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Leden 2022                         Číslo 128  

Vážení přátelé, 
sto dvacáté osmé číslo občasníku “Hlas Moravy” se poněkud liší vzhledem od čísel 

předchozích. Změna je způsobena novým rozdělením úkolů v redakční radě. Po dobu šesti 
let měl na starosti sazbu a finální podobu každého čísla pan Arnošt Juránek. Na profesionální 
úrovni odváděl bez nároků na odměnu svou práci od čísla 99 (vydáno v červnu 2016) až po 
předchozí Hlas Moravy číslo 127. Za jeho obětavou dlouholetou práci mu patří velké uznání 
a poděkování. Pan Juránek zůstává členem redakce, samotnou finální práci na realizaci 
občasníku postupně přebírají další spolupracovníci. 
  Obsah Hlasu Moravy zůstává neměnný – příspěvky se v naprosté většině týkají 
moravské problematiky. Redakce by uvítala, kdyby se Hlas Moravy stal více polemickou 
tiskovinou. Polemickou ve smyslu slušně vedené výměny názorů, respektující rozdíly v 
náhledu přispěvatelů bez urážek, vulgarit a výmyslů. V žádném případě se redakční rada 
nechce přizpůsobit současným trendům v mediální sféře, kde se v posledních desetiletých 
stávají uvedená morální pochybení normou. 
 
Vaše redakce. 
 

SETKÁNÍ U ZEMSKÉHO STROMU A U NÁRODNÍHO STROMU 
Ing. Milan Trnka 

  připomínající svým textem, že k vysazení 
moravského zemského stromu došlo dne 
31.8.2018. Z Pelhřimova se dostavil redaktor 
agentury “Dobrý den”, který předal členům 
spolku certifikát agentury, udělovaný za 
výjimečnou skutečnost – kuriozitu na území 
České republiky. Agentura vydává stále 
doplňovanou “Knihu rekordů”. Zájemci o 
informace k méně obvyklým skutečnostem se 
tedy budou moci seznámit v blízké době s 
činností spolku Království Králického 
Sněžníku i prostřednictvím této knihy. 

Vývoj evropské společnosti směřuje k 
nahrazování tisícileté evropské integrující 
kultury životním stylem “pubertálních 
nedospělců”, jak nazývá situaci současný 
francouzský filozof Paul Yonnet. Tento styl, 
usilující o “uvolnění sil vlastního já”  

 

 

 

V sobotu 18. září 2021 zorganizovali členové 
občanského spolku Království Králického Sněžníku 
v pořadí již čtvrté “Setkání u zemského stromu” na 
Malé Moravě. Součástí programu setkání bylo 
odhalení pamětní kovové desky,  

 

http://hlasmoravy.eu/2021/12/19/setkani-zemskeho-stromu-narodniho-stromu/
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neúprosně degraduje všechny hodnoty, ke 

kterým dospěli naši předkové za dlouhá a dlouhá 

staletí. V takové ideologii ovšem pojmy jako 

“úcta k tradicím”, “soužití s přírodou”, “rodina”, 

“domov”, “národ”, už nemají místo. Přátelé z 

Království Kralického Sněžníku vysazením 

zemského stromu nepřímo dali najevo, že takové 

směřování společnosti odmítají. Pro člověka 

uznávajícího vše to, co označujeme “odkazem 

předků” je síla přírody něčím posvátným. Síla 

přírody způsobuje, že zasazený strom zapustí 

kořeny, roste, sílí, odměňuje své ochránce stínem, 

zpěvem hnízdícího ptactva, šelestem listů, 

krásou. Zemský strom pak má symbolizovat 

potřebu člověka uvědomovat si odkud pochází, 

kde jsou jeho kořeny, kde je jeho domov, kde je 

jeho Země. 

Během programu setkání byly vztyčeny 

moravské zemské žlutočervené vlajky s 

moravskou orlicí, dobře viditelné ze silnice, 

vedoucí mezi tokem řeky Moravy a loukou, na 

které je zemský strom vysazen. Bylo velmi 

povzbudivým zážitkem, když projíždějící 

automobilisté, motorkáři i řidič autobusu 

zpomalovali svou jízdu, troubili a mávali 

účastníkům shromážděným u odhalené pamětní 

desky. Zřejmě málokterý z nich věděl, co se na 

louce odehrává. Ale moravské vlajky vždy 

přitahují pozornost, a ne vždy pozornost 

nesouhlasnou. Existence tohoto místa s 

prospívajícím zemským stromem začíná být 

zřejmě nejen místním občanům známá. Členové 

Království Králického Sněžníku chtějí proto v 

budoucnu vybudovat v blízkosti zemského 

stromu také odpočívadlo se stolkem a lavičkami 

k posezení 

Vysazení a péče o moravský zemský 
strom není jedinou tradiční činností členů spolku 
Království Králického Sněžníku. Členové spolku 
se každoročně podílejí na zajištění tradičních 
Pochodů k prameni Moravy ve spolupráci s 
hlavním organizátorem těchto pochodů – 
zapsaným spolkem Moravané Šumperska. Vedle 
jiných organizací se spolek aktivně podílí na 
činnosti volného sdružení “Moravský kulatý 
stůl”. Za všechnu tu práci si zaslouží členové 
spolku a jeho příznivci velký dík. Je také na místě 
poděkovat řediteli Slévárny v Zábřehu panu 
Rozsívalovi za vstřícnost, podporu a spolupráci 
při zajišťování tohoto setkání. 

 

V letošním roce 2022 v pátek před první zářijovou 
sobotou u moravského zemského stromu na Malé 
Moravě tedy NASHLEDANOU! 

x x x 

Na předchozí řádky navazuji informací o podobné 
snaze moravských patriotů, která byla posvěcena 
spoluprací několika pro moravských organizací i 
neorganizovaných jednotlivců v sobotu 13. listopadu 
2021. 

Když přátelé z Království Králického Sněžníku 
hledali vhodný druh dřeviny k vysazení zemského 
stromu, snažili se také dohledat, který to strom by 
mohli Moravané považovat za svůj, za symbol 
Moravy. Tedy zjišťovali, zda nějaký takový strom 
Morava měla v minulosti. Žádný se nenašel. Padlo 
několik návrhů, která dřevina by mohla kritéria 
takového symbolu splňovat v současné době. 

Mezi ta kritéria patří samozřejmě možnost 
vysazování v různých klimatických podmínkách na 
Moravě, povědomí o užitečnosti rostliny, nemožnost 
záměny s podobným symbolem u ostatních národů, a 
tak dále. Nakonec se spolek KKS rozhodl vysadit 
dostupný, všeobecně rozšířený a drtivé většině občanů 
známý jilm. Strom byl nazván zemským, aby 
významem svého vysazení nebyl odmítán těmi 
občany, kteří se za Moravany nepovažují a pod 
názvem “národní” by smysl vysazení odmítali. Je 
mnoho těch, kteří se k Moravě hlásí jako ke svému 
domovu, ke své zemi, ale odmítají myšlenku existence 
moravského národa. 
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Téma moravského národního stromu se po 

čtyřech letech od vysazení zemského stromu na 

Malé Moravě objevilo na Akademické konferenci 

“MORAVA 1918”, pořádané 2. října 2021 v Brně. 

Sdružení Moravský kulatý stůl zahájilo konání 

Akademických konferencí v říjnu roku 2018. 

Náplní konferencí jsou záležitosti spojené s 

historií, současností a budoucností naší země 

Moravy, Jednotící název je “Morava 1918”. Tedy 

název obsahující rok, kdy Morava ztratila svoje 

tisíciletá práva v důsledku revolučního nadšení 

po první světové válce. Námětem přednášek se 

staly i symboly Moravy. K nim nepatří jenom 

znak, vlajka nebo hymna. Morava se liší od 

jiných zemí národními tradicemi, svými kroji, 

jazykem svých obyvatel, zvyky, pověstmi atd. A 

v říjnu 2021 došlo na čtvrté akademické 

konferenci k rozpravám, zda přece jenom 

neexistuje dřevina, která by za národní moravský 

symbol dala považovat. Probíhající debaty byly 

shrnuty v přednášce pana Jiřího Novotného. A 

přítomní účastníci konference slyšeli mimo jiné 

také návrh na přijetí symbolu národního 

moravského stromu : odrůdy jabloně, od dob 

Marie Terezie pěstované, jaderničky moravské. 

Následovalo něco, co bývá zvláště v 
dnešní době málo obvyklé. Mnoho lidí se začalo 
k návrhu vyjadřovat jako o správné volbě a začali 
volat po dohodě mezi moravskými vlastenci, 
směřující k prohlášení jaderničky za moravský 
symbol. Zdůvodnění byla velmi podobná: my 
Moravané máme právo se shodnout na symbolu, 
který nás spojuje. K tomu nepotřebujeme 
schválení žádným státním úředníkem. Uvedená 
shoda zaznívá z politických stran, z občanských 
organizací i z řad angažovaných jednotlivců. 
Jadernička se prostě převážné většině zamlouvá. 

Napsal jsem “většině”. Protože netrvalo 
dlouho a objevily se také názory, že je třeba 
zapojit do debat o moravském symbolu 
odborníky, že se návrhem na národní strom 
snaží někteří ambiciózní jednotlivci pouze 
zviditelnit, že jde o vymýšlení nesmyslů, které v 
současné těžké covidové době vůbec 
nepotřebujeme, že stejně zdaleka ne všichni 
budou s jaderničkou souhlasit …. . Jako vždy,  

 

když se lidé na Moravě snaží na něčem 
dohodnout, vynoří se samozvaní zachránci 
moravanství a snahu většiny se snaží zmařit. 
Nemějme jim to za zlé. Každý koná to, na co 
stačí. Platí to i pro osamocené jedince, kteří se 
cítící mnohdy zneuznanými. 

