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J sboJrov~;ch soudů pIvní stolice kromě presidenta a vicepresi
denta jmenovala exekutiva v souhlase s nejvyšším soudeln, pre

.. ";ldent a vicepresident sborových soudů I. stolice, jakož i 'soudce 
,. 'borových soudll ll, a III. stolice i jejich presidenti a vicepresi
denti by snad mohli b)'rti jmenováni zvláštnÍ1n k;ollegiem, kde by 
byly zastoupellY sněn)ovna poslanců, senát, exekutiva R nej
vyšší soud stejnou měrou. Návrh by podala exekutiva a před
'eda!1 hy president nebo vicepresident nejvyššího soudu. 

Morava součásti českého státu. 
(Přehled historický.) 

Jan K a p ras. (Dokončení.) 

,~ ~ ] . '\ 1 O r a v a s o Ll Č á stí čes k é h o s t fl t u s t a v o v
s k é 11' o. 

Od smrti Jošta Lucemburského jest Morava skoro stále 
'!Jezprostřední součástí českého státu, který v té době stává se 
,táteml ~tavovským. Jen jednou za válek husitských měla Mo
rava :!Svého zvláštního markrabího v osobě Albrechta Rakou
':kého, zetě krále Siglnunda, který dostal 1423 na Moravu dě
dicné léno. Stalo se to, jednak aby v silné ruce Albrechtově Mo
rava nestala se 'celá husitskou, jednak aby zajištěn byl Albrech
tovi jako zeti Sigmundovu nárok dědičný alespoň na Moravu. 
Proto také odepřel Sigmund, když byl za krále českého přijat, 
z;'tpl"lyAJbrechtovy vrátiti a udělení léna zrušiti. Teprve při na-
toupení! Albrechtoyě na trůn česk)'r investitura pozbyla význa

mu ( ~ ._,ip jsy jsou vráceny. 
Zvláštní státoprávní poměry jsou na Moravě za Matyáše 

i\úrvína a za Matyúše n. Iiabsburského. Matyáši Korvínu byla 
totiž ,Morava spoJu s jin~Tmi vedlejšÍlTli zeměmi ínilluvou 1478 
',}ostoupena jako králi českému. Matyáš nevládl tam také jako 
král uherský, ný-brž jako král český z královské české , moci a 
-rálov~k~Tm i český~i újoeclníky, zvláště českým kancléřem. Byli 
~~hdy krátce vedle sebe dva čeští králové. Smrtí Matyášovou 
~490 spojena Morava pod vládou Vladislavovou s Čechami. 

Z~tl Rudolfa II. zase rlostala se Morava do rukou Matyáše ll. 
. H518) ]ako čekance koruny české, s podotknutím, že nemá tín1 
býti vytržena z právních svazků s českou korunou, nýbrž jak
Tnile rozdělení přestane, vrátí se pod společnou správu. V době 
rozdUné správy nesmí ani Rudolf v Čechách ani Matyá'Š na Mo
ravě udělovati stavům privilegia, kterými by se měnil starý po
IíJ.rlěr obou zemí. Morava byla tehdy odloučena od centrálních 
·.!~řad vl pražsk)'och a měla svou expedici při dvorské kanceláři. 
:Tato zvláštní episoda skončila se po třech letech, když Matyáš 

., 

.) 
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ll. stal se králen1 českým. Tehdy zanikla i zvláštní [noravska~. 
expedice. 

Olomoucké knížectví-biskupství zůstávalo stále ještě zvlášt
nín1 celkem vyloučeným z Moravy. Za válek husitský ch utrpělo 
veliké ztráty, ze kterých se částečně v XVI. století vzpamato
valo. Biskup byl svými statky i osobou z Moravy vyloučen a 
jako korunní vasal králi a koruně české podřízen. S Moravou 
,;pojení trvalo jednak tím, že z biskupstVí platily se berně' do. 
Moravy, jednak že biskup zasedal na moravském zemském 
soudě i sněmu. Spor o knížeCÍ titul se stavy moravskýnli ve
dený rozhodnut ve prospěch biskupův (1588). Ve svém kníže
ctví byl biskup skutečným vládcem, který disponoval manstvÍ
mi, měl vojsko pod svýn1 praporem, vedl správu území, vybíral 
dávky a p. Za povstání českého 1619 dočasně tato moc biskupú 
olomouckých zrušena. 

Na Moravě zcela nezávislÝlni by la knížectv í Opavské a 
Krnovské, která ponenáhlu se klonila ke Slezsku, ai se stala 
jeho součástkou ~ Krnovsko rokem 1506 beze všech námitek. 
Opavsko celým vývojelll XVI. století za prudkého odporu ' ta
Vll, který bránil, aby vývoj ten mohl se již nyní PO\"Jlžovat i za 
skončený, a který přestal teprve v XVII. století. 

K říši německé Morav a neby la v e zvláštním pOlné-fU samo
statném, třebas v některých lenních listecb této doby byla o ni 
zvláštní zmínka. To bylo nepráven1. Morava by la ]\: říši neUle
cké pouze v poměru jako část říše české . Poměr říše ceské 
právě v této době zvolna se lněnil ze závislosti věcného léna y 
léno osobní, a spolu reformami ve správě a ús tavě říše ně.mecké. 
na kterých české země účastny nebyly, a úpadkem lennich po
n1ěrů vůbec se uvolňoval a ses]abova], až začátkem XVII. s to
letí na čas zanikl nadobro. 

