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Abstrakt 

Práce se zabývá vývojem 28. října jako symbolu české státnosti. Zkoumá, kdy se 28. 

říjen stal politickým symbolem, jak na něj bylo nahlíženo v minulosti a kolik důležitosti 

mu lidé přisuzují dnes. Autorka pracuje s ústředním listem Republikánské strany 

zemědělského a malorolnického lidu - deníkem Venkov. Analyzuje články z let 1918 až 

1938, které byly na počest vzniku Československa v tomto listu publikovány. Kromě 

četnosti článků s tématikou 28. října a samotného obsahu jednotlivých textů se zaměřuje 

také na jejich autory. Objasňuje, jaké osobnosti a jednotlivé události přispěly k tvorbě 

symboliky 28. října 1918 celkově. Pokouší se odhalit, zda tehdejší politici využívali 

atmosféru 28. října pro prosazení nějaké nové prvorepublikové politiky a zda Den 

svobody chápali spíše jako převrat nebo revoluci. Práce rovněž popisuje vývoj 28. října 

z pohledu státního svátku. V neposlední řadě tato práce připomíná historický kontext 

vymezeného dvacetiletého období a definuje teoretický rámec, v němž se pohybuje - 

teorii národnosti, teorii politických symbolů. Vysvětluje, jakým způsobem politické 

symboly působí na jednotlivce, zabývá se proto také symbolickým násilím, kolektivní 

pamětí a historickým vědomím.  

Abstract 

This bachelor thesis is focused on development of October 28 as the symbol of Czech 

statehood. It deals with October 28 as it became political symbol, what kind of 

impression it caused in the past and what importance the date has nowadays. Author 

works with the central journal of the Republican Party of Agricultural and Smallholder 

People - daily newspaper called Venkov. She analyzes articles from the years 1918 to 

1938 which were published in tribute to the constitution of Czechoslovakia. Author 

focuses on lots of articles about October 28, on their contents and their authors. The 

thesis explains what personalities and which events helped to construct the political 

symbol October 28. It tries to find out if politicians used the atmosphere of October 28 



 
 

to make their policy and if they considered this day as a revolution or a putsch. The 

bachelor thesis describes the development of October 28 as the public holiday. Author 

defines the theoretical ambit - theory of nationhood and theory of political symbols. 

This thesis also researches the influence of symbols on individual person. That is why 

the text contains the theories of symbolic violent, collective memory and historical 

consciousness. There is also the historical context of the period 1918 to 1938 in the 

thesis. 
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Státnost, politický symbol, Československo, státní svátek, 28. říjen, deník Venkov 

Keywords 

Statehood, political symbol, Czechoslovakia, public holiday, October 28, daily 

newspaper Venkov 
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Zdůvodnění výběru práce 

První republika hraje ve smyslu české státnosti důležitou roli, nejenže se na ni dnes 

odvoláváme jako na jednu z prvních demokracií své doby v Evropě, ale jsme na ni hrdí i 

z důvodu vítězství národní svobody, vítězství českého, potažmo československého, 

národa nad pociťovaným útlakem Rakouska-Uherska.  

Ve výročí dne samotného vzniku Československé republiky se konají již desítky let po 

celé republice národ vyzdvihující oslavy, o jejichž kořenech do minulosti toho však 

příliš nevíme. Ačkoli 28. říjen jakožto státní svátek patří k nejvýznamnějším, není 

každému známo, kdy se státním svátkem stal a jak se tento narativ opanující 28. říjen 

vůbec v historii konstruoval. Právě tuto mezeru se snaží vyplnit práce Budování 28. 

října jako symbolu české státnosti. 

Předpokládaný cíl 

Práce se snaží osvětlit historii 28. října, popisuje meziválečný vývoj tohoto významného 

dne v kontextu dobových médií. Využívá teorii symbolů, kterou se pokouší aplikovat 

přímo na den vzniku Československa. 

Konečným cílem je zmapování vývoje 28. října v letech 1918-1938 pomocí novinových 

článků, jež v té době vycházely, identifikovat, jakým způsobem byl 28. říjen v novinách 

prezentován, kolik prostoru bylo ve výročí tomuto dnu věnováno, jací autoři v jakém 

smyslu o 28. říjnu psali a s kým byly případně na toto téma dělány rozhovory. 

Výsledkem by měl být přehled důležitých momentů, které daly vzniknout národnímu 

étosu, jenž je s 28. říjnem těsně spjat. 

Metodologie práce 

Práce je pojata jako kvalitativní diskursivní analýza novinových článků listu Venkov 

vycházejících vždy k výročí vzniku Československa mezi lety 1918-1938. Na základě 

prostudovaného tisku vydaného ve zmíněném 20letém období jsou vybírány zajímavé 



 
 

odstavce píšící o 28. říjnu, které dohromady v průběhu let přispěly k tvorbě onoho 

národního symbolu.  

Prostřednictvím soudobé literatury píšící o době po roce 1918 v Československu je v 

textu zmíněna také úloha první republiky v české národní tradici, je zde rozváděna její 

nepostradatelnost ve vývoji československého/českého státu. V neposlední řadě se práce 

věnuje dějinám prvorepublikových médií, pomocí kterých je obhajován výběr listu 

Venkov.  

Součástí práce je i využití teorie symbolů, na niž je následně aplikován praktický 

příklad 28. října. 

Základní charakteristika tématu 

První republika je často diskutované téma, avšak práce Budování 28. října jako symbolu 

české státnosti nabízí na vznik Československa zcela jiný pohled. Pro její výzkum není 

důležité, kteří politici se zasloužili o zrod státu, ale jak stát vnímali jeho občané, jak jim 

byl jeho vznik prezentován a jak se tato prezentace s léty vyvíjela.  

Noviny jsou specifické médium, které si, na rozdíl od např. rozhlasových médií, 

uchovává svou hodnotu po dlouhou dobu. Psaný text funguje jako trvalý a hlavně 

neměnný prostředek komunikace, jelikož se mu s novým interpretem nedostává nového 

rozměru, je napsán tak, aby všem, kteří jej v různých dobách čtou, dával stále stejnou 

informaci. 

Češi si o sobě myslí, že jsou skvělý a udatný národ, nicméně není vysvětleno, odkud se 

tento názor vzal. A právě zkoumání 28. října by mohlo pomoci tento mýtus rozklíčovat. 

Předpokládaná struktura práce 

Začátek práce bude věnován vysvětlení, proč je dané téma zajímavé a současné 

společnosti stále aktuální. Na toto zdůvodnění naváže kapitola o úloze první republiky v 

české tradici, v které bude rozebírán její demokratický původ a odkaz následujícím 

republikám - druhé, třetí a republice po roce 1948 až do nynějška. Další kapitola 

vysvětlí úlohu 28. října v českém národě, jak dnes tento svátek společnost vnímá a co si 

o něm v dlouhodobém kontextu myslí. Na tuto část se plynule napojí teorie symbolů, na 



 
 

kterou bude 28. říjen aplikován. Poslední část zahrne samotnou analýzu novinových 

článků, rozebere zajímavosti a shrne nabyté poznatky do uceleného závěru. 

Základní literatura  

1. Deník Venkov 

2. KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel, ORSÁG, Petr. (2010). Dějiny českých médií 

20. století. Praha: Portál. 344 s. ISBN 978-80-7367-698-8. 

3. PAVLÍČEK, Václav. (2002). O české státnosti 1. Praha: Karolinum. 413 s. ISBN 80-

246-0489-2. 

4. PAVLÍČEK, Václav. (2009). O české státnosti 3. Praha: Karolinum. 543 s. ISBN 

978-80-246-1642-1. 

5. BROKLOVÁ, Eva. (1992). Československá demokracie: Politický systém ČSR 

1918-1938. Praha: SLON. 168 s. ISBN 80-901059-6-3. 

6. ČADA, Václav. (1988). 28. říjen 1918 skutečnost, sny a iluze. Praha: Mladá fronta. 

301 s. ISBN 23-065-88. 

7. HARNA, Josef, VALENTA, Jaroslav, VORÁČEK, Emil. (1999). Československo 

1918-1938 Osudy demokracie ve střední Evropě. Praha: Historický ústav AV ČR. 367 

s. ISBN 80-85268-99-X 

8. TSAI, George. (2016). The Morality of State Symbolic Power. Social Theory & 

Practice. Vol. 42. Issue 2. ISSN 0037-802X. 

9. WAN DER WUSTEN, Herman. (2012). Symbols in political centres. Where they are 

and what they mean. Revue Belge de Géographie. Issue 1-2. ISSN 13772368. 

10. LIU, James H, SIBLEY, Chris G, HUANG, Li-li. (2014). History Matters: Effects 

of Culture-specific Symbols on Political Attitudes and Intergroup Relations. Political 

Psychology. Vol. 35. Issue 1. ISSN 0162-895X. 



 

1 
 

Obsah 

Úvod .................................................................................................................................. 3 

1 Národnost, občanství jako symboly ............................................................................... 5 

1.1 Národ a stát ............................................................................................................. 5 

1.2 Politické symboly ................................................................................................... 8 

1.3 Symbolická nadvláda .............................................................................................. 9 

1.4 Aplikace politických symbolů .............................................................................. 10 

1.4.1 Symbolická komunikace ................................................................................ 12 

2 Vliv politických symbolů na jednotlivce ..................................................................... 12 

2.1 Kolektivní paměť .................................................................................................. 12 

2.2 Historické vědomí ................................................................................................. 13 

2.3 Státní svátky .......................................................................................................... 15 

2.3.1 28. říjen jako státní svátek ............................................................................. 15 

3 Vznik Československé republiky ................................................................................. 16 

3.1 Předválečná situace ............................................................................................... 16 

3.2 Po vypuknutí války ............................................................................................... 18 

3.3 Osudový 28. říjen 1918 ......................................................................................... 22 

4 První republika ............................................................................................................. 25 

4.1 Poválečná situace .................................................................................................. 25 

4.2 „Rudozelená“ koalice ........................................................................................... 25 

4.3 Kampaň proti Benešovi ........................................................................................ 26 

4.4 První vlády agrární strany ..................................................................................... 27 

4.5 Vláda „široké“ koalice, štěpení agrárnické strany ................................................ 28 

4.6 Zánik první republiky ........................................................................................... 30 

5 Den československé samostatnosti optikou Venkova ................................................. 31 

5.1 Období 1918 až 1922 ............................................................................................ 33 



 

2 
 

5.2 Období 1923 až 1927 ............................................................................................ 37 

5.3 Desáté výročí samostatnosti, rok 1928 ................................................................. 41 

5.4 Období 1929 až 1933 ............................................................................................ 43 

5.5 Období 1934 až 1937 ............................................................................................ 46 

5.6 Dvacáté výročí samostatnosti, rok 1938 ............................................................... 49 

Závěr ............................................................................................................................... 51 

Summary ......................................................................................................................... 54 

Použitá literatura ............................................................................................................. 55 

Seznam příloh ................................................................................................................. 57 

Přílohy ............................................................................................................................. 58 

  

  

  



 

3 
 

Úvod 

28. říjen patří v České republice mezi nejvýznamnější státní svátky. Prezident v tento 

den uděluje státní vyznamenání, u Národního památníku na Vítkově se koná vojenská 

přehlídka, Obecní dům v Praze uvádí tradičně Smetanovu Mou vlast. Napříč celou 

republikou pořádají města a obce své lokální oslavy. Veřejné instituce vyvěšují státní 

vlajky, nikdo se nad uvedenými ceremoniemi nepozastavuje, vše probíhá automaticky. 

Kdy se ale tento den stal pro českou společnost tak samozřejmým? Na tuto otázku hledá 

má bakalářská práce odpověď, vrací se do první republiky a hledá v ní původ 28. října 

jako národního symbolu.1 

Popularita Dne vzniku samostatného československého státu vzrostla v posledních 

letech především kvůli aférám spojeným s předáváním státního vyznamenání. Ať už šlo 

o nevhodně oblečeného, leč přesto oceněného, režiséra Roberta Sedláčka, nebo naopak 

o nevyznamenaného Jiřího Bradyho, či neúčast vysokých předních politických činitelů 

na slavnostním předávání v roce 2016, 28. říjen v české společnosti silně rezonoval. 

Mediálními kauzami pobouřená část občanů volala po hodnotách první republiky, po 

hodnotách 28. října, po hodnotách demokracie a svobody. Debaty nad „říjnovými 

hodnotami“ rozvířila v minulých letech kromě prezidenta Miloše Zemana také migrační 

krize. Podle elitních českých právníků by totiž následkem silné globalizace mohla být 

evropská kultura, česká státnost i svoboda v budoucnu v ohrožení.  Ústavní právníci se 

proto začali zabývat návrhy na změnu některých českých zákonů včetně Ústavy ČR.2  

Práci Budování 28. října jako symbolu české státnosti jsem rozdělila do tří základních 

částí. První část tvoří teoretické ukotvení pojmů stát a národnost spolu s definicí 

politických symbolů, na kterou navazuje podkapitola o dopadu národnostních symbolů 

na jednotlivce. Druhá část práce osvětluje historický kontext, v jehož rámci zmiňuji 

stěžejní dobové události, a třetí část se věnuje samotnému výzkumu. Pořadí kapitol jsem 

vůči projektu změnila. Díky detailnějšímu nahlédnutí do problematiky mi připadá 

logičtější vysvětlit nejprve teorii vztahující se k politickým symbolům, tedy i k 28. 

říjnu, a až poté zmínit jeho vývoj v historickém kontextu.  

                                                 
1 Gabriella Elgenius, Symbols of nations and nationalism: celebrating nationhood (Houndmills: Palgrave 
Macmillan, 2011). 
2 „Měnící se Evropa bude vyžadovat změnu ústavy, míní elitní právníci", iDNES.cz, 16. prosinec 2016, 
http://zpravy.idnes.cz/zmena-ustavy-spolecenske-zmeny-dn3-
/domaci.aspx?c=A161215_205844_domaci_san. 
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Jak se konstruoval 28. říjen ve smyslu české státnosti, je základní výzkumná otázka mé 

práce. Metodou kvalitativní diskursivní analýzy novinových článků deníku Venkov z let 

1918 až 1938 se pokouším odhalit původ symbolu 28. října. Objasňuji, kdy se pro 

českou společnost stal 28. říjen z hlediska demokratických hodnot tak důležitým. Deník 

Venkov jsem jako základní zdroj zvolila proto, že byl za první republiky ústředním 

listem nejsilnější politické strany - Republikánské strany zemědělského a 

malorolnického lidu, která stála do roku 1938 v čele většiny československých vlád, 

kladla velký důraz na tradiční český venkovský patriotismus a byla přímým účastníkem 

událostí 28. října 1918. Konkrétní vydání Venkova a samotné články jsem pro účel 

analýzy vybírala selektivně postupným procházením všech zářijových, říjnových a 

listopadových vydání z let 1918 až 1938. Noviny mi ve formě mikrofilmu zapůjčila 

Národní knihovna České republiky. Jako přímý podklad pro analýzu jsem volila jen ty 

stránky vydání Venkova, které obsahovaly zmínku o 28. říjnu. Celkem jsem pro 

výzkum použila 124 stran deníku Venkov. 

Analýzu jsem prováděla popisem jednotlivých článků, událostí, obrázků a autorů. 

Získané poznatky jsem dávala do vzájemných souvislostí, hledala jsem pro ně společné 

jmenovatele. Zásadní pro můj výzkum byl především počet zveřejněných informací o 

28. říjnu v daném roce, který jsem následně komparovala s lety ostatními. Pokud 

množství informací z nějakého důvodu mezi lety oscilovalo, snažila jsem se najít 

příčinu.  

Kromě deníku Venkov jsem pro svou práci jako stěžejní zdroje použila knihy od 

Zdeňka Kárníka - České země v éře první republiky, Jana Galandauera - O samostatný 

československý stát 1914-1918, Věry Olivové - Dějiny první republiky, Anthonyho 

Smithe - National Identity a článek Rogera Brubakera - „The Manichean myth: 

Rethinking the distinction between „civic“ and „ethnic“ nationalism“. Právě omezení na 

jeden primární zdroj mi umožnilo provést hlubší analýzu 28. října. Delší rozsah práce je 

zapříčiněn popisem historického kontextu, který jsem do textu umístila za účelem 

lepšího pochopení samotného výzkumu. 

Má bakalářská práce si klade za cíl být alespoň malým příspěvkem do odborné diskuze 

o národních symbolech. Vzhledem k nadčasovosti rozebíraného tématu považuji svou 

analýzu dvacetiletého vývoje 28. října za vědecky přínosnou, může sloužit jako základ 

pro další výzkumy. 
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1 Národnost, občanství jako symboly 

1.1 Národ a stát 

Abych mohla vysvětlit, jak v práci rozumím národnímu, potažmo státnímu symbolu, je 

nutné si nejprve ujasnit, co znamená národní identita. Za nezbytné považuji vzít v potaz, 

že národ nemusí tvořit jen občané státu. Rozdíl mezi druhy chápání národnosti určil 

v roce 1908 německý historik Friedrich Meineck následovně, národnost může 

charakterizovat buď příslušnost k pasivní kulturní společnosti, nebo k politicky aktivní 

společnosti vymezené státem.3 V reálných společnostech se pak často setkáváme 

s kombinací obou. Politická kultura se týká politického systému, odráží se v ní, jak je 

tento systém členy společnosti hodnocen. Definovat politickou kulturu národa znamená 

vystihnout frekvence různých druhů kognitivních, emotivních a evaluačních orientací 

vůči politickému systému obecně, vůči politickým a administrativním procesům a vůči 

sobě jako samotnému politickému aktéru.4 Národní identita v podobě státu daným 

historickým teritoriem, legální politickou autoritou, občanskou společností, rovností 

občanů, ale také určitou vzájemnou kulturou, s níž se členové státu pomocí společných 

symbolů a tradic identifikují, je typickým „západním“ modelem národa. Proti němu 

stojí čistě „etnická“ koncepce národnosti5, která je člověku přisouzena narozením a není 

možné se jí nijak, ani trvalým přesídlením do jiného státu, vzdát. 