V listopadových dnech roku 2021 zveřejnila 
budoucí koaliční vláda České republiky pod 
předsednictvím pana profesora Fialy z ODS 
deset bodů svého programu, na jejichž základě 
chce vyvést Českou republiku z krize, do které 
ji údajně vmanévrovala dosavadní vláda hnutí 
ANO pana ing. Babiše. Mezi těmito body se 
nachází jeden, který nesporně přispěje k 
udávanému záměru měrou značnou: nová 

česká vláda chce realizovat symbol národního 
(rozuměj českého) ptáka! Bratři Češi to mají se 
svými nápady celkem snadné. Počátky české 
státnosti už úspěšně falšoval pan děkan 
Kosmas, za dlouhá staletí se podařilo postupně 
vymazat povědomí o moravské zemi, o 
moravském národu, o moravském jazyku. Děti 
ve školách se učí o všem, co se týká Moravy, 
jako o českém. Moravské osobnosti jsou 
vydávány za české, symboly moravské státnosti 
jsou popisovány jako české a jako takové je na 
Moravě vidíme všude kolem nás. Nebude 
problémem vyzvat občany České republiky k 
hlasování o českém národním ptáku, zvláště 
když taková ptákovina bude řešit neuspokojivé 
poměry v republice, že ano. 

My Moravané to máme značně 
složitější. Jakákoliv zmínka o čemkoliv 
moravského původu je zesměšňována a 
vyvracena zaručeně pravdivými doklady. Je 
obtížné nabídnout občanům na Moravě i takový 
fakt, že Morava není regionem v Čechách 
(Česku), podobně jako je Chodsko. Uznávám, 
že problém je samozřejmě daleko složitější. Chci 
svým příspěvkem pouze dokladovat, že jak 
nápad se zemským stromem pod Králickým 
Sněžníkem (a kdekoliv jinde), tak nápad s 
národním stromem mají velký význam pro úsilí 
Moravanů o dosažení návratu k národní a 
zemské autonomii, jaké se naše země těšila před 
rokem 1918. 

Setkání při příležitosti vysazení moravského 
národního stromu se uskutečnilo v sobotu 13. 
listopadu na katastru obce Bohdalice na 
Vyškovsku. Předchozí číslo Hlasu Moravy (127) 
o akci informovalo článkem pana J. Novotného. 
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A ještě malá zmínka o příčině zvolení data 
13., případně 14. listopadu pro výsadbu prvního 
národního stromu: Datum 28. 10., kdy se v České 
republice připomíná vznik Československého 
státu, nemá pro Moravu velký význam. Ten den 
se na Moravě (a ostatně ani v naprosté většině míst 
Moravy, Slezska a Čech, zvláště na venkově) 
nedělo vůbec nic. Až v dalších dnech se důsledky 
revolučního zmatku v Praze začaly šířit do 
českých krajů a dále do krajů moravských. Až 13. 
listopadu 1918 byl učiněn rázný krok k zániku 
moravské samosprávy, zániku Moravy jako 
takové. Pražskými orgány byla přijata Prozatímní 
ústava a následující den 14.11.1918 vešla ve 
známost. Překvapuje Vás, že v textu Prozatímní 
ústavy se nikde neobjevuje slovo Morava, ale 
výhradně pouze slovo Čechy? 

Jadernička moravská je velmi stará 
odrůda, pěstovaná staletí na východní Moravě, 
zejména na Valašsku. Patří mezi zimní odrůdy 
jabloní. V písemnostech se zmínky o této jabloni 
vyskytují od roku 1740. Má i jiné názvy: Vinory,  

 

Chroupě, Mährischer Gulderling, Kuhländer, 
Pepin de Moravie. Není náročná na stanoviště, 
nejlépe prospívá ve vlhčích půdách a v oblastech 
s vyšší vzdušnou vlhkostí Plody jsou menší až 
středně velké, kuželovitého tvaru, do jednoho kila 
je třeba natrhat kolem deseti jablek. Jejich barva je 
žlutá se slabě červeným líčkem. Plody jsou velmi 
chutné, sklízí se na přelomu září a října, 
konzumně dozrávají v listopadu, při vhodném 
skladování vydrží až do března. A hodí se také k 
sušení na křížaly a k zpracování do destilátů. 
Strom netrpí padlím, je velmi odolný v květu i ve 
dřevě proti mrazům, odolnost proti strupovitosti 
je ale menší. Kvete středně pozdě, květy vydrží 
velmi dlouho. 

Tož tak: Strom je domovem na Moravě 
staletí. Název obsahuje jméno naší země. Barvy 
jablek jsou barvami naší moravské vlajky. Co víc 
si přát? Jen to, abychom si vysazováním 
připomínali také počátek snah o likvidaci Moravy 
a Moravanů po říjnu roku 1918. A bránili se jim. 

 

SENZACE: OHROŽENÝ 

HNĚDÁSEK JE V ČECHÁCH 
Klára Mrázová, 7. ledna 2022 

 
Jaký je nejlepší dárek pro zoologa? Když 

nečekaně objeví kriticky ohroženého živočicha. 
Přesně to se stalo Zuzaně Blažkové, v Českém 
lese na Domažlicku totiž narazila na hnědáska 
podunajského. Podle genetiky jde o první 
potvrzený nález tohoto druhu motýla na území 
Čech. Původně šlo o obyčejnou letní exkurzi, 
kdy se skupina nadšenců vydala pozorovat 
motýly do chráněné krajinné oblasti (CHKO) 
Český les. Na procházce z Černé Řeky do 
Jindřichovy Hory si vedoucí skupiny všimla 
neobvyklých hnědásků. „Nedalo mi to, protože 

měli netypické znaky. Vyfotila jsem je a snímky 
poslala kolegům,“ uvedla Blažková, jež pracuje 
v Agentuře pro ochranu přírody a krajiny ČR. 
„Dosud se předpokládalo, že tento druh je pouze 
v lesostepích jižní Moravy, na českém území 
nikoliv.“ Zuzana Blažková 

Už v té chvíli se domnívala, že se jedná 
o kriticky ohrožený druh hnědáska 
podunajského. Ten se však na českém území 
dosud nevyskytoval, a tak byli někteří 
odborníci vůči jejímu objevu podezřívaví. 
„Vzniklo docela drama, protože se 

našli i nevěřící Tomášové,“ doplnila zooložka. 
Proto se na místo vrátila a chytla dva exempláře, 
které poslala Zdeňku Faltýnkovi na 
Entomologický ústav Akademie věd. 

Nedávný výsledek genetické analýzy jí dal za 

pravdu. „Dosud se předpokládalo, že tento 

druh je pouze v lesostepích jižní Moravy, na 

českém území nikoliv. Nejenom pro mě je to 

senzace,“ zhodnotila Blažková 

Pramen: Právo 
 

 

http://hlasmoravy.eu/2022/01/07/senzace-ohrozeny-hnedasek-je-cechach/
http://hlasmoravy.eu/2022/01/07/senzace-ohrozeny-hnedasek-je-cechach/
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Proč Hlas Moravy přetiskl podstatnou část 

tohoto článku z Práva? Jestli je pro zoologa 

senzace najít v přírodě druh živočicha, o 

kterém se soudilo, že v těchto místech už 

vyhynul, je pro nás – moravské patrioty – zase 

radost zjistit, že alespoň někteří zoologové – po 

vzoru samotné přírody a se skutečnou znalostí 

zeměpisu rozlišují mezi územím moravským a 

českým. A že „zmatení jazyků“ podobně jako v 

Babylóně, u nás umě využívané pražským 

centristickým mocenským centrem k 

potlačování jakékoli zmínky o Moravě a 

čemkoli moravském, nelze z logiky věci samé 

používat a tím i zneužívat vždy a všude…Že to 

vůbec zneužívat lze, má dvě hlavní příčiny. 

Jednou z nich je úmyslně špatně zvolený název 

našeho státu, který nezohledňuje jeho 

charakter – tedy že je tvořen především dvěma 

probíhat už od poloviny 19. století 

velkými zemskými celky, Čechami a Moravou. 
Druhá příčina je starší. Jde o etnocidu, tedy 
odnárodňování Moravanů, které začalo a 
probíhá dosud. Je téměř zázrak, že se část 
Moravanů tomuto dlouhodobému 
mocenskému tlaku, stále zarputile brání…! 
Tlaku, který chce všem obyvatelům Moravy 
vnutit přesvědčení, že nejsou Moravany, ale 
Čechy! A to – spolu s dalším – jako je například 
znovuzrození Slovenska, nebo obnovení 
skotského parlamentu po 300 letech, dává i 
Moravě a nám, jejím dětem, velkou naději do 
budoucna! 

 

DNES SI PŘIPOMÍNÁME ZMAŘENÍ NADĚJE NA OBNOVENÍ 

ZEMĚ MORAVSKOSLEZSKÉ ČERNÝM PÍSMEM 
 

1. ledna 1969 před 53 lety komunisté 
rozdělili Československo na dva státy a vytvořili 
dvojfederaci. Společnost pro Moravu a Slezsko s 
podporou Moravské a Slezské veřejnosti 
požadovaly trojfederaci. Slovenský komunista 
Gustav Husák byl proti a zastával nacionalisticko-
šovinistický názor o národním, nikoliv zemském 
uspořádání státu. Po rozpadu ČSFR 1. ledna 1993 
Česká a Slovenská republika získaly obě plnou 
suverenitu. Česko-pražským mocenským 
monstrem (odkojeným komunistickým mlékem) 
nebyl opět přijat požadavek Moravanů a Slezanů 
na obnovu jejich vlastní země – země 
Moravskoslezské.  

Pražský centralismus na svou podporu rozsekal 
stát na 14 krajů po vzoru komunistů z roku 1949. 
Právo na vlastní samosprávu pro 
Moravskoslezskou zemi  

 

Zdroj obr. :By Wikimedia Foundation, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=

12341138 

stále trvá. Jsme rádi, že k naší Moravě a 
moravskému národu se dnes hlásí čím dál více 

obyvatel. Je třeba vytrvat a odolat snahám českých 
politických nacionalistů z nás uměle udělat jeden 
národ a jednu zemi. Jejich odporné ČESKO alias 
Czechia. 