Morava byla součástkou českého státu či česb~ korun ,-o 

Pojem ten se po v81kách husitských teprve plně rozyinul. Česká 
koruna znamená stát jako právnickou osobu, nadřadťno LJ králi 
čt stavům. Tím líšil se právě český stát stavovskfr od nemecké
ho ,Orgány české koruny jsou král a stavové vedle sebe, a pro
to také disposice jměním jejím, zvláště územím, mdie se díti 
jen společným jednánÍ111 obou. 

Nicméně jest tento stavovský český stát v mnohém zdášt- " 
ní, neboť každá z jeho zemí má svou vlastní ústavu a společn~:- ch 
pojítek jest na n1ále. Jsou to král a některé orgány jeho. z nichž 
zbyl ze starší doby mincmistr a hejtman německýcll lén. Cl k 
nimž za Perdinanda I. přibyla česká komora a rada nad apela
cemi. Stavy zastupovaly generální sněn1Y. Společnou věci by ly 
obrana státu, m.ezinárodní styky a právo obyvatelské. Z'v láštní 
místo zaujímal v'českélll státě český sněm sám, nebof byl st ráz
cem jeho nedíInosti, volil anebo přijímal krále a pod ·d ivem jeho 
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byly společné orgállY: královská rada, česká kancelář, soud 
dvorský a komornÍ. 

Při tomto neobyčejně mocnén1 postavení českých stavů ve 
státě českém, nebude s podivem, že stavové vedlejších zemí se 
žárlivostí hleděli uhájiti všech sv~'ch práv .. Nešlo to vždy beze 
SPOrtl. Spory ty dotkly se také Moravy. První spor propukl 
rok II 1453 o volbu krále a přenesl se z této věci na poměr stavů 
českých a lnoravských vllbec. V otázce volení Moravané nedo
sáhli v~rsledků žádn)'ch~ a krále volil nebo přijímal jen český 
sněn1 sám (mimo dobu konfederace). za to docílili prohlášení 
stavů českých, že Moravany nepovažují za své lTIany, nýbrž za 
sobě rovné. Jistá kyselost byla také o obsazovaní úřadťl' r. 1527. 
když šlo o potvrzení zásady. aby na úřady vedlejších zemí byli 
dosazováni roctilí Češi. Kyse]ost, která byla rázu spíše theoreti
ckého nežli praktického. poněvadž na Moravu zřídka býval 
úředníkem jmenován Čec!;, za to Moravané veln1i často bývali 

. úředníky zeu1skými v Čechách. _ 
Starý základ státoprávního poměru lnezi Moravou a Ce ... . 

chami obnoven a utvrzen byl kráJenl Jiřín1 z Poděbrad 1464 li
stem, kterým se Sjednocuje markrabství Moravské s králov
ství'm Českýlll, neodvolatelnč k něll1u přivtěluje a kde se usta
novuje, že Morava na příště od korullY české a od moci kráhlv 
nemá býti odlučována. To znamenalo dvojí: jednak obvyklou 
inkorporaci, jaká jest na př. v listech K ar1ových, jednak slib, že 
markrabství n1á býti bezprostřední součástkou českého státu a 
že nemá býti dosazován žádn)'T zvláštní markrabí. Tak tomu 
také jasně na Moravě rozuměli, jak patr"no z prohlášení sněmu 
moravského 1612, »tato země jest titulo tenus toliko lnarkrab
ství, ale sice oud k věčné nerozdílnosti spojený s královstvím 
Českým a tak ilTI1TIediate jest poddána králi českén1u, poněvadž 
markrabí obzvláštního míti nemllže«. 

Spor o vedlejší zemč české mezi korunou uherskou a če
skou, který nastal po smrti Matyáše Korvína a skončil cel~em 
nastoupením Ferdinanda Habsburského úplně ve prospěch če
ské koruny, Moravy prakticky se nedotekl, jen theoreticky b)'T
valo· tvrzeno se strany uherské, že Morava také jest zapsána ke 
koruně uherské; jednati skutečně z moci uherské Jagellonci na ' 
Moravě se lleodvážiJi. 

Je charakteristickým zjevem pro stavovský stát česk)'r , že 
vedlejší země měly v této době svobodnější stavovsk)'r rozyoj, 
hežIi Cechy, kde blízkost dvora a osoby královy v~-voj zdržo
valy a moc stavů obmezovaly. Na Moravě, když zemský hejt
mall po válkách husitských se stal převahou stavovským (Iřed
níkeul. král nel11ě' vůbec žádných úředníků, až si Ferdinand ' J. 
zavedl pro finance svého rentmistra a pro zastupování fisku ko
morního prokuratora. .Minlo to ovšem zasahovaly také na Mo
ravu královské společné úřady, zvláště soud apelační. . 
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Za to zi'ízení stavovské podstatně se roz vinulo. Stav pre
Jútský sice na Moravě, jako v Čechách se tomu stalo, nezlnizel, 
nicméně pozbyl na svém význalnu, ochuzen a zmenšen za válek 
husitských. Nlěstsk~r stav nenabyl tu nikdy toho významu, jako 
v Čechách. Jádro moci stavovského státu spočívalo tedy také 
na Moravě na stavu panském. a rytířském, které tvořily na sně
mě dvě kurie a měly dva hlasy, kdežo preláti a města tněli do
hromady hlas pouze jediný, 