Studiem nacionalismu se zabývá také Rogers Brubaker.  Nacionalismus na jednu stranu 

spojuje s militarismem a netolerancí, zatímco přiznává, že národnost a nacionalismus 

jsou propojeny s demokracií, sebeuznáním a legitimitou. Jakým způsobem lidé 

nacionalismus hodnotí, záleží na tom, co konkrétně si pod ním představují.6 

Nejčastějším typem klasifikace národnosti je dělení na „občanský“ a „etnický“ koncept, 

které se zakládají právě na Meineckově státní versus kulturní národnosti. Ta se 

s postupem času přeměnila do formy „západní liberální občanské“ národnosti a 

„východního neliberálního etnického“ nacionalismu, jimž je i dnes v rámci dělení 

nacionalismu mezi odborníky přikládána velká váha.7  

                                                 
3 Anthony D. Smith, National Identity (University of Nevada Press, 1991), 8. 
4 Zdenka Vajdová, „Politická kultura - teoretický koncept a výzkum“, Sociologický časopis 38, č. 3 
(1996): 340. 
5 Smith, National Identity, 11. 
6 Rogers Brubaker, „The Manichean myth: Rethinking the distinction between „civic“ and „ethnic“ 
nationalism“, 1999, 55, https://works.bepress.com/wrb/11/download/. 
7 Ibid., 56. 
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Brubaker proti tomuto vymezení ale namítá, že teorie občanské národnosti je vzhledem 

k doposud proběhnuvším politickým událostem utopií, jako vzor uvádí například 

neočekávaný odpor k Maastrichtské smlouvě nebo etnicko-politický konflikt v Belgii. 

Říká, že občanské kvality „západního“ modelu jsou nereálné a až příliš nekritické. Více 

obecné je podle něj užití „západního občanského“ a „východního etnického“ konceptu k 

vytyčení rozdílů mezi státy nebo národními hnutími.8 To se často děje z ideologických 

důvodů za účelem odlišení „legitimní občanské společnosti“ od „nelegitimního 

etnického nacionalismu“ druhého státu nebo opozice či konkurenčního hnutí. Jeden stát 

se vůči druhému v krizi vymezuje spíše jako vzor občanských práv a tolerance, jako 

inkluzivní stát pro všechny a všech svých občanů, než jako stát jedné etnické skupiny. 

„Západní“ občanský model národnosti je jakousi státní rétorikou pro získání vlastní 

legitimity ve smyslu existence.9 Přesto všechno Brubaker pokládá charakteristiku státu 

z těchto hledisek za problematickou.10  

Slabostí „etnického“ a „občanského“ konceptu z analytického pohledu je dle 

Brubakerova názoru jejich nejednoznačná pozice vůči kultuře. V těchto dvou 

rozebíraných konceptech totiž v každém existují i dvě zobrazení kultury. Ve 

„východním“ modelu národnosti je to buď čistě etnické biologické chápání kultury 

založené na společných rodových kořenech členů společnosti, nebo etnicko-kulturní 

založené na získaných sdílených hodnotách. V „západním“ konceptu je to nehistorická 

definice kultury mající kořeny v dobrovolnosti každého individuálního člena 

společnosti, nebo kultura vymezená zeširoka jako jakýsi „kolektivní podnik“.11 

Z normativního hlediska Brubaker považuje za problematickou také inkluzi a exkluzi 

„občanského“ a „etnického“ konceptu. „Občanský západní“ model je díky zahrnutí 

všech občanů státu považován za inkluzivní a „etnický východní“ model za exkluzivní, 

přičemž definice národnosti i všech forem nacionalismu mohou být zároveň inkluzivní i 

exkluzivní.  Občanství je exkluzivní například proto, že občany státu se nikdy nestávají 

všichni žadatelé bez výjimky. Lidé mohou být do institutu občanství svým způsobem 

zahrnuti a zároveň i vyloučeni.12 

                                                 
8 Ibid. 
9 Ibid., 57. 
10 Ibid., 58. 
11 Ibid., 59–61. 
12 Ibid., 64. 
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Záleží na konkrétním dobovém kontextu, která z verzí národnosti, zda „občanská“ (ve 

smyslu státního občanství), nebo „etnická“, bude představiteli státu zdůrazňována. 

Anthony Smith ve své knize National Identity jako příklad zmiňuje jakobínskou Francii, 

v té době bylo apelováno především na teritorium a občanskou společnost, zatímco 

počátkem 19. století francouzský nacionalismus upřednostňoval spíše kulturní a etnické 

pojetí národa.13 Anthony Smith dodává, že v 70. letech 20. století byla „státem jednoho 

národa/etnika“ pouhá desetina všech existujících států.14 Celkově tedy můžeme národ 

rozdělit na dvě dimenze, občansko-teritoriální a etnicko-genealogickou. Právě flexibilita 

a nadčasovost národní identity jí umožňuje existovat současně s různými politickými 

ideologiemi a hnutími, aniž by ztratila svou podstatu. 

Národní identita má za úkol plnit řadu funkcí, ať už v oblasti politiky, tak v oblasti 

socializace svých občanů, členů. Všeobecně poplatnou socializaci zajišťuje plošný 

systém vzdělávání. Vztahy mezi lidmi ale provazují až sdílené hodnoty, tradice a 

symboly - vlajky, hymny, pomníky, oslavy apod.  Občané si připomínají své společné 

kulturní dědictví v rámci sebeidentifikace a tím také posilování národní identity.15 

Jedním takovým sdíleným symbolem je pro český národ, kromě symbolů vymezených 

Ústavou, například 28. říjen. 

Od národní identity se tak plynule přesouváme ke státnosti. Její definice je podobně 

obtížná jako definice státu. Právník Jiří Hřebejk státnost označuje za „[…] subjektivní 

pocit příslušnosti k určitému státu“16. Tato sounáležitost může být přitom pociťována i 

ke státu, který v daný okamžik oficiálně neexistuje. Důležitá je idea, ať už jen k nějaké 

historické tradici státu, nikoli politická realita. Praktickým příkladem je československá 

státnost. Idea československého státu byla formována dříve, než samotné 

Československo vzniklo. A zatímco Československo již neexistuje, pojem 

československá státnost přetrvává společně s lidmi dříve v Československé republice 

                                                 
13 Smith, National Identity, 13. 
14 Ibid., 15. 
15 Ibid., 16–17. 
16 Václav Pavlíček, ed., Státnost česká a československá: tradice a kontinuita; příspěvky přednesené na 
vědecké konferenci konané ve dnech 4. - 5. 6. 1998 v Zahrádkách, Vyd. 1, Acta Universitatis Carolinae 
Iuridica (Praha: Karolinum, 1999), 58. 
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narozenými.17 Oproti státnosti je daleko snazším pojmem formální státní občanství, 

jelikož to vymezuje přímo Ústava.18 

1.2 Politické symboly 

Politické symboly jsou definovány jako sociálně kulturní fenomény, které mohou být 

tříděny do mnoha kategorií podle účelu prováděné klasifikace. Ten se odvíjí od 

zkoumaného tématu, přičemž v politologii bývají symboly nejčastěji rozebírány 

z hlediska politické moci. Politika totiž symbolům přisuzuje leckdy odlišný význam, 

než mají ze své tradiční podstaty (např. symbol svastiky). Zvláštním druhem politických 

symbolů ve smyslu politické síly jsou pak slavnostní ceremoniály, politika je zkoumá 

například z pozice vztahu k politickým institucím či etnickým skupinám.19 Veřejné 

slavnosti mají za úkol uchovat vzpomínky, podporovat jednotu občanů, věrnost ústavě, 

národu a zákonům.20  

Kulturně specifické symboly formované historií jsou, jak bylo naznačeno v předchozí 

kapitole, důležitou součástí ustavování národní identity. Historie hraje v symbolice 

zásadní roli hlavně tehdy, je-li nutné mobilizovat společnost pro účely nové politiky. 

Výhodně zvolená historická souvislost totiž onu novou praxi politiky v očích občanů 

obhajuje.21 „Symboly politiku samy vyjadřují.“22 Výhodou nesmrtelných symbolů je 

jejich do určité míry variabilní význam, ten si samotní tlumočníci symbolů (politici, 

aktivisté atd.) mohou relativně libovolně podle potřeby pozměňovat.23  

Význam symbolů bývá v politice mnohdy podceňován, protože lidé politiku chápou 

jako ryze racionální disciplínu. Tak tomu ale v praxi není.24 Antropolog David I. 

Kerzter tvrdí, že členy moderní společnosti paradoxně ovlivňují spíše mýty než 

racionální kalkulace. Společnost podle jeho názoru naplňují politické rituály, symboly, 

                                                 
17 Ibid. 
18 „Ústava České republiky“, viděno 13. únor 2017, http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html. 
19 Abner Cohen, „Political Symbolism“, Annual Review of Anthropology 8 (1979): 90–91. 
20 George Tsai, „The Morality of State Symbolic Power", ed. Margaret Dancy, Victoria Costa, a Joshua 
Gert, Social Theory and Practice 42, č. 2 (2016): 322, doi:10.5840/soctheorpract201642218. 
21 James H. Liu, Chris G. Sibley, a Li-Li Huang, „History Matters: Effects of Culture-specific Symbols on 
Political Attitudes and Intergroup Relations", Political Psychology 35, č. 1 (únor 2014): 58, 
doi:10.1111/pops.12027. 
22 Vjeran Pavlakovic, „Croatia, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, and 
General Gotovina as a Political Symbol“, Europe-Asia Studies 62, č. 10 (prosinec 2010): 1709, 
doi:10.1080/09668136.2010.522426. 
23 Liu, Sibley, a Huang, „History Matters“, 58. 
24 Ladislav Holý, Malý český člověk a skvělý český národ: národní identita a postkomunistická 
transformace společnosti (Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010), 10. 
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emoce, nehledě na to, o jaký systém se jedná, zda demokracii s volným trhem nebo 

totalitní režim se státně řízenou ekonomikou.25 

Důležitost politických symbolů pramenících z národní identity je patrná především 

v obdobích formování států nebo v obdobích krizí. Proto i 28. říjen 1918 hraje 

z hlediska symboliky neopomenutelnou roli. Silný význam mají symboly také v době 

získání, popřípadě znovuzískání, nezávislosti národa a to obzvlášť, potlačoval-li minulý 

režim v rámci udržení své mocenské pozice pro ovládaný národ jinak přirozené 

symboly. Totalitní režimy některé symboly samozřejmě také využívaly, jenže často s 

výrazně pozměněným obsahem.26 Právě významové úskalí dávalo, a stále dává, 

symbolům napříč dějinami tak velkou moc. 

1.3 Symbolická nadvláda 

Mocenské vztahy a symbolismus jsou součástí všech sociálních vztahů.27 To dokazuje i 

Pierre Bourdieu, který sice symbolismus aplikuje jako symbolické násilí mužů na 

ženách, přesto ale o symbolech formuluje i obecně uplatnitelné teorie. Symbolismus, 

podle jeho slov, není možné chápat jen jako myšlenky bez reálného dopadu, naopak, 

symboly mají za následek i skutečné fyzické jednání. Pojem „symbolický“ se nerovná 

opaku reálného.28 Symbolická nadvláda není logicky, racionálně rozpoznatelná, funguje 

pomocí vzorců vnějšího jednání a vnímání, které společně, nezávisle na vědomí a vůli, 

tvoří teprve poznání, to vše se děje de facto nevědomě. Symbolická síla působí až 

jakousi kouzelnou mocí.29 Pouhé procitnutí a vůle sama tuto moc nepřekoná, jelikož 

účinky symbolického násilí vytváří v jedinci trvalé dispozice, jimž se těžko brání.30 

„Symbolická moc se může uplatňovat jedině za přispění těch, kdo jsou jejím předmětem 

a kdo ji snášejí právě proto, že ji spoluvytvářejí.“31 Způsob, jakým poznáváme svět a 

následně jednáme, nám určuje společnost tím, že v nás vytváří trvalé dispozice a 

struktury uvažování. Základem symbolického násilí není oklamané vědomí, které by 

stačilo osvítit a tím jej vymanit z područí symbolismu, nýbrž dispozice vsugerované a 

                                                 
25 Pavlakovic, „Croatia, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, and General 
Gotovina as a Political Symbol“, 1709. 
26 Ibid. 
27 Cohen, „Political Symbolism“, 91. 
28 Pierre Bourdieu, Nadvláda mužů (Praha: Karolinum, 2000), 34. 
29 Ibid., 37. 
30 Ibid., 38. 
31 Ibid., 39. 
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stvořené symbolickou nadvládou. Vztah spolupráce mezi vládci a ovládanými tak může 

zničit jedině zásadní změna sociálních podmínek existence.32  

George Tsai ve svém článku „The Morality of State Symbolic Power“ dokonce tvrdí, že 

užívání politických symbolů liberálními státy by mělo být legislativně speciálně 

ukotveno, protože schopnost a hlavně moc státu zmobilizovat své symbolické zdroje je 

stejně důležitá jako stimulace ekonomických pobídek nebo používání donucovacích 

prostředků. Státem podporované symboly - vlajky, hymny, sochy, svátky, oslavy i třeba 

názvy ulic - jsou součástí každého všedního dne občana, snadno se tak zapomíná na 

jejich skutečný rozměr.33 

Ve většině svobodných států neexistují restrikce, které by politické názvy „věcí“ 

vymezovaly, ačkoli názvy ulic jsou z politického hlediska zcela jasně signifikantní. 

Z praktického hlediska si toho je vědoma například Čína, kde vládnoucí komunistická 

strana během konce studené války zakázala ty názvy ulic a míst, které „pošlapávaly její 

státní suverenitu a národní důstojnost“.34 

1.4 Aplikace politických symbolů 

Všechny doposud zmíněné politické symboly obsahují politický kontext 

zprostředkovaný státem, mají vyjadřovat nějaké politické resumé35, zastávat roli 

prostředníka mezi společností a státníky, což oceňují, na rozdíl od filozofů, především 

historici a sociální vědci. Politolog Benedict Anderson říká, že politiku udržují 

pohromadě právě symboly (jako muzea nebo pomníky). Slavnostní ceremoniály, sochy, 

názvy ulic apod. (takzvaný státem podporovaný nacionalismus) údajně pomáhají 

definovat veřejnou sféru nového režimu.36 Jsou-li nějaké politické symboly společností 

ignorovány, není to jejich neschopnost, ale naopak účinnost, symbolem národnosti totiž 

podle Andersona není „vzrušeně se třepetající vlajka, ale vlajka visící bez povšimnutí 

na veřejné budově“37. 

Praktické umístění a uplatnění symbolů je klíčové. Symboly mohou být užívány 

k ovlivňování, formování a kontrolování občanských hodnot, věrnosti a poslušnosti. 
                                                 
32 Ibid., 39–40. 
33 Tsai, „The Morality of State Symbolic Power“, 319–20. 
34 Ibid., 320. 
35 Ibid., 321. 
36 Ibid., 322. 
37 Ibid. 
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Protože je dopad symbolů na psychiku člověka často pro jedince nevědomý, snadno lze 

v rámci budování těchto hodnot symboly „přehlédnout“. Použití symbolů, např. 

zbudování pamětní sochy nebo zavedení státního svátku, se odvíjí od aktuálního 

politického motivu, čili je empirickou záležitostí. Může být pro vlastní občany 

způsobem, jak vyjádřit sebe sama skrze stát, a to například vyznamenáním za 

společensky důležitý čin nebo připomenutím významné události, anebo na druhou 

stranu cestou, jak kolektiv rozklížit, a to například připomenutí nějaké tragické, 

historicky neslavné události. Oba tyto způsoby mohou nakonec vést k posílení určité 

politiky společnosti.38 

Symbolikou ve veřejném prostoru se zabývá Marek Nekula. Ve svém článku se snaží 

popsat, jak národní ideologie proměňuje ulice měst a jak na to reagují občané. Položení 

základního kamene pomníku je podobně jako slavnostní odhalení nebo pomník sám 

také symbolem. Pokud ke slavnostnímu odhalení nedojde, jedná se o úmysl symbol 

oslabit.39 Význam veřejných symbolů není konstantní, proměňuje se v čase podle toho, 

jaké události se zrovna kolem symbolu dějí. Umisťování národních symbolů do center 

obcí je vícegenerační záležitostí. Zatímco se některé symboly budují, jiné se bourají, 

pomalu se tak přelévá smysl symbolu z jedné strany na druhou. Typickým příkladem 

takové pozměněné symboliky je pomník Jana Žižky na Vítkově, ten měl být původně 

zbudován v roce 1882 z národoveckých pohnutek, plány na výstavbu byly ale 

dokončeny až v roce 1914, čímž došlo ke zpoždění celé stavby, protože realizaci zdržela 

první a pak hned druhá světová válka. Nakonec pomník v padesátých letech dvacátého 

století dostal vlivem stalinismu zcela jiný smysl.40 Největší ideovou proměnu 

zaznamenal památník po smrti Klementa Gottwalda 14. března 1953, jelikož se 

sekretariát ÚV KŠC rozhodl uchovat v sálu památníku Gottwaldovy mumifikované 

ostatky.41 

V pozadí politických symbolů je dobré zmínit ještě společnou kulturu tvořenou 

systémem myšlenek a názorů jejích přívrženců. Tento systém představují sdílené 

symboly, s jejichž pomocí si lidé „[…] navzájem sdělují světový názor, hodnotové 

                                                 
38 Ibid., 323. 
39 Marek Nekula, „Národní symbolika ve veřejném prostoru“, in Ročenka textů zahraničních profesorů 
(Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta: Togga, 2009), 357–59. 
40 Ibid. 
41 „Národní památník na Vítkově - Národní muzeum“, viděno 16. květen 2017, http://www.nm.cz/Hlavni-
strana/Navstivte-nas/Narodni-pamatnik-na-Vitkove.html. 
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orientace a světové konstanty.“42. Politika se odráží od chování konkrétní společnosti. 