Pramen: Vlajka Moravy, facebook 

 

http://hlasmoravy.eu/2022/01/01/dnes-si-pripominame-zmareni-nadeje-obnoveni-zeme-moravskoslezske-cernym-pismem/
http://hlasmoravy.eu/2022/01/01/dnes-si-pripominame-zmareni-nadeje-obnoveni-zeme-moravskoslezske-cernym-pismem/
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SILVESTROVSKÝ PŘÍSPĚVEK - JAK ŽIVOT TROPÍ HLOUPOSTI… 
Bohumila Jandourková, 31. prosince 2021 

 

Domlouvali jsme se s kamarádem 
fotografem, že si uděláme výstavu v místní nové, 
prostorné hospůdce, která má i vhodný interiér. 
Kamarád fotí léta a dobře. Takže říct, že je amatér 
lze, ale ve skutečnosti jsou snímky spíš profi. 
Fotografuje především přírodu naší krásné 
Moravy. Je to věc velké trpělivosti – vyčkat až se 
„herec“ ukáže. Jelen, srnec, vzácnější, či 
pestrobarevný pták, vážka, mladí zajíčci v 
pelíšku či ostražitý a bojácný sysel. Co fotka, to 
příběh. Kamarád má dar poutavě a zábavně 
vyprávět, a tak dal pár příběhů k lepšímu. Nejvíc 

se hosté smáli tomu, co všechno technicky 
nachystal na bojácného sysla, aby ho nalákal 
statovat mu k focení a jak bylo téměř vše marné, 
dokonce i důmyslná „udice“ se syslí pochoutkou, 
zavěšená nad syslí dírou. Ale nakonec se přece 
pár fotografií podařilo – po tolika hodinách a po 
takovém snažení! Já jsem přidal pár svých 
akvarelů z dovolené v Chorvatsku a starší 
pastely, se kterými jsem měl vždy velký úspěch. 
Dokonce mě nabízeli za ně i velké peníze, ale bylo 
to z mé tvorby to nejlepší, tak jsem si je nechal. 
Vernisáž byla velkolepá. Kamarád fotograf 
nešetřil penězi, patří k těm, co šetřit nemusejí, a 
tak jídlo i pití bylo v jeho režii. 

 

Po vernisáži jsme si řekli, že by nebylo 
špatné přidat pár popisek. A protože mám s 
výstavami větší zkušenosti, vyhotovil jsem je a 
šel je tam přidat. Vteřinové lepidlo mně 
vystříklo na ruce. Tak jsem si je otřel a poté jsem 
musel spěchat na WC. Tam jsem s úlekem 
zjistil, že vteřinové lepidlo nelepí jen prsty – a 
ve zmatku přemýšlel: „Co budu dělat?“ S 
hrůzou jsem si představoval ty trapné situace, 
které mě nejspíš už za chvilku čekají. Naštěstí 
se mně přece jen podařilo odlepit se – a moc se 
mně ulevilo… 
 
– – – 
 
Epizodu s lepidlem mně vyprávěl dobrý 
známý. Mí přátelé vědí, že podobné příběhy, 
byť ze života, obvykle nezveřejňuji. Ale na 
Silvestra? Proč ne. Na Silvestra se to hodí! A 
čtenáři si po přečtení možná budou při 
podobné práci dávat větší bacha …! 

 

 

MORAVANKA – PRVNÍ ´MISS WORLD´ 
 
Bohumila Jandourková, 15. listopadu 2021 

 

Kdopak dnes ví, že první mezinárodní 
Miss, tedy v roce 1910 první volenou královnou 
krásy na světě se stala Moravanka?  Byla to 
Růžena Brožová z Brna, vybraná na základě 
fotografie a osobně okouknutá v brněnské 
nádražní restauraci. Nádražní restaurace měla 
tehdy úroveň i styl. Poté adeptka odjela do Paříže, 
aby se účastnila soutěže. Tam, v moravském kroji, 
uchvátila porotu tak, že porazila všechny ostatní 
uchazečky.  

 

Obratem dostala několik nabídek k sňatku, 
které odmítla a dál se u nás věnovala 
divadlu. Tolik k tomu autor příspěvku Pepi 
Šlesinger, který jej dnes zveřejnil na 
facebooku, včetně fotografie. 
Myslím si, že i dnes její tvář mnohé okouzlí. 

Nejen přirozeným půvabem a krásou, ale 

především srdečností, kterou nelze nevidět v 

jejích očích. Srdečností, která je jednou z 

uznávaných rysů obyvatel Moravy. Jak 

http://hlasmoravy.eu/2021/11/15/moravanka-prvni-miss-world/
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veřejně před delší dobou vyznal i Čech, známý 
hudebník Hutka slovy: „Na Moravě je to srdce …“ 
Fotografie vítězky je zároveň svědectvím doby. Už 
tady jen lvíček, už tady jen české označení. Zcela to 
odpovídá článku Milana Trnky, který jsme před delší 
dobou zveřejnili v Hlasu Moravy, ve kterém 
popisoval pronikání tzv. českého národního obrození 
k nám na Moravu. U českého národního obrození 
můžeme pozorovat i šovinistickou a dravou stránku, 
která byla zřejmě odrazem podobně razantního 
nacionálního hnutí německého v Čechách, především 
v Praze. České národní obrození poté razancí 
převálcovalo spíše kulturní a rozhodně mnohem 
tolerantnější, současně probíhající národní obrození 
moravské. Z moravského národního obrození se nám 
zachovaly Sušilovy sbírky moravských národních 
písní a bylo zpracováno velké množství dílů 
obdivuhodné Vlastivědy moravské. Bylo a je toho 
samozřejmě mnohem víc. Ale profesionálně se tomu 
žádný historický ústav nevěnuje. Na něco takového 
by přece mocenské centrum v Praze nikdy nedalo 
potřebné prostředky ze státních, stále jako za 
minulého režimu centralisticky rozdělovaných 
financí. Vždyť by žalující prst právem ukázal zpátky 
na ně. 
 
Pramen: Facebok, Utajovaná Morava 

 

MIROSLAV ZIKMUND – OBDIVOVATEL A PŘÍZNIVEC MORAVY 
Vladimír Kříž, 8. ledna 2022 

 

 
Už od dětství jsem rád četl, k tomu mne vychovávala 

především moje maminka. A nejraději jsem měl 

cestopisy, které jsem doslova hltal raději než 

dobrodružné romány. Z knihovny jsem si často nosil 

cestopisy dvou našich už tehdy cestovatelských 

legend – Hanzelky a Zikmunda. Byly to tlusté a na 

mou kapsu tehdy drahé knihy s mnoha černobílými 

a tenkrát už i barevnými fotografiemi. Ale četly se 

báječně, protože páni autoři měli pro každého velmi 

srozumitelný reportážní styl. Ale hlavně se tam 

člověk dočítal o věcech, které byly za tehdejší,, 

Železnou oponou“ pro obyčejného kluka prakticky 

pohádkou. Afrika snů a skutečností… A pak Jižní 

Amerika. A stříbrná Tatrovka, která je jako bájné 

sedmimílové boty vezla světem a kontinenty, do 

pouští a pralesů. To byl můj svět. A nikdy jsem si 

 

nemyslel,že bych se na ta místa, která navštěvovali 

moji oblíbení cestovatelé, mohl někdy podívat. 

Natož se s nimi sejít osobně. I když bohužel už jen s 

jedním z nich. Ale byl to jeden z mých snů, který se 

zajímavým způsobem vyplnil, byť až po letech. Ale 

přece jen. 

Setkal jsem se s ním, když mi v kalifornském South 

Lake Tahoe vyprávěl můj přítel Eduard Ingriš o 

svém pobytu v Peru, kde se v Limě setkal s inženýry 

Hanzelkou a Zikmundem. Měl tam fotoateliér, kde 

jim vyvolával jejich snímky a také je provázel na 

ostrovy ptáků u pobřeží. A s panem Zikmundem 

pak zůstali přáteli na celý život. Zmínil jsem se o tom 

v jednom článku pro český časopis a Miroslav 

Zikmund na to reagoval. A k mému překvapení mi 

 

http://hlasmoravy.eu/2022/01/08/miroslav-zikmund-obdivovatel-priznivec-moravy/
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brzy nato přišel od mé cestovatelského legendy 

dopis, kde mi podrobně upřesňoval, jak to tehdy v 

Peru bylo. Takže jsem zjistil, že pan Zikmund má 

stále nejen vynikající paměť, ale že je velmi 

přesným a snad až puntičkářským člověkem, který 

vede po léta svůj archiv se záznamy tak, že je 

schopen vám říci, kde na cestách byli se svým 

parťákem Hanzelkou v určitý den a čemu se tam 

věnovali. Hodinu po hodině. To bylo hodné mého 

obdivu. Pak se mi v roce 1993 z ničeho nic nějak 

přihodilo, že jsem byl jmenován čestným členem 

Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda Globe. A 

že jsem najednou k mému překvapení přebíral 

členský diplom od předsedy pana Hladíka. A také 

gratulaci od Ing. Zikmunda. Najednou jsme se 

scházeli vždy jednou za rok na klubových 

setkáních, kde někdy pan Zikmund přednášel o 

svých cestách. A tak jsem si s ním povídal, nechal si 

podepisovat cestopisy. Pan Zikmund byl na svůj 

věk velmi mladý. A nikdy nikoho neodmítal, 

diskutoval velice živě s lidmi, reagoval na jejich 

podněty a podepisoval knížky. A docela rád si o 

tom povídal. Snad ho potěšilo, když jsem mu řekl, 

že při mých pozdějších cestách po latinské Americe 

byli se mnou, že jsem na ně vzpomínal nejvíc, když 

jsem stanul u slavných vodopádů a představoval 

jsem si oba cestovatele nad, velkými vodami 

Iguazů.“ 

Bylo pro mne poctou, když jsem s panem 

Zikmundem byl jmenován do komise, která 

posuzovala dětské kresby žáků školy s 

cestovatelskou tématikou. A byl jsem i překvapen, 

s jakou vážností a porozuměním k tomu 

přistupoval. A pak jsme večer poseděli u vína, kde 

zase posuzoval jeho chuť a vůni. Protože vlastně 

celý život – kromě těch cest – žil na Moravě, kterou 

měl rád. Až téměř do smrti. 
 

Ale opravdu asi nejraději jezdil na ta 

setkání cestovatelů do Prosiměřic. Tam, jak se mi 

jednou svěřil, poznává svět, jak vypadá v 

současnosti. Po mé přednášce o cestě po Guatemale 

a Hondurasu za mnou přišel a řekl mi, že ho 

překvapuje, s jakým ohrožením života se tam dnes 

cestovatelé setkávají. 

Chtěl znát podrobnosti těch mých zážitků. A 

ostatně i v jiných zemích, kam s Hanzelkou tehdy 

cestovali. V jejich době to byly zcela bezpečné země. 