Stavům stvrzena stará jejích práva nejprve při převzetí 
zenlě do bezprostřední vlády české 1411, dále Jii'Ím 1458. Po
tvrzení Jiřího bylo pak základem pro všechna potvrzení doby 
jagelonské i habsburské. Potvrzení to bylo vydáváno z moci 
královské a markrabské, a d/lo se nejčastěji v souvislosti s při
jímáním král e a holdováním, k němuž docházelo na Nloravě 
ovšem až po korunovaci královské, když novj'r král ubíral se 
proto na Moravu (do Brna nebo Olomouce). 

lilavním zástupcem stavll byl zemský sněm, který v době 
jagelonské scházel se dle potřeby i bez svolání králem. Teprve 
Perdinand 1. začal způsob ten obnlezovati. Usnesení lnoravské
ho sněmu bylo vyhlašováno bez sankce panovníkóvy a také 
Perdinand 1. prosadil sankci pouze Ll důležitějších zákollll. Zvlášt-
ností moravského sněmu bylo, že členové jeho uzavírali smlou
vu o míru ze~ském (lUllclfricl), Sněm měl 1110C zákonodárnou. 
povoloval berně anebo stavěl vojsko, svoloval k použití hoto
vosti zemské za hranicelni. staral se o věci náboženské, policii. 
o věci horní, mincovní a celou řadu otázek správních. Po roce 
1608 získal dokonce j spolurozhodování o lníru a válce. 

Na generálním sněmě českého státu nemohla ovšem Mo
rava více býti zastupována lnarkrabím, nýbrž stavy, delegací 
ze všech stavů volenou. ve které převládali obyčejně páni a ry
tíh. Generální sněmy ty v XVI. století byly dosti časté a jednaly 
ponejvíce o berních, proto nebyly oblíbeny. Reorganisovány 
byly za povstúní českého, kdy konfederační ústava chtěla z nich 
utvořiti dllležitj'r článek české ústavy. Na generálních sněmích 
nebylo přehlasovánÍ, usnesení vázalo pouze zemi souhlas pro-
jevÍvší. i 

DruhJ'rm orgánem stavů byl zelnský soud, jako nejvyšší tri
bunál soudní pro šlechtu· a svobodný nemovitý majetek. Na 
zemském soudě zélsedajícím v Olomouci a v Brně · nejdéle zů
stal patrn}' starý dualismus obou hlavních měst. 

VJ'rznmn zemské rady morayské obsazo\iané \:olně králem. 
obmezoval se dlouho ua podávání dobrého zdáni při obsazování 
úřadů. Tepn' e v polovici XVI. století reorgani::-ovlÍ.na na Mo
ravť rada po českém vzoru, tak že skládala ,- e z úredníkú a 
soudcú zemsk'('ch. V tomto složení stala se zemská rada nei
vyšší instan~í 'spr~vní i politickou a vyřizovala i lnnohé stavo,:
ské věci ~ amosbtně, Králi zůstávala "ke možndst jmenovati .. 
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1 další členy rady, těm však přiznáno pouze Drávo dobrého zdá-
nf při obsazování (lředníkLl zemských. . 

PřednÍ111 úřeoníkem zemskJTn1 byl zemský hejtman, záro
veň náčelník sta víL jmenovanj'r králelTI púvodně po úradě se sta
vem panským, později s radou zenlskou. Dále byli zemský ko
lTIorník a soudce ze stavu panského, podkomoří, hofrychtéř a 
písař zemský ze stavu rytíi'ského. Zenlští úředníci přísahali 
krúli čl zemi. dosazováni byli s radou země. Pro správu financí 
měli stavové direktora zenlských peněz. 

Morava Útko menší správní obvod byla spravována centra
listicky. Krajů nebylo .. Za to samospráva městsk~ silně se roz-' 
vil1ula a nebyla roku 1547, jako se tomu stalo v Cechách, pře
rvána, Nejnižší jednotky správní tvořila panství, pro sal110-
správu vesnic mnoho místa již nez(lstalo. Soudní organisace 
spočívala na rozdílech stavovských. Každj'r stav měl své soudy,
a vedle toho byla řacia SOUOLI s příslušností věCnou. Lenní zří
zení bylo v lÍaprostém 11padku, poslední léna svobozena, až kon
cem XVI. století vllbec zmizela. ' ... 

Centralistické snahy habsburskJ'ch vládcll neměly v této 
době ještě síly takové, aby zasúhly skutečně do p0111ěrů mo
ravských. Centralistické {lřady Ferdinanda I. čl jeho zástupců 
(tajná rada, Y'ojenská rada, dvorská komora) neměly na Moravě 
žádné bezprostřerlní moCi, a pokus vytvořiti \' kongressích ~po ... 
1 ečné stavy zemí habsbu rských ztroskotal úplnč. 

noba stavovského Stihl bvb zároveň dobou největší svo
hody náboženské na Moravě, svobody větší nežli měli v Če
chách. Stavové všemi silami hájili této svobody ' proti útokům 
katolických knÍ.lů habsburských, ovládaných fanatickými kru
hy k3tolickJf mi. Zé1roveň je doba stavovského státu dobou roz
'v'Ínutého češství na Moravě. krly, právě tak jako v Čechách, ži
vel českj'r byl pánem na celé _Moravě, 

fV. Mor a va z á tJ obě 1· o 11 o r s k é h o a b s o I Ll t i s 111 u. 

