
Noviny Republika
Co je vůbec státní idea? Definicí 
tohoto pojmu je vícero, vždy záleží 
na tom, z jakého úhlu na něj zrovna 
nahlížíme. Obecně jej lze zjedno-
dušeně označit jako soubor hodnot, 
které vymezují míru tradice toho 
kterého státu. Státní ideu si lze 
rovněž představit jako pomyslnou 
červenou nit, která protíná jednot-
livé dějinné etapy daného státu. Ne 
vždy však zůstává nedotčena a často 
dochází v dějinném vývoji k její-
mu zpřetrhání a odklonu od tradic 
a hodnot charakteristických pro 
daný státní útvar. Takové období 
pak označujeme jako diskontinuitu 
státní ideje. Každá taková diskon-
tinuita má však svůj počátek, ale 
i konec, kdy se pomyslné přetrže-
né konce červené nitě státní ideje 
opět „sváží“ dohromady, aby na sebe 
jednotlivá její období navázala, byť 
s drobným (mnohdy trvajícím  
i desítky let) přerušením. V tako-
vém případě pak hovoříme o kon-
tinuitě státní ideje, která je 
nesmírně důležitá pro pochopení 
fungování dnešních evropských 
demokracií v kontextu jejich his-
torických tradic, včetně té naší. 
Když zvládneme se znalostí historie 
pospojovat jednotlivé konce pomy-
slné „státo-ideové“ červené nitě, 
umožní nám to lépe vnímat hodno-
ty, jež jsou součástí podstaty naší 
demokracie, a ty i nadále rozvíjet 
tak, abychom tu pomyslnou nit třeba 
opět, byť neúmyslně, nezpřetrha-
li. Nebylo by to však v naší bohaté 
historii poprvé, pokud by k tomu 
přece jen došlo.

To, proč se zamýšlíme právě na 
Hradisku u Velkého Týnce nad 
státní ideou a její kontinuitou, 
respektive diskontinuitou, není 
náhoda. Právě zde nalezneme hma-
tatelnou symboliku připomínající 
jedno z nejdelších období diskonti-
nuity naší státní ideje i dějin. Na 
tympanonu týnecké mohyly věnova-
né obětem válek můžeme přečíst dva 
letopočty. Nejedná se však  
o data související s výstavbou 
zdejšího památného místa, ale o 
letopočty, které sehrály klíčovou 
úlohu v historii naší země. Sou-
časně jsou počátkem a koncem dosud 
nejdéle trvajícího období diskon-
tinuity státní ideje. Ústředním 
motivem je reliéf s textem „Vstalť 
jest národ osvobozený!“, z jehož 
jedné strany je umístěno datum 
8. 11. 1620, připomínající poráž-
ku v bitvě na Bílé hoře a počátek 
habsburského absolutismu v Českých 
zemích, a z druhé strany je pak 
vytesáno datum 28. 10. 1918. 

Tak jak prvé datum symbolizuje 
počátek období přerušení vnějšího 
vnímání státní ideje (uvnitř státu 
a lidí jej tvořících trvala nadá-
le a občas se probudila, například 
v době Českého národního obrození 
v 19. století), druhé značí konec 
období diskontinuity a navázání na 
předbělohorskou tradici české stát-
nosti. Rok 1620 znamenal i v očích 
autora stavby památníku zřejmě 
počátek úpadku státní ideje (proto 
snad doprovozen křížkem, symbolem 
smrti, konce), naopak druhé datum, 
rok 1918, značilo opětovné vzkříšení 

po téměř 300 let „spící“ státní ide-
je (doplněno symbolem hvězdy, která 
symbolizuje zrod nového života  
a období nejen pro státní ideu, ale 
i celý československý národ). 

Státní idea však není jen suchým 
filozoficko-právně-historickým 
pojmem, ale významným souborem 
hodnot. Takovou jejich pomysl-
nou studnicí, ze které čerpá i náš 
současný demokratický právní stát, 
jak jej známe dnes, Česká republika 
21. století. Řada z těchto hodnot se 
v průběhu času mohla stát překo-

nanou a dnes již neaplikovatelnou, 
nicméně v komplexu s těmi, které 
se promítají do stávajícího spole-
čenského řádu naší země, nám dáva-
jí ucelený obraz o principech, na 
kterých stojí nejen naše republi-
ka, ale i celá evropská společnost. 
Návštěva vrchu Hradisko tak nejen 
díky tomuto architektonickému de-
tailu může být vedle zážitku z nád-
herného výhledu na okolní krajinu 
i impulsem k hlubšímu zamyšlení.