Byl pro mě mnou oblíbenou živoucí legendou. Ale 

jak oslovovat legendu, která si zase tolik nepotrpí 

na oficiality? A tak jsem mu říkal jen ,,pane 

inženýre“. I při společných procházkách po 

Znojmě, kde jsme spolu zkoumali starou rotundu. 

A při společných obědech i pivu a ve sklípku a 

posezení na zahradě pod vinicemi. 

Jak má pan Zikmund rád ta cestovatelská 

setkání, dal najevo jednou po svém příjezdu do 

Prosiměřic, když prohlásil se smíchem, že ho na 

tento den pozval na Hrad prezident Havel, ale on 

se mu omluvil s tím, že jede na setkání cestovatelů 

na Moravě. 

Dal přednost setkání v Prosiměřicích přesto, že si 

Havla velice vážil, což mi párkrát zdůraznil. A řekl 

i proč. 

Při jednom z těch setkání jsem byl ubytován spolu 

s panem Zikmundem na jakémsi zámečku v 

nedaleké obci. Měl pokoj vedle mne. A já byl celkem 

brzy ráno překvapen boucháním na dveře, které mě 

vzbudilo. Otevřel jsem dveře, za kterými stál můj 

soused slovutný cestovatel, zjevně už připraven k 

odchodu. ,,Pane Kříži, vstávejte, nesmíme přece 

přijít pozdě na první dnešní přednášku. 

“Zahanbeně jsem cosi zamumlal na omluvu a šel se 

honem obléct. Tehdy jsem asi překonal svůj rekord, 

protože pan Zikmund byl spokojen. Dorazili jsme 

včas. Do kalifornského San Franciska, kde jsem 

tehdy vždy nějakou dobu pracoval, mně přišel 

jednou k mému překvapení dopis. Bylo to 

nedlouho po smrti mého přítele Eduarda Ingriše. 

Jeho paní Nina vcelku nevěděla, jak naložit s jeho 

sbírkami, dokumenty a fotografiemi z mořeplaveb 

a cest po Peru. A uvažovala vážně o tom, že je 

prostě rozprodá americkým zájemcům, protože se 

chtěla odstěhovat do Brna. Což později udělala. 

Zmínil jsem se o tom na jednom ze setkání Ing. 

Zikmundovi. A teď tady byl dopis, ve kterém mne 

informoval o tom, že by chtěl v muzeu ve Zlíně 

spolu s dalšími cestovatelskými přáteli založit 

expozici o Ingrišových cestách a mořeplavbách na 

voru Kantuta. A požádal mě, jestli bych vše  
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projednal s paní Ninou, aby mohl s přáteli přijet, 

uspořádat a dopravit archiv a vybranou část sbírek 

do muzea ve Zlíně. Paní Ingrišová s tím nakonec 

souhlasila a jen mi řekla, že by ráda uvítala, 

kdybych byl také přitom. Pomohl bych rád, ale v té 

době jsem se už chystal na odlet domů, kde v 

Jihlavě mou maminku čekala vážná operace. Ale 

znovu jsem se pak v Prosiměřicích sešel s 

Miroslavem Zikmundem, který mne informoval o 

tom, jak proběhl měsíční pobyt tří cestovatelů – 

Zikmunda, Náplavy a Horkého v kouzelné krajině 

South Lake Tahoe v pilné práci v Ingrišově archivu, 

balení atd. Podařilo se a já pak ve Zlínském muzeu 

viděl výsledky jejich snažení. A pana Zikmunda 

jsem si vážil o to víc, neboť jeho elán byl skutečně 

záviděníhodný. A za co jsem si ho také vážil – 

přestože po roce 90 mohl mít jistě všelijaké dobré a 

lákavé příležitosti v Praze, zůstal věrný ,, své 

Moravě“, kterou měl rád. A jejím lidem, mezi 

kterými rád žil. 

A tak mě napadlo, proč s ním neudělat rozhovor 

pro časopis Český dialog a přiblížit ho trochu víc i 

našincům v zahraničí, pro které hlavně vychází? 

Paní šéfredaktorka Eva Střížovská nadšeně 

souhlasila, a tak jsem jednoho dne po jednání v 

Prosiměřickém klubu zasedl s Miroslavem 

Zikmundem u kávy a zapnul magnetofon. 

Cestovatelská legenda se pustila ochotně do 

odpovědí na mé dotazy, a to posezení se protáhlo 

na hodinu. 

Vyprávěl o tom, jak hezky je všude přijímali 

krajané v cizině, pomáhali jim. ,, Vůbec žádné 

usedlé našince jsme tenkrát nenašli jen v někdejších 

italských koloniích Eritrei a Somálsku. Dnes už 

mladá generace možná ani neví že těm zemím 

vládla svého času Itálie. To platí i o jejich dalších 

koloniích. Italové si totiž zásadně do svých kolonií 

nepouštěli k trvalému pobytu nikoho jiného než 

Italy.“ 

Samozřejmě mi nedalo nezeptat se, což jsem jindy 

neudělal, proč nebo zda oba cestovatele nenapadlo, 

že by po komunistickém převratu neměli zůstat 

raději někde v cizině. A pan Zikmund mi i na tu 

trochu choulostivou otázku dal klidnou odpověď. 
,, Komunistický puč v roku 1948 nás zastihl v 

Africe na hranicích mezi Ugandou a Kongem. 

Pokračovali jsme v cestě, protože jsme měli svůj plán 

a rozpočet – hodně úsporný. Žili jsme skromně, spali 

ve spacácích v savaně a za uspořené peníze kupovali 

filmy do aparátů a kamer. Samozřejmě, mohli jsme 

zůstat venku, hlavně pak později v Americe, ale měli 

jsme doma přátele, známé. A cítili jsme odpovědnost 

k lidem, kteří nám dali auto, vybavili nás, vyřídili 

cestu. A chtěli jsme lidem doma přibližovat alespoň 

tak cizí země, informovat. A vy sám z vlastní 

zkušenosti víte, jak jak je těžké rozhodnout se odejít. 

A také jsme se domnívali, že s určitou morální 

autoritou, kterou tady máme, musíme proti tomu 

režimu bojovat zevnitř. „ 

A jaké to tedy bylo potom, když už pro oba 

cestovatele bylo opravdu nejhůř, v letech po roce 

1968…? 

,,V těch letech do roku 1989 to bylo samozřejmě zlé. 

Například Eduard Ingriš mě k sobě do Ameriky 

mnohokrát zval, ale nikdy jsme se do jeho smrti už 

nesešli. V době totality jsem na rozdíl od Jiřího 

Hanzelky, kterému pas sebrali, já svůj pas měl, ale 

směl jsem jen do Maďarska. Jinam za hranice mě 

pustili až v roce 1989 – do Itálie na devizový příslib.“ 

Miroslav Zikmund si to tedy vynahrazoval později 

až do pozdního věku, bohužel už bez zesnulého 

,,parťáka Hanzelky, který mu moc chyběl. Přestože 

mu ho ještě před pár lety při, retro cestě“ na Cejlon – 

Srí Lanku – nahradili pánové Náplava a Horký. 
,,V roce 1995 jsem projel Skandinávii, kde jsem 

předtím nikdy nebyl. A pak Skotsko a Walles – chtěl 

jsem vidět Stonehenge. A moc zajímavá cesta do 

Austrálie… I tady všude si velký cestovatel psal  
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podrobné zápisky, fotografoval. Když jsem se 

jednou chystal do Luhačovic, pozval mne k sobě na 

návštěvu do Zlína. Tehdy mi to nějak z časových 

důvodů nevyšlo a já si říkal, že to uskutečním, až 

pomine kovidová doba. Waldemar Matuška, který 

chtěl jednou navštívit Eduarda Ingriše a cestu 

odložil, to už také nestihl, protože skladatel  

 

Niagary zemřel. A tehdy mi řekl, že nikdy bychom 

neměli odkládat návštěvu svých přátel. 

Cestovatelská legenda Miroslav Zikmund, přestože 

odešel v pěkných 102 letech, tak tedy pro – mne, 

vzhledem k jeho stálému elánu – opravdu nečekaně. 

Ale určitě, jak jsem ho znal, si tam, někde nahoře“ 

plánuje se svým kamarádem Hanzelkou další cesty 

na místa, kde ještě nebyli 

MORAVANÉ SE VZDALI SVÉBYTNÉ CESTY MORAVY 
 
Jaroslav Moravian Svozil, 16. prosince 2021 

 

Nedávno jsem řešil významnou osobnost 
moravských dějin Dr. Aloise Pražáka. Přikládám 
překlad části článku z novin Mährischer 
Correspondent z 1. ledna 1863. Článek se jmenuje 
Die Parteien in Mähren (Strany na Moravě). Z 
článku je docela zřejmé, jak se významní 
slovanští Moravané vzdali svébytné cesty 
Moravy a v rámci nacionálního souboje se 
postavili do tábora českých federalistů. Jedná se 
o můj překlad, takže tradičně prosím o 
shovívavost. Prosím neberte to ode mě jako 
filipiku proti Pražákovi. Dr. Alois Pražák byl jen 
součástí procesu ztráty moravské identity a 
německý deník na to právem poukázal.  

Strany na Moravě 
Jako v Čechách, jsou i zde dvě velké strany: 
přátelé ústavy a federalisté. Druhý jmenovaný 
pojem vyznačuje nepřirozenou koalici 
velkostatkářů, klerikálů a slovanských elementů, 
sjednocení, které může jít ruku v ruce jen docela 
krátký čas a při řešení zásadních otázek se musí 
rozpustit. Vůdcové této strany nejsou ani 
státníky, ani řečníky. Přísně vzato lze hovořit jen 
o hlavních jednatelích pražsko-české triády, 
neboť odtamtud od Vltavy přichází noty a rýsují 
se normy a vodítka pro jednání této strany. 
Několik málo feudálů ovládá kníže Salm a hrabě 
Belcredi, duchovní frakci vede prelát od svatého 
Tomáše Cyril Napp a nacionální velení drží Dr. 
Pražák s venkovským farářem Dr. Bílým. Nuže 
Dr. Pražák má dostatek ducha a znalostí, aby v 
důležitých otázkách dokázal vše postihnout a 
zdůvodnit. Již v Říšské radě se to jasně ukázalo, 
v jaké slepé uličce, tento jinak počestný charakter  

 

uvízl, které zásady musí hájit a které stojí v rozporu 
s celou jeho minulostí, zejména když poukážeme na 
úvahu jeho vystoupení na zemském sněmu roku 
1848, kde odhodlaně burácel proti sjednocení 
Moravy a Čech. 