Bitvou bělohorskoLt změnilj se narúz všechny dosavadní 
poměry. Star~r stavovský stát český zničen. To, co z lJěho zů
stalo, byl-:)! pouzc formy; " podstatě všechna moc státní přešla 
Ila krcíle. Zničením stavovství vzata českému státu možnost, 
ab:v sVJTch pr3\! VlIČi kráií hájil. Neboť o tOln nellÍ sporu , práva 
stavo\'ská konec konců byla Dřece jen práva zemská, a stavové 
ph tehdejších poměrech byli politickými -representanty země. 
Když nyní stavové pozbyli svého výzllamu. a co z nich zbylo. 
ještě se poněmčilo, neměl národ českJ'r žádné možnosti, aby 11á
jiJ práv svého stMu 'vúči králi. Ná rod sedláků a malých ll1ěšfáktl. 
jakým byl českj'r národ v XVHL a začátkem XIV. století, neměl 
možnosti při tehrlejších pomčrech politicky vúbec vystupovatL 
Tak tOlllU hylo v ČPCh{lCll, tak tomu bylo i na Moravě. Tím byla 
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l\ráli lJoskytnuta 1110žnost. aby dle své vůle upravoval stát. A 
on tohoto svého postavení také hojnou lněrou užíval. 

Vítězové bělohorští použili svého vítězství v první řadě k 
tomu, aby zničili stavy a z české říše udělali svou dědičnou 
državu. Proto také pravidelně označují český stát jako »dědičné 
zelllě české«. Jen cizina nutila Habsburky, aby zachovávali vůči 
ní starý titul »česká koruna«. Součásti těchto »dědičných zemí 
českých « byla nesporně i Morava, na které proti starší době 
změnilo se jen to, že z knížectví olomouckého vývojem XVII. a 
zv.láště XVIII. století stala se součást Moravy. 

. Kus po kuse odnímána knížectví tmnu dosavadní práva a' 
Dno Sjednocováno s Moravou. Nejprve žádal se pro olomoucké 
léno moravský inkolát, statky podřízeny ' nlOravským břeme
nŮ1TI a vojenský kontingent jeho spojen s moravsk)'rm (1650). po
tom připočteni olomoučtí vasalové k moravským (1704), zave
dena tam pravomoc tribunálu moravského a krajských úřadů 
{1725) a zrušeno právo mince (1759). Krátce, biskup stal se pri
vilegovaným obyvatelen1 lnoravským s titulen1 knížecím. 

Poněvadž pak biskupské statky ležely i na Opavsku a to jiz 
napořád počítáno ke Slezsku, vznikly tím v)'rběžky a ostrovy 
moravské ve Slezsku. Jsou to tak zvané enklavy moravské, z 
nichž největší byly osoblažská, jaktařská a kečerská, dále sta
tek sucholazsk)'r a Slatina. Kečerská enklava 1742 ztracena 
spolu s částí Opavska se Slezskem na Prusko. Od té doby tvo
řibr enklavy 16 dominií a 52 obcl. 

Jen jednou v této době se zdálo. že státoprávní svazek Mo-
rav-y s Čechami bude přerván. Bylo to za bOjů o dědictVÍ hab
sburské po smrti Karla VI. Tehdy odpi'lrci Marie Terezie se roz
dělili lUllluvou ve Frankfurtě n . . M. 1'741 o české země tak, že 

. Moravu jako nové království spolu s Horním Slezskem lnělo do
stati Sasko; ovšem k provedení nedošlo. 

Uvnitř český stát v první době pobělohorské sesílen thTI, že 
moc soustředěna v rukou krále. V české dvorské kanceláři tře
bas ve Vídni sídlící vytvořen pro správu a soudnictví nejvyšší 
orgán celému českélTIU státu, jakého do té doby nen1ěl, a také" 
v jiných otázkách jest snaha ta patrna, jako v úsilí po sebrání 
jednotného českého práva. 

Těžiště zemí habsbursk~Tch se však v této době trvale pře
sunulo do Vídně, a tí111 české země, třebas byly stále finanční 
základnou habsburského celku. kter)'r bez nich nebyl by býval ' 
života schopen, jsou odstrkovány a zastiňovány. Roste spojeni 
se zeměmi alpskýn1i a uhersk)'rmi. Úřady společné, které zřídil 
svého času Ferdinand 1. prQ finance, věci zahraniční a vojen
stvÍ, sílí neoprávněně ve svém význan1u po česk}r stát. Sjedno-

. cuje se fakticky vojsko (císařské), poštovnictví, různé daně a 
dávky. V důsleclku absolutistické moci královské jde sjednoco
vání to dosti rychle, a tak najednou začíná se mluvit »0 dědič-
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"nych státech nebo zelnÍch« vůbec a za Leopolda I. dokonce i o 
,> rakouské monarchii«. V tom všem má zmizeti český stát úplně. 

