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Úvod 
Snahy o obnovení samosprávného postavení Moravy a Slezska se staly 

součástí transformace české společnosti po událostech v listopadu 1989. 

Souhrnně můžeme tyto aktivity nazvat moravským regionálním hnutím. 

Nezískalo sice se svým programem trvalou odezvu, jednalo se však o 

významný fenomén, který představoval jeden z poměrně výrazných aspektů 

soudobého společenského vývoje. 

Cílem této práce bude popsat politické aktivity moravského regionálního 

hnutí, jeho vzestup, následnou marginalizaci a další vývoj základních myšlenek. 

Problematika moravského regionálního hnutí bude sledována od počátku 90. 

let, kdy došlo k jeho etablování, do voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky v roce 2006. Na konci roku 2005 totiž došlo k integraci 

Moravské demokratické strany a Hnutí samosprávné Moravy a Slezska do 

nového politického subjektu Moravané. Tím končí období, pro nějž byla 

charakteristická nejednotnost a roztříštěnost celého moravistického proudu. 

Promoravští politici konec roku 2005 hodnotí jako „impuls k zahájení 

kvalitativně nové fáze působení moravismu v rámci českého politického 

systému“1. Cílem práce také bude porovnat programové cíle strany Moravané 

s cíli hnutí HSD – SMS a MOH. Tato komparace ukáže, nakolik se jednalo o 

pokračovatelské hnutí a nakolik již upustilo od moravistických otázek, které byly 

na počátku 90. let stěžejní částí programu tohoto proudu. 

Co se struktury práce týče, bude rozvržení následovné: za úvodem bude 

představeno teoretické vymezení problematiky. Pokud jde o konkrétní 

vymezení teoretické části, bude se jednat o teorii štěpení centrum – periferie a 

její aplikaci na příkladu Čech a Moravy. Druhou teorií bude teorie etnicko-

regionálních stran a jejich postavení v českém stranickém systému. Ve druhé 

kapitole bude nastíněna situace moravistických stran a hnutí po revoluci v roce 

1989. Třetí kapitola představí hlavní body programů HSD–SMS a MOH. Čtvrtá 

kapitola se bude zabývat vývojem nejdůležitějších otázek, které se 

bezprostředně týkají moravistických stran a hnutí, do roku 2006. Součástí této 

                                            
1 SPRINGEROVÁ, Pavlína. (2010). Analýza vývoje a činnosti moravistických politických subjektů v letech 
1989 – 2005. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 5. 
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kapitoly bude také popis vývoje moravistických stran a hnutí, postupné 

snižování jejich relevance v rámci české politické scény a následující integrační 

pokusy.  Poslední dvě kapitoly se budou zabývat hlavními body programu 

Moravanů, které budou následně zkomparovány s výše uvedenými programy 

HSD–SMS a MOH ze začátku 90. let. 

Výzkumné otázky jsou následující. Jaké byly příčiny počátečního 

úspěchu a následného úpadku moravistických stran a hnutí? Jak se vyvíjely 

postoje moravistických hnutí vůči konkrétním tématům, na které zpočátku kladly 

důraz? Proměnily se programové cíle výraznějším způsobem? Které body se 

moravistickým hnutím podařilo prosadit? 
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1. Teoretické vymezení problematiky 
Jak již bylo řečeno, při zkoumání moravské otázky lze využít dvě 

teoretické koncepce – koncepci etnicko-regionálních stran a Rokkanovu teorii 

cleavages. Pokud jde o etnicko-regionální strany, samotná jejich definice je 

velmi problematická. Maxmilián Strmiska tyto strany vymezuje jako „formace 

s regionálně ohraničenou voličskou základnou a mobilizačními zdroji, 

reprezentující sub-státní, regionální společenství zájmů, jako formace, jež 

funkce politické strany v plné míře vykonávají v regionálně definovaném 

operačním prostoru“ 2  Strany a hnutí, které si jako primární cíl stanovily 

obhajobu etnických nebo regionálních zájmů, se objevily i v České republice po 

roce 1989. V republikovém kontextu nezískaly dlouhodobě relevantní pozici, 

díky několika z nich však došlo ke zviditelnění některých politických témat. 

Pravděpodobně nejvýraznějším je tzv. moravská otázka, která se dostala do 

popředí na začátku 90. let zejména na základě mobilizačních aktivit několika 

regionálních iniciativ.  

Strmiska dále hovoří o volebním a legitimačním potenciálu etnicko-

regionálních stran, který je podle něj „založen především na identitární 

mobilizaci periferního etnicko-teritoriálního společenství substátního 

charakteru“ 3 . Takováto strana v sobě pak zahrnuje dimenzi teritoriální i 

etnickou, což umožňuje její relativně širokou aplikaci. Mezi moravistickými 

stranami se totiž setkáváme jak se subjekty, které se vymezují regionálně, tak 

s těmi, které akcentují moravskou etnicitu. 