Pramen: facebook 

x x x 

Za redakci Hlasu Moravy předkládá komentář 
Bohumila Jandourková: V převzatém článku na 
facebooku se píše o přiložené fotokopii článku. Ta 
na facebooku skutečně byla. Hlas Moravy ji však k 
dispozici nemá. Název článku může budit dojem, 
že se Moravané jako celek snad vzdali moravské 
zemské státnosti a to napořád. Tak to ale není. My 
tím ve svém úsilí o návrat moravských zemských i 
národních práv nijak vázaní nejsme. Šlo o dobový 
nacionální politický výkyv, kdy se výrazně 
přeceňoval význam jazyka pro život lidského 
společenství v určitých státních (zemských) celcích. 
A o jeho odraz nikoli v celém společenství, ale 
především na politické scéně vedené několika málo 
konkrétními osobami. Tento trend měl v tehdejší 
době značnou sílu. Ale například Švýcarsko šlo 
jinou cestou a jak je dnes vidět, byla to cesta 
schůdná a nedošlo tam ke zneužití národního cítění 
k uchvatitelským cílům. Švýcarsko mělo ovšem jiné 
podmínky. Národní cítění nebyla příčina 
následných válek, natož jediná a hlavní, jak se dnes 
rádo argumentuje při úmyslném ničení evropských 
kultur, ale zneužitý prostředek, který uchvatitelům 
měl nahradit dříve ke stejnému účelu zneužívané 
rozdíly v cítění náboženském. Dnes se ke stejným 

účelům zneužívají například lidská práva, ovšem  

 

http://hlasmoravy.eu/2021/12/16/moravane-se-vzdali-svebytne-cesty-moravy/
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jen některá, která se zrovna hodí do krámu a 
která, na rozdíl od mnoha dalších opomíjených, 
jsou uznávaná. Některá z těch uznávaných práv  

 

 

 

sklouzávají do propagování a dokonce 
vnucování. A až k nepřirozenosti zbytněla – 
jako například LGBT. 

 

V PROSINCI 1848 SE V OLOMOUCI STAL CÍSAŘEM FRANTIŠEK JOSEF I. 
Pramen: olomoucky.rej.cz 

Velká a slavná novinka se roznesla 2. prosince 

1848 nejprve po Olomouci a teprve poté po celé 

ohromné rakouské říši. Přesně před 168 lety byl 

totiž v Olomouci uveden na trůn nový císař. A že 

šlo o člověka mladičkého, teprve osmnáctiletého, 

všichni příznivci Habsburského domu věřili, že to 

bude právě takový silný a dynamický vládce, 

jakého říše v oněch rozbouřených dobách 

potřebovala. Nikdo z přítomných ale asi netušil, 

že právě v té chvíli začíná éra nejdéle vládnoucího 

habsburského císaře, který bude od té doby 

jakýmsi symbolem starého Rakouska i pro další 

generace 

Velkým dnem pro monarchii i pro osudy 

několika osob byl 2. prosinec roku 1848 v 

Olomouci. Tehdy totiž došlo k nevídané a dle 

oficiálního habsburského dějepisu dojemné scéně. 

Dosavadní vládce, císař Ferdinand I., abdikoval a 

vládu předal svému synovci, budoucímu 

Františku Josefovi I. Abdikace nebyla v 

habsburské rodině ani zdaleka něčím obvyklým, 

navíc v tomto ojedinělém kroku došlo i k další 

zvláštnosti. Po Ferdinandovi by totiž měl na trůnu 

logicky následovat jeho mladší bratr František 

Karel. Ferdinand, jehož vládcovské schopnosti 

byly do jisté míry limitovány zdravotním stavem, 

stál v čele státu více méně formálně, zatímco 

reálnou moc měla v rukou tzv. státní 

konference, tvořená kancléřem Karlem 

Metternichem, hrabětem Františkem Antonínem 

Kolowratem a habsburským arcivévodou 

Ludvíkem. Zatímco v klidných časech tento 

systém dobře fungoval, v revolučním roce 1848, 

který se plně projevil i v císařské Vídni, už bylo 

třeba situaci řešit jinak. Kancléř Metternich byl 

odvolán a císař slíbil přijmout ústavu. Při jedné 

z radikálních bouří byl rozzuřeným davem 

dokonce lynčován starý ministr války Theodor 

Baillet de Latour. To byla ta pomyslná poslední 

kapka, která v polovině října přiměla celý 

císařský dvůr k přestěhování do Olomouce, kde 

revoluční atmosféra nebyla zdaleka tak 

vyhrocená jako ve Vídni, byť i zdejší studenti do 

značné propadli revolučnímu nadšení. Jakkoliv 

tedy byli relativně klidní obyvatelé Olomouce, 

sám císařský dvůr se postaral o pořádný 

rozruch. K němu došlo 2. prosince. Ráno tohoto 

dne se ve vznešených prostorách 

Arcibiskupského paláce odehrála historická 

událost a radikální změna. Další popis ale 

svěřme dobovému tisku: „Z rána dne 2. prosince 

r. 1848, pevnost Olomoucká, obyčejně klidná, 

přioděla se zvláštní tvářnosti; po ulicích panoval 

neobyčejný ruch, a zrak a pozornost všech obráceny 

byly k rezidenci císařské, kam ze všech stran sjížděli 

se členové císařské rodiny, jakož i veškeré dvořanstvo, 

pak ministři a jiní vysocí hodnostáři civilní i 

vojenští, byvše na osmou hodinu ranní ke dvoru 

obesláni. Císař Ferdinand usednuv na místo 

připravené, vytáhl spis a četl: „Důležité příčiny 

přiměly nás k neodvolatelnému rozhodnutí, vzdáti se 

koruny císařské a to ve prospěch našeho milovaného 

synovce, pana arciknížete Františka Josefa, jehož jsme 

za plnoletého byli prohlásili…” A ještě několik slov 

samotného Ferdinanda I.: „… po zralé úvaze a s  
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přesvědčením o nevyhnutelné nutnosti tohoto 
kroku (velké a rozsáhlé proměny naší státní formy) jsme 
dospěli k rozhodnutí slavnostně se zříci rakouské 
císařské koruny… Kéž Vám Všemohoucí opět vrátí 
vnitřní klid, dovede pomýlené k povinnostem a 
oklamané k pravému poznání…“ Císařem se stal 
rozhodnější a mnohem méně tolerantní, 
nekompromisní mladík František Josef. Jeho strýc 

Ferdinand si po abdikaci zapsal do deníku: „Na to 
jsme se já i moje žena zúčastnili mše svaté v kapli 
arcibiskupské residence. Pak jsme si s mou milou ženou 
sbalili naše věci…“ Někdejší císař se následně 
odstěhoval do Prahy, kde s manželkou žil docela 
spokojeným životem na Hradčanech. Věnoval se 
své oblíbené botanice i společenskému životu a 
užíval si přízně Pražanů. Tíhu a odpovědnost 
moci už nesl mladý císař. 

V následujících desítkách let císař 
František Josef I. navštívil Olomouc mnohokrát. 
Pro jednání s pruským králem Fridrichem 
Vilémem IV a carem Mikulášem I. zde uzavřel 
takzvané olomoucké punktace, s pruským 
panovníkem se zde sešel ještě několikrát. Jakožto 
milovník armády opakovaně navštěvoval 
především olomouckou pevnost a sledoval 
vojenská cvičení. Podporoval rozvoj vzdělání, 
když osobně finančně podpořil jak vznik velké 
německé chlapecké měšťanské školy, dnešního 
Komenia, tak i zrod českého Slovanského 
gymnázia. František Josef I., pověstný svou 
„sloní“ pamětí, si ovšem dobře pamatoval i 
jakékoliv nepříjemné události. A univerzita, která 
v Olomouci roku 1848 symbolizovala tu 
nejradikálnější část společnosti, mu v paměti 
utkvěla s výrazně negativním znaménkem. Není 
tedy nijak překvapivé, když roku 1860 podepsal 
dekret o zrušení univerzity, z níž zůstala nadále v 
provozu jen univerzitní knihovna, medicínské 
učiliště a teologická fakulta. Je velmi 
pravděpodobné, že k tomuto rozhodnutí císaře 
inspirovala nepříjemná vzpomínka na radikální 
olomoucké studenty, kteří dávali najevo sympatie 
k revoluci. Prestiži města tímto krokem císař 

nepochybně ublížil. Marně se pak Olomoučané 
snažili o plnou obnovu univerzity v roce 1919 po 
vzniku Československa, nový stát dal tehdy 
přednost Brnu, kde vznikla Masarykova 
univerzita. Olomoucké akademické vysoké učené 
bylo v plném rozsahu obnoveno teprve po druhé 
světové válce v roce 1946. Nicméně olomoučtí 
měšťané měli k císaři vztah veskrze pozitivní a 
pravidelně si s notnou dávkou hrdosti 
připomínali, že právě zde nastoupil panovník, 
symbolizující více než polovinu 19. století, na 
trůn. Ostatně, nadstandardní vazby mezi 

 

Olomoucí a císařem považoval za nevítaný 
přežitek i prezident Tomáš Garrigue Masaryk, 
když v roce 1921 Olomouc 
navštívil. „Vzpomínám jen toho, že zde císař, jenž 
je spoluviníkem hrozné světové války, započal své 
neblahé panování, dnes však jsme svobodni a je teď 
na nás, abychom politicky a mravně vynikli nad 
minulost,“ prohlásil tehdy Masaryk. Bez ohledu 

na TGM, Olomouc na císaře snad nezapomněla 
ani dnes. 

x x x 

Za redakci Hlasu Moravy – Bohumila 
Jandourková:  

Císař František Josef I. byl výrazným 
panovníkem. Už jenom když se ve své době 
postavil církvi a odejmul jí část nemovitého 
majetku ve prospěch společnosti (chorobince 
ap.), ale i pro potřeby samotného státu. Z 
pozdějšího pohledu na to lze mít kritický názor 
z mnoha úhlů. Ale odvahu a sociální cítění císaři 
Františku Josefovi I. upřít nemůžeme. 