Společ.n)r právní základ pro to měl vytvořiti jednotný řád 
oosloupnosti rodu habsburského, pragmatická sankce. Ve sku
tečnosti jř nevytvořila, neboť v souboru zákonů státních , tvoří
--ích praglt11atickou sankci, jasně rýsují se tři samostatné státní 
'kupiny: ceská, uherská a alpských zemí. Ovšem vídeňští dvor
ní juristé.) zvláště v nové době Turba, chtějíce ospravedlniti ně
lllecko-maďarský dualismus, násilně vytvořili dvě skupiny, 
uherskou a neuherskou, české země do této zahrnujíce. Sku
pina č.eská je však jasně charakterisována odvolánhn se na Ob
nov:ené zřízení, na práva v 'něm obsažená a na privilegia zem
ská. K této skupině náleží Morava, jejíž sněm přijal pragmati
ckou sankci 17. října 1720 s touž klausulí. Pragmatickou sankcí 
myšlena b3 T la státní jednotka zemí habsburských potud, pokud 
by trval jako vládnoucí rod habsburský. Jeho odpadnutím každá 
l.e Sl\llpin nabývala tedy plných svých práv, to jest, stávala se 
suverennL 

Panovníci habsburští nespokOjovali se v,šak všemi těnlito 
úspěchy centralistické své politiky vůči českému státu v době 
jeho úplné be~brannosti, n)rbrž rozhodli se sáhnouti na samý 
jeho kořen. Rozhodný krok učinila v tom Marie Terezie, zru
šivši J 749 českou kancelář. Tím začala vedle centralismu jed
notného vsech zemí habsburských zaváděti nový dualistický 
centralismus uherských a neuherských zelní, což na země české 
zvláště těžce dolehlo. Neboť zrušením české kanceláře odpadl 
vedle krále nejdůležitější orgán representující jednotný český 
stát. Od té doby se zdálo, že Morava k Čechám je právně v 
rémi poměru jako k Dolním Rakousům. 

Další události politické napOlnáhaly tomuto vývoji. Zruše
ním říše n~mecké (1806), kam po readlnissi českého hlasu kur
řirstského začátkem XVIII. století země české a také Morava 

'jsou počítány, odpadl onen útvar, který nejvíce nutil panovníky 
naše. aby vystupovali z královské moci české, neboť jen z ní 
byli kurfirsty. V novém německém bundu (po 1815) jsou české 
země j s Moravou také, avšak tvoří jen část »Rakouska«. 

I Zavedení' titulu rakouského císaře (1804) stalo se sice z dú
vodů dynastických a nemělo tím na dosavadních poměrech stá-

' 'toprávních ničeho býti zlněněno; avšak další vývoj spojil s ' tím
to titulem všechno to, co dostÍct centralisováno bylo, a vytvořil 
tak najednou k titulu také novou cenralistickou mQc císařskou, 
v níž král česk~' pomalu mizel. A protože při tehdejším absolu-
,tismu král byl vlastně již jen jediným representantem státu če
ského. zatemňoval se tím víc a více sám pojem českého státu. 

Úplně ovšem česk~T stát přeGe nezmizeJ. Jevil se ještě dále 
ve zvláštní královské české posloupnosti, v tom, že český sněm 
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byl strážcen1 jeho nedHnosti, že bylo zvláštní české občan.,stvl 
státní (inkolát), někdy i české šlechtictví; česká královská. moc 
vystupovala při korunovaci~ v titulu a znaku. v právu l[e-un Íln a 
ve výkonu některých práv v Lužicích. 

V tomto upadajícím českém státč pobělohorskérn ' LVlora va 
nemčla již toho svobodného postavení jako v starém s tátě sta
vovském: Pobělohorský král také tam byl absolu tistickým 
vládcem. I Roku 1628 holdováno na Moravě naposledy zvláště 
a 1689 potvrzena posledně privilegia moravská. Od té dO,by obé 
děje se pouze při korunovaci v Praze. kde vystupují "1tavové 
všech českých zemí společně. Jest to 'zároveň jediný druh ge
nerálních ·sněmů českého státu. 

Ve správě zemské zasáhl absolutismus pobělohorský na 
Moravě ostřeji nežli v Čechách., Zemští úředníci moravšt í SiCE 
stali se také královskými, avšak vláda v zemi neodevzdána jim -
ve formč místodržitelství jako v Čechách. nýbrž pro sprúvu 
Moravy zřízen byrokré1tický »královský tribunál «. V jeho ~e le 
byl sice ,zemský hejtman, ten však při sborovém rozhodování 
ne111ěl valného významu. Ostatní úředníci zemští připuštěHí do ' 
něho teprv~ za Karla VI. 

Z ostatních královských úřadů zůstal na Moravě rentm lstr 
a komorní prokurator, nově zřízen orgán pro dáv ky b ... Ulkalite 
přikázané, po nlzných změnách jména na konec bankálni admi-.· 
ni strace zvaný. 

Zemský sněm, ze čtyř stavů složen:)!, byl bezvý'zn:lm l1 ~'. 
V podstatě zachoval si nějakou dobu ještě vý znam pru be rně: 
když však i tu hOjně dávky bez jeho schválení zaváděny. klesai · 
i v té věci. Iniciativa sněmovní obl11ezena na nepatrně včci . 
Stav městský zničen odstraněním kurií, sta v rytířsky' zmízel 
hospodářským vývojem pobčlohorským, preláti byh v rukou 
vlády hříčkou, a tak zůstal jen význam stavu panskému. přlpo n
tanému celým svým vývojem Cl zájmem na Vídeň. 

