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I. ÚVOD 

 

Den české státnosti 28. září 

Dne 29. června 2000 vešel v platnost zákon č. 245/2000 Sb., který mezi státní svátky nově 

zařadil Den české státnosti určený na 28. září. Svátek sv. Václava je symbolickou oslavou 

české státnosti. Přestože základy českého státu spadají do dávné minulosti, samotný obsah 

pojmů stát či státnost se v průběhu staletí zásadně proměňoval. Stejně, jako se měnilo 

politické uspořádání, měnil se i vztah obyvatel ke státu. To, že český stát nezanikl, naopak si 

vydobyl samostatné postavení v rámci evropského společenství, je znamením, že naši 

předkové o svůj stát stáli. A mnohdy za něj bojovali. Československá republika nevznikla 

jako náhodný jev či konstrukt evropských mocností, byla výsledkem dlouholetého snažení 

našich předků. Listopadová revoluce 1989 byla pak projevem touhy žít ve svobodném státě. 

A přesto není pro současné obyvatele vůbec samozřejmé odpovědět na otázku „Co je to 

česká státnost?“. Není naším cílem najít jednu platnou definici, chceme však podnítit diskusi 

a inspirovat veřejnost k přemýšlení.  

 

Obecně prospěšná společnost Dny české státnosti byla založena v roce 2010 s cílem 

pokračovat v započaté tradici pořádání oslav Dne české státnosti 28. září, které pod záštitou 

předsedy vlády ČR organizoval v letech 2008 – 2010 Úřad vlády ČR. Jejími členy a 

spolupracovníky jsou zástupci Českého rozhlasu, Národního divadla, Filozofické fakulty, ale 

též lidé svobodných povolání a řady profesí. Na projektech se zároveň vždy účastní mnoho 

dobrovolníků. Kromě záštit ministrů a spolupráce se státními institucemi nás každoročně 

podporují kardinál Dominik Duka a představitelé řady vědeckých a kulturních institucí, 

s nimiž na organizaci oslav úzce spolupracujeme. 
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V roce 2011 realizovala naše společnost projekt Česká měna, jehož cílem bylo poukázat na 

význam symboliky českých bankovek. Ve spolupráci s brněnským souborem Hadivadlo byla 

na Nové scéně ND uvedena stejnojmenná divadelní hra, kterou v přímém přenosu vysílala 

ČT2. Součástí projektu byla publikace, na níž se kromě autora českých bankovek Oldřicha 

Kulhánka, podílelo několik významných osobností českého kulturního a vědeckého života, 

mj. například Jan Sokol, Josef Koutecký, Martin Palouš či Tomáš Sedláček. Nad oslavami 

převzaly záštitu mj. Česká národní banka a Ministerstvo financí ČR. 

 

V  roce 2012 jsme ve spolupráci Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Českým rozhlasem a 

Českou televizí věnovali Den české státnosti Čechům žijícím v zahraničí. Slavnostního 

večera v Národním divadle se účastnily stovky našich krajanů, kteří cítí sounáležitost se svou 

původní vlastí. V rámci projektu Češi ve světě byla vydána publikace Vzkazy domů, která 

představila příběhy vybraných osobností a zasadila je do historického kontextu let 1848 – 

1989. 

 
V roce 2013 si Česká republika připomenula dvě významná výročí – 90 let od zahájení 

rozhlasového vysílání a 60 let od prvního televizního přenosu. Záměrem projektu Pozor 

vysíláme!, který realizovala naše společnost ve spolupráci s Českým rozhlasem a Českou 

televizí, bylo vyzdvihnout význam těchto dvou institucí, neboť je považujeme za nejdůležitější 

zdroj nestranného a nezávislého zpravodajství a publicistiky a za iniciátora veřejné diskuse.  

U příležitosti Dne české státnosti 28. září 2013 jsme se snažili vyzdvihnout význam 

veřejnoprávních médií na formování veřejného mínění s akcentem na sebeidentifikaci 

občanů ke svému státu. 

 

V roce 2014 se společnost Dny české státnosti zaměřila na děti ve věku 6 – 10 let, tedy na 

skupinu, jejíž postoj k hodnotám, na nichž je moderní český stát založen, bude určující pro 

charakter naší země v příštích desetiletích.  Cílem projektu, který jsme připravili pod názvem 

Můj stát, bylo přispět k tomu, aby naše tradice, minulost a symboly nepozbývaly vážnosti, či 

nebyly s nezájmem přehlíženy. 

 

V rámci projektu jsme žáky prvního stupně základních škol blíže seznamovali se státními 

symboly České republiky. Na konkrétních příkladech a historických situacích jsme jim 

ukázali, jak jsou spojeny s hodnotami, jako jsou svoboda a demokracie.  A v neposlední řadě 

je inspirovali zamyslet se nad otázkami: 

• Co jsou symboly našeho státu? 

• Proč je potřebujeme? 
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• Proč je máme chránit? 

• Proč na ně můžeme být hrdí? 

• Jak je můžeme správně používat? 

 

Výstupem projektu byly výstava Můj stát v Hrzánském paláci, webové stránky a 

stejnojmenná publikace. 

Základní linii tvoří příběh chlapce a děvčete, které doprovází český lev. Ten jim při procházce 

městem srozumitelnou formou vysvětluje, jaké máme státní barvy a jaký je jejich původ, proč 

mají Čechy ve znaku lva a Morava orlici, kdy a jak vznikla česká hymna a další fakta 

vztahující se ke všem státním symbolům.  