Nepolitické kulturní fenomény mají ve formování politiky nenahraditelnou moc, neboť 

chování politiků je vlastně praktickým užíváním různých symbolů tak, aby jejich 

sdělením veřejnost dobře porozuměla43, to již ostatně bylo řečeno. Symbolické vnímání 

politiky ale není jedinou cestou, jak na politiku nahlížet, někteří antropologové politiku 

chápou také jako snahu zájmových skupin o ekonomickou sílu a moc.44 Tento 

materialistický způsob nicméně v práci využit není. 

1.4.1 Symbolická komunikace 

Komunikace pomocí symbolů, které se mohou lišit společnost od společnosti, je jedna 

z výjimečností lidstva.45 Norbert Elias ve své knize The Symbol Theory přirovnává 

symboliku k mapám měst. Plánek města je podle něj symbolickou náhražkou za 

realitu.46 Lidé musejí být schopni vzdálit sebe sama od reality, aby nejen vytvořili, ale i 

uměli takovou mapu používat.  

Zamyslíme-li se nad jakýmkoli slovem, dostaneme podle Eliase symbol, na jehož 

základě bylo ono slovo/jméno stanoveno. Potřeba pojmenování věcí se nevztahuje jen 

na nezvyklé objekty. Ty nejběžnější předměty jako schody nebo jízdní kolo potřebují 

dle Eliase svou standardizovanou symbolickou reprezentaci, pokud o nich chceme 

hovořit. Cokoli, co není symbolicky reprezentováno v jazyce určité komunity, nemůže 

být pro její členy známé, protože o tom nemohou mluvit. To se netýká jen jednotlivých 

slov, ale celých vět v myšlení všeobecně.47 Existence samotného symbolu pro získání 

moci nestačí, je nutné o symbolu hovořit a umět jej pojmenovat. 

2 Vliv politických symbolů na jednotlivce 

2.1 Kolektivní paměť 

V souvislosti s politickými symboly, jakými jsou státní svátky, je nutné si pro 

pochopení mé práce definovat také systém uchovávání vzpomínek. Paměť je pojem 

procházející napříč mnoha přírodními i společenskými vědami. Z hlediska této 

                                                 
42 Holý, Malý český člověk a skvělý český národ, 10. 
43 Ibid., 11. 
44 Ibid., 10. 
45 Norbert Elias, The Symbol Theory, Reprint, Theory, Culture & Society (London: Sage, 1995), 4. 
46 Ibid., 1–2. 
47 Ibid., 3. 
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bakalářské práce lze paměť definovat jako schopnost ukládat si jednotlivé historické 

děje a zároveň i možnost si je časem vybavit. S pamětí je samozřejmě spojeno i 

zapomínání, jeho míra však lze ovlivnit vhodným připomínáním - například pomocí 

symbolů. Historik Le Goff rozděluje historický vývoj nahlížení na paměť do několika 

etap, z nichž je pro mou práci nejdůležitější poslední pátá etapa - takzvaný zvýšený 

zájem o paměť typický pro současnost. Tento zájem se začal zintenzivňovat 

v sedmdesátých letech dvacátého století, kdy si vědci po delší době ve spojení 

s dějinami uvědomili, že se mění generace a umírají pamětníci a lze tak snadno do 

budoucna zapomenout na hrůznou historii, kterou první polovina právě dvacátého 

století přinesla.48  

Minulost, již si lidé pamatují, nikdy nebývá „čistá“, vždy je ovlivněna konkrétním 

dobovým kontextem, z jehož hlediska se na vzpomínky nazírá. Aby byl obraz minulých 

událostí v lidské paměti uchován, musí být pokaždé oživován podle aktuálních potřeb té 

či oné společenské entity. Prováděné reformy ve společnosti by měly být vždy 

legitimizovány nějakými událostmi z minulosti, historická zkušenost by měla určitým 

způsobem stvrdit nově nastávající změny.49 Jak bylo stanoveno v předešlých kapitolách, 

národy si připomínají svou minulost za účelem tvoření budoucnosti, z tohoto důvodu 

hraje v rámci historie důležitou roli nikoli paměť individuální, ale především paměť 

kolektivní, právě ta je zásadní pro tvorbu národní identity. Pokud sdílená paměť chybí, 

může to pro danou společnost znamenat určitou dysfunkci.50  

2.2 Historické vědomí 

Kromě kolektivní a individuální paměti musím také zmínit faktické povědomí o historii. 

Každý z nás má k minulosti jiný vztah a každý o ní jinak smýšlí. Historické vědomí je 

podle Petra Seixase individuální a současně i kolektivní porozumění minulosti, které 

ovlivňuje společná kultura.51 Pro historické vědomí je důležité pochopit z hlediska 

historie přítomnost, ale zároveň i budoucnost. Celý tento fenomén má dvě roviny, buď 

zaprvé vědomostní historické vědomí jako čistá znalost dějin, nebo zadruhé obecné 

                                                 
48 Jacques Le Goff, Paměť a dějiny (Praha: Argo, 2007), 70–71. 
49 Nicolas Maslowski et al., Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám, roč. Vydání první (Praha: 
Karolinum, 2014), 8. 
50 Le Goff, Paměť a dějiny, 69. 
51 Peter Seixas, ed., Theorizing Historical Consciousness (University of Toronto Press, 2004), 10. 
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povědomí o dějinách, jenž ovlivňuje konkrétní doba, a proto se jeho charakter může 

měnit.52 

Šubrt a Vinopal ve svém článku „K otázce historického vědomí obyvatel České 

republiky“, z kterého v této kapitole vycházím, pokládají historické vědomí za soubor 

znalostí, dojmů a představ o minulosti a zároveň za vědomí určitých souvislostí mezi 

minulostí, přítomností a budoucností. Což dohromady formuje lidské postoje 

vůči současnosti. Historické vědomí ovlivňuje řada aspektů: historická zkušenost 

(osobní nebo zprostředkovaná), státní ideologie využívající historii ke své legitimitě, 

faktické vědomosti a již výše definovaná kolektivní paměť.53 

Podle výzkumu Aktér54 z roku 2009 se v České republice o historii „velmi mnoho“ 

zajímají jen 4 procenta obyvatel, zatímco skoro 20 procent občanů se o historii nezajímá 

vůbec. Vědci poukazují na to, že zájem o dějiny mají spíše lidé s vysokoškolským 

vzděláním, z vyšší střední třídy a praktikující věřící a to především o historii českou.55 

Definici, že význam přisuzovaný konkrétním historickým událostem se mění společně s 

dobovými ideály, potvrzují ve svém článku i Šubrt s Vinopalem56. Po konci druhé 

světové války adorovali českoslovenští občané především husitství jako období 

hrdinství a odhodlání bít se za národní zájmy, v roce 1968 si připomínali hlavně první 

republiku s jejími hodnotami svobodné demokratické společnosti a po roce 1989 přišla 

na řadu myšlenka ideálů evropské integrace a s ní důraz na široké evropanství Karla 

IV.57  

Účastníci výzkumu Aktér odpovídali také na otázku, zda český národ zažil v minulosti 

více proher, nebo výher? Většina se přiklonila k prohrám, podle dotazovaných byli totiž 

Češi jako malý národ v historii často vystaveni mocenským nárokům jiných zemí. Ti, 

kteří zvolili možnost výher, svou odpověď opírali o argument, že jako národ stále 

existujeme, a to pokládají za vítězství.58 

                                                 
52 Šubrt Jiří a Vinopal Jiří, „K otázce historického vědomí obyvatel České republiky“ 2010, č. 1 (b.r.): 9, 
http://cvvm.soc.cas.cz/2010-1/k-otazce-historickeho-vedomi-obyvatel-ceske-republiky. 
53 Ibid. 
54 „Aktér 2009“ je jedna z etap týmového projektu „Aktéři, rizika a důvěra ve společnosti“, který je 
součástí výzkumného záměru FSV a FF UK „Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika“ 
55 Šubrt Jiří a Vinopal Jiří, „K otázce historického vědomí obyvatel České republiky“, 10. 
56 Ibid., 13. 
57 Ibid., 12. 
58 Ibid., 13. 
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Vztah Čechů k historii se odvíjí od jejich vzdělání, ale také od jejich pocitu hrdosti na 

vlastní zem. Hrdost občanů na vlastní stát lze rozpoznat pomocí oblíbenosti a 

důležitosti, kterou přisuzují jednotlivým státním svátkům. Celkem 57 procent Čechů je 

na minulost hrdých, 36 procent hrdost necítí a 7 procent neví. Více hrdí na naše dějiny 

jsou pak vysokoškoláci a lidé starší šedesáti let, přičemž svou hrdost vztahují spíše 

k minulosti než přítomnosti. 57 procent občanů je hrdých na minulost, zatímco na 

přítomnost jen 21 procent. Státní svátky všeobecně považuje za důležité 78 procent 

občanů, to vyvrací tvrzení, že mladí lidé berou svátky jen jako den volna, naopak, 

většina se zajímá a pokládá za důležitý hlavně jejich význam.59  Dějiny hrají pro Čechy 

důležitou roli a většina na jejich připomínání stále trvá. Politické symboly, konkrétně 

svátky, tak mají naději se v historickém vědomí lidí udržet. 

2.3 Státní svátky 

„Slavením se k něčemu přihlašujeme, činíme jeho slávu slávou a chválou svou, a tím 

říkáme, čím jsme nebo bychom chtěli být. Státními svátky to o sobě říká stát.“60 Zákon o 

státních svátcích České republiky vymezuje celkem sedm státních svátků: Den obnovy 

samostatného českého státu, Den osvobození, Den slovanských věrozvěstů Cyrila a 

Metoděje, Den upálení mistra Jana Husa, Den české státnosti, Den vzniku samostatného 

československého státu a Den boje za svobodu a demokracii.61 Všechny tyto svátky 

kladou důraz na národní identitu. A to z hlediska jak „západní občanské“ koncepce, tak 

„východní etnické“. Připomínají stát z jeho formální roviny - teritoria, hranic, tak i 

z roviny tradic, společné kultury a historie svých občanů.  

2.3.1 28. říjen jako státní svátek 

Za první republiky platil 28. říjen, dnešní Den vzniku samostatného československého 

státu, za den pracovního klidu. Státním svátkem se stal zákonem z 14. října 1919.  Po 

celé zemi se nikde nesmělo pracovat. Zákaz práce byl v těchto dnech brán velmi vážně, 

nebylo proto nijak neobvyklé dostat za jeho porušení pokutu, jejíž maximální výše byla 

stanovena na 10.000 korun, popřípadě provinilci hrozilo vězení na dobu jednoho 

                                                 
59 Ibid., 16. 
60 Dušan Třeštík, Češi : jejich národ, stát, dějiny a pravdy v transformaci: texty z let 1991-1998 (Brno: 
Doplněk, 1999), 153. 
61 MPSV ČR, „MPSV.CZ: Zákon č. 245/2000 Sb. ze dne 29. června 2000", Text, Právní předpisy, viděno 
8. květen 2017, http://www.mpsv.cz/cs/75. 
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měsíce.62 Atmosféra 28. října byla plošně velmi důstojná, konaly se vojenské a sokolské 

přehlídky, pietní vzpomínkové akce na počest legionářů a padlých ve válce. Ve školách 

se v předvečer 28. října konaly akademie. Svátek slavili logicky hlavně Češi, německá 

menšina jej akceptovala.63  

V roce 1938 Syrového vláda oslavy kvůli mnichovské dohodě zakázala, přestože se 

jednalo o dvacetileté výročí, jehož připomenutí bylo připravováno už od roku 1937. 28. 

říjen 1938 se najednou proměnil v obyčejný pracovní den. V době okupace nacisté 

veškeré říjnové oslavy zakázali. Komunisté svátek sice po válce obnovili, ale 

zanedlouho jej přejmenovali na Den znárodnění, ačkoli samotné znárodnění proběhlo 

24. října 1945. K původní tradici se komunistický režim vrátil až v osmdesátých letech 

dvacátého století.64 Po revoluci začal 28. říjen platit znovu za svátek demokracie, na 

jehož počest prezident uděluje státní vyznamenání, a jsou pořádány vojenské přehlídky. 

Někteří jeho odpůrci ale argumentují, že oslavuje de facto zaniklý stát a jeho důležitost 

proto není tak veliká.  

28. říjen je součástí české potažmo československé společnosti dlouhá léta. Jeho 

význam posílila především doba komunismu, kdy na něj lidé vzpomínali jako na 

symbol ideálů svobody a demokracie65, jak ostatně deklarují Šubrt a Vinopal ve svém 

článku zmíněném v předešlých částech kapitoly. 

3 Vznik Československé republiky 

3.1 Předválečná situace 

Vytvoření vlastního státu je pro každý národ z hlediska dějinného vývoje zásadní. 

Vznikem státu se národu otevírají nové politické a hospodářské podmínky pro jeho další 

budoucí rozvoj. Myšlenka sjednocené Evropy pod Habsburskou nadvládu byla 

v šestnáctém století především reakcí na hrozící turecké nebezpečí.66 Idea sama byla 

pokroková a ryze integrační, jenomže habsburská říše se skutečně moderním státem 

                                                 
62 „Národní shromáždění RČS 1920-1925, PS, tisk 5061“, Společná česko-slovenská digitální 
parlamentní knihovna, viděno 8. květen 2017, http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/tisky/t5061_00.htm. 
63 Česká televize, „Osudy 28. října“, ČT24, viděno 8. květen 2017, 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/archiv/1435309-osudy-28-rijna. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Jan Galandauer, O samostatný československý stát 1914-1918 (Praha: Státní pedagogické nakl., 1992), 
7. 
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navzdory pokrokům během průmyslové revoluce nikdy nestala. Vždy v ní převažovaly 

zájmy dynastie, nikoli společná politika všech jejích národů. Habsburci tak nebyli 

panovníky jednoho společného, ale hned několika rozdílných národů. Nevyřešená 

národnostní otázka se později pro Rakousko-Uhersko stala klíčovou.67 

Podle Jana Galandauera znamenalo devatenácté století pro český národ díky národnímu 

obrození nejen kulturní, ale i ekonomický rozmach. Od osmdesátých let devatenáctého 

století patřila česká společnost dokonce k úspěšnějším středoevropským národům.68 

Nebylo pochyb, že se obyvatelé českých zemí stali moderním evropským národem 

schopným bojovat za svá práva na státní moc a postavení.69 V čem ale české země 

zaostávaly, byla úspěšná politická reprezentace a vize na založení vlastního státu. 

Rakousko-uherským vyrovnání v roce 1867 získali navrch v rámci mocnářství hlavně 

Němci společně s Maďary. Ačkoli k sobě Slováci a Češi měli blízko, plán na společný 

vlastní stát před válkou nevznikl.70 Známý český novinář devatenáctého století Gustav 

Eim doporučoval posunout emancipaci českého národa uvnitř rakouské říše na dobu, až 

bude český nacionalismus dostatečně silný, aby se vyrovnal pozici Německa a 

prosazení větší míry autonomie netrvalo zbytečně dlouho.71  

Před vypuknutím války pracovali Slováci na panslovanském plánu přiblížit se Rusku a 

Češi toužili po postavení podobném Uhrám uvnitř habsburské říše.72 Hlavní 

představitelé české politiky pracovali zároveň na vydobytí pozice v Předlitavsku. O 

možném odtržení od monarchie se příliš nediskutovalo, ne snad proto, že by obyčejní 

lidé bezmezně milovali císaře, ale nedokázali si tak snadno představit žít jinak. Snaha 

uskutečnit česko-německé vyrovnání a nabýt tak rovných práv alespoň v českých 

zemích zůstala bez výsledku, přestože absence dohody mezi Čechy a Němci silně 

destabilizovala řadu předlitavských vlád.73 Politici obou národů začali vnímat otázku 

samostatného státu mimo dosavadní rámec monarchie prvně po začátku války.74  

                                                 
67 Ibid. 
68 Ibid., 7–8. 
69 Zdeněk Kárník, České zemĕ v éře První republiky: (1918-1938) (Praha: Nakladatelství Libri, 2003), 17. 
70 Galandauer, O samostatný československý stát 1914-1918, 8. 
71 Jaroslav Pánek, ed., Idea českého státu v proměnách staletí: fakta, úvahy, souvislosti, Vyd. 1, 4 (Praha: 
Nakl. Lidové Noviny, 2008), 144. 
72 Galandauer, O samostatný československý stát 1914-1918, 9. 
73 Kárník, České zemĕ v éře První republiky, 18. 
74 Galandauer, O samostatný československý stát 1914-1918, 9. 



 

18 
 

3.2 Po vypuknutí války 

Válku svým postojem k Srbsku způsobilo Rakousko-Uhersko spolu s Německem. 

Zájem na světovém konfliktu neměl téměř nikdo, až na Německo, které chtělo změnu 

mocenského rozložení sil v Evropě.75 Snažilo se oslabit Velkou Británii a upevnit 

hranice s Francií s cílem dosáhnout tzv. Mittleeuropy zahrnující i Rakousko-Uhersko. 

