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Výzva Moravanů Vládě České republiky

Praha spolkla moc vakcín,
zní od hejtmanů

Podle hejtmana Libereckého kraje Martina 
Půty nemají v kraji dostatek vakcín ani pro zdra-
votníky, natož pro desítky tisíc seniorů nad 80  let. 
A v jiných krajích je to obdobné. Kraje obdržely 
mnohem méně vakcín, než bylo stanoveno.

Naproti tomu Praha dostala vakcín 3× více 
a  Brno 1,5×.

Pramen: Seznam Zprávy
18. ledna 2021

Otevřená výzva strany Moravané Vládě ČR 
k zavedení sekundární prevence smrtelných 
komplikací COVID19

Popis současné situace:
Současný stav řešení epidemie nemoci CO-

VID19 způsobené virem SARS-CoV-2 je založen 
prakticky výhradně na pokusu o zamezení šíření 
onemocnění, čili primární prevenci. Časový sled 
opatření a reakce epidemie dlouhodobě ukazují, 
že pouhá izolace lidí nemá zásadní efekt. Epi-
demické vzestupy a poklesy jsou prakticky bez 
vazby na opatření a jediným výsledkem jsou ka-
tastrofální ekonomické ztráty, bezpočet lidských 
tragedií v podobě předlužení, rozpadu osobních 
vztahů, nárůstu komplikací a úmrtí na jinak lé-
čitelné choroby, vznik populace negramotných 
dětí školního věku, nárůst úrovně všeobecné ne-
návisti ve společnosti a mnoho dalších negativ, 
jejichž výčet by byl velmi dlouhý.

Současná medicína nemá zatím cílený lék, 
který by zastavoval aktivitu viru SARS-CoV-2 
takovým způsobem, aby nemoc COVID ukončil 
dříve, než dojde ke smrtelným komplikacím u 
vnímavých jedinců. Množící se zprávy o různých 

zázračných přípravcích většinou neodpovídají 
realitě a mají řadu podmínek, výjimek a omeze-
ní. Očkování vakcínami, které nemají známou 
dobu ochrany, nemají známé nežádoucí účinky, 
a jejich celospolečenské pokrytí je zatím daleko, 
považujeme za neúčinné. Efekt očkování bude 
maximálně na úrovni očkování proti chřipce, 
kde je účinnost vakcíny rok od roku jiná, někdy 
dokonce velmi nízká, a má význam u vybraných 
skupin pacientů. Informace o trvání epidemio-
logických opatření i  po proočkování společnosti 
se již společností šíří a vytváří v lidech další pocit 
beznaděje.

Z praxe víme, že COVID19 nemá konstantní 
smrtnost ani v čase, ani napříč věkovým spektrem 
populace. Umíme vytipovat rizikovou část popu-
lace, a také víme, kde se její značná část nachází. 
Jsou to lidé obézní, s vysokým tlakem, cukrovkou, 
případně jinými, zejména srdečními chorobami 
a  lidé se sklony k hyperkoagulačním stavům.

Víme, že samotná nemoc COVID19 bez do-
provodných komplikací nebývá příčinou smrti. 
Příčinou smrti jsou její komplikace. Tyto komp-
likace umíme léčit a také to děláme. Problémem 
je pozdní zahájení léčby.

Nejčastější smrtelné komplikace COVID19 
jsou tyto dvě:

1) postižení plicních cév tromby, které omezí 
výměnu kyslíku a oxidu uhličitého v plících, které 
jsou jinak mechanicky plně funkční. Pacient sice 
dýchá, ale krev se v plících neokysličuje. Nasaze-
ní antikoagulancií se v nemocnicích provádí, ale 
u  pokročilé fáze onemocnění je to často pozdě.

2) plíce postižené infekcí COVID19 jsou pří-
ležitostí pro druhotnou infekci, zpravidla bak-
teriální. U oslabeného pacienta, mnohdy s již 
uvedeným váznutím oběhu v plících, způsobí 
bakteriální infekce zmnožení hlenu i otok plic-
ní tkáně, a pacient se dusí. U nemocí COVID19 
oslabeného pacienta mívá taková bakteriální 
infekce podstatně horší průběh, než kdyby byla 
bakteriální infekce samotná. Léčba antibiotiky 
je zde prováděna, ale stejně jako v předchozím 
bodě přichází pozdě, tedy až v době, kdy je kom-
plikace rozvinuta. Život takového pacienta zpra-
vidla končí celkovou sepsí.

Kombinace obou zmíněných komplikací bývá 
nejčastější příčinou smrti v souvislosti s one-
mocněním COVID19.

Popis programu sekundární prevence:
Žádáme vládu ČR, aby povolila preventivní po-

dávání antikoagulancií u nejvíce rizikových osob 
podobně, jako to činíme u jiných onemocnění 
s  rizikem trombóz a embolií. Dále žádáme, aby 
vláda ČR snížila práh indikace léků s antikoagu-
lačními účinky tak, aby ošetřovatelský personál 
v  domovech seniorů i pracovníci domácích slu-
žeb mohli podat antikoagulancia u jakékoliv ri-
zikové osoby okamžitě v momentě sebemenšího 
podezření na počínající infekci. Současně by měli 
podat k tomu vyhrazená antibiotika.

Ošetřovatelský a pečovatelský personál by měl 
být oprávněn podávat takovou léčbu široce v ri-
zikové populaci i na pouhou telefonickou kon-
zultaci s praktickým lékařem, případně v  době 
jeho nedostupnosti i ze svého rozhodnutí. Do-
savadní nepřípustnost nasazení léků ošetřova-
telským personálem je nutno změnit, protože 
stav ve společnosti neumožňuje řídit preventivní 
programy dosavadním způsobem.

Zaškolení dotčeného personálu je pochopitelně 
nutné, ale vzhledem k jednoduchosti celého ná-
vrhu je pedagogicky i organizačně celkem reálně 
zvládnutelné, a to dokonce distančním způsobem.

Výběr antikoagulačních léků i antibiotik je 
předmětem dohody odborné veřejnosti. Před-
běžně lze navrhnout, že v případě akutní potřeby 
bude podána subkutánní injekce nízkomoleku-
lárního heparinu v dávce dle hmotnosti pacien-
ta, zatímco v případě plánované prevence vysoce 

(Dokončení na straně 2)



    - Hlas Moravy č. 122 

Moja moravská cesta
Každý by se chtěl mít lépe. Ani já nejsem jiný, taky to chci. Pro mě, jako obyvatele Moravy, 

jsou v podstatě tři cesty jak toho dosáhnout.
První cesta je cesta pasivity, rezignace na aktivní působení na cokoliv, každodenní cyklus 

práce-televize-postel. O víkendu pivo-televize-postel. Už tak je dobře, a je naděje, že díky 
působení nějakých vnějších sil, bude lépe.

Druhá cesta je cesta přisluhovače režimu a ano, přináší jisté výhody a poměrně rychle. 
Ovšem, taková cesta vyžaduje specifické osobnostní rysy, a okolí si přisluhovačů příliš nece-
ní. Ale režim si je chrání po dobu využitelnosti, která závisí na loajalitě přisluhovače a jeho 
informacích, které by mohly způsobit potíže. Ovšem, přisluhovači žijí s nadějí, že jim výhody 
vydrží až do konce života.

Třetí cesta je cesta práce na nápravě neutěšeného postavení Moravy v našem státě. Cesta 
s  nadějí, že díky společné snaze dosáhneme nápravy stoletých křivd a nespravedlností pá-
chaných na naší zemi, Moravě, na každém z nás, s nadějí na svoji vládu ve vlastní zemi. Na 
této cestě je několik důležitých bodů, především se přihlásit k moravanství, letos i při události 
evropského rozměru, při sčítání lidu, podepsat Deklaraci moravského národa, účastnit se pro-
moravských akcí, buď jako člen některé z promoravských organizací, nebo jen jako sympati-
zant. Šíření promoravské osvěty je snad už samozřejmost.

Jiří Jakub Mašek
14. ledna 2021
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rizikových osob by byl pacient nastaven na ně-
které z perorálních antikoagulancií. Použití war-
farinových přípravků zvolit tehdy, pokud existu-
je možnost kontroly účinnosti, tak jak to běžně 
provádíme u jiných warfarinizovaných pacientů. 
V případě nedostupnosti kontroly účinnosti an-
tikoagulační terapie by se zvolil lék ze skupiny 
NOAC. Antibiotika by primárně měla být volena 
širokospektrá, a jejich výběr a změny by měly být 
řízeny kontrolou míry rezistence ve společnosti 
pověřeným institutem.

Očekávaný výsledek:
Od výše popsané sekundární prevence očekává-

me, že i přes nezměněné šíření infekce COVID19 

dojde k poklesu komplikací, které z ní činí smr-
telnou chorobu.

Druhotný výsledek:
Snížení smrtnosti COVID19 lze následovat 

rozvolněním všech primárně preventivních 
opatření, jejichž efekt je přinejmenším velmi 
diskutabilní. Zejména jde o naprosté uvolnění 
pracovních omezení, znovuobnovení prezenční 
výuky ve školách a obnovení veškerého spole-
čenského života. Promoření populace infekcí 
v  podmínkách snížení její smrtnosti bude mít za 
následek vznik kolektivní imunity i bez vakcíny. 
Očkování vakcínou pak bude společensky pod-
statně méně napjaté než nyní, protože vznikne 

nikomu neškodící princip dobrovolnosti.

Zdůvodnění zavedení programu sekundár-
ní prevence:

Současná opatření považujeme za drahá, neú-
činná, a navíc s naprosto devastujícím účinkem 
na společnost. Program sekundární prevence 
považujeme za levný a bezpečný. Společnost 
by se pomocí sekundární prevence COVID19 
nezbavila, ale dokázala by s ním žít tak, jak žije 
s  velkým množstvím jiných infekčních chorob.

V Brně, dne 12. ledna 2021
Zdravotní expert strany MUDr. Mgr. Ctirad Musil

Předseda strany Tomáš Ingr

Nový rok a sčítání lidu
Vážené dámy a vážení pánové,
            zdravím vás v novém roce. A hned 

na úvod přeji každému z vás a vašim blízkým 
do roku 2021 hlavně zdraví, štěstí, pohodu, víru 
a  lepší časy.

Tyto řádky, jsem původně chtěl rozesílat zá-
roveň s přáním k Vánocům, ale rozmyslel jsem 
si to. Nechtěl jsem Vám svátky narození Ježíš-
ka, setkávání se rodin a blízkých, nijak narušit. 
A navíc v této podivné době, kdy je vzácnost se 
vůbec potkávat. Je to můj názor na to, jak jsme 
„zvládli“ přípravu na Sčítání lidu 2021.

To co jsem psal asi před 10 měsíci, totiž že se 
neumíme domluvit, že si většina organizací hraje 
na vlastním písečku, platí pořád.

Na konci roku 2019 jsem na Moravský kula-
tý stůl v Brně přinesl grafický návrh plakátu ke 
Sčítání 2021 s textem, který vyzýval lidi, aby si 
uvědomili, zda se cítí Moravany. Námitky proti 
návrhu plakátu byly, jako vždy při podobných 
příležitostech, zcela nepodstatné. Například 
proč znak Moravy není větší než znaky Slezska 
a Čech, proč nejsou vypsány požadavky morav-
ského hnutí (přitom nejde o petici nebo mani-
fest), která z organizací by měla být na plakátu 
uvedena jako první a která poslední atd. Vysvět-
lil jsem, že plakát bude bez podpisu jakéhokoliv 
organizace působící u Moravského kulatého sto-

lu, bez uvedení jakéhokoliv spolku nebo politic-
ké strany, či odkazu na ni. Jen s krátkým provolá-
ním - heslem, aby barevností a grafikou upoutal. 
Aby běžného občana upozornil, že má možnost 
svobodně se zamyslet a rozhodnout o   své ná-
rodnosti. Většina lidí, díky okolí a mediím, je za 
několik desítek let zpracována tak, že českou ná-
rodnost napíše automaticky, aniž by se zamysle-
la, že má jinou možnost. Můj návrh plakátku byl 
přijat, mohu říci, že i přes zmíněné připomínky, 
kladně. S tím, že se v detailech doladí.

Přišla doba koranovirová spolu s opětovnou 
neschopností se domluvit. A tak vzniklo několik 
plakátů s obměněnými detaily.

Já jako výtvarník samozřejmě vím, že ne 
všechny návrhy, které vymyslím, budou realizo-
vány. Že se něco z mých návrhů neuskuteční, mi 
nevadí. Jen mě mrzí, že při takové akci, jako je 
Sčítání lidu, jsme přišli o možnost ukázat pro-
střednictvím nepodepsaného jednotného plaká-
tu sílu našeho hlasu. Plakát mohl být (a ne jenom 
na Moravě) vylepený v prodejnách, hospodách, 
v oknech, vyvěšen na internetu a webových 
stránkách našich organizací, v tisku atd.

Bylo by to pro úřady z Prahy překvapení, že 
jsme dokázali odstartovat ve stejný čas takovou 
propagační akci. Věřte, že by je to překvapilo 
i   po tom zjištění, že naše organizace jsou jed-

notné a neprosazují se zdůrazňováním autorství 
jedné na úkor organizace druhé.

Abychom si rozuměli - nekritizuji asi pět za-
tím známých druhů plakátů, nekritizuji inicia-
tivu organizací a jednotlivců. To, že se do toho 
pustili každý po svém, je jen dobře. Ale ukázala 
se opět nahota naší nejednotnosti.

Většina našich obyvatel ve státě má dnes ne-
chuť k politickým stranám, institucím, úřadům. 
A odmítají se vůbec i podepisovat na něco pod 
hlavičkou nějaké organizace, ač by s myšlenkou 
nebo názorem této organizace souhlasili. Chtějí 
mít pocit anonymity, svobodného jednání, roz-
hodování a nezávislosti, i když je to dnes, v na-
šem konzumním životě, jen iluze. „Velký bratr“ 
dnes o nás ví přes mobily, počítače, platební kar-
ty, kamery na ulicích atd. téměř všechno.

Pro oslovení co nejvíce lidí užívejme jen holou 
myšlenku. Až později lze vysvětlovat těm, kteří 
budou chtít slyšet více. Že to není jen otáčení se 
za historií, ale že naše snahy mají smysl pro lepší 
život obyvatel na Moravě.