Podle Huri Tűrsanové je pro úspěšný rozvoj etnicko-regionálních stran 

nutné vytvoření společného vědomí. Moravistické strany a hnutí však tuto 

moravskou etnickou exkluzivitu nedokázaly v praxi rozvinout. Podle  

Maxmiliána Strmisky měly moravistické strany v určitých ohledech ztíženou 

pozici. Identitární mobilizace totiž podle něj „nemohla být založena na nějakých 

evidentních prekonstituovaných politicky relevantních etnicko-kulturních anebo 

                                            
2 STRMISKA, Maxmilián. (1998). Regionální strany a stranické systémy (Španělsko, Itálie, Velká Británie a 
Severní Irsko). 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 11. 
3 SPRINGEROVÁ, Pavlína. (2010). Analýza vývoje a činnosti moravistických politických subjektů v letech 
1989 – 2005. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 194. 
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jazykových odlišnostech a tudíž nebylo možné „nacionalistickou“ cestou 

symbolicky oddělit vlastní regionální společenství od českého národa“4. 

Relevantnější pro analýzu moravistických stran a hnutí je Rokkanova 

teorie cleavages, která vychází z dispozice, že „uvnitř každého politického 

společenství existují štěpící linie, kolem nichž se vytváří prostor pro potenciální 

konflikt zájmů a postojů“ 5 . Moravský nacionalismus se opíral zejména o 

existenci konfliktní linie centrum – periferie. Centrum daného teritoria je podle 

Rokkanovy teorie „střediskem, které při určité koncentraci institucí a osob se 

specifickým, a pro řízení celého teritoria významným posláním, plní některou 

z uvedených funkcí: vojensko-administrativní, hospodářskou či kulturní.“ 6 

Periferie jsou pak území, která jsou od centra vzdálená, ale podléhají jeho 

autoritě. Štěpení centrum – periferie je tedy založeno na snaze periferie 

dosáhnout určité míry autonomie, či dokonce nezávislosti. Prosazování těchto 

požadavků může mít nejrůznější podoby. Existence konfliktu centrum – periferie 

v České republice je však podle některých autorů více než diskutabilní. 7 Pokud 

ale budeme jeho existenci připouštět, musíme uznat, že se nestal příčinou 

vzniku dlouhodobě relevantní moravské regionální strany.  

2. Situace moravistických stran a hnutí po 
roce 1989 

Listopadové události roku 1989 umožnily v tehdejším Československu 

vznik pluralitního politického spektra. Následná mobilizace obyvatel vedla 

k zakládání politických organizací s nejrůznějším zaměřením. Mezi nimi se 

objevilo i několik, které se zabývaly moravskou problematikou. Moravská 

problematika byla založená především na pocitu dlouhodobě podceňovaného 

postavení Moravy a Slezska v realizaci vnitrostátní politiky – moravistické 

                                            
4  STRMISKA, Maxmilián. Moravistická identitární mobilizace a konflikt centrum versus periferie 
v komparativní perspektivě. In MALÍŘ, Jiří; VLČEK, Radomír. (2001). Morava a české národní vědomí od 
středověku po dnešek: sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: Matice moravská. s. 190. 
5 SPRINGEROVÁ, Pavlína. (2010). cit. d., s. 29. 
6 FRANK, Libor. Pojmy centrum a periferie v teorii Steina Rokkana a relevance jejich vymezení ve věku 
informačních technologií. Středoevropské politické studie, 4, jaro – léto 2002, č. 2-3, 
<“http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=38“>. [cit. 2012-03-10]. 
7 např. MAREŠ, Miroslav. Programy moravistických stran. In MALÍŘ, Jiří; VLČEK, Radomír. (2010). cit. d. 	  
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subjekty poukazovaly zejména na poměr mezi hospodářským přínosem regionu 

pro stát a prostředky, které od státu získává nazpět.8 

 Již na přelomu listopadu a prosince roku 1989 došlo k transformaci 

Gorazdova sdružení na Moravské občanské hnutí (MOH), jehož předsedou se 

stal Miroslav Richter. Na začátku své existence hnutí organizovalo nejrůznější 

shromáždění. Nejvýznamnějším bylo setkání asi tří tisíců lidí v brněnské hale 

Rondo z 10. ledna 1990. Hlavní cíl hnutí shrnuje poslední věta proslovu 

předsedy Richtera ze zmíněného setkání: „Klidně ukončíme svou činnost ve 

chvíli, kdy Moravě a Moravanům budou navrácena práva a postavení, která 

měla od nepaměti, až do nástupu komunistů k moci.“9 

 30. prosince 1989 došlo k obnovení Společnosti pro Moravu a Slezsko 

(SMS), která působila v roce 1968 a neúspěšně se tehdy snažila o prosazení 

koncepce rovnoprávné trojfederace. Uskupení se brzy po svém znovuobnovení 

transformovalo na Hnutí za samosprávnou demokracii-Společnost pro Moravu 

a Slezsko (HSD-SMS). Toto hnutí později sehrálo mezi stranami se zaměřením 

na moravskou problematiku nejvýznamnější roli. V čele SMS a později i HSD-

SMS stál Boleslav Bárta. 

 Nezůstalo však jen u dvou stran. Na počátku roku 1990 vzniklo ještě 

několik menších subjektů, které však v budoucím vývoji neměly prakticky žádný 

vliv. Na popud (tehdy ještě) SMS došlo 20. ledna 1990 k jejich sjednocení pod 

společným názvem, každý z těchto subjektů si však zachoval svou autonomii. 

Program tzv. Charty pro Moravu a Slezsko se prakticky shodoval s cíli SMS. 