Habsburci doufali, že by válka mohla vyřešit dlouholetou národnostní krizi uvnitř 

monarchie. Velká Británie se spojila s Francií za účelem porazit především Německo a 

to pomocí, původně neplánovaného, zvláštního míru uzavřeného s Rakouskem-

Uherskem, který by mohl zabránit Německu v další expanzi na Balkán a do Asie.76 

Po začátku války zaujali čeští politici vyčkávací strategii, přičemž někteří z nich byli 

více aktivní, jiní spíše pasivní. Aktivisté se chtěli přidat na stranu Rakouska-Uherska, 

v kterém viděli záruku bezpečí a jisté budoucnosti, počítali s tím, že monarchie válku 

vyhraje. Naproti tomu pasivní politici věřili v rakouskou prohru, a varovali proto před 

jakoukoli promonarchistickou podporou.77 Počátek války vypadal, že Dohoda brzy 

zvítězí, jenomže rok 1915 zaznamenal ve válečném vývoji obrat. Sebevědomější 

Rakousko-Uhersko začalo zatýkat protimonarchistické aktivisty.78 České země přestaly 

svou pozici „s a v rámci“ Rakouska řešit. Čeští a rakouští Němci začínali mít 

velkoněmecké naděje a nechtěli s Čechy jakkoli jednat, jejich cílem bylo vnutit jim své 

vlastní „vyrovnání“. Začalo tedy ilegální pronásledování politicky aktivních i 

neaktivních Čechů.79 Rakouská vojenská garnitura podlehla mínění německých 

nacionalistů, že český národ uvažuje protistátně. Symboly české kultury a jazyk 

zažívaly perzekuci. „Bylo nařízeno odstranit desku zasazenou na Staroměstské radnici 

na počest popravy stavovských rebelů v roce 1621, byl zakázán prodej sirek 

v krabičkách s vyobrazením českých korunovačních klenotů a se znaky Koruny české, 

z knih a časopisů byla vylučována každá zmínka o husitství atd.“80   

Na jaře 1916 mělo dojít ze strany rakouských Němců k „vyřešení“ české situace, a to 

rozdělením na české země s němčinou a češtinou jako úředními jazyky a německé země 

                                                 
75 Kárník, České země v éře První republiky, 19. 
76 Galandauer, O samostatný československý stát 1914-1918, 10–11. 
77 Ibid., 66. 
78 Ibid., 63. 
79 Kárník, České zemĕ v éře První republiky, 19. 
80 Galandauer, O samostatný československý stát 1914-1918, 12. 
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s úředním jazykem němčinou.81 Jednalo se o plán, jak zničit česká státní práva a 

germanizovat obyvatele. Monarchie přestala své národy bránit před německých tlakem. 

S další politikou v rámci Rakouska-Uherska už Češi nemohli počítat.82  

Češi ani Slováci válku nechtěli, nikdo z nich neprožíval válečné nacionální nadšení, báli 

se o svou existenci. Válka se začala vydávat za boj germánství proti slovanství. Češi a 

Slováci se v rámci Rakouska-Uherska stali de facto nepřáteli.83 Česká veřejnost byla 

německým tlakem nucena k protirakouským postojům, a to se odrazilo i v armádě. Čeští 

vojáci při odchodu na frontu zpívali protistátní písně, lidé na ulicích je přemlouvali, aby 

nestříleli na Rusy. Rakouští generálové si stěžovali na poslušnost svých mužů. Celá 

situace více a více eskalovala v tvorbu domácího i zahraničního odboje.84 

Tomáš Garrigue Masaryk, profesor pražské univerzity a poslanec říšské rady, začal díky 

své emigraci organizovat v roce 1914 protirakouský zahraniční odboj, neboť český 

národ podle něj ztratil v habsburské říši jakoukoli perspektivu.85 Masaryk sám 

reprezentoval stranu realistickou, do odboje chtěl ale přivést i další strany. Založil 

Český komitét zahraniční, který své první prohlášení učinil 14. listopadu 1915. Toto 

prohlášení hovořilo o myšlence československého státu a Rakousko-Uhersko 

označovalo za nástroj německé rozpínavosti. Doma Komitétu jako spojka sloužila 

odbojová politická organizace Maffie.86  

Projekt samostatného Československa zahrnoval historické české země a „slovenské 

kraje uherské“. Zahraničním partnerem se mělo stát Rusko a formálně měl společný stát 

Čechů a Slováků být konstituční monarchií.87 Změnu přinesl až konec ruského carismu 

v únoru 1917, kdy se Masaryk rozhodl pro republiku.88 Přes všechny odbojové 

zahraniční snahy zaslal ještě na začátku roku 1917 Český svaz poslanců dopis 

rakousko-uherskému ministrovi zahraničí, v němž vyjadřoval monarchii pokoru a 

loajalitu. Sdělení bylo údajně důsledkem zastrašení českých politiků navzdory 

Masarykově zahraniční akci.89 

                                                 
81 Kárník, České zemĕ v éře První republiky, 20–21. 
82 Ibid., 21. 
83 Galandauer, O samostatný československý stát 1914-1918, 11. 
84 Ibid., 14–15. 
85 Ibid., 16. 
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V roce 1916 vznikla Národní rada československá, vrcholný orgán odboje, jehož 

základním konceptem se stal čechoslovakismus, který bral navzdory odlišným jazykům 

Čechy a Slováky jako příslušníky jednoho národa. Hlavním smyslem bylo deklarovat 

představitelům Dohody, že plánovaný československý stát má většinu obyvatel jedné 

národnosti. Pokud by tzv. čechoslovakismus nevznikl, bylo by ve státě padesát procent 

Čechů a Slováků by bylo nakonec méně než Němců. Ne všichni krajané ale s touto 

ideou souhlasili.90 Diplomatická jednání k přesvědčení zahraničí o vzniku 

Československa však nestačila. Československá národní rada se proto rozhodla 

demonstrovat svou suverenitu pomocí vlastního vojska.91 Československé legie měly 

v období největší slávy více než padesát tisíc mužů92 a staly se hlavním prostředkem 

k zobrazení touhy národa po vlastním státě.93   

8. ledna 1918 předznamenalo národům habsburského mocnářství územní autonomii ze 

strany Dohody tzv. čtrnáct bodů prezidenta Woodrowa Wilsona. Původní plán získat 

pro národy monarchie autonomii byl ale přehodnocen, Dohoda se rozhodla podunajské 

soustátí rozpustit. K plánu zničit nepřátelské státy a připustit sebeurčení jejich 

nástupnických států se, navzdory chaosu vzniklému bolševickou revolucí, kdy Rusko 

opakovaně jednalo s Ústředními mocnostmi o separátním míru (který nakonec v březnu 

1918 jako brestlitevský mír i uzavřelo), přidali ve finále rovněž sověti.94 Německo-

bolševický mír nicméně válečnou náladu zostřil, dal Německu šanci k ofenzívě. Až 

v srpnu 1918 došlo znovu k obratu ve prospěch Dohody, která tím ztratila jakoukoli 

důvěru v předválečné uspořádání Evropy.95 

Konec roku 1917 znamenal pro obyvatele českých zemí také eskalaci vztahů 

s Rakouskem-Uherskem. Jednání o exkluzivním míru Ruska s Mocnostmi vyvolalo 

vlnu nepokojů uvnitř všech států monarchie, protože jim byla během těchto jednání 

zamítnuta účast. 6. ledna 1918 se v Obecním domě v Praze konala protestní akce, při 

níž čeští poslanci říšské rady i českého, moravského a slezského zemského sněmu 

                                                 
90 Ibid., 19–21. 
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vytvořili takzvanou Tříkrálovou deklaraci. Formulovali v ní nárok na vytvoření 

samostatných národů nezávisle na válečném výsledku Rakouska-Uherska.96 

Pád Ústředních mocností předznamenalo už léto 1918, po dvou neúspěšných 

německých ofenzívách, do kterých Němci vkládali veškeré své naděje na vítězství, se 

zhroutila i rakouská fronta. Jednotlivé porážky Německa a Rakouska-Uherska způsobily 

vnitřní krizi obou států. Česká politická scéna začala být aktivnější.97  

Prvním opravdovým krokem k samostatnosti Československa se stalo v červnu 1918 

francouzské uznání Československé národní rady za základ budoucí československé 

vlády, po kterém v srpnu následovalo uznání britské. Ve stejné době byly za armádu 

oficiálně označeny také legie. 26 června 1918 napsal Masaryk americkému ministrovi 

zahraničí, aby USA změnily prohlášení prezidenta Wilsona z ledna 1918, protože 

národům mocnářství autonomie nestačila. V září potvrdily Československou národní 

radu jako vládu Československa i Spojené státy americké. 26. září došlo k ustavení 

prozatímní československé vlády v čele s Masarykem, Benešem jako ministrem 

zahraničí a Štefánikem, ministrem vojenství.98  

Probíhající rozpad Rakouska-Uherska přiměl v červenci 1918 české politiky k vytvoření 

kolektivního orgánu - představitele československých občanů. Jednalo se o Národní 

výbor, který byl zorganizován jako jakási stínová vláda. Zbudování Národního výboru 

sloužilo k brzdění případných sociálních nepokojů, které by po konci války mohly 

z všeobecného zmatku nastat. Výbor byl připraven ujmout se v zemi vlády, jeho 

členové byli vybráni podle výsledků posledních voleb v roce 1911. Předsedou se stal 

Karel Kramář, místopředsedy Antonín Švehla a Václav Klofáč, jednatelem František 

Soukup. Ve Výboru absentoval ale jakýkoli slovenský politik. První schůze nového 

Národního výboru se uskutečnila v Obecním domě v Praze. Zástupci tehdy vydaly 

prohlášení, že domácí odboj vidí situaci stejně jako odboj zahraniční a souhlasí 

s myšlenkou vytvoření samostatného československého státu. 99  

Spojením politiků do Národního výboru se česká scéna navenek sjednotila, uvnitř ale 

přetrvávala názorová dysfunkce, jak má budoucí stát vypadat. Jestli bude socialistický, 

nebo kapitalistický. Československá sociálně demokratický strana dělnická a 
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97 Věra Olivová, Dějiny první republiky, Dotisk 2. vyd (Praha: Společnost Edvarda Beneše, 2013), 52. 
98 Kárník, České zemĕ v éře První republiky, 31. 
99 Galandauer, O samostatný československý stát 1914-1918, 71–72. 



 

22 
 

Československá strana socialistická spolu dohromady vytvořily Socialistickou radu, ta 

měla za úkol rozhodovat v sociálních a hospodářských tématech a sjednotit český 

proletariát. Na příkaz Národního výboru svolala Socialistická rada na 14. října 1918 

generální stávku. Původně mělo jít o protest proti vývozu potravin ze země, reálný 

dopad byl ale politický. Stávka měla skutečně generální charakter, připravená rezoluce 

ale v centru Prahy přečtena nebyla a k převratu tak ještě nedošlo.100  

Zásady nového československého státu a jeho nezávislost vytyčil Masaryk ve 

Washingtonské deklaraci z 18. října 1918, republika měla zaručovat svým občanům 

všechny požadované svobody. Ve stejný den také přišla odpověď z Ameriky, že situace 

se vůči lednu 1918 opravdu změnila a že si národy habsburské monarchie musejí samy 

rozhodnout, jak budou ve své existenci pokračovat.101 Tato Wilsonova nóta měla pro 

budoucí Československo zásadní význam a znamenala definitivní pár Rakouska-

Uherska. Rakouský ministr zahraničí Julius Andrássy americkému prezidentovi 

odpověděl takovým stylem, že Pražané vyjádření jasně pochopili jako kapitulaci 

monarchie.102 Andrássy tak 27. října projevil souhlas s Wilsonovými podmínkami míru. 

3. listopadu 1918 bylo podepsáno příměří s Rakouskem-Uherskem a 11. listopadu 

s Německem. Válčení skončilo.103 21. října němečtí poslanci Předlitavska ustavili 

prozatímní národní shromáždění Deutschösterreich (to zahrnovalo i české země) a 

zahájili rozpuštění Rakouska-Uherska.104 

Od 28. do 31. října zasedal Národní výbor na jednání o poválečném uspořádání 

v Ženevě.105 Takzvané ženevské porady řešily několik zásadních problémů. 

Mezinárodní postavení Československa, jeho formu a prezidenta.106 Na Slovensku jako 

stvrzení rodícího se čechoslovakismu Slováci 30. října přijali Martinskou deklaraci, ta 

oddělovala Slovensko od Uher a spojovala ho s českými zeměmi v jeden stát.107 

3.3 Osudový 28. říjen 1918 

26. října se vůdci české domácí politiky Švehla, Rašín, Soukup a Stříbrný domluvili na 

převzetí Obilního ústavu v Praze, tedy hlavního zdroje zásobování země sídlícího na 
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Václavském náměstí v Lucerně, a naplánovali ho na 28. říjen.108 Ráno toho dne tak 

Národní výbor jako provizorní vláda převzal klíčovou hospodářskou instituci.109 Bylo to 

zhruba v ten samý okamžik, kdy v Praze na tabuli před Národní politikou někdo vyvěsil 

Andrássyho nótu o tom, že monarchie přijímá nabízené podmínky a hodlá jednat o 

míru. Pražené prohlášení chápali jako vytouženou kapitulaci, a tak v Praze začal 

politický převrat. Z budov, stejně jako z uniforem vojáků, nadšení občané strhávali 

označení bývalého státu.110 V ulicích začaly vlát vlajky, trikolóry, všechny znaky 

s dvouhlavými orly skončily ve Vltavě nebo je davy na místě rovnou ničily. Během dne 

přešla moc nad veřejnou i vojenskou správou z dosavadního rakouského područí na 

Národní výbor. Svůj nově nabytý úřad Výbor stvrdil ve večerním prohlášení: „Lide 

československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Stát československý vstoupil dnešního 

dne v řadu samostatných kulturních států světa.“111.  

Alois Rašín sepsal 28. října první československý zákon, jímž zůstávaly v platnosti 

všechny dosavadní zákony, aby v zemi nenastala anarchie. Kromě Rašína, Švehly, 

Soukupa a Stříbrného nový zákon podepsal i zástupce slovenské části země Vavro 

Šrobár, Národní výbor se stal oficiálním zákonodárným sborem republiky.112 

Jednotlivé známé osobnosti vnímaly 28. říjen 1918 velmi rozdílně, jejich rozporuplné 

pocity se dají dobře demonstrovat na počasí onoho dne, které každý z nich popsal úplně 

jinak. Politik František Soukup ke dni vzniku republiky poznamenal: „Krásný slunný 

byl den, jenž se 28. října 1918 probouzel k životu.“113, naproti tomu novinář a politik 

Jan Hajšman podotkl: „Ponurý, mlhavý pondělek; pravšední den, ničím neoddělený ze 

šedivého pásma smutného pološera.“114. Deník Venkov o 28. říjnu napsal:  

„Ráno v centru Prahy: Vše mělo klidnou tvář. Nikdo nic netušil. Náhle k 11. hodině se 

objevily na pražských redakcích vývěsky, oznamující úplnou kapitulaci Rakouska [!] a 

nové formální prohlášení československého státu. To bylo jako signál. Kde se vzaly, tu 

se vzaly nejdříve hloučky, pak zástupy a davy, rostoucí ze set do tisíců, z tisíců do 

                                                 
108 Kárník, České zemĕ v éře První republiky, 32–33. 
109 Olivová, Dějiny první republiky, 66. 
110 Kárník, České zemĕ v éře První republiky, 34. 
111 Olivová, Dějiny první republiky, 66. 
112 Kárník, České zemĕ v éře První republiky, 35. 
113 Antonín Klimek, Říjen 1918: vznik Československa, Vyd. 1 (Praha: Paseka, 1998), 182. 
114 Ibid. 



 

24 
 

statisíců začaly prouditi pražskými ulicemi provolávajíce ,slávu̕ a prozpěvující národní 

písně.“115 

Největší dav jásajících lidí se v odpoledních hodinách utvořil na Václavském náměstí. 

Od Muzea až na Můstek stály tisíce lidí. Všichni provolávali slávu Masarykovi, 

Wilsonovi. Davy začaly živelně strhávat názvy ulic, které ihned přejmenovávaly. 

V oknech se objevovaly trikolóry, a to dokonce i v těch do vnitrobloků.116 Převratová 

nálada se začala rychle šířit i do dalších měst nového Československa. V jednotlivých 

regionech začaly vznikat okresní národní výbory a v pohraničí české národní výbory 

jako orgány českých menšin.117  

Během prvních čtrnácti dnů vydal Národní výbor celkem sedmnáct dekretů, z nichž se 

většina týkala převzetí správy nad zemí. Přijata byla i prozatímní ústava a zákon o 

jednomiliardové „půjčce národní svobody“. Na základě výsledků voleb z roku 1911 

vzniklo také Národní shromáždění, v kterém zasedlo celkem sedm poslaneckých klubů. 

Na prvním zasedání 14. listopadu 1918, kdy oficiálně republika vznikla, převzalo 

Národní shromáždění pravomoci od Národního výboru a zvolilo si prezidenta. Ve 

veřejném hlasování došlo ke zvolení i první oficiální vlády. Jejím předsedou se stal 

Karel Kramář, ministrem zahraničí Edvard Beneš a ministrem vojenství Milan Rastislav 

Štefánik. Nejdůležitější pozice v rezortech obsadili hlavně agrárníci, konkrétně 

ministerstvo zemědělství, veřejných prací, železnic a ministerstvo vnitra v čele 

s Antonínem Švehlou. Strana státoprávně demokratická měla post předsedy vlády a 

rezort ministerstva financí a obchodu. Národní socialisté obsadili ministerstvo národní 

obrany, pošt a zásobování. Sociální demokraté rezort spravedlnosti, školství a sociální 

péče a lidovci zdravotnictví. Slovenský klub jako jednotný představitel slovenských 

politických stran získal jedno ministerské křeslo bez portfeje. Kramářova vláda měla 

takzvaný všenárodní program, což znamenalo, že se všechny strany napříč 

Československem spojily dohromady. Společným cílem bylo stabilizovat nově 

vznikající stát na domácí i mezinárodní úrovni.118 
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4 První republika 

4.1 Poválečná situace 

V zemi po válce panovala kritická hospodářská situace. Mezi občany byly propastné 

sociální rozdíly.119 Stěžejní událostí se během několika měsíců stala mírová konference 

v Paříži, která se konala od 18. ledna 1919 v zrcadlové síni versailleského paláce.120 

Spojené státy americké na ní požadovaly sjednocení všech zemí bez ohledu na to, zda 

vyhrály, nebo prohrály, navrhly proto vznik nové mezinárodní organizace Společnosti 

národů. Francie chtěla zaujmout prvořadné postavení v Evropě a rozdělit si na Německu 

získanou kořist.121 28. června 1919 podepsali vítězové mírovou smlouvu s Německem. 

10. září 1919 byla v Saint-Germain-en-Laye podepsána smlouva s Rakouskem, 4. 

