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Milí čtenáři Hlasu Moravy,

                  jak se blíží další Sčítání lidu, 
Morava znatelně ožívá, je aktivnější. Je to 
znát i na obsahu Hlasu Moravy, kdy jsme 
museli některé články odsunout do dalšího 
čísla s tím, že se tam „snad“ příště vejdou 
a  další pominout zcela. Jeden z odsunutých 
se vracel do I. republiky k problematice Pod-
karpatské Rusi, patřící od roku 1919 k Česko-
slovensku. Druhý se týkal počátků a pozdější 
historie Moravského krasu. Tam byla časová 
návaznost jen v zajímavém čísle, letos šlo o 
111. výročí jeho objevení, ale dali jsme před-
nost zajímavějším článkům. Třetí se týkal 
třísetletého výročí Přijetí pragmatické sankce 
císaře Karla Šestého. Přes to všechno jsme se 
rozhodli zveřejnit 3× stejné historické téma 
hned ve 3  samostatných příspěvcích. Proč to? 
Je to téma Bílé hory. Sama bitva nebyla zvlášť 
zajímavá, ani významná. Šlo spíš o šarvátku.

Promoravským organizacím a moravským vlastencům

Ale… také o kamínek, který spustil lavinu. 
Ale ani to nebyl důvod, proč zveřejňujeme 
3  články se stejnou tématikou. Ten je jiný. Od-
víjejí se nám v nich tři rozdílné pohledy na jed-
nu dějinnou událost a na její důsledky. Pohled, 
kterým bylo u nás nahlíženo na tuto dějinnou 
událost nejméně posledních sto let. Potom kri-
tičtější pohled vojenského odborníka a monar-
chisty. A do třetice ještě kritičtější pohled, který 
naše dosavadní vidění té události obrací tak, 
jak se může měnit jen negativ na pozitiv a na-
opak. Historie je jen jedna. A výkladů může 
být mnoho. Ctí historika je snaha se vždy 
snažit na základě studia původních pramenů 
a   prostudování jiných náhledů a toho čím 
byly podloženy, dopracovat se co nejblíže prav-
dě. Chtěli jsme vám ukázat ošidnost dobových 
výkladů historie, která se nevyhne ani „upřím-
ným a statečným hledačům pravdy“. O tom, že 
se často s historií ve výkladech zachází i docela 
jinak, tedy účelově – ani nemluvě.

Už za čtyři měsíce se uskuteční v České republi-
ce sčítání lidu, událost, při které se oficiálně mohou 
především obyvatelé Moravy přihlásit k moravské 
národnosti, své mateřské řeči moravštině, případně 
nově ke svému moravskému bydlišti v kolonce 
„Kraj“ vyplněním údaje Moravská země.

Pravděpodobně každá z promoravských orga-
nizací a mnozí moravští vlastenci na tuto událost 
připravují svoji informační kampaň s cílem, aby 

se co nejvíce občanů ČR přihlásilo k moravské 
národnosti a za svou mateřskou řeč označilo 
moravštinu. Na základě zkušeností předchozích 
dvou sčítání v roce 2001 a 2011 nepředpoklá-
dám, že by se všechny promoravské organizace 
a  iniciativní moravští vlastenci dohodli na jed-
notné propagaci, na jednotném postupu v  kam-
pani a   že by na kampaň centrálně soustředili 
finanční prostředky. Přesto bych vám chtěl na-

vrhnout alespoň částečnou koordinaci našich 
aktivit s minimálním cílem v každém kraji, do 
kterého zasahuje území Moravy, dosáhnout 
dvojnásobku počtu občanů, kteří se hlásí k mo-
ravské národnosti a trojnásobku občanů, kteří za 
svou mateřskou řeč označí moravštinu.

Návrh spočívá z důvodu vyšší efektivity na-
šeho společného konání v rozdělení „patronátu 
kampaně“ mezi v současnosti aktivní promorav-
ské organizace, které by soustředili svou infor-
mační kampaň ke sčítání lidu dle svých perso-
nálních, organizačních a finančních možností 
právě na příslušný kraj. Jiné, nebo nově vzniklé 
promoravské organizace, nebo iniciativní jed-
notlivci by se ke jmenovaným organizacím ve 
vybraném kraji připojili a na kampani v kraji 
se podíleli. Tím by se samozřejmě neomezova-
ly aktivity při kampani jednotlivých organizací 
v  jiných krajích

Rozdělení „patronátu kampaně“ bude na zá-
kladě vyjádření uvedených promoravských orga-
nizací potvrzen, nebo upraven:

Jihomoravský kraj Moravská národní obec
Moravskoslezský kraj Společnost pro Moravu 

a Slezsko
Olomoucký a část Pardubického kraje Moravané
Vysočina a část Jihočeského kraje Moravské 

zemské hnutí
Zlínský kraj Moravské srdce
S přáním všeho dobrého vám i Moravě Pavel 

Dohnal, předseda spolku Moravské srdce, www.
moravskynarod.cz

Pavel Dohnal
14. listopadu 2020

Moravskou národnost a jazyk uznáme, potvrdil Český statistický úřad
Sčítání lidu se blíží. Proběhne na jaře příští-

ho roku a hlavně online. Kdo nevyplní sčítací 
formulář přes internet, dostane možnost vypl-
nit jej klasicky papírově. Přesun do virtuální-
ho prostoru uspíšila koronavirová epidemie. 
Moravskou národnost a jazyk bude Český sta-
tistický úřad evidovat samostatně.

Sčítání začne o půlnoci z pátku 26. na sobo-
tu 27. března 2021 a bude ukončeno 11. května 
2021. Přes internet, bez kontaktu se sčítacím ko-
misařem, se bude možné sečíst od 27. března do 
9. dubna. Kdo možnost online nevyužije, vyplní 
listinný formulář. Tuto možnost bude mít od 
17.  dubna do 11. května.

Neví se, jak koronavirová epidemie ovlivní 
sčítání. Bude kladen důraz na online sčítání - je 
rychlé, bezpečné a bezkontaktní.

Očekává se, že si i příští rok na jaře zapíše 
mnoho lidí na Moravě moravskou národnost. 

Řada z nich také připojí moravský jazyk. Před 
deseti lety se k moravské národnosti přihlásilo 
přes 630 tisíc lidí, k moravskému jazyku přes 
sto tisíc.

V případě otázky na národnost nebude 
uvedena žádná konkrétní možnost odpovědi, 
k  otázce o mateřském jazyce bude připojeno 
několik konkrétních možností.

V případě národnosti by měla být ve formulá-
ři otázka formulována následovně: „Uveďte Vaši 
národnost (příslušnost k národu, národnostní 
nebo etnické menšině, ke které se hlásíte). Lze 
uvést dvě národnosti.“

V případě mateřského jazyka: „Jaký je Váš 
mateřský jazyk? Lze uvést dva mateřské jazyky.“ 
Jako možnosti pak: český, polský, ukrajinský, 
slovenský, německý, vietnamský, romský, ruský, 
znakový jazyk, jiný (uveďte jaký).“ Pod kolonkou 
„jiný“ bude možné uvést i jazyk moravský.

Český statistický úřad, který sčítání lidu za-
jišťuje, bude jako dosud moravskou národnost 
a jazyk ve výsledcích uvádět samostatně.

- - -

Poznámka redakce: Ve druhém odstavci se ně-
kolikrát mluví o možnosti, nikoli povinnosti účast-
nit se sčítání. Nemůže v tom být zakopaný pes?
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Hlas Moravy k aktivitám ke sčítání lidu
Moravský kulatý stůl na posledním usku-

tečněném zasedání rozhodl přijmout základní 
návrh na podobu letáku ke Sčítání, který před-
ložil výtvarník J. Jankůj, člen MNK. Definitivní 
podoba letáku měla být schválena na 31. Sněmu. 
Návrh předpokládal anonymitu, neměl obsa-
hovat název žádné z promoravských organiza-
cí. Měl být univerzální pro všechna uskupení 
sdružující se u Kulatého stolu. Další sněm se už 
kvůli další vlně koronavirové epidemie, přesto, 
že byl opakovaně nachystán, nemohl uskutečnit. 
Schválení konečné podoby letáku nebylo prove-
deno. Ing.  Milan Trnka za MKS proto rozeslal 

v průběhu letošního roku dva texty adresované 
představitelům organizací u MKS.

Prvním byla žádost o sdělení možností zajiš-
tění roznosu či výlepu letáků členy a příznivci 
dané organizace v okolí její působnosti, aby spo-
luprací bylo zajištěno optimální pokrytí území.

Výsledek? Všechny organizace mlčely.
Následovala výzva se žádostí, aby zástupci člen-

ských organizací MKS nahlásili kam a v jakém 
množství doručit letáky dle návrhu z 30. sněmu, a to 
zdarma. Reagovalo Království Králického Sněžníku, 
Moravský národní kongres, Sdružení monarchistů 
a Moravská krajina. Tyto iniciativy sice nenahlásily 

konkrétní údaje, ale alespoň projevily zájem. Na tom 
základě ale nebylo možné tisk objednat.

V posledních týdnech ing. Milan Trnka (dle 
jím zaslaného mailu redakci HM) obdržel in-
formace od některých organizací, že si navrhují 
letáky svoje a sami si zajistí jejich šíření. Samo-
zřejmě, že letáky jsou opatřovány logem autor-
ské organizace a případným reklamním textem 
s  určením k šíření na sociálních sítích. O tom, 
zda alespoň některé i k tisku, rozvozu a vylepo-
vání či roznášení po obcích, informace mlčely.

Vyjádření ing. Milana Trnky k této situaci:
„Přátelé!
Nic proti tomu! Je to záslužná práce a nepo-

chybně splní svůj účel upozornit, jak je možno 
vyplňovat údaj o národnosti ve sčítacím archu. 
Současně plní i druhý účel - zviditelnění jedné 
z  organizací. Neboli přesný opak toho, co jsme 
na 30. Sněmu MKS odhlasovali.

Jistě chápete, že se proto necítím usnesením 
30. Sněmu vázaný. Ke stejnému závěru dospěla 
i Rada MKS, která 12. 11. jednala. I přes kom-
plikovanou vnější situaci svědčí výše uvedené 
skutečnosti o další nepovedené společné akci 
Moravského kulatého stolu. Ale takový je život! 
Pokud si vystačíte s vlastními letáky za svoje ná-
klady, je to jen dobře a všem, kteří se na jejich 
zhotovení a rozšíření podílejí, patří velký dík.

Milan Trnka, předseda Sněmu MKS“

Nazávislé doplnění k témuž:
Nepochybně je Vám známo, že k 28. říjnu 

2020 byl vyhlášen záměr ustavení nové politické 
moravské strany pod názvem MORAVA 1918. 
Za uplynulých čtrnáct dnů registruje přípravný 
výbor několik desítek aktivistů a také několik 
mecenášů, kteří žádají uskutečnit celoplošnou 
akci pro propagaci možnosti zapisovat do sčíta-
cích archů při Sčítání lidu moravskou národnost 
a moravský mateřský jazyk (moravský jazyk má 
přidělen Statistickým úřadem svůj kód). Tato 
iniciativa bude přípravným výborem pro vznik 
nové strany zveřejněna ještě tento týden.

Jedná se mimo jiné o tisk plakátků formátu 
A2 k vylepování. Dosud zajištěné prostředky 
(personální i finanční) na jejich pořízení, rozvoz 
a  výlep v různých obcích několika okresů Mo-
ravy stačí na pořízení 20 000 kusů. Na plakátu je 
kromě loga Sčítání lidu 2021 jen moravská orlice 
a jednoduchý text: Při sčítání zapisuji moravskou 
národnost a moravský jazyk. Žádné stranické 
logo ani název (logicky před registrací ani nemů-
že být) na plakátku není, jen při dolním okraji 
odkaz na stránky www.morava1918.cz.

Domnívám se, že rozbíhající se akce s takovým 
plakátem není natolik „okatou“ propagandou zá-
jmů jedné iniciativy, ale že více slouží především 
zájmu celé naší Moravy. Proto si dovoluji doporu-
čit Vašim členům podílení se na výlepu alespoň 
po obcích, ve kterých bydlí, případně v   okolí. 
Prosím, seznamte je s touto žádostí. Samozřejmě 
je nezbytná zpětná Vaše reakce – sdělení kolik 
plakátků požadujete k dodání, na jakou adresu 
a  také, které obce hodláte takto „ošetřit“. Sil i pe-
něz je stále málo a je snahou zabránit tomu, aby 
v  jedné dědině vylepovali dva – tři dobrovolníci 
a  jiná dědina zůstala bez propagace.

Děkuji Vám za pochopení.
Milan Trnka

Moravský den v Chicagu ve státě 
Illinois letos jen virtuálně

Slavnost Moravský den, označovaná i jako fes-
tival Moravský den, je ve státě Illinois pořádaná 
každoročně o víkendu koncem září. Ta letošní je 
už osmdesátá první. Nedělní den oslav Morav-
ský den je už tradičně vyhlašován guvernérem 
státu státním svátkem. Letos se bude konat 
a  slavit pouze virtuálně. Sami pořadatelé píší: 
„Naše srdce jsou nešťastná, když víme, že si 
tuto každoroční tradici nemůžeme užít s vámi 
všemi.“ Zřejmě zamíchal kartami Covid, vzhle-
dem k současným nepokojům v USA mohou být 
i další důvody. Vystoupení a oslavy samotné jsou 
zveřejněny na Facebooku a následně budou zve-
řejněny i na YouTube.

Oslavy Moravského dne v Chicagu v americ-
kém státě Illinois mají dlouhou tradici. Pořádá 
je Ústředna moravských spolků. První festival 
Moravský den v Chicagu ve státě Illinois se ko-
nal 24. září 1939 v Plzeňském parku. Toho dne 
26. ulice rozkvetla nádherou moravských krojů, 
kapel a  koní a celý průvod postupoval Pulaskiho 
třídou až do Plzeňského parku.

A proč právě Moravský den? „Moravský den je 
to proto, protože ta organizace, která před více než 
osmdesáti lety vznikla, zastřešila menší morav-
ské spolky, které tady v USA existovaly. Krajané, 
kteří se v nich scházeli, se pyšnili krásnými kroji, 
které ještě tenkrát uchovávali a i jinak udržovali 
moravské tradice. Většina spolků byla z Moravy, 
seskupení se dnes nazývá Ústředna moravských 
spolků a odtud pak Moravský den. Každý rok 
zveme kapely z Moravy, Čech i Slovenska. Účast 
bývala v  začátcích obrovská, vše se dělo v centru 
Chicaga a na slavnosti se sjíždělo okolo 20 tisíc 
lidí. V  dnešní době už to tak silné není, ale rok 
od roku lidí přibývá, toho si velmi vážíme. V po-
sledních letech přichází na oslavy okolo tisíce lidí. 
Pro nás pro všechny ve Spojených státech folklor 
znamená něco víc, než jen zpívání a tancování. 
Pro nás je to srdce naší staré vlasti – Moravy. Při-
jíždějí hosté z celých Spojených států a z Kanady, 
ale i  z  Moravy, Čech a Slovenska.“

Bohumila Jandourková
27. září 2020

Nabídka Sborníku z II. Akademické konference „Morava 1918“
Dne 19. 10. 2019 uspořádaly organizace spolupracující při Moravském kulatém stolu dru-

hý ročník konference „Morava 1918“.
Jak z prvního, tak i z druhého ročníku byl vydán Sborník přednášek a příspěvků. Sborník 

z druhého ročníku má 140 stran včetně barevných příloh, tedy o 30 stran víc, než Sborník 
z  první konference. Cena zůstala 195 korun za výtisk.

