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Abstrakt

Bakalárska práca sa sústredí na svätováclavské milénium, tj. na pripomenutie 

náboženského, kultúrneho a politického významu svätca sv. Václava. Najintenzívnejšie 

oslavy prebehli v poslednej septembrovej dekáde roku 1929. Ústrednou témou práce bude 

práve ohlas hlavných osláv v českej dennej tlači. Samozrejme v práci nebude opomenutý 

vývoj svätováclavskej tradície, prípravy milénia či ďalšie udalosti spojené so 

svätováclavským výročím. V sekundárnej literatúre bola táto problematika spracovaná 

čiastočne, čoho chce autorka využiť pri svojej analýze dobových prameňov. Z nich sa autorka 

bude sústrediť na dobovú tlač. I keď jej pozornosti neuniknú publikácie, ktoré vznikli v 

súvisloti s miléniom, či publikácie, ktoré sa venujú osobe sv. Václava.
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Abstract

This bachelor thesis focuses on St. Wenceslas’s millennium, which means to put in 

remembrance religious, cultural and political meaning of St. Wenceslas. The most intensive 

celebrations took place in the last September decade of 1929. The pivotal theme of the work is 

a response to the main celebrations in the Czech daily press. There is not of course forgotten 

St. Wenceslas’s tradition development, millennium preparations or other events linked to St. 

Wenceslas’s anniversary. These problematics were processed just partially in minor literature 

and that is why the author wants to make use of it in her analysis of historic sources. So she 

concentrates on historic press. Although the publications, which originated in connection with 

the millennium, or the ones that address St. Wenceslas do not escape her attention, too.
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Úvod

Táto bakalárska práca sa zaoberá rokom 1929, kedy pomerne mladá a 

mnohonárodnostná Československá republika oslavovala tisíc rokov od uplynutia smrti 

českého kniežaťa sv. Václava. Oslavy svätováclavského milénia prebehli v poslednej 

septembrovej dekáde roku 1929, i keď podľa súčasných poznatkov to bolo príliš skoro. Dnes 

sa má za to, že sv. Václav nebol zavraždený v Starej Boleslavi 28. septembra 929, ako sa v 

školách učila ešte staršia generácia, ale o šesť rokov neskôr v roku 935. Tak či onak oslavy 

prebehli v onom období a stali sa významným medzníkom k pochopeniu národnej tradície. 

Ako už napovedá názov práce, k pochopeniu toho čo sa dialo v dobe osláv tisíceho výročia 

smrti sv. Václava som si vybrala jeden zo zdelovacích prostriedkov tej doby, a to tlač.

Práca je rozdelená na dve časti, na teoretickú a analytickú časť. V teoretickej časti sa 

nebudem venovať životnej púti sv. Václava, ako by sa očakávalo, ale zameriam sa však na 

svätováclavskú tradíciu, ktorá sa menila v priebehu dejín a naberala rôzných podôb. 

Zameriam sa na prvú Československú republiku a jej spočiatku komplikovanému vzťahu k sv. 

Václavovi i na charakteristiku osláv svätováclavského tisícročia. Zmienim sa nielen o ich 

prípravách, ale i udalostiach, ktoré predchádzali hlavným oslavám uskutočnených v septembri 

roku 1929. V neposlednej rade sa budem v textu venovať i stručnému popisu politickej 

situácii v priebehu jubilea a charakteristike vybranej dobovej tlače. 

V analytickej a v hlavnej časti práce sa sústredim na to, akú pozornosť venovala 

vybraná tlač situácii niekolko dní pred oslavami, v priebehu osláv a taktiež po ich skončení. 

Ako podklady som pre túto analýzu využila články venujúce sa tisícemu výročiu umrtia sv. 

Václava na stránkach tlače tzv. pánskej koalície, opozície i tzv. nezávislej tlače. V skúmaných 

denníkoch som sa si všímala spravodajské a publicistické články, ktoré sa bezprostredne 

týkali tématu svätováclavského milénia, i keď mojej pozornosti čiastočne neušli články 

venujúce sa domácej politickej scéne. Cieľom práce je historickou porovnávacou metódou 

zistiť, aký bol mediálny obraz osláv svätováclavského milénia a aký veľký priestor bol 

venovaný oslavám v danej tlači a čím sa jednotlivé denníky vo svojich pohľadoch líšili. 

Kvantitatívne charakteristiky analitických jednotiek, tzn. počty článkov a počty článkov na 

titulnej strane sú spracované v jednotlivých tabuľkách. Na konci každej podkapitoly, ktorá 

zahrňuje vždy jedno vybrané obdobie uvádzam celkový počet článkov, ktoré skúmané 

denníky uverejnili.
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1. Svätováclavská úcta v priebehu dejín

1.1 Kult sv. Václava do roku 1918

Svätováclavský kult, ktorý bol a je dôležitou súčasťou českých stredovekých a 

novovekých dejín nebol nemenným kultom. Naopak tento kult prechádzal neustálym 

vývojom, ktorý sa odrážal nielen v politických, ale i v kultúrnych oblastiach zeme.  Stal sa 

neviditeľným sprievodcom po najdôležitejších etapách vývoja Českého štátu - dôležitým 

pojítkom medzi generáciami minulými, súčasnými i budúcimi. Od svojho vzniku pred viac 

než tisícimi rokmi sa tak Václav stal postupne svätcom, ochráncom a príhovorcom pražského 

biskupstva, přemyslovskej dynastie, ale i ochráncom celých Čiech a českého národa.

Kult sv. Václava začal byť oficiálnym v sedemdesiatych rokoch 10. storočia pri 

založení pražského biskupstva. Vznikali prvé legendy1 a svätováclavská úcta sa začala šíriť po 

Čechách i v zahraničí. V poslednej tretine 10. storočia v prejavoch svätcovho kultu prevládal 

ešte náboženský aspekt. Sv. Václav v ňom vystupuje ako knieža - mních či svätec, ako osoba 

predstavujúca kresťanský ideál. V nasledujúcom 11. storočí sa sv. Václav objavuje už i ako 

pomocník a ochránce panujúcej přemyslovskej dynastie. O tomto období zanechal správu 

Kosmas, ktorý vo svojej kronike popisuje, ako v roku 1004 knieža Oldřich (1012 - 1033) 

práve s pomocou sv. Václava vyhnal z Prahy vojská poľského panovníka Boleslava 

Chrabrého. K ďalšiemu posunu vo vnímaní svätováclavského kultu dochádza za vlády 

kniežaťa Vratislava II. (1061 - 1092), ktorého povyšenie na prvého českého kráľa prispelo k 

dotvorení predstavy Václava, ako kniežťa bojovníka. Hmatateľným dôkazom toho, sú denáre 

Vratislava II. na, ktorých je sv. Václav vyobrazený už nie ako svätec, ale ako vladár, ktorého

atribúty sú kopia, koruna či žezlo. V 12. storočí sv. Václav už prestupuje do jednotlivých 

oblastí štátneho života, je vnímaný ako večný a nikdy neumierajúci knieža, ktorý je 

skutočným vlastníkom kniežacích statkov i celej zeme a aktuálne panujúci knieža je iba jeho 

pozemským zástupcom.2 Toto pojatie sv. Václava čo by trvalého vladara sa v priebehu 12. 

storočia objavilo i na pačatiach panovníkoch. Knieža Soběslav I. (1125 - 1140) prijal patrona 

na kniežaciu pečať a jeho nástupca a zároveň druhý český kráľ Vladislav II. (1140 - 1172) na 

pečať kráľovskú. V stredoveku najväčšieho vrcholu dosahuje svätováclavská úcta v 14. 

storočí za vlády Karla IV. (1346 - 1378). Pre Karla IV. sa svätováclavský kult stal jedným z 

1 Latinské legendy - Crestente fide christian, Gumpoldova legenda, Kristianova legenda a Vavrincova legenda. 
Za najstaršiu legendu je považovaná Prvá staroslovienská legenda, ktorá pravdepodobne vznikla pomerne skoro 
po smrti sv. Václava. Najčastejšie sa doba jej vznika uvázda medzi rokmi 930 - 960. Jednotlivé legendy popisujú 
výchovu sv. Václava, jeho vládu, smrť v Starej Boleslavi, ale i zázraky spojené s osobou sv. Václava.
2 OBRAZOVÁ P., VLK, J. Maior Gloria. Svatý kníže Václav, Paseka, Praha 1994, str. 132.
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dôležitých štátoprávnych prvkov, takže je príznačné, že meno patrona vybral i pre svojich 

dvoch synov.3 S postavou sv. Václava je spojeno veľké množstvo činov Karla IV. Za zmienku 

stojí napríklad výstavba svätováclavskej kaplnky nad hrobom svätca v novo budovanej 

katedrále. Čo je však dôležité tento panovník sv. Václava spojuje s najvyšším symbolom 

štátnej suverenity, a to s českou korunovačnou korunou, ktorá bola venovaná zemskému 

patronovi a jednotliví panovníci si ju požičiavali len pri korunováciách a vynimočných 

príležitostiach. Snaha panovníka o popularizáciu patrona sa prejavila i v písomnej podobe, 

kedy za osobnej účasti Karla IV. bola spísaná legenda o sv. Václavovi s názvom Crescente 

religion christiana.

Vývoj svätováclavskej úcty nezastavili ani búrlive roky 15. storočia, kedy proti sebe 

vystúpili dve konfesne vyhranené skupiny - katolíci a husiti. Obe tieto strany zachovávali k 

sv. Václavovi odlišné postoje, ktoré sa odrážali vo vnímaní jeho úcty. Katolíci využívali 

svätováclavský kult, ako účinný nástroj v protihusitskej agitácii, pretože sv. Václava chápali 

ako osobu, ktorá šírila kresťanstvo a práve oni sa cítili byť pravými dedičmi tohoto odkazu. 

Na druhej strane i husiti uctievali zemského svätca pre, ktorých bol vzorným kresťanom a 

protikladom vtedajšieho pokleslého života katolíckej církvi. Vzťah mistra Jana Husa a jeho 

stúpencov k sv. Václavovi charakterizoval český historik Josef Pekař. ,,Hus sám byl ctitelem 

svatého Václava, u husitů z doby revoluce i v době pozdejší, u husitů, kteří vsktutku nechtěli 

býti věrou i kultem něčím jiným než dokonalejšími katolíky, žije úcta svatého Václava 

neporušena a nezmenšena dál.ˮ4 Aj keď katolíci či husiti vnímali sv. Václava tak či onak, pre 

obe strany bol v ťažkých vojnových časoch hlavne ochráncom zeme, národa i ich samých.

V 16. storočí, kedy na českom tróne začali vládnuť prví Habsburgovci svätováclavska 

úcta do určitej miery ochabovala. Tento stav môžme pripočítať veľkému rozmachu 

protestantizmu v Čechách. I keď sa nedá priamo hovoriť o úplnom úpadku svätováclavskej 

úcty, pretože o podporu českého patrona sa uchádzal obrozovaný katolicizmus, ktorý od 

polovice 16. storočia začal usilovať o získanie svojích niekdajších pozícií a moci. K 

najzaujimavejším prejavom tohoto opätovného nástupu svätováclavského kultu v katolíckom 

prostredí patrili bezpochyby jezuitské divadelné hry, ktoré boli veľmi populárne. Už prvá z 

nich, hra o sv.  Václavovi od Mikulaša Selasia, ktorej premiera sa konala 12. októbra 1576, 

mala veľký úspech.5 V obodobí po Bielej hore, kedy sa podarilo katolíckej církvi víťazne 

3 Prvý z nich, ktorého porodila druhá manželka Karla IV. Anna Falcká zomrel v roku 1351. Druhý syn Václav 
pochádzal z tretieho manželstva Karla IV. s Annou Svidnickou. Bol to neskorší Václav IV. (1378 - 1419).
4 PEKAŘ, J. Svatý Václav, Český časopis historický 35, 1929, str. 276.
5 OBRAZOVÁ, P., VLK, J. Maior gloria. Svatý kníže Václav, Paseka, Praha 1994, str. 179.
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dobojovať v Čechách i na Morave zápas s ,,protestanským živlomˮ, sa sv. Václav stáva 

jedným zo symbolov českého barokného patriotizmu. Túto jeho novú podobu opäť zhrnul 

slovami historik Josef Pekař. ,,Tu zase sv. Václav, jako ochránce a pomocník ohrožené 

národnosti stojí v popředí, už nejde o boj s protestantismem, ale germanisujíci cizotou, i 

cizotou katolíckou.ˮ6 Vo vypjatej dobe národného ohrozenia a z toho vyplyvajúceho 

patriotizmu tak svätováclavský kult nabýva na sile a mení sa jeho vnímanie. Sv. Václav tu už 

nevystupuje ako svätec asketa, ale ako bojovník - vodca národa. Príkladom tejto premeny je z 

druhej polovici 17. storočia obraz Karla Škréty - Svätý Václav ako obránca Prahy proti 

Švédom či jazdecká socha sv. Václava od sochára Jana Jiřího Bendla umiestnená na 

vtedajšom námestí tzv. Koňskom trhu. 

V moderných dejinách nemôže sv. Václav chýbať ani v tak dôležitých rokoch akými 

boli pre český národ revolučné roky 1848 a 1849, kedy sa do popredia politicky dostávalo 

české mešťanstvo, aby spolu s inteligenciou vystúpilo za svoje národné a politické práva. 

Práve vo Svätováclavských lázniach 11. marca 1848 bol počas zhromaždenia pražského ľudu 

zvolený dvadsaťštyričlenný výbor, ktorý niesol meno sv. Václava. Išlo o Svatováclavský 

výbor, ktorý mal hájiť záujmy svojho národa proti monarchii. V súvislosti s udalostiami, ktoré 

sa odohrávali v roku 1848 bolo vyššie spomenuté námestie známe ako Koňsky trh z iniciatívy 

Karla Havlíčka Borovského premenované na Václavské. Na tomto námestí o niekoľko 

desiatok rokov neskôr, v roku 1913 tu bol vztýčený najznámejší pomník patrona - bronzová 

jazdecká socha sv. Václava, ktorej autorom je vyznačný český sochár Josef Václav Myslbek.7 

Táto nemá bronzová socha sa spolu s námestím stala v nasledujúcich rokoch symbolickým 

miestom, kde sa odohrávali významné, šťastné, ale i tragické události českého a nakrátko i 

československého národa.

Prosby o pomoc a ochranu národa boli sv. Vaclavovy vznášané i v ťažkých rokoch 

prvej svetovej vojny.8 Okrem vlasteneckých modlitieb domácich obyvateľov je 

svätováclavská úcta rozpoznateľná i na strane vojakov bojujúcich v zahraničí. U prvej 

6 PEKAŘ, J. O smyslu českýh dějin, Academia, Praha 1999, str. 60.
7 Spoluautormi pomníku sa stali architekt Alois Dryák a sochár Celda Klouček. Okrem sochy sv. Václava tvoria 
súsošie, ktoré bolo úplne dokončené v roku 1922 i sochy štyroch českých svätcov - sv. Prokopa, sv. Vojtecha, sv. 
Anežky a sv. Ľudmily. Pôvodne umiestnená jazdecká socha sv. Václava od sochára Jana Jiřího Bendla bola z 
Václavského námestia premiestnená v roku 1879 na Vyšehrad. V roku 1960 ju na tomto mieste nahradila kópia, 
ktorej autormi sú akademickí sochári Josef Novák a Zdeněk Menšík. Originál jazdeckej sochy je umiestnený od 
roku 1990 v lapidáriu Národného múzea. Viz RYBÁŘ, V. Pražské sochy a pomníky svatého Václava, Za starou 
Prahu. Věstník klubu za starou Prahu, č. 1, 2009, str. 28.
8 Národný záujem o kutl sv. Václava viedol rakuské štátne úrady pri protičeskom prenasledovaní v prvých 
rokoch vojny k zákazu spievať svätováclavský chorál či zobrazovať české korunovačné klenoty. Viz RATAJ, J. 
Politické politické proměny symboliky svatováclavské tradice a tradice 28. října v moderních československých 
a českých dějinách. In: BEDNÁŘ, M. Spory o dějiny II., Ústav T. G. Masaryka, Praha 1999, str. 85.

10



československej zahraničnej vojenskej jednotky - Českej družiny v Rusku z, ktorej vznikol 

pluk sv. Václava bolo možné rozpoznať svätováclavské motívy vo výzdobe poľných oltárov 

či vo výzdobe zemlianok. Po pádu Romanovcov a podriadení légií v Rusku Československej 

národnej rade sídliacej v Paríži bolo v légiach od svätováclavských motívov upusteno. Do 

popredia sa dostala symbolika súdobá a husitská - symboliky, ktoré odpovedali Masarykovým 

snahám o demokratizáciu. V závere prvej svetovej vojny sa snažili využiť svätováclavskú 

tradíciu ešte českí katolickí monarchisti k pokusom korunovať Karla I. za českého kráľa, a tak

zaistiť pokračovanie habsburskej monarchie v Čechách. Medzi hlavných iniciátorov týchto 

snáh patril olomoucký advokát a katolický politik Mořic Hruban.9

1.2 Sv. Václav a prvá Československá republika

Po skončení prvej svetovej vojny ani novo vzniklá prvá Československá republika na 

sv. Václava nezabudla. Nebolo to z počiatku v tekej miere, ako v predchadzajúcom vývoji 

českého štátu, kedy vnímanie svätováclavskej úcty bolo oveľa silnejšie, ako prvé roky 

existencie mladej republiky. Túto zmenu, resp. oslabenie svätováclavského kultu mal na 

svädomí napätý vzťah medzi štátom a katolíckou církvou. Problemový vzťah v spoločnosti 

tak rezonoval, že sa dokonca objavovali diskusie o prevedení odluky církvi od štátu. Odluka 

sa však nakoniec neuskutočnila. 

Pri formovaní demokratického a nezavislého Československého štátu Tomáš Garrigue 

Masaryk svätováclavský kult opomenul. Washingtonská deklarácia, ktorá bola v Paríži 18. 

októbra 1918 publikovaná dočasnou exilovou vládou sa o svätováclavskej tradícii

nezmieňuje.10 Naopak táto deklarácia, ktorá tvorí základ tradície 28. októbra sa z historických 

tradícií zmieňuje iba o husitskej a českobratskej. Svätováclavská tradícia sa totiž svojimi 

atribútmi javila ako priamy opak vtedajšieho volania po demokracii a bola chápaná, ako 

záštita monarchistickej vlády, ako tradícia, ktorá posiluje cirkevný a politický katolicizmus.11 

9 RATAJ, J. Politické proměny symboliky svatováclavské tradice a tradice 28. řijna v moderních 
československých  a českých dějinách. In:  BEDNÁŘ, M. Spory o dějiny II., Ústav T. G. Masaryka, Praha 1999, 
str. 86.
10 Washingtonskú deklaráciu, ktorá odmieta monarchiu a monarchov z božej milosti podpísali predstavitelia 
dočasnej exilovej vlády - Tomáš G. Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik. Tento základný 
dokument československého odboja koncipoval T. G. Masaryk a bol odpoveďou na zahraničnú politickú aktivitu 
Karla I. V deklarácii Masaryk jednoznačne odmietol autonómiu českého a slovenského národa v rámci 
habsburskej monarchie. Viz KOZÁK, J.B. T.G. Masaryk a vznik Washingtonské deklarace v říjnu 1918, 
Melantrich, Praha 1968. 
11 RATAJ, J. Politické proměny symboliky svatováclavské tradice a tradice 28. řijna v moderních 
československýcha českých dějinách..., str. 86.

11



A práve katolicizmus Masaryk kritizoval. Symbolizoval mu pozostatok stredovekého 

myslenia, rakúsko - uhorskú monarchiu, náboženstvo, ktoré bolo zakotvené v konzervatívne 

hierarchickej inštitúcii, brániacej slobodnému filozofickému a vedeckému mysleniu.12  Zrejme 

tento Masarykov kritický prístup ku katolicizmu bol jeden z vplyvov, ktorý pri koncipovaní 

demokratického štátu ovplyvnil jeho postoj ku kultu sv. Václava. Myslím si, že ďalší faktor, 

ktorý zohral nemalú úlohu v Masarykovom prístupe k svätováclavskej úcte bolo i to, že prvý 

československý prezident pochádzal z okrajového kulturného prostredia československého 

pomedzia a niekoľko rokov žil v zahraničí. Takže k niektorým českým tradíciam medzi, ktoré 

patrí i tradícia svätováclavská sa dostal v neskoršej dobe. A tak sa namiesto svätováclavskej 

tradície dostala do popredia tradícia republikánska. Revolučné národné zhromaždenie 14. 

októbra 1919 prehlásilo zákonom 28. október, kedy vznikla Československá republika za 

štátny sviatok. Deň sv. Václava - 28. september bol chápaný iba ako deň pamätný.13 

V novom demokratickom štáte sa objavovali tendencie vystupovať proti všetkému čo 

sa týkalo bývalej habsburskej monarchie a tým pádom i proti katolíckej církvi, keďže 

sekuralizovaná  česká spoločnosť si bola vedomá svetskej a cirkevnej previazanosti v dobe 

existencie Rakúska - Uhorska. Na sv. Václava sa nazeralo hlavne ako na katolického svätca, 

ako na nástroj, ktorý má posilniť pozíciu katolíckej církvi či jej dokonca pomôcť sa 

rehabilitovať v novo vzniklej republike. Český národ sa tak začal zameriavať na odkaz Jana 

Husa, ktorý na jednej strane nebol spojovaný s habsburskou monarchiou a na druhej strane v 

dobe stredoveku vystupoval proti katolíckej církvi. V roku 1920 vznikla i nová cirkev, Církev 

československá14, ktorá bola nezavislá na rímskokatolíckej církvi. Tento veľký záujem o 

mistra Jana Husa však ešte viac prilial olej do ohňa, čo sa týka už i tak dosť nalomeného 

vzťahu štátu s Vatikánom, a to i z toho dôvodu, že pre Svätý stolec bol Hus stále kacírom.

Samozrejme na sv. Václava sa úplne nezabudlo. Svätováclavský kult si udržal 

prioritné a privilegované miesto u katolíckej církvi, Československej strany ľudovej či 

politizujúcich katolíckych literátov. V Lidových listech v máji v roku 1923 bol podaný návrh 

Františkom Šmídom, dekanom v Divišove pod Blánikom, aby bol postavený kostol sv. 