června 1920 s Maďarskem v Trianonu a 10. srpna s Tureckem v Sévres. 16. ledna 1920 

došlo také k uzavření Paktu Společnosti národů.122 

Hospodářská poválečná krize v Československu dávala příležitost projevit se hlavně 

radikální komunistické opozici v sociálně demokratické straně, ta díky svému nátlaku 

na vedení strany způsobila první československou krizi všenárodní koalice. Hlavní 

debata se týkala pozemkové reformy.123 Zásadní spor vyvstal mezi agrárníky a 

sociálními demokraty. Agrárníci chtěli půdu předat těm lidem, kteří měli prostředky 

proto na ní začít ihned hospodařit, čili zemědělcům, zatímco sociální demokraté 

požadovali, aby se půda vůbec nedělila a byla provedena její socializace, měla spadnout 

do družstevní správy. Zvítězil nakonec návrh agrárníků.124  

4.2 „Rudozelená“ koalice 

Po dubnových parlamentních volbách 1920 byla v ČSR utvořena „rudozelená“ koalice, 

spolupracovalo v ní vedení sociální demokracie a agrárníků. Předsedou vlády se stal 

Vlastimil Tusar, vlastním politickým vůdcem byl Antonín Švehla. Proti vládě ale po 

několika měsících vyvstala široká opozice, především otevřená komunistická levice.125 

14. září 1920 podala Tusarova vláda demisi, nahradila ji, prezidentem Masarykem 
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jmenovaná, úřednická vláda s předsedou Černým. Politický postup úřednické vlády 

zajišťovala tzv. Pětka, ta byla tvořena pěti hlavními zástupci českých politických stran, 

Švehlou, Rašínem, Bechyně, Stříbrným a Šrámkem, v čele stanul Masaryk. Pětka 

obnovila původní všenárodní koalici, aby zabránila silně levicovým tendencím v zemi. 

Úřednické vládě se podařilo vyjednat spolupráci se slovenskou ľudovou stranou, která 

si na oplátku sice kladla své požadavky, ale Černého vláda jí vyšla vstříc. Vzájemná 

kooperace vyvrcholila podepsáním ústavních zákonů v dubnu 1921.126  

4.3 Kampaň proti Benešovi 

V březnu 1921 se do Maďarska vrátil Karel Habsburký, chtěl se pokusit převzít zpět do 

svých rukou moc a vrátit se jako panovník na uherský trůn. To se mu nepodařilo, jelikož 

proti puči vystoupily státy Malé dohody podporované Itálií a Rakouskem. Karel 

Habsburský se o návrat pokusil ještě v říjnu téhož roku, ale marně. Celá situace 

paradoxně přispěla k prohloubení smluv Malé dohody.127  

Od jara 1921 panovala v Černého vládě krize, vláda se sice snažila řešit špatnou 

hospodářskou situaci, jenomže stabilizační opatření s sebou nesla nepříznivé sociální 

důsledky pro dělnickou třídu.128 Vláda se tak u těchto skupin obyvatel stala nepopulární 

a na podzim roku 1921 odstoupila. Prezidentu Masarykovi bylo v roce 1921 sedmdesát 

jedna let. Politici kolem Karla Kramáře proto začali diskutovat o novém prezidentovi. 

Masaryk za svého nástupce dlouhá léta považoval Edvarda Beneše, s tímto návrhem ale 

nesouhlasil národní demokrat Karel Kramář. Na jaře 1921 proto vypukla 

antibenešovská kampaň. Jenomže 26. září 1921 vznikla nová stále napůl úřednická 

vláda, v jejímž čele jako premiér stanul právě Edvard Beneš. Smyslem tohoto 

jmenování bylo upevnit Benešovu pozici a podpořit instituci Hradu, respektive Pětky. 

Beneš k Pětce ale loajalitu necítil, snažil se provádět svou vlastní iniciativní politiku.129  

Při puči Karla Habsburského Beneš neváhal spolu s Jugoslávií přistoupit 23. října 1921 

k mobilizaci. Následkem neshod s Kramářovou národně socialistickou stranou a 

následně i s lidovou a agrárnickou stranou Benešova vláda v říjnu 1922 skončila. Jeho 

diskreditace zamezila i jeho nástupu na post prezidenta, kde setrval nadále Masaryk. 

Vůdčí stranou se v nové vládě v říjnu 1922 stali agrárníci a zejména pak Antonín 
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Švehla.130 V listopadu 1923 se v Mnichově reprezentant nacistického hnutí Adolf Hitler 

pokusil o puč.131 

4.4 První vlády agrární strany 

Vláda z října 1922 se stala oficiálně první vládou agrární strany, která si toto postavení 

udržela až do konce první republiky. Švehlova vláda obnovila všenárodní koalici, 

zastoupeni zde byli národní socialisté, sociální demokraté, lidovci a národní demokraté. 

V zimě roku 1923 až 1924 se projevila hospodářská stagnace. Komunisté se opět snažili 

využít situaci ve svůj prospěch, což se jim vzhledem k atentátu na ministra financí 

Aloise Rašína na začátku roku 1923 nepovedlo. Atentát spáchal devatenáctiletý 

bankovní úředník původem z dělnické rodiny, člen komunistické strany. Rašín 

zraněním po dvou týdnech podlehl.132 Společnost začala volat po vládě pevné ruky. 

V březnu 1923 byl podepsán zákon na ochranu republiky, který upevňoval pluralitní 

parlamentní demokracii a posílil stabilitu státu.133  

Na podzim 1925 se v Locarnu konala konference čtyři velmocí, Anglie, Francie, 

Německa a Itálie, která Německu dle versailleské smlouvy potvrdila jeho západní 

hranice.134 V listopadu 1925 se v Československu konaly také další parlamentní volby. 

Zvítězili agrárníci, na druhém místě skončili komunisté. Vznikla obnovená všenárodní 

koalice, kterou ale už v březnu 1926 nahradila opět úřednická vláda Jana Černého. 

Aktivizovala se fašistická hnutí, vznikala krize. Úřednický kabinet podal 12. října 1926 

demisi, ten samý den vznikla nová vláda známá jako „panská“ koalice.135 Vedoucí 

postavení v ní měl Antonín Švehla. V opozici stál socialistický blok jakožto „loajální“ 

opozice.136 

Vláda i veřejnost žádaly rozpuštění komunistické strany, proti kterému ale vystoupil 

socialistický blok. Situaci přiživovaly prezidentské volby, v kterých proti sobě stanuli 

Masaryk a komunista Václav Šturc, Masaryk byl 1927 na dalších sedm let zvolen 

poměrem 274 hlasy ku 54 hlasům. V letech 1928 a 1929 se vývoj republiky dále 
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komplikoval, Německo ekonomicky rostlo137 a změny se dotkly také komunistické 

strany Československa. Další fáze bolševizace dostala do čela komunistů Klementa 

Gottwalda, strana se na dlouhou dobu vydala stalinistickým směrem.138  

Podzim 1929 podnítil následkem katastrofální ekonomické situace radikalizaci 

společnosti. Krize zničila světový trh.139 V Československu bylo nejvíce zasaženo 

zemědělství.140 30. ledna 1933 převzal Adolf Hitler moc nad Německem a zahájil 

perzekuci politických protivníků.141  

4.5 Vláda „široké“ koalice, štěpení agrárnické strany 

Předčasně vypsané parlamentní volby v Československu se konaly v říjnu 1929. První 

místo obsadila agrární strana. Na druhém místě skončili sociální demokraté. Vládní 

vyjednávání skončila ustavením takzvané široké koalice. Předsedou byl agrárník 

František Udržal, který vystřídal nemocného Švehlu. V opozici stála slovenská ľudová 

strana a německá křesťansko-sociální stana. Klíčovým cílem nové vlády bylo udržet 

kapitalistickou ekonomiku státu.142 Udržalova vláda zahájila postup proti fašistickým 

tendencím. Největší nebezpečí představovala stále sílící DNSAP. Německo v říjnu 1933 

vystoupilo ze Společnosti národů.143 

V říjnu 1932 odstoupila Udržalova vláda, 29. října 1932 ji nahradila Malypetrova vláda, 

která vydala několik zákonů na obranu demokracie jako podporu proti nacionalistickým 

a komunistickým hnutím. Částečným omezováním demokratických svobod přispívala 

k budování silné demokracie.144  

V květnu 1935 Čechoslováci opět volili do Národního shromáždění. Z předvolební 

kampaně se vyprofilovaly dvě linie, jedna chtěla udržet demokratickou podobu státu 

založenou na spojení s Francií a Ruskem, druhá chtěla novou orientaci zahraničních 

vztahů na Německo, Itálii, nebo Polsko či Maďarsko. Prostředníkem mezi těmito dvěma 

póly byla strana agrární. V Československu se začalo také prosazovat Henleinovo hnutí, 
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později Sudetendeutsche Partei. Přední politici si uvědomili, že je třeba zachránit od 

Henleinova vlivu tradiční německé demokratické strany.145  

Česká strana agrární začala s Henleinem jednat, proti tomuto jednání ale vystoupil 

socialistický blok s lidovou stranou. S podporou Beneše socialistický blok v dubnu 

1935 žádal o rozpuštění Henleinova hnutí na základě zákona o ochraně republiky. 

Agrárníci ale nakonec Henleinovo hnutí prosadili. Všechny německé demokratické 

strany ztratily na Henleinův úkor své voliče.146 Agrárníci ve volbách obdrželi nejvíce, 

14,3 procenta, hlasů.147 Složení nové vlády bylo ale nakonec totožné s dřívější vládou, 

v jejím čele zasedl znovu agrárník Malypetr.148 

Počátkem listopadu 1935 se pravicové agrární křídlo pokusilo zvrátit československý 

politický vývoj. Podnětem se stala smrt předsedy agrárníků Bohumíra Bradáče, kterého 

nahradil z pravého křídla strany Rudolf Beran. Ten změnil směr agrárníků více 

„doprava“, skončila také Malypetrova vláda, kterou nahradil v podobném složení 

kabinet středového Milana Hodži. Henlein doufal, že právě Hodža mu umožní do nové 

vlády vstoupit.149  

Jediným způsobem, jak změnit tehdejší směřování československé politiky, bylo 

vhodně obsadit post prezidenta. V listopadu 1935 Masaryk oznámil, že má v úmyslu 

abdikovat. Po abdikaci Masaryka byl na funkci prezidenta doporučen Edvard Beneš 

jako symbol zformovaného demokratického bloku, který vystupuje proti pravicovým 

silám v Československu. Agrárníci nejprve žádali, aby Masaryk neodstupoval. Poté se 

snažili zvrátit situaci demisí Hodžovy vlády, tu ale Masaryk nepřijal. Volba nového 

prezidenta byla vyhlášeny na 18. prosince 1935, Beneš zvítězil.150 Následkem jeho 

opatření proti Henleinově straně, vypukla uvnitř sudetoněmeckého uskupení krize, která 

vedla k poklesu stranické aktivity i jejího vlivu.151 
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4.6 Zánik první republiky 

Vojska nacistického Německa obsadila 7. března 1936 navzdory dohodám z Versailles 

a Locarna demilitarizované pásmo v Porýní.152 Evropa na tento krok zareagovala pouze 

protestní nótou. Začalo se hovořit o nové dohodě s Německem.153 Nacisté se snažili 

zrekonstruovat v Československu Sudetendeutsche Partei jako svého spojence pro 

vyjednání.154 

V průběhu roku 1936 zformovala německá menšina pod vedením Henleina teritoriální 

požadavky autonomie. V říjnu a listopadu 1936 byl směr československé vlády nejistý. 

Agrárníci kolem Rudolfa Berana žádali oslabení orientace na Rusko, aby se ČSR 

nestala nástrojem bolševismu. Najednou proti sobě stanuli dva velcí muži agrárníků, 

Beran a Hodža.155 Německo ale s agrární stranou nechtělo jednat jen tak, požadovalo 

splnění Henleinových nároků na územní autonomii německé menšiny.156 Beneš ale na 

žádné německé návrhy nepřistoupil.157 

18. února 1937 došlo mezi československou vládou a německými aktivisty k podepsání 

dohody o česko-německém národnostním vyrovnání.158 Hodžova vláda podala 

v červenci 1937 demisi, vláda nová byla ale s tou předchozí prakticky totožná. Znovu 

v jejím popředí stanul Milan Hodža, tentokrát však navázal větší spolupráci 

s pravicovým křídlem vlastní strany. Od září 1937 se agrárníci snažili skrz Henleina 

napojit na vedení nacistické strany.159 

11. března 1938 obsadila německá armáda Rakousko. Hranice Československa 

s nacistickou říší měla najednou 2100 kilometrů.160 Na dny obecních voleb v ČSR 

vyhlásilo Německo pohotovost oddílů SS a SA, německé vojsko se začalo stahovat 

k hranicím. 20. května vyhlásila vláda částečnou mobilizaci.161 30. května 1938 

zveřejnil Hitler nové směrnice k připravovanému útoku na Československo.162 Politické 

napětí stále rostlo. Beneš 5. září 1938 vydal tzv. čtvrtý plán řešení „německé otázky 
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v ČSR“, jenž obsahoval řadu ústupků163, SdP ale tyto odmítla. 22. září podala Hodžova 

vláda demisi, vznikla nová nepolitická „vláda národní jednoty“, jejím předsedou se stal 

generál Syrový. Syrového kabinet vyhlásil 23. září 1938 v půl jedenácté večer 

všeobecnou mobilizaci.164 

Hitler stanovil ultimátum, buď předá Beneš území, anebo německá vojska zahájí ve 

středu 28. září ve dvě hodiny odpoledne válku. Československo učinilo veškeré válečné 

přípravy,165 jenomže spojenecký systém se mezitím rozpadl. Prezident Beneš žádal 

uveřejnění celého problému na mezinárodní úrovni.166 Zrodil se nápad na konferenci 

zabývající se československou otázkou. Konference byla svolána na 29. září 1938 do 

Mnichova, ČSR na ni pozváno nebylo.167  

Hitler, Mussolini, Chamberlain a Daladier diskutovali plán na okamžité obsazení 

německého pohraničí Československé republiky. Výsledkem jednání se stalo vyklizení 

příhraničích oblastí Československa do 10. října 1938. Čeští zástupci čekající 

v mnichovském hotelu na verdikt se o závěru konference dozvěděli v půl druhé ráno 30. 

září 1938.168 Podpisem mnichovské dohody skončil československý spojenecký systém. 

15. března 1939 vstoupila německá okupační vojska i do zbytku Československa.169 

5 Den československé samostatnosti optikou Venkova 

Venkov, Ústřední list České strany agrární, později Republikánské strany 

československého venkova a Republikánské strany zemědělského a malorolnického 

lidu, byl deník, který vycházel každý den v šest hodin ráno kromě pondělí. Vydávaly jej 

Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské v roce 1930 přejmenované na tiskový 

podnik Novina.170 List byl publikován po celém Československu v nákladu 30 tisíc 

výtisků, což bylo na velký ranní deník té doby obvyklé množství. Pro srovnání 

s ostatními velkými deníky - největší náklad měly Lidové noviny, zhruba 45 tisíc 
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výtisků, a nejmenší Lidové listy, 10 tisíc.171 První číslo Venkova vyšlo 29. března 1906 

a jeho prvním šéfredaktorem byl Karel Jonáš.172 

Venkov se stal respektovaným periodikem, které kladlo důraz na oblast ekonomiky a 

zemědělství. Naproti tomu v něm byla upozaděna kulturní nebo zahraničněpolitická 

problematika. Mezi hlavní žurnalisty Venkova patřili Josef Vraný, Rudolf Halík, ve 

třicátých letech silně pravicový Ferdinand Kahánek nebo proněmecký Vladimír 

Krychtálek.173 Deník sloužil straně agrárníků jako nástroj komunikace s voliči. Autoři 

knihy Dějiny českých médií 20. století hodnotí tento stranický tisk následovně: „Jako 

celek byl agrárnický tisk expanzivní, zejména značně regionálně rozšířený, ale málo 

kvalitní.“174. Venkov se stal významným především díky politické straně, kterou 

reprezentoval a která byla po celou dobu první republiky důležitou státotvornou stranou, 

pocházela z ní řada prvorepublikových předsedů vlád. Přestože se v agrárnické straně 

kolem roku 1930 utvořilo silné pravicové křídlo, patřila v letech 1918 až 1938 mezi 

základní kameny prvorepublikové demokracie.175  

Před vznikem samostatného Československa byli jeho občané z hlediska „západní“ 

typologie národnosti příslušníky Rakouska-Uherska, zatímco z hlediska „etnické“ 

koncepce národnosti byly nejčastěji Čechy, Slováky, Rusíny a Němci. Vznikem 

republiky se tyto dvě typologie alespoň částečně sjednotily. Zatímco Rakousko-Uhersko 

zdůrazňovalo „občanskou“ koncepci národnosti, Československo kladlo důraz na tu 

„etnickou“, nicméně ne zcela čistou. Všichni občané nového Československa byli 

formálně podle Masarykova konceptu čechoslovakismu Čechoslováky, přesto se politici 

při zrodu státu nevyvarovali určitého národnostního „mixu“, jaký existoval už za 

Rakouska-Uherska. Sice už mezi sebou Čechoslováci neměli tolik Germánů, ale reálně 

byli vlastně třemi různými národy - Čechy, Slováky a Rusíny, popřípadě ještě Němci. 

Největší skupinu z těchto národů představovali Češi, což je pravděpodobně ten největší 

důvod, proč dnes jako jediní ze zmíněných národností stále se stejným důrazem slaví 

28. říjen. Berou jej totiž jako vítězství Čechů, nikoli Čechoslováků. 
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Již od samého vzniku Československé republiky se společnost s pomocí sdílených 

symbolů sebeidentifikovala a legitimizovala. Prvním národnostním symbolem se pro ni 

logicky stal právě společný boj za samostatnost, čili 28. říjen. Deník Venkov a jeho 

články vydávané na počest vyhlášení republiky jsou toho jasným důkazem. 28. říjen byl 

pro občany vítězstvím nad tyranií, synonymem pro svobodu, demokracii, přátelství a 

národní jednotu. Symbolizoval úspěch, a právě proto jej agrárnický tisk s oblibou 

pravidelně připomínal. 

5.1 Období 1918 až 1922  

28. října 1918 bylo pondělí, kdy jako jediný den v týdnu Venkov nevycházel, o 

vyhlášení československé samostatnosti tak list poprvé informoval následující den, 

v úterý 29. října (viz příloha č. 1). Ve vydání číslo 251 dala redakce vyhlášení 

samostatnosti prostor na tři stránky. Na titulní straně byla jako první text otištěna báseň 

šéfredaktora Karla Jonáše s názvem 28. říjen 1918. 