Jediným hnutím, které nepřipojilo svůj podpis pod tuto chartu, bylo MOH.10 

 V návaznosti na cíle původní SMS z roku 1968, kterým se vzhledem 

k jejich značnému vlivu na ideové základy pro zformování HSD-SMS bude 

podrobněji věnovat následující kapitola o hlavních programových bodech HSD-

SMS, se Moravanům po roce 1989 opět jednalo především o nespravedlivou 

přerozdělovací politiku státu a samosprávu. Velmi silnou složkou se stalo také 

                                            
8 PŠEJA, Pavel. Nacionalistické strany v České republice. In DANČÁK, Břetislav; FIALA, Petr. (1999). 
Nacionalistické strany v Evropě. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, s.74-75. 
9 SPRINGEROVÁ, Pavlína. (2010). Analýza vývoje a činnosti moravistických politických subjektů v letech 
1989 – 2005. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 44. 
10Charta pro Moravu a Slezsko. In Moravský národní kongres. (2001). Moravský historický sborník – 
Ročenka Moravského národního kongresu 1999/2001. Brno, s. 486. 
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moravské vlastenectví, ať už v podobě zemského patriotismu či útočného 

moravského nacionalismu.11 

Moravistické politické subjekty akcentovaly historicky specifické 

postavení moravské země, často však docházelo k mnohdy zkreslenému 

interpretování některých historických faktů. Morava byla roku 1182 vyhlášena 

svébytným územním celkem, zemské zřízení trvalo kromě období mezi lety 

1920 a 1927 v podstatě až do roku 1949. V tzv. organizačním zákoně z roku 

1927(8) byly základem administrativního rozdělení republiky určeny země, 

Morava však své bývalé kompetence nezískala. Ústava z roku 1948 zavedla 

systém krajských národních výborů, administrativní členění již od té doby nikdy 

nerespektovalo zemskou hranici mezi Moravou a Čechami.12 

  

                                            
11 SPRINGEROVÁ, Pavlína. (2010). cit. d., s. 43. 
12 MAREŠ, Miroslav. Moravistické politické strany a hnutí. In MAREŠ, Miroslav (Ed.). (2003). Etnické a 
regionální strany v ČR po roce 1989. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 23-35. 
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3. Hlavní body programů HSD-SMS a MOH 
Jak již bylo řečeno, nejvýznamnějšími subjekty v českém prostředí v roce 

1990, které akcentovaly tzv. moravskou otázku, se stalo Hnutí za 

samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko a Moravské 

občanské hnutí. Vzhledem k tomu, že program HSD-SMS vycházel z velké 

části z cílů uskupení SMS, bude se první část kapitoly nejprve podrobněji 

zabývat programem a činností SMS z konce 60. let.13 

3.1 Společnost pro Moravu a Slezsko 

Tzv. moravská otázka nebyla v roce 1989 v českém prostředí novinkou. 

Již v roce 1968 se v rámci diskuze o federalizaci Československa objevovaly 

hlasy volající po rovnoprávném postavení Moravy a Slezska a po konci 

diskriminace tohoto regionu ze strany pražského byrokratického centra. 20. 

května 1968 došlo k založení Společnosti pro Moravu a Slezsko. Zakládající 

shromáždění se ostře ohradilo proti absenci jakéhokoliv zástupce Moravanů ve 

vládní odborné komisi pro přípravu ústavního zákona o federalizaci.14 Navrhli 

proto ze svých řad skupinu odborníků. Na ustavující schůzi také došlo ke 

schválení Moravskoslezské deklarace. Ta ve své podstatě suplovala program 

tohoto sdružení. SMS v ní představuje ze svého pohledu ideální podobu 

státoprávního uspořádání: „Řešení vidíme především v důsledné federalizaci 

našeho státu se stejnými právy a povinnostmi pro Slovensko, Čechy, Moravu a 

Slezsko. (...) Dostatečným důvodem není a nemůže být jen kritérium 

národnostní (...) je tu ještě nezadatelné historické právo, existuje kritérium 

geografické, kritérium ekonomické a také fakt, že obyvatelstvo Čech, Moravy a 

Slezska představuje pospolitost, jejichž jádrem jsou sociologicky a 

psychologicky odlišné větve českého národa v Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku...“15 

                                            
13 MAREŠ, Miroslav. Moravistické strany a hnutí, s. 1616 In MALÍŘ, Jiří; MAREK, Pavel (a kol.). (2005). 
Politické strany: Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. Brno: 
Doplněk. s. 1616. 
14 BÁRTA, Boleslav. Druhé kříšení Moravy. In Moravský národní kongres. (1998). Moravský historický 
sborník – Ročenka Moravského národního kongresu 1996/1998. Brno, s. 324-325. 
15 SPRINGEROVÁ, Pavlína. (2010). Analýza vývoje a činnosti moravistických politických subjektů v letech 
1989 – 2005. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 39. 
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Mezi hlavní představitele SMS patřil psycholog Boleslav Bárta a rektor 

brněnské univerzity Teodor Martinec. Významným způsobem byl s SMS spjatý 

také profesor Vladimír Kubeš, kterého SMS nominovala do vládní komise pro 

řešení státoprávních otázek.16  Přišel s vlastním návrhem ústavního zákona. 