Když úřady zemsk~ staly se královský mi, žádných t rva
lých orgánll, volili si komise Cl deputace, z nichž vytv _ řen po- . 
zději (1686) trval:)! ZP,l11ský výbor. , 

Za Marie Terezie význam stavů ještě zase zmenšen . Úred-
, Híci zemští nadobro jsou vyloučeni ze zemské správy, k terá ]Jj":e 

nesena na úplně byrokratický úřad. zvaný nejprve repre"entad 
a komorou a později guberniem. Přenesením apelace v dr uhé 
ins tanci od pražského apelačního soudu na tribunál lnofavsk~· . 
uvolnčna dosav adní souvislost moravského soudnictvl ~ 'Če 
chami. Reformami Josefa II. zásady ty jen utvrzeny. Změna 118-

s tala pouze, v tom, že české Slezsko připojeno ke gube rniu 1110-
ravskéml1. Zemští úředníci stali se od té doby celkem jen če S l 
nými 'hodnostmi. Sněmy a výbory zemské klesaly všerni těmito
reformami do úplné bezmocnosti, až Josef n. výbory OcL t ra !1QJ. 
Cl sněmu n~konaI. 
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Desideria stavů 1110ravských za tak zvané restaurace. pí'ed
nesená Leopoldovi II. (1790) jsou výrazným projevem politi-, 
ckého jich úpadku. Nežádaly se tam žádné věci většího .poh
tického vSrznamu. Za to najdeme mezi požadavky vedle vše-, 
Gbecných věcí stavovských (ceremoniel, zem. výbor, zákono
dárství, postulování berní, obsazování úřadů stavy a p.), žádost. 
aby obnoveno bylo zvláštní dědičné holdování na Moravě. 

, Stavll111 bylo' tehdy celkem jen v nepatrných věcech vyho
věno (obnovení zemského výboru a p.), organisace jednou cen
tralisovaná 3 byrokratisovaná dotčena nebyla~ prot i ní se také 
stavové ani pI'íliš nebránili, za to bránili se od té doby stále při 
všech třech kOľunovacích proti tomu, že společně se stavy če
skýlni a slezskými n1ají vystupovati ph holdování v Praze. 
Uznávali sice, že MOľava jest inkoľporována české l):oruně, 
ale na kr:álovství českém .jest prý nezávislou (1791). Prakticke
ho významu odpoľ ten neměl, při korunovaci zůstali stavové 
českého státu společně, ČÍll1Ž zvláště jasně manifestována jed-
1I0ta českého státu i s ;, -Jra vou. 

110dejn le si konečně pro doolněnl poměrLI moravských této 
doby. že organisace na Moravě došla utužení zavedením krajů 
(16.37.) dle českého vzoru, polo stavovských, polo byrokrati
ckých, kde živel byrokratický však záhy převládal, až za Marie 
Terezie ovládl, úplně. Stejný vývoj je patrný ve 111ěstech. Vý
znam zerylěpanského dozoru v nich stále stoupal, nejprve ve vě
cech, hospodářských i správních, až Josef n. zaváděnín1 regulo
vaných 1l1agistrátú odstranil poslední zbytky staré autonomie, 
městské. Na panstvích ',v duchu absolutismu pobělohorského 
p011ecl1án8 vrchnosti libovůle vůči podd8ným, teprve osvícený 
absolutislll us snažil se ji státním dozorem' obmezlti, v čemž ho 
však policejní absolutismus nenásledoval. Soudy zůstáyaly 
dlouho roztříštěny a v 'prirnitivní organisaci, stará stavovská 
zařízení upadala, 110vá zeměpanská se řádně nevytvořila. T e
prve" Marie Terezie a Josef II. zavedl také tu soudnictví s pře
vahou byrokratického elementu. 

Doba pobělohorská je konečně dobou, kdy na Moravě 'll Ú
si lně provedena a udľžována rekatolisace země, a kdy byro-o 
Icracic s kd1em za tichého většinou souhlasu stavLI prováděla 
gerl11élnísaci pľoti politicky bezbrannému lidu českému. 

V. Mor a vaz a stá top r á v 11 í c h b o' j ů pro t i r a k o Ll

'tl.) k o-h a b s b li r s k é m II cell tra I i s m ll. 

Rok 1848 přinesl v Čechách první pokus () obnovu práv sta
rého če~kého státu. Brl LO prograITI zbudovan~T v podstatě nr. 
BraunereIl1; V první 'petici pražské (z 11. IlI.) .požadavek ten l1e~ 
byl dosti zdthaznčn, za to v druhé (29. Tll.) stal se hlavním. Žá
dúno tll sjednocení zemí českého státu pod jednotllJrn1 sněmem 
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a společnými úřady. Odpovědi na pražské petice, kabinetní li
sty z 23. III. a 8. IV., odkazují státoprávní požadavek český jed
nak na dohodu se stavy moravskými, jednak k projednání na 
říšský sněm zelní habsburských. 

Na Moravě však požadavek obnovení českého státu nedo
šel tehdy valného ohlasu. Sněm zemský, rozšířený již o poslance 
z měst, obšírnou adresou bránil se (14. IV.) proti připojení a Zdll
razňoval, že » Moravc. jest na Čechách naprosto nezávislá a ná
leží pouze k celistvému svazku mocnářstvÍ« , ač připouštěl, že 
mezi oběrna zelněmi trval těsný svazek, založenj'r na stejné ná
rodnosti a jednom panovníku. A také nový lidový sněm lno-· 
ravsk~:·. zvolený dle nového volebního řádu se zástupci lidu sel
ského. setrval při tomto názoru, postaviv větu o nezávislosti 
Moravy v čeló své ústavy (§ 1.). 

