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Vlastenectví 

Text 1: Daniel Landa o vlastenectví 

Pro mě totiž, vlastenectví jak ho chápu já (protože to je vždycky osobní vztah), tak je především k tý krajině 

a samozřejmě k tomu lidu, co z ní vyrůstá, ale ta primární láska je k duchu tý krajiny. A tam samozřejmě už 

při takovýmhle pohledu vnímám velice silně slovanství, protože máme slovanskou řeč a jmenujeme se národ 

Čechů, ale vnímám velice silně i germánskej vliv osídlení tý krajiny tady. Proto v rámci mentálního tréninku 

používáme runy, i slovo jako Slovani, i runy po Germánech a vnímám velmi silně keltskej náboj tý krajiny, 

takže se vracíme i ke keltské kultuře. A ono to vede ještě dál, protože jak ve slovanství, tak v germánství, tak 

v keltství nacházíme prvky védství. Takže ten jazyk nás propojuje s tím vším původním, že jsme 

Indoevropani, že v národě Čechů je duch Keltů, je duch Germánů a je i duch Slovanů. 

dostupné on-line na https://www.youtube.com/watch?v=1Bldhj6Dfa0, 10:53-12:21 

TEXT 2: Současné vymezení národa podle ústavy 

My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého 

státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni 

budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody 

jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a 

zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na 

zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni 

společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi 

osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto 

Ústavu České republiky. 

Ústava České republiky, ze dne 16. prosince 1992, preambule, dostupné on line: http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html 
 

 

Analyzujeme, interpretujeme: 

 Porovnejte oba texty. Jak  je vymezeno obyvatelstvo na území ČR v jednom 

a jak v druhém textu?  

 

Tento dokument vypracoval Jaroslav Pinkas z Ústavu pro studium totalitních režimů. 
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