„Rudolfe Habsburku, jenž první jsi 

meč vnořil v hruď nám na Moravském Poli - 

dnes z hrobu zříš, jak celá sláva tvá 

se jako hlína rozpadá a drolí. […]“176 

Ihned pod básní si čtenáři na titulní straně mohli přečíst prohlášení Národního výboru 

československého z 28. října 1918, ve kterém Švehla, Rašín, Soukup, Stříbrný a Šrobár 

informovali národ, že Národní výbor přebírá správu nad státem.177 Na druhou stranu list 

otiskl články tehdejších známých spisovatelů a novinářů. Jaroslav Hilbert, spisovatel, 

napsal stať „Pod černým orlem“, která začínala slovy „Nenávist, útisk, zloba - a jednu 

dobu již skoro naše smrt; tři sta let ponížení, zotročení, ničení a nyní naše vítězství.“178, 

novinář František Obrtel zvolil titulek „Sami svými pány“ a Antonín Nečásek „Veliký 

den“. U pravého kraje stránky číslo dva byl popis událostí onoho slavného dne tak, jak 

šly za sebou. Na třetí stránce zveřejnil deník první zákon československé vlády. 

Vzhledem k neutuchajícím veřejným oslavám musel Venkov 30. října 1918 vytisknout 

Soukupovu, Stříbrného, Švehlovu a Rašínovu výzvu, aby československý lid nastoupil 
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ve středu bezpodmínečně do práce. Připojeno k výzvě bylo i poděkování za nadšení a 

vůli k „naplnění národního ideálu“.179 První týden ve svobodné vlasti byl shrnut 

v článku z neděle 3. listopadu 1918. Poslední větší zmínkou o 28. říjnu 1918 bylo 

vydání z 6. listopadu 1918. Na titulní straně stál nadpis „Buďte nám vítáni v naší 

republice!“. Pod nadpisem byla nakreslena mapa nového Československa a pod mapou 

článek o návratu delegátů z ženevské konference.180 Tím zhruba na 12 měsíců 28. říjen 

z Venkova zmizel.  

Následující rok 1919 deník Venkov skoro deset dní dopředu (19. října 1919) avizoval, 

jak budou oslavy prvního výročí 28. října, tehdy již státního svátku, vypadat. Speciální 

program se připravoval na dva dny. 27. října se měla konat vojenská přehlídka ve 

Štefánikových kasárnách, potom zádušní mše na Václavském náměstí s účastní 

prezidenta Masaryka a večer raut u ministerského předsedy. Na 28. října bylo v plánu 

vypálit v šest hodin ráno dvacet osm ran z děla, v půl deváté se měla konat další 

vojenská přehlídka, tentokrát na Invalidovně, v půl jedenácté se prezident chystal 

přijmout na Hradě organizaci Maffie a odpoledne se mělo v Obecním domě konat 

slavnostní shromáždění, po kterém následovala hostina u pana prezidenta. Sváteční den 

měl být zakončen představením v Národním divadle.181  

V dalším čísle z 26. října 1919 Venkov své čtenáře upozornil, že na národní svátek 

redakce zveřejní speciální vydání deníku, které bude mít bohatý obsah v úpravě jako 

nedělní, tedy rozšířené, vydání.182 Na počest prvního výročí československé 

samostatnosti tedy Venkov 28. října 1919 publikoval, poprvé během existence první 

republiky, speciální vydání. Titulní strana byla opět ozdobena Jonášovou básní, jako 

tomu bylo v roce 1918. 

„Z nesmírných dálek kovový hlas volá, 

Hlas hrdin to, již padli za náš lid: 

Rok tomu dnes, co pozvedli jste z prachu 

svobody opět pošlapaný štít. […]“183 
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V levé části titulní strany deník zveřejnil sloupek univerzitního profesora Cyrila 

Horáčka, který bilancoval uplynulý rok. Pod básní bylo otištěno vyjádření 

ministerského předsedy Tusara speciálně pro deník Venkov, článek nesl název „Po 

roce“ a rozebíral budoucí politiku státu, zdůrazňoval zlepšení hospodářské situace a 

nutnost větší výroby. Stejně jako Tusar napsal exkluzivně pro Venkov vyjádření i 

Eduard Beneš, to bylo publikováno na straně dva. Beneš v něm připomněl, že osudy 

národa jsou vždy a výlučně v rukou jeho vlastního lidu.184 Na straně páté si čtenáři 

mohli přečíst pozdrav na počest prvního výročí republiky, který sepsala Rada 

spisovatelstva československého, jejímiž členy byl například Viktor Dyk, Alois Jirásek, 

Marie Majerová, F. X. Šalda nebo Antal Stašek.185 Strana deset obsahovala blahopřání 

k výročí republiky z Francie od tehdejšího prezidenta Raymonda Poincarého.186 Titulní 

strana přílohy speciálního vydání začínala opět básní s názvem „Běžec 28. října“.187  

Oslavy 28. října byly v novinách ukončeny 30. 10. 1919 přepisem proslovu prezidenta 

Masaryka, který přednesl na slavnostní schůzi Národního shromáždění 28. října 1919188 

a popisem konkrétních oslav konaných v Praze, Brně, Berlíně, Vídni a Bratislavě.189 

Deník Venkov od roku 1919 nikdy nevyšel 29. října, protože se 28. říjen stal dnem 

pracovního klidu, a redakce tak nemohla po celou dobu trvání první republiky připravit 

číslo na 29. října. Po čísle z 28. října proto vždy od roku 1919 následuje vydání až z 30. 

října. 

Třetí výročí republiky roku 1920 dopředu nijak avizováno nebylo. Ve čtvrtek 28. října 

1920 Venkov na titulní stranu uveřejnil kresbu Václavského náměstí zaplněného od 

Muzea po Můstek tisíci lidí a pod obrázek umístil báseň se zemědělským nádechem 

„Den svobody“. 

„Ten křik a zpěv, tisíců vydechnutí, 

jak hukot řeky, která strhla hráz 

Kdo vyvolá tě, štěstí, z hlubin zapomenutí, 

kam radost nejprudší svým křídlem smetne čas? 
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188 Venkov, 30. 10. 1918, 1. 
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Zlatý dne podzimní, zas uvítá praporů vlání 

tvou mlhavou tvář, až mihne se před prahem zimy, 

Jsi zasněn jak hospodář; v jásotu vinobraní, 

když poslední úrodu srovnává s minulými…[…]“190 

Na druhé stránce deník publikoval články novinářů Antonína Nečáska a Jaroslava 

Hilberta. Oba v nich konstatovali, že dva roky jsou poměrně dlouhá doba, ale mnohem 

delší doba před československým národem teprve stojí a že přestože hospodářská 

situace není stále nejlepší, jsou na tom leckteré starší státy Evropy po válce podobně, 

některé hůře, a je proto nutné hledět stále více dopředu a hledat nový výrobní 

potenciál.191 V příloze Národní hospodář Venkova redakce deníku 28. října 1920 

využila výročí svobody a apelovala na své voliče, aby v příštích volbách nepodcenili 

situaci, jako tomu bylo ve volbách minulých, a šli volit agrární stranu. V reminiscenci 

Venkov upozorňoval, že za současnou špatnou hospodářskou situaci zemědělců může 

vláda sociálních demokratů, které k získání moci pomohlo právě „lajdáctví a lenost“ 

agrárních voličů.192 30. října 1920 Venkov ještě o 28. říjnu napsal krátký sloupek, ve 

kterém shrnul několik proběhnuvších oslav.193 

Zatímco v prvních třech letech deník Venkov o 28. říjnu čtenáře informoval poměrně 

bohatě, v roce 1921 to již bylo jen sporadicky. Titulní stránku novin z 28. října 1921 

totiž ovládl puč Karla Habsburského. Oslavám samostatnosti byl věnován jen sloupek 

titulní stránky s nadpisem „Do čtvrtého roku“, jehož hlavním obsahem byl ale stejně 

Karel Habsburský a polemika o tom, že i navzdory vítězství roku 1918 Habsburci znovu 

„tasí meč“194. Až 30. října 1921 se Venkov věnoval 28. říjnu více. Na straně čtyři psal o 

slavnostní audienci u prezidenta Masaryka, které se zúčastnili zástupci poslanecké 

sněmovny a senátu, členové vlády a zástupci armády. Na straně pět uveřejnil blahopřání 

k výročí od polského ministra zahraničí.195 Poslední zmínka o 28. říjnu z roku 1921 byla 

otištěna v čísle z 5. listopadu 1921, František Novák zde popsal, jaké oslavy k 

příležitosti třetího výročí republiky připravily české spolky v Berlíně.196 
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Vydání Venkova z 28. října 1922 se vrátilo k tradici titulních stran věnovaných 

výhradně 28. říjnu. Na obálce novin bylo uvedeno, kdo všechno do slavnostního čísla 

přispěl, například Milan Hodža, ministr zemědělství, Jan Malypetr, ministr vnitra, nebo 

senátor Horáček, rektor Univerzity Karlovy.197 Na třetí stránce čtenář nalezl kresbu 

jednací síně Národního výboru v Obecním domě v Praze, kde se v roce 1918 vytvořila 

první československá vláda a kde později zasedal Agrární klub. Venkov informoval, že 

má v této místnosti být umístěna pamětní deska od sochaře Josefa Šejnosta.198  

Na straně čtyři psal doktor Karel Viškovský o spojení pozemkové reformy a čtvrtém 

výročí republiky, podotýkal, že reforma je v plném proudu, a že cíl, který byl před 

čtyřmi lety vytyčen, se konečně uvádí v realitu.199 Agrárničtí politici uměli vhodně 

spojit symbol výročí republiky k prosazení nové politiky, ať už k mobilizaci svého 

voličstva roku 1920, nebo k pozemkové reformě 1922. Čtyřletého výročí samostatnosti 

využil pro prodej své knihy také spisovatel Josef Holeček, 28. října 1922 byl ve 

Venkově uveřejněn inzerát, který anoncoval prodej právě Holečkovy knihy, která 

pojednávala o prvních letech nové republiky.200 Vzhledem k faktu, že 28. říjen 1922 

byla sobota, neděle den pracovního klidu, a v pondělí Venkov nevycházel, vyšlo další 

číslo až 31. října 1922 v úterý. Tento výtisk se věnoval popisu uskutečněných oslav ve 

Vídni, Berlíně, Brně a také gratulacím od zahraničních státníků.201 

5.2 Období 1923 až 1927 

V roce 1923 vyšel 28. říjen znovu na pondělí, takže se Venkov oslavám věnoval až ve 

středečním vydání 30. října 1923. Již 25. října 1923 však ministr národní obrany Udržal 

v novinách vydal slavnostní armádní rozkaz k 28. říjnu. V něm stálo, aby armáda i 

nadále po pěti letech trvání republiky plnila svou úlohu a bránila před každým 

nepřítelem území státu a aby i přesto, že se ne vždy československá politika setkává ve 

světě s porozuměním, vydržela ve svém úsilí a ochraňovala dále práva svého národa.202 

30. října 1923 zaplnil první dvě strany Venkova projev ministerského předsedy 

Antonína Švehly spolu s poselstvím prezidenta republiky Masaryka a řečí předsedy 
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202 Venkov, 25. 10. 1923, 1. 



 

38 
 

senátu Práška.203 Na straně tři otiskl deník oznámení, že prezident Masaryk 

v doprovodu legačního rady Jana Masaryka navštívil paní Karlu Rašínovou, vdovu po 

ministru financí Aloisi Rašínovi, na kterého byl v únoru 1923 spáchán atentát.204 Strana 

čtyři byla tradičně věnována popisu uskutečněných oslav, tentokrát v Plzni, kde byl 

odhalen pomník dětem zastřeleným při hladových bouřích v červnu 1918, v Rumburku, 

jehož centrem prošel průvod, který manifestoval, aby národ nezapomínal na 

severočeskou menšinu, a v Olomouci, která byla až na výlohy německých obchodníků 

zahalena celá do trikolóry.205 Venkov ještě 2. listopadu 1923 zmínil oslavy 

Čechoslováků v Paříži.206 

Nebylo by to výročí republiky, kdyby Venkov na jeho počest neotiskl báseň. Hned 

několik veršů publikovala 26. října 1924 redakce na titulní straně Nedělní literární 

přílohy Venkova číslo 253. Byla to báseň Gustava R. Opočenského „Až si bratři 

vzpomenou“ a Františka S. Procházky „Svátek národa“.207 28. října 1924 vyšel na první 

straně článek poslance Srdínka „S důvěrou a nadějí do další práce“, v kterém autor 

vzpomíná na události roku 1918 a zároveň přiznává, že při tvorbě státu byla učiněna 

řada chyb, ale toho nejdůležitějšího, demokracie, se podařilo dosáhnout. Srdínko ve 

svých odstavcích přirovnává demokracii nejen ke zdroji svobody, ale také ke zdroji 

povinností a odpovědnosti. Demokratický stát podle něj musí chápat rovnost jako 

rovnost práv a povinností a svobodu jako pohyb v rámci mantinelů, to znamená 

v mezích zákonů.208 

Na přední stranu listu v den svátku přispěl také novinář Antonín Nečásek se svým 

apelem na novou mladou generaci, pojmenoval jej „Přijď, mládí!“. Píše v něm, že 

každý národ potřebuje věřící, milující mládež, která bude bojovat za jeho odkaz. Pravý 

dolní roh titulní stránky pak ještě doplnil popis 28. října 1918 v Americe.209  

O tom, co vlastně byl 28. říjen 1918, jestli převrat, nebo revoluce, se i dnes vedou 

spory. Jaký názor na to měli přímí účastníci, osvětluje Jaroslav Hilbert ve svém článku 

na straně dva vydání z 28. října 1925 „Dva proudy“. Hilbert tento den pokládá za 
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převrat a rozvíjí dále úvahu nad tím, kdo byl vůbec původcem toho převratu, zda 

politici, aktivisté nebo samostatné rozpadající se Rakousko-Uhersko.210 Více se Venkov 

o 28. říjnu v roce 1924 nezmiňuje, jelikož hlavním rozebíraným tématem byl v té době 

státní rozpočet na rok 1925. 

25. října 1925 avizovala nadcházející svátek jako první Nedělní literární příloha 

Venkova k číslu 249. Ta upomínala 28. říjen básněmi od spisovatelů Františka 

Serafínského Procházky a Lothara Suchého a dvěma texty od Rudolfa Medka a Adolfa 

Zemana.211 Žádné další zmínky o svátku nebo avizovaný program slavností Venkov 

dopředu neotiskl. Důvodem proto byla pravděpodobně konference v Locarnu, která se 

konala v říjnu 1925 a o které Venkov také psal, a hlavně parlamentní volby, jež se měly 

uskutečnit 15. listopadu 1925. Vzhledem k tomu, že list sloužil agrárnické straně 

primárně jako nástroj komunikace s voliči, mělo rozsáhlejší vydání z 28. října 1925 

především agitační charakter. Na titulní stránce se psalo:  

„Lide československý! Zemědělci a ženy zemědělské! Venkovští živnostníci! Všichni, 

kdož jste vyšli ze zemědělství a uznáváte je za nejbezpečnější základ státu! 28. říjen jest 

Tvým svátkem, lide zemědělský, neboť právě Ty máš největší zásluhu, že přišel konečně 

po staletém otroctví! Tys udržel rodnou půdu až do chvíle osvobození! […] V tento 

památný den předkládáme Ti kandidátní listiny Republikánské strany zemědělského a 

malorolnického lidu pro volby do Národního shromáždění.“212. 

Po tomto úvodu následovaly další dvě stránky agrárnického volebního programu, který 

byl zformulován jako článek o dosavadních úspěších a plánech strany, a konkrétní 

jména kandidátů za jednotlivé volební kraje. 

