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KNÍÎE SVATOPLUK I. MORAVSK¯
*? – †894; vlády se ujal r. 871

PRO MOC BY UDùLAL V·ECHNO
Dlouhovlas˘ Svatopluk b˘vá líãen nejen jako muÏ holdující bezuzdnému Ïivotu, ale pﬁedev‰ím jako ãlovûk lstiv˘, krut˘ a schopn˘ i ochotn˘ udûlat pro moc cokoliv.
Tato jeho charakteristika zﬁejmû nepﬁehánûla.
PÛvodnû panoval v b˘valém nitranském kníÏectví a byl tedy nûãím jako
spoluvladaﬁem str˘ce Rastislava. To mu v‰ak nestaãilo – chtûl vládnout
sám: proto poãátkem roku 870 odtrhl své území od Moravy, zaãal se paktovat s Franky, a kdyÏ ho za to chtûl str˘c nechat zabít, lstí ho zajal a vydal jim ho. Frankové Rastislava v listopadu téhoÏ roku obvinili z poru‰ení
vûrnosti, pﬁipravili ho rozÏhaven˘mi kÛly o zrak a uvrhli ho do vûzení kteréhosi bavorského klá‰tera, kde zemﬁel.
Zpoãátku ale Svatopluka ãekalo zklamání, protoÏe na Moravû se po
Rastislavovi ujali vlády dva fran‰tí místodrÏící, zatímco jemu opût zbylo
pouze Nitransko.
Sv˘m chlebodárcÛm sice slíbil poslu‰nost a placení tributu, ale zároveÀ
hledal zpÛsoby, jak co nejvíce omezit jejich vliv. Získával stále pevnûj‰í pozici, coÏ se samozﬁejmû FrankÛm nelíbilo, a tak i jeho naãas zajali a na
svém území uvûznili. KdyÏ v‰ak na Moravû vypuklo proti fransk˘m místodrÏícím povstání a vlády se ujal pﬁíbuzn˘ MojmírovcÛ, knûz Slavomír,
Frankové nejenÏe Svatopluka osvobodili, ale navíc ho postavili do ãela svého vojska a poslali ho na Moravu.
A co v téhle zapeklité situaci udûlal on?
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¤í‰e MojmírovcÛ v dobû nejvût‰ího rozmachu

Jakmile se vrátil s fransk˘m poÏehnáním domÛ, pﬁe‰el ke sv˘m,
tj. k MoravanÛm, a v jejich ãele porazil franské vojsko, které sám pﬁivedl.
Díky tomu se roku 871 ujal na dal‰ích tﬁiadvacet let vlády na Moravû.

JISTOTA JE JISTOTA
Svatopluk I. do‰el k závûru, Ïe papeÏ je mocnûj‰í neÏ v‰ichni svût‰tí panovníci dohromady, a tak se rozhodl získat jeho pﬁízeÀ. Aby se mu zalíbil,
roku 885 ãi 886 pr˘ uvûznil a pak vyhnal byzantské kazatele* a povolal
ﬁímské latiníky.
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* Dnes je pro nás nesnadno pochopitelné, proã bylo kolem mise soluÀsk˘ch bratﬁí tolik rozruchu a proã byli o pár let pozdûji jejich Ïáci vyhánûni a dokonce prodáváni do otroctví. VÏdyÈ cyrilometodûjská liturgie nebyla zﬁejmû v rozporu s liturgií ﬁímskou, jen se pﬁi ní hovoﬁilo nikoliv latinsky,
n˘brÏ slovansk˘m jazykem! Církev proto mûla kvitovat s povdûkem, Ïe
lidé, kteﬁí knûÏím rozumûli, se mohli dát snáze pﬁesvûdãit, aby se stali kﬁesÈany. Pﬁesto tomu tak nebylo. Na druhé stranû se v‰ak nelze divit negativním reakcím. Pﬁeklad bohosluÏebn˘ch textÛ do slovanského jazyka byl totiÏ tehdy nav˘sost revoluãním ãinem, protoÏe mnozí teologové vûﬁili ãi
hlásali, Ïe BÛh má rád pouze latinu, ﬁeãtinu a hebrej‰tinu.