A jak oslovovat? Dle mého názoru vždy pravdi-
vě, ověřenými fakty. To jsou jedině možné pevné 
základy, na kterých lze budovat dále. Slušně a trpě-
livě, ale i rázně. Proč? Kvalita národa a schopnost 
existovat, se pozná v tom, jak kvalitní a morální 
má kulturní, vědeckou a celkově společenskou re-
prezentaci. Tou jsme se svojí činností stali. Proto 
bychom měli dbát na to, co a jak konáme, ač jsme 
všichni obyčejní chybující smrtelníci. Zda vždy či-
níme pravdivě, nesobecky a umíme naslouchat ná-
zorům druhých. A jsme zase zpět u jednoty.

Proto posílám, pro Vaši inspiraci, obrázek 
sgrafita Jana Köhlera, vytvořeného v letech 1900-
1901 na venkovní fasádě prostějovského zámku. 
Je zde vyobrazená pověst o Svatoplukově radě 
svým synům, že síla a pevnost tří prutů je více, 
než prutů jednotlivě ohýbaných.

Toto jsem napsal jako můj soukromý názor. 
A   tak se podepisuji jen svým jménem a ne za 
žádnou organizaci.

Lepší dny přeje výtvarník
Jan Jankůj



Hlas Moravy č. 122 - 3

Sčítací desatero Moravanky a Moravany
1. Narodil-li se někdo z Vás na Moravě, či 

zde dlouhodobě žije, pak mu jistě záleží na 
tom, aby tato naše historická země trvale pro-
sperovala a mohla zhodnocovat práci svých 
občanů přímo. Dejte tedy o sobě vědět a při-

hlaste se statečně a patrioticky k moravské ná-
rodnosti.

2. Čím více se nás k moravské národnosti 
přihlásí, tím hlasitěji budeme slyšeni nejen 
v  okolních zemích - v Čechách, Slezsku a hlavně 

v Praze - ale také u zahraničních sousedů, v celé 
Evropě i u krajanů v zámoří.

3. Čím více nás bude slyšet, tím hůře budeme 
moci být přeslýcháni a tím i vážněji budou mu-
set vnímat naše oprávněné požadavky i stávají-
cí, respektive nově vznikající politické subjekty.

4. Od vážného politického vnímání morav-
ských požadavků a nároků je jen krůček k jejich 
zařazení do politických programů stran a hnutí 
a též krůček k tomu, aby si tyto subjekty na Mo-
ravě zajišťovaly potřebné volební politické body.

5. Čím reálněji budou moravské nároky 
v   těchto programech formulovány a po vol-
bách transparentněji realizovány, tím vyšší 
politickou váhu bude Morava mít.

6. Čím větší reálnou politickou váhu bude 
Morava a Moravané mít, tím dříve bude mož-
né přikročit k praktické likvidaci nejškodlivěj-
šího přežitku z komunistické éry - partajnicky 
motivované krajské správy na úkor historic-
kých zemských zájmů.

7. Obnovení moderního zemského zřízení 
znamená další rázný krok ke srovnání civili-
zační úrovně s takto již fungujícími státy, jako 
jsou především naši němečtí a zejména rakou-
ští sousedé.

8. Letitá praxe ukazuje, že argument šetře-
ní administrativy formou krajů bez okresů je 
účelová lež, protože řada funkcí desítek okresů 
musela být zachována, aby veřejná správa vůbec 
fungovala.

9. Řada krajů a mnohdy i nedomrlých okre-
sů navíc naprosto nerespektuje historické 
zemské hranice, zvláště mezi Čechami a Mora-
vou. Nevoláme po výjimečných privilegiích pro 
Moravu a Slezsko, ale i pro Čechy. Jinak to ne-
jde. Každá z historických zemí bude hospodařit 
především na svém a odděleně tak spoluvytvářet 
celostátní hodnoty.

10. Moravanky a Moravané nemají v průbě-
hu desetiletí žádné jiné srovnatelné příležitos-
ti k vyjádření svých spravedlivých požadavků, 
než je sčítání lidu. Bez onoho prvního kroku 
vlasteneckého vyjádření moravské národnosti 
pak nelze úspěšně učinit žádný z uvedených 
kroků následujících.

Luděk Šubert
14. ledna 2021

Návrh agitky původně vypracovaný pro Morav-
ský národní kongres, z. s.

Vzpomínka na 
Pavla Strnada

30. prosince 2020 opustil tento svět pan 
Doc. MUDr. Pavel Strnad, Csc. z Brna. 
Skvělý a obětavý člověk. Člen občanského 
sdružení „Morava nejsou Čechy“, spolu-
pracovník a pravidelný účastník Sněmů 
Moravského kulatého stolu. Všechny své 
přátele udivoval svým stálým optimi-
smem.

Morava v něm ztratila nejen velkého 
zastánce a propagátora, ale především vel-
kou osobnost. Čest jeho památce!

Sčítání 2021
V březnu letošního roku nás čeká Sčítání lidu. 

Delegáti organizací, spolupracujících u Moravské-
ho kulatého stolu se již na posledním Sněmu MKS 
(který se podařilo uskutečnit v prosinci 2019) vy-
jádřili ve prospěch společné propagace zapisování 
moravského jazyka a moravské národnosti. Tedy 
k takovému způsobu propagace, která nebude 
zdůrazňovat účast nebo míru podílu jednotlivého 
spolku nebo jednotlivé politické strany. Další Sněm 
nemohl být kvůli opatřením vlády České republiky 
v souvislosti se zdravotnickou situací uskutečněn.

Jak už je to ale u moravských organizací běžné: 
co jsme si dohodli koncem roku 2019, na to jsme 
během roku 2020 zapomněli. Některé z členských 
a hostujících organizací u Kulatého stolu se roz-
hodly využít Sčítání k vlastnímu zviditelnění. Samy 
si navrhnou a vyrobí letáky, které budou rozesílat 
především internetem nebo v určitých oblastech 
rozdávat občanům.

Za dané okolnosti se Rada Moravského kulatého 
stolu rozhodla přijmout v listopadu minulého roku 
nabídku skupiny lidí, inspirovaných přednáškami 
na Akademických konferencích „Morava 1918“, 
kteří podporují ustavení nové moravské politické 
strany. Nejde vždy o členy některé moravské inicia-
tivy. Jedná se o občany, kteří z nejrůznějších důvodů 
nemohou nebo nechtějí být zapsáni mezi členy něja-
ké organizace. Vznik strany však ustoupil poněkud 
do pozadí – Sčítání lidu 2021 by mělo být přednější, 
mělo by být záležitostí všech obyvatel Moravy, ne je-
nom nějaké stranické či spolkové skupiny. Přijmutí 
nabídky Radou MKS má svoji logiku: nová strana 
bude registrována až po Sčítání, tedy zatím neexistu-
je. Moravský kulatý stůl je volným sdružením, není 
tedy také registrován. A jeho členové měli původně 
úmysl organizovat kampaň ke Sčítání jako jednotné 
společenství. Budou-li tedy obě iniciativy spolupra-
covat, nejde o propagaci určité „zaběhnuté“ strany 
nebo občanského spolku. Sdělení o dohodě bylo 
zveřejněno ihned po jejím vzniku.

Výzva zapsaného spolku Moravské srdce (není 
členem MKS), která následovala (výzvu jsme otiskli 
v Hlasu Moravy č. 121), předpokládala společnou 
práci Moravského srdce, Moravské národní obce, 
Společnosti pro Moravu a Slezsko, Moravského 
zemského hnutí a strany Moravané, zaměřenou na 
propagaci zapisování moravské národnosti a morav-
ského jazyka, nenašla odezvu.

Do 15. ledna 2021 se ke spolupráci s iniciativou 
„Morava 191“ přihlásilo jako celek sedm z jedenácti 
řádných členů sdružení Moravský kulatý stůl. Ne-
boli: to, co si delegáti Sněmu MKS v prosinci 2019 
odsouhlasili, se začalo skutečně naplňovat. Mnoho 
jednotlivců z dalších členských nebo hostujících or-
ganizací MKS nečekalo na stanovisko vedení svých 
iniciativ a přihlásilo se rovněž ke společné práci. 
A  to je velmi příjemné zjištění. Na dobrém výsledku 
Sčítání přece máme přece zájem všichni Moravané 
a  ne jen určitý spolek či strana. Díky!

Zhruba osmdesát dnů před Sčítáním 2021 víme, 
že z celkového počtu aktivních spolupracovníků 
pochází zhruba polovina z moravských organizací. 

K té druhé polovině patří lidé, kteří k žádné tako-
vé organizaci nepatří. A právě mezi nimi je vysoké 
procento věkově mladých. To je naděje pro Moravu 
do dalších let!

Zabezpečením výlepu plakátů nebo roznosu 
letáků je do dnešního dne pokryto přibližně 75 % 
území Moravy a moravského Slezska. A příslibem 
pro celou naši společnou moravskou věc je, že se 
hlásí stále noví spolupracovníci. Všichni jsme si 
vědomi, že co platí dnes, nemusí platit zítra. Už je 
zaznamenán případ, kdy skupina dobrovolníků, 
hlásicích se nadšeně ke spolupráci, po čase ozná-
mila, že na blíže nerozvedené poradě byly vyjasně-
ny postoje a souhlas ke spolupráci byl označen za 
předčasný. Seznam těch, kteří požadují doručení 
materiálů ke Sčítání na svou adresu, je již však na-
tolik dlouhý, že výpadek některých z nich nemů-
že akci narušit. Stále ale platí: zajištění propagace 
může být stoprocentní, ale samotný výsledek Sčí-
tání zůstává nejistý. Odpůrci moravských myšlenek 
mají k dispozici veškerou myslitelnou mediální 
a  finanční podporu. Jenom doufám, že v případě 
úspěchu nebo neúspěchu snahy Moravanů zabez-
pečit výraznější počet občanů, hlásících se k mo-
ravské národnosti a moravskému jazyku, nedojde 
k okřídlenému odměňování nezúčastněných (ale 
o  to hlasitějších) a potrestání těch aktivních.

Fakt, že členové mnohých promoravských usku-
pení se rozhodli alespoň pro kampaň ke Sčítání ve 
vlastní režii, je bezesporu chvályhodný a záslužný. 
Možná si však neuvědomují, že ne každý občan, 
žijící na Moravě nebo ve Slezsku, je příznivcem 
každé moravské organizace. Občas je možno slyšet 
„tak letáky tady od toho spolku roznášet rozhodně 
nebudu“. Je to velká škoda. Avšak při společné akci 
všech moravských spolků by takové postoje zřejmě 
neexistovaly a úspěch společného úsilí by byl větší.

V lidské psychice je zakořeněna velká dávka re-
zignace na věci veřejné a velká dávka konzumního 
vidění světa. Digitalizovaní lidé trpí pocitem, že mo-
ravské záležitosti mohou měnit z pohodlí vlastního 
domova tím, že rozešlou maily a vyplní na počítači 
formulář ke Sčítání lidu. Přátelé! Rozesílání mai-
lů nestačí (nehledě na cenzuru internetu). Nestačí 
řeči, chce to činy! Alespoň jednou za deset let! Tím 
nechci tvrdit, že takovým příkladným výjimečným 
činem je právě činnost iniciativy „Morava 1918“. 
Ale organizuje někdo jiný na Moravě propagaci za-
pisování moravské národnosti a moravského jazyka 
celoplošně po celé naší Zemi? Proto věřím, že se ke 
spolupráci přihlásí zbývající členské nebo hostující 
organizace Moravského kulatého stolu.

Také doufám, že se v roce 2021 podaří setkat 
se společně na Sněmu Moravského kulatého stolu. 
Máme co projednávat! Mnoho věcí si potřebuje-
me vyříkat přímo - „na tvrdo“. Bez hledání vhod-
ných formulací (jen „abych někoho neurazil“), jak 
už to při psaní bývá.

Děkuji všem za spolupráci, trpělivost a pocho-
pení.

Milan Trnka
16. ledna 2021
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Počátek roku 1991
V prvních lednových dnech roku 1991 byly 

zveřejněny výsledky jedné ankety. Už v průběhu 
listopadu roku 1990 uspořádala Českosloven-
ská strana lidová rozsáhlý průzkum mezi svými 
členy na území Severomoravského a Jihomorav-
ského kraje a také v těch částech okresů Svitavy 
a Jindřichův Hradec, které patří do Moravské 
země. V dotaznících se měli vyjádřit, mimo jiné, 
zda si přejí jednotnou Zemi moravskoslezskou 
nebo dvě samostatné Země: Slezskou a Mo-
ravskou. ČSL měla v té době přes 60 000 členů 
a  dotazníky vyplnilo necelých 57 procent členů, 
tedy zhruba 34 000 členů strany. Výsledek byl 
jednoznačný: 31 057 dotazovaných se vyslovilo 
pro jednotnou Zemi. Největší podporu získala 
uvedená varianta v území převedeném admini-
strativně do Jihočeského kraje (97,3 %), nejméně 
v územích, které se byrokratickým zásahem ocit-
ly ve Východočeském kraji (45 %).

Jedna z otázek průzkumu se týkala místa pů-
sobiště zemské samosprávy na Moravě. Některé 
spolky v našem současném Moravském kulatém 
stole před časem usilovali o uspořádání ankety 
mezi obyvateli Moravy a Slezska s otázkou jaké 
hlavní město Země by si přáli. Proto uvádím vý-
sledek průzkumu k této otázce z roku 1990: Jako 
sídlo zemských úřadů si představovalo 66,4 % 
odpovídajících, Olomouc získala 30,9 %, Kro-
měříž 0,6 %. Zbývající 2,1 % si rozdělili další 
místa. Byl mezi nimi i Velehrad.

17. října 1990 sdělil předseda Občanského fóra 
ve Zlíně Stanislav Devátý, že má z hodnověrných 
zdrojů informaci, podle které byl Dr. Boleslav Bár-
ta – předseda Hnutí samosprávné demokracie, za 
minulého režimu agentem Státní bezpečnosti.