Václava na hore Blaník.  Na hore, kde podľa povesti v jej útrobách odpočíva vojsko vedené 

samotným patronom Václavom, čakajúce až bude českému národu najhoršie, aby mu 

pomohlo. Tento chrám mal byť zároveň i pamätníkom oslobodenia od Habsburgovcov. Aj 

12 ŠMÍD, M. Masaryk a česká katolická moderna, L. Marek, Brno 2007, str. 27.
13 Sviatok zemského patróna bol uzakonený ako štátny sviatok v roku 1925 v zákone o sviatkoch a pamätných 
dňoch republiky Československej - zákon č. 65/1925 Zb.
14 Československá republika uznala Církev československú 15. septembra 1920 v zmyslu § 2 zákona zo dňa 20. 
mája 1874, č. 68 r. z.. Prívlastok husitská prijala Církev československá v 70. rokoch dvadsiateho storočia.
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keď návrh vzbudil značnú pozornosť u českej verejnosti, stavba kostola realizovaná nakoniec 

nebola. Katolícka cirkev sa snažila upozorniť na to, že svätováclavský kult má v českých 

dejinách veľmi dlhú tradíciu, a že národ sa k sv. Václavovi obracial v dobrých i zlých časoch. 

Príkladom týchto snáh je prejav svetiaceho  biskupa Antonína Podlahy na katolíckej 

manifestácii uskutočnenej 24. septembra 1924 na Žofíne. Podlaha vo svojom prejave 

vyzdvihol svätováclavskú úctu a pripomínal, že táto úcta je prepojená s českým národom a 

jeho bojom za slobodu a národné oslobodenie. ,,Již v dobách našeho nejhoršího úpadku a 

útisku burcoval svátek sv. Václava vědomí národní a kazatelům dával príležitost promluvit do 

duše propadijíceho lhostejnosti.ˮ15 

Čo sa týka už vyššie spomenutých niekoľko rokov trvajúcich priostrených vzťahov 

Československej republiky a Vatikánu, tie vyvrcholili v druhej polovici roku 1925 pri 

príležitosti 510. výročia upálenia mistra Jana Husa v Kostnici. Účasť prezidenta T. G. 

Masaryka16 a ďalších predstaviteľov štátu na týchto oslavách viedli k protestnému odjazdu 

papežského nuncia Francesca Marmaggiho z hlavného mesta Prahy. Tento čin známy ako 

Marmaggiho aféra tak vyvolal diplomatickú roztržku. Výsledky parlamentných volieb 

konaných koncom roku 1925, ale zaznamenali oslabenie pozície socialistických strán17a 

naopak posílenie vplyvu Československej strany ľudovej, ktorá sa po agrárnej strane a 

komunistoch stala treťou najsilnejšou v štáte. Okrem zmieňovanej ľudovej strany posílili 

svoje postavenie i ďalšie dve katolícke strany, Nemecká kresťansko - sociálna strana ľudová a 

Hlinkova slovenská ľudová strana. Dôsledkom toho došlo v roku 1926 k premene mocensko 

politického usporiadania v zemi a vzniku vlády občianských strán pod vedením predsedy 

agrárnej strany Antonína Švehly. V tom istom roku ako vznikol nový vládny kabinet bol 

prijatý tzv. kongruový zákon, zabezpečujúci finančné zaistenie duchovných, ktorý tak 

definitívne znemožnil realizovať odluku církvi od štátu. Súbežne s týmto zákonom dochádza 

v roku 1926 i k zintenzívneniu jednaní medzi Československom a Vatikánom. Jednania boli 

úspešne ukončené prijatím modu vivendi18, ktorý vstúpil v platnosť 2. februára 1928, čím 

15 O slavení svátku sv. Václava, Lidové listy, č. 225, 25. 9. 1924, str. 9.
16 T. G. Masaryk sa priklonil k odkazu mistra Jana Husa a naviazal tak na historické pojatie českých dejín 
Františka Palackého, ktorý vyzdvihol husitskú reformu. ,,Doba Husova je slávna doba, tehda národ český 
vzdělanosti převyšoval všecky ostatní národy evropskéˮ. T. G. Masaryk svoje myšlienky o osobnosti Jana Husa a 
jeho dielu vyjadril v knihe Jan Hus, ktorá vyšla v roku 1896.
17 Socialistické strany vystupovali nielen proti Československej strane ľudovej, ale i proti katolicizmu. Pre nich 
bol katolicizmus nezlučiteľní s duchom demokracie a bytostne spojení s mentalitou tradičnej spoločnosti. 
Katolicizmus chápali ako oporu monarchizmu, aristokracie, militarizmu, ale i ako oporu kapitalizmu v dobovej 
prítomnosti. Viz ,,Čechˮ zrcadlem katolicismu, Večerník Práva lidu, č. 176, 5. 8. 1925. 
18 Modus vivendi napomohol stabilizovať vzťahy medzi štátom a Vatikánom. Zároveň prispel k riešeniu 
zásadných církevno - právnych otázok. Text modu vivendi In: BEDNÁŘ, F. Sbírka zákonů a nařízení ve věcech 
náboženských a církevních v republice Československé, Husova čs. evangelická fakulta bohoslovecká, Praha 
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došlo k obnoveniu diplomatických vzťahov medzi štátom a Vatikánom a príchodu nového 

papežského nuncia Pietra Ciriaciho, ktorý pôsobil v Prahe do roku 1934.

Počas postupného zlepšovania vzťahu štátu a církve, dochádza i k zlepšovaniu vzťahu 

k sv. Václavovi, ktorého tradícia sa oživuje v najvyšších štátnych kruhoch. Príkladom toho je 

rok 1929, kedy sa oslavuje svätováclavské tisícročie, ktorého dôležitým a hlavným 

momentom bolo ukázať sv. Václava v jeho dvojitej podobe, tzn. nielen ako svätca, ale i ako

štátnika, ktorí spoločne a neodeliteľne vytvárajú národnú tradíciu. V tomto období je možné 

taktiež  sledovať i zmenu vo vnímaní svätováclavského kultu u Masaryka. Ten aj, keď od 

počiatku príprav milénia zásadne vystupoval za oddelené národné a cirkevné časti osláv, kvôli 

obavám z  ich zneužitia k progácii politického klerikalizmu,19 sa  snažil poukázať na štátny 

význam zemského patrona pre duchovný a morálny rást štátu, i jeho príspevok k  rozvoju 

kulturných tradíc západu. ,,Sv. Václav je mně osobností sympatickou. Podporoval křesťasntví 

a církev, a to v jeho době bylo dílo záslušné, dílo kulturní a pokrokové. Mně je dále 

sympatické, že byl západníkem. I jako politika si ho vážim pro jeho obozřetnost [....] a 

nevidím nepřekonatelného rozporu medzi ideou svatováclavskou a reformační. Je přece 

známo, že Hus i husité sami svatého Václava ctili.20 Prezidnet Tomáš G. Masaryk tak 

vyzdivhol svetskú vládu sv. Václava a k tomuto odkazu, ktorý zanechal nezmazateľnú stopu v 

českých dejinách sa i prihlásil. K odkazu politickej obozretnosti, morálky a vzdelania.

1929, str. 552.
19 ŠEBEK, J.  Svatováclavská tradice v meziválečném Československu 1918 - 1939. In: KUBÍN, P., 
MIKULCOVÁ, M. In omnibus caritas. K poctě devadesátých narozenin prof. ThDr. Jaroslava Kadlece, 
Karolinum, Praha 2002, str. 550.
20 Prezident T. G. Masaryk o mravním základu moderního státu, o poměru katolictví k demokracii, o oslavách 
svatováclavských, Život, č. 9, 15. 5. 1929.
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2. Svätováclavské tisícročie

Tisíce výročie smrti sv. Václava sa stalo nielen cirkevnou, ale hlavne politickou 

udalosťou. To, že sa toto milénium slavilo v roku 1929 ,,zapríčinilˮ predstaviteľ Gollovej 

historickej školy historik Josef Pekař. V práci Nejstarší kronika česká21 sa Pekař dostal k 

dátumu smrti sv. Václava v súvisloti so svojou obhajobou pravosti latinskej legendy tzv. 

Kristiána, ktorú považoval za dielo vzniklé koncom 10. storočia. Bez ohľadu na to akú 

diskusiu tento profesor následne rozpútal, jeho autorita presadila, ako rok zavraždenia patrona 

údaj uvadzaný v Kristriánovej legende - tj. 28. september 929. Potom čo bol vyriešený rébus 

menom smrť sv. Václava mohli začať prípravy na tento vyznamný mezník. Prípava milénia 

trvala niekoľko rokov a práve o týchto prípravách a problémoch s tým spojených, následných 

udalostiach súvisiach s výročím úmrtia sv. Václava i hlavných septembrových oslavách 

pojednáva táto kapitola.

2.1 Príprava milénia 

 Jedny z prvých, ktorí sa už v roku 1922 začali sústavnejšie zaoberať bližiacim sa 

svätováclavským miléniom boli české katolické spolky. Dramatický spolok Československej 

ľudovej strany od spominaného roku usporiadával v divadle na Strahove cyklus 

svätováclavských hier.  Na každý rok až do roku 1928 pod taktoukou režiséra Jana Sajíca tak 

boli uvedené diela od predných českých autorov - Vrchlického Bratři, Langerov Svatý Václav 

či  Drahomíra a její synové od Josefa Kajetana Tyla.22 Akýsi vážnejší ráz dostali prípravy v 

katolickom prostredí v roku 1923, kedy sa za predsedníctva pražského svetiaceho biskupa 

Antonína Podlahy a jednateľa Dra. Václava Jandy ustanovil spolok s názvom Výbor pre 

oslavu milénia svätováclavského v Prahe. Tento výbor, ktorý poprvýkrat zasadal 25. júna 

1923 si vytýčil za cieľ pripraviť dôstojne a nábožensky prehlbené oslavy tisíceho výročia 

smrti sv. Václava.23

Samozrejme za určitú dobu sa objavila aj myšlienka svätováclavského milénia čo by 

21 PEKAŘ , J. Nejstarší kronika česká, Český časopis historický 8, 1902, str. 385 - 481. V roku 1903 vyšla táto 
práce i knižne. V súčasnosti sa uchováva názor, že k smrti sv. Václava došlo v roku 935, Viz TREŠTÍK, D. 
Počátky Přemyslovců, Lidové Noviny, Praha 1997, str. 117 - 137, tiež FIALA, Z. Dva kritické příspěvky ke 
starým dějinám českým, Sborník historický 9, 1962, str. 5-65.
22 Svatováclavský ruch, Prěhled přípravné činnosti k oslavám jubilea svatováclavskho pro ctitele sv. Václava, č. 
1, 1929, str. 13.
23 ŠORM, A. Svatováclavský kalendář. Na jubilejní rok milenia mučednické smrti světce Václava 1929, Výbor 
pro oslavu tisícího výročí smrti sv. Václava, Praha 1928, str. 34.
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občianskej či politickej oslavy. V roku 1926 na tento fakt upozronil predseda agrárnej strany a 

zároveň  premier československej vlády Antonín Švehla, ktorý poukazal na celonárodný a 

celoštátny význam výročia. Tomu nasvedčuje i dohoda s prezidentom T. G. Masarykom s, 

ktorým sa Švehla po celoštátných oslavách upálenia Jana Husa dohodol, že vláda sama 

usporiada manifestáciu svätováclavskú, ovšem politickú.24 To, že tieto slávnosti mali slúžiť 

ako určitá protiváha, za Husové oslavy v roku 1925 môžme dnes len špekulovať. Čo je však 

podstatné mileniové oslavy mali národu i celému svetu demonštrovať tisícročnú štátnosť a 

západnú orientáciu zeme, ,,aby skutečnost, že jsme na konci deváteho a na začátku desatého 

století měli stát slušne uspořadaný náležite vynikla, doma i v cizině.ˮ25 Myslím si, že svoju 

úlohu tu zohrála snaha stmeliť ideovo heterogennú spoločnosť prvej republiky nielen čo sa 

týka samotnej českej verejnosti (svätováclavská versus reformačná tradícia), ale i snaha 

utlmiť narodnostné problémy vo vzťahu k českým Nemcom a výrazne katolickému 

slovenskému národu, ktorý sa v nemalej miere hlásil k uhorskému svätci sv. Štepánovi či 

Cyrilovi a Metodovi. V neposlednej rade nesmiem zabúdať ani na Moravu, ktorá si určitým 

spôsobom od dôb stredovaku žila vlastným životom, a taktiež ako Slováci sa skôr prikláňala k 

cyrilometodejskej tradícii. Sv. Václav sa mal preto stať zjednocujúcim symbolom, 

celonárodným svätcom bez ohľadu na národsnoť, vieru či územnú oblasť. Švehlu však zradilo 

zdravie, pre zdravotné problémy sa musel stiahnúť z aktivného politického života. Myšlienky 

štátnych osláv svätováclavského milénia sa chopil ďalší agrárny politik a minister školstva a 

národnej osvety v jednej osobe - Slovák Milán Hodža. Ten v septembri v roku 1927 pri 

slávnostnom otváraní Rašinovho gymnázia v Hradci Králové vo svojom prejave oznámil, že 

jubilejné oslavy nebudú súkromným podnikom a vláda Československej republiky sa okrem 

protektorskej funkcie na nich bude aktívne podielať na dôkaz toho, ,,že tato tradice je tradicí 

nás včech[....],že česká, resp. československá myšlenka má své tisícileté trváni, jen se 

vynasnažme, abychom ve všem, co podnikáme, prokázali svou státne politickou vyspělost, 

abychom se nestrácali v drobných politických šarvátkach a všednostech dne.ˮ26

Keďže katolickí aktivisti boli s prípravami osláv v predstihu, začali sa objavovať 

nespokojné hlasy z rad verejnosti proti (a zatial iba) cirkevnému charakteru osláv. Aby bol 

24 Prezident T. G. Masaryk o mravním základu moderního státu, o poměru katolictví k demokracii, o oslavách 
svatováclavských, Život, č. 9, 15. 5. 1929, str. 3.
25 Ibid.
26 HODŽA, M. Sv. Václav, životní program státu a národu Československého. In: ŠORM, A. Svatováclavský  
kalendář. Na jubilejní rok milenia mučednické smrti světce Václava 1929, Výbor pro oslavu tisícího výročí smrti 
sv. Václava, Praha 1928. Myslím si, že to bolo len Hodžové zbožné prianie sa vyvarovať politickým šarvátkam, 
keďže tieto ,,drobnéˮ šarvátky nakoniec zapričínili, že vláda v septembri 1929 pár dní pred hlavnými oslavami 
padla.
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narušený tento ,,cirkevný monopolˮ došlo k rozšíreniu Výboru pre oslavu milénia 

svätovaclavského v Prahe o osoby zastupujúce nekatolickú verejnosť i o niektorých zástupcov 

vlády. Zároveň bol Výbor premenovaný na Výbor pre oslavu tisíceho výročia smrti Svätého 

Václava. Týmto snahám, aby mileniové slávnosti či Výbor neboli spojované iba s katolickým 

prostredím nasvedčuje i proklamácia Národe československý, ktorú predniesol dr. Václav 

Janda 28. septembra 1927 v Smetanovej sieni. Proklamácia vysielaná i českoloslovenkým 

rozhlasom vyzývala všetkých obačanov bez rozdielu národnosti k obetavej spolupráci pri 

organizovaní miléniových slávností.27

Cez tento ,,laicizačný procesˮ bola nekatolická verejnosť stále nespokojná s Výborom 

a jeho prepojením s katolickým prostredím. Táto nespokojnosť nabila ešte viac na sile, keď 

záštitu vlády nad priebehom miléniových oslav prebral predseda ľudovcov monsignor Ján 

Šrámek, ktorý riadil  vládny  kabinet  namiesto indisponovaného Anotnína Švehlu.  Aby 

kritické hlasy nadobro utíchli došlo v septembri 1928 k vytvoreniu nového a separatného 

Národného výboru pre oslavy svätováclavského tisícročia, ktorý zároveň vypracoval program 

hlavných svätováclavských slávnosti konaných 27. až 28. septembra 1929.  Myslím si, že 

slovo národný nebolo vybrané náhodne a malo evokovať rôznorodosť spoločnosti - celý 

národ, bez rozdielu vyznania. Pomer doterajšieho Výboru pro oslavu tisíceho výročia smrti sv. 

Václava označovaného už ako Prípravný výbor bol k novému Národnému výboru upravený 

zvlaštným dojednaním. Podľa tohoto dojednania mal Prípravný výbor vystupovať pri 

slávnostiach prehlásených za národené ako výkonným orgán Národného výboru a riadiť sa 

jeho pokynmi, no mimo rámec národných slávnosti mu však bolo ponechané právo 

organizovať vlastné podniky.28 Po transfomovaní výborov boli aj slávnosti rozdelené do troch 

zákadných skupin. Prvú skupinu tj. už spominané národné oslavy koordinoval Národný výbor, 

druhu skupinu tzv. nábožensko - kultúrne akcie mal na starosti Prípravný výbor a poslednú 

tretiu skupiny tvorili slávnosti organizované rôznymi spolkami a korporáciami.29 Pre 

zdôraznenie milénia ako osláv štánych  poždiadal Národný výbor v novembri 1928 

Ministerstvo národnej obrany o účasť vojska na hlavných svätovováclavských slávnostiach. 

Ministersvo súhlasilo s účasťou vojska na manifestačnom holde národa u pomníku sv. 

27 Národe československý, In: ŠORM, A. Svatováclavský kalendář. Na jubilejní rok milenia mučednické smrti 
světce Václava 1929, Výbor pro oslavu tisícího výročí smrti sv. Václava, Praha 1928, str. 68. Proklamáciu 
podpísali minister školstva a národnej osvety Dr. Milan Hodža, predseda poslaneckej snemovni Jan Malypetr, 
prezident českej akadémie vied a umenia Dr. J. Zubatý, guvernér Národnej banky Dr. Vilém Pospíšil a mnoho 
ďalších.
28 Svatováclavský ruch, Přehled přípravné čnnosti k oslavám jubilea svátováclavského pro ctitele sv. Václava, č. 
1, 1929, str. 13.
29 Ibid.
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Václava podľa zatial vypracovaného programu konaného 27. septembra 1929. Čo sa týka 

účasti vojenského hudobného sprievodu pražskej posádky, ale i letecta na slávnostiach, tak tá 

mala byť podľa okolnosti a  služobných  povinností  dojednaná dodatočne.30  Aby bol 

vyzdvihnutý aj štátoprávny význam milénia, dala vláda opäť na žiadosť Národného výboru 

10. apríla 1929 i súhlas k vystaveniu symbolov českej štátnosti -  korunovačných klenotov.31  

2.2 Události v priebehu roku 1928 a 1929

Cez vyššie zmienené informácie je tak patrné, že prípravné práce na svätováclavské 

milénium dostali spád na jeseň 1928. V roku 1928 došlo k určeniu kompetencií medzi 

výbormi a stanovil sa charakter jednotlivých častí oslav. Deň pred sviatkom sv. Václava 27. 

septembra 1928 sa po  celej  republike  konali rôzne ľudové akcie, svetelné a lampionové 

zprievody, odšadial znel svätováclavský chorál a slávnostne vyzváňali kostolné zvony. V deň 

sviatku sv. Václava usporiadal svätováclavský výbor v Obecnom dome slávnosť, ktorá sa 

malo stať akýmsi počiatkom svätováclavského roku. V jednotlivých mestách sa zároveň 

konali ,,všenárodnéˮ prednášky, ktoré mali za cieľ vyzdvihnúť nielen štátny, ale i náboženský 

význam sv. Václava. Výbor mal k dispozícii množstvo rečníkov a mohol ich vyslať do miest, 

kde sa prednáška ešte nekonala a bol o ňu záujem ,,nechť není sebe menšího místa, kde by v 

mileniové době nebyla proslovená prednáška o sv. Václavu.ˮ32 

Okrem prednášok mal obyvateľom pripomenúť bližiace sa milénium i 1 800 m dlhý 

tzv. svätováclavský propagčný film pojednávajúci o minulosti, ale i súčanosti 

svätováclavského kultu. Film, ktorý vznikol na objednávku Národného výboru pre oslavu 

svätovaclavského tisícročia bol poprvykrát premietaný 20. novembra 1928 v kine Světozor. 

Premieru si nenechala újsť rada osobností, ktoré sa podielali na príparavách osláv tisíceho 

výročia úmrtia patrona - svetiaci biskup Antonín Podlaha, veľmister rádu Krížovníkov 

Vlasák, predseda Akadémie vied a umenia Josef Zubatý, guvernér Národnej banky dr. Vilém 

Pospíšil, riaditeľ kancelárie Národnej rady dr. Seifert, maliarka Zdenka Breunerová, 

spisovateľka Gabriela Preissová, univerzitný profesor Jan Kapras a mnoho iných. Film bol 

rozdelený do troch častí. Prvá časť je venovaná Starej Boleslavi a prezentácií jej pamiatok, 

druhá časť zobrazuje schôdzu Národného výboru z 28. septembra 1928 i unikátné zábery 

30 Domáci ruch svatováclavský, Přehled přípravné činnosti k oslavám...č. 4., 1929, str. 10. Zástupcom 
ministerstva národnej obrany v Národnom výbore bol menovaný plukovník Adolf Bičiště.
31 Výstava koruny Svatováclavské a korunovačních klenotů, Přehled přípravné činnosti k oslavám...č. 5, 1929, 
str. 22. 
32 Svatováclavský ruch, Přehled přípravné činnosti k oslavám...č. 1, 1929, str. 13.
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svätováclavskej zbierky biskupa Podlahy. Záverečná tretia časť má obzvlášť dokumentárnu 

cenu, keďže zachycuje stavbu pražského dómu, ale i jeho letecké snímky spolu s celými 

Hradčanmi.33,,Kritika film přijala velice příznivě. Po některých vhodných škrtech byl uznán za 

vskutku representační a může dobře se zahraničními produkty konkurovati.ˮ34Po priaznivom 

prijatí bol film premietaný v priebehu celého roku 1929 vo väčších i menších mestách. 