28. října 1925 psal Venkov nejen o volbách, ale také o otevření Švehlovy studentské 

koleje jako ubytování pro mladší syny hospodářů, kteří, na rozdíl od prvorozených 

synů, nezůstávali na venkově na domovském statku, ale šli studovat vysoké školy do 

měst, aby následně nastoupili do nějakého městského zaměstnání. Článek na toto téma 

měl titulek „Svátek našeho - 28. X. 1925 - studentstva. Dnes otevřena Švehlova 

studentská kolej.“, napsal jej poslanec a profesor Univerzity Karlovy Otakar Srdínko.213 
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Vydání Venkova ze dne osmého výročí samostatnosti v roce 1926 mělo na titulní 

stránce vůbec poprvé od roku 1918 článek o 28. říjnu ve slovenštině, a to od senátora 

Vavro Šrobára. Ten se svými řádky snažil reflektovat tehdejší dobovou situaci 

z hlediska ignorace státních svátků a dnů pracovního klidu. „A dnes? Je ináč. Staré 

časy se nevrátia, treba však i v nových pomeroch vytvoriť niečo, čo by sa podobalo 

onomu mieru ducha a čistote - aspoň raz do týždňa, aspoň raz do roka.“214. Pod 

Šrobárův článek Venkov otiskl zamyšlení poslance Adolfa Prokůpka, v kterém nabádá 

občany k větší píli a národní spolupráci. O 28. říjnu 1918 se vyjadřuje jako o největším 

dnu naší historie.215   

Podobně jako v minulých letech se k 28. říjnu 1926 ve Venkovu vyjádřili i další politici, 

například ministr zemědělství Srdínko, místopředseda senátu Donát, senátor Stodola 

nebo poslanec Viškovský, většina formou úvahy o situaci ve společnosti. Vzpomínky na 

28. říjen obsáhly v deníku Venkov 28. 10. 1926 celkem 4 strany. V následujícím vydání 

30. října 1926 pak redakce, dle zvyklosti z let minulých, zveřejnila průběh pořádaných 

oslav s důrazem na vojenské oslavy v Praze. Z Petřína bylo ráno vypáleno dvacet osm 

ran z děla, na prvním nádvoří Hradu vzdávali vojáci hold svému nejvyššímu veliteli, 

prezidentovi.216 

Rok před desátým výročím republiky zveřejnil Venkov 28. října 1927 na titulní straně 

„Program ministerstva zemědělství do 10. roku republiky“, jehož hlavním cílem bylo 

zvýšit vzdělání zemědělců, zlepšit technicky půdu a usnadnit získání zemědělského 

úvěru. Republikánská strana tak opět využila výročí samostatnosti ke zveřejnění své 

nové politiky. Kromě zemědělského programu nabízela první stránka ještě pojednání 

redaktora Venkova Františka Loskota „Do desátého roku“, v němž psal o přípravách 

slavností na desáté výročí a shrnoval devět uplynulých let, a vyjádření Vavro Šrobára 

„Deviate výročia nášho osvobodenia“. Na přední straně začínal také fejeton Antonína 

Nečáska. V něm rozebíral, jak šel sám 28. října 1918 z Žižkova do redakce do 

Hybernské ulice. Míjel tehdejší Státní nádraží, kam obvykle přijížděli zubožení vojáci 

z fronty a odkud odjížděli již zotaveni se zachmuřelými výrazy z nejistoty, zda se vrátí 

domů, a najednou namísto tohoto rutinního obrázku spatřil ty stejné vojáky, jak pobíhají 

jako mravenci, strhávají kokardy z čepic a hází je do vzduchu. Zamířil tedy do redakce, 
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kde již šéfredaktor Karel Jonáš diktoval, kdo bude psát články v redakci a kdo vyrazí do 

ulic. Pak se Jonáš údajně zavřel ve své kanceláři, zapálil cigaretu a za chvíli volal, že 

napsal na titulní stránku vydání z 29. 10. 1918, již výše zmíněnou, báseň.217 

5.3 Desáté výročí samostatnosti, rok 1928 

Oslavy k příležitosti deseti let od vyhlášení československé samostatnosti byly podle 

množství článků v deníku Venkov největší za analyzované dvacetileté období. 12. října 

1928 vyšel na straně pět rámcový program plánovaných slavností nejen v Praze, ale 

například i v Bělehradě. Tam se měl 28. října 1928 na všech školách uspořádat den 

jihoslovansko-československé vzájemnosti.218 Že 28. říjen neplatil pro všechny 

Čechoslováky za nejdůležitější státní svátek, dokazuje další článek, a to ze 17. října 

1928 „Marný boj proti „28 říjnu““. Text za odpůrce Dne svobody považoval především 

komunisty seskupené kolem Bohumíra Šmerala a socialisty.219 17. října 1928 Venkov 

mimo jiné informoval o společné schůzi zástupců politických stran ohledně programu 

na nadcházející 28. říjen.220 

V neděli 21. října 1928 otiskl Venkov výnos ministra školství Milana Hodži o konání 

oslav 28. října ve školách, ty měly být uskutečněny výlučně buď v sobotu 27., nebo 

v neděli 28. října 1928.221 Dva dny před samotným svátkem informoval Venkov krátkou 

poznámkou na titulní stránce své čtenáře, že se k 28. říjnu 1928 chystá vydat slavnostní 

dvojčíslo Venkova, podruhé a naposledy za existenci první republiky, které vyjde již 27. 

října ve velkém rozšířeném obsahu, proto další číslo bude k dispozici až 30. října.222 

Slavnostní dvojčíslo na dny 27. a 28. října (viz příloha č. 2) bylo zaměřeno na historii a 

na osobnost Antonína Švehly. Uvozoval ho titulek „Jak zemědělský lid, jeho strana a 

jeho vůdce Švehla připravovali 28. říjen 1918.“, pod kterým byl otištěn Švehlův 

rukopis, lístek, na nějž si ve své kanceláři 18. října 1918 poznamenal, kdo z politiků 

pojede na jednání do Ženevy a kdo mezitím povede domácí revoluci. Je zajímavé, že 

nyní se redakce Venkova zmiňovala o 28. říjnu 1918 jako o revoluci, ačkoli redaktor 

Hilbert během výročí 1925 označil události za převrat. Vedle kopie lístku otiskl deník 

část letáčku agrárnické strany z roku 1917 o Českém srdci, domácí revoluční 
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dobročinné organizaci.223 Vpravo ve sloupečku na titulní straně byl publikován článek 

poslance Františka Staňka, který se v něm odvolával na Komenského a připomínal, že 

každý 28. říjen musí být pro příště vždy dnem odpovědnosti. „Věřím i já Bohu, že po 

přelití vichřice hněvu, vláda věcí Tvých navrátí se do rukou Tvých, ó lide český! […] 

Každé výročí 28. října nesmí pro nás býti jen dnem k oslavám, ale musí být pro nás také 

dnem ku zpytování našeho svědomí, kdy jeden každý musí se sám sebe ptáti - co jsem 

vykonal nejenom pro dobytí samostatnosti, ale co jsem vykonal také pro její 

udržení!“224. 

Na druhé a třetí straně dvojčísla vyšlo ohlédnutí za politickou kariérou Antonína 

Švehly, kromě popisu konkrétních událostí byly v novinách otištěny i jeho vlastní 

nezapomenutelné výroky, například: „Na naší revoluci participují všichni - počínaje 

těmi, kteří již před sto lety začali nás budit.“225, za pozornost stojí, že i samotný Švehla 

označil události 28. října 1918 za revoluci. O Antonínu Švehlovi napsal do výročního 

vydání článek také tehdejší předseda vlády František Udržal.  

Strana šest obsahovala jubilejní armádní rozkaz tentokrát přímo od prezidenta, proslov 

předsedy poslanecké sněmovny Malypetra, blahopřání k desátému výročí republiky 

z Bukurešti, ale také dvě reklamy, jednu na krátké dýmky a druhou na léčivou kyselku 

Poděbradku. Tito inzerenti si museli za své reklamy pravděpodobně připlatit, jelikož 

reklamám byla obvykle ve Venkovu věnována speciální stránka, v textu se inzeráty 

většinou nevyskytovaly. Specialitou stránky číslo šest dvojčísla se staly také politické 

anekdoty, které deník jinak nepublikoval. Jako příklad uvádím: „V politice platí pro 

vrtáky jiná pravidla než v truhlářství. Čím větší vrták kdo byl, tím menší po sobě nechá 

díru.“226. 

Výroční dvojčíslo Venkova vyzývalo na své sedmé straně občany mimo jiné k vyvěšení 

praporů do oken, a to od soboty 27. října dopoledne do pondělí 29. října 1928 do osmé 

hodiny ranní.227 Redakce v čísle rovněž uveřejnila jména těch, kteří na rok 1928 získali 

státní cenu. Velkou státní cenu za umění obdržel Otakar Březina, státní cenu pro umění 

slovesné například Fráňa Šrámek a státní cenu pro umění dramatické kupříkladu Karel 
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Matěj Čapek-Chod. Ministr školství a národní osvěty uděloval tehdy celkem pět 

ocenění.228 

Antonína Švehlu vnímali jako důležitou osobnost první republiky všichni občané 

Československa, obzvláště pak agrárníci. Venkov se jeho majestátu 28. října 1928 

věnoval skutečně zeširoka. Kromě jeho rukopisu, popisu kariéry, výčtu zásluh a dvou 

portrétů uveřejnil agrárnický deník i některé jeho vtipné aforismy. „Tak řekl jednou, 

když se hovořilo o snahách po novém náboženství: Nové náboženství netřeba. Bylo by 

nejlépe, kdybychom konečně se začali řídit tím starým.“229. Poslanec Karel Viškovský 

Švehlovi v příloze dokonce věnoval stať„Muž dvacátéhoosmého října - Ant. Švehla“.230 

Jako přílohu dvojčísla publikoval Venkov článek novináře Františka Loskota 

„Dvacátýosmý říjen 1918 - největší den našich dějin“, báseň Antonína Klášterského 

napsanou speciálně pro edici Venkova „Naší republice“ a sérii fotografií z Václavského 

a Staroměstského náměstí z 28. října 1918.231 Venkov se k oslavám vrátil i 

v následujícím vydání z 30. října 1928 a to díky „Jubilejnímu poselství pana prezidenta 

republiky“, v kterém Masaryk hovořil o holdu spojencům, zásluhách buditelů, uznání 

práce Antonína Švehly, o mírových smlouvách, vůdcovském problému nebo o 

školském systému.232 Redakce nezapomněla připomenout ani průběh jednotlivých 

oslav, popsala armádní přehlídky v Praze a na bělohorské pláni a také pozdrav Antonínu 

Švehlovi z audienčního sálu Pražského hradu.233 Oslavy desátého výročí byly uzavřeny 

číslem z 1. listopadu 1928, ve kterém agrárníci vzpomněli na mučedníky boje za 

samostatnost, na padlé ve válce, v legiích.234 

5.4 Období 1929 až 1933 

V neděli 27. října 1929 se v Československu konaly volby do Národního shromáždění, 

proto byly oslavy 28. října listem upozaděny. Svátek připadl na pondělí, kdy deník 

nevycházel, takže následující číslo redakce vydala až ve středu 30. října 1929, v němž 

byly pro změnu hlavním tématem volební výsledky. O 28. říjnu 1929 se na první straně 

zmiňuje pouze článek poslance Adolfa Prokůpka z 27. října „K jedenáctému výročí naší 
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samostatnosti“, který ale zaniká pod velkým titulkem „Vpředvečer 28. října zabezpečte 

základy republiky volbou kandidátky čís. 15“235. Na druhé stránce vyšel sloupek „Státní 

svátek“, který reflektoval, že letošní výročí není tak velkolepé nejen kvůli volbám, ale 

také kvůli oslavám uplynutí tisíce let od smrti patrona země knížete Václava.  

„Letošní 28. říjen má jaksi méně slavnostní ráz, než jiná léta. Můžeme si to vysvětliti 

volební kampaní, která vrcholí dnes, v předvečer státního svátku. Ale i kdyby nebylo 

těch voleb, nutně bychom se potkali se stopami toho, že jsme teprve před měsícem 

s okázalostí oslavovali památku českého knížete - světce, jehož jméno, symbolicky spjaté 

se samým ztělesněním státní myšlenky, mělo nás k bilanci našeho tisíciletého života, tak 

bohatého na osudové obraty a na zkušenosti, zasluhující, aby se o nich s pokolení na 

pokolení přemýšlelo.“236 

Ani následující rok 1930 nebyl na oslavné články na počest 28. října nikterak bohatý. 

Svět sužovala krize, která samozřejmě zasáhla také zemědělce. Pro Venkov, jakožto 

agrárnický list, byla tedy hlavním tématem aktuální hospodářská situace.  Milan Hodža 

tehdy na titulní straně 28. října 1930 napsal: „ Svůj národní svátek vítá letos 

československý zemědělec jedním okem nadšeným a jedním zaroseným. […] Daleko 

před dokončením komerční hospodářské organisace zemědělské výroby stihla nás 

nynější krize.“237 Ministr vnitra Juraj Slávik shrnul dvanáct let republiky z pohledu 

Slovenska pod název „12 rokov republiky na Slovensku“, v kterém 28. říjen 1918 

označil za převrat, nikoli revoluci.238 Na straně tři byl otištěn Švehlův portrét jakožto 

portrét předsedy Mezinárodního Agrárního Bureau, jehož konference se měla uskutečnit 

v Praze ve dnech 29. až 31. října 1930. Tématem konference měla být aktuální 

hospodářská krize a její řešení.239 

V roce 1931 Československo nadále řešilo ekonomickou situaci. Titulní stranu 28. října 

1931 proto nezaplnily články na oslavu třináctého výročí samostatnosti, ale naopak 

texty „Zemědělství záchranou státu v nynější krizi“ nebo „Nejdůležitějším úkolem je, 

udržeti pevný kurs koruny“. O 28. říjnu se na první stránce vydání číslo 251 z roku 

1931 zmínil jen Antonín Nečásek s titulkem „Víru a klid“. „Do letošních oslav státního 

svátku československého padají těžké stíny. Není už nikoho, leda by byl raněn úplnou 
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slepotou, aby neviděl, že svět je těžce nemocen.“240 Katastrofální ekonomická a 

následně i sociální situace nebyla vhodná pro žádné velkolepé oslavy. Na straně tři byla 

28. října 1931 zveřejněna jen reklama na zakoupení desky úryvků z jubilejních proslovů 

prezidenta Masaryka od roku 1918 do 1928 a fotografie Václavského náměstí z 28. října 

1918.241 Na stranu čtyři redakce otiskla výzvu pražského primátora Karla Baxy, aby lidé 

vyvěsili do svých oken k příležitosti výročí alespoň prapory a vlajky. 

30. října 1931 Venkov uveřejnil projev prezidenta republiky k Národnímu shromáždění 

a vládě ze dne 28. října 1931 a popsal oslavy, které se konaly v Praze, speciálně 

slavnostní průvod končící na Staroměstském náměstí.242 

V roce 1932 (30. října) se měl po třech letech konat opět sjezd Republikánské strany 

zemědělského a malorolnického lidu. V pátek 28. října 1932 proto ve Venkovu vyšlo 

shrnutí uplynulých tří let v republice z pohledu agrárnické strany. Krátkou vzpomínku 

na založení státu „Cesta ke státu (K 14. výročí osvobození)“ na titulní stranu napsal 

novinář Václav Antonín Crha. Venkov na druhé straně čísla také informoval o 

slavnostním odhalení sochy prezidenta Masaryka v Pantheonu Národního muzea 

v Praze, které se uskutečnilo již 27. října 1932. 28. října 1932 si čtenáři mohli přečíst 

také fejeton „Na okraj velkého dne“.243  

Převzetí moci Hitlera nad Německem a sílení nacionalistických tendencí v Evropě 

v roce 1933 poznamenalo i Československo. 19. října 1933 vyšel ve Venkovu proslov 

předsedy vlády Malypetra „O obraně demokratické, republikánské formy a bezpečnosti 

státu“.244 Sílící ohrožení republiky přimělo Venkov věnovat se ve výročí samostatnosti 

výhradně otázce republiky, jejího založení a důrazu na to, aby ve své původní podobě 

stát fungoval i nadále. V sobotu 28. října 1933, patnáct let od samostatnosti, redakce 

Venkova na titulní stranu otiskla portrét prezident Masaryka. Vlevo od portrétu byl 

umístěn článek Karla Marečka „Unie Srdce a Rozumu. Mysleme na to, co nás spojuje, a 

ne na to, co nás rozdvojuje!“ a vpravo text Františka Udržala „Mladým o brannosti. 
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Našemu dorostu k 28. říjnu“.245 Už jen z nadpisu těchto článků je patrné, že se 

společnost začínala více zajímat o obranu, udržení a stmelení státu.  

Na titulním listu z patnáctého výročí samostatnosti 28. října 1933 byl zveřejněn také 

článek od senátora Josefa Vraného, který v té době navštívil nemocného Antonína 

Švehlu, a napsal o něm text „Stanuli jsme opět u mezníku dějin našeho národa“.246 

Švehlu na straně tři oslavil i text poslance Josefa Zadiny „Kdo zabezpečil lidu chléb 

před 15 lety? Dr. A. Švehla!“.247 Připomenutí osoby Antonína Švehly mělo 

pravděpodobně na čtenáře působit jako morální podpora. Dalším motivem pro sepsání 

těchto statí mohla být i obava ze Švehlovy smrti, protože byl tou dobou nemocný. 

V prosinci roku 1933 Švehla zemřel. 

Stránka dvě vydání z 28. října 1933 obsahovala po delší době na počest 28. října také 

článek od Jaroslava Hilberta „První oslava 28. října na Sibiři“.248 V úterý 31. října 1933 

redaktoři obvyklým způsobem shrnuli uskutečněné oslavy v Praze, kdy v rámci 

vojenské přehlídky na Příkopech prezident se svou ženou usedli na koně a jeli na 

Václavské náměstí. Vydání obsahovalo i prezidentovy fotografie z této akce.249 

5.5 Období 1934 až 1937 

Se sílícím politickým napětím v Evropě sílily i československé obavy o bezpečnost a 

další existenci státu. 25. října 1934 otiskl Venkov návrh náčelníka vojenské kanceláře 

prezidenta republiky generála inženýra Bláhy na povinnou dvouletou vojenskou službu, 

která by zajistila kvalitnější mobilizaci sil v případě náhlého útoku na stát. Bláha 

v požadavku zmiňoval, že vojenská služba je nutná především proto, že Československo 

nemá tak strategickou polohu jako například Francie nebo Belgie.250  

Také výtisk Venkova z neděle 28. října 1934 apeloval na národní bezpečnost a hlavně 

na vzájemnou pomoc. Na titulní straně se objevil nadpis „Československý lide 

venkovský:“, pod kterým byl uveden článek o odhalení památní desky v Hybernské 

ulici 20 na památku Antonína Švehly a jeho práce na cestě k osvobození národa. Právě 

v Hybernské 20 se na začátku třetí válečné zimy sešli politici, aby projednali záchranu 
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válkou hladovějících dětí, vznikla organizace České Srdce. Venkov připomněl tuto 

událost, aby v době stále trvající hospodářské krize oživil myšlenku venkovské 

solidarity. Předsednictvo Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu 

prosilo prostřednictvím Venkova občany k vzájemné pomoci a toleranci, neboť 

Československo sužovala již několikátý rok hospodářská krize.251  

Rok 1934 byl věnován zesnulému Antonínu Švehlovi. Proto se také třetí stránka vydání 

z 28. října 1934 ohlížela za jeho činy, bylo to totiž poprvé za existence první republiky, 

kdy Švehla nebyl v tento státní svátek přítomen. Článek „Švehlův 28. říjen“ napsal 

novinář Ferdinand Kahánek.252  

Venkov z 30. října 1934 popsal tehdejší Den svobody jako „28. říjen ve znamení 

Antonína Švehly“. Pod tento nadpis redakce umístila koláž, Švehlův portrét vedle 

pamětní deky v Hybernské ulici. Pod obrázek na titulní stránku otiskla redakce projev 

předsedy senátu Soukupa „28. říjen byl připraven“, který přednesl právě v rámci 

slavnostního odhalení Švehlovy pamětní desky. Proslov během odhalení měl i budoucí 

agrárnický předseda Rudolf Beran, jeho projev Venkov zveřejnil na straně tři. 28. října 

1934 se konala také pouť k Švehlovu hrobu v Hostivaři.253 30. října 1934 byl ve 

Venkovu opět popsán průběh celorepublikových i zahraničních oslav. 