11. ledna 1991 byl otištěn v deníku Špígl dopis 
z roku 1988, který měl zástupce federálního mi-
nisterstva zahraničních věcí Československé so-
cialistické republiky (FMZV) zaslat náčelníkovi 
Správy Sboru národní bezpečnosti plukovníkovi 
Vodrážkovi. V dopise se, mimo jiné, praví:

„Vážený soudruhu, na základě Vašeho dopisu 
sděluji, že FMZV nemůže v současnosti garanto-
vat cestu Vaší zájmové osoby Stanislava Devátého 

do Polské lidové republiky. Bereme na vědomí, že 
koncem třetího čtvrtletí 1989 se uvedená osoba 
bude pohybovat v PLR v zájmu Federálního mi-
nisterstva vnitra. Nemůžeme ale poskytnout zá-
ruky pobytu ani finanční krytí z rozpočtu FMZV. 
Doporučujeme v dané záležitosti projednání na 
příslušném oddělení ÚV KSČ, eventuelně osobní 
informaci soudruha Bilaka…“

Dopis, zveřejněný deníkem Špígl, převzala 
Moravskoslezská orlice do třetího čísla ročníku 
1991. Z brněnské advokátní kanceláře na Jakub-
ské 9 (JUDr. Jiří Machourek) byla odeslána 25. 1. 
1991 žádost o omluvu týdeníku HSD–SMS panu 
poslanci Devátému, neboť ve smyslu tiskového 
zákona je povinností šéfredaktora zabezpečit 
ověření pravdivosti zprávy přejímané z jiné tis-
koviny nebo jiného mediálního zdroje. Tiskový 
zákon stanoví osmidenní lhůtu k uveřejnění 
omluvy. Poslanec Stanislav Devátý předal podle 
uvedené žádosti záležitost advokátní kanceláři. 
Zástupce JUDr. Machourek současně podal ža-
lobu na vydavatele týdeníku Moravskoslezská 
orlice ve věci ochrany osobnosti svého klienta.

Autorovi tohoto příspěvku se nepodařilo 
v  soukromém archivu zjistit, zda k omluvě šéf-
redaktora Moravskoslezské orlice PhDr. Zdeňka 
Vyhlídala panu Devátému došlo, zda omluvu 
zveřejnil i deník Špígl (případně další tiskoviny) 
a vůbec jak se dál vyvíjela situace v této záležitos-
ti. Jakákoliv informace bude vítána.

15. ledna 1991 se v Olomouci sešli ke svému 
druhému jednání delegáti Moravského kulatého 
stolu. Vyjádřili se jednak k rozpočtu České repub-
liky na rok 1991, jednak k návrhu zákona o zem-
ském úřadu, který vypracoval ministr Jaroslav 
Šabata. Pokud šlo o rozpočet, konstatovali diskri-
minační charakter rozpočtu pro Moravu a dopo-
ručili použít jednu miliardu korun z vytvořeného 
rezervačního fondu přednostně pro zmírnění této 
diskriminace v rozpočtech moravských obcí.

Pokud šlo o návrh pana ministra, konstatovali 
delegáti Kulatého stolu, že je v přímém rozporu 
s požadavky Moravanů, teze návrhu posilují cen-
tralismus a unitární charakter České republiky. 

Absolutní většinou byl návrh pana doktora Šaba-
ty zamítnut. Pro návrh hlasovali pouze zástupci 
Občanského fóra.

Na veřejnost prosakovaly v té době zprávy 
o  rozpadu OF na dvě křídla: takzvané pravico-
vé (nazývané také Klausovo), jehož přívrženci 
požadují tvrdý ekonomický kurs a vytvoření 
politické strany, a druhé takzvané liberální, které 
trvá na zachování Občanského fóra jako hnutí 
a z toho vyplývající dodržení ideálů z listopadu 
1989. Netřeba zdůrazňovat, že Klausova frakce 
jednoznačně odmítala moravské myšlenky, libe-
rální byla naopak ochotna jednat.

22. ledna 1991 premiér vlády České republiky 
Petr Pithart poskytl rozhovor stanici Svobodná 
Evropa. V něm uvedl, že moravský zemský úřad 
nemůže být řízen z Prahy (jako by o to Morava žá-
dala a Praha s díky za důvěru žádost odmítla) ale 
z hlavního města Moravy. Jenže: současně prohlá-
sil, že na Moravě se nemůžou dohodnout, které to 
hlavní město bude. Neví se tedy, kde zemský úřad 
zřídit! Musí se čekat, až se na Moravě rozhodnou 
(takže nakonec Praze nezbude nic jiného, než se 
řízení moravských záležitostí zase ujmout).

25. ledna 1991 se v Blansku sešli zástupci Ob-
čanského fóra, aby potvrdili své odhodlání prosa-
dit v otázce vnitrostátního uspořádání České fe-
derativní republiky oblastní variantu – tedy vznik 
patnácti oblastí na území Moravy, Slezska a Čech. 
Varianta v podstatě kopírovala oblasti (župy), pro-
sazované od roku 1919 v masarykovské Republi-
ce Československé. Na Moravě se takové oblasti 
neujaly a musely být nahrazeny zřízením Země 
Moravskoslezské v roce 1927. K myšlensce se po 
roce 1948 vrátili komunisté zavedením tzv.  „Go-
ttwaldových“ krajů. Delegáti OF také potvrdili, že 
místo ustavení požadovaného zemského zřízení 
je výhodnější následně sdružit několik oblastí do 
takzvaných oblastních svazů.

26. ledna 1991 byly svolány Hnutím samo-
správné demokracie – Společnost pro Moravu 
a Slezsko na základě zpráv o schválení rozpočtu 
České republiky pro rok 1991 do tří největších 
moravských měst Brna, Olomouce a Ostravy 
protestní demonstrace. Odhady počtu účastní-
ků, uváděné ve sdělovacích prostředcích, ozna-
movaly osm tisíc demonstrujících na Horním 
náměstí v Olomouci, třináct tisíc v Ostravě na 
Masarykově náměstí a dvacet šest tisíc účastníků 
protestu na náměstí Svobody v Brně. Byl jsem 
přítomen na demonstraci v Brně. Na náměstí 
Svobody se všichni demonstrující vejít nemohli. 
Byly zcela zaplněny také ulice ústící do náměstí, 
jmenovitě Kobližná, Zámečnická a Masarykova 
třída. Údaje, zveřejněné později, upřesnily počet 
lidí při brněnské manifestaci na čtyřicet tisíc.

21. prosince 1990 žádali poslanci HSD–SMS 
na zasedání České národní rady rovnoměrné 
rozdělení národního důchodu. Požadavek byl 
22. prosince samozřejmě zamítnutý. Rozdíl mezi 
českou částí České republiky a Moravou se Slez-
kem se vyšplhal na 2,2 miliardy korun. Na kaž-
dého obyvatele Moravy tak připadlo v průměru 
o 630 korun méně, než na obyvatele Čech. Nejví-
ce byly v tomto ohledu postiženy okresy Břeclav, 
Hodonín a Brno – venkov. Na jednoho obyvatele 
Brna připadla z rozpočtu částka kolem 7 900 ko-
run, na jednoho obyvatele Prahy 12 000 korun. 
Praha s českými okresy obdržela dotaci celkově 
42,3 miliardy korun, Morava se Slezskem 19 mi-
liard (na Moravě žilo v roce 1990 39,2 procen-
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ta obyvatel celé České republiky). Pro takovýto 
rozpočet hlasovalo 124 poslanců. Jen 25 bylo 
proti. Při tom poslanců z Moravy bylo v roce 
1990 v   ČNR plných 75. Neboli: sami poslanci 
z  Moravy hlasovali proti zájmům své země. A co 
je ještě horší: Z poslanců, zvolených za HSD se 
čtyři hlasování zdrželi a jeden dokonce hlasoval 
pro nespravedlivý rozpočet!

Náměstí svobody připomínalo dle komentá-
tora Československé televize události z listopadu 
1989. Rozdíl byl však v tom, že mezi účastníky 
na tribuně chyběli zástupci Občanského fóra, na 
transparentech se objevily slogany neodsuzující 
komunistickou moc, ale odsuzující diskriminaci 
Moravy stejnými prostředky jako za totality. To 
vše doprovázeno nebývalým množstvím zlato-
červených moravských zemských vlajek. Zatím-
co v Olomouci a Ostravě proběhly demonstrace 
bez incidentů, v Brně zabránili demonstrující 
nepřetržitým pískotem pronést projev ministru 
české vlády J. Šabatovi.

1. února 1991 se sešlo v Brně ke společnému 
jednání 52 poslanců České národní rady, kteří byli 
do ČNR zvoleni na Moravě a ve Slezsku. Vláda 
České republiky od nich požadovala stanoviska 
k  budoucímu státoprávnímu uspořádání repub-
liky. Stanoviska moravských poslanců, které zpra-
covala návrhová komise, obsahovala dvě varianty 
řešení: deset účastníků jednání upřednostňovalo 
obnovení samosprávy v České republice pouze 
na oblastní úrovni, třicet devět poslanců se vyslo-
vilo pro státoprávní variantu spolkové republiky 
v  rámci Československa. Ještě ve stejný den večer 
odvezl ministr Jaroslav Šabata uvedený návrh na 
jednání české vlády. Návrh mimo jiné doporučo-
val vládě jmenování komise na vypracování mo-
ravské ústavy. Komise měla být složena ze zástup-
ců všech politických strana a politických hnutí 
působících na Moravě a ve Slezsku.

V tiskovinách, vydávaných na území České 
republiky, se nepřestaly objevovat články, útočící 
na povědomí o odlišnosti Moravy od Čech. Ně-
které vyloženě slaboduché a vulgární, jiné pro-
myšlené, nabádající obyvatelstvo k zamyšlení, co 
je pro jeho dobro přednostní – zda ekonomická 
reforma, vstup do Evropské unie a tak zajištění 
blahobytu, nebo samospráva.

Mezi ty slaboduché patří články, které tvrdí, že 
na Moravě prudce narůstá pocit češství, protože 
v názvech ulic a náměstí je plno jmen českých 
velikánů, nebo polemika, ve které autor uvádí, že 
finanční prostředky získané do státního rozpočtu 
Československé republiky z Moravy umožnily sta-
vět z moravských peněz povrchové doly a  uhelné 
teplárny, které teď v důsledku ničí životní prostře-
dí v Čechách. Moravané si prý nemohou stěžovat 
na diskriminaci ze strany Prahy, protože v praž-
ském metru byly použity stavební materiály (jako 
mramor nebo kovové prvky) pocházející z  mo-
ravských lomů a Vítkovických železáren!

Do té zákeřnější kategorie pak patří příspěvky 
o nutnosti „národního porozumění“, o existenci 
průzkumu, který dokazuje, že moravský národ 
nemůže existovat, protože z minulosti už jsou 
Moravané „skříženi“ s Čechy, články o blízkém 
vstupu do Evropské unie, kde národnost bude 
nahrazena hrdostí nad příslušností k Evropě, 
případně odkazy na potřebu „dozrání“ moravské 
otázky a odložení na pozdější dobu.

Ironicky se vyjádřila v Moravskoslezské orlici 
k takovým demagogickým článkům paní Tereza 
Hanáková z Brna. Dovolím si podstatnou část 
jejího příspěvku v MSO opsat: „Opět jsem v ne-

dávné době navštívila Prahu. Po návratu jsem se 
ze svého okna pozorně zadívala do brněnských 
ulic. Vážení brněnští spoluobčané, musím Vám 
říct, že z Pražanů byste si měli vzít příklad! Co 
tito dokážou v krátké době postavit a vybudovat! 
Těch krásných stanic metra a snad i nové výstavi-
ště. A těch sjezdů a shromáždění, co se tam koná! 
I ta Královská cesta, po které jsem se také prošla, 
je překrásná. A tak mě nezbývá, než říci ‚Pražané, 
jste pašáci!‘ Já sice vím, že na Prahu musíme při-
spívat, je to přece naše hlavní město. Ale také vím, 
že je to skoro všechno jen z jejich práce a z jejich 
potu! Znovu tedy říkám, že bychom si z nich měli 
vzít příklad…“

Koncem roku 1990 řešil na svých zasedáních 
vládní mandátový a imunitní výbor požadavek 
na odebrání poslaneckého mandátu docentu 
Bártovi. Jako důvod bylo uvedeno, že předse-
da Hnutí za samosprávnou demokracii porušil 
ústavu souhlasným postojem k Moravskoslezské 
deklaraci, přijaté 1. dubna 1990 v Kroměříži. V té 
se požadovalo zřízení moravskoslezských záko-
nodárných sborů. Tendenční obvinění formulo-
val poslanec pan dr. Kessler. Mandátní a   imu-
nitní výbor však požadavek zamítl. Následně 
byla mezi poslanci Federálního shromáždění 
zorganizována podpisová akce (zasloužila se o ní 
poslankyně Sněmovny lidu paní MUDr. Marta 
Nazari) za odvolání Boleslava Bárty z předsed-
nictva Federálního shromáždění. Tato akce byla 
pro organizátory úspěšná – v lednu 1991 byl sku-
tečně poslanec B. Bárta zbaven členství v před-
sednictvu FS. Stalo se tak za jeho nepřítomnosti, 
tedy bez možnosti se před členy sněmovny obhá-
jit. Tisk si povšiml značné podobnosti podpiso-
vé akce s podpisovými akcemi „dělnické třídy“ 
v  totalitním Československu  padesátých let.

11. 2. 1991 se v Brně na Nové radnici konal 
třetí Moravský kulatý stůl za přítomnosti mini-
stra české vlády Jaroslava Šabaty. Zúčastnili se 
delegáti 26 politických stran a hnutí, působících 
na Moravě. Občanské fórum vyslalo na jednání 
pouze pozorovatele. Blížilo se Sčítání lidu 1991. 
Třetí Moravský kulatý stůl projednal mimo jiné 
požadavky na možnost zapsání moravské nebo 
slezské národnosti na sčítací archy.

14. 2. 1991 zasedala Česká národní rada spo-
lečně s vládou České republiky v záležitosti stá-
toprávního uspořádání České republiky. Téma-
tem bylo postavení Moravy v československém 
státě. Výsledkem jednání byla jen nic neříkající 
proklamace, že problém je nutno řešit. Z projevů 
vládních činitelů byla zcela jasná snaha odsu-
nout otázku postavení Moravy v českosloven-
ské federaci pokud možno na co nejdelší dobu. 
Jako důvod nejčastěji zaznívaly fráze o nutnosti 
přednostně se zabývat hospodářskou reformou. 
Bylo to zasedání, na kterém premiér české vlády 
Petr Pithart proslul podáním návrhu usnesení 
(poměrně nakloněnému bezodkladnému řešení 
moravských požadavků), které pod jeho předsed-
nictvím vypracovala vláda ČR, aby v následném 
hlasování hlasoval proti svému návrhu. Svůj po-
stup odůvodnil tím, že návrh podal jako člen vlá-
dy, ale hlasoval jako poslanec České národní rady.