Filip Žáček
autor je ústavní právník 

Československo, státní idea, 
její trvání a netrvání

Jednorázový propagační materiál vydaný  
v rámci akce „Setkání u příležitosti výročí 
návštěvy TGM ve Velkém Týnci a na  
Olomoucku“ konané dne 18. září 2021

Tomáš Garrigue MASARYK, Československo, Klatovy, 1923, ČTK / autor neznámý.



Psal se 29. prosinec 1941, když na 
území tehdejšího Protektorátu Če-
chy a Morava okupovaného nacisty 
seskočili z bombardérů RAF (Royal 
Air Force – Královské vojenské 
letectvo Spojeného království) 
členové paradesantních výsadků 
Silver A, Silver B a Antropoid. 
Jejich úkolem bylo odstranit naci-
stického pohlavára Reinharda Hey-
dricha, který od září 1941 zastá-
val funkci zastupujícího říšského 
protektora. 

Reinhard Heydrich byl jedním ze 
strůjců holocaustu a současně os-

noval plány i na potírání a vy- 
sídlení českého národa. Úspěšný 
atentát na Heydricha v květnu 
1942 se tak stal jednou z nejvýraz-
nějších akcí takzvaného druhého 
československého odboje. 

Odboj v období 2. světové války 
však netvořily jen známé seskoky 
parašutistů na okupované území, 
ale zapojila se do něj řada dalších 
Čechoslováků. Ať už jako účastníci 
domácího odboje (na území Protek-
torátu Čechy a Morava), nebo za-
hraničního odboje (v řadách letců 
RAF ve Spojeném království nebo 

jednotky na východě bojující na 
straně Rudé armády). 

Samostatnou kapitolou protinaci-
stického odboje pak bylo party-
zánské hnutí na okupovaném území. 
Osudy obyčejných lidí z našeho re-
gionu, zejména v řadách tehdejšího 
četnictva, přibližuje nová výstava 
v Javoříčku.

Význam druhého odboje nebyl jen 
vojenský, ale měl značné dopady i 
politické. Právě atentát na za-
stupujícího říšského protektora 
Heydricha v roce 1942 byl jedním 

z významných impulsů, který vedl 
Spojence bojující proti nacistic-
kému Německu k anulaci mnichovské 
dohody ze září 1938, kterou  
byla Německu postoupena značná 
část československého pohraničí 
(celkem 30.000 km2). 

Atentát a angažmá Čechoslováků 
v zahraničním odboji tak formo-
valo názor Spojeného království 
a dalších zemí na Čechy jako na 
národ, který bude bojovat za svou 
svobodu. A byl to právě domácí od-
boj, do kterého se zapojil bezpočet 
obyčejných obyvatel Prahy, který 
povstáním v květnu 1945 v Praze 
proti nacistickým okupantům ukon-
čil dobu temna, označovanou jako 
„doba nesvobody“, jejíž počátek je 
stanoven na 30. září 1938 v ná-
vaznosti na uzavření mnichovské 
dohody a končí dnem 4. května 1945, 
tedy den před oficiálním propuk-
nutím Květnového povstání českého 
lidu. 

Akce domácího odboje tak uzavře-
la období, které mělo z hlediska 
práva a platnosti některých norem 
značné dopady do života tehdej-
šího obyvatelstva. Některé normy 
již přestaly být součástí právního 
řádu, jelikož byly přijaty v době 
okupace nezávisle na vůli česko-
slovenského lidu. Význam odboje 
tak byl celospolečenský, nejen 
vojenský. 

Chcete se o odboji dozvědět víc 
informací? Letošní 80. výročí 
výsadku Silver A jako významné 
události odboje připomíná v mul-
tifunkčním areálu v Javoříčku 
výstava s názvem „Československý 
odboj 1939-1945“. 

Bližší informace o možnosti ná-
vštěvy expozice a výstavy nalez-
nete na webových stránkách  
www.expozicejavoricko.cz.

Československý odboj 1939-1945

Vrch Hradisko u Vekého Týnce s pamětním kamenem připomínajícím návštěvu TGM. 
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vydáváme

SOCIÁLNÍ A CENOVĚ 
DOSTUPNÉ BYDLENÍ 
V EVROPSKÉ UNII. 
Výtah ze zprávy

připravila Eva Ticháková

Bydlení může být dostupné. 
Představujeme inspirativní 
příklady i slepé uličky 
z Evropské unie.

VYNALÉZÁNÍ BUDOUCNOSTI. 
Postkapitalismus 
a svět bez práce

Nick Srnicek – Alex Williams

Naděje na lepší svět existuje. 
Přinášíme ji v naší nové knize.
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