V Hrzánském paláci byla ve spolupráci s Úřadem vlády instalována výstava určená pro žáky 

základních škol. Přístupná je po předchozí rezervaci každou středu a děti výstavou provádí 

průvodce. Rozšiřující informace mají pak děti i jejich učitelé a rodiče k dispozici na webových 

stránkách www.mujstat.cz. Publikace navazuje na výstavu a webové stránky a je k dispozici 

zdarma v prostorách výstavy. 

 

II. PROFIL 
 

Zakladateli společnosti jsou: 

Lucie Wittlichová  

Radim Kolek  

Štěpán Kubišta  

Jan Novák  

 

Zákon o obecně prospěšných společnostech přesně vymezuje činnosti a služby, jež 

společnost provozuje a poskytuje, a to v podobě činnosti obecně prospěšné a činnosti 

doplňkové. 

 

Dny české státnosti, o. p. s. poskytuje tyto obecně prospěšné služby: 

1) Pořádání a realizace kulturně vzdělávacích akcí, zejména každoročních oslav Dne české 

státnosti, státního svátku 28. září a dalších doprovodných akcí k propagaci tradic české 

státnosti, a to formou přednášek, výstav, divadelních a filmových představení a koncertů. 

2) Uskutečňování osvětových programů, které aktivně připomínají hodnoty státnosti, 

předkládání výstupů a získaných informací široké veřejnosti formou sdělení, mimo jiné i na 

webových stránkách společnosti. 

3) Pořádání a realizace mimoškolní výchovy a vzdělávání, kurzů, seminářů, konferencí a 

školení, včetně lektorské činnosti samostatně i ve spolupráci se státními institucemi, 

http://www.mujstat.cz/
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veřejnoprávními médii, představiteli samospráv, s církvemi a náboženskými společnostmi a s 

občanskými sdruženími. 

Kromě obecně prospěšných služeb uvedených výše, může obecně prospěšná společnost 

Dny české státnosti, o. p. s. vykonávat i jiné, tzv. doplňkové, činnosti za podmínky, že 

doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití prostředků obecně prospěšné 

společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně 

prospěšných služeb. Obecně prospěšná společnost Dny české státnosti, o.p.s. bude 

vykonávat tyto doplňkové činnosti: 

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

 
 

III. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
 

Dny české státnosti, o. p. s. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu O, vložka 808 
IČ: 24841064 
DIČ: CZ24841064 
Sídlo:  Besední 487/3, Praha 1 - 118 00 
Telefon: +420 602 201 039 
E-mail: lucie.wittlichova@dnyceskestatnosti.cz 
Web: www.dnyceskestatnosti.cz 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 5, Újezd 12/419, 150 00 

Číslo účtu: 2537332389/0800 

 

Orgány společnosti 

Ředitelka o.p.s. 

Lucie Wittlichová 

 

Správní rada 

Jan Novák (předseda) 

Radim Kolek 

Štěpán Kubišta 

 

Dozorčí rada 

Martin Suchánek (předseda)  

Jana Čechurová  

Michal Stehlík 

 

 

mailto:lucie.wittlichova@dnyceskestatnosti.cz
http://www.dnyceskestatnosti.cz/
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IV. PŘEHLED ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCE 2015 

 

Projekt:  

 
 

MŮJ STÁT 
Putování s českým lvem za sedmi státními symboly 

II. část 

 

Záštitu nad projektem převzali předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, kardinál 
Dominik Duka OP 

 a manželka prezidenta republiky paní Ivana Zemanová. 
 
 
 

 
 
 

Výstupy: 
 
I.  VÝSTAVA MŮJ STÁT V LICHTENŠTEJNSKÉM PALÁCI 
II. INTERAKTIVNÍ PUZZLE MŮJ STÁT 
 
Projekt Můj stát byl od počátku koncipován jako dvouletý s tím, že v případě zájmu ze strany 
dětí a pedagogů budeme v našem úsilí pokračovat i v následujících letech. Výstava 
v Hrzánském paláci se setkala s velikým zájmem jak učitelů, tak především samotných 
školáků.  Svědčí o tom nejen zcela naplněné termíny prohlídek, ale také to, že Ministerstvo 
školství ČR uvádí výstavu mezi doporučenými vzdělávacími programy. 
 
Základní linii projektu opět tvoří příběh chlapce a děvčete, které doprovází český lev. Důraz 
byl kladen na srozumitelnost a formu, která je blízká dětem. 

 
Výtvarné řešení:   ak.mal.  Milan Starý  
Texty:    ak. mal. Martin Velíšek,PhD. 
Odborná spolupráce:   PhDr. Pavel Sedláček    
Grafické zpracování:   studio Fineart 
Editorka:    PhDr. Lucie Wittlichová 
 
 
Za přítomnosti kardinála Dominika Duky OP, vedoucího Úřadu vlády ČR a zástupců 
Ministerstva školství byla 24. září 2015 v 17 hodin slavnostně zahájena výstava Můj stát ve 
venkovních prostorách Lichtenštejnského paláce na Kampě. Zároveň zde byla prezentována 
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stejnojmenná dětská interaktivní hra, kterou jsme vydali ve spolupráci s nakladatelstvím Albi 
Česká republika, a. s.  
 
Obě tyto iniciativy umožnily širšímu okruhu dětí a jejich rodičů poznat nejen státní symboly 
České republiky a jejich historii, ale také hodnoty, které reprezentují a na nichž je založena 
moderní česká státnost.  
 
Ve spolupráci s Radiem Junior byly v rámci projektu odvysílány edukativní pořady pro děti. 

 
Partneři  
Dominik kardinál Duka, OP, arcibiskup pražský a primas český 
Úřad vlády ČR 
Český rozhlas 
Vydavatelství Albi 
Česká pošta 
Dopravní podnik hl. m. Prahy 
 
 

 
 
 