Počítal s existencí dvou státoprávních národů – Čechů a Slováků – a tří 

spolkových zemí – Čech, Moravy a Slezska a Slovenska. Orgány státní moci by 

se rozdělily na ty s federální působností se sídlem v Praze a se spolkovou se 

sídly v Praze, Brně17 a Bratislavě. Ještě před sovětskou invazí však došlo 

k podpoření idey národnostní dvojfederace politickými špičkami. Po okupaci 

Společnost pro Moravu a Slezsko postupně omezovala svou činnost, až ji 

v roce 1969 ukončila úplně. 18  Z oficiálních kruhů pak debata o moravské 

otázce zmizela, zpět se dostala znovu až v roce 1989. 

Po obnovení 30. prosince 1989 SMS deklarovalo, že „sdružuje členy 

různých politických stran, občanských fór a jiných různých občanských iniciativ, 

občany bez politické příslušnosti, a to bez rozdílu světového názoru a místa 

bydliště“19. 

Pokud jde o priority, které se objevily v programovém prohlášení, 

zdůrazňovalo SMS zejména ekonomickou a samosprávní podstatu vztahu 

Čechy – Morava a Slezsko. Ekonomickou samosprávou mělo dojít k dosažení 

rovnoprávného postavení Moravy a Slezska, rovnoprávnost měla být zakotvena 

i v Ústavě Československé republiky.20 

V podstatě totožné s programem SMS byly také cíle Charty pro Moravu a 

Slezsko, která sdružovala jednotlivé moravské iniciativy. Také ona požadovala 

moravskoslezský sněm jako zákonodárný sbor, ustavení moravskoslezské 

vlády, obnovení Moravy a Slezska v jejich historických hranicích, uzákonění 

                                            
16 Tamtéž, s. 39-40. 
17 I přes existenci jedné spolkové země Moravskoslezské počítal profesor Kubeš i s existencí správního 
centra zvlášť pro Slezsko, kterým měla být Opava. 
18 DRÁPELA, Jiří. 2011. Moravská politika v detailech. In Moravský národní kongres. (2011). Moravský 
historický sborník – Ročenka Moravského národního kongresu 2006/2010. Brno. s. 919. 
19 Programové cíle Společnosti pro Moravu a Slezsko. In Moravský národní kongres. (2001). Moravský 
historický sborník – Ročenka Moravského národního kongresu 1999/2001. Brno, s. 472. 
20 Tamtéž, s. 472-474. 
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moravských symbolů a ukončení ekonomické diskriminace Moravy a Slezska. 
21 

3.2 Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost 
pro Moravu a Slezsko 

Na zasedání delegátů SMS v Kroměříži 1. 4. 1990 došlo k oficiálnímu 

založení Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a 

Slezsko. Lídrem se stal znovu Boleslav Bárta. Hnutí se stejně jako SMS 

profilovalo jako nadstranické, hlavním cílem bylo stát se jediným relevantním 

zastáncem moravské myšlenky na politické scéně. 22  Tuto ambici měly 

v podstatě všechny moravistické subjekty. 

 Svůj počáteční politický program a stanoviska k nejzásadnějším otázkám 

hnutí prezentovalo v Moravskoslezské deklaraci, která byla vydána v den 

vzniku hnutí. V mnohém se jednalo o program prakticky totožný s cíli 

Společnosti pro Moravu a Slezsko. Deklarace navrhovala samofinancování 

přirozených geomorfologických a geograficko-ekonomických celků, tj. Čech, 

Moravy se Slezskem a Slovenska. Tyto celky by podle deklarace měly být 

sjednoceny na spolkovém principu. Dvoučlennou federaci jednoznačně odmítla, 

pouze více členů podle jejich názoru může tvořit opravdový celek. Současnou 

dvojfederaci v Moravskoslezské deklaraci členové HSD-SMS označili za 

„anomální“.23 

Poklidnou přeměnu na tříčlennou federaci hnutí požadovali provést co 

nejdříve, v ideálním případě ihned po volbách do Federálního shromáždění. 

S tím byl spojen požadavek na odložení voleb do České národní rady a 

Slovenské národní rady. Podle zástupců HSD-SMS by se tyto volby měly konat 

až po dokončení přeměny federace, kdy místo do České národní rady by se již 

konaly zvlášť volby do Českého sněmu a zvlášť do Moravskoslezského sněmu. 

HSD-SMS Moravskoslezskou deklarací dokonce jednostranně vyhlásilo vznik 

Moravskoslezské země, spolkové země v rámci Československé federativní 

republiky. Zákonodárnou moc do zvolení Moravskoslezského sněmu 
                                            

21 Charta pro Moravu a Slezsko. In Moravský národní kongres. (2001). cit. d., s. 485-486. 
22 SPRINGEROVÁ, Pavlína. (2010). cit. d. s. 47. 
23 Moravskoslezská deklarace. In Moravský národní kongres. (2001). cit. d., s. 488. 
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delegovalo na Českou národní radu, výkonnou moc by měli zastávat dočasně 

předsedové Jihomoravského a Severomoravského kraje, kteří by měli být 

jmenováni místopředsedy vlády České republiky. Samozřejmě jen do doby, než 

dojde ke změně státního uspořádání a Morava a Slezsko budou mít 

rovnoprávné postavení s ostatními celky.24 

 Moravskoslezská deklarace se stejně jako všechny dokumenty 

moravistických stran a hnutí odvolávala na historické právo Moravy již z dob 

Velkomoravské říše.  