Jednání tomu nebudeme se diviti, uvážíme-li. že český ži
vel na Moravě nebyl v té době ještě nikterak probuzen, něme
cký pa k že byl unášen úplně proudem velkoněmeckým, kter)T 
zv1áště , 'e městech lnoravských měl silnou oporu. České kraje 
přece. jako v Čechách, do Frankfurtu nevolily. Niclnéně i v dal
'ším jednání roku 1848-9 v centrálnÍ1n parlamentě vídeúském a 
kroměřížském jest dosavadní německý ráz Moravy patrný. 

V té rlobě změnil se český program ze státoprávního Brau
nerova na národnostní a autonomní Palackého. Dle něho měla 
celá monarchie habsburská býti rozdělena uvnitř na osm států 
núrodllích. z nichž jeden měl obsahovati české části Čech, Mo
ravy a Slezska, jakož i Slovensko. Z Něn1ců jistá část navrho- . 
ya)a zřízení podobného státu českého. avšak bez Slovenska, a 
ze Slezska připOjovala k němu pouze Těšínsko, kdežto Opav
sko mělo připadnouti k území německému. Sněm kroměřížsk}' 
však phjal ílstavu centralistickou, ponechav pouze zemím jistá 
práva. Tento ústavní pokus nebyl dokončen. a místo toho oktro
jována ještě centralističtější ústava Stadionova, ponechávající 
zenlÍ111 práv daleko nléně. Jedno ze zřízení zen1ských současně 
vydaných bylo také pro Moravu (30. pros. 1849). Slezsko bylo 
tehdy zase od ní odděleno, a při tom již zůstalo (minlo krátkou 
-episodu 1860). 

Když pak místo Stadionovy ústavy nastolen Bachovský ab-
'solutismus, směřovalo na Moravě všechno vládní úsilí k tOlTIU. \ ' 
-aby jakákoliv památka českého státu' byla odstraněna a pouze 
vědomí příslušnosti k monarchii habsburské sesíleno. To se do-
sti dařilo, neboť Morava byla i nadále v německých rukou. A \ 
přece spadá právě do té doby jeden z nejvýznačnějších státo- I 
právních aktů. svědčících o staré příslušnosti Moravy k české-
lnu státu. »Z královské moci české« a »jako český král« udělil 
20. XI. 1853 František Josef 1. arcibiskupu olomouckému statky I 
jeho v léno, a týž složil z nich přísahu lenni »panujícímu králi \ 
-českému i budoucím králům česk1'rnl « . ) 
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Nová ústava zemí habsburských, od říjnového diplomu 
1860 k únorovce 1861 a vyrovnání s Maďary a prosincovce 1867~ 
[voří jediný řetěz útoků 'na český stát, který měl zmizeti na
dobro.. Také skutečně z formálního starého státního práva če
ského nmoho nezůstalo. Zůstal jen český král v titulu, zůstala 
l\.orunovace~ třebas neprovedená, zvláštní monarchické právo 
a některé hod»losti dvorské, pokud byly v určitých rodech dě
dičné. Zůstala také až do války světové ve velkém znaku spo
lečná skupina českých zemí, jako »království české a zeluě ke 
koruně té přivtělené « , a v ní- ovšem byla i lVlórava se .svou bíle 
:J. č.erven~ kostkovanou orlicÍ v modrém poli. 

pf!l)1r těmto snahálTI vídeňského dvora organisoval národ 
český~ který se práva svého nikdy nevzdal, (lstavní odpoi·. Jeho 
urogra,m. znovu se přetvořoval z národnostního a autononlního 
lW státoprávní. Nový program nabýval nyní hojně přívrženců 
i na Moravě, která zvolna se probouzela k novému českétuu 
životu. éesk~r národ. který si v staré době český stát vytvořil, 
převzali také v nové době stejně v Čechách jako na Moravě 
obranu práv jeho proti Něnlcům, kteří stali se hlavnínli repre
sentanty centralisace. i proti dynastii, kterou si SálU svobodnou 
volbou povolal na trůn, přispěl tím k jejímu povznesení a která 
~e lnu odlněnila ničenÍln jeho práva genuanisací. Když došlo 
12. srp n( ~ 1868 k slavné deklaraci tehdejších českých tužeb stá
TOprávnkh. (::echové z Moravy se k ní připojili prohlášením z 

. :5 . . rpna. A když se zdálo, že ve fllndamentálkách (1871) ale
spoň. čá~tečně tužby ty budou splněny, přistoupil k nilu sněm 
m OlíLl V sk )\ mající tehdy již většinu státoprávní, podav adressu 
ke knih (] 3. října 1871). Od té doby nesli Čechové v markrab
ství věrné. ideu české samostatnosti společně s Čechy z králov
stvL v dobách passivity, oposice a obstrukce vídeňské, v do
bách politiky drobečkové, etapové a aktivistické, k hrůzám svě
tové vá]ky a k vÍdeJ1skýn1 pokusům zlO1nit všemu českému pá
teř ! což na Moravě pocítili krutěji nežli v Čechách. až zavlál 
pr apor české republikv na<i svobodnými zeln.ěmi českos]oven-
~kého " t fl tu. . . 