Názor prezidenta T.G. Masaryka dnes 
také můžeme podrobit kritickému pohledu. 
Československo muselo svůj vznik a existenci 
obhajovat i před vlastními občany. Soustátí 
Rakouska-Uherska, především jeho rakouská 
část, bylo na svou dobu moderní a sociální. 
Kritika Rakouska-Uherska za 1. republiky 
zdaleka nebyla objektivní a ještě i dnes velmi 
silně ovlivňuje názory našich občanů. Tím 
netvrdím, že Rakousko-Uhersko nemělo své 
problémy. Ty má nakonec čas od času každý 
stát i mocnost. Pokusit se o skutečně objektivní 
pohled na I. světovou válku ani dnes není pro 
historiky jednoduché. Mnohé dnešní státy – 
tehdejší aktéři, by se ještě i dnes mohly cítit 
dotčeny. 
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EXISTUJE ZEMĚ MORAVA? EXISTUJE ZEMĚ ČECHY? A TÍM I HRANICE 

MEZI NIMI? 
Bohumila Jandourková, 6. prosince 2021 

 

 
Samozřejmě, že obě tyto země existují. 

Dokonce i naše ústava ve své preambuli o nich 
hovoří. A existují-li země, existují i jejich hranice. 
Byť se třeba v určité době ve správním členění 
státu, z nějakého – podle mého soudu – velmi 
podezřelého důvodu, nezohlednily a 
nezohledňují. 

Když si zadáme v ´české´ wikipedii heslo 
česko-moravská hranice, hned v první větě se 
dočteme, že česko-moravská hranice je 
historickou (reliktní), v aktuální správní praxi 
neužívanou hranicí mezi historickými zeměmi 
Čechy a Morava. 
Naše wikipedie je skutečně jen ´česká´. V tom 
špatném slova smyslu. Pročesky šovinistická a ve 
své podstatě protimoravská. O tom se moravští 
patrioti přesvědčili už mnohokrát a 
přesvědčujeme se o tom opakovaně. 

Pokud tedy podle ústavy země Čechy a 
Morava existují, je přece nesmyslné, protože 
nadbytečné, o hranici mezi nimi psát, že je 
historická. Je přece tím pádem i současná! A stejně 
tak není potřeba psát, že se jedná o historické 
země. Samozřejmě jsou historické, ale zároveň i 
současné! A už vůbec nelze souhlasit s výrazem 
uvedeným v závorce, že hranice je reliktní !!! 
Vždyť slovo relikt znamená obecně pozůstatek, 
otisk, stopu již zmizelého, odstraněného, 
přemístěného. Z počátku textu snad lze jen 
souhlasit s tím, že v aktuální správní praxi je 
neužívanou hranicí. Proč není užívaná není tak  

 

těžké pochopit. Je to součást letité snahy mocenské 
pražské kliky o etnocidu Moravanů, snahy 
procházející všemi režimy už od vzniku 
Československa. A sahající svými kořeny až k 
českému národnímu obrození, které svou 
agresivitou zničilo současně probíhající umírněné 
národní obrození moravské. 

Význam a samotná existence česko-
moravské hranice jsou co nejvíce pražskou (českou) 
centristickou politickou mocí upozaďovány až k 
 

popírání, i když hranici tvoří sama příroda a obě 
země obývají od počátků naší státnosti jiná etnika – 
Češi v Čechách a Moravané na Moravě. Která, jak je 
u rozdílných etnik přirozené, také připutovaly 
odjinud. Do Čech ze severu či severozápadu, na 
Moravu z jihu podle toku Dunaje a Moravy. 

A tak můžeme dát zcela za pravdu 
wikipedii jen v charakteristice hranice: „Její průběh 
sleduje hlavní evropské rozvodí mezi úmořím 
Severního moře (povodí Labe) a úmořím Černého 
moře (povodí Moravy, resp. Dunaje) a má tak 
nápadný fyzicko-geografický základ.“ 

 

 

 
22. PŘEDPOKLADY HRADU (22. část z knihy Lubomíra Kubíka 

Těšínský konflikt) 
 

V průběhu listopadu došlo k novému rozložení 

sil v Rusku. Roztříštěné zbytky 

monarchistických a republikánských armád 

vyklidily prostor západního Ruska, kde se 

Rudá armáda začínala střetávat s Poláky, a 

ustoupily na jižní Ukrajinu, kde se spojily s 

tamními nacionalisty. S moderní výzbrojí, 

kterou na Krymu a do Oděsy dopravily britské 

a francouzské lodě, se pod velením Děnikina a 

Wrangela chystaly k tažení do střední Rusi na 
Moskvu. V uralském rajonu se připravoval 
Kolčak, na západě se formovaly polské sbory. 
Všechny příznaky nasvědčovaly, že rozhodnutí o 
budoucím režimu a státním uspořádání v Rusku 
padne v nejbližším období, snad už k Novému 
roku. 
 K takovému rozhodnutí skutečně došlo. 

Už v lednu byl Děnikin poražen a pozůstatky  

http://hlasmoravy.eu/2021/12/06/existuje-zeme-morava-existuje-zeme-cechy-tim-hranice-nimi/
http://hlasmoravy.eu/2021/12/06/existuje-zeme-morava-existuje-zeme-cechy-tim-hranice-nimi/
http://hlasmoravy.eu/2022/01/06/22-predpoklady-hradu-22-cast-knihy-lubomira-kubika-tesinsky-konflikt/
http://hlasmoravy.eu/2022/01/06/22-predpoklady-hradu-22-cast-knihy-lubomira-kubika-tesinsky-konflikt/
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jeho armády vrženy na Krym. Kolčak se stáhl za 
Ural, odkud pro něho nebylo návratu, a proti 
Polákům vystoupily nové oddíly bolševiků, 
stažené ze zhroucených front s bělogvardějci. 
Polsko bylo nuceno znovu mobilizovat, a 
vyčerpávalo se tak z posledních rezerv přes 
vytrvalou zbrojní pomoc Dohody. 
Masaryk oproti mnohým západním politikům, 
kteří vkládali přehnané naděje v destabilizované 
Polsko, jmenovitě Pilsudského, i v monarchisty 
a republikány v Rusku, v jejichž čele stáli 
nezdravě ctižádostiví vojevůdci neschopní se 
sjednotit, takový vývoj už od podzimu předvídal 
a všemožně hleděl být připraven na čas, až k 
tomu skutečně dojde. Znal Rusko příliš dobře, 
než aby ho něco v jeho vnitřním dění překvapilo. 
Když se až do Prahy dostaly zprávy o porážce 
protibolševického odporu, svolal k poradě 
Tusara, Klofáče i Beneše, jenž na krátkou dobu 
prodléval v Praze, aby se s nimi poradil o dalším 
postupu. Tehdy už vešly ve známost názory 
Manevillovy komise z Těšínska, jakož i hlášení o 
napjatých poměrech, jež by bez přítomnosti 
dohodových vojsk bezpochyby už dávno 
vyústily v otevřený konflikt. Masaryk nejprve 
posoudil vývoj událostí na východě a uzavřel: – 
Nabízí se samovolná otázka, zda Poláci vydrží 
odolávat bolševické armádě, když se s ní dostali 
do střetnutí. Myslím si, že nemusíme být nadáni 
jasnozřivostí proroků, když odpovíme, že ne. 
Následuje další otázka: kdy k tomu dojde. Tady 
je odpověď o něco složitější, ale v průběhu 
jednoho roku určitě. A nyní zbývá poslední 
otázka: k jakým důsledkům to povede, pokud 
Rusové frontu prolomí a nic se jim nepostaví do 
cesty s výjimkou demoralizovaných Pilsudského 
legií? Známe situaci v Německu, výmluvné jsou 
i události loňského roku z Bavorska a Saska. 
Víme, co dokázali bolševici v Maďarsku. – 
Tři přizvaní politici pozorně naslouchají. Je jim 
od počátku jasné, co má prezident na mysli. 
Vojenský potenciál republiky od konce 
předchozího roku výrazně vzrostl. Velká část 
vojska se vrátila nejen z Itálie, ale i z Francie, 
takže s výjimkou ruských legií se dá uvažovat o 
případném nasazení bojeschopnějších jednotek, 
než tomu bylo dřív. 24. prosince 1919 mohl 
Masaryk vydat rozkaz o sjednocení domácí a 
zahraniční armády. Premiér a ministři 
nepochybují, že v případě nezdaru Polska na 
východě nebudou velmoci nečinně přihlížet, jak 
se bolševická ruská armáda valí do Evropy, a 
začnou naléhat, aby Polsko některý z 
nástupnických států podpořil, nebo dokonce 
převzal zatím nedeklarovaný obranný závazek. 

 

Strategicky nejvýhodnější, hospodářsky 
nejstabilnější, a proto způsobilé, by k tomu bylo 
jedině Československo. Poměry s Maďarskem 
už byly uspořádány ve prospěch republiky a 
hranice vytyčena tak daleko k jihu, kde s ní 
nepočítal ani největší optimista. Dalo se 
předpokládat, že i s Těšínskem vyjdou velmoci 
Československu vstříc, pokud se budou jeho 
vojenských služeb dožadovat. Polsko se oproti 
němu zanedlouho může ocitnout v natolik 
svízelném postavení, že vládě ve Varšavě 
nezbude než se přizpůsobit pokynům z Paříže. 
Nejzávažnějším činitelem, který měl vbrzku vše 
rozhodnout byl čas, a muži na Hradčanech byli 
rozhodnutí trpělivě vyčkávat jeho 
nesmlouvavý ortel. 
 Jako s posledním se prezident radil s 
Klofáčem. Nebyla to jen pouhá náhoda, že ho 
zdržel. Oba víc, než kdokoli jiný v jejich 
postavení znají cenu lidského života, neboť 
právě do jejich rodin zasáhly válečné události 
zvlášť tragicky. Masarykův starší syn Herbert 
zemřel jako dobrovolník v lazaretu již v roce 
1915, Klofáčův osmnáctiletý syn o rok později. 
Samotný Klofáč byl vystaven rakouské 
perzekuci, uvězněn za velezradu a odsouzen k 
smrti. Tak jako i řadu jiných českých politiků ho 
zachránila amnestie posledního Habsburka. 
Prezident i ministr obrany jsou rozhodnutí 
všemožně předejít dalšímu krvavému 
konfliktu, který by si vyžádal zbytečné oběti. 
– Můžeme doufat, že jedině bolševici přivedou 
Poláky k rozumu – hodnotil Masaryk vývoj 
budoucích událostí – a přisednou s námi k 
jednacímu stolu dřív, než k tomu budou 
přinuceni Leninem. – Obávám se, že Pilsudski 
postrádá reálný odhad situace – poukázal 
Klofáč na choulostivý bod polské politiky – 
jinak by už vyvodil závěry z lednových událostí 
minulého roku a něco z jeho postoje by se nutně 
odrazilo v jednání polských zmocněnců v Paříži 
s Benešem. – 
– Myslíte, že Pilsudski spoléhá ještě na něco 
jiného než na sebe? – 
– Ano, myslím si to – přitakal ministr obrany – 
jako ostatně každý věřící katolík v Polsku. 
Spoléhá totiž na zázrak.  
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KONFERENCE MORAVA1918 
 