Odběr lze dohodnout telefonem nebo elektronicky s panem Jiřím Novotným, kontakt 
e-mail: georgios@seznam.cz, mobil 723345222, nebo s panem Milanem Trnkou, kontakt 
e- mail: mtrnkam@seznam.cz, mobil 723750745.

K dispozici je ještě i několik výtisků Sborníku z I. konference, konané v roce 2018.

http://www.morava1918.cz/
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Zakládá se nová moravská politická strana „Morava 1918“
Nejsme spokojeni, a proto konáme

My, okruh pořadatelů konference Morava 
1918, vyhlašujeme záměr založení nové morav-
ské politické strany „Morava 1918“, a tímto se 
stáváme jejím přípravným výborem.

Nejsme spokojeni se stavem společnosti a fun-
gováním státu, v němž žijeme. Není náhodou, 
že toto prohlášení vydáváme k datu 28. října. 
Oficiální rétorika praví, že je to výročí získání 
samostatnosti a demokracie. My si ovšem v sou-
ladu se stavem poznání, k němuž jsme dospěli, 
myslíme, že je to naopak výročí ztráty samostat-
nosti a úpadku demokracie. Je to výročí úpadku 

legitimity a přirozeného řádu, což v důsledku 
vedlo k opakovanému selhávání státu zvaného 
Československo a jeho nástupců. Téměř souvisle, 
až po současnou krizi, centralistický a byrokracií 
ochromený stát ovládaný z Prahy již sto let se-
lhává tváří v tvář skutečným potřebám občanů.

Jsme Moravané, příslušníci nejstaršího slo-
vanského národa, dědicové civilizačního odkazu 
Moravské říše a jejích kulturních pokračovatelů. 
Máme nejen právo hlásit se ke svým kořenům, 
ale přímo povinnost tak činit. Máme morální 
povinnost hájit práva Moravy a moravského ná-

roda. Nemůžeme si již vystačit s vágními poža-
davky na samosprávu, musíme se vrátit před rok 
1918 a obnovit správu věcí veřejných v duchu 
naší legitimní státnosti.

Nejsme spokojeni se stavem moravského hnu-
tí. Novou stranu zakládáme proto, abychom mo-
ravské hnutí jako celek doplnili o chybějící sou-
část. Jsme přesvědčeni, že vedle stávajících stran 
s jejich programovým směřováním zde chybí 
konzistentní konzervativní strana. Chceme tuto 
mezeru zaplnit a vytvořit fungující platformu 
pro diskusi o strategii pro Moravu. Chceme mo-
ravské hnutí posílit a přitáhnout k němu nové 
aktivisty. Věříme, že správnou cestou do budouc-
na je zvýšení konkurence a kvality myšlenek 
a  postupů a soutěž moravských aktivit, k čemuž 
je založení nové strany zásadním příspěvkem.

Program politické strany ovšemže nemůže 
být jednobodový, věnovaný pouze postavení 
Moravy. Samospráva, respektive samostatnost 
při správě věcí veřejných, není konečným cílem, 
nýbrž prostředkem. Nemělo by žádného smyslu 
usilovat a dosáhnout emancipace Moravy, kdyby 
státní správa zůstala ve stejném marasmu, jako 
je doposud, jen se změněnou nálepkou provozo-
vatele. Požadujeme zcela zásadní navrácení státu 
občanům. Stát je zřízen občany k řešení společ-
ných záležitostí – nemůže tomu být nadále tak, 
jako nyní, kdy občan je poníženým majetkem 
státu, peskovaným a postrkovaným všemocnou 
byrokracií. Rodíme se svobodní.

Nejsme spokojeni s tím, že současná karika-
tura demokracie nadělala z občanů ohlupované 
stádo a změnila soutěž myšlenek v zápolení ka-
pitálu, marketingu a politiků-herců.

Protože nestačí být nespokojen, ale je nutno 
konat, aby se věci změnily a zlepšily, zakládáme 
tuto iniciativu a věříme ve Vaši podporu.

Jiří Svatopluk Novotný, Ing. Milan Trnka, 
Bohumil C. Brabec a Zdeněk Barša

- - -

Vyplněné a podepsané petice zasílejte na adresu
Bohumil C. Brabec, Mikros a. s., Palackého 56, 

612 00 Brno
S pozdravem Bohumil C. Brabec

Nejsou starosti jako „starosti“

Vzpomínka na Pavla Hálu
V závěru měsíce října 2020 se rozšířila zprá-

va o úmrtí MUDr. Pavla Hály, dlouholetého 
aktivního moravského patriota. Původně člen 
Hnutí za samosprávnou demokracii – Spo-
lečnost pro Moravu a Slezsko se stal v červnu 
roku 1994 spoluzakladatelem nového politic-
kého uskupení Hnutí samosprávné Moravy 
a Slezska (HSMS) a na čas stanul v jeho čele 
jako předseda. V prosinci 2005, kdy došlo ke 
sloučení HSMS s Moravskou demokratickou 
stranou do jedné politické strany Moravané, 
byl zvolen místopředsedou této strany.

Za HSMS byl také zvolen do zastupitelstva 
města Brna. Mimo to byl dlouholetým čle-

nem občanského spolku Moravský národní 
kongres. Veřejnosti byl znám jako vášnivý 
diskutér nad moravskou problematikou.

Většině spoluobčanů v Brně a okolí byl 
ale znám spíše jako lékař – chirurg. Mnoho 
pacientů navštěvovalo jeho soukromou or-
dinaci na Běhounské ulici v Brně.

Současná zdravotnická bezpečnostní 
opatření neumožnila jeho přátelům, zná-
mým, spolupracovníkům a pacientům zú-
častnit se posledního rozloučení s ním. Vě-
nujme proto Pavlovi Hálovi alespoň tichou 
vzpomínku.

Čest jeho práci a památce!

Všichni míváme starosti. Zatímco jeden nad 
tím mávne rukou a díky své optimistické povaze 
vyřeší lehce jednu věc po druhé, druhý přemýšlí 
s hlavou v dlaních a neví odkud a jak začít. A čím 
víc uteče času, tím jsou problémy tíživější a méně 
a méně řešitelné. Někdy uteče i termín, kdy něco 
ještě nějak vyřešit šlo a vrátit už to nejde.

Snad nejhorší starosti jsou takové, o kterých 
víme, že je něco špatně, nebo hodně špatně, ale 
nemůžeme s tím nic dělat. Často to bývá tehdy, 
když se někdo z vašich blízkých vydá po nedobré 
cestě a vy ho nemůžete zastavit. Nanejvýš může-
te někam utéct, abyste se na to nemuseli dívat.

Dnes jsem si uvědomila, že jsou i malé, drob-
né, ale v podstatě milé starosti. Byla jsem v jí-
delně pro důchodce vyzvednout blízké příbuzné 
oběd. Měli tam na zemi v krabicích zeleninu, 
kterou obchodní řetězec vyřadil, protože mezi-
tím už přišla úplně čerstvá dodávka. Mezi tou ze-
leninou byl i zelený salát, velmi pěkný. Vypadal 
mnohem čerstvěji, než někdy ke konci prodejní 
doby vidíme přímo v prodejních regálech. A prá-
vě ten salát si prohlížela starší paní a poté se na 
mě obrátila s otázkou:“Víte, mám na zahradě jež-
ky a mají mladé. Myslíte, že by to žrali? Dávám 
tam granule kočkám.“ Odpověděla jsem jí, že si 
myslím, že ježci na zahradě mají zeleného dost, 
ale že se určitě moc rádi přiživí na těch granu-

lích. Přisvědčila a zasmála se s tím, že mám asi 
pravdu.

Jistě, mít starost, jestli se malí ježci na vaší 
zahradě do zimy dost vykrmí, aby ji přežili, to 
je pěkná starost. Taková akorát. Takové starosti, 
a  žádné horší, bych vám přála všem…!

Bohumila Jandourková
4. října 2020
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Morava není spolková země? Diví se Rakušané…
Co se lidem v Rakousku vybaví, když se řekne „Mähren“? Moje zvědavost mi nedala a zeptal jsem se 

několika rakouských přátel, co ví o Moravě.

Erich Lazár pracuje jako střihač v Rakouské te-
levizi ORF ve Vídni, pro něj je Morava pojmem už 
ze školních let. „Bylo mi tak 14, 15 let, když jsme 
v hodinách dějepisu probírali Rakousko-Uhersko. 
A Čechy a Moravu mám v paměti jako něco, co 
k  sobě patří, co spolu ale taky hraničí, dva Regi-
ony jednoho státu. Na Moravě jsem už byl, a sice 
když jsem před pár lety navštívil mého českého 
kamaráda, který žije ve Vídni. Tehdy jsem byl na 
jeho chalupě v Modleticích. Taky mi ukázal Slavo-
nice a Landštejn – vše leží na Moravě.

Že Morava už de facto neexistuje a vše je ří-
zeno jen z Prahy, mě překvapuje. Nemám rád 
centralismus a ten český musí být nějaký přeži-
tek z  dob komunismu. Je zvláštní, že to zůstalo 
i po roce 1989. Pro mě je tuhý centralismus spo-
jený především s neefektivní a drahou, centrál-
ní správou – odstrašující příklad je Francie. My 
máme v Rakousku federalismus. Těžko teď říct, 
co je vlastně lepší, protože přílišný federalismus 
může být taky brzda rozvoje země. Ale je mi po-
řád sympatičtější než centralismus. Já pocházím 

z   Grazu, tedy hlavního města Štýrska – které 
bylo kdysi vévodstvím. A nepřál bych si, aby se 
Štýrsku třeba měnily hranice, či vše bylo rozho-
dováno někde ve Vídni, nebo kdyby se Štýrsko 
mělo v Rakousku dokonce rozplynout.“

Další z mých kamarádů, chodíme spolu na ho-
kej a taky na pivo, se jmenuje Hans Peter Rauch. 
Narodil se a vyrostl v Tyrolsku, v létě však občas 
pobýval u své babičky v Gmündu, městečku leží-
cím přímo u hranic, které ho už přes sto let od-
dělují od své druhé části, Českých Velenic. Z  ně-
jakého důvodu si vždycky myslel, že na druhé 
straně hranic musí být Morava, protože „Čechy 
– ty jsou přeci někde dál na sever…!“ Z dějepisu 
si sám dodnes pamatuje, že kdysi k Rakousku pa-
třila i Morava, Slezsko a Čechy. Obzvlášť v paměti 
mu uvízlo Slezsko, které podle něj leželo v  histo-
ricky „zajímavém a napínavém“ trojúhelníku Ra-
kouska, Polska a Maďarska. Co se týče vnitrostát-
ního dělení České republiky je Hans Peter velice 
překvapený, že nemá podobnou strukturu jako 
dnešní Rakousko – tedy spolkových zemí.

Na studia odešel Hans Peter Rauch z Tyrolska 
do Vídně, kde se z něj stal postupem času přívr-
ženec centralismu. Pracuje jako přírodní architekt 
– tedy reguluje řeky a podobně, a pokaždé mu při 
různých stavebních jednáních vadí dělení na sa-
mosprávné části s vlastním zákonodárstvím, pro-
tože to komplikuje jakoukoliv větší stavbu. Navíc 
se zemští hejtmani podle něj chovají jako nějací 
lokální císaři a často jsou brzdou nadregionálního 
rozvoje. Tyrolsko, jak možná známo, je od I.  svě-
tové války rozděleno mezi Rakousko a Itálii. To 
Hans Petrovi ani moc nevadí, tedy pokud je vše 
integrováno do Evropské unie – a tedy bez hranic, 
jak to garantuje Schengenská dohoda. Na zemské 
symboly mu však nikdo sahat nesmí – ty jsou ne-
dotknutelnou součástí vlastní historické identity. 
Každopádně současných devět spolkových zemí 
je se svými rozdílnými zákony apod. na Rakousko 
příliš, úplně by stačily takové tři – něco jako by 
mohlo být Slezsko, Morava a Čechy.

Hermann Mückler se narodil ve Vídni a pro 
moji anketu se sám ujal iniciativy a podělil se 
nejen svými vědomostmi, ale poptal se i ve svém 
okolí. Jeho rodina z otcovy strany pochází z Miro-
slavi, tedy z jižní Moravy. Jako německy mluvící 
obyvatelé byli Mücklerovi vyhnáni po II.  světové 
válce do Rakouska. O tomto činu většina jeho 
známých ví, a ví také, že se vyhnaní Morava-
né usazovali v severní části Dolního Rakouska, 
tedy nedaleko moravsko-dolnorakouské hrani-
ce. S Moravou asociují nejčastěji, podobně jako 
s Dolním Rakouskem, zemědělský kraj, dobré 
víno a pivo, historické nálezy osídlení již z doby 
kamenné, z nějakých důvodů konkrétně ty z okolí 
Mladeče/Lautsch u Litovle. Samozřejmě že byla 
Morava rodištěm známých Rakušanů, jako na-
příklad Sigmunda Freuda a dalších. O současném 
dění v sousední zemi, Moravě, se dnes ve škole 
neučí vůbec nic. Školní látka se týká výlučně dob 
rakousko-uherské monarchie a nově vzniklého 
státu Československa, jejíž částí Morava je a byla. 
Všichni z dotázaných si tím pádem myslí, že ny-
nější statut Moravy je podobný, jako tomu bylo 
i  v dobách společného státu – tedy že je Mora-
va, jako spolková země, součástí České republiky 
(v  Rakousku má každá z devíti spolkových zemí 
poměrně vysokou míru autonomie).

Hermann Mückler je univerzitním profesorem 
na fakultě etnologie ve Vídni, navíc, jak již jsem 
zmínil, se zvláštní, i když bolestnou osobní vazbou 
na Moravu, a proto spojuje s Moravou spoustu 
fundovaných historických faktů. Například, že zde 
v 9.  a 10. století existovala Velkomoravská říše, na 
tohle téma viděl sám výstavu v Brněnském zem-
ském muzeu, vlastní katalog a odbornou publika-
ci, kterou i sám četl. Zvláštní zájem má o historii 
Rakouského, či Moravského Slezska, ze kterého 
pochází i část Mücklerových předků než se pře-
stěhovali na Moravu. Dodnes má pan profesor 
vzdálené příbuzné v Brně, kteří mohli po válce 
jako bývalí účastníci protinacistického odboje zů-
stat a jednomu z nich se stal dokonce kmotrem. Po 
roce 1989 získal několik přátel po celé Moravě, na 
kterou podnikl v minulosti několik studijních cest 
se svými studenty. I já patřím k jeho moravským 
přátelům. Byli jsme před lety společně v Dačicích 
a   okolí, kde jsme sbírali informace pro televizní 
dokument Rakouské televize o dačické kostce cuk-
ru – první na světě. Ale to už by bylo jiné vyprávění.

Zdroj: Zprávy z Moravy

Státoprávní uspořádání na Moravě
po zániku Velkomoravské říše

Kapitoly z moravské historie (3)
Při rekapitulaci státoprávních dějin Moravy 

v  době údělných (dílčích) knížectví od poloviny 
11. století ke konci 12. století se musíme zmínit 
o bezprecedentním činu, který vykonal pražský 
kníže Spytihněv II., který vládl v letech 1055–
1061. Byl to nejstarší syn Břetislava I. Po nástupu 
k moci Spytihněv II. vyzval přední muže z  Mo-
ravy ke shromáždění na česko-moravské hrani-
ci. Podle Kosmy pozval na chrudimský hrad 
„300   nejlepších a nejvznešenějších mužů“ 
z  Moravy a dal je „zjímati a rozsaditi po jed-
notlivých hradech v Čechách“. Jejich majetek 
vyvlastnil a na jejich místa dosadil české vel-
može a úředníky. K překvapivě vysokému počtu 
odsouzenců se uvádí názor, že cifru 300 lze chá-
pat jako zdůraznění toho, že se jednalo o vysoký 
počet osob, nikoli jako přesné číslo.

