
Historické předpoklady 

státoprávního postavení Moravy

Ponechme stranou nesporný význam a postavení Moravy, prvního stát
ního útvaru na našem území, který teprve r. 906 podlehl kombinovanému 
náporu německých a maďarských sil.
Po svém připojení k českému státu (r. 955) byla Morava ovládána jedním 
panovníkem a Cechy i Morava byly obývány slovanským lidem, z něhož 
vznikal jeden národ. Ale přece nebyl z Cech a z Moravy vytvořen jeden 
správní celek. Silná tradice vlastní zvláštní správy, tradice starší, než byl 
sám český stát, a patrimonijní názor na tento stát způsobily, že se hned 
od roku 1017 vyhranil územní dualismus český a moravský: při společné 
státní moci stály vedle sebe zvláštní správní jednotka pro Cechy a zvlášt
ní pro Moravu; tak byly položeny základy pro vývoj země České a pro 
vývoj země Moravské.
Potřeba zaopatřit vedlejší linie Přemyslovců vedla na Moravě v druhé 
polovici 11. století ke zřízení údělu brněnského, olomouckého a znojem
ského, které se časem různě spojovaly a dělily. Nižšími správními jed
notkami bylo v 11. až 13. století osm hradských obvodů, z nichž se vy
vinulo několik administrativních a soudních středisek. Tato střediska se 
po složitém vývoji koncentrovala roku 1348 ve dvou ohniscích zemské 
správy v Brně a v Olomouci a roku 1642 byla správa soustředěna v Brně. 
Zvláštní správní území moravské v ničem neohrožovalo jednotu českého 
státu. To zůstalo vyhrazeno teprve vášnivým sporům o trůn mezi Pře
myslovci a německé zlobě, které vynesly Moravě roku 1182 postavení 
markrabství. Tehdejší údělný kníže moravský Konrád Ota byl však roku 
1186 přinucen, aby uznal příslušnost Moravy k českému státu, a když 
se za tři léta později stal sám českým knížetem, byly odstraněny i po
slední následky pochybného povýšení Moravy.
Morava zůstala pevným sloupem české politiky a byla mostem, po němž 
poslední Přemyslovci nastoupili cestu za nebývalým zvětšením státního 
území v alpských zemích a v Polsku a Jan Lucemburský k získání Slez
ska. Morava po staletí hraničila s Polskem a vztahy polsko-české byly 
ve středověku nejednou především vztahy polsko-moravskými. Stejně tak 
i moravské sousedství se Slovenskem rozhodovalo o tom, že se těžisko 
moravské vnitřní politiky takřka vysunovalo ven ze země a že na Moravě 
bylo mnohem více pochopení pro to, co se děje na východ od hranic 
českého státu, než tomu bývalo v Cechách. Trvání jednoty Moravy ne
ohrozila skutečnost, že Přemysl II. udělil roku 1269 v léno svému levo- 
bočkovi Mikulášovi část Moravy, jejíž jádro tvořilo Opavsko, Krnovsko 
a Hlubčicko.
Ty se však počítaly k Moravě. Teprve když r. 1613 bylo Opavsko po 
pestrých osudech uděleno v lého Karlovi z Lichtenštejna, začalo se po
čítat ke Slezsku. Krnovsko bylo po bitvě bělohorské zkonfiskováno a roku 
1622 bylo rovněž propůjčeno v léno Karlovi z Lichtenštejna. Tak se 
Opavsko i Krnovsko počaly výrazně hlásit ke Slezsku, ale teprve roku 
1659 se definitivně odtrhly od Moravy a připojily se ke Slezsku. Když 
byla roku 1742 největší část Slezska ztracena ve prospěch Pruska, byly 
Opavsko, Krnovsko a Těšínsko spojeny v letech 1783 až 1849 a 1927 až 
1949 s Moravou v zemi Moravskoslezskou a tvořily opět s moravským 
územím jeden správní celek.
Zdůrazňování moravské individuality nebylo českému státu na škodu,

Posílení významu Moravy a Brna v po
době zemského zřízení bych uvítal jako 
uznání toho, čeho Brno již dosáhlo 
v obtížných podmínkách, které podva- 
zovaíy jeho přirozený rozvoj. Nedovedu 
posoudit ekonomické nebo správní 
aspekty obnovy zemského zřízení, 
uvedl bych však několik důvodu vě- 
decko-kulturnich: nezbytnost vědeckého 
a kulturního polycentrísmu v diferenco
vané společností, vyspělé po stránce 
vědecké, technické a kulturní; Brno 
jako důležité vědecké a kulturní cen
trum, jako sídlo rozvinutého a mnoho
stranného vysokého školství (a tedy 
nikoli jen jako „veletržní město*1}; 
v mém oboru: možnost vybudovat zde 
odborné středisko filosofických oborů 
pro Moravu (usilujeme např. o- zřízeni 
pobočky Filosofického ústavu ČSAV 
v Brně); poloha Brna mezi Prahou a 
Bratislavou; zjednodušeni administra
tivní a organizační agendy, která nás 
činí příliš závislými na centrálních úřa
dech; posílení významu dalších kul
turně čilých měst na Moravě. Snad by 
si to Brno zasloužilo i z hlediska toho, 
že se významným způsobem podílelo 
na „dnešním prudkém společenském 
pohybu“. Lubomír Nový

Z hlediska historického byly sne
seny snad všechny podstatné dů
vody ve prospěch zemského zří
zení na Moravě v knížce „Mo
rava v českém státě“, kterou 
vydala Matice Moravská r. 1948, 
ve chvíli, kdy šlo o to, bude-li 
či nebude-li zemské zřízení Mo
ravě zachováno. Na tuto knížku 
tu především upozorňuji, ba na 
ni se přímo odvolávám. Dodat 
možno snad jen dvojí. 1. Faktic
ký vývoj za posledních dvacet 
let ukázal, že myšlenky, které 
autoři této knížky (mezi nimiž 
jsem také já byl) hájili, byly 
zdravé. V praxi se přece samo 
ukázalo nutným poté, kdy zem
ské zřízení bylo rozbito, postup
ně se vrátit k celkům větším a 
dávno před tím, než došlo 
k „dnešnímu prudkému společen
skému pohybu“ uvažovat o ná
vratu k zřízení zemskému. 2. 
Morava, at už ve formě země 
Moravské či Moravskoslezské, 
měla vždy a měla by i dnes vel
ký význam jako vyrovnávací člá
nek mezi vlastními Čechami a 
Slovenskem. Ve chvíli, kdy jde 
o úpravu státoprávních poměrů 
ve státě, neměli bychom se (po 
mém soudu) vzdávat těchto 
možností. Jindřich Sebánek
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