Svatopluk I. Moravsk˘ vytvoﬁil na tehdej‰í pomûry neobvykle rozsáhlou
ﬁí‰i, k níÏ patﬁily i âechy. Jistou zásluhu na její rozloze mûl ale fakt, Ïe
Frankové byli v té dobû jiÏ oslabeni vnitﬁními rozbroji, takÏe Moravané si
mohli dovolit více zlobit a neposlouchat. Samozﬁejmû tato ﬁí‰e netvoﬁila
kompaktní celek. Svatopluk I. Moravsk˘ ovládal pouze její centrum, zatímco okrajové ãásti byly volnû pﬁipojené a pochopitelnû se snaÏily o odtrÏení, takÏe do mnoh˘ch oblastí dosazoval „domorodé“ místodrÏitele.
V âechách se jím stal první historicky doloÏen˘ pﬁemyslovsk˘ kníÏe Boﬁivoj. KdyÏ ov‰em Boﬁivoj zemﬁel, dostal zﬁejmû Svatopluk strach, Ïe by na
ãesk˘ kníÏecí stolec nastoupil panovník vÛãi nûmu ménû vstﬁícn˘, a tak
v duchu zásady, Ïe jistota je jistota, vládl âechám sám.

SKLENùNÁ OKNA – TAKOV¯ LUXUS!
Za hlavní mûsto neboli ústﬁední hradi‰tû* Velkomoravské ﬁí‰e je povaÏován Velehrad, tj. Velk˘ hrad.

* Hradi‰tû byla pﬁedchÛdci hradÛ. Tvoﬁila je ohrazená ãást zahrnující obvykle sídlo kníÏete a jeho druÏiny, kostel a hﬁbitov, a tzv. – rovnûÏ ohrazené – pﬁedhradí urãené pro obyvatele bezprostﬁedního okolí, kteﬁí se o panovníka starali. Hradi‰tû byla typická pro tzv. západní Slovany, kteﬁí jich
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vybudovali asi tﬁi tisíce, z toho na území âech a Moravy pﬁibliÏnû 250. âasto vznikala na místech, kde ochranu pﬁed nepﬁítelem poskytovala ãásteãnû pﬁíroda (vysoké skály se strm˘mi srázy, vodní tok, baÏina apod.), a ãásteãnû umûle vybudované pﬁíkopy, valy a hradby ‰iroké ãasto aÏ 10 metrÛ
a vysoké 12 metrÛ. Dob˘t hradi‰tû neb˘valo snadné, a tak útoãníci ãasto
nakonec pouze vyplenili okolí a pﬁed blíÏící se zimou odtáhli. Mnozí sice
spoléhali na to, Ïe jeho obyvatele vyhladoví, ale ti si obvykle pﬁipravili dostatek zásob jídla (vãetnû dobytka) a vodu si zaji‰Èovali pomocí tajníkÛ,
tj. tajn˘ch chodeb vedoucích k vodnímu zdroji.

Nikdo v‰ak dosud pﬁesnû neví, kde tento Velehrad leÏel: mohly jím pr˘
b˘t napﬁíklad Mikulãice ãi dn. Staré Mûsto u Uherského Hradi‰tû na Moravû, ale jisté není nic. Vylouãeno není ani to, Ïe Svatopluk pob˘val stﬁídavû na obou (nebo více) hradi‰tích.
Nicménû obû zmínûná moravská centra stála za vidûní.
Mikulãické hradi‰tû se nacházelo na ostrovû vytvoﬁeném rameny ﬁeky
Moravy a spojeném s okolím zﬁejmû pouze dvûma dﬁevûn˘mi mosty. KníÏecí rouben˘ a pravdûpodobnû patrov˘ palác mûﬁil na délku pﬁes 20 metrÛ, mûl kamenn˘ základ (nebyl tedy cel˘ ze dﬁeva) a podlaha byla z lité
malty*. PoblíÏ paláce stál nejvût‰í ze ‰esti hradi‰tních kostelÛ – trojlodní
bazilika s okny, jejichÏ v˘plní byl tehdej‰í v˘kﬁik techniky – sklo**!