Některé z dalších myšlenek premiéra české 
vlády P. Pitharta, tak, jak je otiskly deníky ve 
dnech 27. 2. až 1. 3. 1991: „Moravě by prospělo, 
kdyby byla reprezentována opravdu kvalitně.“ 
„Opravdu nerozumím některým hlasům, které 
zaznívají na moravských náměstích.“ „Bylo by za-
potřebí, aby z Moravy přicházely argumenty a  ni-
koliv ultimáta, analýzy a ne hrozby.“ „Pro Moravu 

jsem udělal více než Hnutí samosprávné Moravy.“ 
„Způsob, jakým moravští politici prosazují mo-
ravskou otázku, jí spíše škodí.“

2. 3. 1991 se uskutečnily v Ostravě, Olo-
mouci a Brně další demonstrace, organizované 
HSD–SMS na podporu politické a ekonomic-
ké samosprávy Moravy a Slezska. Masarykovo 
náměstí v   Ostravě zaplnilo podle oficiálních 
údajů šest tisíc demonstrantů, které přišli pod-
pořit i zástupci jiných politických stran a hnutí, 
zasedajících při jednání u Moravského kulatého 
stolu: Československá strana socialistická, Nezá-
vislá iniciativa, Liberálně – demokratická strana, 
Československá sociálně demokratická strana, 
Sdružení pro republiku, Moravská národní stra-
na a Křesťansko - demokratická strana.

Na olomouckém Horním náměstí to bylo čty-
ři tisíce účastníků a na Náměstí Svobody v Brně 
padesát tisíc demonstrantů. Ti nebyli pouze 
z  Brna a blízkého okolí – na transparentech se 
připomínalo Uherské Hradiště, Hodonín, Blan-
sko, Ivančice a další města. A tak jako v Ostravě, 
i zde se na tribuně střídali se zdravicemi zástupci 
nejrůznějších politických stran a hnutí. A nejen 
z  Moravy. Přijeli i členové spřátelených organi-
zací ze Slovenska. Na demonstraci v Brně pro-
mluvil také doc. B. Bárta.

Účastníky demonstrací byl schválen text Vý-
zvy občanů Moravy a Slezska. Ve výzvě se ten-
tokrát objevil i požadavek navrácení majetku 
obcím a městům a zprůhlednění hospodaření 
Prahy, Čech bez Prahy a hospodaření Moravy 
ve stejných ukazatelích, jaké byly používány pů-
vodně. Neboť jednou z možností, jak znesnad-
nit orientaci v záplavě čísel je změnit metodiku.

Milan Trnka
15. ledna 2021

Moravské drobnosti
Javořina – po staletí známé místo tradičního 

setkávání Moravanů a Slováků. Jako u mnoha 
jiného - Moravané úředním zásahem shora už 
dříve z názvu vypadli a byli nahrazení Čechy. 
I  když se tam i nadále setkávají zase jen Mora-
vané a Slováci především z okolí Javořiny samé.

Nedaleko kopce – návrší Javořina, je místo 
„U   třech kameňů“. Jedná se o mezník Moravy, 
Rakouska a Uher. A hádejte, který kámen v 1990 
zmizel? Byl to kámen patřící Moravě. Dnes je 
tam nový. Ale – není to ono!

Změní se termín 
sčítání lidu?

Ministerstvo zdravotnictví posoudí, zda by 
nebylo vhodné posunout sčítání lidu, které se má 
konat od 27. března do 11. května 2021. Ústřední 
krizový štáb se po jednání se zástupci Českého 
statistického úřadu (ČSÚ) zeptá na riziko mini-
sterstva zdravotnictví. Po případné doporuču-
jící odpovědi ministerstva by vydal štáb pokyn 
k přesunu sčítání, které se koná jednou za deset 
let, na jiný termín. Podle nynějších pravidel je 
možné lhůty pro sčítání posunout až o 30 dnů, 
vyplynulo z vyjádření ČSÚ.

-red-
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Nové pohledy na zánik Velkomoravské říše

Velká Morava nebyla jen onou „slavnou“ eta-
pou moravské historie a původcem slovanské for-
my křesťanství, jak se učíme ve školách. Ukazuje 
se, že to byl expanzivní mocenský subjekt, který 
okolním vlivům nejen odolával, ale často své sou-
sedy napadal s cílem kořistění tak, jak to obvykle 
podsouváme našim sousedům.

Maďaři zřejmě Velkomoravskou říši nerozvrá-
tili, ale naopak Morava cíleně pomohla Maďarům 
etablovat se ve střední Evropě. Mimochodem čás-
tečně takto pomohla i Polsku. Samotný zánik toho, 
co dnes nazýváme Velkou Moravou, pravděpodob-
ně neproběhl formou jednorázové události a neměl 
charakter zachvácení jednoho státu jiným státem.

Tehdy to ani nebyly státy. Vlastní mocenské 
centrum Moravy vykazovalo nějakou formu nezá-
vislosti až do začátku 11. století. Dnes upřednost-
ňovaný historický akcent na konflikt Moravanů 
s Maďary zakrývá zřejmě politicky významnější 
války Poláků s Čechy a katolizaci Uherska.

Česká a slovenská verze Wikipedie poskytu-
je značně jiný pohled, než maďarská. Pod vlivem 
školní výchovy zpravidla očekáváme, že Maďaři 
budou Velkomoravskou historii bagatelizovat, sha-
zovat, nebo nějak ohýbat ve prospěch maďarského 
nacionalismu. Omyl! Maďaři dokonce přisuzují 
slovanský původ mnohým raně maďarským pa-
novníkům, které česká a slovenská historiografie 
automaticky označuje za Maďary. Vzniká tak para-
dox, kdy se o některé historické osobnosti nepřeta-
hujeme, ale naopak si je přetlačujeme.

Maďarská Wikipedie paradoxně někdy působí 
více slovanofilsky, než slovenská. Maďaři na Wiki-
pedii kritizují fakt, že veškerá archeologie Velkomo-
ravského období je uzavřena v českém a slovenském 
vědeckém okruhu a je prakticky izolovaná od me-
zinárodního bádání. To s sebou přináší mimo jiné 
i rozpor mezi archeologickými a historickými pra-
meny. S tímto konstatováním nezbývá než souhlasit. 
Tato česko-slovenská sebestřednost a historicko-ar-

cheologické „soukromničení“ přináší řadu rizik.
Například v roce 1995 německý historik Mar-

tin Eggers publikoval svou disertační práci „Das 
Großmährische Reich“ Realität oder Fiktion? 
(„Velkomoravská říše“ Realita nebo fikce?), kde 
umísťuje centrum Velkomoravské říše na území 
srbské Moravy. Různým spekulantům pak nahrá-
vá i souhra náhod s toponymy, protože jen v  sou-
časnosti jsou v Evropě čtyři řeky nesoucí název, 
který je etymologicky příbuzný s Moravou a his-
toricky nelze vyloučit i další.

Když se podíváme na současné historiky 
z   mimo česko-slovenského prostředí, kteří se 
zabývají Velkomoravskou epochou, tak zjistíme, 
že jich není mnoho, a ti, co jsou, uvádí ve svých 
dílech dost zarážející fakta. Například v knize 
„Franks, Moravians, and Magyars: The Struggle 
for the Middle Danube, 788-907, Charles R. Bow-
lus, 1995, University of Pennsylvania Press“ se do-
zvídáme, že maďarský kníže Zoltán měl za man-
želku dceru velkomoravského knížete Mojmíra II. 
Knížecí dceru by však nikdo nedal nepříteli.

Originálním pramenem je nejstarší uherská 
kronika „Gesta Hungarorum“ (Činy Uhrů) od 
Anonyma alias Magistra P. (neplést s polským 
raně středověkým kronikářem Gallem Anony-
mem). Tato kronika je často znevažována i sa-
motnými Maďary, protože v ní figurují postavy 
nezaznamenané v žádné jiné literatuře a naopak 
se zde nenachází soudobé historické postavy zná-
mé v Panonii z jiných zdrojů. Kronika však začíná 
nabírat na věrohodnosti po lingvistické interpre-
taci polského historika Ryszarda Grzesika.

Ten poukazuje na problém přechylování jmen 
do domácích jazyků. Dobře to známe například 
z  německého prostředí, kde Svatopluk je psán jako 
Zwentibold a my si naopak poslovanšťujeme jména 
německých či franských panovníků natolik, že jsou 
pro Němce nesrozumitelné, například Heinrich 
der Finkler – Jindřich Ptáčník. Podle kronikáře 
Anonyma měl maďarský kníže Zoltán za manželku 
dceru Menumoruta. Žádná soudobá ani pozdější 
literatura však žádného Menumoruta nezná.

Podle Ryszarda Grzesika však turkické slovo 
„ménü“ znamená „velký“ a „marót“ značí „Mo-
ravu“. Turkická jazyková interpretace je zcela na 
místě, protože Maďaři byli v 10 století promícháni 
s  turkickými Pečeněhy, sídlícími převážně na úze-
mí Bulharska, které sahalo až k dnešní jihovýchodní 
hranici Slovenska s Maďarskem. Menumorut zna-
mená doslova „Velký Moravák“, tedy vládce (kníže) 
Moravy. Po této lingvistické korekci začíná Uherská 
kronika dávat smysl. To by pak znamenalo, že už 
Takšoň, třetí maďarský kníže na půdě Panonie, byl 
aspoň z části slovanského knížecího původu.

To, že byl možná plně slovanského původu, 
nám prozrazuje opět maďarský zdroj, který upo-
zorňuje na chybný výklad jména Takšoňova otce 
Zoltána. Na české Wikipedii je Zoltán jednodu-
še odvozen od turkického „sultán“. Problém je 
v  tom, že v maďarské historii se objevilo několik 
podobných jmen: Zolta, Solt, Zsolt, Zoltán, ale 
také Zoltánnal. Jejich původ je však různý. Zoltán, 
uváděný jako druhý maďarský kníže, je dle ma-
ďarských lingvistů odvozen od slovanského „Zo-
loto“. Jeho jméno by pak v moderních slovanských 

jazycích znělo „Zlatan“.
Tím však vliv slovanství na Arpádovce nekon-

čí. Takšoň podle české Wikipedie měl za man-
želku ženu z rodu Pečeněhů. Už zpochybnění 
v  podobě modrého nápisu „zdroj?“ nám napo-
vídá, že se jedná o nepodložený text. Podstatně 
více nám napoví náhled do Anonymovy kroniky, 
která uvádí, že Takšoňovi přivedl jeho otec Zoltán 
manželku ze země Kumánů. Pečeněhy s Kumány 
ztotožnil až nějaký český aktivista na Wikipedii. 
Za Kumány byli v 10. století označováni všichni 
lidé na východ od Panonie. Dnes tak označujeme 
jen turkické obyvatelstvo, čímž zřejmě na Wikipe-
dii vznikla záměna s Pečeněhy.

Na východ od teprve vznikajícího Uherska 
tehdy leželo Bulharsko se svým turkickým (Pe-
čeněhové) a zejména slovanským obyvatelstvem. 
Zoltánův syn Takšoň zavádí první christianizaci 
Uher a divme se nebo ne, sahá v tuto chvíli po 
byzantském křesťanství (historický předstupeň 
pravoslaví). To muselo být spojeno s přijetím stej-
nověrné manželky. V Bulharsku v tu dobu kníže 
Boris I. právě zavedl křesťanství byzantského ritu. 
Aby toho nebylo málo, tak v tu dobu dokonce 
začali v Bulharsku působit Metodějovi učedníci, 
především Naum a Kliment Orchidský, kteří za-
vedli slovanskou liturgii a vytěsnili prvotní řeckou 
(jde vlastně jen o jazykový a politický vliv v rámci 
téhož byzantského křesťanství).

Takto už vše podstatně logičtěji zapadá do kon-
textu dějin. Takšoň tedy dostal za manželku bul-
harskou ženu slovanského původu a byzantské-
ho křesťanského vyznání. Turkyně by v tu dobu 
křesťanskou nebyla, protože turkicko-kumánská 
(Pečeněžská) nobilita tehdy stále ještě vyznávala 
turkický tengrismus. Další maďarští vůdcové pak 
byli naopak pravděpodobně spřízněni s turkickou 
nobilitou Bulharské říše.

U Gezy se jako původní náboženská přísluš-
nost uvádí turkický tengrismus a pokřtěn byl pro 
změnu římskými (latinskými), nikoliv byzantský-
mi kněžími. Dává se to do souvislosti se ztrátou 
autonomie Bulharského patriarchátu a opětov-
nému podřízení byzantskému. Obrácení se na 
latinský ritus (katolictví) mělo tedy v rodícím se 
Uhersku stejnou politickou motivaci, jako o sto 
let dříve na Velké Moravě orientace na byzantský 
ritus. Šlo o církevní a tím i politickou autonomii.

V takto nastavené linii pak značně pokročil 
jeho podstatně slavnější následovník Štěpán I., 
rozený jako Vajk. Jeho rodné jméno je interpre-
továno opět jako turkické, vychováván je však 
západními misionáři z Bavorska a Čech, tedy ve 
smyslu latinského, nikoliv byzantského ritu.

Opět je ve hře manželství. Obrat k římské-
mu (katolickému) křesťanství dává takto smysl 
i  v  souvislosti se sňatkem s bavorskou katoličkou 
Giselou. S nástupem Vajka alias Štěpána I. k  moci 
končí v   Panonii definitivně byzantský vliv a je 
nahrazen latinským církevním ritem, tedy kato-
lictvím, se svým vlastním biskupstvím. Mluvíme 
o  přelomu tisíciletí, čili období kolem roku 1000 
n. l. Tímto momentem mizí velkomoravská tradi-
ce na území Panonie a vzniká Uherské království 
v  plném slova smyslu s kontinuitou až k roku 1918.

Uvedený rozbor naznačuje, že první kronikami 
doložení vládci Maďarů v 10. století pravděpo-
dobně nebyli čistě ugrofinského původu, ale směsí 
Ugrofinů a turkických národů s nezanedbatelnou, 
možná dokonce dominující příměsí Slovanů. 

Je zvykem dějepisectví každé země glorifikovat svou historii a odmítat historické verze ze 
zahraničí, zejména pokud jsou od historických protivníků. Bývají však situace, kdy jsou cizí 
pohledy na naši historii střízlivější a konstruktivnější, než ty naše.

Avarský a slovanský bojovník.
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V  kronikách uváděná maďarská knížata 10. století 
pravděpodobně neměla charakter svrchovaných 
vládců státního celku a pravděpodobně ani mnozí 
nebyli vzájemně rodinně provázáni. Je možné, že 
Arpádovská genealogie z 10. století je jen fikce kro-
nikáře Anonyma, který do rodové linie poskládal 
zcela nepříbuzné postavy s politickým vlivem na 
různých místech Panonie, z nichž někteří možná 
vůbec nejsou předky pozdně středověkých Arpá-
dovců. V tu dobu to není nic výjimečného a po-
dobným případem je i původ ruských Rurikovců.