Organizační výbor Akademických konferencí  
MORAVA1918 

 
 
Vážení přátelé, 

zveme Vás na mimořádnou (mimoročníkovou) akademickou konferenci 
“MORAVA 1918”. Tématem přednášek bude problematika Sčítání lidu 2021. Jak již dříve 
upozorňovali organizátoři konferencí z iniciativy M 1918 a Moravského kulatého stolu, 
čekalo se na zveřejnění výsledků Sčítání od Českého statistického úřadu. Teprve pak bylo 
možno jednat o termínu mimořádné Konference. Částečné výsledky byly oznámeny v 
dopoledních hodinách 13.1.2022. Na společném jednání zástupců iniciativy M 1918, MKS 
za spolupráce s pracovníkem Moravského zemského muzea v Brně byl dohodnut termín 

konání v pořadí páté Konference “MORAVA 1918” na sobotu 2. dubna 2022  v 

prostorách Moravského zemského muzea. Účast v přednáškovém sále je otevřená všem 
zájemcům a je bezplatná. Organizátoři budou však vyžadovat dodržování aktuálních 
zdravotních opatření. 
               Pozván bude zástupce ČSÚ, aby okomentoval hrubé výkyvy předchozích censů, 
jež zřejmě nemohou být způsobeny demografickými činiteli, nýbrž metodikou sběru dat 
a jejich zpracováním. Pozváni budou také zástupci parlamentních stran a to jak ze 
současné vládní koalice, tak z opozice. Důležité místo v programu budou mít i odborníci 
relevantních vědeckých disciplín. Samozřejmostí bude také poskytnutí prostoru pro 
vyjádření zástupců promoravských politických stran a občanských spolků. 
                Předem děkujeme za sdílení této pozvánky. Záměrem je seznámit s 
problematikou toho, co nás všechny zájmem spojuje, co nejširší veřejnost. Časový 
harmonogram a seznam přednášejících bude zveřejněn nejpozději dva týdny před 
konáním Konference. 
 

MISSA PASTORALIS IN C NEBOLI 

MORAVSKÁ MŠA VÁNOČNÍ 
Jaroslav Vrtěl, 22. prosince 2021 

 

Když psal Jakub Ryba svoji Českou mši 

vánoční, ta moravská již zněla 40 let v kostelích. 
Dne 2. ledna roku 1718 se v Dřevohosticích u Přerova 
narodil do rodiny Johanna Schreiera a Elisabeth 
Tělepové syn Josef. Pokřtěný byl jako první z celkem 
pěti dětí, z nichž tři zemřely do několika let, dospělosti 
se dožil pouze syn Josef spolu s Elisabeth, jednou z 
dvojčat. 
Dne 13. června 1740 si Josef Schreier, v té době již 
dřevohostický rektor, vzal v Bílovicích blízko 
Uherského Hradiště za ženu Annu, dceru zesnulého 
Mikuláše Bureše a taktéž rektora. Měli spolu dvanáct 
dětí, z nichž některé brzy po porodu, nebo o něco 
později, zemřely. 
Josef Schreier zkomponoval mezi lety 1755-60 několik 
operet v hanáckém nářečí, mimo jiné i Missa pastoralis 
in C neboli Moravskou mši vánoční. Ta se rychle vžila 
a hrála se po celé Moravě, ale i za hranicemi 
markrabství. Po roce 1760 se záznamy z farní matriky 
o Josefu Schreierovi odmlčely a je pravděpodobné, že 

operet v hanáckém nářečí, mimo jiné i Missa 
pastoralis in C neboli Moravskou mši 
vánoční. Ta se rychle vžila a hrála se po celé 
Moravě, ale i za hranicemi markrabství. Po 
roce 1760 se záznamy z farní matriky o 
Josefu Schreierovi odmlčely a je  
 

http://hlasmoravy.eu/2021/12/22/missa-pastoralis-in-c-neboli-moravska-msa-vanocni/
http://hlasmoravy.eu/2021/12/22/missa-pastoralis-in-c-neboli-moravska-msa-vanocni/


Hlas Moravy č. 128 

Strana č. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pravděpodobné, že v té době přesídlil do Horních 
Uher. O řadu let později ale prameny zaznamenávají 
Josefův pobyt ve službách hraběte Rottala z 
Holešova. Kde přesně nakonec Josef zemřel, je stále 
záhadou. Jeho vánoční mše byla složena kolem roku 
1755, tedy o zhruba 40 let dříve než známá 

Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Ale i když tyto 
pastorální mše vznikly v různém čase a prostředí, 
jedno mají společné: obě jsou radostnou oslavou 
narození Ježíše Krista. 
 
Pramen: facebook 

 

 

 

 

 

MORAVSKÝ ZNAK A VLAJKA  doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. – 

1.část 

 
 

MORAVSKÝ ZNAK 

Moravský znak je tvořen modrým štítem, na němž 

je umístěna šachovaná orlice se zlatou zbrojí 

korunovaná zlatou heraldickou korunou. V 

případě moravského znaku se v historii používaly 

dvě barevné varianty šachování orlice. Původní, 

pocházející z poloviny 13. století, je 

stříbrnočervené a bylo poprvé užito za markraběte 

Přemysla III. (markrabí 1247-1278, od 1253 jako 

Přemysl Otakar II. i český král). Nejstarší barevné 

vyobrazení je v městském hradě Gozzoburg v 

Kremži a vzniklo před rokem 1267. Šlo o původní 

znak zeměpána – moravského markrabího, který 

však byl postupně chápán jako znak země. 

Ve znacích panovníků se velmi často vyskytuje 

orel-orlice či lev, což symbolicky vyjadřovalo 

vnímání lva jako krále zvířat a orla jako krále 

ptactva. Přičemž v rámci Svaté říše římské byl orel 

či orlice heraldickým symbolem hlásícím se ke 

znaku římského císaře. V našem heraldickém 

názvosloví se užívá pojmu orel pro dvouhlavého 

orla a orlice pro jednohlavou variantu této zvířecí 

heraldické figury, byť nikoliv důsledně. 

Směna české a moravské erbovní figury  

Markrabí Přemysl III. (jako český král Přemysl II. 

Otakar) je původcem vzniku moravského znaku se 

stříbrnočerveně šachovanou orlicí. Ještě za života 

svého otce českého krále Václava I. užíval jako 

moravský markrabí znak s dvouocasým lvem 

stejně jako jeho předchůdci markrabí Vladislav I., 

Vladislav II., Přemysl II. Zatímco jeho otec Václav 

I. i děda Přemysl I. jako čeští králové užívali ve 

znaku plamennou orlici. 

 

Poprvé je lev jako symbol moravského markrabího  

doložen v pečeti Vladislava I. Jindřicha na listině z 

31. 12. 1213. Vladislav I. Jindřich si zřejmě coby 

moravský markrabě pro odlišení od svého bratra 

vládnoucího v Čechách pod znakem orlice zvolil 

druhé heraldické zvíře symbolizující panování – 

lva. Na pečeti z roku 1213 není patrné, zda má lev 

dva ocasy, ale má je mít na falzu Vladislavovy 

pečetě pravé nedokončené a nedatované listiny 

pro johanity sepsané krátce po roku 1208 

opatřenou falzem jeho jednostranné okrouhlé 

jezdecké pečeti o průměru 71 mm s opisem 

HEINRICVS MARHIO MORAVS, přičemž na štítu 

je jezdec na koni vpravo cválající, v pravici drží 

praporec a v levici štít dole zašpičatělý s 

dvouocasým lvem. Byť jde o dobové falzum, lze 

předpokládat, že odpovídá skutečně užívané 

jezdecké pečeti markraběte. Původním symbolem 

českého krále tedy byla plamenná orlice a 

moravského markraběte dvouocasý lev. 

Nejmladší syn krále Přemysla I. Otakara markrabí 

Přemysl II., který panoval 1228-39, původně také 

užíval pečeť se lvem. Po svém sňatku před 25. 9. 

1232 s Margaretou, dcerou vévody meranského 

Oty I. z rodu Andechsů, však začal od roku 1233 

až do své smrti užívat ve své markraběcí pečeti 

orlici odkazující na manželčin rod vysoké říšské 

šlechty a případné dědické nároky. Meranští 

vévodové měli v erbu modré pole se stříbrnou 

orlicí, je pravděpodobné, že takové byly i tinktury 

moravského znaku markrabího Přemysla II. 

Markrabí Vladislav III. (vládl 1246-47, nejstarší 

syn krále Václava I.) nebyl s meranskými vévody  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Docent
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doktor_pr%C3%A1v
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ph.D.
https://www.zdenekkoudelka.cz/show.php?id=upload/articles/384.jpg&width=393&height=480
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Moravia.svg
https://dalsimoravak.wordpress.com/2012/01/19/pocatky-erbu-moravy/
https://dalsimoravak.wordpress.com/2012/01/19/pocatky-erbu-moravy/
https://dalsimoravak.wordpress.com/2012/01/19/pocatky-erbu-moravy/
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příbuzný. Dědické nároky si činit nemohl, protože 

Moravu nezískal dědictvím po strýci Přemyslu II., 

ale roku 1246 od svého otce českého krále Václava 

I. Neměl tedy žádný motiv užívat meranskou 

zvířecí figuru ve svém erbu a vrátil se od orlice k 

dvouocasému lvu jako symbolu moravského 

markraběte na svých pečetích. 

Dvouocasého lva užíval na pečetích i jeho bratr 

moravský markrabí Přemysl III. Když nastoupil 

vládu v Čechách jako král Přemysl Otakar II. po 

smrti svého otce 1253 byl již významným 

evropským politikem a kromě Moravského 

markrabství byl i rakouským a štýrským vévodou. 