 Moravskoslezská deklarace se zabývala v podstatě jen otázkou 

zrovnoprávnění postavení Moravy a Slezska v rámci nové Československé 

spolkové republiky. Nešlo tedy o volební program, který by nabízel řešení 

ekonomických či sociálních otázek, nabádal pouze všechny občany Moravy a 

Slezska, aby spojenými silami prosazovali vytvoření Československé spolkové 

republiky. Moravané jsou si podle nich „vědomi své síly a nehodlají se o svá 

práva doprošovat“25 . HSD-SMS se však ohrazovalo proti případným nařčením, 

že jsou separatisté, podle svých slov jen touží po jednotě, která neponižuje a 

nediskriminuje. 

 Na kroměřížském sněmu došlo i ke schválení písemné výzvy, která byla 

zaslána představitelům Federálního shromáždění ČSFR. V této výzvě bylo 

navrženo znění zákona, na jehož základě by došlo k odsouzení zrušení 

Moravskoslezské země a který by od 1. ledna 1991 obnovil její zemská práva. 

Splnění požadavků HSD-SMS bylo již od počátku nereálné. Bylo jasné, že o 

státoprávní reformě bude rozhodovat až nově zvolený zákonodárný sbor. Navíc 

bylo potřeba změny státoprávního uspořádání podrobit celospolečenské 

diskuzi.26Za dílčí úspěch HSD-SMS ještě před parlamentními volbami roku 

1990 lze považovat usnesení, které bylo přijato FS ČFRS a ČNR na základě již 

zmíněné písemné výzvy. Toto usnesení však nemělo formu zákona, nebylo 

proto závazné. Na základě tohoto usnesení bylo zrušení země 

                                            
24 Tamtéž, s. 489. 
25 Tamtéž, s. 490. 
26 BALCÁREK, Pavel. Provolání k poslancům ČNR, zvolených v moravských krajích. In Moravský národní 
kongres. (2001). cit. d., s. 491-492. 
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Moravskoslezské prohlášeno za protiprávní, tento krok byl podle FS ČSFR a 

ČNR „v rozporu s principy demokracie a samosprávy“27. 

 V programu HSD-SMS se objevoval názor, že Morava a Slezsko jsou 

Čechami ekonomicky diskriminovány. Podle tohoto programu tedy strana 

„hodlá zabezpečit, aby národní důchod vytvořený na Moravě a ve Slezsku tam 

také po nezbytných odvodech do federálního rozpočtu zůstával jako základ pro 

další rozvoj této oblasti.“28 

3.3 Moravské občanské hnutí 

Po svém založení29 vydalo Moravské občanské hnutí Provolání. V něm 

apelovalo na všechny Moravany, aby si uvědomili svůj vztah k Moravě a dávali 

svůj postoj hlasitě najevo. I když hnutí upozorňovalo prakticky na stejné 

problémy ohledně postavení Moravy v Československém státě, používalo 

mnohem silnější rétoriku, snažilo se oslovit mezi zastánci řešení tzv. moravské 

otázky ty radikálnější. V Provolání MOH nastínilo své cíle, které pak 

konkretizovalo v Programu.  

 Hlavní myšlenku Provolání Moravského občanského hnutí shrnuje 

zvolání „Moravané! Zabraňme dosavadnímu mnohaletému útlaku!“30 Útlak je 

podle nich spojen s hospodářským vykořisťováním Moravy a Slezska. Stejně 

jako HSD-SMS i MOH jako jediné řešení vidělo samosprávné postavení Moravy 

a zrušení byrokratického krajského zřízení. 31 

 Ve svém programu Moravské občanské hnutí opustilo od květnatých 

souvětí, které používalo ve svém Provolání, a požadavky a cíle formulovalo 

stručně a věcně. Jako nejzásadnější znovu uvádělo autonomii a rovnoprávnost 

Moravy, ekonomickou, správní a kulturní samostatnost. Požadovalo obnovení 

moravského sněmu jako zákonodárného sboru. Odmítalo pražský centralismus, 

                                            
27 Parlament České republiky: Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]. Praha: 
Parlament České republiky, 2002 [cit. 2012-05-05], Usnesení Federálního shromáždění č. 212 o obnovení 
moravskoslezské samosprávy. Dostupné z WWW: 
<“www.psp.cz/eknih/1986fs/slsn/usneseni/u0212.htm“>. 
28Charta pro Moravu a Slezsko. In Moravský národní kongres. (2001). cit. d., s. 486. 
29 Ve skutečnosti se jednalo o transformaci původního Gorazdova sdružení na nový subjekt Moravské 
občanské hnutí. 
30Provolání Moravského občanského hnutí. In Moravský národní kongres. (2001). cit. d., s. 475. 
31 Tamtéž, s.475-477. 
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prosazovalo naopak posílení samosprávy měst a obcí a jednotnou 