Jak můžeme po roce 906 hovořit o moravské 
tradici na území Nitranského a Blatenského kní-
žectví, když podle dnešních historiků již Morava 
neexistovala? K tomu musíme sáhnout po zdrojích 
z opačné geografické části střední Evropy. Kronika 
Widukinda z Corvey „Dějiny Sasů“ uvádí v kapi-
tole XVIII. velmi explicitně uvedenou informaci, 
že Maďaři sami sebe často nazývali Avary. Podle 
archeologických poznatků však v 9.-10. století již 
žádní Avaři ve střední Evropě nebyli. O  dvě kapi-
toly dále je všemu nasazena koruna.

Widukind zde tvrdí, že v době vlády Svatopluka si 
Slované pozvali Maďary za účelem vyplenění Saska 
a ještě se při tom pohádali s konkurenční skupinou 
Maďarů, kteří přišli ke kořisti pozdě. Widukind ne-
mohl nijak konfrontovat svoje zápisy s těmi Ano-
nymovými (uherskými). Porovnání obou kronik 
nám jasně ukazuje, že velkomoravská knížata s Ma-
ďary zcela jednoznačně spolupracovala. Svoje výpa-
dy do zahraničí označovali někdy za avarské, jindy 
za maďarské z ryze psychologických důvodů. Obojí 
tehdy nahánělo hrůzu. U Slovanů se rozhodně ne-
jedná o ojedinělý jev. Dodnes existuje slovanský ná-
rod, který sám sebe nazývá názvem turkického ná-
roda, který kdysi dávno asimiloval. Jsou to Bulhaři. 
Sebenazývání Slovanů Maďary nahradilo starší se-
beoznačování za Avary jednoduše proto, že avarský 
převlek byl již zastaralý, skutečné Avary v  10.  století 
už nikdo nepamatoval a zastrašující efekt nebyl tako-
vý, jako u maďarského „převleku“.

Vlastní centrální část Velkomoravské říše ležící 
na dolním toku řeky Moravy pravděpodobně pře-
žívala v jakési formě autonomie až do roku 1029, 
kdy byla definitivně na Polsku dobyta českým 
knížetem Bořivojem. Na krátko sice byla Morava 
v polovině 10. století dobyta Boleslavem I., což 
potvrzuje i značný nárůst prodeje otroků tohoto 
původu na pražském trhu. Dokládají to písem-
nosti arabského kupce a diplomata Ibrahima Ibn 
Jakuba, který Prahu tou dobou navštěvoval.

Podle jeho zprávy disponovala Praha věhlasným 
trhem s otroky, kteří byli slovanského původu. Jen 
do Cordoby bylo za panování Boleslava I. odvle-
čeno asi 10 tisíc slovanských otroků. Nejčastějšími 
otroky v Británii byli až do zahájení otrokářství 
s  černochy rovněž Slované, což je důvod, proč má 
dodnes Angličtina pro Slovany a otroky etymolo-
gicky shodný výraz. Zajímavá je i hypotéza histo-
rika Dušana Třeštíka, že kolaps trhu s otroky mohl 
být jednou z příčin pádu Velkomoravské říše.

V době Boleslava I. představovali otroci jednu 
z  hlavních obchodovatelných komodit a tím i hna-
cí sílu ekonomiky raného českého státu. Podrobněji 
se o tom rozepisuje Jan Bauer v knize „Zrození čes-
kého státu – Záhady přemyslovských knížat aneb 
svatí otrokáři, (všeho) schopní bratrovrazi a zbožní 
bigamisté“. Rozmach otrokářství s sebou přinesl 
očekávatelný odpor, který byl z tehdy již značně 
upadající Moravy odražen jen díky pomoci Poláků. 
O většinu Moravy přichází již Boleslav II. a za Bo-
leslava III. vládne český kníže už opět jen centrální 
oblasti Čech. Polský kníže a pozdější král Boleslav 

Chrabrý se stává na přelomu tisíciletí panovníkem 
prakticky celé severní poloviny území, které dříve 
náleželo k Velkomoravské říši a na krátkou dobu 
dokonce i v samotných Čechách. Je to ve stejnou 
dobu, kdy v Uhrách po mocenském souboji mezi 
Arpádovci Štěpán I. odmítá byzantský vliv a usta-
novuje Uherské království orientované na západ. 
Nepřímo o Moravě píše i kronika Gala Anonyma 
(polský kronikář, neplést s uherským Anonymem), 
ve které se opakovaně dovídáme o válkách Čechů 
a  Poláků na moravském území.

Existenci Moravy po roce 906 dokazují dále 
záznamy z výslechu maďarských válečných za-
jatců z Cordobského kalifátu. Dne 9. června 942 
umajjovský guvernér města Barbastry Yahya ibn 
Muhammad ibn al Tawil při obraně tohoto města 
na území dnešní severní Aragonie ve Španělsku 
nechal předvést a vyslýchat zajaté Maďary. Ti kro-
mě jiného měli vypovídat i o tom, odkud pochází. 
Při popisu polohy své vlasti uvedli, že na severu 
hraničí s Moravou. Toto uvedli 36 let po oficiálně 
uznávaném datu pádu Velkomoravské říše.

Zkusme se podívat na klasické tvrzení kon-
zervativních historiků, že Morava zanikla kolem 
roku 906, kdy proběhla bitva u Bratislavy (Breza-
lauspurc) mezi Maďary a Franky s Bavory. Neuvá-
dění Moravanů v této bitvě je vydáváno za důkaz 
neexistence Moravy. Jak by přece jinak mohli být 
Moravané zamlčeni, když by se tak zásadní bitva 
udála na jejich území? Ve hře jsou dva kompliku-
jící faktory. Jeden jsme popsali. Slované se v bit-
vách vydávali za příslušníky hrůzu nahánějících 
národů a nelze vyloučit, že slovanský vpád probě-
hl pod hlavičkou Maďarů, jak se stalo mnohokrát 
před tím i potom. Toto chování Slovanů explicitně 
dokládá již zmíněný Widukind.

Druhým a asi důležitějším faktorem je samot-
ná lokalizace bitvy. Těch měst či hradů s názvem 
Brezalauspurc bylo zřejmě více a nikdo z historiků 
nikdy nepodal nezvratný důkaz, že se musí jednat 
o dnešní Bratislavu. Prostě se to jen předpokládá. 
Jako důkaz používají historikové své vzájemné 
citování. Etymologicky shodný název však nosila 
kdysi i taková města, jako Břeclav, nebo Vratislav 
(polská Wrocław) a mnohá další, dnes již neexis-
tující a ležící velmi daleko od území Moravy.

Podstatně pravděpodobnějším místem dané bit-
vy však bude sídlo knížete Braslava Sávského, který 
byl horlivým Franským vazalem a dokonce podnikl 
v roce 892 jednu neúspěšnou výpravu proti Velko-
moravské říši na vlastní pěst. Sídlo tohoto knížete 
(Braslavův hrad = Brezalauspurc) mohlo být na 
Blatnohradě, který mu darovali v   léno Bavoři po 
Kocelovi, Pribinově synu. Mohlo to však být i jinde 
v oblasti dnešního jižního Maďarska, nebo dokonce 
až v chorvatské Slavonii, kde Braslav sídlil, než obdr-
žel Blatnohrad a mohl se tam po něm jmenovat jeho 
hrad. Samotný Braslav se bitvy v roce 906 neúčastnil, 
protože byl tou dobou již pět let po smrti.

Moravané nejsou u takzvané „Bratislavské“ bit-
vy zmíněni jednoduše z toho důvodu, že se bitva 
neudála v místech dnešní Bratislavy, ale někde 
úplně jinde. Vlastně se tato bitva pravděpodobně 
Moravy vůbec netýkala. Nedostatek dobových zá-
znamů o  Moravě v 10. století není způsoben jejím 
zánikem, ale tím, že tehdy kolabovala politicky celá 
střední Evropa a v tu dobu razantně chudnou, nebo 
dokonce zcela mizí záznamy i z podstatně lépe dis-
ponovaných zemí, jako je Východofranská říše.

Poslední velkou událostí spojenou s nájezdem 
Maďarů byla Bitva na Lechu, známá také jako bi-
tva u Augsburgu v roce 955 (Bavorsko, asi 40  km 
východně od dnešního Mnichova). Jednalo se 

o   poslední výpad skutečných maďarských ná-
jezdníků v západní Evropě. Uvádí se, že po této 
bitvě Maďaři skončili s kočovnictvím a usadili se. 
Tvrzení o usazení kočovných Maďarů je velmi 
nedůvěryhodné, když si uvědomíme, jak dlouho 
trvá asimilace, nebo změna životního stylu jaké-
hokoliv národa. Představa, že se Maďaři chytli za 
hlavu a z výbojných nomádů se po jedné bitvě sta-
li zemědělci, je velmi naivní.

Spíše je ve hře opět výše zmíněný fakt, že za 
Maďary se vydávali často Slované. Bitva, ve které 
se naposledy objevili praví původní Maďaři, skon-
covala tedy se skutečnými etnickými Maďary, za-
tímco Slované, kteří si na Maďary pouze hráli, se 
usazovat nemuseli, protože v Panonii zemědělsky a 
usedle žili již po staletí. Používání maďarské značky 
v době, kdy souběžně tu a tam Evropa ještě potká-
vala skutečné Maďary, pak po zániku původních 
etnických Maďarů vyvolává dojem, že se Maďaři 
usadili. Důkaz toho, že usazení „Maďaři“ jsou ve 
skutečnosti etničtí Slované, je nikoliv archeologic-
ký, nebo historický, ale spočívá v pohledu na gene-
tickou mapu Evropy. Současní Maďaři se geneticky 
jako populace prakticky nedají odlišit od Slováků.

Dnešní Maďaři tedy nejsou potomky těch 
nomádů, po nichž zdědili jen jazyk a částečně 
i  kulturu. Hra na Maďary došla tak daleko, že se 
tak dnes sebeidentifikuje národ, jehož genetický 
původ je vůči původním Maďarům zcela cizí. Ha-
ploskupina R1a (Y-DNA) vázaná zejména na Slo-
vany a íránské národy, je v Maďarsku zastoupena 
srovnatelně, jako na Slovensku, v Polsku, nebo 
Ukrajině. Drobné odchylky mezi oblastmi střed-
ní Evropy jsou dány spíše statistickým rozptylem 
podle velikosti souboru vyšetřených osob.

Diskuse o tom, zda je v Rakousku, Čechách 
či Slovensku nějakého genotypu o procento víc, 
nebo míň, jsou bezpředmětné. Pro uralské, tedy 
i   ugrofinské národy je typická haploskupina N, 
jejíž výskyt je zcela dominantní ve Finsku stejně 
jako v celé severovýchodní Evropě a severozá-
padní Asii, kde žijí Ugrofinské národy (nad 60 %) 
a velmi vzácný v Maďarsku (pod 2 %). Tak vel-
ký rozdíl umožňuje velmi sebevědomě tvrdit, že 
dnešní Maďaři navzdory lingvistické kategorizaci 
nejsou příbuzní Finů, zato jsou velmi příbuzní 
Slováků, ale i Poláků a Ukrajinců.

Rozdělení původně jednotného uherského ná-
roda na znepřátelené Slováky a Maďary i šíření 
maďarštiny v době, kdy již původní etničtí Maďa-
ři neexistovali, je už jiná historická kapitola, která 
vyvrcholila až v 19. století.

Ctirad Musil
13. prosince 2020

Autor je člen strany Moravané. Převzato 
z  webu Moravský národ.

Vzpomínka na 
Oldřicha Ludíka
Dne 10. prosince 2020 zemřel po déle-

trvající nemoci pan Ing. Oldřich Ludík 
z  Bošovic. Předseda místní organizace poli-
tické strany Moravané, předseda občanského 
sdružení „Moravané z Bošovic“, spolupra-
covník v Moravském kulatém stolu. Obětavý 
a nezištný člověk, neúnavný obhájce myšle-
nek moravského hnutí, příjemný společník.

Čest jeho památce!
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Huculská republika byla v létě roku 1919 připojena 
k  Československu. Nazývala se potom Podkarpatská Rus

Huculská republika byla vyhlášena dne 8. 1. 
1919 na území dnešní Zakarpatské oblasti Ukrajin-
ské republiky. Tento malý stát existoval až do dne 
11. 6. 1919, tedy cca 6 měsíců. Nebyl však žádným 
státem uznán. Byl to už druhý pokus o vytvoření 
samostatného státu na území pozdější Podkarpat-
ské Rusi. Ten první rusínský státní útvar, vítěznými 
mocnostmi po 1. světové válce rovněž neuznaný, se 
jmenoval „Západoukrajinská republika“.

Oba výše zmíněné státy byly vyhlášeny na úze-
mí slovansky hovořících obyvatel části Uherska. 
Obyvatelé tohoto území sami sebe nazývali Rusí-
ny. Předsedou vlády Huculské republiky byl řádně 
a demokraticky zvolený Štefan Kločurak. Ten po 
svém zvolení zorganizoval mj. také ozbrojené slož-
ky Huculské republiky. Ty čítaly téměř tisíc vojáků. 
Huculská republika po půl roce svého trvání zanik-
la, a to po invazi rumunských vojsk. K rumunské 
invazi došlo začátkem června roku 1919.

Vedle ideje existence samostatného státu se 
v části rusínské inteligence ozývaly hlasy pro 
udržení integrity s bývalým Uherskem. Diskuto-
vána byla také možnost připojení se k tehdejší 
Ukrajinské republice. Z porevolučního Ruska 
měli Rusíni tehdy obavu především kvůli šíří-
címu se bolševismu. Marx-leninské ideály byli 

těmto lidem cizí. Pevné kořeny křesťanské víry 
u nich sahaly až k velkomoravským věrozvěstům 
sv. Konstantinu-Cyrilu a sv. Metodějovi, tedy do 
konce 9. století n. l.

Území Huculské republiky se na základě Sain-
Germainské smlouvy, podepsané roku 1919, 
stalo součástí Československé republiky. Dostalo 
název „Podkarpatská Rus“ a při zemském uspo-
řádání ČSR bylo jednou ze 4 zemí Českosloven-
ska. Pro politickou reprezentaci Huculské repub-
liky bylo připojení k Československu v té době 
poslední možnou a snad i výhodnou alternati-
vou. Ještě i potomci tehdejších obyvatel Podkar-
patské Rusi vzpomínali s vděčností na to, že je 
Československá republika zbavila bídy, postavila 
jim železniční tratě a vozovky pro rozvíjející se 
automobilovou dopravu v zemi. Československá 
republika postavila do té doby neexistující mo-
derní budovy škol, divadel a celostátních a míst-
ních úřadů. Dbala na to, aby všichni její obyva-
telé byli gramotní. Po ukončení povinné školní 
docházky pak mohli studovat na kterékoliv vyšší 
nebo vysoké škole v Československu.