Dalším razantním skutkem Spytihněva II. 
bylo také při nástupu na knížecí stolec vypově-
zení jeho vlastní matky Jitky, manželky Břeti-
slava I. Byla původem z Německa a spolu s ní 
byli vypovězeni i všichni Němci. Dle historiků 
mohlo být důvodem těchto rozhodnutí to, že se 
Spytihněvem bylo špatné zacházeno, když byl 
v  dětském věku držen v Německu jako rukojmí. 
Proč zanevřel na Moravu, se neuvádí, pouze je 
připomínka na jeho moravské vládnutí.

K dramatickým událostem došlo na Moravě 
a v Čechách ke konci 12. století. Zcela ojedinělý 
státnický čin vykonal druhý český král Vladislav 
II. roku 1172, když se vzdal vlády ve prospěch 
svého syna Bedřicha (Friedricha). Skutečnost, 
že k předání moci došlo bez vědomí a souhlasu 
římského císaře Friedricha I. Barbarosy (Rudo-
vouse) znamenalo sesazení nově instalovaného 
českého krále Bedřicha. Byl dosazen jiný Přemy-
slovec Soběslav II., 14 let vězněný na hradě Při-
mda, ten ovšem pouze s titulem knížete. Násle-

dovaly urputné boje mezi knížetem Soběslavem 
II. a sesazeným králem Bedřichem.

V té době získával na Moravě postupně moc 
původně znojemský, později brněnský kníže 
Konrád III. Ota. Olomoucko držel, jak uvádějí 
prameny k roku 1179 Přemysl, syn Vladislava II. 
a Judity Durinské – pozdější král Otakar I. A to 
poprvé s uvedením titulu moravský markrabě.

Zde je nutno připomenout význam slova mar-
krabství. Markrabství je územní celek na hranici 
římské říše, tedy Německa. Základ označení je 
slovo marka s přidaným zeměpisným určením. 
Jeho status je vyšší než hrabství. Vládce celku 
měl titul markrabí (markrabě) s postavením na 
úrovni knížete nebo vévody. Získával postup-
ně řadu hospodářských, vojenských, soudních 
a  dalších pravomocí.

V soupeření o moc v západoslovanském státě po 
mnoha zvratech zvítězil nakonec Bedřich. Soběslav 
II. byl vypuzen a roku 1180 v cizině zemřel. Ani Bed-
řich však dlouho nevládl, neboť byl šlechtou zbaven 
vlády a na pražský knížecí stolec byl povolán v  čer-
venci roku 1182 z Moravy tamní vládce Konrád 
III. Ota. Kdo v této hektické době měl po odchodu 
Konráda III. Oty do Prahy moravskou zemi pod 
přímou správou, zda markrabí Přemysl, dostupná 
historiografie neuvádí. Markrabě Přemysl, pozdější 
král Přemysl Otakar I., je připomínán pouze k roku 
1179. Jeho úmrtí je datováno rokem 1230.

Vládnutí významného moravského a české-
ho knížete rodem Přemyslovce z jihu Moravy 
Konráda III. Oty, mělo však krátké trvání.

Jisté však je, že rokem 1182 končí doba úděl-
ných knížectví na Moravě, tedy dělení Moravy 
na menší celky. Začíná doba sjednocené Moravy 
ve státoprávní formě markrabství. Tento stav tr-
val až do roku 1918.

Jaroslav Nesiba
10. listopadu 2020
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Kdyby Češi na Bílé hoře vyhráli, bylo by hůř
Češi si v neděli připomněli výročí jedné z nejhorších porážek ve svých dějinách. Bitva na Bílé hoře před 

400 lety nastartovala období českých dějin, pro které se vžilo označení „doba temna“. Podle historičky 
Ivany Čornejové si ale Češi událost během staletí v lecčem přikreslili. „Český národ rozhodně nezanikl, 
nedocházelo ani k násilné germanizaci,“ říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz

Nese si v sobě český národ i po 400 letech od 
prohry na Bílé hoře stále jizvu?

Český národ má ve zvyku brát Bílou horu jako 
něco extrémně negativního, ale o širších okol-
nostech nemá obecné povědomí. Platí to, co se 
zdůrazňuje už řadu desetiletí, že my Češi máme 
radši své velké prohry než velká vítězství.

Vždy ráda uvádím sekvenci z Války s mloky 
od Karla Čapka, kdy čeští cestovatelé na Gala-
págách objeví vlasteneckého mloka, který se ze 
zastaralé příručky naučil česky. Ten se jich ptá, 
zda jsou hrdí na svou třistaletou porobu. „Úpěli 
jste?“ ptá se cestovatelů. „Úpěli,“ řeknou mu oni. 
„To jsem rád,“ řekne mlok. To bolestínství v nás 
přetrvává a bude přetrvávat i nadále.

Z dnešního hlediska se tedy na Bílou horu, 
předpokládám, nelze dívat jako na boj hod-
ných Čechů se zlými Rakušany.

Jistě že ne, nikdy nelze k historickým udá-
lostem přistupovat tak, že je jedna strana velmi 
dobrá a druhá velmi špatná. Ale po každé vý-
znamné události se stává, že si ji strany, které 
stojí proti sobě, vykládají k obrazu svému. Bílou 
horu provází spousta mýtů, pověst o hrdinných 
Moravanech je nejstarší, pochází už ze 17. sto-
letí. Další se shromažďovaly v průběhu dalších 
desetiletí i staletí.

Historickou událostí svého druhu se Bílá hora 
stala až na sklonku 18. století a ve století 19. 
v  rámci českého národního hnutí, kdy byla brá-
na jako symbol počátku útlaku, kterému český 
národ čelil od Habsburků.

I dnes se s tímto výkladem ale můžeme v ur-
čité podobě setkat. Kolegyně při domácí výuce 
zaslechla, jak je jejímu synovi vykládána literatura 
doby pobělohorské, a plně to odpovídalo výkladu 
50. let 20. století, tedy že po Bílé hoře neexisto-
vala česká literatura kromě lidové tvorby, protože 
všechno bylo v područí jezuitského tmářství.

A nebylo to tak? Známý pojem „doba tem-
na“, kterým se občas nazývá období po bitvě na 
Bílé hoře, je také pouze mýtus?

Pochopitelně že je. Vždy jsou tendence vytr-
hávat z kontextu dějin tu či onu dobu. To se děje 

všude po světě, u nás jsme na to ale specialisté. 
Označení „doba temna“ pochází z názvu romá-
nu Aloise Jiráska Temno, pojem ale do učebnic 
zavedl jeho vyznavač, první komunistický mini-
str školství Zdeněk Nejedlý.

Zajímavé je, že komunisté převzali téměř bez vý-
jimky argumentaci, kterou k Bílé hoře stanovil To-
máš Garrigue Masaryk, jenž zase navázal na doby 
národního obrození. Komunisté přizdobili vlastní 
frazeologií a zejména akcentovali sociální útisk, 
kdy poddaný lid úpěl pod rukou cizácké šlechty

To období ovšem nebylo tak temné, jak se 
můžeme domnívat. Teď se zjišťuje, že Bílá hora 
český vývoj nijak dramaticky nepřerušila. Český 
národ rozhodně nezanikl, nedocházelo ani k ná-
silné germanizaci.

Habsburkové ale přece v českých zemích 
prosazovali používání němčiny.

Ve školách se učí, že v roce 1627 byla v Obno-
veném zřízení zemském němčina zrovnopráv-
něna s češtinou. Byla to ale spíše jenom odveta 
za výrok Zemského sněmu z roku 1615, kdy byla 
čeština vzata za jediný jazyk, kterým je třeba 
mluvit. To znamená, že například šlechtici, kteří 
se zde chtěli usadit, museli prokázat, že umí čes-
ky. Toto bylo spíše vyrovnání.

A představa, že by kněží, kteří chtěli dosáh-
nout rekatolizace, kázali německy a chtěli po-
němčit lidi, kteří mluvili pouze česky, je velmi 
absurdní.

Představy o úpadku české inteligence vlivem 
emigrace jsou tedy přehnané?

To nikoliv, k odlivu inteligence došlo, emigra-
ce po Bílé hoře byla masivní. Díky rozvoji no-
vého katolického školství ovšem vyrostla nová 
vrstva inteligence, i když pouze katolicky orien-
tovaná, která měla co říci a dosahovala výsledků, 
které lze srovnat s okolní Evropou.

Zdejší katolické školy odchovaly například 
známého Bohuslava Balbína, Tomáše Pešinu 
z   Čechorodu, který psal i velmi hezky česky, 
nebo pátera Antonína Koniáše. O tom se často 
mluví jako o černé ovci. Je samozřejmě pravdou, 
že sbíral a pálil díla, která byla na jeho seznamu 

zakázaných knih, takový seznam měla ale každá 
církev. Koniáš ale, jak dokázal náš přední český 
lingvista Alexandr Stich, psal také velice hezké 
české práce.

Pobývaly zde také osobnosti z ciziny, v Praze 
v   polovině 17. stol působil původně španělský 
jezuita Rodrigo Arriaga, což byl jeden z největ-
ších představitelů druhé scholastiky v Evropě.

Protestantskou šlechtu tak v roli vlastenců 
nahradili katoličtí kněží?

Ano, ostatně to zdůrazňoval i sám Jirásek ve 
svém románu Skály. Tam jsou jako noví nositelé 
českého národa bráni katoličtí kněží. Ti jsou sice 
už vychováni v jiné víře než stavovští povstalci, 
ale pořád v sobě nesou české nacionální posel-
ství a tím se starají o to, aby český národ přežil. 
Národní idea tak převážila i ideje náboženské.

Co by se podle vás stalo, kdyby se českým 
stavům podařilo bitvu vyhrát?

Obávám se, že kdyby se tady upevnila vláda 
kalvínsky orientovaného Fridricha Falckého, tak 
by to mělo pro český národ daleko horší dopad. 
Fridrich Falcký byl mladý člověk, který do toho 
svého dobrodružství šel zřejmě s dobrými úmy-
sly, neměl ale prakticky ničí podporu. Nezískal 
si u nás žádnou oblibu. Hypoteticky tak hrozila 
také budoucí nesvornost nekatolických konfesí 
a   současně i ostrá nevraživost vůči katolíkům, 
což by mohlo zemi rozvrátit.

Pokud by byl zařazen český národ do evropské 
protestantské linie, tak je možné, že by na tom 
byl hůř, než tomu bylo v rámci mnohonárod-
nostní habsburské monarchie, kde měl každý 
národ svým způsobem právo na – moderně ře-
čeno – sebeurčení.

Musela by zde převládnout jedna z protestant-
ských konfesí, je ale otázka jaká. Situace u nás 
nebyla vůbec jednoznačná. Měli jsme zde utrak-
vismus, který se ještě štěpil na novoutrakvismus 
a staroutrakvismus. Německy mluvící obyvatel-
stvo se hlásilo k luterství. Byli zde i vyznavači 
kalvínského směru, ke kterým se přidala potom 
i ta do té doby ojediněle stojící jednota bratrská. 
Ta škála vyznání tady byla obrovská, a pokud by 
zvítězilo jedno z nich, samozřejmě by začalo po-
tlačovat i ty ostatní. Jde ale pouze o můj názor 
v  rámci virtuálních dějin.

Je tedy podle vás událost historiky přeceňo-
vaná?

Není podceňovaná ani přeceňovaná. Ta bitva 
samotná byla samozřejmě jenom malou srážkou 
nebo šarvátkou, to už je dávno dokázáno. Ale 
její důsledky byly fatální tím, že následovalo, co 
následovalo – nejdříve potrestání viníků stavov-
ského odboje a nedílné připojení českých zemí 
pod habsburskou vládu, i když nepřestala samo-
statnost českého státu. Ten byl zachován jako ta-
kový ještě dlouhou dobu poté. Nad událostí ale 
musím přemýšlet i tak, že nešlo o žádnou českou 
výjimku. Rekatolizace probíhala v celé Evropě.

Kdybychom se podívali na dějiny jako celek, 
tak význam všech těchto velkých proher, revolu-
cí nebo slavných vítězství zdůrazňuje až pozdější 
vývoj. Lidé, kteří žili v období Bílé hory a neby-
li přímo postiženi, si na ten nový život zvykli. 
A  žili ho takový, jaký byl.

Ivana Čornejová
13. listopadu 2020

https://zpravy.aktualne.cz
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Bílá hora 1620 a Morava

Úvodem
Před šesti lety, v roce 2014, byla obdobná situa-

ce. Tento náš stát byl médii a skupinou politických 
i jiných „elit“ nucen si jako celek připomenout 
580. výročí jiné „národní tragédie“ - a to porážky 
husitských radikálů v bitvě u Lipan v květnu 1434. 
Nyní se situace opakuje v tom, že onou „národní 
tragédií“ je pro změnu bitva na Bílé hoře v   lis-
topadu 1620, která uzavřela historickou etapu 
především české protihabsburské rebelie, zvané 
2.  stavovské povstání. To první bylo v roce 1547 
a  skončilo stejně rychle, jak začalo.

Bez ohledu na to, co k tomuto výročí akcentují 
oficiální média, si zkusme připomenout některá 
fakta, směřující k oné Bílé hoře a k vývoji po ní.

Není čas ani prostor se tím zabývat podrob-
něji, když jsou k tomu k dispozici celé knihy více 
či méně objektivních autorů. Proto předkládám 
pouze to, co jako autor předkládaného zamyšlení 
považuji za stěžejní.

1. Vznik a vývoj povstání do 8. listopadu 1620
České husitství, ale i evropská luteránská, kalvín-

ská, anglikánská a jiná reformace v 15. a 16. století 
polarizovala evropskou, tedy i naši domácí spo-
lečnost nejen ve smyslu náboženském, ale i  ve 
smyslu politickém, ekonomickém, právním, 
morálním a kdoví jakém ještě. Stejně jako naše 
šlechta a města po roce 1415, tak i v 16. stole-
tí tyto složky v části západní, střední a severní 
Evropy především využily možnosti zvýšit svou 
moc i hmotnou movitost na úkor římsko-kato-
lické církve a jejích stoupenců. Na rozdíl od hu-
sitských rebelů, kteří zůstali osamoceni, byla re-
nesanční reformace mnohem internacionálnější 
a tedy i úspěšnější.