28. říjen 1935 vyšel znovu na pondělí, jeho oslavám se tedy věnovalo vydání z 27. října 

1935. Venkov v rámci státního svátku opět na titulní straně připomněl akci na záchranu 

občanů, hlavně dětí, jejichž pomoc v nouzi žádalo předsednictvo agrárníků už roku 

1934. Deník dále na první straně informoval o nově udílené literární ceně Antonína 

Švehly, kterou získal spisovatel František Křelina za román „Hubená léta“, a také o 

dalších cenách, například za umění dramatické, hudební nebo za díla a výkony v jazyce 

německém.254 

Následující číslo z 30. října 1935 obsahovalo na titulní straně přepsaný rozhlasový 

projev Rudolfa Berana k národu, který pomocí symbolu 28. října podněcoval lid 

především k národní jednotě. Redakce do tohoto vydání otiskla také reportáž z průvodu 
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ke Švehlovu hrobu a také popisy dalších slavnostních událostí, které se v pondělí 28. 

října 1935 konaly.255 

V roce 1936 se Venkov oslavám státního svátku věnoval vůči ostatním rokům 

nadprůměrně obsáhle. Na oslavy osmnáctého výročí Československa přijel rumunský 

král Carol II.  List na titulní stranu proto 28. října 1936 otiskl jeho podobiznu a pod ní 

stručnou biografii. Vedle portrétu umístila redakce z obou stran články, jeden od 

Ferdinanda Kahánka „Živý pramen národní síly“ a druhý od profesora Univerzity 

Karlovy Bohumila Němce „28. říjen a naše věda“.256 Dnu svobody se toto číslo 

Venkova věnovalo na dalších třech stranách. Na stránce číslo dvě byly publikovány 

texty „Den osvobození“ a „V srdci Evropy“. Článek o Evropě napsal Rudolf Medek, 

rozebíral v něm geografickou polohu Československa, v srdci Evropy, přičemž 

vzpomenul na knížete Bismarcka, který údajně kdysi o poloze budoucího 

Československu řekl, že jeho pán bude vládcem Evropy.257 

Třetí strana vydání byla celá věnována opět Antonínu Švehlovi. Uprostřed listu byl 

otištěn jeho portrét a kolem podobizny články od Rudolfa Halíka „Cestou Švehlovou“ a 

od Františka Soukupa „Sjednocovatel národa, stavitel republiky, toť Antonín Švehla“. 

Venkov vydal také báseň k 28. říjnu od Františka Serafínského Procházky. Na stejné 

stránce vyšla rovněž krátká informace o tom, že v předvečer 28. října 1936 vzdali 

politici čest Antonínu Švehlovi u jeho pamětní desky v Hybernské ulici 20.258 

Vydání Venkova z 28. října 1937 avizovalo již plánované velkolepé oslavy na dvacáté 

výročí republiky. Na titulní stránce se objevila kresba vojáků s bajonety, nad nimiž vlála 

československá vlajka, a pod kterou stál nadpis „20. rok republiky přehlídkou vykonané 

práce“. Text, jenž tento nadpis uvozoval, napsal předseda vlády Milan Hodža, přál si 

v něm, aby dvacátý rok republiky byl rokem oslav, přehlídek vykonané práce, ale také 

rokem zpytování, co dobrého bylo a co ještě musí být vykonáno. Ministr národní obrany 

Machník doplnil Hodžovo přání o odhodlání budovat dál šťastný a spořádaný domov. 

Novinář Rudolf Halík napsal na stránku číslo jedna úvahu o budoucnosti státu.259 
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Na stranu tři vydání z 28. října 1937 Venkov otiskl vzpomínkové kresby a fotografie na 

28. říjen 1918, každá zobrazoval určitý politický symbol. Jedna zaplněné Václavské 

náměstí, druhá zakrytý pomník rakousko-uherského mocnáře na pražském nábřeží, třetí 

Agrární klub - sídlo Národního výboru v Obecním domě, čtvrtá ozdobenou Slovanskou 

lípu na Václavském náměstí, pátá jásající dav v pražských ulicích a šestá první 

okamžiky svobody občanů na Staroměstském náměstí.260 Rubrika Kultura na straně 

deset zveřejnila fotografie toho roku státními cenami ověnčených spisovatelů a umělců. 

Mezi nimi byl například Karel Čapek nebo Marie Pujmanová.261 

5.6 Dvacáté výročí samostatnosti, rok 1938 

Původní plány na velkolepé dvacáté výročí samostatnosti zničila mnichovská 

konference. O nuceném odstoupení sudetoněmeckých území do 10. října 1938 

informoval Venkov 1. října 1938, text nesl nadpis „Co bylo usneseno v Mnichově“. Nad 

statí informující o mnichovské dohodě bylo otištěno prohlášení tehdejšího předsedy 

vlády generála Syrového, že se Československo vydává cestou míru proto, aby naplnilo 

povinnost chránit život svého národa.262 6. října 1938 odstoupil z funkce prezidenta 

Edvard Beneš a 8. října 1938 Venkov uveřejnil mapu nových hranic Československa.263 

Vzhledem k tragickým událostem, které československý národ na podzim 1938 

postihly, zakázal generál Syrový oslavy dvacátého výročí republiky. Deník Venkov v 

pátek 28. října 1938 publikoval na první straně titulek „Jen na sebe spoléhat“, pod 

kterým stála slova Rudolfa Halíka: 

„Existuje Nemesis. Projeví se někdy dříve, někdy později. Trestá nevinné, stíhá viníky. 

Před naším zrakem je 28. říjen 1918, i léta další, léta nadějí, i léta omylů, jež daly vzejít 

ponurému dnešnímu dni. Mučit se tím, co se stalo? Věřme, že vstanou nové 28. říjny pro 

nás, i pro naše budoucí. Opět je budeme slavit, třeba se vzpomínkou na zažité rány, ale 

u vědomí, že byl zachráněn stát a že žije národ. Dospějeme k lepším dnům, očistíme-li 

se a půjdeme-li ve šlépějích velkého učitele Antonína Švehly. Z chyb minulosti poučeni, 

věříce jen sobě a nikomu jinému, prací, obětmi a živou vírou dáme svitnout lepším 

jitrům těžce zkoušené vlasti a národa.“264 

                                                 
260 Ibid., 3. 
261 Ibid., 8-10. 
262 Venkov, 1. 10. 1938, 1. 
263 Venkov, 8. 10. 1938, 2. 
264 Venkov, 28. 10. 1938, 1. 
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V pravém sloupci titulní strany byl publikován text „Veliký pátek Čechů a Slováků“, 

jenž hovořil o tragédii mnichovské dohody, která se stala odcizením se odkazu 28. října, 

a vyčítal mocnostem, že Československo nechaly „odkrojit“. Tento článek se k 28. říjnu 

1918 vracel opět jako k revoluci.265 Josef Kvěch k smutnému 28. říjnu 1938 napsal 

báseň. 

„Ne Ty jsi nezradil. 

To lidé zradili 

a na kříž bolestný 

tvé srdce přibili 

Ne, Ty jsi nezradil 

Tys přines prapory slávy 

a vítězství. 

Opojils české hlavy, 

že zapomněly bdít. […]“266 

Protože se svátek 28. října 1938 neslavil, vyšel deník Venkov i následující den 29. října 

1938. Redakce v něm ve sloupečku na straně dvě shrnula dvě proběhnuvší události, 

pouť k hrobu Antonína Švehly a slavnostní vztyčení státní vlajky na Pražském hradě. 

  

                                                 
265 Ibid. 
266 Ibid., 4. 
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Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se snažila odpovědět na výzkumnou otázku, jak se 28. 

říjen konstruoval ve smyslu symbolu české státnosti. Pomocí listu Venkov jsem 

analyzovala prvních dvacet let Československa od roku 1918 do roku 1928 z pohledu 

oslav 28. října. Zkoumala jsem, jakým způsobem byl tento státní svátek tehdy 

interpretován a odkdy je možné nazývat jej „symbolem české státnosti“. 

28. říjen se stal státním svátkem v roce 1919, dobově býval označován za Den svobody. 

Každý rok bez výjimky se Venkov během října o výročí samostatnosti alespoň jedním 

odstavcem zmínil. Pouze dvakrát za dvacet let vydal Venkov na počest 28. října 

speciální vydání, poprvé v roce 1919 a podruhé v roce 1928. Na rok 1938 bylo sice 

plánované také speciální vydání, kvůli mnichovské dohodě ale nevyšlo. Podle obsahu 

říjnových čísel Venkova z roku 1918 až 1938 mohu konstatovat, že se 28. říjen stal pro 

občany Československa výjimečným národním symbolem hned od samého počátku 

roku 1919. Ztvárňoval pro ně jejich vlastní vítězství a národní hrdost, ztělesňoval určité 

semknutí národa. Podle aktuální společenské potřeby, vnitrostátní i mezinárodní situace, 

Venkov tyto atributy v jednotlivých letech s různým důrazem akcentoval. 

Každoročním připomínám, nejen prostřednictvím redakce Venkova, se 28. říjen hned za 

první republiky stal zcela samozřejmým symbolem, převzal nad Čechoslováky moc, 

svým způsobem nutil redaktory, aby o něm psali, a zároveň byl sám prostředkem k 

udržování určitého klidu a míru ve společnosti. Díky své výjimečnosti se vryl hluboko 

do paměti občanů a následkem jeho vhodné interpretace médii na něj společnost 

nezapomněla. 

Doboví autoři, většinou venkovští redaktoři, spisovatelé a agrárničtí politici, psali o 28. 

říjnu jako o největším dni české historie, odvěkém snu československého lidu, vítězství 

nad třemi sty lety ponížení. Nutno podotknout, že osnova článků bývala velmi obdobná. 

Pisatelé většinou ve zkratce shrnuli, jak těžký boj o samostatnost byl, kdo se o republiku 

zasloužil nejvíce, kolika úspěchů již národ za uplynulá léta dosáhl, kolika chyb a 

nakonec připojili výzvu k další vytrvalé péči o demokracii a svobodu. Určitý apel do 

budoucna, ve smyslu, „nevíme, co bude, je třeba se mít na pozoru“, byl v článcích téměř 

pokaždé, snad se politici a novináři opravdu o existenci republiky báli. Vzhledem 

k událostem roku 1938 oprávněně.  
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Agrárníci využívali mocného symbolu 28. října také k prosazování politiky. Mezi lety 

1918 až 1938 Venkov synonyma 28. října, jakými byly boj, hrdost, vítězství apod., 

propojoval například se zaváděním pozemkové reformy, s agitací pro volby do 

Národního shromáždění, s plány na řešení hospodářské krize nebo s posílením obrany 

státu v roce 1933. Své čtenáře pro potřeby takovýchto politik oslovoval většinou 

s osobním patriotským důrazem v druhé osobě jednotného čísla „Ty, národe 

československý, zemědělče československý!“. 

Venkov o 28. říjnu informoval pokaždé jinak obsáhle. Důvodem proto byly další 

důležité události, které se v době svátku odehrávaly a kterým Venkov na základě jejich 

dočasnosti věnoval větší pozornost. Poměrně málo vzpomínek na 28. říjen 1918 jsem ve 

Venkově zaznamenala v roce 1921 kvůli puči Karla habsburského, v roce 1925 

z důvodu konání konference v Locarnu a volbám do Národního shromáždění, 1929 opět 

kvůli volbám do NS, a protože v září uplynulo tisíc let od smrti knížete Václava, 1930 z 

důvodu panující hospodářské krize, v roce 1932, neboť se tou dobou konal sjezd 

republikánů a v roce 1938 následkem mnichovské konference.  V těchto zmíněných 

letech říjnová vydání Venkova o 28. říjnu sice informovala, ale většinou ve spojení 

právě s dalšími událostmi. 

Naopak více pozornosti svátku Venkov věnoval během prvního výročí samostatnosti 

1919. Dále v roce 1928 v rámci desátého výročí, poté 1933, kdy vláda kladla, v reakci 

na situaci v Německu, důraz na semknutí národa, 1934, jelikož národ slavil Den 

svobody poprvé bez Antonína Švehly, 1935, protože se prvně udělovala Švehlova 

literární cena, 1936, neboť Československo poctil návštěvou rumunský král Carol II. a v 

roce 1937, protože národ vstupoval do dvacátého výročí republiky. Mezi průměrné 

roky, co se četnosti článků a vzpomínek na vyhlášení samostatnosti týče, patřily říjny 

1920, 1922, 1923, 1924, 1926, 1927 a 1931. 

Nejčastěji vypadala vzpomínková vydání následovně. Na titulní stránce stál 28. října 

velký nadpis odvolávající se na rok 1918, pod ním báseň nebo kresba s národnostní 

tématikou a okolo byly publikovány články od agrárnických politiků nebo redaktorů. 

Na druhé stránce takového vydání byl zveřejněn program oslav, popřípadě vzpomínka 

na konkrétní říjnovou osobnost, nejčastěji na Švehlu nebo Masaryka, a dále následovaly 

úvahy o budoucnosti národa, demokracii atd. Protože byl 28. říjen dnem pracovního 

klidu, vycházel Venkov následně až 30. října. V těchto číslech byly většinou na prvních 
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stranách vydávány přepisy projevů politiků, které pronesly na počest 28. října na nějaké 

výroční slavnosti. Dále deník publikoval blahopřání od zahraničních státníků a nakonec 

popisy uskutečněných říjnových oslav napříč Evropou. Takovýmito čísly Venkov 

vzpomínkové akce na 28. říjen většinou na rok ukončil. 

V rámci Dne svobody vydal Venkov za vytyčených dvacet let celkem deset básní. 

Otištění básně dodávalo výtisku důstojnost a výjimečnost, poezie důmyslně působila na 

čtenářovy pocity. Redakce Venkova básně publikovala většinou na titulní straně 

samotného listu nebo jeho přílohy. Za zmínku stojí také zveřejňování kreseb a obrázků. 

Na ty autoři zachycovali vždy nějaké české národnostní symboly. Například podobizny 

Antonína Švehly nebo prezidenta Masaryka, ale také situační výjevy. Zaplněné 

Václavské náměstí z roku 1918, Slovanskou lípu, jednací síň Národního výboru nebo 

oficiální dokumenty jako prohlášení Národního výboru z 28. října 1918 či Švehlovy 

poznámky o cestě do Ženevy. Každá z těchto básní nebo fotografií se stala rovněž 

součástí symboliky 28. října, mnohdy se redakce uchylovala i k jejich opakovanému 

vydání. 

Nejdůležitějším mužem 28. října 1918 byl podle Venkova Antonín Švehla, jehož 

osobnost byla za první republiky se symbolem 28. října velmi těsně spjata. Deník 

Švehlu v rámci svátku zmiňoval v téměř každém říjnovém vydání. Další důležitou 

součástí říjnového symbolu se během zkoumaných let staly pojmy svoboda a 

demokracie. Politici té doby přikládali demokracii význam zodpovědnosti a povinnosti. 

Svoboda se měla uskutečňovat v rámci zákonů. Podle dojmů získaných z 

prostudovaných článků byli občané na vydobytí demokracie a svobody patřičně hrdí. 

Pro tento můj názor hovoří i skutečnost, že se Venkov o době mocnářství vyjadřoval 

vyloženě s odporem. 

Co se sporu, zda byl 28. říjen převrat nebo revoluce, týče, je agrárnický list nesourodý, 

vyskytují se v něm obě přirovnání. Přímí aktéři a tvůrci, například Švehla, hovoří o 28. 

říjnu jako o revoluci, zatímco spisovatel Hilbert (nebo také současný historik 

Galandauer) jako o převratu. Důvodem pro rozdílné vnímání 28. října může být právě 

angažovanost, nebo naopak neúčast, při jeho tvorbě. Obě názorové strany ale souhlasí, 

že 28. říjen byl, a stále je, pro český národ nad míru výjimečným dnem, a tím také 

silným národnostním symbolem. 
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Summary 

In my bachelor thesis I have endeavoured to answer the research question - How was 

October 28 constructing as the symbol of Czech statehood. I have analyzed celebrations 

of October 28 in first twenty years of Czechoslovakia using the daily newspaper 

Venkov. I have researched how this date was construed in the Venkov and since when it 

has been named as the symbol of Czech statehood. 

October 28 became public holiday in 1919 originally called as the Date of freedom. The 

newspaper Venkov was writing about this day every year. Only twice in twenty years 

Venkov published a special edition because of the anniversary of independence. For the 

first time in 1919 and second time in 1928. There was a plan to deliver one special 

edition in 1938 too but political situation in Czechoslovakia was not convenient for 

celebrations due to Munich conference. According to October articles’ content from the 

period 1918 to 1938 I can state that October 28 has been for Czechoslovak citizens 

exceptional since 1919. The date was for them their victory, national pride and nation-

unit. In compliance with the actual needs Venkov accented these attributes in individual 

years. 

Using annual reminded articles and photos in Venkov October 28 became during the 

first republic automatically symbol of Czech statehood. It took over the power under 

Czechoslovakians and in a way it pressured the journalists to write about it and at the 

same time it was a device to reach peace in the society. According to the exceptionality 

of October 28 and good job of media it still remembers this day to the all Czech society. 

Agrarians used the symbol of October 28 to reach their policies. Between years 1918 

and 1938 Venkov connected October 28 with land reform, parliamentary elections, and 

plans about solutions of economical crises or enlargement of defence. In these situations 

Venkov called own readers really patriotic: „You, Czechoslovak nation, you, 

Czechoslovak farmer!“. 

Venkov doesn’t present any solution if October 28 was a revolution or putsch. Direct 

participants declare it was a revolution, for example Antonín Švehla, but journalists, 

like Jaroslav Hilbert or writer Jan Galanadauer, say it was a putsch.  
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