Východoslovanské etnikum žije na svazích Kar-
pat na rumunsko-ukrajinském pomezí. Ještě i dnes 
většina Rusínů žije v horských vesničkách. Součas-

ná situace je pro Rusíny složitá. Většina obyvatel se 
hlásí k ukrajinské národnosti, jen malé procento 
k národnosti rusínské. Zcela jistě se o  toto odná-
rodnění Rusínů přičinily sovětské úřady a sovětské 
školství po připojení Podkarpatské Rusi k Ukra-
jinské SSR na konci 2. světové války. Ještě ani dnes 
mentalita Rusínů, jejich zvyky ani jazyk, kterým 
hovoří, nejsou stoprocentně ukrajinské. Mají totiž 
svoje vlastní zvyky, svoji vlastní kulturu a svoje 
vlastní tradice. Někteří Rusíni, žijící v Rumunsku, 
se hlásí k národnosti rumunské.

Pro ty, kdo rádi sledují české zábavné televiz-
ní pořady, bychom neměli zapomenout říci, že 
politik, spisovatel a někdejší předseda vlády Hu-
culské republiky pan Štefan Kločurak byl strý-
cem populární české moderátorky a scenáristky 
Haliny Pawlowské. Zajisté si vzpomenete na 
její televizní pořady nazvané „Banánové rybič-
ky“, „Mamba show“ a další. Její strýc a někdej-
ší předseda vlády Štefan Kločurak byl divákům 
představen ve filmové novele Haliny Pawlowské Rusíni v Lawoczném v dubnu roku 1915

Rusínky ve Verchovině roku 1934.

nazvané „Díky za každé nové ráno“.
Panu Štefanu Kločurakovi byl Ukrajinskou 

republikou dne 14. 3. 2019 in memoriam udě-
len „Řád svobody“. Tento řád dostal posmrtně 
(citujeme:) „za významný osobní přínos k oži-
vení ukrajinské státnosti a za nesobeckou službu 
ukrajinskému lidu“.

S využitím internetu připravil
Jiří Kachlík

Poznámka redakce Hlasu Moravy:
Na připojení Podkarpatské Rusi k Československu 

se lze dívat nejen očima Československa, kde připojení 
a jeho důsledky je viděno idealisticky a zčásti právem. 
Ale také z pohledu místních obyvatel. Oblast byla ži-
votně závislá na obchodování s maďarskou nížinou, 
které bylo oboustranně výhodné. To od určité doby už 
nebylo možné a o produkty tamějšího obyvatelstva na 
podobně hornatém Slovensku s obdobným zbožím ne-
byl zájem. Výsledkem byla větší chudoba obyvatelstva 
než v době, kdy oblast patřila Uhersku.

Štefan Kločurak
(* 27. 2. 1895 v Jasini, + 8. 2. 1980 v Praze)
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300 let od vydání Pragmatické sankce císařem Karlem VI.
Pragmatická sankce byla přijata českými, mo-

ravskými a slezskými stavy pro království české, 
markrabství moravské a vévodství slezské.

17. dubna 1711 zemřel Josef První, císař Řím-
ský, král Uherský a Český (nekorunovaný), a to 
v pouhých dvaatřiceti letech po šestiletém pa-
nování, kdy příčinou smrti bylo tehdy obecně 
rozšířené a zhoubné onemocnění neštovicemi. 
Za nástupce byl povolán jeho mladší bratr, sed-
madvacetiletý Karel, neboť mužské potomky Josef 
nezanechal a Karel byl posledním, jenž se dožil 
dospělého věku z někdejšího rodinného svazku 
jejich otce, Leopolda I. (1657-1705).

Pro doposud vládnoucí dynastii nastala po-
někud svízelná situace, v níž se ocitlo i dědictví 
rakouské větve, když už za Leopolda II. vymřela 
po meči španělská větev Karlem II. (1665-1700) 
a  doposud trvaly válečné spory o legitimní ná-
stupnictví, do něhož se zapojila Francie, neuzná-
vající nároky rakouského domu a udržující poli-
tickým nátlakem, vyvíjeným výbojným králem 
Ludvíkem XIV., na španělském trůně příslušníka 
své dynastie Bourbonů Filipa V. z Anjou. S oba-
vami, aby stejné poměry neohrozily i středoev-
ropské a po generace stmelované podunajské 
soustátí, zejména prostředky obratné sňatkové 
diplomacie, když už na válečném kolbišti se tolik 
nedařilo, z podnětu samotného panovníka a jeho 
rádců byla po dvouletém vyjednávání 19. dubna 
roku 1713 svolána tajná rada, kde císař Karel VI. 
vyhlásil nezměnitelný a trvalý zákon o posloup-
nosti na trůnech rodiny Habsburků. Vedly jej 
docela praktické pohnutky, neboť z již několika-
letého manželství se zatím nedočkal mužského 
potomka a napjatý stav trval nadále. Ustanovení, 
které vydával v platnost, uvádělo úvodem zásadní 
prohlášení o nedělitelnosti habsburských dědič-
ných držav v pokolení mužských potomků dle 
řádu prvorozenství se zdůrazňujícím dodatkem, 
že pokud by jich nebylo, mělo nastoupit ženské 
pokolení podle téhož řádu prvorozenství. Dcery 
Karlovy měly mít přednost před dcerami Jose-
fovými a ty zase před dcerami otce Leopolda I., 
tedy před dosud žijícími sestrami Karla a Josefa. 
Zákon byl nazván „Pragmatická sankce“ a prů-
běh jednání, jakož i jeho znění, měl prozatím zů-
stat v utajení, když s ním seznámení rádci včetně 
samotného Karla mohli nadále očekávat, že při 
císařově věku má reálnou naději se mužského po-
tomka ještě dočkat. Shodou okolností se naděje 
příznivě naplnila 13. dubna 1716, kdy císařovna 
Alžběta Kristina porodila syna, pojmenovaného 
Leopold na památku svého dědečka. Radost však 
netrvala dlouho a dítě zemřelo téhož roku 4. lis-
topadu na záškrt. V průběhu následujících let se 
narodily tři dcery a znepokojený vladař nadále 
neváhal s  předložením „Pragmatické sankce“ jak 
v zemích habsburského domu, tak se domáhal je-
jího přijetí i u evropských vládnoucích dvorů.

Stavům českým byla sankce předložena při pří-
ležitosti svolaného zemského sněmu v Praze ve 
dnech 9.-16. října 1720. Jak uvádí dobové letopisy, 
sněm byl ‚neobyčejně početný‘ se zastoupením 
osob stavu panského (23), rytířského (18), prelá-
tů (18) a purkmistrů královských měst (26), tedy 
v úhrnném počtu 85 účastníků. Zní to značně 
nadneseně, neboť jenom členů českého zemského 
sněmu z řad pánů a rytířů bylo takřka 500... Zna-
menalo to nejspíš, že v přístupu k císařskému vý-
nosu ze všeho nejvíc převládala lhostejnost a  dr-

tivá většina se nedostavila. Celé jednání o císařem 
předloženém zákoně proběhlo nejen rychle, ale 
s  naprostým porozuměním, dokonce i s vděčnos-
tí, o čemž svědčí vydaný záznam.

Schválen byl 16. října 1720, sepsán v němec-
kém jazyce na pergamenu, opatřen vazbou v kůži 
se zemskou pečetí, nesoucí vyobrazení zemského 
patrona knížete sv. Václava. O den později 17. říj-
na byla „Pragmatická sankce“ přijata i od stavů 
moravských a 25. října od stavů slezských. Sta-
vové uherští přijali sankci až v roce 1722, stejně 
jako stavové rakouští při dědičných zemích. Poté 
zákon vešel v platnost. Dlužno poznamenat, že 
císař Karel VI. dřív, než předložil znění navrhova-
ného zákona českým stavům, jim prozíravě slíbil, 
že v případě kladného přijetí se nechá korunovat 
na českého krále už v průběhu následujícího roku. 
Nemohl proto nepochybovat, že vše proběhne 
hladce, už proto, že jeho předchůdce Josef I. čes-
kou korunu nepřijal a zemští stavové byli jeho od-
tažitým přístupem k dosavadní, vladaři udržované 
tradici, přinejmenším zklamaní. O to víc v  nich 
císařovo nynější prohlášení vyvolalo nadšení. 
O  až podbízivém postoji českých stavů, sestáva-
jících převážné z příslušníků neslovanského pů-
vodu, usídlených v  zemi po konci třicetileté války 
na konfiskovaných majetcích původní revoltující 
domácí šlechty, ponejvíc evangelického vyznání, 
kterými byli za projevenou loajalitu k  císařskému 
dvoru v čase po krvavém potlačení stavovské rebe-
lie štědře obdarováni panovníky Ferdinandem II., 
i jeho synem, toho jména III., konec konců svědčí 
i samo jimi vydané prohlášení na zmíněné listině, 
viz následující výtah v původním znění:

„A poněvadž se při uvažování veledůležité-
ho skutku Jeho Veličenstva seznalo, že tento řád 
o  posloupnosti od našeho nejmilostivějšího krále 
a pána pro čest a chválu Boží, též i pro zachování 
samospasitelného náboženství katolického, jakož 
i proto dán byl, aby se obecné dobré jak ve všech 
dědičných zemích, tak zvláště v tomto království 
Českém množilo a zachovalo a všecko zlé a ne-
bezpečenství odvrátilo, které z nedostatku takové-
ho dobrého řádu vzejíti může, a zvláště pak proto, 
že taková posloupnost a dědičnost základ svůj má 
v obnoveném zřízení zemském a tam jmenované 
a od císaře Karla IV. v Praze dne 7. dubna 1348 
království Českému a k němu přivtěleným ze-
mím dané Zlaté bulle a též v majestátech od krále 
Vladislava na hradě Pražském v pátek po Třech 
Králích roku 1510 a od krále Ferdinanda I. tam-
též v sobotu po sv. Jiljí roku 1545 vydaných a od 
stavů českých co základní zákon po všechny časy 
zachovávaných, jakož i že není proti privilejím 
zemským od císaře Ferdinanda II. roku 1627 dne 
29. května stvrzeným. Proto chceme svou nejpo-
níženější oddanost a přirozenou věrnost k Jeho 
Veličenstvu a k jeho nejjasnějšímu arcidomu na-
jevo dáti tím, že ustanovení Jeho Císařské Milosti 
s nadepsanými základními zákony zemskými se 
srovnávajícími, co nejposlušněji a jednosvorně 
se podrobujeme, nýbrž i bezvýjimečně zavazuje-
me, že i my a potomci naši již často jmenovaný 
řád o posloupnosti od Jeho Veličenstva vydaný ve 
všech jeho kusích nejen držeti a zachovávati, ale 
i  svými statky a hrdly, jak to naše věrnost a po-
vinnost žádá, v každý čas hájiti chceme, poněvadž 
i nejponíženěji důvěřujeme a naději máme, že nás, 
nejponíženější stavy a obyvatele tohoto království 
Českého, Jeho Veličenstvo nejen při zmíněné Zla-

té bulle a majestátech, které za základní zákony 
zemské platí, ale i také při všech privilejích od 
Jeho Milosti Císařské Ferdinanda II. slavné pa-
měti dne 29. května 1627 stvrzených, jakož i při 
všech jiných starobylých řádech a zvycích, zacho-
vati ráčí.“

Co k tomu dodat v současnosti? Svědčí to 
mimo jiného o naprosté ztrátě vůle natož odvahy 
domácí šlechty aspoň náznakem projevit vlastní 
stanovisko i u té části účastníků, původem z do-
mácích stavů, avšak zcela zastrašených osudem 
krajanů a v mnohých případech i svých přímých 
předků. Situace podobná a často i shodná s tou, 
jaká nastala v našich zemích v průběhu minulé-
ho století s nástupem okupace v roce 1939, poté 
komunismu 1948, či po srpnu 1968 plošnou likvi-
dací reformního hnutí za represivního prosovět-
ského režimu a bdělého dohledu Kremlu.

Ke korunovaci za českého krále došlo v roce 
1723 a neobešla se bez dalších četných trapností 
ze strany pořadatelů z řad české šlechty, nepo-
strádající až přehnané projevy podbízivé přízně. 
Císařský dvůr se po předchozím ohlášení vydal 
v druhé polovině června do místa korunovace 
v   Praze přes Znojmo, Jihlavu, Německý Brod 
a  Čáslav, když v  Kutné Hoře se zdržel u hraběte 
Františka Antonína Pachty z Rájova v jeho sídle 
v Nových dvorech. V Praze byl uvítán pražský-
mi purkmistry řečí v německém jazyce, přestože 
u předchozích korunovací byla vedle němčiny 
obcovací řečí i čeština. Tentokrát se jí opovážil 
promluvit jedině nejvyšší purkrabí hrabě Jan Josef 
z Vrtby a  aspoň v tom bodě dodržel tím tradici. 
Císař však i jemu odpověděl německy. Předsta-
vitelé Kutné Hory a   Plzně svedli vášnivý spor 
o  to, kdo z nich ponese v korunovačním průvodu 
baldachýn nad králem, do kterého záhy vstoupili 
i purkmistři pražských měst, Staroměstský, No-
voměstský Malostranský a  Hradčanský a nedů-
stojné handrkování trvalo po celé týdny, než se 
nalezlo smírčí řešení a pánové aspoň v slavnostní 
okamžik potlačili své emoce. Po více než dvoumě-
síčním pobytu v Praze a v Čechách, odbývajícím 
se v   radovánkách za návštěv loajálních šlech-
ticů v   jejich sídlech, se 4. září sešel český sněm, 
k   němuž se dostavili i přizvaní zástupci stavů 
moravských a   slezských a kdy zasedání se zú-
častnil císař. V  neděli následující den se po městě 
rozezněly zvony na znamení, že slavnostní obřad 
korunovace začíná. O osmé hodině ranní vyšel 
královský průvod z Hradu, budoucí král byl uve-
den do kaple sv. Václava a ustrojen do honosné-
ho korunovačního ornátu. Před hlavním oltářem 
vykonal korunovační přísahu pouze v německém 

Císař Karel VI.
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Státoprávní uspořádání na Moravě po zániku Velkomoravské říše

Ekologie jako moravský program?
Morava a Moravané byli vždy uvážlivější, cit-

livější a rozumnější, než sousední Čechy a Češi. 
Tím nechci tvrdit, že snad lepší. I česká výbušnost 
jistě má v naší společnosti své místo a s morav-
skou moudrostí a nadhledem by se mohla výbor-
ně doplňovat, pokud by jí byl dán opět historicky 
i  přirozenými faktory odpovídající prostor.