Záujem o ňho prejavilili i v zahraniči, napriklad konzulát Československej republiky v 

Lublani a české spolky v Amerike, kde bol i násladne zaslaný.35

Ostatné události spojené s výročím umrtia sv. Václava, ktorých nebolo vôbec málo sa 

odhohrali v priebehu roku 1929. Najväčšia takáto udalosť, ktorá sa uskutočnila v miléniovom 

roku bolo dokokončenie dostavby katedrály sv. Víta - pokračovateľky rotundy založenej v 10. 

storočí sv. Václavom. S myšlienkou dostavby katedrály prišiel v 19. storočí vlastenecky 

ladený svätovícky kanovník Václav Michal Pešina, ktorý chcel vytvoriť nádherný priestor pre 

slávnu korunováciu českého kráľa v, ktorej vtedy videl vrcholný výraz národného významu.36 

Základný kameň  k dostavbe chrámu bol síce položený už v roku 1873 no práce nabrali na 

obrátkach až v období prvej republiky kedy sa  hnacím motorom stala myšlienka dokončiť 

chrám k príležistosti svätováclavského milénia. V roku 1925 bola katedrála z technických 

dôvodov uzatvorená, aby mohla byť zbúraná stará stena odelujúca interiér terajšej novostavby 

od pôvodného priečelia nedostavaného chrámu. O rok skôr v marci 1924 zahajil svetiaci 

biskup Antonín Podlaha veľkú akciu k získaniu finančných prostriedkov potrebných na 

dostavbu katedrály. Kvôli finančnej náročnosti stavby pokračovali zbierky aj v nasledujúcich 

rokoch, kedy i vláda za predsedníctva Anotnína Švehly postkytla štyri milióny korún.37 

Vysvetenie katedrály sa odohralo v nedeľu 12. mája 1929. K tomuto rýdze cirkevnému aktu 

nebola nejak zvlášť pozývaná českoslovenká verejnosť a ani štátny predstavitelia, no i tak 

prišla rada významných osobností, ako napríklad staviteľ chrámu Kamil Hibert s manželkou, 

profesor Josef Pekař, miestopredseda posleneckej snemovni Dostálek, námestník primátora 

hlavného mesta Prahy dr. Svoboda a rada ďalších.38 Okrem dostavby svätovíckého dómu bolo 

v ramci milénia uskutečnené i ďalšie architektonické dielo. Išlo o novo postavený kostol sv. 

33 Svatováclavský propagační film, Přehled k přípravné činnosti k oslavám..., č. 1, 1929, str. 10 - 12. V 
Národnom filmovom arhchíve sa film zachoval pod názvom Svatováclavské památky.
34 Ibid. 
35 Ibid.
36 BITNAR, V. Podlahův gotický sen, In:  ŠORM, A. Svatováclavský kalendář...., Praha 1928, str. 72. ,,Pěšina 
byl jedním ze zanícených romantiků, jím se zželelo středověkých ruin a, kteří s větším nadšením než uměním 
snažili se je dokončiti a vyvrcholiti v původním slohu, ale jehož duch jim přirozene unikal.ˮ
37 Výročná správa Jednoty pre dostavenie hlavného chrámu sv. Víta na pražskom hrade za rok 1924.
38 Slávnostní posvěcení velechrámu svatovíského, Lidové listy, č .110, 14. 05. 1929, str. 3.
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Václava v Prahe Vršoviciach, ktorý niesol  meno Jubilejný kostol sv.  Václava.  Jeho návhr 

vypracoval vyznačný český architekt Josef Gočár. 

Ďalšia významnná udalosť, ktorá sa odohrala  počas  jubilea  bolo usporiadanie 

Svätováclavskej výstavy vo Vladislavskom sále na Pražskom hrade. Príprava tejto udalosti 

začala už v roku 1924, kedy bol za predsedníctva maliarky Zdenky Braunerovej ustanovený 

samostaný výstavný výbor. K práci vo výboru boli prizvaní -  zberateľ pamiatok cirkevného 

umenia, no inak bankovný úradník Antonín Šorm, riaditeľ Národného múzea Karel Guth, 

riaditeľ knižnice Národného múzea Čeněk Zíbrt, profesory Univerzity Karlovej Josef Pekař a 

Václav Vojtíšek i aktívny organizátor osláv biskup Antonín Podlaha. Na prvej schôdzi výboru 

sa jednotlivý členovia rozhodli, že výstava má byť nielan výstavou svätováclavskou, ale i 

výstavou ukazujúcou ,,tisíciletí života celého národa.ˮ39 Po niekoľkých rokoch práce  so 

zhromžďovaním exponátov bola jubilejná Svätováclavská výstava otvorená 15. mája 1929. 

Slavnostného zahajenia, ktoré malo oficialný ráz sa zúčastnili členovia vlády, predstavitelia 

Národného zhromaždenia, cirkevní hodnostári a zástupci pražských vysokých škôl. Chýbala 

len hlava štátu T. G. Masaryk, ktorý výstavu návštívil až 24. mája. Výstava mala pôvodne 

skončit 10. októbra, ale pre veľký záujem bola predlžená ešte  o 3 dni. Podľa predaných 

vstupeniek videlo výstavu viac než 300 000 návštevníkov nielen domácich, ale i zo všetkých 

kútov sveta. ,,Mnohý pak návštěvník i pochvalně se zmínil o jejím uspořádaní a stalo se 

několikrate, že svůj obdiv i vypsal do pamětní knihy. Opravdové kuriosity tu nájdeme, několik 

účastníků z Japonska se též podepsalo svým písmem a reči japonskou.ˮ40

Na prelome júna a júla sa pre zmenu o svoje slovo prihlásili katolícke spolky. Tie v 

čele s telovýchovnou organizáciou Orol usporiadali v Prahe v priebehu 29. júna až 7. júla 

medzinárodné atletické preteky -  tzv. svätováclavské dni orolské. Hlavné orolské slávnosti sa 

konali 4. až 6. júla, pričom 5. júl bol venovaný sprievodu jednotlivých družstiev a 

organizátorom. V čele sprievodu za jazdnou políciou šiel náčelník československého Orla br. 

Metoděj Večeřa, nasledovala orolská jazdná čata, katolickí legionári a samozrejeme nechýbali 

zahraniční hostia zo Slovinska, Beligicka, Francúzska, Nemecka či USA.41  V ďalšej časti 

sprievodu postupovalo čestné predsedníctvo a ústredná rada Orla s Prípravným výborom, 

39 KUCHYŇKA, Z. Svatováclavská výstava v roce 1929, Posel z Budče, č. 18, 2001, str. 2.
40 Zájem o Svatováclavskou výstavu, Přehled k přípravné činnosti k oslavám..., č. 8, 1929, str. 7. Navštevníci 
mohli vidieť 700 katalgizovaných exponátov tykajúcich sa svätováclavskej úcty. Medzi tieto predmety však 
neboli ratané mince, fotografie, medaile a ľudové obrázky, ktorých bolo niekoľko sto. Základné fakta o 104 
exponátov podáva Průvodce výstavou Svatováclavskou na Hradě pražském uspořádanou v jubilejním roce 1929, 
ktorý zostavili Anotnín Podlaha a Antonín Šorm.
41 Orelské slávnosti, Národní osvobození, č. 184, 6. 7. 1929. Sprievod vyšiel z Vinohrad smerom k Václavskému 
námestiu a k Národnej triede, prešiel cez Karlov most a na Malostranskom námestí sa rozišiel.
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rakúsky Orol a nakoniec podľa abecedného poriadku i župy československého Orla.42 

,,Pražské obvatelestvo se chovalo k Orlům s hostitelskou privětivostí. Aspoň ,,Orlovéˮ 

poznali, že ta nevěrecká Praha není tak zlá, aby snědla každého ,,Orlaˮ na posezení. Poznali 

také, že Praha není tak zhýralá a nemravná pro toho, kdo zhýralost a nemravnost v ní 

vyhledává. ,,Orlovéˮ sami nedali také příležitost k pohoršení, držíce sa sletových pokynů.ˮ43 

Tento citát jasne vystihuje citúciu počas trvania sletových dní, ktoré prebehli bez problémov a 

nikto nemal dôvod útočiť na tú či onú stranu, či už šlo o družstvá, domácu katolícku verejnosť 

alebo menej katolícki naladených občanov.  Aj keď šlo o katolícky projekt a niekto v tom 

mohol  vidieť  chápadla  ľudovej  strany,  myslím  si,  že  pre  pražskú  verejnosť  a  ďalších 

prítomných to bolo akési prvé spestrenie pred nadchadzajúcimi septembrovými slavnosťami. 

Počas orolských dni prebehli tiež zjazdy rôzných katolických organizácii, mimo iné 

Zjazd katolíckeho študenstva, Zjazd katolíckych žien, Zjazd katolíckych živnostníkov, či 

Zjazd katolíckych legionárov, ktorí 4. júla uskutočnili púť k hrobu sv. Václava. V rámci, 

ktorej bol vo svätováclavskej kaplnke posvetený arcibiskupom dr. Kordáčom prapor sv. 

Václava. V katolíckom duchu sa tiež niesli eucharistické slávnosti konané 15. až 16. augusta v 

Starej Boleslavi. Tieto akcie s cirkevným podtextom na rozdiel od Svätováclavskej výstavy už 

nemali oficiálny charakter.

Samozrejme v roku 1929 v pozadu nezostala ani historiografia. Vedecká obec sa s 

výročím smrti sv. Václava vysporiadala veľkým množstvom študií. K svätováclavskej 

problematike sa prakticky vyjadrili všetci badatelia, ktorí v českej historiografii v 

medzivojnovom obodobí niečo znamenali. ,,Je to důkaz, že velké výročí vzbudilo zájem 

opravdu mimořádny a nečekaný, lze také říci, že večšina historiků českých ujala se slova.ˮ44 

Výsledkom ich úsilia boli nové publikácie, ktoré významne obohatili knižný trh. Za zmienku 

stoji napríklad dielo Františka Michálka Bartoše – Kníže Václav Svatý v dějinách a v legendě, 

či Český kníže Václav Svatý z pera Václava Novotného. Doba a postava sv. Václava patrili k 

jednému z hlavných tém niekoľkokrát v texte citovaného historika Josefa Pekaře. Nebolo 

tomu inak, ani v dobe svätováclavského výročia, kedy Pekař spísal štúdiu s názvom Svatý 

Václav, publikovanú v Českom časopise historickom a následne i samostne vydanú. Okrem 

jednotlivých diel historikov bol vydaný Svatováclavský kalendář, ktorý zostavil Antonín 

Šorm. Kalendár uvádzal ku daždému dni v roku významné historické udalosti spojené s 

kultom sv. Václava, no obsahoval aj radu textov týkajúcich sa svätováclavskej tématiky. Išlo o 

42 Ibid.
43 Všechen pražský tisk píše o vstupních dnech Oreslsvta s uznánim, Lidové listy, č. 150, 2. 7. 1929, str. 2.
44 PEKAŘ, J. O slavnosti milenia, Český časopis historický, roč. 35, Praha 1929, str. 645 - 651.
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rôzne slávnostné prejavy, odborné články  či výňatky z beletrie. Avšak hlavným edičným 

počinom v rámci milénia malo byť vydanie Svotováclavského sborníku, ktorý mal zhrnúť 

doposial zistené historické, archeologické či numizmatické informácie o dobe sv. Václava, 

jeho živote a kultu. Vydanie zborníku, ktorý mal byť hotový k 28. septembru 1929 sa 

pretiahlo až do roku 1934, kedy vyšiel jeho prvý diel.45

Okrem literatúri si na svoje prišli i filatelisti, keďže v roku 1929 boli vydané pamätné 

svätováclavské známky. Pamätná emisia bola zostavená z piatich rôznych hodnôt, avšak iba s 

tromi rôznymi námetmi, zachycujúcimi výjavy zo života sv. Václava. Ako predlohy pre 

uvedené námety boli vybrané staršie výtvarné diala vyznamných českých maliarov - Mikuláša 

Alša, Felixa Janeweina a Josefa Mánesa.46 Návrh na hodnotu 50 a 60 h bol zpracovaný podľa 

krezby Mikuláša Alša Sv. Václav na koni, prevedenej  pôvodne na titulný list publikácie 

Čechy, ktorá vyšla v roku 1882. Návrh na hodntu 2 Kč bol prevedený podľa maľby Felixa 

Jeneweina, vytvorenej pôvodne nad priečelím budovy pre retrospektívnu výstavu na Zemskej 

jubilejnej výstave v Prahe pod názvom Sv. Václav zakladá chrám sv. Víta. A nakoniec návrh 

na hodnotu 3 a 5 Kč bol vypracovaný podľa krezby Josefa Mánesa Smrt knížete Václava 

svatého. Rytiny a úpravy týchto jednotlivých návrhov vytvoril rytec nemeckého pôvodu Karel 

Seizinger.  Známky boli dané do obehu 14. mája 1929 a mali platiť v tuzemskom i 

medzinárodnom styku do 28. februára 1930.47 Z úsporných dôvodov boli nakoniec známky 

pridelované iba niektorým poštám a len v omezenom počte. Prednosť bola dána turistickým a 

lázenským miestam. Dôvodom tohto kroku bolo to, že sa jednolo o známky príležitostné, 

ktoré neboli určené pre normálnu potrebu,  ich výroba drahšia a množstvo omezané. Po 

skončení doby platnosti boli známky predávané u filatelistickej prepážky hlavného 

poštovného úradu sidliaceho v Jindřišskej ulici v Prahe.

2.3 Hlavné septembrové oslavy

Vlastné oslavy tisíceho výročia úmrtia sv. Václava boli zahajené vystavením 

korunovačných klenotov, samozrejme spolu so svätováclavskou korunou, ktorú Karol IV. 

venoval zemskému patrónovi. Korunná komnata v katedrále sv. Víta bola síce  otvorená v 

45 Druhý diel Svatováclavského sborníku vyšiel v roku 1937 a a tretí diel o dva roky neskôr.
46 KARÁSEK, J., ŽAMPACH, F., PAPOUŠEK, J., Monografie československých známek III. Výplatní známky 
1923 -1939 a celiny 1923 – 1938, Pofis, Praha 1979, str. 148.
47 Známky boli dané do obehu ustanovením č. 16/1929 VMPT č. 20. Pôvodne mali znamky platiť do 31. 
decembra 1929, ale ich platnosť bola predĺžena ustanovením č. 59/1929 VMPT č. 62.
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piatok 20. septembra 1929, no kráľovské insignie boli sprístupnené až  22. septembra. 

Výstavenie klenotov s, ktorými sa poja osudy zeme mohla verejnosť odbdivovať do 29. 

septembra, avšak pre veľký záujem bolo toto dátum nakoniec  predlžené do 6. októbra.48 

,,Návštevy jednotlivců i hromadně (školy, vojenské oddíly) přecházeli kolem vytriny 

nepřetržitým proudem v naprostém pořádku. Na každém bylo pozorovati dojetí i vzrušení. Ba 

stávalo se, že příšlusníci starších generací v návalu citu dokonce poklekali před staletými 

památkami státni svrchovanosti.ˮ49

V nedeľu 22. septembra sa okrem vystavenia klenotov uskutočnila vo veľkej sále novo 

zbudovanej Mestskej knižnice v 11. hodin dopoludnia slávnostná schôdza Národného výboru 

pre oslavu svätováclavského tisícročia, ktorá mala slúžiť ako akt oficialného zahajenia 

hlavných mileniových slávností. Nedelné popoludnie toho istého dňa bolo už vyhradené tvz. 

holdu detí. Pätnásť tisíc pražských školákov sa v katedrále sv. Víta zúčastnilo pontifikálnej 

omše, ktorú celebroval svetiaci biskup Antonín Podlaha. Po položení kvetov na hrob sv. 

Václava sa deti vydali z dómu do Kráľovskej záhrady, kde boli menom prezidenta T. G. 

Masaryka pohostené.

V nasledujúcich dňoch sa Praha v záveru svätováclavského týždňa chystala oslaviť tak 

dlho očakávané výročie. Aby bolo všetko tak povediac dokonalé, musela sa aj  Praha ,,obliecť 

do slávnostného šatu.ˮ Všade bolo možné vidieť prapory v štatných farbách i vlajky. V dňoch 

od 27. do 30. septembra boli významné budovy vysvietené ilumináciami, a to vrátane Prašnej 

brány, Týnského chrámu, Staromestskej radnice, Parlamentu, Karlovho mostu, Národného 

divadla, Staromestskej mosteckej veže atď. Osvetlené boli tiež domy bankovného sektoru, 

rada súkromných budov i vyznačnejšie kostoly. Samozrejme najviac vysvietené bolo miesto, 

ktoré sa malo stať jednym z hlavných dejisk osláv - pomník sv. Václava na Václavskom 

námestí. V súvislosti s jubilejnými oslavami prešla Praha generalným upratovaním, 

kontrolované mali byť ulice, dlažby i verejné osvetlenie.50 Na  návštevníkov,  zo  všetkých 

kútov  republiky  i  cudziny  sa  pripravovali  tiež  obchodníci,  keďže  Grémium  pražského 

obchodníctva doporučilo, aby boli po celý deň 28. septembra obchody otvorené.

Po niekoľkých rokov príprav vyvrcholili štátne oslavy svätováclavského tisícročia v 

48 Korunovačné klenoty boli vystavené poprvýkrát odvzniku repubiky, no prakticky od roku 1867, kedy boli po 
prusko - rakúskej vojne (1866) prenesené z úschovy vo Viedni spät do Prahy. Klenoty boli vystavené ešte v 
rokoch 1945, 1955, 1958, 1968, 1975, 1978, 1993, 1998, 2003 a zatial naposledy v roku 2008 pri príležiosti 90. 
výročia vzniku Československej republiky.
49 Slávne dny svatováclavského tisíciletí, Přehled přípravné činnosti k oslavám..., č. 10, 11 a 12,  1929, str. 3.
50 Generální úklid v Praze ku svatováclavským oslavám, Přehled přípravné činnosti k oslavám..., č. 5,  1929, str. 
21.
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piatok 27. septembra. V tento deň v desať hodín dopoludnia bola na Václavkom námestí pred 

Myslbekovým majestátnym dielom pamiatka patrona uctená tým, že českoslovenký jazdecký 

pluk 8 bol premenovaný na Jazdecký pluk 8 »Knížete Václava Svatého«. Člen Národného 

výboru profesor dr. Jan Kapras za prítomnosti čelných predstaviteľo štátu, armády i 

zahrničných hostí odovzdal štandardu určenú pre pluk najvyššiemu veliteľovi čsl. brannej 

moci - prezidentovi republiky, ktorý ju po  slávnostnom prejave predal veliteľovi novo 

premenovaného pluku plk. gen. št. J. Koutňakovi. 

Po tomto vojenskom akte patrilo piatkové odpoludnie už českému výtvarnému 

umeniu, kedy bola vo Veľtržnom paláci slávnostne otvorená výstava sochárských diel Josefa 

Václava Myslbeka. Na zahájenie výstavy, ktorá sa konala pod záštitou vlády prišla celá 

pražská odoborná i umelecká verejnosť. Zároveň od skorých popoludňajších hodin prúdili 

davy ľudí na Václavské námestie, aby sa o 18. hodine zúčastnili vrcholnej části štátnych osláv 

milénia - tvz. holdu národa. ,,Václavské náměstí se podobalo lidskému moři, okna a balkony i 

ochozy domů a palaců byly plne obsazeny šťastlivci, ktreří s výše mohli nerušeně pozorovati 

nepřehledné zástupy na rozlehlém prostranství a malebné skupiny uniforem a krojů, lesk 

zbraní a třpyt praporců.ˮ51 Okrem hlavy štátu boli pri pomníku sv. Václava prítomní členovia 

vlády, parlamentu, zástupcovia čsl. politických strán, cirkevní hodnostáry, generalita a v 

neposlednej rade zahraničné delegácie. Svoje zastúpenie pri holde národa mali taktiež spolky, 

korporácie i obce. Radu prednesených prejavov zakončil primátor hlavného mesta dr. Karel 

Baxa, ktorý v doprovode svätováclavského chorálu srdečne pozdravil všetkých pútnikov z 

domova i zahraničia. Slávnosť bola ukončená štátnou hymnou a za zvukov vyzváňajúcich 

pražských zvonov ,,zářicí postava sv. Václava, obkolopená postavami svetců Ludmily, 

Prokopa, Vojtěcha a Anežky, jako věčná stráž Prahy a státu jakoby žehnala zástupu, který se 

rozcházel k domovům [....] tichá noc sa rozprostřela nad zemí, aby tím slávnostne vstal nový 

den, očekávaný a tolikerými nadějami a city lásky i vděčnost.ˮ52

V sobotu 28. septembra sa uskutočnila slávnosť otvorenia katedrály sv. Víta, ktorá 

mala nielen oficiálnu, ale i cirkevnú čásť. Za skorého jesenného rána prichádzali na pražský 

hrad zástupý ľudí, deputácie spolkov, korporácií, miest  a  obcí  z celej Československej 

republiky. Samozrejme ani pri tomtom slávnostom akte, nechýbali politickí zástupcovia v čele 

s prezidetnom, taktiež členovia diplomatických zborov, delegácie zahraničných miest, 

generalita, duchovensto, no aj mnoho akreditovaných novinárov z domova i zahraničia. 

51 Slávne dny svatováclavského tisíciletí, Přehled přípravné činnosti k oslavám..., č. 10, 11 a 12, 1929, str. 7.
52 Ibid., str. 10. Cirkev tento deň oslavila pobožnosťami v katedrále, ktoré sa konali celú noc až do rána.
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 Samotná slávnosť bola zahajená fanfárami v deväť hodín ráno. Po zahrnaní štátnej 

hymny vystupil ako prvý zástupca vlády - minister školstva a národnej osvety Anton 

Štefánek, ktorý označil svätováclavskú tradíciu za štátnu ideu, ktorá nie je Slovensku cudzia. 

,,Koruna svätováclavská symbolizuje nám slobodu a plnoprávnosť. Preto i my chceme byť 

členmi rodiny sv. Václava.ˮ53 Po ministrovom prejave sa za zvukov svätováclavského chorálu 

oficiálni hostia vedený biskupom Podlhom a dr. Jandom odobrali k portálu novo zbudovanej 

časti chrámu. Pri biskupových slovách ,,nechť se otevřou tyto brány a poskytnou nám pohled 

do nádherných vnitřních prostor chrámových, kéž pohled, jenž nás uchvátí svou krásou a 

svým jasem, jest obrazem radostné a slavné budoucnosti našeho národaˮ54sa chrámové dvere 

otvorili a hostia s početnou verejenosťou vošli do katedrály, aby sa zúčastnili bohoslužby, 

ktorú celebroval pražský aribiskup František Kordač.