Zejména v Čechách a na Moravě mimo ev-
ropské luterány a kalvinisty působili ještě no-
voutrakvisté a Jednota bratrská. Na rozdíl od 
zbytku Evropy si nešli vzájemně po krku tak in-
tenzivně a proto mohli docílit i některých dílčích 
politických úspěchů. Bylo to dáno i tím, že ve 
společenském spektru Království českého a  jeho 
korunních zemí představovali reformisté v Če-
chách odhadem až 85 %, na Moravě cca 75  % 
obyvatel z celkových 4 milionů. Obě strany, kato-
líci i reformisté, uznávali zásadu „koho panství, 
toho víra“. Od počátku 17. století však narůstal 
vzájemný protitlak. Katolíci se sdružili do tzv. 
„španělské strany“ kolem velvyslance, hraběte 
Oňateho. Do religiózních rozdílů začaly stále 
důrazněji pronikat i rozdíly politicko-koncepč-

ní. Většina reformovaných lpěla na starých a  ci-
vilizačním vývojem překonaných stavovských 
zásadách. Směrem nahoru, tedy k  panovníkovi 
a   jeho správnímu systému, se dotyční chovali 
jako důsledná opozice s prvky tzv. „stavovské 
anarchie“, ale směrem dolů, tedy k vlastním pod-
daným, stále výrazněji prosazovali centralistické 
prvky. Tento rozpor slov a  činů stavovskou opo-
zici oslaboval. Naproti tomu většina katolických 
pánů rychle pochopila, že nejen náboženská, ale 
i správní, tedy centralistická jednota s panov-
níkem, skýtá nesporné společensko-politické 
výhody. Proto už v první dekádě 17. století řada 
reformovaných šlechticů konvertovala ke ka-
tolictví. Patří sem například Karel Starší, kníže 
Liechtenstein, Vilém Slavata z   Chlumu a Ko-
šumberka, či Albrecht z Valdštejna. Příkladem 
k  císaři loajálního protestanta je pan Karel Starší 
ze Žerotína a naopak katolík, který vyznával sta-
vovské tradice je Kryštof Harant z Polžic a Bez-
družic. Orientovat se v té spleti názorů a postojů 
není dnes zrovna jednoduché, ale bez toho lze 
jen těžko pochopit ducha dané doby.

Výrazným politickým úspěchem českých stavů 
(pánů, rytířů a měšťanů) je Majestát císaře a krále 
Rudolfa II. z roku 1609. Češi si v něm prosadili 
náboženské svobody a rovnost vyznání. Moravské 
stavy, tedy páni, rytíři a měšťané k tomu připojeni 
nebyli a ani o to neusilovali. Ti Rudolfa vesměs 
považovali za slabocha a stranili jeho mladšímu 
bratrovi, arciknížeti Matyášovi. Do jara roku 1618 
tlak reformních předáků citelně narůstal, protože 
si uvědomovali svou početní převahu. Od roku 
1612, po Rudolfově smrti panující císař a král 
Matyáš přenesl sídlo do Vídně a místo něj v Praze 
vládla skupina místodržících, z řad radikálních 
i   umírněných katolíků. To se ješitných českých 
stavů dotklo. Nicméně v tom viděli příležitost 
vykládat si Majestát po svém a bez dohod s ka-
tolickou stranou začali stavět i nepovolené vlastní 
kostely, dokonce přímo na katolické půdě.

Posledním aktem politické shody katolíků s ne-
katolíky bylo zvolení arciknížete Ferdinanda Štýr-
ského českým králem, jakožto dědice bezdětného 
císaře a krále Matyáše, na sněmu 5. 3. 1617.

Konflikt postupně interně v Čechách narůstal. 
Katolíci se rozhodli zbořit protestantské kostely 
postavené na své půdě, a to v Hrobech na Teplic-
ku a Broumově na východě Čech. To stavovská 
opozice považovala za vyhlášení války, ovšem 
nikoli od císaře, ale od místodržících, jmenovi-
tě hlavně Nejvyššího kancléře Zdeňka Vojtěcha 

Popela z Lobkovic. Na základě porady hlavních 
předáků stavů v paláci Smiřických na Menším 
městě 22. 5. 1618, se tito následný den vydali 
na Hrad. Cestou se k nim přidávali další lidé, 
včetně i dnes nechvalné pražské lůzy. Lobkovic 
byl ve Vídni, a tak zejména Matyáš hrabě Thurn 
a  Václav Roupovec z Roupova prosadili vyhoze-
ní Slavaty a Martinice i protestujícího písaře Fab-
ricia z  oken dvorské kanceláře. Z výše 17 metrů 
spadli na svah navíc s odpadky, tak přežili a poté 
se ukryli v Lobkovickém paláci.

Paní Polyxena Pernštejnská z Lobkovic, vdova 
po Vilémovi z Rožmberka, je odmítla vydat. Prv-
ní násilný krok s cílem usmrtit protivníky tedy 
učinili stavovští rebelové. Martinic byl vyhozen 
nejen pro své názory, ale i proto, že držel výnosný 
post karlštejnského purkrabí, který císař odebral 
arogantnímu Thurnovi. Od června obě strany, jak 
císařská, tak stavovská, usilovně zbrojily, protože 
politická dohoda nebyla možná, takže zbývala jen 
vojenská konfrontace. Zatímco Slezsko české re-
bely podpořilo, Morava díky moudrému Karlovi 
Staršímu ze Žerotína nikoli. Stát byl řízen třice-
tičlenným direktoriem na čele s Roupovcem a  za-
čalo to, co bývá obvyklé. Katolíci byli zbavováni 
funkcí a vyháněni do exilu, vězněni a některým 
byl zabavován i majetek.

Změna v postoji Moravy nastala až po smrti cí-
saře Matyáše 20. 3. 1619. To se i na Moravě dostali 
k moci radikálové, 10. 5. 1619 i zde vzniklo direk-
torium o 12 pánech, 12 rytířích a 6 měšťanech. 
Nejradikálnějším předákem byl Ladislav Velen 
ze Žerotína, Karlův nepříliš inteligentní příbuzný. 
Moravského příkladu následovali i horno a dol-
no rakouští stavové a zajali císaře v Hofburgu. Na 
Vídeň zaútočilo i české vojsko vedené Thurnem.

Stavům ale začaly docházet finance. Nizozemí 
poslalo jen málo a ne všichni bohatí stavovští 
žvanilové byli tak čestní, jako pan Albrecht Jan 
Smiřický, který dal k dispozici nemalou část své-
ho obrovského majetku.

Naopak Habsburkové začali dostávat finance 
ze Španělska, mající původ v amerických koloni-
ích. Ani volba kalvinisty a falckého kurfiřta Fri-
dricha českým králem v 2. polovině roku 1619 
žádnou výraznou změnu nepřinesla. Otec krá-
lovny Alžběty, anglicko-skotský král Jakub I. měl 
hluboko do kapsy a britští žoldáci pak později 
bojovali spíše na císařské straně. Také vojenská 
situace se počínala obracet proti stavům. Dne 
5.  8. u Dolních Věstonic a 16. 8. 1619 u Miku-
lova sice Moravané vedeni Velenem a baronem 
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Bitva na Bílé hoře a co jí předcházelo

Fridrichem z Tiefenbachu porazili císařského 
generála Dampierra, ale v březnu 1619 Hohen-
lohe a Mansfeld podlehli Buquoyovi u Záblatí 
v  Jižních Čechách. Mansfeldovi se však podařilo 
udržet Plzeň. Operační přetahovaná bez výraz-
nějších střetů pokračovala až do podzimu 1620. 
Obě nepřátelská vojska táhla souběžně z Jižních 
do Západních Čech a pak přes Rakovník k Praze.

2. Bitva na Bílé hoře 8. 11. 1620
Stavovská armáda, asi 21 000 mužů a 10 děl, 

zaujala výhodnou pozici na návrší, jižně od Krá-
lovské obory, čelem k severozápadu. Nizozemské 
lineární šikování lépe umožňovalo palbu z muš-
ket i manévry píkovníků. O velení se dělili kníže 
Kristián z Anhaltu a hrabata Hohenlohe a Thurn.

Třísledovou sestavu uzavírala sedmihradská 
jízda. Falcká garda trčela izolovaně v oboře, část 
vojska se nevrátila z Prahy.

Katolická armáda se členila na dva sbory, každý 
také o 3 sledech, čelem k východu. Vpravo byli cí-
sařští pod velením hraběte Buquoye se 17 000 muži 
a 4 děly. Vlevo ligisté, pod velením hraběte Tillyho 
s 11 000 muži a 6 děly. Vrchním velitelem byl ba-
vorský vévoda Maxmilián. Katolické šikování bylo 
konzervativní, pěchota vytvářela hluboké španěl-
ské tercie, v útoku omezující využití části mušketý-
rů k palbě. Pro daný případ to však bylo přijatelné, 
protože katolíci váhali s útokem do kopce. Stručně 
řečeno, došlo zhruba ke třem útokům a  protiúto-
kům během hodiny. Stavové při tom ztratili kolem 
2 000 vojáků, katolíci asi polovinu z toho. Ustu-
pující střed stavů strhl k útěku část 2. sledu a celý 
3.  sled. Tím bylo rozhodnuto. Nic nemohl změnit 
ani odpor pluku Rakušanů, naverbovaných za pe-
níze moravských stavů, kterým velel hrabě Jindřich 

Šlik, pozdější císařský polní maršál. Král odmítl 
Prahu bránit a 9. 11. 1620 ji opustil. Vydal se i s částí 
vojska směrem na východ.

Příčinou porážky stavů byla celá řada vzájem-
ných příčin a souvislostí. Když to vezmeme od 
těch strategických, tak to byla především špatná 
volba spojenců. Britové a Nizozemci se nehodlali 
příliš angažovat ani přímo vojensky, ani finanč-
ně či diplomaticky. Sedmihraďané (Uhři) byli 
všestranně nespolehliví spojenci. Direktorium 
nebylo schopno zajistit pravidelný přísun peněz 
k  materiálnímu zajištění činnosti vojsk a k výplatě 
žoldu. To prohlubovalo nekázeň a dezerci vojáků. 
Z operačně-taktického hlediska nebyly ujasněny 
vzájemné velitelské kompetence mezi Anhaltem, 
Hohenlohem a Thurnem, což vedlo k průběžným 
zmatkům a neschopnosti využít jak výhodnější-
ho postavení s převýšením tak i modernějšího 
nizozemského taktického šikování. Mansfelda se 
nepodařilo přimět, aby z Plzně přitáhl na pomoc. 
Spojencům průběžně zajišťoval zásobování Vald-
štejn se svými kyrysníky na Žatecku, Lounsku 
a  v  okolí Slaného. Nikdo ze stavovských generálů 
se ani nepokusil převzít zodpovědnost za zorgani-
zování obrany Prahy. Prohraná bitva ještě nemusí 
znamenat prohranou válku, ale výše uvedený vý-
čet ukazuje, že Bílá hora patří k výjimkám. Takže 
je nezvratně paradoxní, že stavovskou porážku 
nezpůsobila ani tak vyšší schopnost katolických 
vítězů, jako spíš téměř totální neschopnost pora-
žených stavů. A Bůh přává schopnějším…

Závěrem
České stavovské povstání 1618-1621 v podsta-

tě ukončila pražská exekuce 21. 6. 1621 a  déle tr-
vající perzekuce vůči poraženým. Nikdo z  účast-

níků nepočítal před Bílou horou s tím, že by 
mohlo jít o prolog ke kontinentálnímu konfliktu 
trvajícímu plných 30 let, který Evropu zdevasto-
val tak, že ještě nacisté v roce 1945 na ni sváděli 
příčiny svých porážek za 2. světové války. Je fakt, 
že zejména Češi a Čechy za svou rebelii zaplatili 
vysokou cenu. Z hlediska tehdejších dobových 
zvyklostí však dopadli ještě „ohleduplně“.

Morava přirozeně dopadla líp v souladu se 
svým dílem viny.

Dnes se roní slzy nad oběťmi rebelů a je spí-
láno katolickým vítězům. Zcela se však pomíjí 
fakt, jak si počínali stavové v obdobích, kdy měli 
dílčí úspěchy. Naprosto stejně, ne-li hůř. Jen 
vzpomeňme příklad holešovského faráře Jana 
Sarkandra. Toho si protestanti podali tak, že mu 
pomohli oprávněně vstoupit mezi katolické sva-
té. Bohužel jsme se ani ve 20. a 21. století z těchto 
událostí a jejich hodnocení nepoučili a opět se 
nachází kdosi, kdo nás tlačí k tomu, abychom 
nad kontroverzním odsunem Němců v roce 
1945 brečeli víc než nad odsunem Čechů a Mo-
ravanů z pohraničí v roce 1938 a 1939…

Luděk Šubert
8. listopadu 2020

Použitá literatura:
Hýsek Ondřej + kolektiv: „Morava-Dějiny 

země uprostřed Evropy.“ Gymnázium INTEGRA 
BRNO, 2012

Šubert Luďěk : „Vývoj vojenství do roku 1914. - 
Část 1“ VVŠPV Vyškov 1993

Uhlíř Dušan: „Černý den na Bílé hoře 8. listo-
pad 1620.“ Ave Brno 1998

K bitvě na Bílé hoře u Prahy došlo dne 8. 11. 
1620. Tato bitva byla reálným začátkem třicetile-
té války. Aby se zjednodušila výuka ve škole, uvá-
dí se jako začátek třicetileté války rok 1618, kdy 
došlo k 3. pražské defenestraci. Výsledek obou 
těchto událostí poznamenal osudy obyvatel ne-
jen v Českém království, ale i v řadě zemí střední 
a západní Evropy. Bezmála 30 roků trvající válka 
poničila kulturní dědictví mnoha národů. Způ-
sobila zánik stovek vesnic a menších lidských 
usedlostí. Byla příčinou předčasné smrti přibliž-
ně 1/3 tehdejšího obyvatelstva. Třetí pražská de-
fenestrace, bitva na Bílé hoře a Třicetiletá válka 
byly důsledkem nešťastných a vášnivých sporů 
mezi protestanty a katolíky v Českém království.

Rudolf II. Habsburský byl římským císařem 
a králem uherským, českým a chorvatským. 
Současně byl také rakouským arcivévodou, 
moravským markrabětem, atd. Byl posledním 
habsburským panovníkem v hodnosti císaře 
„Svaté říše římské národa německého“, který si 
za své sídlo zvolil a žil v Praze. Měl k tomu vážný 
důvod: Vídni tehdy hrozila okupace vojsky Os-
manské říše. Byl milovníkem umění, mecenášem 
a podporovatelem věd. Významným způsobem 
přispěl k velkému kulturnímu rozkvětu českých 
zemí v závěrečné, tzv. manýristické epoše rene-
sance. Ta je dnes řazena k vrcholným periodám 
starších dějin Českého království a je nazývána 
„dobou rudolfínskou“.

Pokud jde o politiku, Rudolf II. v ní úspěšný 
nebyl. Bylo to dáno jeho složitými osobními dis-
pozicemi (trpěl duševní labilitou, která se s  po-

stupujícím věkem zhoršovala) a rostoucím celo-
evropským napětím mezi protestanty a katolíky. 
Náboženské vášně byly v českém prostředí pro-
blémem velkého významu, který Rudolf II. ne-
dokázal vyřešit. V samém závěru své vlády čelil 
intrikám svého vlastního bratra Matyáše. Tomu 
byl nucen roku 1608 přenechat vládu v  Uhrách, 
v Rakousku a na Moravě poté, co spolu s ním 
podepsal smlouvu zvanou Libeňský mír. Aby se 
pak ve zbytku monarchie udržel u moci, byl pod 
ozbrojeným nátlakem českých, slezských a lužic-
kých protestantů donucen vydat dne 9. 7. 1609 
tzv. Rudolfův majestát (zkráceně též Majestát). 
Jím potvrdil svobodu vyznání a uzákonil ještě 
další, dříve nevídaná práva pro luterány, staroka-
lišníky a české bratry.

