
    

  Mezinárodní dny  
    

04.01.2022  Světový den Braillova písma  

24.01.2022  Mezinárodní den vzdělávání  

27.01.2022  Mezinárodní den památky obětí holocaustu  

04.02.2022  Světový den boje proti rakovině  

06.02.2022  Mezinárodní den nulové tolerance ženské obřízce  

11.02.2022  Mezinárodní den žen a dívek ve vědě  

13.02.2022  Světový den rádia  

20.02.2022  Světový den sociální spravedlnosti  

21.02.2022  Mezinárodní den mateřského jazyka  

01.03.2022  Den bez diskriminace  

03.03.2022  Světový den divoké přírody  

08.03.2022  Mezinárodní den žen  

20.03.2022  Mezinárodní den štěstí  

20.03.2022  Světový den frankofonie  

21.03.2022  Světový den Downova syndromu  

21.03.2022  Světový den poezie  

21.03.2022  Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace  

21.03.2022  Mezinárodní den lesů  

22.03.2022  Světový den vody  

23.03.2022  Světový den meteorologie  

24.03.2022  Světový den boje proti tuberkulóze  

24.03.2022 
 

Mezinárodní den za právo na pravdu o hrubém porušování lidských 

práv  a na důstojnost obětí  

25.03.2022 
 

Mezinárodní den památky obětí otroctví a transatlantického obchodu 

s otroky  

25.03.2022 
 

Mezinárodní den solidarity se zadržovanými a nezvěstnými členy míro-

vých misí  

02.04.2022  Světový den zvýšení povědomí o autismu  

02.04.2022  Mezinárodní den dětské knihy  

04.04.2022  Mezinárodní den proti nášlapným minám  

06.04.2022  Mezinárodní den sportu za rozvoj a mír  

07.04.2022  Světový den zdraví  

12.04.2022  Mezinárodní den kosmonautiky  

20.04.2022  Den čínského jazyka  

21.04.2022  Světový den kreativity a inovace  

22.04.2022  Mezinárodní den Země  

23.04.2022  Světový den knihy a autorského práva  

23.04.2022  Den anglického jazyka  

23.04.2022  Den španělštiny  

25.04.2022  Světový den boje proti malárii  

26.04.2022  Světový den duševního vlastnictví  

26.04.2022  Mezinárodní den připomínky černobylského neštěstí  

28.04.2022  Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  



30.04.2022  Mezinárodní den jazzu  

02.05.2022  Světový den tuňáka  

03.05.2022  Mezinárodní den svobody tisku  

08.05.2022 
 

Vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové 

války  

15.05.2022  Mezinárodní den rodiny  

16.05.2022  Mezinárodní den světla  

17.05.2022  Světový den telekomunikací a informační společnosti  

20.05.2022  Světový den včel  

21.05.2022  Světový den kulturní rozmanitosti (Světový den kulturního rozvoje)  

22.05.2022  Mezinárodní den biologické rozmanitosti  

29.05.2022  Mezinárodní den příslušníků mírových operací OSN  

31.05.2022  Světový den bez tabáku  

01.06.2022  Světový den rodičů  

03.06.2022  Světový den jízdních kol  

04.06.2022  Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese  

05.06.2022  Světový den životního prostředí  

06.06.2022  Den ruského jazyka  

07.06.2022  Světový den  bezpečnosti potravin  

08.06.2022  Světový den oceánů  

12.06.2022  Světový den proti dětské práci  

13.06.2022  Mezinárodní den proti násilí na albínech  

14.06.2022  Světový den dárců krve  

15.06.2022  Světový den proti násilí na seniorech  

16.06.2022  Mezinárodní den zasílání příjmů rodinám  

17.06.2022  Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha  

18.06.2022  Den udržitelné gastronomie  

19.06.2022  Mezinárodní den pro odstranění sexuálního násilí v konfliktu  

20.06.2022  Světový den uprchlíků  

21.06.2022  Mezinárodní den jógy  