V odpoludňajších hodinách sviatočného dňa sa konal krojový sprievod, ktorý vyšiel z 

Hradčian a postupne  cez Malú stranu a Karlov most dorazil na Slovanský ostrov. Tam 

členovia sprievodu predvádzali rôzne tance, zvyky a obyčaje ukončené nakoniec 

ohňostrojom. Kultúrna zložka osláv bola završená vo večerných hodinách v Národnom 

divadle predstavením drámy Stanislava Loma Svatý Václav a v Obecnom dome prevedením 

oratória taktiež s názvom Svatý Václav od Josefa B.  Foerstra. V nočných hodinách 

pokračovali ešte cirkvné slávnosi v podobe adorácií a polnočnou bohoslužbou v dóme sv. 

Víta.

Zatiaľ čo sa hlavné štátne oslavy konali vo vyššie zmienených dňoch, ľudové a 

cirkevné slávnosti vyvrcholili v nedeľu 29. septembra pri slávnostnom prevezení zbroje a 

ostatkov sv. Václava z vyšehradského chrámu sv. Petra a Pavla na Hradčany.55

I keď na prvý pohľad vyzerajú oslavy idylicky, nebolo tomu úplne tak. Priebeh 

miléniových osláv bol poznamenaný krízou vlády občianskych strán, ktorá naplno prepukla v 

druhej polovici septembra 1929 spormi medzi agrárnikmi a ľudovcami. Nezhody medzi 

týmito oboma stranami56 panovali už dlhší čas, avšak onou poslednou kvapkou sa stali 

ťahanice o uvoľnení ministerský post. Keď premiér a vodca agrárnikov Antonín Švehla vo 

februári 1929 zo zdravotných dôvodov odstúpil novým predsedom vlády sa stal jeho stranícky 

53 Ibid., str. 12. 
54 Ibid., str. 13.
55 Okrem oficiálnych osláv v hlavnom meste sa oslavovalo svätováclavské tisícročie i v rade ďalších väščích ši 
menších miest Československej republiky, napr. v Brne, Olomouci, Bratislave, Košiciach a pod. Podrobný 
priebeh osláv jednotlivých miest a obcí prináša na svojích stranách Přehled přípravné činnosti k oslavám..., č. 10, 
11 a 12, 1929, str. 27 - 32.
56 Agrárníci súperili s ľudovcami o vplyv na českom i moravskom vidieku.
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kolega a zároveň minister obrany František Udržal. Premiér Udržal sa svojho ministerského 

kresla síce vzdal, ale vzápätí do čela tohto rezortu bol menovaný ďalší agrárnik  Karel 

Višňovský. Ľudovci menovanie štvrtého člena vlády za agrárnu stranu považovali za 

porušenie dohody o zastúpení koaličných strán vo vládnom kabinete a, ako určitú 

kompenzáciu požadovali kreslo ministra vnútra alebo financií, čo Udržal odmietol. Následne 

sa ľudovci snažili získať aspoň predsedníctvo pozemkového úradu, čo sa im taktiež 

nepodarilo. 

Okrem týchto sporov medzi vládnymi stranami sa v roku 1929 na politickej scéne 

objavil i ďalší problém – vlastizradný  proces s predstaviteľom Hlinkovej slovenskej ľudovej 

strany Vojtechom Tukom, ktorý bol obvinený zo špionáže v prospech Maďarska. Spor medzi 

ľudovcami a agrárnikmi tento proces  síce úplne zatienil, no i tak slovenská ľudová strana 

prestala byť oným povestným jazýčkom na váhach, ktorý si môže kvôli svojmu dôležitému 

postaveniu pre udržanie statu quo diktovať podmienky57.

Vládne strany sa nakoniec nedokázali dohodnúť a neustále vyhrážali predčasnými 

voľbami, z čoho mala radosť samozrejme socialistická opozícia. Nakoniec došlo k tomu, že 

25. septembra 1929 bolo Národné zhromaždenie rozpustené a boli vypísané predčasné 

parlamentné voľby na 27. októbra 1929.

57 PLACÁK, P. Svatováclavské milenium. Česi, Němci a Slováci v roce 1929, Babylon, Praha 2002, .str. 83.
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3. Charakteristika dobovej tlače

Novinárske prostredie prvej republiky bolo veľmi bohaté a rozmanité hlavne čo sa 

týka počtu vydávaných časopisov a politických denníkov. Najväčšia koncentrácia tlače sa 

sústredila predovšetkým v Prahe, v hlavnom meste Československej republiky. No ani ostatné 

veľké mestá za metropolou publicistického života nezaostávali. Vedľa už spomínanej Prahy sa 

sústreďovalo vydávanie časopisov a novín v Bratislave, Ostrave, Plzni, Českých 

Budejoviciach, Olomouci, Kočiciach či v Nitre. Na rozdiel od praxe v iných kapitalistických 

štátoch, kde bola tlač v rukách jednotlivých podnikateľoch, patrila v Československu väčšina 

novín či časopisov politickým stranám. A tak si človek mohol priamo na titulnej strane 

prečítať, že daný list je tlačovým orgánom tej či onej politickej strany. Samozrejme existovali 

i periodiká, ktoré neboli orgánmi jednotlivých politických stán. Vydávali sa síce za 

nestranické, ale v skutočnosti stranili určitým politickým skupinám a hájili ich záujmy.58

Pre rozbor svätováclavského milénia v dennej tlači som zvolila  české periodiká. 

Zastúpenie majú denníky politických strán tzv. pánskej koalície, opozičná tlač a v neposlednej 

rade tzv. nezávislá tlač. 

3.1 Tlač tzv. pánskej koalície

Základ vlády tzv. pánskej koalície tvorili české a nemecké strany agrárne a kresťanské 

ku, ktorým sa neskôr pridala Hlinkova slovenská ľudová strana a Československá národná 

demokracia. Z tochto politického spektra strán som si vybrala denníky českej agrárnej 

strany,59 národnej demokracie a Československej strany ľudovej.

Ústredným listom českej agrárnej strany, ktorý v roku 1906 založil Antonín Švehla bol 

Venkov. Pôvodne prílohou Venkova a neskôr samostatným večerným vydaním sa stal v roku 

1914 Večer. Prvým šéfredaktorom listu bol Karel Jonáš, ktorého vystriedal v roku 1922 politik 

republikánskej  strany  Josef  Vraný.  Redakciu  Venkova tvorili  až  na  spolupracovníkov  v 

kulturnej rubrike, dnes už neznámi novinári. Medzi politických redaktorov patrili F. Kahánek, 

R. Halík či  A. Nečásek. Divadelným referentom bol J. Hilbert,  filmovým kritikom A. M. 

Brousil. Ku spolupracovníkom kultúrnej rubriky patrili napríklad Václav Tille, Arne Novák, 

58 BERÁNKOVÁ, M. Dějiny československé žurnalistiky III., Český a slovenský tisk v letech 1918-1944, 
Novinář, Praha 1988, str. 54.
59 Od roku 1922 celým názvom Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu.
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Cyril Bouda, František Procházka a pod.  Ako tlačový orgán agrárnej strany venoval Venkov 

najväčšiu pozornosť jej politickej koncepcii a mocenským snahám. V poľnohospodárských 

otázkach sa sústredil hlavne na záujmy statkárov a stredných roľníkov, no problémy 

poľnohospodarského proletaritátu si nijak nevšímal, akoby vôbec neexistovali.60  S 

presadením  pravicového  krídla  v  strane  v  čele  s  Rudolfom  Beranomm  opustil  list 

demokratické  zásady  i  slovo  republikanizmus,  ktoré  mala  strana  v  názve,  a  stal  sa 

obdivovateľom a postupne propagátorom fašizmu.  

Tlačovým orgánom Československej národnej demokracie boli Národní listy. Začali 

vychádzať v  roku 1861 a  postupom času sa  stali tlačovým orgánom mladočechov. V roku 

1910 sa po ťahaniciach medzi dedičmi zakladateľa novín dr. Grégra a prednými činiteľmi 

strany stala novým majiteľom a vydavateľom denníku Pražská akciová tiskárna. Po vzniku 

Československej republiky náklad denníku síce nebol nejak vysoký, ale jeho význam bol však 

značný, keďže jeho odberatelia boli tí, ktorí  ovplyvňovali hospodárske i politické dianie v 

štáte –  majitelia továrni, riaditelia bánk, sporiteľní a rôzných priemyslových podnikov, 

zámožní advokáti, lekári a živnostníci.61 Po roku 1918 odišiel z redakcie Národních listů tzv. 

tým storočia, ktorí tvorili  bratia Karel a Josef Čapkovci, K. M. Čapek Chod, Jan Herben, 

bratia Antonín a Alois Hajnovci, Jan Vrba a Jaroslav Durych. Zo starej redakcie zostal len 

Viktor Dyk, ktorý bol v 20. rokoch známy svojími reakčnými uvodníkmi. Zvláštne postavenie 

v redakcii listu mala rodina Sísova. František Sís bol jeho riaditeľom, Miroslava Sísova bola 

korešpondentkou z Paríža a Vladimír Sís bol zahraničnepolitickým redaktorom.Národné listy 

vychádazali dvakrát denne, s tým, že pondelné vydanie nieslo názov Ráno a včerné vydanie 

doplňoval ešte obrázkový večerník Národ. 

Ďalší a posledný list reprezentujúci tlač politickej strany vládnej koalície sú Lidové 

listy. Noviny začali výchádzať v roku 1922 ako ústredný tlačový orgán Československej 

ľudovej strany, ktorá vznikla spojením českej a moravskej katolíckej strany. Prvým 

šéfredaktorom Lidových listů bol prelát František Světlík ďalej dr. Josef Doležal či Jan 

Scheinost. Lidové listy spolu so svojim večerným vydaním Pražským večerníkem neboli 

výraznými denníkmi, čo bolo dané celkovou politikou ľudovej strany. Tá aby verejnosť 

neprovokovala a nedráždila svojou nedávnou „rakušáckou minulosťou“, spela k dosiahnutiu 

svojich cieľov tichými cestičkami, než veľkými slovami či akciami.62 Zmena v denníku 

60 BERÁNKOVÁ, M. Dějiny československé žurnalistiky III. Český a slovenský tisk v letech 1918 -1914, 
Novinář, Praha 1988, str. 168.
61  BERÁNKOVÁ M. Ďejiny českoslovesnké žurnalistiky III..., str. 172.
62 DOLEJŠÍ, V. Noviny a Novináři, Nakladatelství politické literatúry, Praha 1963, str. 140.
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nastala potom čo šéfredáktorské kreslo obsadil už spomínaný Jan Scheinost, bývalý generálny 

sekretár Národnej obce fašistickej a šéfredaktor gajdovskej Ríšskej stráže. Do Lidových listů 

ho presadil riaditeľ Živnobanky dr. J. Preiss, ktorý pomáhal tlači ľudovej strany finančne. 

3.2 Opozičná tlač

Českú opozíčnu tlač zastupujú tri periodika - národnesocialistické České slovo, 

sociálnedemokratické Právo lidu a nakionec komustické Rudé právo. 

České slovo ako ústredný orgán národných socialistov vyšlo po prvykrát v roku 1907. 

Ako list strany zdůrazňujúci nacionalizmus sa České slovo stalo hovorcom stredných vrstiev, 

maloburžoazie  a  úzkej  vsrtvy  lepšie  situovaných  robotníkov.63 Majiteľom a vydavateľom 

denníku bolo najprv Vydavateľské družstvo, od roku 1910 tlačový koncern Melantrich, ktorý 

začal vydávať i Večerní České slovo. To bolo v druhej polovici 20. rokov značne rozšírené a 

obľubené predovšetkým kvôli pohotovému, pestrému a prehľadnému sprovodajstvu.  Vo 

vedení Českého slova sa vystriedalo niekoľko šéfredaktorov - Jiří Pichl, Otakar Skýpala a od 

roku 1930 bývalý redaktor Lidových novin Karel Zdeněk Klíma.

Tlačovým orgánom Československé sociálni demokratické strany dělnícke sa v roku 

1897 stalo Právo lidu. Tak ako strana, tak i Právo lidu prechádzalo určtitým vývojom. V 

rannom období svojho pôsobenia bolo skutočným „dělníckym“ denníkom, ktorý sa púšťal do 

sociálnych a politických zápasov. Avšak ubiehajúcími rokmi okorenenými vnútropolitickými 

problémami sa postupne stával nástrojom  bez „revolučnej dravosti“  určeným k 

ovplyvňovaniu robotníckej triedy v prospech buržoáznej politiky.64 Odobne, ako ostatné 

periodiká malo i Právo lidu svoje včerené vydanie. Vychádzalo od roku 1912 pod názvom 

Večerník Práva lidu. Šéfredaktorom Práva lidu bol od roku 1918 Josef Stivín, jeho zástupcom 

Jaroslav Koudelka, odpovedným redaktorom Večerníku Práva lidu bol Vincent Charvát. 

Posledným listom opozičnej tlače je Rude právo, ktoré začalo vychádzať po odtrhnutí 

revolučného krídla sociálnej demokracie v roku 1920 a následnom vzniku Komunistickej 

strany Československa. Od svojho vzniku Rudé právo vychádzalo dvakrát denne. Večerné 

vydanie sa najprv nazývalo Večerník rudého práva a od roku 1928 do roku 1934 Rudý 

večerník.  Oba tituly, rovnako ako rada ďalších vydávaných komunistickou stranou, podliehali 

63 BERÁNKOVÁ, M. Dějiny československé žurnalistiky III..., str. 164.
64 Ibid., str. 159.
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často  cenzúrnym  zásahom,  zákazom  oficiálneho  predaja  a  pod.65Pre ideové smerovanie 

Rudého práva mal veľký význam III. Kongres Kominterny uskutočnený v roku 1921. V 

duchu jeho nariadenia sa mala komunistická tlač obraciať k ,,pracujúcim masám”  a klásť 

dôraz na agitačnú a propagandistikú činnosť.66

3.3 Tzv. nezavislá tlač

Do prehľadu tzv. nezávislých periodík, ktoré neboli oficiálne spojené so žiadnou 

politickou stranou patria Lidové noviny, Národní politika a Národní osvobození. Ako to bolo 

zmieňované vyššie vydávali sa síce za nestrannícke, ale reálne stranili určitým politickým 

skupinám a propagovali ich zásady a záujmy. Zatialčo Národní politika slúžila Kramárovej 

národnej demokracii, bola reakčná a patrila k obdivovateľom fašizmu, ostatné dva listy plne 

zastávali líniu Hradu.67 

Národní politika  mala  v období  medzi  svetovými vojnami  už  dlhoročnú tradíciu. 

Začala vychádzať ako česká príloha nemeckého denníku Politik v roku 1883 a ako samostatné 

periodikum o dva roky neskôr. Jej vydavateľom bola Politika, tlačiarenský a vydavateľský 

závod, ktorý patril niekoľkým buržoáznym rodinám. Pred prudkým rozvojom melantrišskej 

tlače v 20. rokoch bola najrozšírenejším listom a svojou grafickou úpravou sa stala vzorom 

mnohým mladším denníkom. Národní politika vychadzajúca dvakrát denne, bola však 

výrazne komerčným listom, ktorý k inzercii predával i redakčný obsah. A ten bol zameraný 

reakčne. Formou inzercie bol financovaný veľkým priemyslovým a bankovným kapitálom. 

Šéfredaktormi listy boli spisovateľ V. Beneš-Šumavský a dr. Josef Janda.

Lidové noviny založil v roku 1863 Rudolf Stránsky. Denník bol síce založený v Brne, 

ale už v 20. rokoch mal i pražskú redakciu. Lidové noviny vychadzjúce ráno i popoludní 

pôsobili na jednej strane ako elitný list, ktorý bol spajatý so zvučnými menami českej kultúry. 

Medzi čitateľmi boli obľubené fejtony Karla Čapka, texty jeho brata Josefa Čapka, úvodníky 

Ferdinanda Peroutky či literárne kritiky Arne Nováka.68 Aj keď list publikoval nadpriemerné 

články či state, dokázal byť na druhej strane i zcela priemerným denníkom s obyčajnou 

65 BEDNÁŘIK, P., JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ B. Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti, Grada 
Publishing, Praha 2011, str. 169
66 BERÁNKOVÁ, M. Dějiny československé žurnalistiky III..., str. 99.
67 Ibid., str. 54.
68 BEDNÁŘIK, P., JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti, Grada 
Publishing Praha 2011, str. 171.
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grafikou,  bežnými infomaciami a rubrikami, ktoré zývali myšlienkovu prázdnotou. Často sa 

tak stávalo, že domáce správy boli zaplnené kriminálnymi prípadami a zraneniami. 

Posledným reprezentantom tzv. nezávislej tlače je Národní osvobození vzniklé v roku 

1924 slučením Československých novín a Legionárskeho smeru ako tlačový orgán 

Československej obce legionárskej. Šéfredaktorom Národního osvobození bol po celú dobu 

jeho exitencie Lev Sychrava, jeden z predných predstaviteľov zahraničného odboja za prevej 

svetovej vojny. List, ktorý sa odprostil od senzačných správ vychádzal raz denne a jeho 

typickým rysom bolo hájenie záujmov učiteľov, štátnych zamestancov, udržovanie 

legionárskych tradic a boj proti klerikalizmu.
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4. Svätováclavské milénium optikou dobovej tlače

V tejto hlavnej kapitole práce sa budem venovať rozboru svätováclavského milénia vo 

vyššie spomenutých denníkoch. Kapitola je rozdelená do troch  podkapitol, každá s určitým 

časovým horizontom. Prvá podkapitola zachycuje obdobie od 20. do  26. septembra, tj. od 

doby kedy boli vyzdvihnuté korunovačné insignie až do dňa pred zahajením hlavných osláv. 

Druhá podkapitola je venovaná 27. a 28. septembru, kedy vyvrcholi štátne oslavy.  Posledná 

tretia  podkapitola zachycuje 30. september až 3. október - dni po oslavách, kedy som 

predpokládala, že sa vybrané denníky budú chcieť vyjadriť k predchádzajúcim udalostiam. 

Vo všetkých časových úsekoch som si čiastočne všímala i články venujúce sa domácej 

politickej scéne.   

4.1 Obdobie od 20. septembra do 26. septembra 1929

V dňoch od 20. do 21. septembra denníky Venkov, Lidové listy, Národní listy, České 

slovo, Lidové noviny, Národní politika i Národní osvobození  prinášajú na svojich stranách 

články informujúce o korunovačných klenotoch, keďže tie boli práve 20. septembra 

vyzdvihnuté z korunnej komnaty u sv. Víta a určené k vystavenieu pre verejnosť. V Lidových 

listech 20. septembra sa na strane tri objavuje článok staviteľa Kamila Hilberta „Koruna 

svatováclavská, symbol státní samostatanosti a svobody, veřejně vystavena“. Hilbert v ňom 

píše o korunovačných klenotoch, ku každej položke, tj. svätováclavskej korune, žezlu, 

ríšskemu jablku, korunovačnému krížu a meču sv. Václava je pripojená stručná história. Ide o 

informácie kedy jedntolivé insignie vznikli, kto ich nechal vyrobiť a ako vlastne vyzerajú. 

Komu však tento stručný popis nestačí (vzhľadom na rozsah článku) tak Hilbert doporučuje 

publikáciu Soupis památek - korunovační klenoty, ktorá je obohatená veľkým množstvom 

fotografií týchto skvostov. Autor sa taktiež v článku zmieňuje o zasklenej vitríne, kde sú tieto 

poklady uložené.  Vitrína z bronzu a skla bola zhotovená na náklady Ministerstva školstva a 

národnej osvety podľa návrhu architektekta Josefa Gočára.69 Na rovnaké téma reaguje i titulný 

článok Pražského večerníka s názvom ,,Ó šperku zařný, symbole náš svatýˮ, ktorý je naviac 

doplnený o báseň o svätováclavskej korune od básnika Jaroslava Vrchlického: ,,Jak dlouho 

budeš truchliti v své schráně, ó šperku zařný, symbole náš svatý? Kdy v slunci, slunce sám, 

69 Táto vitrína zhotovená Josefom Gočárom sa používa dodnes.
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vzpláš přebohatý na svaté hlavě v úkoj každé ráně.ˮ70 Čím vlastne podľa článku sny prešli v 

skutočnosť a obyvatelia už nemusia čakať, aby zazreli korunu, keďže práve tento symbol 

českej štátnosti budú môcť v dňoch svätováclavkého milénia pozdraviť so sklonenou hlavou. 

Čo sa týka organizačných záležitostí, myslím si, že väčšiu informatívnu váhu pre čitateľa, 

resp. pre návštevníka výstavy mali články v denníkoch Venkov71, Lidové noviny72, Národní 

politika73 a Národní listy74 a to z toho dôvodu, že sa zmieňujú o dňoch a čase, kedy je možné 

navštíviť výstavu a aké je vstupné.  Z usnesenia ministerskej rady bolo Jednote pre dostavanie 

chrámu sv. Víta povolené vyberať vstupné 5 Kč za osobu, pričom každý navštevník ku 

vstupenke obdržal aj stručný popis jednotlivých klenotov. Aby sa predišlo návalom pred 

chrámom, jednotlivé noviny v textoch doporučujú všetkým záujemcom o kráľvoské insignie, 

ktorí nemusia pracovať či prídu z iných miest a obcí využili k návšteve oddelenej časti dómu 

ranné a dopoludňajšie hodiny a umožnili tým ostatným pohodlnejšiu návštevu v neskorších 

hodinách. Ďalej upozorňujú, že počas vyloženia korunovačných klenotov bude na rozdiel od 

novej časti katedrály stará časť používaná k bohoslužobným úkonom a zostane po celú dobu 

zprístupnená bez vstupeniek. Návštevníci zo vstupenkami majú preto dbáť na to, aby 

vchádzali len západnými portálmi a nemiešali sa medzi návštevníkov starej časti dómu, 

odkiaľ by sa ku klenotom nedostali. 