Marný byl Rudolfův pokus zrušit protestantům 
jejich násilím vydobytá práva. Vojenská pomoc 
Rudolfova bratrance pasovského katolického bis-
kupa Leopolda roku 1611 vedla nakonec k vynu-
cené Rudolfově abdikaci ve prospěch jeho bratra 
Matyáše. Především nedostatek peněz na vypláce-
ní žoldu svým vojákům přivedl biskupa Leopolda 
k rozhodnutí, aby své intervenční vojsko, čítající 
cca 10 tisíc mužů, z Čech odvolal. A byl to předák 
českých protestantů hrabě Jindřich Matyáš Thu-
rn, kdo roku 1611 přinutil Rudolfa II. k abdikaci. 
Brzy nato byl v Praze jako nový vládce Českého 
království uvítán Matyáš Habsburský. Korunován 
na českého krále byl dne 23. 5. 1611, českým krá-
lem byl do roku 1617. Rudolfovi II. byl ponechán 
k užívání Pražský hrad, Matyáš Habsburský si za 
své sídlo zvolil Vídeň. Formálně byl Rudolf II. až 

do své smrti roku 1612 císařem „Svaté říše římské 
národa německého“.

Matyáš Habsburský byl ke konci svého ži-
vota váhavý a slabý panovník. Jeho manželství 
s Annou Tyrolskou bylo bezdětné. Na základě 
tzv.   Oňatovy smlouvy bylo proto následnictví 
určeno Ferdinandu II. Štýrskému. Smlouva byla 
pojmenována po španělském velvyslanci ve Vídni 
hraběti Oňatovi. Byla sepsaná po tajných doho-
dách v roce 1617. Ještě za Matyášova života přijal 
český sněm, včetně zástupců katolíků, za svého 
budoucího krále Ferdinanda II. Štýrského. Čes-
kým králem byl zvolen dne 5. 6. 1617, korunován 
ve Svatovítské katedrále v Praze byl dne 29. 6. 
1617. Budoucí král postupně omezoval Matyášův 
politický vliv až do té míry, že neměl žádnou moc.

Ferdinand II. Štýrský byl panovníkem (také) 
politicky ne příliš schopným. Přitom od samého 
začátku své vlády stál pevně na straně římsko
-katolické církve. Spor o dodržování či nedodr-
žování Rudolfova majestátu se v Českém králov-
ství vlekl už od roku 1609 a za vlády Ferdinanda 
II. Štýrského pokračoval. A tak když se ve dnech 
21. a 22. 5. 1618 sešel sjezd českých evangelic-
kých stavů, byl sice podle Rudolfova majestátu 
povolen, ale císařem a králem Ferdinandem II. 
zakázán. Císařští a královští úředníci ve Vídni si 
přitom nevšimli, že horlivější evangelíci v Pra-
ze byli vládním výkladem Rudolfova majestátu 
opravdu pobouřeni. Čeští evangeličtí stavové 
spoléhali na to, že podle zákona mají na svolání 
svého sjezdu právo. Byli proto pevně odhodláni 
králův zákaz ignorovat.
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(Dokončení z předcházející strany)
Domnívali se přitom, že postoj vídeňského 

dvora vycházel z názoru katolických ministrů 
(místodržících) Českého království, kteří úřado-
vali ne ve Vídni, ale v Praze. Byli to především pan 
Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka a   pan 
Jaroslav z Martinic. V nich čeští evangelíci vidě-
li své úhlavní nepřátele už od roku 1609. Tehdy 
oba tito pánové odepřeli spolupodepsat amnestii, 
kterou Rudolf II. prominul českým evangelickým 
stavům jejich ozbrojené vystoupení proti němu, 
když váhal podepsat Majestát. Dnes už víme, že 
zákaz sjezdu českých evangelických stavů v květ-
nu roku 1618 formuloval císařův ministr a důvěr-
ník kardinál Melchior Khlesl (psáno též: Klesel). 
Čeští královští ministři (místodržící) by zcela jistě 
tento zákaz formulovali věcněji a obratněji.

Hněv a pocit křivdy přivedl české evangelické 
stavy k rozhodnutí potrestat viníky zákazu evan-
gelického sjezdu. Ti smířlivější a bázlivější doufa-
li, že potrestání pánů Slavaty a Martinice přiměje 
vídeňský dvůr ke změně jeho postojů k českým 
evangelíkům. Ti radikálnější si přáli, aby potrestá-
ní viníků vedlo k definitivnímu rozchodu Čechů 
s katolickou habsburskou dynastií. V takovém 
případě by potrestání královských úředníků bylo 
začátkem rebelie proti samotnému králi.

Čeští evangeličtí stavové si byli plně vědomi 
toho, že potrestání královských místodržících je 
akcí velmi opovážlivou a politicky nebezpečnou. 
Proto uložili kazatelům ve všech evangelických 
kostelech v Praze, aby den před sjezdem svým 
věřícím přečetli jazykem českým i německým vý-
zvu, která je měla pro příští politický zápas připra-
vit. Nezvykle vážná výzva a triumfálně slavnostní 
přípravy evangelického sjezdu vnesly do široké 
veřejnosti jistotu, že se budou dít věci mimořád-
ného významu. V pondělí a v úterý se proto praž-
ské ulice naplnily davy lidí, odhodlaných k radi-
kálnímu řešení nahromaděných problémů.

V úterý dne 22. 5. 1618 odpoledne bylo na tajné 
poradě několika předáků evangelické opozice roz-
hodnuto, že ve středu dne 23. 5. 1618 budou oba 
výše jmenovaní královští místodržící popraveni 
tak, že budou svrženi z oken Pražského hradu do 
hradního příkopu. A hned potom že bude zvole-
na vláda evangelických direktorů. Ze školní výuky 
dnes víme, že z okna byl nedopatřením vyhozen 
také dvorský písař (vládní sekretář) Filip Fabricius 
a že všichni 3 k smrti odsouzení svoji popravu, ač 
vážně potlučeni, ve zdraví přežili. Traduje se, že 
z druhého poschodí Ludvíkova paláce Pražské-
ho hradu vyhozené odsouzence zachránila sku-
tečnost, že pod okny byl šikmý svah, po kterém 
se všichni 3 skutáleli dolů. Přitom 2.   poschodí 
Ludvíkova paláce Pražského hradu bylo tehdy ve 
výšce 16–20 m nad úrovní terénu.

Následujícího dne 24. 5. 1618 čeští evange-
ličtí stavové, kteří sami sebe jmenovali českým 
zemským sněmem, zvolili vládu 30 direktorů. Ti 
nařídili svolat zemskou hotovost (tj. mobilizo-
vat vojsko) a zabavili sněmovní daně, až dosud 
odváděné králi. Dne 26. 5. 1918 poslali českému 
králi Ferdinandu II. Štýrskému do Vídně zprávu 
o tom, co podnikli. A také už připravenou pí-
semnou obranu všeho, co se stalo (tzv. Apologii). 
Vůdčí osobností těch událostí v Praze byl už výše 
zmíněný hrabě Jindřich Matyáš Thurn. Přitom 
lze souhlasit s názorem současných historiků, že 
českým evangelickým stavům šlo tehdy (i pozdě-
ji) především o otázky náboženské svobody. Je-
jich kariéra a osobní prospěch byly až na dalších 
místech v pořadí jejich zájmů.

Mezi třiceti direktory, zvolenými po 3. pražské 
defenestraci, bylo více než 1/3 direktorů pocházejí-
cích z německých rodin, v Čechách více nebo méně 
počeštěných. Mezi zvláště schopné patřili Jáchym 
Ondřej Šlik, Martin Fruwein (též Fruewein, poz-
ději také Frühwein) a jeho bratr Benjamin. A  také 
Petr Milnar z Milhauzu. Když budeme počítat 
i  Čechy, kteří se přihlásili k německým luteránům 
(Švamberk, Kaplíř, Oldřich Gerštorf z Gerštorfu), 
bude proněmecký živel v pražské revoluční vládě 
představovat právě jednu polovinu. Právě proto, 
počínaje rokem 1618, byla jednání českého stavov-
ského sněmu v Praze zahajována nejen českou, ale 
také německou náboženskou písní.

Vůdci českého odboje, jako kupř. hrabě Jind-
řich Matyáš Thurn a Linhart Colona z Felsu, byli 
rodilí Němci. Zmíněný hrabě Thurn pobýval 
v Čechách teprve od roku 1606 a neuměl dob-
ře česky. Oba Šlikové byli svým původem také 
Němci. Hrabě Jáchym Ondřej Šlik, který šel jako 
první na popraviště v den staroměstské exekuce 
v Praze dne 21. 6. 1621, byl čelním představite-
lem luteránských Němců v Čechách. Zároveň 
byl v těch revolučních časech, vedle Václava Bu-
dovce z Budova, duchovní hlavou Čechů, kteří 
přijímali Tělo Páně podobojí.

Jeho vzdálený bratranec hrabě Jindřich IV. Šlik 
na popravišti neskončil. Od sedmnácti let byl dů-
stojníkem císařské armády. V bitvě na Bílé hoře, 
v  hodnosti podplukovníka, velel pluku žoldnéřů 
z Moravy, kteří se nechali naverbovat do vojska 
českých stavů. Po prohrané bitvě padl do zajetí, 
byl omilostněn a znovu se přidal na stranu vítěz-
ného Ferdinanda II. Nejpozději roku 1621 od své-
ho luteránského přesvědčení konvertoval ke ka-
tolické víře. Byl povýšen do hodnosti plukovníka 
a dostal příležitost sloužit na bojištích třicetileté 
války. Potom už natrvalo velel vojákům bojujícím 
na straně císaře a krále Ferdinanda II. Roku 1627 
byl s přihlédnutím k  dosaženým úspěchům na bi-
tevních polích povýšen do hodnosti polního mar-
šála. Za své zásluhy a  věrnost Ferdinandu II. Štýr-
skému byl bohatě obdarován. Od roku 1632 až 
do své smrti roku 1649 zastával funkci prezidenta 
dvorské válečné rady (německy: Hofkriegsrat).

K luteránským pánům, kteří mluví německým 
jazykem, se spolu s oběma pány Šliky, s Jindřichem 
Matyášem Thurnem a Linhartem Colonou z Felsu 
hlásil také pan Kašpar Kaplíř ze Sulevic. A  patřili 
k nim také mnozí potomci slavných a  bohatých 
českých rodů. Byli to kupříkladu dědic rožmber-
ského panství pan Jan Jiří ze Švamberka na Orlí-
ku, pan Karel z Vartenberka na Rohozci a pan Be-
neš z Kolovrat na Petršpurce. K tomuto novému 
typu Poločechů a Poloněmců náležel podle všeho 
také pan Vilém starší z Lobkovic na Horšovském 
Týně. Posledně jmenovaný byl jedním z hlavních 
aktérů 3. pražské defenestrace a velmi aktivním 
účastníkem protihabsburské revoluce.

Ke skutečné rebelii došlo až poté, co někdejší 
český král Matyáš Habsburský dne 20. 3. 1619 ve 
Vídni zemřel. Tehdy mu zvonily „hranu“ všechny 
pražské zvony jako pravému českému králi. Evan-
geličtí direktoři v Praze se pak netajili tím, že koru-
novaného českého krále Ferdinanda II. Štýrského 
za svého pána neuznávají. Nejostřeji to formuloval 
hrabě Jáchym Ondřej Šlik svým saským přátelům: 
„Chceme konečně pomoci sobě a svým potomkům 
z rakouského otroctví.“ V tom čase padaly poslední 
masky a začal boj na život a na smrt.

Po smrti někdejšího císaře a krále Matyáše 
Habsburského v březnu roku 1619 se Ferdinand 
II. Štýrský nemohl fakticky ujmout vlády ani 

v  českých, ani v rakouských zemích. Česká sta-
vovská vojska pod vedením Jindřicha Matyáše 
Thurna tehdy oblehla Vídeň, ale o její dobytí se 
nepokusila. Stavovští předáci se dohodli, že se 
pokusí o diplomatické řešení problémů. Chtěli 
císaře a krále pod hrozbou vojenského zásahu do-
nutit, aby potvrdil dřívější stavovské a náboženské 
svobody v Českých zemích i v Horním a Dolním 
Rakousku. Stejně jako před necelými deseti roky, 
dne 9. 7. 1609, přinutili Rudolfa II. Habsburské-
ho podepsat jeho Majestát. Proto dne 5. 6. 1619 
pronikli zástupci rakouské protestantské šlechty 
do vídeňského Hofburgu a předložili Ferdinandu 
II. své požadavky. Avšak dříve, než byl císař do-
nucen jejich požadavky přijmout, byl osvobozen 
rychlým zásahem vojenského oddílu.

Dne 19. 8. 1619 byl Ferdinand II. Štýrský gene-
rálním sněmem zemí Koruny české prohlášen za 
sesazeného. Shodou okolností o 9 dní později, dne 
28. 8. 1619, byl ve Frankfurtu nad Mohanem zvo-
len a korunován na císaře „Svaté říše římské náro-
da německého“. Dne 26. 8. 1619 byl Praze českým 
králem zvolen Fridrich Falcký. Korunován na čes-
kého krále byl dne 4. 11. 1619. Jeho krátká vláda 
v Čechách skončila formálně dne 22. 12. 1620, ve 
skutečnosti hned po prohrané bitvě na Bílé hoře. 
Po ní ve velkém spěchu odjel do slezského města 
Vratislav (dnes polská Wrocław). Jako český král 
panoval od podzimu do podzimu let 1619–1620, 
proto bývá nazýván „zimním králem“.

Zajímavé je, že se ke spiknutí proti císaři a čes-
kému králi Ferdinandu II. zprvu nepřidali čelní 
představitelé tehdy ještě svéprávné země Mora-
va. Její vůdčí osobnost pan Karel starší ze Žerotí-
na, ač náboženským vyznáním český bratr, vedl 
Moravany k politice příznivě nakloněné císaři 
a   králi Ferdinandu II. Moravané dokonce ote-
vřeli svoji zem, aby umožnili průchod císařského 
vojska proti Čechům. Přitom tehdy většinou už 
poněmčené Slezsko podobnou panovníkovu žá-
dost o pomoc odmítlo. Odmítavě se chovali také 
evangeličtí stavové v Dolním a v Horním Ra-
kousku. Jinými slovy: Němci byli tehdy zajedno 
s Čechy v situaci, kdy Češi s nimi spolupracovat 
váhali. Dokonce se dá říci, že protestantští Něm-
ci byli tehdy v odboji proti Habsburkům aktiv-
nější a úspěšnější než protestantští Češi.

Také co do počtu menšinoví katolíci se drže-
li pospolu a pomáhali si. Nebylo v těch časech 
snadné zůstat věrným katolické církvi a apoš-
tolskému vyznání víry v takovém znění, jak je 
v   našich zemích hlásali a šířili svatí misionáři 
Konstantin-Cyril a Metoděj. V takové podobě, 
jak je vyznávali a podle něho žili sv. Ludmila, 
sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Prokop, (tehdy teprve) 
blahoslavená Anežka Česká a další naši světci 
a světice Boží. Vyžadovalo to mít velkou dávku 
odvahy a každodenní osobní statečnosti.

V bitvě na Bílé hoře, ležící dnes v SZ části měs-
ta Prahy, došlo v neděli dne 8. 11. 1620. Střetly 
se tam tehdy sjednocená armáda stavů Českého 
království (zkr. stavovská armáda) o počtu cca 
15 tisíc mužů s katolickou armádou císaře a  krá-
le Ferdinanda II. Štýrského (císařská armáda) 
o počtu 18–20 tisíc mužů a s ní spolupracující 
armádou německé Katolické ligy (zkr. ligistická 
armáda) o počtu 12–13 tisíc mužů.