Religioznější a uvážlivější moravský postoj by 
se mohl velmi dobře uplatnit i v ekologii. Posta-
vit jej proti drancování všeho a všemi s mantrou 
neustálého ekonomického růstu. Nemám zde na 
mysli jakési zabetonování nějakých dávno mi-
nulých forem evropské přírody, jak si to někteří 

ekologové představují. Ale naopak dynamický 
přístup s vědomím, že vše se mění a vše je v po-
hybu. A tam, kde zasahuje člověk, musíme vědět, 
kam se chceme pohnout. V jaké světě chceme žít 
a co pro to můžeme a chceme udělat. Dnes nás 
nejvíc trápí stav našich lesů, které nejsme schop-
ni docenit.

Přitom každý z nás při každém nádechu 
vdechne asi 0,5 litru vzduchu. Ten je přitom tvo-
řený 21 % kyslíku, jež produkují zelené rostliny 
díky fotosyntéze. Člověk za den spotřebuje okolo 
350 litrů kyslíku. Hektar běžného lesa přitom vy-
tvoří kyslík pro desítky lidí.

Kapitoly z moravské historie (4)
Na konci 12. století se situace ve vedení zá-

padoslovanského státu s centrem v Praze silně 
zkomplikovala. Mezi Přemyslovci zavládla řev-
nivost a nepřekonatelná touha po vládnutí. Ob-
divuhodný a výjimečný byl čin druhého českého 
krále Vladislava II., kdy tento stárnoucí vladař 
předal roku 1172 vládu svému synovi Bedřicho-
vi, když si předtím zajistil podporu šlechty. Vlá-
du předal podle principu primogenitury v době, 
kdy ještě platil Břetislavův seniorátní zákon, 
ustanovený právě pro zabránění nástupnickým 
sporům a bojům. Po roce musel Bedřich zása-
hem římského císaře Friedricha I. Barbarossy 
(Rudovouse) předat vládnutí doposud dlouho-
době vězněnému Soběslavu II. Po střídavých 
úspěších se v Praze upevnil Bedřich. Soběslav II. 
sice zvítězil v 1. lednové bitvě roku 1179 a  Be-
dřich v ní byl dokonce vážně raněn, ale už za 
několik dnů později u Prahy, v místě, které se 
dodnes nazývá „Na bojišti“ prohrál, a to díky po-
moci Konráda Oty Bedřichovi. Soběslav II. poté 
odešel do ciziny, kde už v roce 1180 zemřel na 
hradě Skála (Zcala), o kterém nevíme, kde se na-
cházel. Zanechal po sobě bezdětnou vdovu Eliš-
ku. Po smrti byl kníže Soběslav II. převezen do 

Prahy a uložen k věčnému odpočinku v bazilice 
na Vyšehradě. Válečné období podnícené bojem 
o nástupnictví trvalo poté až do roku 1182.

Moravu získal postupně pod svou správu 
Konrád Ota Znojemský. Přechodně ovšem vládl 
na Olomoucku Přemysl I. (později nazýván Pře-
mysl Otakar I.), což byl syn Vladislava II. a jeho 
druhé manželky Judity. K roku 1179 je Přemysl 
I. uváděn v análech jako moravský markrabě. To 
je poprvé, kdy je tento titul ve vztahu k Moravě 
uváděn. Tento Přemysl I. (Otakar) se na sklonku 
12. století stal českým králem.

V létě roku 1182 se vlády v Praze, vůlí čes-
ké šlechty, ujal moravský vládce Konrád Ota. 
Sesazený Bedřich uprchl do Německa, kde 
různými intrikami u císaře Barbarossy dosáhl 
svolání říšského sněmu do Řezna. V jednací 
síni vyzdobené popravčími sekerami sněm 
řízený císařem Friedrichem I. Rudovousem 
rozsoudil přemyslovské dynastické spory zá-
sadním způsobem. Konáním říšského sněmu 
ve dnech 26.-29. září 1182 v Řezně byl kníže 
(nikoli král) Bedřich ustanoven vládcem v Če-
chách a Konrádu Otovi bylo přiznáno vládnutí 
v nově zřízeném markrabství Moravském (ov-
šem jako říšské léno).

Napětí mezi českým knížetem Bedřichem 
a   moravským markrabětem Konrádem Otou 
však pokračovalo. V létě roku 1185 vtrhlo na 
Moravu české vojsko, velmi zemi poplenilo, ale 
k bitvě nedošlo. Druhou výpravu pod stejným 
velením Přemysla I. (Otakara) vyslanou praž-
ským knížetem Bedřichem očekávalo již morav-
ské vojsko pod velením Konráda Oty, posílené 
o  bavorskou pomoc. Mezi oběma stranami do-
šlo k  bitvě známé jako bitva U Loděnic, poblíž 
Moravského Krumlova. Bylo to 10. prosince. Bi-
tva byla krvavá s mnoha padlými na obou stra-
nách, odhadovanými celkově na čtyři tisíce. Češi 
se prohlásili za vítěze, ale jak podotýká historik 
L. E. Havlík, Češi urychleně odtáhli, což vítězové 
zpravidla nečiní. Nutno podotknout, že byl toho 
dne údajně i silný mráz, což mohlo k  urychlené-
mu vyklizení bojiště přispět. Postavení západo-
slovanského státu však bylo touto situací celkově 
oslabeno. Konrád Ota učinil vstřícný krok ke 
sjednocení Čech a Moravy. Dohodou v Novém 
Kníně roku 1186 přiznal svrchovanost pražské-
ho knížete nad českým i moravským územím. 
Způsob vlády v markrabství historické prameny 
neosvětlují. Faktem však zůstává, že po úmrtí 
knížete Bedřicha roku 1189 se velkým kníže-
tem v Praze stal Konrád Ota. Jeho úspěšná vláda 
(připomeňme léto roku 1182) od roku 1189 však 
trvala jen do roku 1191. Tehdy na výpravě s cí-
sařem Barbarossou do Itálie u Neapole zemřel. 
Konrád Ota byl jedním z nejúspěšnějších panov-
níků jak na Moravě, tak i ve sjednoceném státě 
s Čechami. V době jeho vlády v Praze se uvádí 
v listinném dokladu připomínka, že byl dříve 
moravským markrabětem. Jaká byla forma vlády 
na Moravě v době Konrádovy pražské vlády, se 
v  historických pramenech neuvádí.

V následujícím období však nastaly pro Mo-
ravu zase lepší časy a Markrabství moravské se 
opět zaskvělo ve své celistvé důstojnosti.

Jaroslav Nesiba
23. ledna 2021

jazyce, oproti svým korunovaným předchůdcům 
z habsburské dynastie, Albrechtovi Rakouskému, 
Ferdinandu I., Rudolfu II. Matyáši II. i Bedřichu 
Falckému, kteří, přestože češtinu také neovláda-
li, odříkali srozumitelně text z listu v příslušném 
slovanském jazyce. A opět, jako při uvítací řeči, 
purkrabí a hlavní ceremoniář hrabě z Vrtby, pro-
mluvil česky k stavům s výzvou, aby vzdali hold 
korunovanému českému králi. Poté pasoval nový 
český král Karel II. 47 osob na rytíře sv. Václava. 
Stojí za pozornost, že z uvedeného počtu zem-
ských usedlíků nejrůznějších národností bylo 
pouze šest Čechů, zato Moravan či Slezan žádný... 
Dne 8. září byla korunována na českou královnu 
císařovna Alžběta Kristina a v průběhu obřadu 
už česky nepromluvil nikdo. Karel II. se svým 
dvorem se zdržel v Čechách ještě další dva měsí-
ce a na sklonku listopadu se vrátil do Vídně přes 
Moravu, aniž se tam déle zastavil. V souvislosti 
s  událostmi kolem „Pragmatické sankce“ a s je-
jím přijetím se sluší poznamenat, že členové mo-
ravských stavů, přestože se ztotožnili s jejím zně-
ním, nevydali k tomu žádné doprovodné lichotivé 
či rovnou podlézavé prohlášení, jako jejich čeští 
kolegové. Konec konců, na rozdíl od nich neměli 
co slavit a jakož i Slezané byli pouze přizvanými 

účastníky ke Koruně přidružené země. Jaké pak 
horoucí nadšení se od nich dalo očekávat?

Císař Karel VI. až do konce své vlády věnoval 
úzkostlivou pozornost přijetí a uznání „Pragma-
tické sankce“ soudobými evropskými vladaři. Při-
tom nepřestával doufat, že sám nebude posledním 
mužským členem dynastie Habsburků. Svědčí 
o  tom svolení k sňatku nejstarší dceři Marii Te-
rezii s lotrinským vévodou Františkem Štěpánem. 
Svatba se konala 12. února 1736, když ještě před 
jejím ohlášením prozíravě přiměl Marii Terezii 
k písemně stvrzenému závazku nedomáhat se 
dědických nároků na trůn v případě, pokud se 
z  manželského lože dočká s její matkou, císařov-
nou Alžbětou Kristinou, přece jen následníka. Ale 
rok od roku se toužebná naděje vytrácela. U  stár-
noucího císaře se vedle dalších neduhů projevila 
dna, omezující mu pohyb. Navzdory zdravotním 
problémům a přes důtklivé varování lékařů, se 
v   průběhu října 1740 vydal na honitbu vysoké 
zvěře do lesů poblíž uherského Šoproně, kde ješ-
tě před zahájením honitby byl na svém loveckém 
zámku stižen těžkým záchvatem dny. Po převozu 
do Vídně zemřel 20. října ve věku 56 let.

Už v den jeho úmrtí uvedla v platnost „Pragma-
tickou sankci“ ministerská rada povoláním Marie 

Terezie na trůn a ohlásila její nástup jak národům 
pod habsburskou vládou, tak i evropským vlád-
noucím dvorům. Odezva se neobešla bez četných 
výhrad, zejména ze strany Francie, Pruska a Bavor-
ska a postupně se rozrostla v složitý a  dlouhotrvají-
cí válečný konflikt, historií vedený jako Válka o  ra-
kouské dědictví, který započal neočekávaně brzy, 
už téhož roku 16. prosince 1740, vpádem vojsk 
pruského krále Friedricha II. do Slezska pod jeho 
osobním velením, na něž vznesl spekulativní ná-
rok, přestože o několik týdnů dřív „Pragmatickou 
sankci“ bez zjevných výhrad uznal.

Lubomír Kubík
5. listopadu 2020

Autor je členem z. s. Moravská národní obec
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Před 667 roky se narodil a před 610 roky zemřel
markrabě Jošt Moravský, zvaný též Jošt Lucemburský

Jošt Moravský, též Lucemburský, se narodil 
pravděpodobně v měsíci říjnu roku 1354 (někdy se 
chybně uvádí rok 1351) v Brně. Zemřel dne 18.  1. 
1411 tamtéž. Byl to lucemburský vévoda z dynas-
tie Lucemburků. Narodil se jako prvorozený syn 
moravského markraběte Jana Jindřicha, mladšího 
bratra českého krále a římského císaře Karla IV. 
Lucemburského. Matkou Jošta Moravského byla 
Markéta Opavská z rodu opavských Přemyslovců. 
Ve věku dospělosti zastával Jošt funkci moravského 
a později také braniborského markraběte. V sou-
vislosti s poslední jmenovanou funkcí byl brani-
borským kurfiřtem (jedním ze sedmi volitelů krále 
„Svaté říše římské národa německého“). Ke konci 
svého života byl právoplatně zvoleným králem 
„Svaté říše římské národa německého“.

Jošt Moravský byl vzdělaný, schopný a velmi 
ctižádostivý člověk, který toužil po stále větší moci 
a   majetku. Aby dosáhl svých cílů, neváhal přejít 
jako spojenec ke svému protivníkovi. Dokázal obra-
tem změnit svůj názor. Spolu se svými dvěma mlad-
šími bratry Janem Soběslavem a Prokopem citelně 
zasahoval mj. také do záležitostí českého království. 
Českému království tehdy vládl jejich bratranec 
Václav IV. Lucemburský, starší syn roku 1378 ze-
snulého krále a císaře Karla IV. Lucemburského.

Po smrti svého otce Jana Jindřicha Lucembur-
ského roku 1375 se Jošt Lucemburský stal jedním 
ze 3 současně panujících moravských markrabat. 
O správu Moravy, ač nerad, se musel dělit se svý-
mi mladšími bratry Janem Soběslavem Lucem-
burským a Prokopem Lucemburským. Bratři 
nebyli svorní, což bylo příčinou vleklých válek, 
které mezi zbývajícími dvěma bratry vypukly 
roku 1380, brzy po smrti prostředního bratra Jana 
Soběslava Lucemburského. Válka vypukla zřejmě 
kvůli majetkovému dědictví po Janu Soběslavovi.

Roku 1383 jmenoval tehdy ještě král „Svaté říše 
římské národa německého“ a současně také český 
král Václav IV. Lucemburský Jošta Moravského 
generálním říšským vikářem pro Itálii. Jošt se tak 
stal zástupcem římského krále v italských říšských 
državách. To pro něho znamenalo významné po-
výšení a vítané finanční polepšení. Brzy poté ob-
novil brněnskou mincovnu a po celou dobu svého 
dalšího života razil vlastní mince, včetně omezené 
emise zlatých dukátů.

Roku 1387 Jošt, společně s bratrem Prokopem, 
pomohl větší finanční půjčkou svému bratranci 
Zikmundu Lucemburskému k získání uherského 
trůnu. Odměnou jim byla část dnešního západní-
ho Slovenska včetně města Prešpurku (dnes Brati-
slavy). Kromě toho roku 1388 zastavil král Václav 
IV. Lucemburský Joštovi Moravskému hrabství 
Lucembursko a alsaské fojtství. Jošt Moravský 
a  jeho bratr Prokop, oba sídlící na hradu Špilberk 
v  Brně, byli tehdy velmi bohatými panovníky.