Zároveň v sobotu 21. septembra k týmto správam pridávaju Lidové listy, Venkov 

České slovo, Národní politika,  Lidové noviny,  Národné listy, Národní osvobození i  články 

popisujúce už samotný slávnostný akt otvorenia korunnej komory. V Českém slovu v článku s 

názvom „Slávnostní vyzdvižení českých korunovačních klenotů“ sa na  strane dva objavujú 

mená jednotlivých strážcov kľúčov, členov vládného kabinetu a rady ďalších, ktorí mali pri 

tejto udalosti zastúpenie. Prítomní boli  - predseda vlády František Udržal, pražský arcibiskup 

dr. František Kordáč, zemský president Kubát, viceprezident Šrom, prisediaci zemského 

výboru Crha, biskup dr. Sedlák a primátor hlavného mesta Prahy dr. Baxa. Ďalej minister 

vnútra Černý, minister školstva a národnej osvety dr. Štefanek, kancelár presidenta republiky 

dr. Šámal s odborovým prednostom dr. Webrom a ministerským radou dr. Říhou, za prezídium 

ministerskej rady odborový prednosta Bartoš. I odborový prednosta dr. Wirth, ktorý pred 

zahajením ceremoniálu  preniesol pár slov: ,,Vláda republiky Československé svolila, aby do 

70 Ó šperku zařný, symbole náš svatý, Pražský večerník, č. 217, 20. 9. 1929.
71 K prohlídce korunovčních klenotů ve dnech 23. - 29. záři, Venkov, č. 221, 20. 9. 1929, str. 3.
72 Kdy lze shlédnout korunovační klenoty, Lidové noviny, č. 476, 20. 9. 1929, str. 2.
73 Koruna svatováclavská, Národní politika, č. 259, 20. 9. 1929, str. 3.
74 Výstava klenotů korunovačních, Národní listy, č. 260, 20. 9. 1929.

33



programu oslav svatováclavských a tisíciletého trvání státu bylo zařazeno i vystavení 

korunovačních klenotů ve svatovítském dómu a pověřila tímto úkolem ministerstvo školství a 

národní osvěty. Bývalý symbol zemí království Českého, posvěcený minulostí, nic neztratil na 

své posvátnosti, stal se drahocennou památkou historickou, kterou každý Čechoslovák ctí. 

Pověřené ministerstvo, pozvalo vás, pánové strážci klíčů, abyste laskavě mocí svého úradu 

uvolnili zámky k památné korunní komoře, přesvědčili se o stavu svěřených vám klenotů a 

odevzdali je nám k vystavení.ˮ75  Strážcovia kľúčov následne prikročili k otvoreniu zámkov 

dverí korunnej komory. Výber a poradie strážcov kľučov pochadzajúce z 18. storočia, podľa 

denníku už nesuhlasí, no pre nedostatok času a tento prípad ponechala vláda ,,pořad 

historický.ˮ Prvý odomkol dvere pražský aricibiskup dr. Kordáč, po ňom zemský prezident 

Kubát, tak ministerský predseda Udržal, viceprezident Šrom, prisediaci zemského výboru 

Crha, biskup d. Sedlák a nakoniec primátor dr. Baxa. V gotickej drevenej skrini bola v 

neporušenom stave nájdena kovová pokladnica z, ktorej ministerský predseda Udržal vybral 

korunu, biskup Sedlák ríšske žezlo, arcibiskup Kordáč ríšske jablko, rúcho zemský prezident 

Kubát a nakoniec vankúš primátor Baxa. Klenoty boli prenesené do svätováclavskej kaplnky, 

kde ,,všichni účastníci si prohlíželi klenoty se zájmem a na jejich tvářich bylo patrno mocné  

pohnutí,  zůstali  státi  na chvíli  v  mlčení,  zato  však  myšlenky  jejich  zalétaly  asi  do  dávne  

minulosti,  jejimž svědky  jsou tyto skvělé  památky.ˮ76 Korunovačné klenoty  boli  nakoniec 

znesené  z  kaplnky  sv.  Václava  do  archívu  metropolitnej  kapituly,  kde  boli  uložené  do 

oficialného vystavenia konaného 22. septembra. Po týchto oficialitách boli celé odpoludnie 

klenoty skúmané komisiou znalcov v, ktorej zasadali - profesori Birnbaum, Cibulka, Chytil, 

Jiřík, Kapras, Krofta, Matějček, Pečírka, Pekař, Slavík, Šimák, Šusta, Štech, Žákavec, biskup 

dr. Podlaha, riaditeľ archívu ministerstva vnútra dr. Klicman, riaditeľ zemského archívu dr. 

Novák a docent dr. Stloukal.77 

Lidové listy okrem iného 21. septembra na titulnej strane vo veľkom ,,riešiaˮ kto bude 

vlastne cirkevným zástupcom Francúzska na svätováclavských oslavách, keďže parižský 

arcibiskup, kardinál Dubois sa na ne pre svoje zdravotné problémy nedostaví.78 Na strane šesť 

ďalej Lidové listy informujú verejnosť o svätováclavských bohoslužbách v určitých mestách, 

ktoré sa konali alebo ešte len budú konať. Tiež vyzívajú všetkých ctiteľov sv. Václava, aby si 

75 Slavnostní vyzdvižení českých korunovačních kletnotů, České slovo, č. 222, 21. 9. 1929, str. 2.
76 Včera byla otevřena klenotnice s korunovačními klenoty českými, Národní politika, č. 260,  21. 9. 1929, str. 3.
77 Ibid. Po vedeckom bádaní boli klenoty uložené opäť do archívu metropolitnej kapituly. 
78 Kardinál Louis-Ernest Dubois zomrel 23. septembra. Francúzských cirkevných hodnostárov na oslavách 
tisícého výročia umrtia sv. Václava zastupoval arcibiskup Alfred Baudrillart.
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na nadchadzajúce slávnostné dni vyzdobili svoje okná transparentami79 Národní listy v tento 

deň naopak prinášajú článok z trochu inej oblasti. Jednú celú stranu svojho vydania venujú 

miestu umrita sv. Václava - Starej Boleslavi a rozboru jej hlavných historických pamiatok.80 

Na spomenutých stránkach jednotlivých denníkoch sa mimo svätovaclavských udalostí 

nachádzajú i články venujúcej sa aktuálnej domácej politickej scéne, kedy to už medzi 

vládnymi stranami „vrelo“, pričom vo veľkom sa taktiež riešil proces s dr. Tukom.

Mimo celkový rámec všetkého spomenutého a to ako  v súvislosti s vystavením 

korunovačných klenotov či problémoch vo vláde stojí Pravo lidu, ale i Rudé právo, ktoré sa 

20. tak i 21. septembra o ničom z toho nezmieňuje. Na jednotlivých stranách tlačový orgán 

Komunistickej strany Československa vyzýva k príprave na konferenciu zástupcov 

„dělníctva“, ktorá sa uskutoční 22. septembra81.

V nedeľu 22. septembra zahajuje svätováclavský týždeň rada článkov. Lidové listy na 

titulnej strane v stati ,,Týden svatováclavskýˮ reagujú na aktuálne spory či má národ oslavovať 

Václava ako svätca alebo iba kniežaťa. Zdôrazňujú, že je to nesmyselnosť ,,oddělovati světce  

od knížeteˮ, ale ohľadom na charakter či zameranie denníku, je v článku i tak vyzdvyhované 

plné Václavovo oddanie a zapalenie pre kresťanský život. Ďalšie značné informácie z toho 

istého vydania Lidových  listů,  sa objavujú na strane tri, kde sa nachádzajú správy o novom 

portále svätovítskej katedrály či o filmu Svatý  Václav. V článku „Film  o sv. Václavu“ 

čitateľom oznamujú, že po nesčetných problémoch boli práce na filmu zahajené. Lidové listy 

toto budúce dielo označujú za najväčší český historický film s tým, že o postupe prác bude 

verejnosť podrobne a včas oboznámovaná.82 Na strane štyri Lidových  listů sa nachádzajú 

správy ohľadom noviniek svätováclavskej literatúry či divadelných predstavení, ktoré sa 

bezprostredne dotýkajú sv. Václava. Okrem všetkého zmieneného sa opäť, ako to bolo i  v 

predchádzajúcich dňoch objavujú v záveru čísla informácie o cirkevných oslavách či 

pripravovaných bohoslužbách. České  slovo sa v tento deň na strane štyri zamýšľa nad 

korunovačnými klenotami a zdôrazňuje, že to nie su len umelecky zpracované predmety, 

ktoré v týchto dňoch môžu vzhliadnuť oči návštevníkov, ale je to celok opriadený atmosférou 

79 Cirkevní, Lidové listy, č. 218, 21. 9. 1929, str. 6.
80 Stará Boleslav, Národní listy. Večerní vydaní, č. 260, 21.9. 1929, str. 5. 
81 Učinte poslední přípravy ke konferenci 22.záři!, Rudé právo, č. 192, 20. 9. 1929.
82 Film v titulnej role Zděnka Štěpánka mal nakoniec slávnostnú premieru 3. apríla 1930 v kine Alfa. Takmer 
dvojhodinový film sa nestretol s príliš veľkým diváckym úspechom. Na malom záujme sa podpísala nielen 
oneskorená premiera, kedy svätováclavské milénium odznelo, ale i to, že filmovú scénu ovládol zvukový film. A 
tak nemý Svatý Václav, s veľkým množstvom titulkov a pomaly plynúcim dejom v zvukovej konkurencii 
zastarával a zapadl. Nadšene ho neprijala ho ani kritika, ktorá ho označila ze klerikálne dielo aj, keď sa tvorci 
snažili uprednostniť Václavov štátotvorný význam. 
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vyššieho symbolu. ,,Největší část českých dejín je spojena se symbolom těchto korunovačných 

klenotů, a ta tak ty safíry a rubíny svatováclavské koruny svými jen primitivně vyleštenými 

plochami, jako by připomínaly jednotlivé osudy nejen české koruny, ale hlav, na něž právem a 

i neprávem byla osudem vložena. Nejde tu o věcnou a materiální stránku těchto kletnotů. Jde 

tu predevším o symbol, skoro mythus, kterým byly ode vždy opředeny a ke kterým lid českých 

zemí upíral oči naděje i zoufalství.ˮ83 V Lidových novinách 22. septembra sa na titulnej strane 

objavuje rozsiahly článok Josefa Pekaře s názvom „Svatý Václav. Kulturní prostredí doby“, v 

ktorom tento predný historik háji svoju tézu o  kultúrnom rozmachu českej spoločnosti 10. 

storočia. Otázku prečo práve desiate storočie ma  tak významné miesto  v dejinách českej 

kultúry vidí Pekař v síle a povahe zahraničného byzantského vplyvu pôsobiaceho v Čechách 

cez Metodových odchovancov. Na konci storočia potom Čechy ovplyvnilo nábožensko 

kultúrne zanietenie, ktoré ovládlo prostredie saského (ottonského) dvora.  Podľa  Pekařa  v 

nasledujúcich storočiach do Čiech duchovné prúdy podobnej intenzity nevstúpili, to priniesla 

až doba Karla IV. a jeho syna Václava IV., či úsvit doby husitskej.

Národní  listy sa naopak od jednotlivých listoch 22.  septembra odlišujú tým, že sa 

zamyšlajú na politickou situáciou a šarvátkami medzi politickými strany o ministerské kreslá. 

Poukazujú na to, že v dobe kedy sa má slaviť svätováclavské tisícročie, môže štát ukázať 

svetu ako je konsolidovaný a vnutorne upevnený, ale to čo sa deje vo vládnej koalícii speje ku 

opaku.  ,,Výročí,  jež  budeme slaviti  v  nej  bližších dnech, je  tisícileté  výročí.  Propaseme-li  

příležitost,  oslavit  je  důstojně,  bude  to  chyba  nenapravitelná.ˮ84 Ďalší reprezentant tzv. 

nezavislej tlače Národné osvobzení informuje na strane tri svojho vydanania čitateľov o 

publikáciách, ktoré vyšli v súvisloti s výročim umrtia sv. Václava. Vyzdvihuje predovšetkým 

ich značný počet a odbornosť. Národní osvobození pokračuje vo svätováclavskej tematike aj 

na stranách päť a šesť, na ktorých sa vyjadruje ku schôdzi jednej z pokrokových organizácií85 

a to Obci legionárskej. Táto pokroková organizácia pripomína, že šéfredaktor Národního 

osvobození Lev Sychrava a vyslanec Prokop Maxa vstúpili do Národného výboru za svoje 

osoby a Obec legionársku v ňom nezastupujú. ,,Je nutno pravý stav věci konstatovati, při 

83 Prěd kuronovačními klenoty, České slovo, č. 479, 22. 9. 1929, str. 4.
84 Vstup do svatováclavských osláv, Národní listy, č. 261, 22. 9. 1929.
85 Myšlienka spoločenského pokroku mala za prvej svetovej vojny legitimizovať vznik Československej 
republiky. V protikladu k habsburskej monarchii bolo jej cieľom vytvoriť moderný a pokrokový štát. ,,Jako 
pokrokáři jsou zde označováni ti, kteří tuto mobilizační válečnou dobově podmíněnou ideologii povýšili na 
uvniversálně platný světonázor, s kterým bojovali proti údajným přežitkům minulosti - na prvním míste katolícke 
církvi, aniž by si na jedné straně uvědomili, že minulost, tradice a stejně tak církev či církve jsou platnou a 
nedílnou součástí každé občasnké společností, a na straně druhé, že idea pokroku, brána jako dogma, může být 
velkým nebezpečím pro lidskou odvahu.ˮ Viz. PLACÁK, P. Svatováclavské milenium.Česi, Němci a Slováci v 
roce 1929, Babylon, Praha 2003, str. 50. 
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čemž i zděleno, že Obec legionářská oslav, pořadaných v Praze Národním výborem, se 

nezučastní.ˮ86 Obci legionárskej prekážal príliš cirkevne - katolický ráz oslav milénia. 

Ľavicovo orientovaným legionárom vadilo všetko, čo nejak súviselo s katolíckou cirkvou, 

ktorá bola v ich očiach spojovaná predovšetkým s Rakúsko - Uhorskom proti, ktorému oni 

bojovali. ,,Jednotlivé složky Obce legionářske mohou zúčastniti se jen vzpomínkových oslav, 

odlučených úplně od oslav klerikálních, je jasno jaký je důvod tohoto rozhodnutí.ˮ87

Rudé právo 22. septembra na strane päť prezentuje názor podľa, ktorého by bola 

chyba vidieť v svätováclavských oslavách len výraz vplyvu ľudovej strany v koalícii. Podľa 

denníku by to bolo príliš úzke a povrchné pojatie, keďže v čele príprav jubilea stojí taktiež 

agrárna strana88 s čím nemôžem nesúhlasiť, pretože ako som písala v kapitole tri, práve tieto 

spomenuté strany patrili medzi hlavných propagátorov štátnych osláv svätováclavského 

milénia. Rudý večerník v zmieňovanom dni publikuje článok venujúci sa histórii s názvom 

„Čechy před 1000 roky“. Ide o sériu článkov zameriavajúcich sa na rôzne oblasti života v 10. 

storočí - aké boli vzťahy s cudzinou, ako sa žilo, ako sa bývalo, čo sa jedlo a pod. Séria 

článkov vychádzala nepravidelne až do začiatku októbra. 

V pondelok 23. septembra a utorok 24. septembra vybrané listy už na svojich stranách 

venujú priestor nedeľňajšiemu zahajeniu svätováclavského týždňa - tj.  slavnostnej schôdzi 

Národného výboru a holdu detí. Ako prvé sa ujali slova Lidové noviny, ktoré 23. septembra na 

titulnej strane popisujú priebeh schôdze Národného výboru uskutočnej v novo zbudovanej 

sále Mestskej knižnice. Na slávnostnom akte boli prítomní členovia vlády, poslanci a 

univerzitní profesori. Po zaznení štátnej hymny sa ujal slova dr. Krofta, ktotý vo svojej 

úvodnej reči prechádzal od kritického zhodnotenia osoby sv. Václava až k významu 

svätováclavského kultu poukazujúc na jeho spojitosť so štátoprávnou myšlienkou 

symbolizovnaou korunou svätováslavskou: ,,Třeba velká část našeho národa odcizila se již 

některým stránkám úcty k sv. Václavu, všichni bez rozdílu můžeme zachovati věrnost tomu, 

čeho krásným symbolisovaným výrazem byla ve starodávných osudech našeho národa - 

myšlence národa jednotnotného ve všech svých složkách a ve všech svých generacích dávných 

i přítomných, myšlence právní i věcné souvislosti dnešního státu československého se 

starodávným českým státem svatováclavské koruny. V tom smyslu můžeme a měli bychom bez 

rozdílu svého politického přesvědčení a světového názoru hlásiti se doma i v cizině k tradici 

svatováclavské, jako jednomu z nejmocnejších důvodů na život plně samostatný a na čestné 

86 Čsl. obec legionářská a svatováclavské oslavy, Národní osvobození, č. 261, 22. 9. 1929, str. 5.
87 Ibid.
88 K čemu jsou svatováclavské oslavy, Rudé právo, č. 194, 22. 9. 1929, str. 2.
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místo mezi svobodnými a vzdálenými národy světa.ˮ89 Týmito slovami dr. Krofty za zvukov 

svätováclavskej kantáty sa schôdza skončila. Lidové noviny taktiež na titulnej strene v článku 

„Pouť ke koruně českých králů“  popisujú atmosféru, ktorá panovla v katedrále v  deň 

zahajenie výstavy kraľovských insignií. Hlasitý hovor, který ještě na nádvoří před katedrálou  

sa  rozléhal,  ztlumil  se  v chrámové  předsíni  v  polohlasitý  a  ustoupil  pak  tichu  plnému  

očekávaní. Řada postupuje. Tu a tam vysune se z ní nedočkavá hlava. Teprve několik kroků  

před  vitrinou  se  začne  rysovati  obrys  velkého  kříže  a  v  zápětí  za  ním  vidíme  korunu  

svatováclavskou  [....]  ještě  zbožný  pohled  na  ríšské  jablko,  na  svatováclavský  meč  a  

neuprosný pořádek velí jíti zpět. Mnohá hlava se otočí, aby zdálky ještě jednou zahlédla obrys  

koruny svatováclavské v blýskavě záři skla. Venku se zástup zvolna rozchází, nikomu není do  

řeči - vzpomínka z minulosti zapůsobila příliš silně a dojímavě.ˮ90 Obdobnou témou a taktiež 

na titulenej strane sa 24. septembra zaoberá České slovo. Spisovatel Ján Václav Rosůlek v 

článku „Korunovačné klenoty a všelijaké rozpaky“  píše, že doba určená pre návštevu 

katedrály,91 kde sú vystavené korunovačné klenoty je príliš krátka. Porovnáva situáciu s 

Anglickom a Tureckom, kde je možné poklady podobného charakteru vidieť častejšie. 

Rosůlek sa ďalej v texte vyslovuje pre pripútanie Slovenska s pomocou svätováclavskej 

tradície a poukazuje na to, že národ nevystupuje jednotne ako celok . Autor volá v texte po 

oslavách celonárodných, pretože jak v úvahe zdôrazňuje, svatováclavská tradícia už nie je 

dávno cirkevnou, ale národnou. K tejto úvahe sa pridáva ešte Večerník Českého slova, ktorý 

prináša správy o hromadných výpravách Nemcov ku korunovačným klenetom. Večerná odnož 

listu národných socialistov vyzdvihuje značné počty Nemcov putujúciich na Pražský hrad a 

uznáva, že nemeckí spoluobčania nazerajú na insignie s tak veľkou úctou ako sami Česi.92  

Najnegativnejšie sa 23. a 24. septembra vo svojich názoroch vyjadruje Večerník Práva 

lidu, ktorý kritizuje hlavne Národný výbor. V pondelok 23. septembra sa na titulnej strane v 

článku  ,,Svatováclavský  Národní  výbor  obchodní  společností?ˮ  pohoršuje  nad  Národným 

výborom, ktorý pri svojích výzijách o jednote národa pri oslavách rozdelil spoločnosť aj tak 

89 Slávnostní zahájení svatováclavského týdne, Lidové noviny, č. 480, 23. 9. 1929. Popis priebehu slávnostnej 
schôdze Národného výboru s rovnakým obsahom sa objavuje vo takmer všetkých skúmaných denníkoch, okrem 
Rudého práva a Práva lidu.
90 Pouť ke koruně českých králů, Lidové noviny, č. 480, 23. 9. 1929.
91 Korunovačné klenoty boli k videniu od 11. hodiny odpoludnia do 17. hodiny večer. 
92 Hromadné výpravy Nemců na pražský hrad ke korunovačním klenotům, Večerní České slovo, č. 227, 24. 9. 
1929, str. 3. Kladný vzťah k národnému patrónovi sa neujal len u českých Nemcov. Korene úcty k sv. Václavovi 
môžme nájsť i v oblastiach národne nemeckých. Napríklad Bavorsko bolo už od 10. storočia centrom 
svätováclavského kultu. Ďalší rozmach svätováclavských motivov a pamiatok zvlášť v Bavorsku nastal v dobe 
rastu českej moci Karla IV. a jeho syna Václava IV. v 14. storočí. Samozrejme i v ďalších obdobiach sa po 
Nemecku objavovala rada kostolov, ortálov či plastik zasvätených sv. Václavovi.
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na bohatých a chudobných. Keďže podľa slov  Večerníku Práva lidu si  nie  každá početná 

rodina  môže  ,,několikavteřinovouˮ  výstavu  dovoliť.  ,,Obchodují-li  klerikálové  v  kostelích  

všemi  pozemskými i  božskými  věcmi,  neměl  to  dělat  Národní  výbor.  Korunovační  klenoty  

nejsou  žádnym artiklem vydělečným.  Jsou  symboly  naši  státni  minulosti.  Ale  to  vybíraní  

pětikoruny  za osobu je trochu jarmarječní a nepřispívá nikterak k zvýšení vážnosti onoho  

symbolu.  To si  měli  páni  z  Národního výboru dobře uvědomit,  než  začali  tento nevkusný  

podnik.ˮ93 Vo svojom vydaní z 24. septembra list socialnej demokracie poukazuje i na to, že 

výbor je vo vleku klerikárov. Ako príklad uvádza nedelný hold detí, medzi ktorými bola rada 

z nich iného naboženského vyznania a aj tak si museli vypočut v katedrále kňažské kázanie čo 

podľa Večerníka Práva lidu výboru vôbec  nevadilo, ,,klerikové si prostě z holdu pražských  

detí  učinili  svou klerikálni  parádu.ˮ94 Myslím si, že kritika nie je neopodstatnená, keďže 

,,klerikálovéˮ sa po svojej minulosti a politickým ambiciám snažili miléniu vtlačiť svoju 

pečeť a vyťažiť z neho cirkevne i politicky čo sa dalo. Hold detí kritizuje i Večerní České 

slovo, ktoré označuje túto slávnosť za nepodarenú. ,,Průvod byl neuspořádaný  a slepé děti, 

které klenoty shlédnout nemohly, byly Prahou marně vláčeny. Kolem klenotů šly děti ve 

čtyřstupech. Mnohé je sotva zahlédly.  Historický  význam klenotů jim nikdo nevysvětlil. 