K prvnímu střetu ligistické a stavovské ar-
mády došlo dne 7. 11. 1620 nedaleko města Ra-
kovník. K dalšímu ozbrojenému střetu došlo po 
půlnoci dne 20. 11. 1620 u pražské Ruzyně. Sta-
vovské vojsko se rozložilo nedaleko pražských 
hradeb na návrší Bílá hora, které k severu a zápa-
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du prudce klesá přibližně o 50 výškových metrů 
do údolí Litovického potoka. Pravé křídlo sta-
vovských vojsk se opíralo o vysokou zeď rozsáh-
lé obory u letohrádku Hvězda. Levé křídlo bylo 
posíleno stavovským dělostřelectvem. Stavovské 
vojsko se tak nacházelo ve strategicky výhodné 
pozici na kopci. Mezi jeho velícími důstojníky 
však panovaly neshody a kompetence při vele-
ní stavovským jednotkám byly vymezeny velmi 
nejasně. Stavovská armáda se seřadila podle mo-
dernější nizozemské vojenské taktiky, která se 
u  protestantských vojsk užívala už řadu let.

Císařsko-ligistická armáda se začala šikovat poz-
ději a její bojová strategie byla odvozena od staršího 
španělského vzoru. Byla založena na mase útvarů, 
které byly řazeny ve 3 sledech do značné hloubky. 
Ještě v noci před bitvou vyslal vrchní velitel kato-
líků hrabě Karel Buquoy svoji jízdu proti uherské 
jízdní jednotce. Její vojáci v tom čase bezstarostně 
spali a nezmohli se na účinnou obranu. Tato malá 
epizoda posílila morálku císařsko-ligistických vojá-
ků a naopak demoralizovala vojáky českých stavů. 
Na scénu pak vystoupil mnich karmelitán Domi-
nik à Jesu Maria s výzvou: „Spolehněte se na Boha 
a  udeřte!“ Mnich Dominik pak před bitvou i v  je-
jím průběhu jezdil na koni mezi formacemi kato-
lických vojáků a svými ohnivými výzvami zvyšoval 
bojovou morálku svých mužů.

Bitva začala v neděli před polednem, pravdě-
podobně cca v 11:30 hodin. Začalo ji pravé křídlo 
císařského šiku. Do protiútoku pak vyrazila sta-
vovská jízda, ale protože ji nepodpořily sousední 
stavovské jednotky, protiútok jízdy ztroskotal. 
Toho využili císařští a znovu napadli levé křídlo 
stavovské armády. Na ústup se pak daly jednot-
ky protestantských Rakušanů a také elitní oddíly 
velitele českých stavů Jindřicha Matyáše Thurna. 
Ty se hned při druhém pokusu o útok císařských 

vojsk daly na útěk, a to dříve než k nim nepřítel 
stačil dorazit. Uherská jízdní jednotka, po noč-
ním zážitku velmi otřesená a oslabená, do bojů 
na Bílé hoře vůbec nezasáhla. Ihned začala us-
tupovat a rozutekla se. To způsobilo definitivní 
porážku levého křídla stavovské armády.

Podle tehdejších hledisek pro české stavy pro-
hranou bitvu na krátký čas zachránil jednadvaceti-
letý syn vrchního velitele stavovské armády knížete 
Kristiána I. Anhaltského. Princem Anhaltským 
vedený útok jeho nepočetné jízdy byl podpořen 
Kaplířovým plukem, Stubenvollovou moravskou 
jízdou a Mansfeldovou jízdou, která byla součástí 
pluku plukovníka Styruma. Princův útok byl ve-
den na pravou, tzv. německou císařskou tercii, jejíž 
bok byl v průběhu předchozích akcí nebezpečně 
odkryt. Útok byl zprvu úspěšný. Ukořistěn byl pra-
porec pravého křídla císařského vojenského usku-
pení, dokonce byl zajat velitel pravého křídla plu-
kovník Breuner. Odtud měl útok mladého prince 
pokračovat ve směru na citlivé místo styku císařské 
a ligistické armády. Situace byla tak vážná, že v boji 
zraněný vrchní velitel císařských vojsk hrabě Karel 
Buquoy nechal osedlat svého koně.

Ovšem to už mladý princ Anhaltský potřebo-
val pomoc protestantské pěchoty v situaci, kdy 
se už císařské jednotky začaly vracet z pronásle-
dování nepřítele. Hrabě Jiří Fridrich Hohenlohe 
i   vrchní velitel stavovské armády kníže Kristi-
án I. Anhaltský se snažili dostat svoji pěchotu 
k  princi Anhaltovi. Ale bylo už zřejmé, že po-
slední pokus o zvrácení vítězství na stranu sta-
vovské armády nevyšel. Princ Anhalt byl obklí-
čen a zajat dříve, než stavovská pěchota dorazila. 
Následoval útok katolických sil na pravé křídlo 
stavovské armády. V této souvislosti se hovoří 
o hrdinném sebeobětování statečných Morava-
nů u zdi při letohrádku Hvězda. Přitom zůstává 

záhadou, proč jejich velitel podplukovník hrabě 
Jindřich IV. Šlik byl zajat na jiném místě, než se 
nacházely bojující zbytky jeho moravského plu-
ku. Dal se snad na útěk, nebo své vojáky zradil?

Další zvláštností konce bitvy na Bílé hoře 
je osud stavovských záloh. Ty byly umístěny 
v   oboře letohrádku Hvězda. Zálohy obsaho-
valy pěchotu knížete Kristiána I. Anhaltského, 
výmarský půlpluk a 2 prapory královské gardy. 
Tyto zálohy nečinně vyčkávaly po celou dobu bi-
tvy. Do bojů nezasáhly dokonce ani v době, kdy 
probíhaly boje před zdmi obory. Nakonec se tyto 
jednotky vzdaly bez boje. Není se co divit. Čeští 
stavové svým vojákům dlužili předem dohodnu-
tý žold už po několik měsíců. Pokladna českých 
stavů byla beznadějně prázdná, toužebně očeká-
vaná finanční pomoc ze zahraničí nepřicházela.

Dnes je prokázáno, že mnoho velitelů stavov-
ské armády dorazilo na bojiště pozdě, někteří její 
velitelé se tam nedostavili vůbec. Byl totiž čas ne-
dělního oběda a svátečního odpočinku. Korunu 
všemu nasadil „zimní král“ Fridrich Falcký. Ten 
ani nevěřil, že ten den (v neděli) k nějaké bitvě 
dojde. Také on zasedl k obědu, tentokrát s anglic-
kými vyslanci Richardem Westonem a Edwardem 
Conwayem. Manželka Fridricha Falckého byla 
totiž dcerou anglického krále. Král se nakonec po 
obědě rozhodl bojiště navštívit. Ale to se už setká-
val s ustupujícími vojáky stavovské armády.

Přesný čas zakončení bitvy na Bílé hoře, vy-
bojované dne 8. 11. 1620, dnes není znám. Před-
pokládá se, že přibližně ve 13 hodin odpoledne 
toho dne bylo dobojováno. Šlo tedy spíše o šar-
vátku než o bitvu.

Jiří Kachlík
8. listopadu 2020

Zpracováno s využitím dostupné literatury, zejmé-
na knihy Prof. Josefa Pekaře: O smyslu českých dějin

Morava je o něčem jiném…!
Nelze přehlédnout, jak se stále uměle vytvá-

ří pocit, že když jedete na Moravu, dostanete se 
do prostředí divočiny plné hloupých alkoholiků 
v  krojích. Folklóreček, vínečko. Přitom je to úpl-
ný nesmysl, píše v kritické glose politolog a  his-
torik Petr Konečný.

„Postrádám respekt k tomu, že Morava je tra-
diční země se specifickým příběhem, do které-
ho patří lidová kultura, ale i Komenský, Mendel 
a  Žerotín.“ Sám jsem Moravan pocházející z  vel-
koměsta s plně rozvinutou městskou kulturou, 
kde jsou lidové tradice snad hezkou vzpomínkou 
na minulé časy, ale nic, co by bylo rozhodující 
z  hlediska každodennosti. To říkám jako folklo-
rista se zkušeností hráče cimbálové muziky. Místo, 
kde žiji, není vinařskou oblastí, stejně jako drtivá 
většina Moravy. Víno se pěstuje pouze v   jižních 
partiích země. Sám jsem spíš „pivař“ (a  že se na 
Moravě vaří dobré pivo!) než „vinař“. V určitých 
situacích mluvím nářečně, ovládám však plně 
spisovný jazyk – možná lépe, než mnohé „VIP“ 
osobnosti z Prahy. Bohužel jsou lidé, kteří mají 
zmíněný obraz Moravy a jejích obyvatel takto vži-
tý. Nejde snad tolik o hloupé názory jednotlivých 
lidí, ale o to, co zaznívá na veřejnosti, zejména 
z  úst některých politiků a v masmédiích.

Je to svým způsobem diskriminace. Právě 
v   tom uměle vyvolaném pocitu, že Morava je 
něco jako jeden velký venkov plný prostodu-
chých lidí. Že se na Moravě nic neděje. Nemů-
že tady vzniknout nic pořádného – snad aby se 

všichni Moraváci, kteří „mají na víc“ přesunuli 
do Prahy, nebo co. Jak to ale jde dohromady tře-
ba s tím, že na Moravě, konkrétně v samotné me-
tropoli, máme špičkový výzkumný ústav vyvíje-
jící vesmírné rakety? Zároveň postrádám určitý 
respekt k tomu, že Morava je jednou ze tří tradič-
ních zemí, ze kterých se skládá Česká republika, 
jak o tom hovoří ústava. Že to je specifická země 
se specifickým příběhem, do kterého patří třeba 
i ta lidová kultura, ale zároveň taky Komenský, 
Mendel či Karel starší ze Žerotína. Nezapo-
meňme, že Morava byla po staletí samostatnou 
zemí s vlastním zemským sněmem. Zbytky její 
autonomie zrušili čeští komunisté, po Listopadu 
1989 dosud nedošlo k nápravě.

Narážím i na to, že lidé, kteří se k Moravě ve-
řejně přihlásí, dostanou hned nálepku nějakých 
„separatistů“ a podobně. Nikdo se neptá na jejich 
argumenty. Máme plná ústa tolerance a porozu-
mění, ale toto je prostě jenom nevhodné? Proč? 
Hloupé poznámky na adresu Moravy se samo-
zřejmě dotýkají i mě osobně, protože jsem se tady 
narodil a žiju tady celý život. Naposledy mě zvedl 
ze židle výrok exprezidenta Václava Klause, že na 
demonstraci na Letné byli za úplatu dováženi lidé 
z Moravy, a proto tam bylo tolik lidí. Prostě někdo 
přivezl vesničany „z Asie“. To je naprostá nehoráz-
nost a důkaz despektu ke třem a půl milionu lidí.

Má to i jiné politické souvislosti. „Morava 
zvolila Zemana“ a podobně. Jasně, někde ta síla 
hlasů byla cítit a dá se to přesně spočítat, ale 

jinde to bylo úplně jinak. Žádná predispozice 
v  tomto neexistuje. A pokud to pro některé části 
Moravy platí, třeba pro bývalé Sudety či zaosta-
lé regiony, které nezvládly společenskou trans-
formaci po Listopadu, tak to má být výzva pro 
odpovědné a  zodpovědné, aby s tím něco dělali. 
Já sám mám například k bývalým Sudetám, těm 
jihomoravským i severomoravským, zvláštní sr-
deční vztah a vítám a podporuji jakoukoliv smy-
sluplnou iniciativu, která pomůže vyvést tyto ne-
šťastné kraje z marasmu a zmírnit těžkou ránu, 
kterou jim zasadilo vyhnání milionů původních 
obyvatel. „Rozmanitost je naším bohatstvím, ne-
chtějme se o ni připravit. Nejde o to, že bychom 
měli nazout dřeváky, ale citlivě vnímat to dlou-
hodobé, předávané různorodou tradicí.“

Mezi Čechy a Moravany existují přirozené rozdí-
ly. Vím, že v moderní době se jakoby stírají všech-
ny odlišnosti, ale některé z nich v určité podobě 
přirozeně přetrvávají. To není špatně, jak si někdo 
myslí. Morava, stejně jako Čechy, prochází svými 
proměnami, metamorfózami, jak o tom v  nedávné 
době krásně hovořil známý moravský hudebník Jiří 
Plocek v jednom rozhlasovém pořadu.

Mám taky pocit, že se téma Moravy ve veřejné 
diskuzi hodně podcenilo. Určitě pomůže jakýko-
liv kultivovaný pořad, debata, článek v novinách. 
Vím, že je tu spousta skvělých lidí, kteří umějí 
„otevírat témata“. A tohle je podle mě téma, které 
stojí za to. Vždyť se týká tří a půl milionu lidí.

Pramen: Zprávy z Moravy
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Komunální volby 1990
V sobotu 20. října 1990 se uskutečnil v Kromě-

říži druhý kroměřížský sněm Moravanů a Sleza-
nů, pořádaný Hnutím za samosprávnou demo-
kracii – Společnost pro Moravu a Slezsko. Sněm 
jednal mimo jiné o přijetí Deklarace, obsahující 
pasáž, ve které byli vyzváni poslanci, zvolení za 
HSD-SMS do České národní rady Českosloven-
ské republiky, aby se subjektivně považovali za 
poslaneckou komoru budoucího Moravského 
sněmu. Moravský sněm měl být vyhlášen do 
15.   ledna 1991 a měl převzít část zákonodárné 
moci. Na sněmu vystoupili v rozpravě poslanci 
zvolení za HSD–SMS: Ing. B. Tichý (ministr vlády 
ČR), František Pernica, MUDr. M. Krejcar a  Zde-
něk Vysloužil s požadavkem, aby docent B. Bárta 
odstoupil z funkce předsedy Hnutí. Podle jejich 
názoru se znění předmětné pasáže dá považovat 
za pokus o rozbití republiky. Boleslav Bárta byl 
obviněn ze lží, podvodů a machinací, připome-
nuto bylo, že je podezřelý ze spolupráce se Státní 
bezpečností. Sněm jejich výpady zamítl, projevil 
docentu Bártovi důvěru a označil jednání čtyř po-
slanců za rozporné se stanovami Hnutí. Následně 
několik poslanců z celkového počtu 32 jednání 
kroměřížského sněmu opustilo.

Do konání komunálních voleb zbýval jeden měsíc.
28. října 1990 se ve Slavkově u Brna sešli k  jed-

nání představitelé stran vládní koalice Českoslo-
venské republiky, premiéři Československé fe-
derální vlády, vlády Slovenské republiky a vlády 
České republiky. Na programu bylo mimo jiné 
i   řešení budoucího státoprávního uspořádání 
federace. V deklaraci, která byla ze slavkovského 
jednání vydána, a kterou podepsal také přítomný 
prezident Václav Havel je uvedeno: „… V rámci 
projektu společného státu, o který usilujeme, musí 
občané Moravy a Slezska získat důstojné postave-
ní, které bude respektovat tradice Moravy.“

Od poloviny září pracovala za předsednictví 
premiéra České republiky JUDr. Petra Pithar-
ta vládním usnesením ustanovená Komise pro 
zemské uspořádání ČR. JUDr. Miroslav Richter 
– předseda Moravského občanského hnutí byl 
jedním z třiceti odborníků, kteří byli ze všech 
částí Moravy, Slezska a Čech vyzváni ke spoluprá-
ci s komisí. Uvedený tým řešil otázku správního 
členění České republiky ve čtyřech odborných 
sekcích: historické, geograficko-sociologické, stá-
toprávní a ekonomické. Komise vyřadila z původ-
ních osmi návrhů na podobu vnitřního státopráv-
ního uspořádání republiky polovinu. Zbývající 
čtyři alternativy představovaly návrhy:

1) Přetvoření ČSFR z duální federace na tro-
jdílný spolkový stát, trojdílnou federaci. Tato 
varianta byla ale už předem uváděna jako řešení 
nad možnosti České republiky, neboť o ní muse-
lo být rozhodnuto i slovenskou stranou.

