
Svatý Vojtěch – text k audiu 

1. Co víme o jedné ze čtyř postav, obklopujících svatého Václava na Myslbekově sousoší na Václavském 

náměstí? 

Co víme o jeho evropském významu a dosahu?  

2. Vojtěchův příběh začíná v Libici nad Cidlinou, kde se narodil v polovině 10. století v rodě Slavníkovců. 

3. Jako malý chlapec vážně onemocněl a rodiče ho s prosbou o uzdravení položili v kostele na oltář 

a zaslíbili Bohu. 

4. Vojtěchovi se dostalo vynikajícího vzdělání na katedrální škole v Magdeburku, kde nad ním bděl biskup 

Adalbert, jehož jméno Vojtěch přijal při biřmování. 

5. Mezitím bylo v Praze založeno biskupství, podřízené v té době centru církevní provincie v Mohuči. 

6. Po smrti prvního pražského biskupa Dětmara byl zvolen druhým pražským biskupem sotva třicetiletý 

Vojtěch. Stalo se to v nejstarším přemyslovském kostele sv. Klimenta na Levém Hradci.  

7. Pro potvrzení biskupské volby musel ovšem Vojtěch putovat za císařem Otou II., který právě válčil 

v Itálii, a teprve potom mohl přijmout biskupské svěcení z rukou metropolitního mohučského 

arcibiskupa Willigise. 

8. Být biskupem v Čechách byl ale mimořádně náročný úkol, Vojtěchovi se nedařilo vymýtit nešvary, 

jako bylo obchodování s otroky, mnohoženství, alkoholismus, násilí… 

A tak nakonec odchází do Říma, kde nachází útočiště v benediktinském klášteře a stává se mnichem.  

9. Po dvou letech vyslal český kníže Boleslav II. poselstvo a prosil, aby se Vojtěch jako pražský biskup 

vrátil. Vojtěch se tedy vrací a jeho cesta domů je opředena mnohými vyprávěními na místech, kudy 

procházel … 

10. Biskup Vojtěch, nyní také benediktinský mnich, s sebou do Čech přivedl 12 benediktinských bratří 

a na Břevnově u Prahy založil klášter jako duchovní zázemí i centrum vzdělanosti. 

11. Ale poměry v Praze Vojtěcha opět donutily k odchodu ze země.  

Cestou přes Uhry ještě uvádí do křesťanské víry budoucího uherského krále sv. Štěpána.  

Odtud pak spěchá opět do benediktinského kláštera v Římě na Aventinu. 

12. Mezitím je v Čechách vyvražděna Vojtěchova rodina na Libici… 

13. Vojtěch se v Římě setká a spřátelí s císařem Otou III. i s budoucím papežem Silvestrem II.  

Mimořádné osobnosti své doby zde přemýšlejí a debatují o ideálu sjednocené Evropy.  

14. Biskup Vojtěch se rozhoduje k dalšímu pokračování v misijním díle na vzdělávání a proměně tehdejší 

evropské společnosti, a poté, co ho v Mohuči zastihne poselstvo z Prahy se zprávou, že jeho návrat 

do české země je nežádoucí, odchází na misie na pobřeží Baltského moře, obývaného tehdy Prusy.  

15. Tam také biskup Vojtěch nalézá mučednickou smrt … 

16. Vojtěchovy ostatky vykoupil zlatem polský kníže Boleslav Chrabrý a uložil je v katedrále ve Hnězdně. 

Jen dva roky po Vojtěchově smrti ho oficiálně svatořečil papež Silvestr II., o což se zasadil i císař Oto III. 

Češi svého rodáka přijali s jistým zpožděním. 40 let po Vojtěchově smrti odveze při návratu z válečného 

tažení do Polska český kníže Břetislav I. Vojtěchovy ostatky z Hnězdna do Prahy. 

Dnes je hlavním patronem pražské arcidiecéze a spolu se sv. Vítem a Václavem spolu-patronem 

pražské katedrály. 

Uctíván je také v Polsku, Maďarsku a Německu. 

 