Nebylo na to času.ˮ95 Zároveň si Večerní České slovo nepochvaľuje ani zvolený deň počas, 

ktorého sa uskutočnil hold detí. Nedeľa podľa jeho slov nebola zvolená príliš vhodne, keďže 

tento nepracovný deň si k zhľadnutiu klenotov vybrala i rada ďalších ľudí nielen z Prahy, ale i 

z ďalších miest a obcí. A práve pre veľké množstvo detí a obmedzenej otváracej dobe výstavy 

kráľovské insignie ani nevideli. ,,Pozdě se poznalo, že se stala chyba.ˮ96

V stredu 25. septembra rovnako aj  26. septembra je spoločnou témou denníkov 

program nadchadzajúcih slávností od 27. do 29. septembra a v nesposlednej rade i veľký 

záujem o výstavené korunovačné klenoty. Na titulných stranách skumaných  novín však 

svätováclavská tématika kvôli rozpusteniu snemovny a senátu ustupuje trochu do pozadia. I 

keď na prvý pohľad je to najmenuj patrné v Lidových listech, kedy na titulnej strane 25. 

septembra  vévodí článok „Veľká Svatováclavská slavnost pražských katolíků“, v ktorom sa 

píše o veľkom prejavu úcty a holdu patrónovi českej zeme, ktorý prišli zložiť pražskí katolíci 

v sále Slovanského ostrova. K významným osobnostiam, ktoré sa dostavili k tejto slávností 

denník zmieňuje arcibiskupa Kordáča a biskupa Podlahu. Lidové noviny prinášajú na strane 

93 Svatováclavský Národní výbor obchodní společností? Večerník Prava lidu, č. 219, 23. 9. 1929, str. 
94 Národní výbor ve vleku klerikálů, Večerník Prava lidu, č. 220, 24. 9. 1929, str. 2.
95 Zmatek před korunovačními klenoty, Večerní České slovo, č. 226, 23. 9. 1929, str. 3.
96 Ibid.
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deväť článok od predného odbroníka na cirkevné umenie Josefa Cibulky. Ten sa vo svojej 

stati s názvom ,,Svatý Václav jako stavebníkˮ venuje predovšetkým rozboru rotundy sv. Víta i 

umeleckým prúdom,  ktoré  v  10.  storočí  v  nemalej  miere  ovplyvnili  architektúru  českých 

cirkevných stavieb.  Národné osvobození vo svojom vydani z 25. septembra prináša odlišné 

postoje rôzných pokrokových organizácií k miléniovým slávnostiam, pričom samo o sebe sa k 

nim  nijak  zvlášť  nevyjadruje.  Zatialčo  legionárska  obec  prehlásila,  že  sa  nepripojí  k 

svätováclavským oslavám poriadaných v  Prahe  Národným výborom,  s  tým, že  jednotlivé 

zložky  obce  sa  môžu  zúčastniť  len  vzpomienkových  osláv  odlúčených  úplne  od 

,,klerikálnychˮ osláv.  Dobrovoľné hasičstvo a  ďalšie  spolky či  korporácie  sa  celoštátnych 

osláv zúčastnia ako píse list všade tam, kde sú usporiadané, aby si mohli sv. Václava uctiť ako 

symbol  samostatnosti  a  svobody.  V  rovnaký  deň  na  strane  tri  oboznamuje  Národné 

osvobození svojich čitateľov s prípravnými akciami československej církvy husitskej, ktorá sa 

ujala opravy kostola sv. Václava na Zderaze. Dlhé roky sa kostol nachádzal v dezolátnom 

stave, vysvetľuje denník, zatialčo rímskokatolícka cirkev, ktorá sa v dnešných dňoch snaží 

svätováclavské slávnosti strhnúť na seba, sa o osud tohoto chrámu vôbec nezaujímala. ,,V té  

době  nestál  ještě  sv.  Václav  u  římsko-katolické  církve  tak  vysoko  v  kursu.  Musela  přijít  

kacířská  církev  československá,  chudá  teměř  bez  prostředků,  a  ta  jaká  ironie,  otvíra  

slávnostně jediný, starý pražský chrám sv. Václava právě v době milenia.ˮ97 Na záver článku 

si Národní osvobození kladie otázku. Nie je to pre pánov z rímskokatolíckej cirkvi hamba?

Pražský večerník sa na stane dva prezmenu pohoršuje nad tým, že pri korunovačných 

insigniách nestojí žiadna čestná stráž, ale iba niekoľko poriadateľov a po stranách pár 

strážnikov. Večerník vyzdvihuju predovšetkým ,,dobu rakúskuˮ v, ktorej by sa vtedajšia štátna 

moc postarala o to, aby k nim bola dana nejaká čestná stráž. Tak ako by sa to dialo všade inde 

vo svete. Večer v tento deň oboznamuje obyvateľov o Myslbekovej výstave, ktorá ma byť 

zahajená vo večerných hodinách 27. septembra. Informuje o exponátoch, ktoré budu k 

vydeniu. Všetkých vystavených predmetov bolo zhruba 400,  pričom najväčšiu čásť zapožičal 

štát. Pre výstavu bol zároveň vypracovaný katalog, ktorý sa  stal  vedeckým súpisom 

Myslbekových diel obsahujúci časové údaje vzniku jednotlivých originálov i ich reprodukcií. 

S neskrývanou ,,spokojnosťouˮ sa 25. septembra vyjadruje Večerník Práva lidu ku 

schôdzi koalície, ktorá sa uskutočnila predchadzajúci deň.  V článku ,,Ani Sv. Václavˮ reaguje 

na situáciu po skončení jednania. Účastníci schôdze koaličnej osmy sa dohodli spoločne 

prezrieť vystavnené korunovačné klenoty. Šli všetci až  na  dvoch  -  ľudáka  Budaye  a 

97 Církev československá na oslavu milenia svatováclavského, Národní osvobození, č. 254, 25. 9. 1929, str. 5.
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nemeckého  kresťanského  sociála  Petersílka,  ktorí  sa  ospravdelnili  kvôli  rodinným 

záležistostiam. Čím ,,byl dán na jevo poměr kaoaliční, ale i vzájemné vztahy bratři v Kristuˮ. 

Na záver Večerník ako list opozičnej strany posmešne dodáva: ,,My se oběma nedivíme, neboť  

svatých je dost. Má-li někdo Václava, mají jiní Štepána, jiní Viléma a pod. Je z toho patrno,  

že  ani  sv.  Václav  je  dohromady  nedá.ˮ98 Rudý  Večerník sa  v  rovnaký  deň  zamýšľa nad 

,,buržoaziouˮ a jej vzťahu k sv. Václavovi. Ako píše jej nejde o to, čim Václav bol či nebol, 

ale o jej vlastné, praktické ciele a triedne záujmy. ,,Nejde o Václava, ale o snahu buržoazie 

posvěcovati jím svoji diktaturu hospodářskou i politickou.ˮ99 List preto vyzýva prucujúci ľud, 

aby nemlčal a začal jednať. ,,Lid nemůže mlčet, nemůže odpovědět pouze neúčastí na 

buržoasních slávnostech. Lid se musí ozvat, musí jednat, musí mluvit ve svých závodech, musí 

odhalit smysl slavnosti, musí protestovati na svých projevech a demonstracích.ˮ100

V Lidových listech  26. septembra na titulnej strane vyšiel článok „Náboženský odkaz 

sv. Václava“, v ktorom autor Marian Schaller naznačuje, že dnes celý národ svojmu kniežaťu 

ďakuje vlastne za to, že bol ozajstným kresťanom,  pretože všetko za čo mu dnes vďačíme, 

vyrástlo z kresťanstva. S týmto článkom časť verejnosti (napríklad nekatolíckej) podľa mňa 

nemusela príliš súhlasiť, keďže nie každý vo sv. Václavovi musel vidieť osobu, ktorá „žila iba 

kresťanstvom“. Lidové listy sa venujú svätováclavskej tématike i na strane tri na, ktorej tak 

ako  sľúbili  prinášajú  správy  o  pripravovanom  historickom filme  Sv.  Václav.  Vyzdvihujú 

hlavne to, že to bude kolektívne dielo českého umenia, pretože na natočenie filmu sa použije 

domáci kapitál i české ateliéry.  České slovo sa k tomuto dňu venuje hlavne bezpečnostným 

opatreniam k nadchádzajúcim dňom, kedy vyvrcholia miléniové oslavy a upozorňuje, že v 

dňoch 27. až 29. septembra budú určité ulice kvôli slávnostiam uzatvorené, rovnaké i celé 

Václavské námestie v deň uskutočnenia holdu národa.101 Večerní České slovo podobne ako 

Lidové  listy informujú  svojich  čitateľov o  postupe  prác  na  filme  o  sv.  Václavovi,  s  tým 

rozdielom,  že  Večerní  České  slovo  predstavuje  i  hlavných  aktérov  filmu,  predovšetkým 

Zděnka Štěpánka ako predstaviteľa sv. Václava. 

Národní politika si  všíma  na  titulnej  strane  jeden z posledných vydaných spiskov 

zaoberajúcim sa svätováclavskou problematikou. Ide o dielo  profesora dra. J. V. Šimáka s 

názvom O knížeti Václavovi v, ktorom podľa slov Národní politiky autor dopodrobna popisuje 

98 Ani sv. Václav, Večerník Práva lidu, č. 221, 25. 9. 1929, str. 2.
99 Lesk bajonetů, čerň pendreků, červenobíle kořistění dělného lidu, Rudý večerník, č. 196, 25. 9. 1929
100 Ibid.
101 Bezpečnostní opatření v den hlavních oslav, České slovo, č.226, 26. 9.1929., str. 5.
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Václavovu smrť.102 Národní politika taktiež nezabúda ani na jazdecky pluk 8, ktorému ma byť 

v nadchadzajúci deň odovzdaná štandarda venovaná Národným výborom. ,,Aby jméno dědice  

země české,  jehož  národ povždy  považoval  za mocnou podporu českých zbraní,  bylo  pro  

budoucnost spojeno s pardubickým jezdeckým plukem, aby svatováclavská tradice, která žila i  

v legiích, byla ztělesněnaˮ103, ako denník dodáva tiež v brannej moci obnoveného národného 

štátu. V stati s názvom ,,Pluk knížete Václavaˮ prináša Národní politika okrem informácií o 

pripravovanej udalosti i historické fakta o zložení a postupnom vývoji pluku. 

O svoje slovo sa 26. septembra hlási taktiež  Rudé právo, ktoré v článku 

„Svatováclavský hold -  klerikální reakci, fašismu a militarismu“ na strane dva upozorňuje na 

hlavný bod programu svätováclavských osláv 27. septembra, tj. na hold národa u pomníka sv. 

Václava. Denník sa pozostavuje nad tým čomu sa vlastne bude holdovať. Kladie si otázku, má 

sa ísť pracujúci ľud pokloniť svojim vykorisťovateľom, má isť holdovať klerikálnej reakcii, 

fašizmu a militarizmu? To podľa Rudého práva zrejme nie a preto „dělníctvo“  vyzýva k 

demonštrácii proti takejto svätováclavskej manifestácii.  V negatívnom duchu vystupuje na 

strane päť i Rudý večerník, ktorý obdobne ako v predchadzajúcih dňoch Večerník Práva lidu 

kritizuje vstupné vyberané za vystavené klenoty a označuje to za „kšeftík“ k nezahodeniu104. 

V kritizovaní vyberaného vstupného pokračuje Rudy večerník i na strane šesť. V článku „Žáci 

pražských škol musí na tu korunu za pětikorunu“ zachádza až tak ďaleko, že žiaci, ktorí musia 

v rámci školy navštíviť vystavené korunovačné klenoty v podstate nebudú mať na večeru. Je 

však zaujimavé, že Večerník Práva lidu tak i Rudý večerník akosi pozabudli pri svojom 

kritizovaní vstupného zmieniť i dôvody jeho výberu. Vyzbierané peniaze mali byť použité na 

úpravu kráľovskej hrobky a na doplnenie vnútornej výzdoby chrámu.105 

Národní listy na strane tri okrem príchodu zahrničných delegácií z Kodane, Bukurešti, 

Paríža a východného Slovenska reagujú taktiež na výstavu insignií. Národní listy sa pohoršujú 

nad  stiuáciu, ktorá panuje pred vstupom ku klenotom, kedy sa často stane, že veľa dlho 

čakajúcich ľudí ich vlastne v daný deň ani neuvidí. ,,A tu náhle ňekolika stům lidem, kteří 

prodělali tuto križovou cestu, jsou přibouchnuta vrata před nosem, a když se dožadují svých 

práv, je na ně volaná policejní stráž.ˮ106 Ako píšu ďalej vybrať vstupné a tak nechať ľudí 

rozohnať políciou nie je demokratické, solidné ani slušné. Preto vyzývajú ,,pánovˮ z výboru, 

102 Smrt svatého Václava ve světle starých legend, Národní politika, č. 265, 26. 9. 1929.
103 Pluk knížete Václava, Národní politika, č. 205, 26. 9. 1929.
104 Pět korun za zhlédnutí koruny jedné, Rudý večerník, č. 197, 26. 9. 1929, str. 5.
105 Slávne dny svatováclavského tisíciletí,  Přehled pro ctitele sv. Václava, č. 10, 11 a 12, str. 3.
106 Nepřístojnosti při výstavě korunovačních klenotů, Národní listy, č. 265, 26. 9. 1929, str. 3.
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aby sa takejto ,,radostnejˮ púti národa k jeho pamiatkám rovnako zúčastnili. 

Denník  Počet článkov na 
titulnej strane 

Počet článkov

Venkov
Večer 1 20

Národní listy
Ráno
Národ

8 30

Lidové listy
Pražský večerník 21 37

České slovo
Večerní České slovo 13 18

Právo lidu
Večerník Práva lidu 2 4

Rudé právo
Rudý večerník 2 10

Lidové noviny 3 8

Národní politika 7 28

Národní osvobození 4 7

Tabuľka č. 1: Počet článkov za obdobie od 20. do 26. septembra 1929

4.2 Hlavné septembrové slávnosti

V prvý deň hlavných septembrových slávností počet článkov venujúcich sa 

svätováclavskému výročiu pribúda  i, keď väčšina z nich má rovnaký obsah. Hoci vybrané 

listy informujú stále o programe osláv milénia, veľkej návštevnosti výstavy kráľovských 

insignií a pod., je možné v nich nájsť i radu odlišných článkov.  

Dňa 27. septembra publikuje Venkov článok agrárneho poslanca a predsedy Národného 

výboru pre oslavu svätováclavského tisícročia Adolfa Prokůpka o prospešnosti 

svätováclavskej tradície pre zjednotenie príliš roztrieštenej národnej společnosti. Článkom 

reaguje na vzájomné útoky politických stán pri, ktorých zaniká národ ako celok. Ako 

zdôrazňuje práve svätováclavské tisícročie velí všetkým bez rozdielu strán a presvedčenia 

politického, náboženského i sociálného, aby sa konečne vzpamätali, ustáli v zaslepenom 

bratovražednom boji a spojili svoje sily k spoločnej práci a solidarite. ,,Jen touto všenárodní 
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solidaritou náš stát byl obnoven a bez ní by se jistě neudržel.ˮ107 Myslím si, že Prokůpek má 

na jednej strane pravdu, že by mali všetci v dobe tak významného výročia držať spolu. No 

zároveň je to podľa mňa z jeho strany tak trochu naivná predstava, keďže ťahanice medzi 

politickými stranami trvali už dlhšiu dobu a mohli sa riešiť už dávno a inak. Taktiež  tváriť sa 

umelo a rychlokvašne vyriešiť problémy len kvôli oslave milénia nie je dobrá cesta pre žiaden 

štát.  V rovnakom vydaní denníku sa na strane tri objavuje fejeton „Nedej zahynouti“ 

Bohumila Brodského, v ktorom autor spomína, ako sa za prvej svetovej vojny v kostoloch 

spieval svätováclavský chorál a ľudia sa v ťažkých vojnových časoch  modlili k českému 

patrónovi a prosili o jeho pomoc. 

V predvečer sviatku 27. septembra si  Národní politika všíma na titulnej strane taktiež 

svätováclavského  chorálu,  no  s  tým rozdielom,  že  sa  zamýšľa  nad  hodnotou  a  obsahom 

piesne. Denník vyzdvihuje hlavne jeho prosebné verše a melodickú vznešenosť a, ako ďalej 

poznamenáva práve v dobe osláv tisíceho výročia  smrti  sv.  Václava táto pieseň vyvoláva 

najhlbšie dojmy. ,,Je to chorál, nad který snad jiný národ nemá mohutnejšího, tak jak ho  

nemá nad naši starou bojovnou píseň o božích bojovnícich.ˮ108 

V ostatných listoch sa objavujú väčšie či menšie články a úvahy so svätováclavskou 

tematikou.  Texty sú obohatené fotografiami i kresbami, ktoré nie sú ešte v tejto dobe príliš 

kvalitné, no aj  tak  jednotlivé stany novín spestria a oživia.  Lidové listy  na titulnej strane 

dopodrobna  informujú  verejnosť  o  prezidentovej  návšteve  katedrály,  kde  si  spolu  s 

ministerským predsedom Udržalom a ďalšími predstaviteľmi štátu prehliadol korunovačné 

klenoty.  Rovnaké  číslo  denníku na  strane  dva  publikuje  článok o  poľskej  výprave,  ktorá 

dorazila 26. septembra za zvuku fanfár do Prahy109 a taktiež stať o popise korunovačných 

klenotoch.  Sú to  opäť  historické  fakta,  ktoré  počas  svätováclavského  týždňa  prinášali  na 

svojích stranách skoro všetky skúmané denníky.  Lidové noviny venujú oslavám celú titulnú 

stranu s kresbou sv. Václava od Mikoláše Alše a úvahou ,,Nebeské jest dvorstvo krásneˮ, v 

ktorej redaktor Pavel Váša načrtáva pomyselné české nebo v čele so sv. Václavom. Spolu s 

nim sú tam ďalší českí svätci Vojtěch, Prokop, ďalej Hus a Jeroným, Komenský, Balbín a 

ďaleko za ním Havlíček s Nerudou. Váša v tomto nebeskom dvorstve vidí jednotu. Podľa jeho 

slov práve ,,ta jednota duchů vědomých sepětí svého díla s dílem predchůdců i nasledovníků,  

byla příčinou, že český národ na výspě posunuté daleko na západ může dnes slaviti milenium  

107 K svatováclavskému tisíciletí, Venkov, č. 227, 27. 9. 1929,  str. 3.
108 Nedal zahynouti, zažene vše zlé, Národní politka, č. 266, 27. 9. 1929.
109 Príchodu delegácií zo zahraničia sa už 26. septembra venuje České slovo vo svojom článku ,,Cizí delegace se 
ke svatovaclavským oslavám sjíždí.” Článok menuje hostí z Bukurešte, Litvy, Záhrebu či Paríža.
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svého státního života.ˮ110 

Právo  lidu vysvetľuje  v  článku  ,,Tisíciletá  vzpomínkaˮ  prečo  sa  nemôže  sociálna 

demokracia  zúčastniť  osláv patrona.  ,,Nechceme a nemůžeme sa zúčastnit  něčeho,  z  čeho  

prospěch si odnáši římská církev a jeji politický klerikalismus.ˮ111 No zároveň si autor článku 

F.  V.  Krejčí  uvedomuje  veľký  propagačný  význam  osláv  pre  Československý 

štát.  ,,Nepodceňujeme  přece  propagčního  účinku,  jejž  budou  míti  tyto  slavnosti  na  cizí  

pozorovatele, připomínajíce jim, že jsme měli již před ticíciletím svůj útvar státní, slovanský,  

ale  přiřaďující  se  k  západoevrospké  kultuře.ˮ112 Na  záver  dňa  ešte  Večer vyzdvihuje 

vyzdobený vzhľad hlavného mesta v dobe konania hlavných slávnosti či veľký ruch, ktorý 

súvisí s príchodom veľkého počtu ctiteľov sv. Václava. ,,Není v Praze téměř domu, kde by  

nevlál prapor, všecka okna jsou bohatě vyzdobena drobnými praporky, světly a obrazy sv.  

Václava. Jití pražskou ulicí, je jíti zcela změněnou tvářností Prahy, jití pohádkou.ˮ113

Okrem vyššie spomenutých svätováclavských správ publikuje vybraná tlač i 

informácie ohľadom nových volieb, ktoré sa majú uskutočniť 27. októbra. Lidové noviny sa 

ku príkladu zmieňujú i o Vojtechovi Tukovi, ktorý sa ešte v dobe súdneho procesu stáva 

lídrom kandidátky za Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu v košickom kraji. 

Najväčšiu pozornosť svätováclavským oslavám venujú jednotlivé listy 28. septembra. 