2) Přetvoření unitární České republiky na stát 
se zemskými statuty pro Čechy, Moravu se Slez-
skem a pro město Prahu. Tato varianta byla ná-
vrhem Hnutí samosprávné demokracie – SMS.

3) Přetvoření území České republiky na něko-
lik desítek miniaturních zemí - regionů s rozto-
milými názvy jako Beskydsko, Šumavsko, apod.

4) Takzvaná nulová varianta, která počítala s usta-
vením třiceti oblastí, řízených centrálně z Prahy.

Premiér české vlády a předseda uvedené komise 
pan Pithart byl při příjezdu na jednání ve Slavkově 
28. října shromážděnými občany vypískán…

V předvolebním období naplno pracoval pří-

pravný výbor pro založení nové politické strany 
s názvem „Moravská národní strana“. 30. října 
předseda tohoto přípravného výboru Ing. Miloš 
Skočovský zaslal prezidentu republiky V. Havlovi 
otevřený dopis. Vybírám z něho několik pasáží:

„Vážený pane prezidente, dovolujeme si Vás 
oslovit z Moravy, přestože Vy sám jste nás ve 
svých projevech o výsledcích jednání tří vlád ve 
Slavkově u Brna oslovit opomenul. Ve sdělova-
cích prostředcích jsme se dozvěděli v pouhých 
jednadvaceti slovech o tom, že moravská otázka 
bude řešena. Těchto jednadvacet slov … je pro-
klamací bez konkrétního obsahu a lze si je vy-
světlit i tak, že nadále budou v nesvéprávné mo-
ravské gubernii respektovány nanejvýš folklórní 
tradice moravského lidu…

Chápeme obavy, se kterými sleduje česko-
slovenská i světová veřejnost současné dění, 
ohrožující stabilitu našeho dualistického státu. 
Z tohoto pohledu se může přijatá deklarace jevit 
jako pokus o určité uklidnění. Uklidnění však 
rozhodně nepřináší nám, Moravanům. Ve vzdá-
leném pražském mocenském centru se morav-
ská otázka patrně stále jeví jako okrajová…

Vy sám jste ve svých projevech nepovažoval ani 
za nutné se na nás, Moravany, obrátit s tím, aby-
chom se stali spojovacím článkem federace, kte-
rou zjevně Češi a Slováci udržet neumí. Za těchto 
okolností Vám, jako hlavě státu sdělujeme, že se 
nemůžeme cítit uvedenou deklarací nijak vázáni.

S pozdravem „Za svobodnou Moravu“
za přípravný výbor…
Moravská národní strana se začala vytvářet už 

během léta roku 1990. Několik moravských ak-
tivistů, kteří vkládali velké naděje do osobnosti 
JUDr.  Miroslava Richtera a jeho Moravského ob-
čanského hnutí, se na základě volebního neúspěchu 
MOH v červnových volbách a v důsledku odklonu 
programu MOH od pojetí moravanství na národ-
ním principu, rozhodlo vytvořit vlastní politickou 
sílu. Registrace u Ministerstva vnitra se uskutečnila 
28. září 1990 (první sjezd se uskutečnil 16. prosin-
ce). Strana se přihlásila k odkazu Moravské národ-
ní strany JUDr. Pražáka, existující v 19.  století jako 
konzervativně-demokratické uskupení.

Vedení Hnutí samosprávné demokracie – Spo-
lečnost pro Moravu a Slezsko a Moravské národ-
ní strany se dohodla poměrně bez problémů na 
vzájemné spolupráci. Odpor projevili jen členové 
poslaneckého klubu HSD – SMS v České národní 
radě. Československá tisková kancelář zveřejnila 
v  září 1990 Bártovo prohlášení „Když budou v Pra-
ze trvat na federaci podle národnostního principu, 
bude tu moravský národ ještě do komunálních vo-
leb!“ Bárta také označil Moravskou národní stranu 
za nejbližšího politického partnera Hnutí.

Ve čtvrtek 1. listopadu 1990 svolalo HSD–
SMS tiskovou konferenci, na které předseda 
Hnutí Boleslav Bárta uvedl: „Po dohodě s naši-
mi poslaneckými kluby v parlamentu a v České 
národní radě jsme řešení našich vnitřních roz-
porů stáhli z veřejného projednávání. Zvítězila 
všestranná vůle na jednotném postupu v ko-
munálních volbách. A proto jsme až do jejich 
skončení na všechny spory uvnitř našeho Hnutí 
vyhlásili moratorium.“

Na kroměřížském sněmu byl předseda HSD–
SMS pověřen také vznesením požadavku na 
vládu České republiky, aby byl odvolán jedi-
ný ministr za HSD–SMS v koaliční vládě, pan 

Ing.   Bohumil Tichý. Na dotaz novinářů jaký 
je stav v plnění tohoto požadavku odpověděl 
B.  Bárta: „Nejde o okamžité řešení, protože v žá-
dosti o odvolání není uvedeno datum odvolání.“

Je samozřejmě po letech otázkou, zda takový po-
stup Hnutí za samosprávnou demokracii byl příno-
sem nebo naopak chybou. Den komunálních voleb 
24. listopadu se blížil a voličům nebylo jistě příliš 
vhodné předkládat zprávy o rozporech uvnitř Hnu-
tí. Na druhou stranu někteří příznivci HSD–SMS 
vyhodnotili tento stav jako nerozhodnost a  nedů-
slednost vedení při plnění přijatých usnesení.

8. listopadu 1990 bylo oznámeno, že předsed-
nictvo Sněmovny lidu Federálního shromáždě-
ní uložilo mandátovému a imunitnímu výboru 
posoudit, zda poslanec Bárta v souvislosti s arti-
kulací druhé moravskoslezské deklarace 20. 10. 
1990 neporušil poslanecký slib.

První místopředseda Hnutí za samosprávnou 
demokracii – Společnost pro Moravu a Slez-
sko Ing. Rudolf Opatřil uvedl v rozhovoru pro 
týdeník Moravskoslezská orlice: „V současné 
době narůstá rozpor mezi očekáváním brzkého 
zřízení zemské samosprávy … a vyčkávacím po-
stojem politiků Občanského fóra, kteří v české 
vládě z různých důvodů preferují řešení jiných 
problémů. Mám dojem, že zde opět dostává slo-
vo předvolební taktizování na úkor zájmů oby-
vatel Moravy a Slezska. Tato situace se nemoh-
la neodrazit i ve sporech o další postup našeho 
Hnutí. To, co se stalo v Kroměříži, samozřejmě 
neznamená rozkol ve vedení či spor o základní 
cíle nebo směr postupu. Nesporně existují různé 
cesty k dosažení cílů či záměrů HSD–SMS.“

12. listopadu 1990 vznikl v Brně také příprav-
ný výbor Moravskoslezského občanského sněmu. 
Jeho vznik byl iniciován Druhou moravskoslez-
skou deklarací, vyhlášenou na kroměřížském 
sněmu 28. října, která vyzývala politická hnutí 
a  strany na Moravě, občanské spolky, odborové 
svazy a osobnosti vědy, sportu, techniky a umění, 
aby utvořili občanský parlament na Moravě. Před-
sedou přípravného výboru byl zvolen spisovatel, 
národní umělec Jaromír Tomeček. Tajemníkem 
Dr.   Antonín Mimochodek. Členy výboru dále 
byli Dr. Zdeněk Vyhlídal (HSD–SMS), Ing. Jiří 
Drápela (Československá strana socialistická), 
Dr. František Vymazal (Československá strana li-
dová), Dr.Lubomír Havlík (Československá Aka-
demie věd), poslanec Dr. Pavel Balcárek (HSD–
SMS) a Ing. Ivan Tužinský (HSD–SMS).

Přes veškeré vnitřní rozpory a vnější útoky 
na Hnutí samosprávné demokracie dosáhlo 
Hnutí ve volbách do zastupitelstev obcí 24. lis-
topadu relativního úspěchu. Ve volbách v rámci 
celé České republiky bylo nejúspěšnější Občan-
ské fórum se ziskem 35,6 % hlasů, následovala 
Komunistická strana Čech a Moravy (17,2 %), 
Československá strana lidová (11,5 %), Nezávislí 
(10,6 %), ČSSD (5,0 %) a na šestém místě HSD–
SMS se ziskem 4,16 %, což představovalo 2,56 % 
mandátů (1 706 zastupitelů) v celé ČR. Voleb se 
zúčastnilo 5 493  009 voličů v 5 690 obcích.

Pokud jde o Moravu, výsledek představoval pro 
Hnutí něco kolem deseti procent mandátů. Velmi 
silná byla pozice v Brně, kde ve volbách do zastu-
pitelstva města Hnutí zvítězilo ziskem 30,9 % hla-
sů, což představovalo 19 mandátů z 60 možných. 
Výsledek měl být předpokladem pro ustavení pri-
mátora města Brna z řad HSD–SMS, což se (opa-
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trně řečeno: z nedostatku zkušeností v taktizování 
při koaličních jednáních) nepodařilo.

Kandidátem na primátora města Brna za 
Hnutí samosprávné demokracie – Společnost 
pro Moravu a Slezsko byl Ing. Zdeněk Tichý. 
Ing.  Tichý ve svém volebním programu pouka-
zoval především na nedůstojné postavení a hos-
podářský stav Brna: „V jakém stavu je naše měs-
to si ani nemusíme vzájemně vysvětlovat. Stačí 
se rozhlédnout kolem. Je rok po revoluci, rok je 
poražena politická síla, která to má na svědomí. 
A co se v této věci změnilo? Praha se dál za naše 
peníze vesele buduje a Brno smutně dál chátrá!“ 

… „Proč tomu tak je? Zejména proto, že v Praze 
dál sedí sedmdesát byrokratů, kteří dále ovlivňu-
jí vládu a budují si Prahu k obrazu svému, aby 
jim dál skýtala tučnou obživu, ber kde ber!“

Přes vítězství HSD–SMS byl primátorem měs-
ta Brna zvolen kandidát „Sdružení pro Brno“. 
Situace velmi podobná nedávným volbám do 
krajů 2020 kdy vítězné ANO nedostalo šanci 
sestavit krajskou vládu po dohodě několika ve 
volbách poražených stran.

Na závěr slova pana JUDr. Petra Pitharta, pre-
miéra české vlády pro Český rozhlas: „Nesplnění 
předvolebního slibu mi vyčítají ti, kteří chtěli, 

aby zemské zřízení bylo ustaveno už před volba-
mi. Ale to skutečně z technických důvodů prostě 
nešlo. On bude velký problém i zřízení zemských 
úřadů k 1. lednu. Tam totiž nejtěžší bude vyty-
čit nové hranice. … A vytyčit dobré hranice – to 
přece není otázka jen dnů nebo týdnů. Tak to je 
jeden z důvodů, proč to nejde tak rychle, jak by 
někteří nejradikálnější Moravané chtěli.“

Ty „dobré“ hranice nejsou ovšem vytyčeny 
dodnes!

Milan Trnka
23. listopadu 2020

Mají kraje v České republice demokratickou legitimitu?
Marek Pavka se ptá na to, jestli s vytvoře-

ním krajů souhlasili voliči a zda má krajské 
uspořádání demokratickou legitimitu. Stojí 
české instituce na lži?

Souhlasili s vytvořením samosprávných krajů 
voliči? Má krajské uspořádání demokratickou 
legitimitu?

Pouhý rok před schválením krajského uspořádání, 
tedy v červnu 1996, se konaly volby do Poslanecké 
sněmovny. Co v těchto volbách ve svých programech 
prozradily strany, které v roce 1997 prosadily krajské 
zřízení – tedy ODS, KDU-ČSL, ODA a ČSSD – voli-
čům ohledně územně správního členění?

Toto slibovala ODS: „Na rozdíl od některých 
politických představ nevydělujeme z množství 
reformních kroků některé jednotlivosti a nedá-
váme jim nadřazený význam. Takový přístup 
má ODS i k vytvoření VÚSC. Jsou-li vytrženy 
z funkčních souvislostí, nemusí nutně znamenat 
posílení demokracie a samosprávy a být nosným 
prvkem decentralizace. VÚSC jsou možnou for-
mou uspořádání orgánů veřejné správy. Neměly 
by to být útvary uměle vytvořené a administra-
tivně nařízené, které by někdejší centra nahradi-
ly formálním souborem jiných regionálních cen-
ter, jejichž vytvoření by kromě finančních nároků 
nic kvalitativně nového nepřineslo.

Měly by být výslednicí věcného a trpělivého 
hledání optimálního a stabilního modelu uspo-
řádání území a jeho správy, navazující na proces 
ekonomických a politických přeměn s plným vě-
domím odpovědnosti vůči voličům.“

ODS tedy občanům vůbec neprozradila, jaké 
kompetence chce pro kraje, kolik jich má být či 
jaké mají mít hranice. To jen k „odpovědnosti 
vůči voličům“. Příznačné je i to, kolik prostoru 
ODS tématu vyšších územně-správních celků 
věnovala. 8 řádků ze 43 stran programu.

Lidovci k tomu svým voličům slíbili: „KDU-ČSL 
trvá na tom, aby ústava byla naplněna a aby byly 
vytvořeny vyšší územní samosprávné celky (VÚSC) 
s voleným zastupitelstvem, zodpovědné za rozvoj 
svébytných regionů, hospodařící podle vlastního 
rozpočtu, s vlastním majetkem a vykonávající ve-
řejnou správu zejména v oblasti školství, zdravot-
nictví, sociální péče, kultury a životního prostředí. 
(…) KDU-ČSL bude usilovat o decentralizaci úřa-
dů státní správy a o odpovídající dělbu kompetencí 
mezi státní správou a samosprávou tak, jak to od-
povídá principu subsidiarity. Rozhodování chceme 
co nejvíce přiblížit k občanovi.“

Vidíte tam nějakou zmínku o krajích? O je-
jich hranicích? O jejich počtu? A jen tak pro 
pořádek, lidovci pro toto téma vyčlenili celých 
6  řádků ze 30 stran svého programu.

Co k tomu říkala ČSSD? V jejím programu, ho-

nosně nazvaném „Lidskost proti sobectví“, se píše: 
„Otevřeně říkáme, jaká je naše vize společenské-
ho rozvoje a formulujeme nové hranice, k nimž 
chceme dojít.“ Sociální demokraté, kteří již o rok 
později pomohli prosadit krajské zřízení, byli „ote-
vření“ natolik, že ve volebním programu k parla-
mentním volbám v roce 1996 nemají o vyšších 
územních samosprávných celcích ani slovo.

Jediný, kdo před volbami v roce 1996 slíbil 
krajské zřízení, byla Občanská demokratická 
aliance, která dokonce uvedla i počet, 13 kra-
jů. Ponechme stranou otázku, jak je možné, že 
„konzervativní“ a „antikomunistická“ ODA 
odmítla něco tak tradičního, jako byly země, 
a prosadila obnovu přesně těch samých krajů, 
které v roce 1949 ustavili komunisté, a připo-
meňme, že ve volbách do Poslanecké sněmov-
ny v roce 1996 tuto stranu volilo 6,36 % voličů.