* Malta se pouÏívala samozﬁejmû i ke spojování kamenÛ. Pﬁipravovala se
z vápna vypalovaného dﬁevûn˘m uhlím v milíﬁích a z ﬁíãního, potoãního
a moÏná i kopaného písku. Kupodivu mívala velmi dobrou kvalitu a podle
odborníkÛ b˘vala ãasto tvrd‰í neÏ kámen.
** AÏ do 15. století slouÏily coby v˘plnû oken domÛ pﬁedev‰ím blány z dobytãích mûch˘ﬁÛ zv. mûchuﬁiny, nebo pergamen vyrábûn˘ ze zvíﬁecích
kÛÏí. První sklenûná okna, urãená zpoãátku pouze ãi pﬁedev‰ím pro církevní stavby, tvoﬁila pÛvodnû malá koleãka spojovaná olovem, která se
jako celek vsazovala do dﬁevûn˘ch rámÛ. Zpoãátku bylo moÏné otevírat jenom ãást takov˘chto oken. Tabulky pﬁi‰ly ke slovu teprve v 16. století.
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V sousedství baziliky se nacházelo baptisterium, tj. kamenná nádrÏ urãená pro kﬁty.
Také druhé centrum Velkomoravské ﬁí‰e vdûãilo za svoji ochranu vodû:
vzniklo na ostrovû vytvoﬁeném slep˘mi rameny ﬁeky Moravy a jejích pﬁítokÛ. Jeho souãástí bylo údajnû i sídlo mni‰ské komunity, v nûmÏ pravdûpodobnû pob˘vali Konstantin a Metodûj.

SKONâIL JAKO POUSTEVNÍK
Svatopluk I. Moravsk˘ mûl za manÏelku ãeskou kníÏecí dceru. Svatba se konala v âechách a málem skonãila tragédií. KdyÏ se novomanÏelé vraceli domÛ, na Moravu, pﬁepadli je na ãeském pomezí v jakési
soutûsce Frankové hodlající jim ukrást svatební dary. Svatopluk se v‰ak
nelekl, duchapﬁítomnû posadil manÏelku na svého konû, proklestil si
cestu mezi bojujícími vojáky a ujel. Na místû v‰ak musel zanechat mnoho cenností.
ManÏelé mûli spolu (zﬁejmû) dva syny.
Mojmír (*? – †?)

budoucí kníÏe Mojmír II.

Svatopluk (*? – †?)

budoucí údûln˘ kníÏe Svatopluk II.
vládnoucí v˘chodnímu údûlu
zﬁejmû s centrem v Nitﬁe

Predslav

není historicky doloÏen

KníÏe zemﬁel roku 894 a jeho smrt byla vy‰perkována povûstí o moudrosti související se tﬁemi pruty a tﬁemi syny. Podle historikÛ jde v‰ak
o povûst ﬁímského pÛvodu a Svatopluka I. Moravského se nemohla
t˘kat uÏ proto, Ïe mûl zﬁejmû pouze dva syny.
Svatopluk I. Moravsk˘ ode‰el pﬁed svou smrtí k poustevníkÛm Ïijícím
na úpatí hory Zobor nedaleko Nitry, aby se kál ze sv˘ch hﬁíchÛ. KdyÏ dojel
na místo, zabil svého konû, zahrabal do zemû svÛj meã a oholen a obleãen
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do poustevnického roucha se pﬁipojil k ostatním. Pravou totoÏnost jim odhalil teprve krátce pﬁed svou smrtí. Takto alespoÀ popisuje konec tohoto
velkomoravského kníÏete kronikáﬁ Kosmas.

CO JE·Tù STOJÍ ZA ZMÍNKU:
■

Pomûrnû málo je známo, Ïe Svatopluk I. Moravsk˘ „zamûstnával“
otroky: ti chodívali – jak bylo zvykem jiÏ napﬁíklad v dobû bojÛ
s Avary – pﬁed vojsky jako lidské ‰títy, káceli lesy, pracovali na polích
a stavûli domy. B˘vali také nezanedbateln˘m obchodním artiklem.
V roce 886 bylo údajnû prodáno 200 Metodûjov˘ch ÏákÛ pÛsobících
na území Velkomoravské ﬁí‰e Ïidovsk˘m kupcÛm, kteﬁí je odvezli na
benátsk˘ trh s otroky. I kdyÏ je toto ãíslo zﬁejmû nadsazené, faktem
zÛstává, Ïe Velkomoravská ﬁí‰e b˘vala pro obchodníky s otroky vydatn˘m zdrojem „zboÏí“.