Jošt a Prokop rychle rozšiřovali svoji politickou 
moc a svůj majetek. Roku 1394 se Jošt připojil 
k  „Panské jednotě“, která sjednocovala příslušní-
ky vyšší šlechty proti neschopnému, poživačnému 
a lenivému králi Václavu IV. Když skupina čes-
kých pánů dne 8. 5. 1394 v Králově Dvoře u  Be-
rouna zajala a v Rakousku uvěznila krále Václava 
IV., byl Jošt Moravský jmenován správcem Čech. 
Moravský markrabě Prokop Lucemburský a krá-
lův bratr Jan Zhořelecký stáli tehdy na straně krá-
le. Z vězení na rakouském hradu Wildberg krále 

Václava IV. vysvobodil jeho nejmladší bratr Jan 
Zhořelecký. Když pak Jan Zhořelecký na jaře roku 
1396 náhle zemřel, padlo na Jošta podezření, že 
zorganizoval Janovo zavraždění. Spekulace o tra-
vičství se však nikdy neprokázala.

Český král Václav IV. pak Joštovi Moravskému, 
který měl na jeho dvoře koncem 90. let 14. stole-
tí znovu velký vliv, zastavil obě Lužice. Také mu, 
jako léno, udělil Markrabství braniborské. Jošt Mo-
ravský se tehdy stal markrabětem braniborským 
a   současně kurfiřtem „Svaté říše římské národa 
německého“. Později však musel opustit Prahu, 
když králova přízeň „přeskočila“ zpět na jeho nej-
mladšího bratra Prokopa. Ten se v době cesty Vác-
lava IV. do Německa stal místodržícím v Čechách.

Na Moravě mezi oběma bratry znovu vypukly 
války. Navíc v srpnu roku 1400 porýnští kurfiřti 
krále Václava IV. sesadili z trůnu krále „Svaté říše 
římské národa německého“ jako krále „nepotřebné-
ho, nečinného a nedbalého“. Novým králem zvolili 
Ruprechta Falckého. Jošt Moravský krále Václava 
IV. podpořil, ale zaměstnávaly ho boje na Mora-
vě. Prahu pak ovládl Zikmund Lucemburský. Ten 
chtěl získat vládu nad Čechami, proto zajal Václava 
IV., později i Prokopa Lucemburského. V té chvíli 
se Jošt postavil proti Zikmundovi. Na svoji stranu 
získal většinu českých měst a připojili se k němu 
i  mnozí čeští páni. Zikmund Čechy neovládl, opus-
til je roku 1403. Do Čech se vrátil až roku 1420.

Václav IV., který roku 1403 uprchl ze zajetí ve 
Vídni, Jošta za jeho přátelský postoj odměnil dů-
ležitým postavením na pražském dvoře. Skončily 
i   války na Moravě. Roku 1405 uzavřel Jošt Mo-
ravský, i za krále Václava IV., mír se Zikmundem 
Lucemburským v uherském hlavním městě Buda 
(dnes je to součást města Budapest). Z vězení v Pre-
špurku (dnes Bratislava) se s podlomeným zdravím 
vrátil i markrabě moravský Prokop. Ten pak zbytek 
svého života strávil v kartuziánském klášteře v Br-
ně-Králově Poli, kde roku 1405 zemřel.

Po dlouhých 570 letech od Prokopovy smrti se 
nevědělo, kam byl moravský markrabě Prokop 
pohřben. Teprve roku 1975, v průběhu nezbytné 
opravy dlažby v kostele Nejsvětější Trojice v Brně
-Králově Poli, byla objevena hrobka, ve které bylo 
nalezeno neznámé tělo. Po identifikaci, provedené 
MUDr. Emanuelem Vlčkem z Národního muzea 
v Praze bylo nalezeno tělo, přisouzeno moravské-
mu markraběti Prokopu Lucemburskému. K oče-
kávání svého vzkříšení byl markrabě Prokop roku 
1988 uložen do komory v podlaze zrestaurované 
Andělské kaple. Ta je součástí kostela zasvěceného 
Nejsvětější Trojici v Brně - Králově Poli.

Roku 1402, během dalšího odboje nespoko-
jené české šlechty proti králi Václavu IV., se Jošt 
Moravský postavil znovu na stranu vyšší šlechty. 
Tehdy byl spojencem uherského krále Zikmunda 
Lucemburského. Brzy nato se s ním politicky ro-
zešel a hned po smrti svého bratra Prokopa roku 
1405 stál znovu na straně krále Václava IV.

Jošt Moravský pak vládnul na válkou dosti zpus-
tošené a stále ještě neklidné Moravě sám. Hodně 
času trávil také ve stejně rozhádaném Braniborsku. 
Je zajímavé, že rád pobýval v Berlíně, kde tehdy 
ještě nebyla založena žádná vladařská rezidence. 
Podporoval rozvoj města Berlína udělováním pri-
vilegií. Stál na počátku tradice Berlína jako hlavní-
ho města Braniborska, později Pruska a Německa.

Roku 1410, po smrti římského krále Ruprechta 
Falckého, se Jošt Moravský spolu se Zikmundem 
Lucemburským ucházel o funkci krále „Svaté říše 
římské národa německého“. Volba probíhala v době, 
kdy král Václav IV. ještě žil. Byl sice králem římským 
právoplatně zvoleným a korunovaným, ale od mě-
síce srpna roku 1400 už králem sesazeným. Někteří 
říšští kurfiřti v měsíci září roku 1410 volili do funkce 
krále „Svaté říše římské národa německého“ uher-
ského krále Zikmunda Lucemburského.

Protože však Zikmund nedostal dostatečnou 
většinu hlasů, volba se dne 1. 10. 1410 opakovala. 
Tentokráte byl králem většinou hlasů zvolen Jošt 
Moravský-Lucemburský. Ze svého královského 
titulu se však těšil jen krátce, a to od 1. 10. 1410 
do 18. 1. 1411. V posledně uvedeném datu, na 
brněnském hradu zvaném Špilberk, Jošt Morav-
ský-Lucemburský nečekaně zemřel. Pohřben byl 
v brněnském kostele sv. Tomáše, který tehdy patřil 
ke klášteru augustiniánů eremitů. Obě jeho man-
želství zůstala bez potomků.

Podle některých dnešních badatelů byl Jošt 
Moravský-Lucemburský na pokyn svého bratran-
ce a protikandidáta Zikmunda Lucemburského 
otráven. Zikmund se po Joštově smrti stal králem 
„Svaté říše římské národa německého“. Ani teh-
dejší vyšetřování, ani novodobý výzkum Joštových 
ostatků, provedený v roce 1998, však nic takového 
nepotvrdily. Zpráva o antropologickém zkoumání 
z roku 1998 uvádí, že Jošt měl robustní, 180 cm 
vysokou postavu a že jeho kosti vykazují degene-
rativní změny. Příčinu smrti se u markraběte Jošta 
Moravského-Lucemburského určit nepodařilo.

S využitím internetu
a práce Markéty Žákové připravil

Jiří Kachlík, Brno, Česká republika

Vévoda, markrabě a římský král Jošt Morav-
ský-Lucemburský  (narozen v  měsíci říjnu 1354 
v  Brně, zemřel 18. 1. 1411 v Brně)
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Za názory, uvedené ve zveřejněných článcích, zodpovídají jejich autoři.
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Před 111 lety byl objeven systém jeskyní Moravského krasu
Jeskyně Moravského krasu objevili v roce 

1909 Karel Absolon s Viktorem Ježkem. Ovšem 
hlavní zásluhu na tom měl Karel Absolon. Ten 
o  objevení jeskyní, jejichž existenci předpoklá-
dal, usiloval už od roku 1902.

Karla Absolona, který byl kustodem Morav-
ského zemského muzea, kde měl na starosti zoo-
logické sbírky, známe i z objevu pravěké sošky 
Věstonické Venuše, kterou jeho tým objevil poz-
ději. Její objev vyvrátil tehdejší domněnku, že 
keramiku lidé v době paleolitu ještě neznali. Je to 
nejstarší známá keramická soška na světě.

Zájem Karla Absolona byl tedy upřen na zoo-
logii, ale také na archeologii a speleologii. Název 
speleologie byl pro tento obor vytvořen z   řec-
kých slov spelailon – jeskyně a logos – věda. Spe-
leologický výzkum objevuje jeskyně a získává 
poznatky z nich. Zájem oboru je upřen přede-
vším na jeskyně krasové.

Karel Absolon se zaměřil na Moravský kras 
severně od Brna, na asi 25 km dlouhý a až 6  km 
široký vápencový jazyk. Ten byl na povrchu 
zvrásněný množstvím žlebů, závrtů a kaňonů 
s  propastí Macocha, hlubokou téměř 140 m. To 
byla původně jeskyně s protékající říčkou Pun-

kvou, u které se zřítil strop.
Jak napsal Absolon ve své knize, už v roce 

1902 si k průzkumu nakoupil za nemalé peníze 
potřebné vybavení a založil v rámci brněnského 
Přírodovědeckého klubu jeskynní sekci, s jejíž 
pomocí se pustil do průzkumu. Při průzkumu, 
navzdory převládajícímu názoru, že ve tmě 
a   chladu podzemních prostor v nich může žít 
sotva něco jiného než netopýři, objevil Absolon 
desítky nových živočišných rodů a druhů. Ně-
které z nich tak nesou i jeho jméno. Tak se stal 
v   oboru tzv. temnostní fauny uznávaným od-
borníkem a přednášel o ní i v cizině.

O tom, jak poprvé 26. září 1909 pronikl spo-
lu s  Viktorem Ježkem do jeskynního komplexu, 
Absolon ve své knize Moravský kras napsal: „Pla-
zíme se po břiše kanálem, nyní už můžeme lézt 
po kolenou, vztyčujeme se, naše hlasy vyvolávají 
ozvěnu. V tom – je to možné? Dech se nám zatajil 
úžasem. Před námi je ohromná prostora. Voláme 
a ozvěna odumírá daleko vzadu. Kam až reflektor 
dosvítí všude fantastické krápníkové tvary.“

Pouze s objevem se však Absolon nespoko-
jil. Za pomoci sponzorů otevřel počátkem roku 
1914 Macochu veřejnosti a v létě 1933 dokončil 

Karel Absolon

zpřístupnění jeskyní z obou směrů. Suchou no-
hou i podzemní plavbou po Punkvě.

Bohumila Jandourková
11. prosince 2020

16. Nadšení ve Varšavě a zklamání v Praze
(Šestnáctá část z knihy Lubomíra Kubíka Těšínský konflikt)

Vyklizení dobytého území bylo v české ve-
řejnosti přijato s rozčarováním i zklamáním 
a  mnozí jej pokládali za hluboké národní poko-
ření. Hněv se poznenáhlu obracel proti velmo-
cím, v jejichž postupu byly spatřovány temné 
intriky. Skepsi podporoval tisk a v nejednom 
zatrpklém komentáři vyčítal neschopnost ve-
doucím politikům udržet vojenské výdobytky 
a  nedostatek odvahy nepodvolit se nátlaku.

Právě opačný tón se v těch dnech nesl z dru-
hé strany severních hranic. Polský tisk se zalykal 
nadšením a znovu dával průchod starému po-
žadavku rozšířit hranice až po Ostravici a vřele 
doporučoval svým státníkům přikročit k tomu 
neprodleně, dokud je doba nanejvýš příznivá.

Záhy se však ukázalo v samotné Paříži, že 
příznivá pro jejich věc zdaleka nebyla tak, jak 
si mnozí činitelé v Polsku namlouvali. Ve měs-
tě nad Sénou pokračovala mírová konference 

a  čs. vyslanci stáli před nesnadným úkolem. Už 
7. března zvedl Kramář pohozenou korouhev, 
osobním dopisem se obrátil na Clémenseaua 
a  naléhal na definitivní vyřešení těšínské otázky. 
Tentokrát se nijak nezdráhá přiložit skalpel pří-
mo na bolestivý problém, který vyvstal od října 
loňského roku mezi oběma nástupnickými státy, 
a rozhodl se zajít v historických nárocích mno-
hem dál než doposud. Snad se v tom skrývala 
rozhořčená odezva na polské požadavky rozší-
řit etnografickou, a tedy i politickou hranici až 
k   Ostravici. Odlišný, kompromisní pohled na 
vyřešení situace, jaký zastával prezident, napros-
to odmítal vzít do úvahy.

Beneš až doposud kolísal mezi oběma vlivy, 
ale v důsledku posledních událostí i samotného 
pařížského klimatu, kdy se veřejnost přikláněla k 
Polákům, se posléze přidal ke Kramářovi. Vedle 
nároku získat území až po Vislu vznesl premiér 
nárok i na Ratibořsko, Hlubčicko a Rybnicko, 
které se nacházely v Horním Slezsku na němec-
kém území, ale jež se už v nejbližších dnech 
měly stát předmětem jednání konference, která 
uvažovala o rozdělení mezi Německo a Polsko. 
Nyní se Kramář ozval s požadavky i za českoslo-
venskou stranu. Vedle historicko-právních ar-
gumentů poukázal i na další okolnosti, kterými 
ČSR přispívá k spojeneckým zájmům, především 
účastí legií v Rusku, bojujících proti bolševismu.

Souběžně s pařížskou delegací vyvíjí aktivitu 
i  Masaryk. Snaží se zejména získat podporu u  stát-
ního sekretáře USA Lansinga. Navrhuj odškodnit 
Polsko za Těšínsko v Horním Slezsku a  zajistit tak 
pro sousední stát náhradní uhelný revír.

24. března se NR seznamuje s poměry na Tě-
šínsku a předvolává si členy Grénardovy komise. 
Místo odvolaného Grénarda předstoupil před 
NR její nový šéf major Coulson s právníkem 
Coolidgem. Oba pobývali v obou částech rozdě-
leného Těšínska po 25. únoru a získali tam řadu 
cenných poznatků. Výsledky svého zkoumání 
shrnuli do stanoviska, jímž podpořili nároky 
Československa jak na průběžnou dráhu, tak 
i  na uhelný revír a odvolávali se na nálady tam-
ního obyvatelstva, které bez rozdílu národnosti 
usilovalo stát se občany Československé repub-
liky. Svěřili se i se svými dojmy ze setkání s prů-
myslníkem Larischem a ředitelem vítkovických 
železáren Sonnensheinem, která se neskrývali 
s  obavami, že výkon československého průmy-
slu by mohl výrazně poklesnout, pokud bude 
násilně oddělen od uhelné pánve. Z pověření NR 
seznámil francouzský ministr zahraničí Pichon 
Beneše a Paderewského s tím, že NR po zvážení 
všech informací vynese závěrečné rozhodnutí 
v  následujících dnech.

(Pokračování příště)