Samozrejme je to spôsobené tým, že práve v tento deň sa slávilo výročie úmrtia sv. Václava. I 

keď sa v predchádzajúcich dňoch objavujú správy o svätováclavskom miléniu, v sobotu 28. 

septembra už ide o celé strany ba o niekoľko strán v každom čísle. Spoločné témy, ktoré sú 

zmieňované v tento deň v jednotlivých listoch sa týkajú predovšetkým udalostí 

uskutočnených 27. septembra. Lidové listy, Venkov, Národní listy, České slovo, Lidové noviny, 

Národní politika, Národní listy i Národní osvobození114 spätne oboznamujú verejnosť o 

slávnostnom odovzdaní štandardy Jazdeckému pluku 8, výstave sochárskych diel Josefa 

Václava Myslbeka či o vzdávaní holdu kniežaťu Václavovi na Václavskom námestí. Popisujú 

priebeh i  atmosféru,  ktorá  panovala  pri  týchto  udalostiach,  menujú  predstaviteľov štátu a 

zahrničných hostí, ktorí mali zastúpenie pri jednotlivých slávnostných aktoch. To čo sa dialo v  

hlavnom meste počas prvého dňa štátnych osláv výstižne vyjadrilo za všetky denníky České 

slovo.  ,,Včerejší  den  znamená  vyvrcholení  mileniových  oslav  svatováclavských,  které  do  

110 Nebeské jest dvorstvo krásne, Lidové noviny, č. 489, 27. 9. 1929
111 KREJČÍ, F.V. Tisíciletá vzpomínka, Právo lidu, č. 227, 27. 9. 1929.
112 Ibid., str. 2.
113 Praha, matka měst v záplavě praporů a v záři světel, Večer, č. 223, 27. 9. 1929. 
114 Správy rovnakého charkateru prinášajú i večerné vydania jednotlivých denníkov.
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hlavního města republiky přivedly nejen přečetné oficiálne delegace zahraniční, ale i hojně  

cizinců i domácího obyvatelstva z nejvzdálenějších končin republiky. Krásná, slunná pohoda  

dodáva oslavám jásavejšího rázu. Ulice, hlavně ty v centru města a směrem k Hradčanům,  

jsou plny ruchu a šumu, do něhož s přečetných budov veřejných i soukromných vlaji prapory  

ve  státních  i  národních  barvách.  Opravdu  pohádkový  je  pohled  na  Hradčany,  Petřín,  

Mosteckou věž, Staroměstskou radnici, muzeum a všechny ty jiné veřejné budovy, ozářené  

reflektory.ˮ115 V neposlednej rade sa v novinách 28. septembra vyskytujú správy o programe, 

ktorý sa uskutoční v tento deň a následne i 29. septembra. Ďalej sa už vo vybranej tlači články 

venujúce sa svätováclavskej tematike tak, ako to bolo v prípade 27. septembra líšia. 

Titulný list Venkova z 28. septembra zaplňuje celostránková kresba Mikoláše Aleša, 

kde je vyobrazený sv. Václav na koni spolu s prvými dvoma strofami svätováclavského 

chorálu. Celé vydanie teda hlavne prvých trinásť strán je venované oslavám. Na strane dva, tri 

a štyri sa nachádza rozsiahly článok s názvom „Tisíciletí svatováclavské – tisíciletím našého 

státu“  od novinára Františka Loskota. Veľký  rozmer tohoto článku začína „prvým 

západoslovanským štátom“  Samovou ríšou z prvej polovice 7. storočia, ktorý mal po dlhej 

dvestoročnej prestávke pokračovanie v  ,,druhom  zapadoslovanskom  štáteˮ  a  to 

Veľkomoravskej ríši. ,,Trvání a velká bodoucnostˮ boli dopriané až ,,tretiemu štátu zapadných 

Slovanov - štátu českémuˮ u, ktorého je postupne rozoberáný územný a mocenský vývoj za 

posledných  Přemyslovcov,  Karla IV., situácii  po  Bielej  hore  a  štátoprávných bojov v 19. 

storočí. Loskota  sa nakoniec  dostáva k ,,novému dňuˮ po roku roku 1918, kedy po prvej 

svetovej vojny vzišiel obnovený a  nový  štát, štát československý, ktorý podľa jeho slov 

poskytuje ,,tolik krásných vyhlídek, a nejskvělejších možností do bodoucna.ˮ 116 Obšírny text 

je na jednotlivých stranách obohatený veľkým množstvom máp a mapiek, ktoré  dokumentujú 

už spomínaný územný rozvoj českého štátu a následne i územný rozmach Československej 

republiky. Prvá mapka zachycuje Veľkomoravskú ríšu, ďalšie mapky predstavujú územný 

rozmach za vlády jednotlivých českých panovníkov, zo zreteľom na dobu Karla IV. Nasleduje 

mapka štátu po strate Lužice a Slezska. Najväčia mapka už predstavuje Československú 

republiku, kde ku Praha a Brne pribudli mestá Bratislava a Užhodor. Po článku o českom štáte 

sa na stranách päť, šesť, sedem a čiastočne i na strane osem objavuje stať  „Tisíc let 

československé literatury“ v, ktorom  slavista Karl Paul vyzdvihuje  českú a československú 

115 Vrcholné dny svatováclavských oslav, České slovo, č. 228, 28. 9. 1929, str. 4. 
116 Nakoniec však budúcnosť Československého štátu až tak ,,skveláˮ nebola, ale to v roku 1929 František
Loskota nemohol tušiť. Republika bola vzápätí skúšaná hospodárskou krízou. Stačí spomenúť Mnichovské
události, protektorát či druhú svetovú vojnu. 
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literárnu tvorbu. ,,Ticíc let našeho písemnictví, to tisíc let české osvěty, krásne, cílevědomé 

práce, jež v letošním jubilejním roce jest nádherným  důkazem,  nepopiratelným  a  

nezničitelným svědectvím intelektuálnich schopností našeho národa, který v nejvážnejších a  

osudových  otřesech  svého  národního  bytí  nepřestal  nikdy  věřiti  v  zázračnou  sílu  a  moc  

myšlenky.ˮ117 Na stať slavisty Karla Paula  potom nadväzuje na strane osem článok riaditeľa 

knižnice Národného múzea a historika Josefa Volfa, ktorý rozoberá  staršiu i novšiu 

svätováclavskú literatúru, a to hlavne publikácie a odborné práce vydané práve ku priležitosti 

milénia. Ďalšie tri strany listy sú už venované českému výtvarnému umeniu a jeho vývoju v 

priebehu tisíc rokov. Článok pochádza z pera výtvarného kritika F. V. Mokrého. Na poslednej 

celej trinástej strane Venkov uverejňuje úryvky z hry Antonína Klášterského „Sv. Václav“  a 

drámy s rovnakým názvom od Gabriely Preissovej. 

Lidové listy jubilejnému dňu venujú prakticky celé svoje vydanie a trinásť strán 

prílohy. Na titulnej strane sa objavuje, samozrejme s ohľadom na charakter denníku značne 

duchovne ladená stať s názvom ,,Svatý Václave, vévodo české země, kníže nás!ˮ v, ktorej sa 

autor dr. Josef Doležal zamýšľa nad svätováclavskou ideou. Podľa neho je svätováclavská 

idea uvedomenie si, že nielen jednotlivec, ale i celý národ musí prosiť boha za život. ,,Jenom 

jedinec má duši nesmrtelnou, jen duše jedinců má život věčný. Duše národa není, národ je 

smrtelný a za své kolektivní viny, pokud jsou, pyká každý národ hned zde, na zemi. Padly říše 

a vymřely národy, které ovládaly svět, říše nejmocnější a nejkulturnější. Proto i národové 

musí prositi Boha za milost života a trvání, proto nejen  člověk, ale i společnost veřejná a 

státni nesmí proti Bohu státi.ˮ118 

Po prelistovaní menších či väčších správ o tisícom výročí smrti sv. Václava sa čitetaľ 

dostane už k vyššie spomenutej niekoľko stránkovej prílohe Lidových listů, ktorá je zaplnená 

množstvom úvah od predných či menej známych osobností politického, kulturného či 

odborného života. Na strane dva prílohy Lidových listů sa kňaz a poslanec za ľudovú stranu 

František Světlík vyjadruje v článku ,,Politika mezinárodního smíruˮ k  medzinárodným 

súvislostiam svätováclavského milénia a smieru s domácimi, ale i so zahraničnými 

Nemcami.,,Nejen s Němci s domácími, nýbrž také s Německem a Rakouskem žijeme v nejlepší  

sousedké  zhodě  a  nenecháváme  se  ani  příliš  provokovat  sousedem  maďarským.ˮ119 Na 

rovnakej strane sa nachádza ešte malá stať v, ktorej je popisovaný priebeh slavenia sviatku sv. 

Václava v dobe baroknej. Autor state biskup Antoním Podlaha vyzdvihuje dobu od 

117 PAUL, K. Tisíc let československé literatury, Venkov, č. 228, 28. 9. 1929, str. 5.
118 Svatý Václav, vévodo české země, kníže náš, Lidové listy, č. 224, 28. 9. 1929.
119 SVĚTLÍK, F. Politika mezinárodního smíru, Příloha Lidových listů, č. 224, 28. 9. 1929, str. 2.
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pontifikátu pražského arcibiskupa Matouše Ferdinanda Sobka z Bílenberka120 a po ňom 

nasledujúcich arcibiskupov, ,,kteří vybízeli rok do roku věříci, aby v den sv. Václava a po celý 

následující týden konali procesí k hrobu sv. Václava.ˮ121 Na strane tri sa nachádza  článok 

„Štát svatováclavský“ od Andreja Hlinky. Tento predseda Hlinkovej slovenskej ľudovej strany 

háji Václavovu politiku voči ríši ako prezrieravá a rozvážnu. ,,Sv. Václav hodil 500 hriveň a 

120 volov a mal pokoj pred germánskou pažravosťou, vykúpil tým pokoj svojho národa a 

jemu svereného národa. Toto je prezieravosť, počítať s okolnosťami a možnosťami a dľa toho 

si počínať.ˮ122 Túto jeho politiku, ako Hlinka doplňuje nemôže súčasná doba oceniť, pretože 

sa dnes za mieru štátnickosti vo všeobecnosti považuje pouličný krik a štvanie más, s čím by 

mohla verejnosť súhlasiť, keby „neukazoval prstom“ iba na ostatných a zamyslel sa nad tým 

čo robí vlastne on. Na piatej strane toho istého vydania sa František Hanzelka vo svojom 

článku ,,Kulturní příkaz dobyˮ vyyjadruje k svätováclavskému miléniu, ktoré ako Hanzelka 

píše skorigovalo predstavy o voľnomyšlienkárskom a husitskom československom národe. 

,,Letos po desíti letech samostatnotsti národ ve své převažne většině vyzdvihl nejstarší tradici 

i tradici jednotícího kulturního rozmachu, tvořivou, pevnou a budujíci.ˮ123 Svätováclavská 

tradícia bola tak podľa neho pevne včlenená do rámca novodobých kultúrnych snah. Na 

deviatej strane sa arichitekt Břetislav Štorm venuje katedrálam postavených v českej zemi. 

,,Praha, Litoměřice, Hradec Králové a Budějovice jsou městy biskupů, ale Praha jedině má 

velechrám důstojný.ˮ124 A práve posledný zmieňovaný bol konečne dostavaný a vysvietený. 

No ako Štorm poznamenáva, príde i ďalšie svetenie. ,,Válkou,  bouřemi, časem, morem a 

událostmi, ale chrám není památnikem pre tyto věci, byť velmi vážné, ale trůnním a 

holdovacím sálem Ježíše Krista.ˮ125 Ďalší článok, ktorý sa objavuje v prílohe Lidových listů 

síce až na dvanastej strane je no svojím názvom „Národ potřebuje Boha“ neprehliadnuteľný. 

Podľa jeho autora dominikána Silvestra Maria Braita dal sv. Václav českému národu to 

najpotrebnejšie - vieru. V Čechách musí  zvíťaziť Kristus a sv. Václav má národ viesť k 

tomuto zápasu, aby všetci  poznali aká je sladká pravda Božia. Z článku je patrné, že Braito 

nechce útočiť na husitov či iné vyznania, taktiež ,,neriešiˮ ani dobové ideologické boje. Jedine 

čo chce, je vyjadiť sa ku kresťanskej viere a bohu.  Na záver vydania stojí ešte za spomenutie 

120 Matouš Ferdinand Sobek z Bílenberka vykonával funkciu pražského arcibiskupa v rokoch 1668 - 1675.
121 PODLAHA, A. Oslavy svatováclavské v Praze v době barokní, Příloha Lidových listů, č. 224, 28. 9. 1929, 

str. 2. 
122 HLINKA, A. Štát svatováclavský, Příloha Lidových listů, č. 224, 28. 9. 1929, str. 3.
123 HANZELKA, F. Kulturní příkaz svatováclavský, Příloha Lidových listů, č. 224, 28. 9. 1929, str. 5. 
124 ŠTORM, B. Kathedrály v zemi české, Příloha Lidových listů, č. 224, 28. 9. 1929, str. 9
125 Ibid.
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celostránková  mapa, ktorá sa nachádza na trinástej  strane. Mapa predstavuje jednotlivé 

svätováclavské svätyne, nielen v Čechách, ale i na Morave. 

 Národní listy venujú celé svoje vydanie z 28. septemra taktiež miléniu. I keď v 

porovnaní s predchádzujúcimi menovanými listami, to už nie su niekoľko stránkové články, 

ale menšie state. Hneď na titulnej strane Národních listů dominuje kresba sv. Václava od 

Mikoláše Alše vedľa, ktorej je umiestnená báseň Na Budči od Jaroslava Vrchlického. Hlavný 

článok nesie názov ,,Reflexe k tisíciletíˮ v, ktorom básník a dramatik Viktor Dyk vyzdvihuje 

sv. Václava predovšetkým ako národného patrona. ,,Aby se stal někdo skutočným petronem 

svého národa, aby jeho jméno stalo se vyrazem národní touhy, k tomu nedostačí prohlášení za 

svatého. Je mnoho svatých, kteří nežijí v srdci národa, jehož byli přislušníky. Skutočnému 

patronu země či národa je třeba hlubšího a srdečnějšího vztahu k této zemi nebo k tomuto 

národu. Stal-li se svatý Václav naším patronem, bylo to proto, že byl tu takový hlubší a 

srdečnější vztah.ˮ126 Na záver ešte autor trefne dodáva. ,,Netreba, aby Francouz byl katolíkem, 

aby pocítil, že také jemu patří panna Orleánská, aby Čech byl katolíkem, aby pocítil, že svatý 

Václav je také jeho.ˮ127 Na titulnej strane, je okrem článku Viktora Dyka uverejenená i menšia 

stať s názvom ,,Svatováclavská korunaˮ z pera Karla Stoukala, ktorá rekapituluje vývoj 

českého štátneho práva. Na ďalších stranách v súvislosti s výročím umrtia sv. Václava 

informujú Národní listy svojich čitateľov o natáčaní filmu Svatý Václav či o slávnostnom 

obede u prezidenta republiky na pražskom hrade. Na obed, ktorý sa uskutočnil v 

predchadzajúci deň, ako súčasť slávností svätováclavského tisícročia boli pozvaní predný 

domáci hodnostári, ale aj  vyznační hostia z cudziny. V prílohe Národních listů je v článku 

,,Tvář svatého Václavaˮ rozoberaný vzhľad patrona a jeho podobizne v socharskom umení, 

literatúre a v numizmatike. Na tento článok potom nadväzuje stať v, ktorej sa výtvarný 

referent J. R. Marek venuje českému maliarovi Mikoláši Alšovi pre, ktorého bol sv. Václav 

častým námetom jeho diel. ,,Aleš dovedl hledati a vytvářeti kouzlem svého umění vždy to co 

národ spojuje a ne dělí. Proto také jeho sv. Václav, zrovna jako mistr Jan Hus jsou velebné 

představy zbožných osob, oprostěné všeho pomíjejíciho a činící jako příklady zářné nad 

všední vřavou denního života. Alšův svatý Václav je ochráncem, orodovníkem i ušlechtilým 

bojovníkem národa.ˮ128

Z opozičnej tlače zaujme hneď pozornosť čitateľa svojou titulnou stranou České slovo. 

Nielen kresbou. sv. Václava od Mikoláše Aleša, ale článkom „Kníže Václav Svatý ve stínu 

126 DYK, V. Reflekse k tisíciletí, Národní listy, č. 267, 28. 9. 1929.
127 Ibid. 
128 MAREK, J.R. Alšův svatý Václav, Príloha Národních listů, č. 267, 28. 9. 1929.
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volební agitaceˮ  v,  ktorom  autor Bohuslav Šantrůček kritizuje vládnu koalíciu, ktorá 

„zneuctila“  milénium svojím politikárčením. V podstate z  článku vyplýva, že hlavne čo si 

budú ľudia z osláv pamätať, sú činy rozídenej koalície. Poukazuje na situáciu v Maďarsku, 

kde  sa  podarilo  svätoštepánskemu  miléniu  vtlačiť  nielen  celoštátny  ráz,  ale  i  zúžitkovať 

oslavy pre medzinárodné propagáciu. ,,Naši koaličníci nezmohli sa ani na to, aby letošní 28.  

záři konal se aspoň ve znamení manifestace státni celistvosti [...] neodpustíme, že den, který  

měl býti národním svátkem, položila koalice do vřavy volební.ˮ129Je otázne, či by sa České 

slovo ako tlačový orgán národných socialistov k tejto situácii stavalo rovnako, keby bola 

Československá strana národne socialistická v tej dobe v koalícii. Možno by si, ako ostatné 

strany v koalícii hájila svoje záujmy, a rozpad vlády v dobe tak významného výročia by 

nebrala v potaz. Na strane dva toho istého vydania sa objavuje článok „M. Jan Hus a sv. 

Václav“. V ňom sa  historik Václav Novotný stavia proti názorom, ktoré sa snažia tieto dve 

významné  osoby českej histórie postaviť proti sebe.  Ako  príklad  cituje niekoľko 

,,betlémskýchˮ kázaní z 28. septembra 1412 ,v ktorých sa mistr Ján Hus s úctou vyjadruje k 

tomuto českému patronovi. „Šťastný národ český. Neboď dnes připomína si den umučení sv. 

Václava, jenž nevinně od brata byl zabit, a takový každý okamžite je v králosvství 

nebeskem.“130 Okrem tohoto textu je na strane dva uverejnená ukážka z národnej hry „ Svatý 

Václav“ napisaná dramatikom Stanislavom Lomom i posolstvo prezidenta, ktoré u príležitosti 

slavenia milénia vydal Masaryk, ako čestný predseda Československého Červeného kríža. 

V sobotu 28. septembra Právo lidu uverejňuje prvé správy súvisiace s miléniom až na 

tretej strane. Denník opozičnej strany informuje čitateľov o svätováclavských oslavách 

uskutočnených v Brne. Slávnosti, ktoré sa konali pod protektorátom brnenskej mesteskej rady 

boli zahajené 27. septembra veľkým koncertom na námestí Svobody. Po koncerte sa o 18. 

hodine večer rozozvučali zvony kostolov a rovnako ako v hlavnom meste boli všetky 

význačné budovy a objekty slávnostne osvetlené. Právo lidu na strane štyri poukazuje na to, 

že aj, keď je arcibiskupská kapitula veľmi bohatá k dostavaniu katedrály sv. Víta finančne 

neprispela. ,,Ale tam nevládne duch svatováclavského milénia. Tam vládne 5 Kč. 

Korunovačné klenoty jsou tu snižovány na predmět pouhe podívané. Zaplatíš 5 Kč, uvidíš. 

Nezaplatíš, neuvidíš. Pětikoruna ovládla situaci.ˮ131 Nakoniec však list socialnej demokracie 

pripúšťa, že arcibiskuspstvo pre sv. Václava aspoň niečo spravilo. Na žiadosť Prípravného 

výboru pre oslavy svätováclavské, udelil arcibiskup dispens od pôstu na piatok 27. septembra 

129 ŠANTRŮČEK, B. Kníže Václav Svatý ve stínu volební agitace, České slovo, č. 228, 28. 9. 1929.
130 NOVOTNÝ, V. M. Jan Hus a sv. Václav, České slovo, č. 228, 28. 9. 1929, str. 2.
131 Přeco něco, Právo lidu, č. 228, 28. 9. 1929, str. 4.
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pre všetkých účastníkov oslav svätováclavských. ,,Kdo má na maso, kdo je katolík, může ho 

tenhle pátek jíst. Je to málo, ale přece je to něco.ˮ132 Na rovnakej strane ešte Právo lidu 

kritizuje ,,klerikálovˮ, že znužívajú svätováclavské oslavy k získavaniu voličov na 

nadchadzajúce voľby. ,,Lidé žijící ze zbožných fantasií, užili legendárni postavy, jednoho z 

prvních českých knížat, aby si tak lacino pomohli k voličům. Český národ jim zase jednou 

neletěl.ˮ133 Rudé právo sa na svojich stranách venuje viac než oslavám, záležitostiam 

týkajúcich sa komunistickej strany, konferenciam „dělníctva“  či bojovných programov 

jednotnej fronty134. Keď už tento denník „uvoľní“ nejaký priestor svätováclavskému výročiu, 

tak ide články v negatívnom duchu. Za príklad stojí článok „Svatováclavský program 

buržoažie k volbám“  na strane tri, kde sa nemenovaný autor vyjadruje o oslavách ako 

parádach z, ktorých jak ďalej píše si učinila buržoázia manifestáciu pre československý 

imperializmus, militarizmus, klerikalizmus a fašizmus. 

Jubilejnému dňu poskytla pristor i nezavislá tlač. Lidové noviny rovnako ako väčšina 

denníkov  venovali  svoju  titulnú  stranu  miléniu,  kde  je  uverejnená  stáť  s  názvom „Svatý 

Václav“ od Arne Nováka. V texte autor píše o svätováclavskej úcte, ktorá sa po tisíc rokov 

uctievala, avšak jej charakter sa v priebehu dejín menil. Novák v článku pripomína, že by sa 

nemalo zabúdať na náboženský duchovný rozmer,  ktorým sv.  Václav posvätil  nielen svoj 

život,  ale  i  svoj  národ  a  svoj  štát.   Na  strane  dva  Lidové  noviny informujú  o  oprave 

korunovačných klenotoch, ktorá má nesledovať po skončení výstavy. Piata strana  Lidových  

novín je venovaná histórii,  kde český archeológ a historik Karel Gutha popisuje vzhľad a 

rozsah pražského hradu v desiatom storočí. V závere listu, na strane sedem je s jednoduchým 

názvom uverejnená stať Milenium. Karel Čapek sa v nej  zamýšľa nad tisícročím, ktoré v 

porovnaní  so  stročím  nedokážeme  meriať  ľudským  životom  alebo  rodovou  pamäťou. 