celomoravskou správu namísto dvou krajů.32 

 Svých cílů podle MOH dosáhnou Moravané tak, že budou své názory 

veřejně prezentovat, dále pak podpisovými akcemi, které budou požadovat 

autonomii Moravy a které budou Moravané adresovat moravským poslancům 

Federálního shromáždění a České národní rady a také přímo předsednictvu FS 

a ČNR. V neposlední řadě by měli Moravané podporovat MOH, které jejich 

požadavky prosazuje.33 

3.4 Obecná charakteristika moravistických programů 
na začátku 90. let 

V ekonomické a sociální oblasti většina moravistických subjektů 

formulovala programy velmi obecně. V zásadě je však lze považovat za 

středové až levostředové. Nejčastěji se v programech objevoval názor, že 

Morava a Slezsko jsou Čechami ekonomicky diskriminovány. Na základě tohoto 

jediného specifického názoru však nemohlo dojít k výraznější profilaci ve 

stranicko-politickém prostředí. 34 

 Ve svých programech se moravistické strany a hnutí zabývaly především 

prosazováním moravskoslezských zájmů v různých společenských a politických 

oblastech. Charakteristickou vlastností programů těchto stran před volbami 

v roce 1990 byl také poněkud menší rozsah, což vedlo k nedostatečné 

konkretizaci cílů.35 

  

                                            
32 Program Moravského občanského hnutí. In Moravský národní kongres. (2001). cit. d., s. 483. 
33 Tamtéž, s. 483. 
34 např. MAREŠ, Miroslav. Programy moravských regionálních stran. In MALÍŘ, Jiří; VLČEK, Radomír. 
(2001). Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek: sborník příspěvků z konference. 1. vyd. 
Brno: Matice moravská, s. 199. 
35 Tamtéž, s.199.	  
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4. Vývoj moravistických hnutí do roku 2006 

4.1 Parlamentní volby 1990 
Představitelé SMS a MOH uzavřeli v únoru 1990 smlouvu, ve které stálo, 

že půjdou do voleb společně a pokud se kandidovat rozhodne jen jedna 

organizace, druhá by měla zůstat nepolitická a podporovat tu kandidující. 

Realita však byla odlišná a do parlamentních voleb, které se konaly v červnu 

roku 1990, šlo HSD-SMS samostatně, MOH pak spolu s Československou 

stranou lidovou pod názvem Křesťanskodemokratická unie36. HSD-SMS i MOH 

vystupovaly ve volbách jako nadstranická hnutí, na kandidátkách se tedy mohli 

objevit i příslušníci jiných stran, kteří se rozhodli hájit zájmy Moravy a Slezska. 

Pokud jde o demografické složení kandidátů HSD-SMS, na předních pozicích 

figurovalo méně žen než u ostatních politických stran. Průměrný věk kandidátů 

byl naopak vyšší.37 

 Někteří autoři vidí jeden z důvodů volebního úspěchu HSD-SMS 

v možnosti voličů odevzdat tři hlasy (do Sněmovny národů FS, Sněmovny lidu 

FS a ČNR), což hnutí využilo ve svém volebním sloganu „Alespoň jeden hlas 

pro Moravu!“ 38  V polovině května ukazovaly předvolební průzkumy 3% pro 

HSD-SMS, na konci měsíce již 6%. Nárůst pak pokračoval až do voleb.  

 Richterovo MOH ve volbách zcela propadlo, zvolen byl pouze jediný 

kandidát – ing. Zdeněk Smělík do ČNR, Bártovo HSD-SMS naopak překvapivě 

uspělo. Nejlepší výsledek zaznamenalo v ČNR, kde získalo 10,33% hlasů, což 

znamenalo 22 mandátů a pozici třetí nejúspěšnější strany. Ve Sněmovně 

národů získalo hnutí 9,1% (7 mandátů) a ve Sněmovně lidu 7,89% hlasů (9 

mandátů).39 

                                            
36  MOH předpokládalo nízký volební zisk HSD-SMS, dalo proto přednost spojení s Československou 
stranou lidovou, kterou pokládalo za stabilnějšího a perspektivnějšího partnera. (SPRINGEROVÁ, Pavlína. 
(2010). Analýza vývoje a činnosti moravistických politických subjektů v letech 1989-2005. Brno: Centrum 
pro studium demokracie a kultury. s. 54.) 
37 RAK, Vladimír. (1992). Kandidáti do parlamentních voleb v Československu v červnu 1990. Jejich 
struktura, postoje a názory. Sociologický časopis. roč. 28, č. 2, s. 200-219. 
38 Tento názor zastávají například Petr Fiala a Miroslav Mareš (viz. FIALA, Petr; MAREŠ, Miroslav. 
(1997a). Konstituování systému politických stran v České republice (1989-1992). Politologický časopis. 
roč. 4, č.1, s.104-126.) 
39 Český statistický úřad: Český statistický úřad. [online]. Praha: Český statistický úřad, 2012. [cit. 2012-
04-23], Výsledky parlamentních voleb v roce 1990. Dostupné z WWW: <“www.volby.cz“>.	  
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 Do svého volebního výsledku samozřejmě zástupci HSD-SMS vkládali 