Nadále užíval již s ním pevně spojený znak 

dvouocasého lva i jako český král a nepřevzal 

plamennou orlici svých předchůdců na pražském 

trůně. Tím se však vytvořila nutnost nové 

heraldické reprezentace jeho osoby jako 

moravského markrabího. K tomu začala sloužit 

stříbrná orlice na modrém poli, která se již objevila 

i na pečetích jeho strýce a předchůdce na 

markraběcím stolci Přemysla II., tedy erb původně 

meranských vévodů, kteří však již vymřeli 1248 a 

vévodství zaniklo. Na přenos dvouocasého lva z 

moravského na český znak poukázal Jiří L. Bílý a 

anonym Další Moravák. 

Červené šachování orlice  

Původně bylo stříbrnočervené šachování 

moravské orlice odvozováno od znaku 

Chorvatska s tím, že původní Moravané přišli z 

Chorvatska, což uvedl jako první Bartoloměj 

Paprocký v Zrcadle slavného Markrabství 

moravského a převzal i Tomáš Pešina z 

Čechorodu. Ovšem příchod slovanského 

obyvatelstva na Moravu se uskutečnil v hluboce 

předheraldickém období, kdy erby neexistovaly. 

Šlo tedy o smyšlenku, byť spojitost moravského a 

chorvatského znaku je reálná, ale z jiného důvodu. 

Červené šachování přibylo do moravského erbu 

jako heraldické přihlášení se k nároku Přemysla 

Otakara II. na dědictví po vévodovi korutanském 

a kraňském Oldřichu ze Sponheimu. 

Pravděpodobné je, že šachování pocházející z erbu 

Sponheimů přibylo do moravské orlice roku 1268, 

kdy byla v Poděbradech uzavřena dědická 

smlouva a Oldřich ze Sponheimu odkázal 

Korutany i Kraňsko Přemyslu Otakarovi. Na 

dědictví si však činil nárok i uherský královský 

rod Arpádovců, který proto šachování umístil do 

 

znaku Chorvatského království. Toto šachování 

bylo umístěno i v erbu Kraňska jako 

stříbrnočervené šachování půlměsíce umístěného 

na kraňské orlici. To, že Přemysl Otakar své 

nároky promítl do moravského erbu plyne z toho, 

že jeho erby českého krále i rakouského vévody 

měly červené pole a tedy změna stříbrného lva 

nebo babenberského břevna na stříbrnočervené 

šachování by vedla k rozplynutí heraldické figury 

v červeném štítě. Modré pole moravského erbu 

naopak tomuto doplňku vyhovovalo. Šachování 

v erbu Sponheimů bylo mluvícím znamením, 

neboť symbolizuje zdivo a odkazuje, že jde o lidi 

ze zděných domů (staroněmecky se zdivo řeklo 

ga-span). 

Je zřejmé, že určující pro vznik současného znaku 

Moravy byl moravský markrabí a český král 

Přemysl Otakar II. Přičemž vyšel ze dvou znaků 

německých rodů - meranské větve Andechsů a 

Sponheimů. Z tohoto pohledu je tvrzení o bílo-

červeno-modrých barvách Moravy jako barvách 

slovanských, zatímco žlutočervené jsou 

označovány za barvy německé, historicky 

nepravdivé. 

Koruna v moravském erbu  

Až do získání titulu českého krále užíval Přemysl 

III. (Přemysl II. Otakar) jako markrabí lva 

nekorunovaného, po nastoupení vlády v 

Království českém 1253 lva korunovaného. To 

dokazuje markraběcí lev bez koruny v pečetním 

typáři konšelů a rychtáře markrabského města 

Brna z roku 1247 a korunovaný lev v typáři 

markrabského města Jihlavy z roku 1258. Později 

byla již moravská orlice opatřena korunou, když 

symbolizovala markrabata, kteří byli zároveň 

českými králi. Za vlády moravských 

Lucemburků, kteří nebyli českými králi, byla 

orlice opět nekorunovaná (erb moravského 

markrabího Jana Jindřicha na hradě Laufu z roku 

1361). Ovšem později se stala heraldická koruna 

pevnou součástí moravského znaku bez vazby na 

královskou hodnost osoby markraběte. 

Polepšení moravského erbu na zlatočervené 

šachování 

Na základě moravského erbovního listu císaře 

Svaté říše římské Fridricha III. ze 7. 12. 1462 jako 

vděčnost za moravskou vojenskou pomoc za 

panování moravského markraběte Jiřího z  
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z Kunštátu a Poděbrad bylo šachování moravské 

orlice na žádost moravského hejtmana Jindřicha z 

Lipé a moravských stavů změněno ze stříbrného 

na zlaté. Moravský heraldik František Pícha 

původně považoval erbovní listinu za 

neproveditelnou, a tedy zmatečnou od samého 

počátku. Poukazoval na to, že rozhodnutí císaře, 

které vyhovělo latinské žádosti Jindřicha z Lipé, 

uvádí zřejmě díky chatrným znalostem toho, kdo 

latinský text žádosti Jindřichovi napsal, změnu 

stříbrné barvy na „…in glaucum aut aureum 

transmutamus“. Přičemž glaucum překládá Pícha 

jako modrá. Tím je dle Píchy výsledný latinský text 

heraldicky neproveditelný, pokud byla skutečně 

uvedena modrá. Pícha z toho původně vyvozoval, 

že pro údajnou zmatečnost byla listina uložena do 

zemského archivu a nebyla zařazena do zemského 

zřízení a fakticky bylo užíváno původní 

stříbrnočervené šachování orlice. 

Při výkladu latinských slov je nutné přihlédnout 

k jednotlivým historickým obdobím. V daném 

případě je správné určit výklad slova glaucum 

v rámci středověké latiny ve středoevropském 

prostoru. Ve středověké latině vyjadřuje slovo 

glaucum modrou, jak přeložil Pícha, ale i žlutou a 

dále sivou a modrozelenou. To, že glaucum bylo 

v heraldických textech vnímáno jako zlatá (žlutá) 

dokazuje to, že je takto označeno zlaté pole štítu 

znaku Svaté říše římské jako součást erbu Českého 

Brodu ve znakovém privilegiu Zikmunda 

Lucemburského z roku 1437. Na obrazovém 

vyhotovení moravského erbu v listině Fridricha 

III. je vyobrazeno zlatočervené šachování. Vždy 

také bylo privilegium chápáno jako šachování 

zlatočervené a ne jiné. Lze tedy konstatovat, že 

Fridrich III. ve svém znakovém privilegiu uvedl, 

že původní stříbrnou: “…měníme ve žlutou nebo-

li zlatou.“. 

Není zachováno žádné stanovisko Jiřího 

z Kunštátu a Poděbrad jako českého krále a 

moravského markrabího k privilegiu, ovšem 

předkladatel žádosti Jindřich z Lipé byl nejen 

moravský hejtman, ale i dědičný český zemský 

maršálek a králův zeť (manžel Jiřího dcery 

Barbory). Navíc bylo privilegium vydáno císařem 

Fridrichem v době, kdy s ním jednal i král a 

markrabí Jiří. Konkrétně bylo vydáno 

v rakouském Korneuburgu 7. 12. 1462, když se Jiří 

v tomtéž městě zdržoval prokazatelně osobně 5 

dní před vydáním listiny. Je tedy pravděpodobné, 

že Jindřich z Lipé postupoval s vědomím krále a 

markrabího Jiřího. Císař Fridrich takto nepostupoval 

v případě udělení erbu v rámci českých zemí 

ojediněle. Rovněž polepšil znak Starého Města 

pražského změnou stříbrných městských zdí na zlaté 

privilegiem z roku 1475. 

Z titulu českého krále a moravského markrabího, 

který fakticky ovládal Moravu, potvrdil Fridrichovo 

privilegium Matyáš Korvín roku 1479.Fridrichovo 

privilegium o šachování moravské orlice bylo 

potvrzeno císařem, českým králem a moravským 

markrabětem Ferdinandem II. dne 26. 6. 1628. Přitom 

však na jím vydaném Obnoveném zřízení zemském 

pro Moravu je užita stříbrnočerveně šachovaná 

orlice. 

Dále bylo potvrzeno císařem, králem a markrabětem 

Františkem I. 23. 12. 1807.Paušální potvrzení 

zemských privilegií udělených či potvrzených 

Ferdinandem II. bylo stvrzeno i při české královské 

korunovaci Karla VI. roku 1713, což plyne z popisu 

jeho korunovačního ceremoniálu. Potvrzení 

předchozích privilegií byla korunovační zvyklost a 

lze ji tedy předpokládat i u dalších korunovací a 

holdování moravských stavů novému panovníkovi. 

Ovšem všichni tito panovníci stanovili ve svém 

velkém či středním panovnickém znaku, že se užívá 

znak Moravy se stříbrnočerveným šachováním – 

např. František I. dekretem dvorské kanceláře z 6. 8. 

1806. 

Později přišel František Pícha s vysvětlením, že cílem 

žádosti moravských stavů nebylo změnit (polepšit 

užitím cennějšího kovu) znak moravského 

markrabího, ale získat pro sebe jako korporativní 

právnickou osobu nový znak moravských stavů 

odlišný od znaku markrabího. Nešlo tedy o 

polepšení stávajícího moravského znaku markrabího 

užitím cennějšího kovu - zlata, ale o vytvoření 

nového znaku pro jinou právnickou osobu – zemské 

stavy. Pícha to potvrzuje i tím, že za stejnou 

vojenskou pomoc změnil císař a vévoda kraňský 

Fridrich na žádost kraňských stavů šachování 

půlměsíce v kraňském znaku, ze stříbrnočerveného 

na zlatočervené, listinou z 12. 1. 1463, přičemž sám 

jako vévoda kraňský i jeho nástupci na vévodském 

stolci užívali původní šachování. Teprve až v 19. 

století byl na žádost kraňských zemských orgánů 

výslovně barevně upraven i znak země a 

vévody. Šachování v kraňském znaku mělo stejně 

jako šachování moravské orlice společný původ ve 

znaku Sponheimů. Zda si však toho byl císař Fridrich 

III. vědom a proto učinil stejnou změnu barev v obou 

znacích, nelze ověřit. …….POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ 
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