Samozrejme tisícročie si môžme myslieť, ale nevieme si ho predstaviť. Oslava milénia nie je 

podľa  Čapka  vzpomienka,  je  to  súvislosť,  ktorá  presahuje  naše  skúsenosti,  obdobne  ako 

predmety  náboženskej  viery  -  nedokážeme  si  tú  súvislosť  predstaviť,  ale  veríme  v 

ňu. ,,Vzpomínka by nám ukázala jen minulost, víra nás vede přes nás kupředu do přištích  

staletí.ˮ135 

Národní politika publikuje na titulnej strane úvodník ,,Svatý Václavˮ z pera profesora 

Václava Novotného, ktorý pripomína, ako sa menil význam sv. Václava v priebehu národných 

132 Ibid. 
133 Klerikálové zneužívají svatováclavských oslav, Právo lidu, č. 228, 28. 9. 1929. str. 4.
134 Pražské dělníctvo přijíma bojový program jednotné fronty, Rudé právo, č. 199, 28. 9. 1929, str. 3.
135 ČAPEK, K. Milenium, Lidové noviny, č. 490, 28. 9. 1929, str. 7. 
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dejín. Vymenuváva jednotlivé obdobia historického vývoja, pričom poznamenáva, že ani 

,,hustiským Čechůmˮ neprestal byť sv. Václav národným svätcom. Dostáva sa až do 

súčastnosti a pritom si kladie rečnícku otázku či sv. Václav nestratil úplne význam v dnešných 

časoch. ,,Odpoveď  se nabízí sama. Jestliže jedny poutá k Václavovi, že je svatým římske 

církve, nemusí to a nemělo by to jiným překážeti. Dnes je to vlastně věci vedlejší. Nám dnes je 

Václav více než pouhým světcem, je nám tím, čim ho učinila dějinná skutečnost a dějinný 

vývoj - světcem národním.ˮ136 Vedľa úvodníku a básne os sv. Václavovi od Františka Pösla je 

uverejnený článok v, ktorom sa historik Karel Stloukal venuje svätováclavskému miléniu. V 

článku zdôrazňuje, že miléniom štát oslavuje predovšetkým sv.Václava. Stloukal vyzdvihuje 

zásluhy zemského patrona a to hlavne to, že ako prvý povzniesol český národ medzi pokročilé 

zapadoeurópske národy a vydobyl mu medzi nimi obecné uznanie, a to nielen ako knižia, ale i 

ako svätec. Stloukal taktiež v texte pripomína, že svätováclavské idea sa prelínala všetkými 

historickými obdobiami českého štátu. ,,Jako  ústředný nerv procházi celými českými 

dějinami, v ní odráží se všechny národní problémy dobové, v ní chveje sa nám národní cit od 

počátku dějin až do přítomnosti.ˮ137 Na druhej strane svojho vydanie popisuje Národní 

politika atmosféru, ktorá stále panuje pri vystavených korunovačných klenotoch. ,,U klenotů 

lze vidět scény dojemné. Není řídky případ, že stařec nebo stařena pokleknou. Stal se i případ, 

že stará dáma políbila schod, na němž stojí vitrína s klenoty.ˮ138 Článok je na záver doplnený 

informáciou, že výstava klenotov bude pre veľký záujem predlžena až do 6. októbra 1929.

Titulný list prílohy Národní politky je obohatený fotografiou lebky sv. Václava a článkom o 

uctievaní patrona československými légiami počas pravej svetovej vojny v Rusku, kedy si 

vojáci zdobili zemljanky jeho obrazmi. ,,A později na dlouhé cestě Ruskem a Sibiří až k 

Tichému oceánu byla nejedna těpluška139 okrášlena podobou tohoto světce na bělostném koni, 

budic tak pozornost i prostých ruských mužiků.ˮ140Na druhej strane prílohy spomína majiteľ 

pražskej umeleckej zlievarne Karel Bendelmayer na spoluprácu so sochárom Josefom 

Václavom Myslbekom. Predovšetkým na odlievanie bronzovej sochy sv. Václava umiestnenej 

na dnešnom Václavskom námestí. ,,Práce se sochou sv. Václava byla arci největší. 

Vzpomínam na ty doby rád.ˮ141 Na štvtrej strane profesor Adolf E. Vašek pripomína rok 1867, 

136 NOVOTNÝ, V. Svatý Václav, Národní politika,č. 67, 28. 9. 1929. 
137 STLOUKAL, K. Milenium, Národní politika, č. 67, 28. 9. 1929. 
138 U korunovačních klenotů, Národní politika, č. 67, 28. 9. 1929, str. 2.
139 Tepluška je termín používaný pre obytný vagón vojenského vlaku. 
140 Svatováclavská úcta a naše legie, Příloha Národní politiky, č. 267, 28. 9. 1929.
141 BENDELMAYER, K.Vzpomínka na odlévání Myslbekovy bronzové sochy sv. Václava, Příloha Národní

Politiky, č. 267, str. 2.
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kedy sa po rakúsko-pruskej vojne vrátili korunovačné klenoty z Viedne späť do Prahy.

Národní osvobození prináša 28. septembra na svojích stranách okrem správ spojených 

s událostiami uskutočnenými predchadzajúci deň i článok ,,Svatý Václav a český pokrokový 

člověk.ˮ V ňom sa historik Jan Slavík zamýšľa, ako sa zdôrazňuje medzinárodný význam 

svätováclavského jubilea, a ako sa z ,,hlučných oslávˮ svet dozvedá, že český národ už mal 

pred tisícimi rokmi svoj štát. Slavík chce však poukázať na to, že nielen svätováclavské 

jubileum, ale i o dva roky blížiace sa päťsté výročie basilejského koncilu môže ukázať doma i 

vo svete o čo sa zaslúžili predstavitelia českého národa. ,,Nepůjde o legendárni osobu, o 

polobáječná fakta, ale o velikou historickou událost. Uvidímie však, jak tiše, ba lhostejně 

přehupnou se naši vlastenci přes pětisté výročí události, z níž nemohou vytloukati kapitál pro 

dnešní své cíle.ˮ142 Samozrejme tým ma namysli, ako inak politické cieľe.

Denník  Počet článkov na 
titulnej strane 

Počet článkov

Venkov
Večer 6 10

Národní listy
Ráno
Národ

9 21

Lidové listy
Pražský večerník 12 36

České slovo
Večerní České slovo 4 16

Právo lidu
Večerník Práva lidu 4 8

Rudé právo
Rudý večerník 3 5

Lidové noviny 3 12

Národní politika 4 18

Národní osvobození 1 8

Tabuľka č. 2: Počet článkov za obdobie od 27. do 28. septembra 1929

142 SLAVÍK, J. Svatý Václav a český pokrokový člověk, Národní osovobození, č. 267, 28. 9. 1929, str. 5.
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4.3  Ohlas miléniových osláv v tlači 

Miléniové oslavy vyvrcholili v nedeľu  29. septembra cirkevnými  a  ľudovými 

slávnosťami. Keďže v tento deň noviny nevyšli, tak som svoju pozornosť na mediálny ohlas 

jubilea a události  z  28.  septembra  i reakciu na cirkevné oslavy v jednotlivých denníkoch 

sústredila na obdobie od 30. septembra do 2. októbra 1929.

Ako prvé sa ujali slova Lidové noviny, ktoré sa 30. septembra hneď na titulnej strane 

vyjadrujú k svätováclavskému miléniu ako celku. V úvodníku listu redaktor Karel Z. Klíma 

na jednej strane hodnotí slávnoti ako údalosť, ktorá zanechala nezmazateľnú stopu v kronike 

Československé štátu. ,,V našem národním kalendáři budou oslavy patřit ke slavným 

vzpomínkovým dnům toho rázu, jako bylo kladení základního kamene k Národnímu divadlu, 

nebo oslavy stých narozenin Františka Palackého a jako by bývalo bylo pětisté výročí smrti 

Husovy, nebýti války.ˮ143 No na druhej strane však podľa jeho slov oslavy vyzneli trochu 

zakelene. Keďže v okamžiku kedy začal národ slaviť tak významné jubileum rozosielali sa 

uradné vyhlášky o vypísaní predčasných parlamentných voľbách. ,,Politika ve své celé 

domácí omezenosti, malichernosti a všednosti postavila sa pred svatého Václava a řekla: Já 

jsem přednějsí. To, že hlavní zásluhu a to mají zrovna ti, ktreří měli svatého Václava ústa  

nejplnější, dokazuje jen, že v srdci ho měli nejmíň.ˮ144  Samozrejme čitateteľovi tohoto článku 

neunikne, že Karel Klíma naráža na Československú ľudovú stranu, ktorá sa snažila oslavy 

tisíceho výročia smrti zemského patrona využiť politicky vo svoj prospech.  

Na  strane tri sa  Lidové  noviny spätne vracajú k udalostiam, ktoré zavŕšili svätováclavské 

milénium. Publikujú správy o oficiálnom otvorení katedrály sv. Víta. Tejto slávy ako píše 

denník sa 28. septembra zúčastnila široká verejnosť, čelný predstavitelia štátu, cirkevný 

hodnostári i početné delegácie zo zahraničia145. Na rovnakej strane Lidové noviny v stati 

„Praha zářivá“ popisujú večernú Prahu a taktiež informujú verejnosť o prenesení ostatkov sv. 

Václava z vyšehradského kostola sv. Petra a Pavla na Hradčany. V Pondelok 30. septembra sa 

i Národní politka venuje udaslostiam, ktorými vyvrocholilo jubileum. Zároveň však popisuje 

Prahu  a  ruch,  ktorý  nastal  v  dňoch  svätováclavských  oslav.  ,,Krásna,  stovežatá  Praha 

zaskvěla se v plném slunci v dnech 1000letých oslav patrona české země. Oživly pražské ulice  

a  zpestřily  se.  Co  vzácných  hostí  navštívilo  naši  Prahu.  Nebylo  domu  neozdobeného  

praporem a  obchodu  neozdobeného  chvojím.  Na kostelích  vlály  prapory.  Na elektrikách,  
143 KLÍMA, K.Z. Poznámky z týdne, Lidové noviny, č. 491, 30. 9. 1929. 
144 Ibid. 
145 Oslavy svatováclavského milenia, Lidové noviny, č. 491, 30. 9. 1929, str. 3.
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autobusech třepetaly se praporky. Elektriky byly přeplněny a svážely nové a nové návštevníky.  

Mezi  občany pestřily  se krásne šaty  venkovanek a chasniků,  mezi  vojesnkými uniformami  

viděli  jste stejnokroje Orlů, lékaře, ošetrovatelky, studenstvo, děti, dospělé i staré osoby .ˮ146

Najviac si pochvaľujú oslavy Lidové listy a Venkov. Prvého októbra v denníku Venkov 

na strane tri vystupuje do očí článok s názvom „Skvělé vyvrcholení svatováclavských oslav“, a 

to si myslím stojí za všetko. Venkov rovnako, ako to bolo u predchádzajúcich denníkoch sa 

spätne vracia k udalostiam z 28. a 29. septembra. Noviny popisujú atmosféru, ktorá panovala 

v týchto dňoch a uverejňuje radu príhovorov prenesených pri príležitosti otvorenia chrámu sv. 

Víta. Lidové listy  vo svojom vydaní z 1. októbra hodntia svätováclavské oslavy taktiež veľmi 

kladne. ,,Celkově vzato, byla Praha svědkem oslav jediněčných. Ukázalo sa prostě to, co nám  

v posledních měsících a týdnech opětovně řekli čeští historikové, že svátováclavská tradice  

není uměle živené schema, nýbrž živoucí odkaz. Odkaz, který nerozdvojuje, nýbrž spojuje.ˮ147 

Zároveň Lidové listy na tiulnej strane prinášajú i počty ľudí, ktoré sa zúčastnili jednotlivých 

slávností. Podľa sčítania prevedeného úradníkmi svätováclavského výboru sa zúčastnilo holdu 

národa cez 250 000 ľudí, otvorenia chrámu sv. Víta  90 000 ľudí a pri nedeľnom prenesení 

ostatkov sv.  Václava z Vyšehradu na Hradčany bolo napočítano 600 000 ľudí.  ,,Na jeden 

milion lidí zúčastnilo sa tak slavnosti, jaké v Praze nikdo z živých nepamatuje a o jaké ani  

kroniky  nepíši.ˮ148  Na strane tri Lidové listy už detailne popisujú slávnostný sprievod s 

ostatkami sv. Václava. Sprievod, ktorý začal po pol tretej poobede zahajovalo šestnásť 

trubačov z čias Karla IV. V čele pvej svetskej části bola mládencami v krojoch nesená veľká 

štátna zástava. Tak nasledovola čestná stráž a legionári, ktorí sprevádzali delovú lafetu so 

svätováclavskou zbrojou. Na to prešiel pol hodiny trvajúci oddiel sedliackej jazdy, za nim 

pokračovala krojovaná mládež zo všetkých kútov republiky, zástavy cechov, spolkové 

prapory, delegácia amerických čechoslovákov, baníci, železničiari, mariánské družiny, roty 

Orla, skauti, ozbrojená jednota. V sprievode boli nesené korunovačné prapory s obrazom sv. 

Václava, ďalej votívna svätováclavská zástava, ktorú niesli vysokoškolský študenti, potom 

cirkevné prapory a ostatné vlajky svätováclavské. Druhá čásť sprievodu bola už čiste cirkevná 

a ľahko indentifikovateľná nieleň vôňou z kadidiel, sviečkami či vysokými mitrami, ale i 

veľkým krížom v jeho čele. Cirkevnú čásť sprievodu zahajovala skupina miništrantov, potom 

nasledovalo rádové kňažstvo a kňažstvo svetské. Ostatky sv. Václava na bohato zdobených 

nosítkach niesli šiesti kanovníci. Za nimi kráčala cirkevná asistencia a vyšehradský probošt 

146 Praha ve dnech svatováclavských oslav, Národní Politika, č. 268, 30. 9. 1929.
147 Po oslavách svatováclavských, Lidové listy, č. 225, 1. 10. 1929. 
148 Ibid.
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dr. Zapletal. Sprievod ukončovali ďalší cirkevný hodnostári, svätováclavský Prípravný výbor, 

zástupcovia Jednoty pre dostatania chrámu sv. Víta, jazdná čata Orla a ostatné obecenstvo. Po 

šiestej hodine večer došiel sprievod na Hradčasnké námestie a chrámu sv. Víta, kde slávnosť 

zakončilo pontifikálne požehnanie a Te Deum.  

Prvého októbra České slovo na titulnej a druhej strane svojho vydania uverejňuje 

niekoľko článkov zameraných na události, ktoré sa odohrali 28. a 29. septembra. V podstate 

ide o rovnaké informácie o, ktorých písali všetky skúmané denníky.  Tlačový orgán strany 

národne socialistickej však na titulnej strane v článku „  Z nedělních jubilejních oslav“ 

kritizuje katolícky charakter osláv. Denník hlavne naráža na prenesenie ostatkov sv. Václav z 

Vyšehradu na Hradčany, kedy bola druhá časť sprievodu výrazne cirkevná. V tomto kritickom 

duchu pokračuje České slovo i na strane päť v článku ,,Nešťastný průvodˮ. V ňom  poukazuje 

na to, že ,,klerikálovéˮ spolu s  ľudovou stranou týmto sprievodom strhli pozornosť 

predovšetkým na seba. ,,Průvod  z Vyšehradu na Hradčany mohol býti něčím velkolepým. 

Mohl imponovati cizincům, mohl míti pro stát obrovský propagační význam za hranicemi. Ale 

klerikální kruhy postaraly se o to, aby byl výhradně propagačním činitelem jejich a tedy spolu 

i strany lidové. Klerikální kruhy připravily tento simbolický průvod o veškerou mejestátnost, 

zbavily ho všenárodního rázu a daly mu téměř výhradně charakter římsko-katolický.  Tím 

jubilejní oslavy těžce poškodily a na jejich hlavy padá odpovědnost.ˮ149 Je pravda, že ľudova 

strana  sa  snažila  kvôli  nadchadzajúcim voľbám z  milénia  vyťažiť  politicky čo  sa  dalo  a 

rímskokatolícka cirkev napraviť svoju reputáciu z dob monarchie. Fakt je ten, že v nedeľu 29. 

septembra mali vyvrcholiť cirkevné slávností a tak sa s určitou prevahou rímskokatolíckej 

cirkvi malo počítať. Oproti svetskej části sprievodu cirkevná čásť pôsobila dominantnejšie, 

myslím si, že to bolo dané oveľa väčšími skúsenostiami cirkvi s takými udalostiami.   

Rudé právo sa prvého októbra nejako zvlášť o vrcholných dňoch svätováclavského 

milénia nevyjadruje. Skôr sa venuje záležitostiam týkajúcich sa komunistickej strany a 

upozorňuje na blížiacu sa bojovnú konferenciu horníkov vo Falknove150.

Právo lidu prvého októbra obdobne ako České slovo kritizuje ľudovú stranu, ktorá si 

podľa jeho slov zo svätováclavských osláv učinila agitáciu vo svoj prospech. V článku 

,,Praha a svatováclavské oslavyˮ na strane päť poukazuje i na to, že vplyv osláv sa omezil iba 

na život v uliciach a vzhľad mesta. ,,Praha nejásala pouze vydělávala. Snažila se využiti 

konjunktúry, pokud to málo napěchované kapsy nezámožných navštěvníků dovolily.ˮ 151Právo 

149 Nešťastný průvod, České slovo, č. 229, 1. 10. 1929, str. 4.
150 Bojovná konference revolučních horníků zapadočeské oblasti ve Falknově, Rudé právo, č. 200, 1.10. 1929.
151 Praha a svatováclavské oslavy, Právo lidu, č. 229, 1. 10. 1929, str. 5
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lidu kritizuje i to, že sa pri osvetľovaní rôznych budov pozabudlo na predmestia obyčajných 

pracujúcich ľudí. ,,Bídu, nespokojnost a oprýskané činžáky není zvykem ožarovat tisíci 

jasných žárovek.ˮ152 V negatívnom postoji pokračuje Právo lidu i druhého októbra, kedy 

upozorňuje na prehnané a drahé osvetlenie v dobe osláv jubilea. Podľa nemenovaného autora 

článku peniaze využité na iluminácie sa mohli použíť i lepším spôsobom.

Druhé októbra sa okrem Práva lidu k oslavám vyjadrili i Národní listy, ktoré priebeh 

svätováclavských oslav hodnotia pozitívne. Pripomnínajú spätne události, ktoré sa odohrali od 

27. do 29. septembra. 

Denník  Počet článkov na 
titulnej strane 

Počet článkov

Venkov
Večer 7 11

Národní listy
Ráno
Národ

6 9

Lidové listy
Pražský večerník 10 13

České slovo
Večerní České slovo 3 6

Právo lidu
Večerník Práva lidu 2 6

Rudé právo
Rudý večerník 0 5

Lidové noviny 1 6

Národní politika 3 5

Národní osvobození 1 2

Tabuľka č. 3: Počet článkov za obdobie od 30. septembra do 2. októbra 1929

152 Ibid. 
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Záver

Rok 1929 sa pre Československú republiku sa stal rokom jubilejným. Rokom, kedy 

došlo k oslavám výročia úmrtia sv. Václava v, ktorom cirkev videla svätca a štát kniežaťa. To 

čo obe strany spojovalo bolo pochopenie, že sv.  Václav je patrónom českej zeme a českého 

národa. I keď možno mala katolícka cirkev od počiatku dominantnejšie postavenie pri 

oslavách a ich prípravách, nebolo to dané nejakými machináciami či intrigami, ale faktickým 

stavom veci. S cirkvou, ktorá má prepracovanú organizáciu a storočiami overené skúsenosti s 

usporiadaním osláv štát mohol ťažko súperiť, i keď sa na miléniu značne  podieľal a musel 

riešiť aktuálne domáce politické problémy.

Na začiatku práce som si vytýčila za cieľ zistiť akú pozornosť venovala vybraná tlač 

svätováclavskému miléniu v dňoch od 20. septembra do 2. októbra a či sa pohľady 

jednotlivých denníkov na jubileum v skúmanom období líšili. V prvom rade musím 

upozorniť, že verejnosť bola informovaná pravidelne, v tlači si mohla prečítať o hlavnom 

programe osláv,  historických faktoch spojených so sv. Václavom či o desiatom storočí, v 

ktorom tento zemský patrón žil. Obyvateľstvo mohlo získať informácie o pripravovaných 

kultúrnych akciách, ktoré mali nejaký súvis s výročím. V neposlednej rade si mohla verejnosť 

prečítať rôzne úvahy od predných osobnosti politického, odborného i kultúrneho života.

Najviac pozornosti oslavám z vybranej tlače venovali Lidové listy a Venkov. Oba listy 

totiž, boli tlačovými orgánmi dvoch politických strán (agrárnikov a ľudovcov), ktoré patrili k 

hlavným propagátorom osláv, čo sa zákonite odzrkadlilo v týchto denníkoch. Národní listy 

postkytli jubileu tiež značný priestor, ale v tom prípade to bolo dané významom denníku a nie 

nejakou angažovanosťou v prípravách osláv. I ostatné vybrané listy poskytli  na  svojích 

stranách priestor miléniu i, keď nie v takom rozsahu ako Venkov, Lidové listy či Národní listy. 

Jedná časť denníkov musela zohľadniť svoje postavenie opozičnej tlače a druhá časť naopak 

svoje postavenie tzv. nezávislej tlače. Keď už došlo ku kritike z ich strán, tak sa tá kritika 

netýkala samotnej tradície či sv. Václava, ale skôr zneuctenia osláv politikárčením, politikou a 

organizačných problémov. Rudé právo a jeho večerná odnož Rudý večerník sa ku 

svätováclavskému miléniu stavajú úplne negatívne. Oslavy odmietajú ako klerikálny podnik, 

ktorému „fašizujúca buržoázia“ sekunduje.

Okrem českej tlače sa v republike vydávali samozrejme i slovenské a nemecké 

periodika. České denníky o tom, ako sa k svätováclavskému miléniu stavali noviny iných 

národností nereferujú, ale v určitých prípadoch poskytli na svojich stranách priestor 
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slovenským i nemeckým autorom. Samozrejme slovenská a nemecká tlač reagovala na tisíce 

výročie úmrtia sv. Václava, avšak nie v takom rozsahu ako tlač česká. Myslím si, že to bolo 

dané tým, že Česi mali k sv. Václavovi ako patronovi najbližšie, čo však neznamená, že by 

slovenská a nemecká čásť národa stála mimo diania. Svätováclavský kult bol odjakživa 

súčasťou kultúry českých Nemcov, a pre výrazné katolícke Slovensko bol kult sv. Václava 

požehnaním v porovnaní s často vyzdvihovaným ateizomom a pokrokártsvom. V slovenskej 

časti štátu sa skôr do popredia dostal proces s  Vojtechom Tukom. No i cez tento problém a 

počiatočnými slovenskými autonomistickými tendenciami predstavovanými Andrejom 

Hlinkom sa Hlinková slovenská ľudová strana s celým slovenským národom postavila k 

oslavám pozitívne.
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