chytilová – režisérka 

- Iveta Bartošová – zpěvačka 

- Pavel Landovský – herec a dramatik 

- Petr Hapka – zpěvák a hudební skladatel 

- Přemek Podlaha – televizní moderátor 

- Gabriel Garcia Marquez – spisovatel 

- H. R. Giger – švýcarský sochař, malíř a grafik, autor slavné sci-fi postavy vetřelec 

- Viktor Tichonov – ruský hokejista a trenér 
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- P. D. James – slavná britská spisovatelka autorka detektiva Adama Dalglishe 

- Shirley Temple-Black – americká dětská herecká hvězda, politička 

 

 

Mgr. Monika Babčaníková 