Ostatní strany, které krajské zřízení prosadily, 
tedy ODS, KDU-ČSL a ČSSD ve svých progra-
mech použily nic neříkající fráze, z nichž se dá 
odvodit všechno a nic, nebo přímo mlčely. Ji-
nými slovy zatajily své úmysly voličům. Krajské 
zřízení tedy nevzniklo vůlí lidu, ten byl obelhán. 
Bylo prosazeno politiky, kteří k tomu neměli 
mandát, a bylo našim občanům vnuceno, stej-
ně tak jako ústava, stejně jako samostatný čes-
ký stát. Institucionální základy České republiky 
jsou tedy postaveny na lži.

Pro zajímavost, podle průzkumů veřejného 
mínění z doby, kdy byly kraje schváleny, je za 
smysluplné považovala pouhá pětina obyvatel.

Může se pak někdo divit, že (pokud je něco ta-
kového možné u těch nejzákladnějších institucí) 
politikové lžou voličům i v dílčích otázkách – jako 
například lidovci, kteří letos ve Zlínském kraji 
schválili stavbu nové krajské nemocnice, o níž 
v  předvolebním programu v roce 2016 nemají ani 
slovo? Jak říká George Orwell: „Pokud jednou 
umožníte politikovi lhát, bude pak lhát stále.“

Jistě, roli zde může hrát absence strategického 
uvažování u politiků, jejich nekoncepčnost a vy-
ložený šlendrián. Poukazuje na to Petr Pithart. 
„Pořád se licitovalo, zda krajů bude 6, 8, 12… 
sněmovna ráno nevěděla, kolik těch krajů bude. 
Tak to různě zkoušeli. Říkali si, že budou tak 
dlouho zvyšovat počet krajů, až se dosáhne 
ústavní většiny. Kšeftovalo se s příslušností obcí 
k budoucím krajům. Prosadili se takové nesmy-
slné malé kraje jako ten Karlovarský. To je něco 
tak strašného! Rozhodovalo se o všedním dnu 
miliónů lidí.(…) Vláda nevěděla, co chce.“

To celkem odpovídá způsobu, jakým se vy-
tvářela česká ústava v roce 1992. Její chaotic-
ký vznik zdokumentovala ve své studii Veronika 
Svoboda. Předseda rozhodujícího grémia – vlád-

ní komise pro přípravu ústavy (a také předseda 
české vlády a nejsilnější strany v České národní 
radě) – Václav Klaus se jejích zasedání vůbec ne-
účastnil. Jak uvádí jeden z členů komise Jan Lito-
miský: „Někde jsem se dočetl, že předsedou té ko-
mise měl být Václav Klaus, ale nevím, že by tam 
někdy přišel.“ Vzhledem k logice české politiky 
snad ani nepřekvapí, že později se Václav Klaus 
stal velkým kritikem české ústavy. Příznačné 
také je, že ve vládní komisi nebyl jediný ústavní 
právník. Tehdejší předseda legislativní rady vlá-
dy a  ODA Jan Kalvoda v této souvislosti mluví 
o „syndromu nepřizvaných profesorů“. Podle 
Cyrila Svobody z   KDU-ČSL k tomu přispělo 
i  rozhodnutí vlády neproplácet případným zá-
jemcům ze strany odborníků cestovní výlohy(!).

To, jakým způsobem u nás vznikaly nejdůle-
žitější politické instituce, výstižně ilustrují slova 
členky vládní komise pro přípravu ústavy Jind-
řišky Syllové: „Konečná podoba zákonodár-
ných funkcí Senátu ve vládním návrhu Ústavy 
byla výslednicí celkem zoufalé snahy nalézt 
nějakou stabilní a zároveň od sněmovny odliš-
nou senátní činnost.“

U vzniku krajů tak (stejně jako u vytváření 
ústavy) vidíme naprosto neuvěřitelnou krátkozra-
kost, malichernost, nekompetentnost, absenci 
státnického rozhledu a neúctu k institucím. Jest-
liže se Senátu dodávaly kompetence prostě pro-
to, aby se odlišil od Poslanecké sněmovny, Kraj 
Vysočina vznikl proto, aby se za každou cenu 
a   co nejvíc narušila česko-moravská hranice. 
Jestliže vláda v roce 1992 nepozvala do své komise 
pro přípravu ústavy jediného ústavního právníka, 
protože jim nechtěla proplácet cestovné, v roce 
1997 ODS souhlasila se schválením krajského 
uspořádání proto, aby si o pět týdnů prodloužila 
vládnutí v kolabující koalici s KDU-ČSL a ODA.

Tato naprostá bramboračková nekoncepčnost 
však není celou pravdou.

Více nám poodhalí způsob, jakým byly nasta-
veny parametry krajského referenda. Pomiňme 
skutečnost, že krajská referenda nemohou rozho-
dovat o rozpočtu kraje, o schválení, změně či zru-
šení obecně závazné vyhlášky kraje nebo o vnitř-
ním uspořádání kraje (o čem potom rozhodovat 
mohou?), a že zastupitelstvo kraje se může usnést, 
že referendum nevyhlásí, přestože petici pro vy-
hlášení referenda podpoří dostatečný počet signa-
tářů. Soustřeďme se na to, že návrh přípravného 
výboru referenda musí v petici podpořit aspoň 
6 % oprávněných osob v kraji. Co to znamená?

V celostátním měřítku jde o 495 tisíc osob. 
Dosáhla v dějinách České republiky nějaká 
petice takového počtu signatářů? Ne, tolika 
podpisů nedosáhla žádná. I v podmínkách 
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15. Noulensův zásah
(Patnáctá část z knihy Lubomíra Kubíka Těšínský konflikt)

patnáctimilionového Československa se přes 
tuto hranici dostala pouze petice Augustina 
Navrátila „Podněty katolíků k řešení situace 
věřících občanů“ v roce 1988 a petice za obno-
vu samosprávy Moravy a Slezska v roce 1991.

Jinými slovy, zákon o krajském referendu 
byl schválen nikoli proto, aby tu někdy nějaké 
krajské referendum bylo, nýbrž proto, aby nikdy 
žádné nebylo (však se také zatím žádné neusku-
tečnilo). Kapři si rybník nevypustí.

Ve světle výše zmíněného je pak pochopitel-
né, proč bylo nespokojeným obcím znemožněno 
připojit se k jinému kraji, přičemž tuto pravo-

moc dal parlament sám sobě (jak překvapivé), 
takže o příslušnosti samosprávné obce k samo-
správnému kraji nemůže rozhodnout samosprá-
va. Proč nebyl dodnes, více než tři desítky let po 
listopadu 1989, schválen zákon o obecném refe-
rendu. Proč byla naopak tzv. klauzulí věčnosti 
dána Ústavnímu soudu taková moc, jako nikde 
jinde v Evropě. Proč předsedové TOP 09 (při 
besedě s voliči v restauraci) a ODS (v přímém te-
levizním přenosu) prohlašují, že krajské zřízení 
je sice zfušované, ale „už se s tím nedá nic dělat“?

To už není šlendrián, to je záměrná, dlouho-
dobá snaha dát jasně najevo, že role občana při 

politickém rozhodování je a musí zůstat nulová 
a že rozhodovat tu může jen pár vyvolených, přes-
tože sami přiznávají, že jejich akty jsou chybné.

Samotné kraje pak mají legitimitu instituce, 
pro kterou hlasovalo 6,36 % voličů.

Marek Pavka
30. září 2020

Autor je politolog a univerzitní pedagog.
Odkazy: program ČSSD z roku 1996; program 

ODS z roku 1996; program KDU-ČSL z roku 
1996; program ODA už není na internetu.

Před Paderewským stála jediná schůdná mož-
nost, jak znovu rozhýbat vyjednávání o Těšín-
sko. Když Grénardova komise při řešení hlavní-
ho problému selhávala. Upozornil Noulensovu 
komisi při NR na krizi v oblasti a na důsledky, 
které by se nevyhnutelně dostavily při dalším 
otálení. Jen jakoby na okraj poznamenal, že boje 
na západní Ukrajině spějí k závěru a že Polsku 
nebude nijak na obtíž uvolnit odtamtud vojen-
ské síly pro jiné naléhavé účely. Ponechával na 
úvaze samotného Noulense, aby se dovtípil, co 
tím měl na mysli.

Noulens reagoval okamžitě. Jednoduchou úva-
hou si odvodil, co by znamenalo, kdyby se oba státy 
dostaly do nového, bezpochyby daleko krvavějšího 
konfliktu a jak by to mohlo ovlivnit vývoj v samot-
ném Rusku, které i nadále působilo mírové konfe-
renci největší starost. Přízrak rozšířené destabiliza-
ce na celou východní i střední Evropu se vznášel 
nad konferencí a Noulens si uvědomoval, že odpo-
vědnost většinou spočívá na něm a na výkonu jeho 
komise. Pokud Polsko zabředne do války s jižním 
sousedem, což při vystupňování vzájemné nevraži-
vosti nebylo vůbec vyloučené, bude nutno nasadit 
značné síly, a tím vystaví celou východní hranici 
ohrožení bolševiky, kteří již nabyli zjevné převahy 
nad monarchistickými a republikánskými armáda-
mi, jež se ani přes úsilí a domluvy Dohody nedoká-
zaly sjednotit. Ukázalo se, že Leninova dynamičtěj-
ší vojenská a hospodářská politika nabývala vrch, 
neboť se mu dařilo získávat stále větší podporu nej-
širších vrstev dělníků a rolníků, jimž zněly slibně 
jeho programové dekrety o půdě a míru. Noulens 
nepochyboval, že oslabené Polsko by mohlo být 
první obětí útoku Rudé armády, jakmile se zhroutí 
její odpůrci v občanské válce. Poté by následoval 
bezprostřední dotyk s Německem, které už měsíce 
doutnalo před bolševickým výbuchem. Pod tíhou 
nejčernějších myšlenek odeslal Noulens jak Pade-
rewskému, tak i  Masarykovi zprávu, v níž ozná-
mil, že pověřil francouzského generála Niessela, 
italského generála Romeie a britského plukovníka 
Wadea, aby v sestavené komisi přiměli čs. orgány 
na Těšínsku i Grénardovu komisi, aby se podrobi-

la nařízení nové komise, a  pohrozil nedozírnými 
následky, pokud se urychleně nedospěje k dohodě.

Po příjezdu do Těšína 24. února to vzal Niessel 
zkrátka s příslovečnou vojáckou přímostí. Povo-
lal si Šnejdárka a autoritativně mu nařídil stažení 
čs.  jednotek na linii, jak bylo obsaženo v protokolu. 
Generál přijel s odhodláním nedopouštět se chyb, 
jaké znemožňovaly plnit své poslání jeho předchůd-
ci Grénardovi, když se podvoloval názorům Poláků 
i  Čechů a strpěl nekonečné rozpravy o problému, 
aniž vyvíjel vlastní iniciativu. Věděl už i o tom, jaké 
lsti se chtěl čs. velitel dopustit na Polácích, aby si vy-
nutil odstoupení Těšínska bez boje. Nyní se mu ten 
případ znamenitě hodil k vyvolání incidentu s čes-
koslovenským velením. Vyčetl Šnejdárkovi zneužití 
dohodových důstojníků v tak nečestné záležitosti 
a  také zástupci ZNV si od něho vyslechli své. Zatím-
co zástupce ZNV doktor Bačkovský se chvěl hrůzou 
před nazlobeným francouzským generálem, nene-
chal se ostřílený Šnejdárek vyvést z míry. Před har-
tusícími nadřízenými, vyslovující mu svou mnohdy 
neoprávněnou nespokojenost, stál za poslední roky 
často a naslouchal jejich invektivám ve stejném jazy-
ku, v němž promlouval Niessel. Generál nařídil vy-
klizení oblasti mezi Vislou a Košicko-bohumínskou 
dráhou a lhůtu vystavil do čtyřiadvaceti hodin. Ta 
nevysvětlitelná omezenost Šnejdárka popudila.

Podplukovník namítal, že za tak krátkou dobu 
nebude možné zajistit vyklizení více jak třicetikilo-
metrového pásma, zvlášť v zimním období, kdy po 
většinu dne bývá tma, a vozovky jsou pokryté sně-
hem. Z postavení na západním břehu Visly vedla do 
Těšína pouze jediná jednokolejná trať, po níž se dala 
přepravovat těžká technika.

Generál Niessel zůstal neoblomný a se vším důra-
zem trval na bezpodmínečném odsunu. Odvolával 
se přitom na konzula Grénarda, jenž k tomu vyzýval 
čs. velení už před deseti dny. Činil Šnejdárka osobně 
odpovědným za to, že do půlnoci na 25. února ne-
zůstane na východní straně demarkační čáry jediný 
československý voják. Šnejdárek si spočítal, že má ke 
splnění rozkazu pouze šestatřicet hodin.

Podplukovník byl odhodlán i nadále vzdoro-
vat, ale ustrašený Bačkovský i samotný Grénard, 

nanejvýš nešťastný z neúspěchu své mise, vyvinuli 
značné úsilí k přesvědčení umíněného velitele, aby 
se podrobil rozhodnutí Noulensovy komise. Přesto 
si Šnejdárek vyhradil lhůtu k tomu, aby vyrozuměl 
Klofáče, jenž zpravil o dění v Těšíně Masaryka a ná-
čelníka čs. armády Maurice Pellého.

Avšak ani protest u Niessela nezapůsobil, a tak 
pozdě večer 24. února se Šnejdárek na Masarykův 
pokyn podrobil rozhodnutí Niessela a zahájil sta-
hování jednotek, které ukončil ještě před vypršením 
lhůty 25. února. Podél demarkační linie bylo vytvo-
řené pětikilometrové neutrální pásmo. V dalším 
pásmu, desetikilometrovém, protaženém na obou 
stranách do vnitrozemí, bylo povoleno dislokovat 
nanejvýš 3 000 vojáků bez těžké techniky, tj. dělo-
střelectva a obrněných vozů. Po ukončení odsunu čs. 
vojska, a tedy i naplnění nejzávažnějšího bodu pro-
tokolu, nastoupil Niessel se svými společníky i s Gré-
nardem zpáteční cestu do Paříže, aby podal hlášení 
o splnění poslání. Cestou se stavil v Praze a byl přijat 
Masarykem. Setkání se zúčastnil i Maurice Pellé.

Niessel už pochopil, že jeho vystupování v Těší-
ně nezanechalo dobrý dojem, a proto se před pre-
zidentem ospravedlnil za svůj postup. Omluvil se 
Masarykovi, ale zároveň poukázal na nevyhnutel-
nost dodržet úmluvy už s ohledem na mezinárodní 
situaci a stále akutnější hrozbu zbolševizování velké 
části Evropy, pokud se co nejdřív neodstraní příčiny 
neshod mezi nástupnickými státy.

Masaryk se však s generálovou omluvou nespo-
kojil a tlumočil svou nespokojenost s jeho postupem 
v Těšíně přímo premiérovi Clémenceauovi, předse-
dajícímu NR. Clémanceau vytkl Noulensovi chybný 
odhad v osobě, kterou pověřil tak náročným úko-
lem, a doporučil mu, aby generála Niessela nadále 
nevysílal ke složitým vyjednáváním, která vyžadují 
diplomatický takt a porozumění pro situaci, tedy 
vlastnosti, které jeho vojácky obhroublá duše po-
strádá. Noulens přijal výtku premiéra s rozmrzením. 
Pokládal to za nespravedlivé – a právem. Sklidil ne-
vděk za snahu, kterou vyvíjel v zájmu svých nadříze-
ných, aniž se dočkal uznání, na něž měl nárok. Tak 
to ovšem nezřídka chodilo i jinde než v diplomacii.

(Pokračování příště)
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