z Miteratury: B r a II d J. Poměry markrab. mor. ke koruně české, Práv
jlí.k IX. ; Pnměr Moravy ke kor. čes., Kal. Lípa 1862. - D'E 1 v e r t, Die Ver
--::- lnigung ·Jer bóhm. KronIander Zll cinem gemeinschaitlichen Lancltage .. . 
184.8, 2. vyd. 1868. - Bys tři c k ~r, O spojení Čech s Moravou a Slez
s kem. Upa Slov. 18~8. - Br o n e c, O státoprávním a faktickém poměru 
!\10ravy k Cechám, Komenský 1881. - P i s che I, Maehrens staatsrechtL 
Verh iHtnis zum Deutschel1 Reiche u. zu Bóhmen im Mittelalter v jeho Stu· 
jien ZUl' I) es.t. Reichsg. 1906. - K a p r a s, Stútopráv llí poměr MD ravy k 
fgí nern. a kor. čes. ve středovčkn', Čas. čes . mus. 1907. - Mal ota. vý
\'oj státopráv. poměru Morav-y k Čechám, Hlídka XXVII. - Dále srov.' z 
polit. dějin : Dud í k. Maehrens allgemeine Geschichte. I.-XII. (do 1350), 
186(}-.188S ; Děiiny Moravy J.·-vn. (do 1306), 1871- 1880. - Br e t h o I z, 
CleschichtC" Maehrens 1. (do 1197). 1895. - D y o ř á k. Dějiny Moravy T.-V., 
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1899-19U-{' - Konečné i v práv. dějinách: K a 10 li s e k, Ceské státní právo. 
3. \·yd .. 1892. - - K ap r ,a s, Prúvní dějiny zemi kor. české II. Děiillv stát
!lího zřízení 19'~, kde i podrobná literatura jednotlivých otázek. ~-

o methodě statistiky osevu u nás. 
Dobroslav KreJčí. 

ll. (Konec.) 

Tak tedy prováděna statistika osevu v l1ašich zemích až do 
r. 1914. 

Když po vypuknuti světové války a brzké blokádé střed
Ilích nlocností zájem o správnou statistiku sklizně u nás z po
chopitelných příčin silně stoupl, pokusil jsem se hned \- prvních 
měsících r. 1915 využitkovati toho k tomu, abychom dospěli as
POŤl u nás v čechách zas jednou k co možná úplnému, novému 
sčítání dat o plochách osevu, možno-li ještě úplnějšímu než 
r. 1908. Jménem ZelTIské statist. kanceláře nabídl jsem. místo
držitelství, že provedem'e co možná přesnou statistiku osevu a 

, dáme ji také správě stótní co nejdříve k disposici, jen kdy i núm 
ona svou autoritou bucte nápomocna při sbírání potřebnétlO ma
teriálu a z části také při úhradě mimořádných výloh s tím spo
jených (hlavně za SPOllstU llutných tiskopisů). Setkav ~ tam ·~ 
pll1~'1l1 porozuměním u rozhodujících činitelů, vypracoval jsem 
plán celého šetření a vzorce potřebnjTch tiskopisů i s n1.1 vod 2111. 

jež po některých nepat rnj'rch zrr)(~nách schváleny a konc'2111 dllb
na 1915 rozes!{I11Y . . , ) 

Met hod a n o v é II o to h o š e tře II í shoc1ovak ~e \ 
podstatě s onou, jež se již r. 1908 dobře osvědčila. Z n1 ·0 11 y· zú
ležely hlavně v tom, že předně nebylo již nutno prositi ob.ecní 
úl-adJ- o dobrovoinou součinnost, nýbrž že sbírání potl'ebný-ch 
dat Zpllsobem předepsaným bylo úřadl11l1 těm a llOVČ pf' lj llicl1 

1 ,~) Teď mohu již prozraditi, že k nabídce té vedly ll1lle kro mt: zajmu 
odborně-statistického hlavnč t2-ké dúvody !lárodní:, S lo o to, ]. aby s,tati
~tika osevu a sklizně nebyla vzata naší zemské kanceláři Cl j)onecl1áll'3. úp ll1ť 
byrok ratick~ J11 Ílřadllm státním, na něž by s,l1a.dno 1ll0h I býti éirněn nátlal'Í 
i pro přímé tendenční falšovállÍ dí'tležité té statistiky dle intencí v lády Jlám 
nepřátelské, Z. ahychom sv,rnJ vlivem na pián šetře ní a jeh o mcthodu ])0-

Imd možno zabrán ili. by vlastní podávání potfeblli' ch dat, zejména pl"l od
hadech skliznč, llebJ'lo vzato kruhllm zemědělským a přeneseno na živ ly 
iiné. ollomu ;l<Ít\;:~ kll rovněž snáze přístupné - což se skutečně podařilo ai 
do 1". í918 -, 3. ~Iby hyl nepozdrm'allě pomoci vlády samé zlomen p()litick~
bojkot němed;:~-ch obcí vúči Zemské Stél_t. kal1celáři, a "4. aby byl možno 
zachrániti aspoň část našich kancelářských sil před službou voienskou. -
také skutečně podařilo se je II pro tuto statistiku osevu '.:! sklizll i:: vymoc i 
sproštění ra.u:r členll kancel:íře. 
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