21.06.2022  Mezinárodní den oslav slunovratu  

23.06.2022  Den OSN pro veřejné služby  

23.06.2022  Mezinárodní den vdov  

25.06.2022  Den námořníků  

26.06.2022 
 

Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodo-

vání s nimi  

26.06.2022  Mezinárodní den podpory obětem násilí (mučení)  

27.06.2022  Den mikro-, malých a středních podniků  

30.06.2022  Mezinárodní den asteroidů  

03.07.2022  Mezinárodní den družstev  

11.07.2022  Světový den populace  

15.07.2022  Světový den dovednosti mládeže  

18.07.2022  Mezinárodní den Nelsona Mandely  

20.07.2022  Světový den šachu  

28.07.2022  Světový den boje proti žloutence  



30.07.2022  Mezinárodní den přátelství 

30.07.2022  Světový den boje proti obchodování s lidmi 

09.08.2022  Mezinárodní den původního obyvatelstva 

12.08.2022  Mezinárodní den mládeže 

19.08.2022  Světový den humanitárních pracovníků 

23.08.2022  Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky 

29.08.2022  Mezinárodní den proti jaderným zkouškám 

30.08.2022  Mezinárodní den obětí násilného zmizení 

05.09.2022  Mezinárodní den charity 

07.09.2022  Mezinárodní den čistého vzduchu pro modrou oblohu 

08.09.2022  Mezinárodní den gramotnosti 

12.09.2022  Den OSN pro spolupráci jih-jih 

15.09.2022  Mezinárodní den demokracie 

21.09.2022  Mezinárodní den míru 

23.09.2022  Mezinárodní den znakových jazyků 

26.09.2022  Mezinárodní den za úplné odstranění jaderných zbraní 

27.09.2022  Světový den cestovního ruchu (Světový den turismu) 

30.09.2022  Mezinárodní den překladu 

01.10.2022  Mezinárodní den seniorů 

02.10.2022  Mezinárodní den nenásilí 

05.10.2022  Světový den učitelů 

09.10.2022  Světový den pošty 

10.10.2022  Světový den duševního zdraví 

11.10.2022  Mezinárodní den dívek 

13.10.2022  Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof 

15.10.2022  Světový den žen žijících na venkově 

16.10.2022  Světový den výživy 

24.10.2022  Den Spojených národů 

24.10.2022  Světový den pro rozvoj informací 

27.10.2022  Světový den audiovizuálního dědictví 

31.10.2022  Světový den měst 

02.11.2022  Mezinárodní den k ukončení beztrestnosti za zločiny proti novinářům 

05.11.2022  Světový den připomenutí následků tsunami 

06.11.2022 
 

Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek 

a ozbrojených konfliktů 

10.11.2022  Světový den vědy pro mír a rozvoj 

14.11.2022  Světový den diabetiků 

16.11.2022  Mezinárodní den tolerance 

19.11.2022  Světový den WC 

20.11.2022  Den industrializace Afriky 

20.11.2022  Celosvětový den dětí 

21.11.2022  Světový den televize 

25.11.2022  Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách 

29.11.2022  Mezinárodní den solidarity s lidem Palestiny 

01.12.2022  Světový den boje proti AIDS 



02.12.2022  Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví 

03.12.2022  Mezinárodní den lidí se zdravotním postižením 

05.12.2022  Světový den půdy 

05.12.2022  Mezinárodní den dobrovolníků 

07.12.2022  Mezinárodní den civilního letectví 

09.12.2022 
 

Mezinárodní den uctění památky a důstojnosti obětí zločinu genocidy 

a prevence této trestné činnosti 

09.12.2022  Mezinárodní den proti korupci 

10.12.2022  Den lidských práv 

11.12.2022  Mezinárodní den hor 

12.12.2022  Mezinárodní den neutrality 

18.12.2022  Mezinárodní den migrantů 

18.12.2022  Den arabštiny 

20.12.2022  Mezinárodní den lidské solidarity 

27.12.2022  Mezinárodní den epidemie 

   