obrovské naděje. Byli přesvědčeni, že nesmí zklamat voliče, kteří nyní 

očekávají, že budou hájit jejich zájmy a že se jim postupně podaří prosadit 

opatření směřující k rehabilitaci Moravy a Slezska.40 

 V průměru 23,05% hlasů odevzdaných na Moravě a ve Slezsku 

označoval Boleslav Bárta za výrazný volební úspěch. Odmítl také vstup HSD-

SMS do jakékoliv trvalé koalice: „ (...) ale hodláme podporovat všechno 

demokratické a pokrokové, s čím přijdou ostatní strany. Naopak, budeme 

kontrolovat proklamace ostatních politických stran, které si řešení moravské 

otázky daly do svého programu“41. Nakonec se však hnutí stalo součástí české 

vlády se zastoupením v osobě ing. Bohumila Tichého na postu ministra 

kontroly, když vstoupilo do koalice s Občanským Fórem a KDU. Mezi vedeními 

OF a HSD-SMS byla uzavřena dohoda, ve které OF přislíbilo obnovení 

zemského zřízení, nebo alespoň provedení referenda o otázce státoprávního 

uspořádání. Ve Federálním shromáždění se HSD-SMS spolu s dalšími menšími 

subjekty dostalo do opozice. 42 

4.2 Období do parlamentních voleb 1992 

4.2.1 Situace HSD-SMS po volbách 

V programovém prohlášení vlády České republiky ze dne 2. července 

1990 se jako o zásadním problému hovoří o problematice územněsprávního 

uspořádání. „Rozhodujícím pojítkem mezi občanem, občanskou společností a 

státem je v demokratické společnosti obec. (...) Proto jsme (...) pro radikální 

změnu. Bude spočívat v jistém omezení kompetencí státní správy a v zavedení 

plné samosprávy měst a obcí.“ 43  Programové prohlášení se zabývá i 

problematikou Moravy, která s územněsprávním uspořádáním souvisí. „Dějinné 

                                            
40 Jiří Pernes ve svém díle Pod moravskou orlicí aneb Dějiny moravanství poukazuje na skutečnost, že se 
z úspěchu HSD-SMS radovali také lidé, kteří na Moravě volili OF. Sám autor se ve volbách v roce 1990 
angažoval v řadách OF, neboť jeho nejvyšší představitelé slibovali, že se zasadí o spravedlivé postavení 
Moravy a Slezska. 
41 PERNES, Jiří. (1996). Pod moravskou orlicí aneb dějiny moravanství. Brno: Barrister&Principal. s. 235. 
42 SPRINGEROVÁ, Pavlína. (2010). Analýza vývoje a činnosti moravistických politických subjektů v letech 
1989-2005. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. s. 55. 
43 Vláda České republiky: Vláda České republiky. [online]. Praha: Vláda České republiky, 2007 [cit. 2012-
04-23], Programové prohlášení vlády Petra Pitharta. Dostupné z WWW: <“ http://vlada.cz/assets/clenove-
vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1990-1992-cr/petr-pithart/ppv-1990-1992-pithart.pdf“>. 
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vědomí i tradice společenského života z ní (Moravy, pozn. autora) činí víc než 

pouhý region. Moravané, kteří aktualizovali téma svébytnosti, poskytli sami 

návod k řešení. Tím bude zemské zřízení. (...) Po dohodě s federálními orgány 

chceme umístit do Brna instituce celostátního významu. (...) Vláda bude 

podporovat sebeuvědomovací proces Moravy, Slezska i samotných Čech.“44 

Po parlamentní krizi, která byla vyvolána při projednávání programového 

prohlášení vlády a týkala se těch pasáží, které se týkaly postavení Moravy a 

Slezska v rámci České republiky i ČSFR, bylo přijato samostatné usnesení, 

které obsahovalo „požadavek na vymezení zemské hranice mezi Čechami a 

Moravou, na vnitřní úpravu územního členění republiky a řešilo z časového 

hlediska přechod od zrušených KNV k zemskému zřízení“45. 

 V srpnu došlo k ustavení třicetičlenné Komise vlády ČR pro územní 

uspořádání, která měla vypracovat návrhy řešení a předložit je plénu ČNR. 

Nakonec komise předložila tři návrhy, které však nebyly nijak rozpracovány. 

 V rámci ČNR se HSD-SMS snažilo využít svého postavení a poslanci 

byli aktivní zejména v navrhování zákonů, které se týkaly zemského zřízení a 

obcí. 21. srpna 1990 předložili poslanci HSD-SMS návrh zákona o zemském 

zřízení. Představitelé HSD-SMS předpokládali, že zákon by měl vstoupit 

v platnost 1. ledna 1991 a měl by vytvořit předpoklady k přestavbě 

Československa ve spolkový stát. OF však tento návrh odmítlo, akceptovalo ho 

pouze jako jednu z možných variant uspořádání státu. Interpelacemi a dopisy 

nejvyšším představitelům výkonné moci se představitelé HSD-SMS dovolávali 

učinění konkrétních kroků k obnovení samosprávy a zemského zřízení. 46 

 Po volbách tedy došlo ke zvýšení vlivu HSD-SMS na české politické 

scéně, své návrhy se jim však dařilo prosazovat jen velmi těžko. Za své hovoří 

počty pozměňovacích návrhů. Mezi červnem a prosincem 1990 jich poslanci 

HSD-SMS předložili hned 36. Poměr těch přijatých však mělo HSD-SMS ze 

všech stran v ČNR nejmenší, pouhá tři procenta. 47  Neúspěchy lze přičíst 

                                            
44 Tamtéž. 
45 DRÁPELA, Jiří; KAČENKA, František. Parlamentní boje Moravanů o obnovu zemské samosprávy 
Moravy a Slezska v ČR. In Moravský národní kongres. (2001). Moravský historický sborník – Ročenka 
Moravského národního kongresu 1999/2001. Brno. s. 556. 
46 Moravskoslezská petice a výzva prezidentovi ČSRF a předsedům vlád ČSFR, ČR a SR. 
Moravskoslezská orlice, 1990, č. 6, s. 4. 
47 SYLLOVÁ, Jindřiška. (1992). Česká národní rada v roce 1990. Sociologický časopis. roč. 28, č. 2, s. 
237-246. 
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politické nezkušenosti představitelů a minimální snaze o kompromis, hnutí 

odmítalo ustoupit od svých návrhů, které však nemohly počítat s širší politickou 

podporou. Podle Pavlíny Springerové tak „HSD-SMS de facto vůbec 

nedokázalo využít své smlouvy s OF a své účasti ve vládní koalici, ba naopak, 

HSD-SMS se v podstatě od začátku dostalo do pozice opoziční síly.“48 

 Delegáti druhého Kroměřížského sněmu HSD-SMS, který se konal 20. 

října 1990, vyjadřovali pochybnosti ohledně setrvání HSD-SMS v koalici s OF. 

OF podle nich stále odmítá realizovat zemské zřízení. Na sjezdu mělo dojít ke 

schválení dvou důležitých dokumentů – Memoranda k dohodě mezi HSD-SMS 

a OF a druhé Moravskoslezské deklarace. V memorandu delegáti neodmítali 

ani vystoupení z vládní koalice, pokud by OF nadále ignorovalo závazky 

plynoucí z koaliční smlouvy. Memorandum bylo na sjezdu schváleno, problémy 

však nastaly při projednávání deklarace. Od textu se distancovala většina 

poslanců HSD-SMS ve FS a ČNR. Nejvíce kritizovaným bodem byl ten pátý. 

Ten v podstatě vyzýval poslance ČNR, kteří byli zvoleni v jednom z moravských 

krajů, aby k 15. lednu 1991 vytvořili poslaneckou sněmovnu 

Moravskoslezského sněmu, která by měla řešit otázky týkající se Moravy a 

Slezska. Pokud jde ale o otázky celorepublikového obsahu, měli tito poslanci 

zůstat členy ČNR. 49  Deklarace se stala jednou z hlavních příčin 

vnitrostranického rozkolu. Poslanci HSD-SMS totiž odmítali dělat jakékoliv 

protiústavní kroky.50 

Rozkol ve straně vyvrcholil vyloučením poslanců Tichého, Pernici a 

Krejcara z HSD-SMS, kteří se postavili v kauze údajné spolupráce Boleslava 

Bárty s StB proti předsedovi strany. Sněm předsedů okresních středisek HSD-

SMS se zastal Bárty a „výše zmiňované poslance zbavil s okamžitou platností 

práva jednat a hovořit ve svých poslaneckých funkcích jménem HSD-SMS“51. 

V březnu 1991 tak došlo k vytvoření druhého poslaneckého klubu. 

Komunální volby v listopadu 1990 ukázaly nevyrovnanou podporu hnutí 

v rámci Moravy a Slezska. Vyšší zisky zaznamenalo HSD-SMS ve městech než 

                                            
48 SPRINGEROVÁ, Pavlína. (2010). cit. d., s. 58. 
49Prohlášení k údajnému porušení poslaneckého slibu. Moravskoslezská orlice, 1990, č. 10, s. 2. 
50 Krok navrhovaný deklarací byl mnohými shledáván protiústavním. Boleslav Bárta se snažil veřejnost i 
poslance přesvědčit o opaku, ale nepodařilo se mu to. Argumentoval například tehdejší absencí ústavy pro 
Českou republiku. Navrhovaný krok se totiž podle něj nevztahoval k federální ústavě, kterou tak nemohl 
porušit. 
51 SPRINGEROVÁ, Pavlína. (2010). cit. d., s. 65. 
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na venkově, z geografického hlediska pak bylo úspěšnější v Jihomoravském 

kraji. Nejvýznamnějším centrem bylo tradičně Brno, kde ale hnutí nakonec 

skončilo v opozici, když se nedokázalo domluvit s ostatními stranami na koalici 

a přišlo o křeslo primátora. Žádné jiné moravistické strany v komunálních 

volbách výsledek nezaznamenaly.52 

Dlouhodobé nerespektování koaliční smlouvy ze strany OF bylo 

důvodem pro HSD-SMS, aby 15. ledna 1991 deklarovalo odstoupení z koalice. 

S tímto krokem nesouhlasil jak ministr Tichý, tak většina poslanců hnutí v ČNR. 

Nakonec však ministr Tichý 7. února odstoupil z funkce a 19. února odchází 

HSD-SMS do opozice.53 

4.2.2 Vznik Moravské národní strany 

Volební neúspěch MOH znamenal postupný odchod většiny členů do 

nově vznikající Moravské národní strany (MNS). Bývalí členové MOH také 

nesouhlasili s politikou předsedy Miroslava Richtera, zejména pak s jeho postoji 

ohledně moravského národa. MNS byla pevně přesvědčena o existenci 

etnického moravanství. MOH svou činnost oficiálně ukončila až v roce 1992 po 

dalším neúspěchu v parlamentních volbách, aktivita do té doby však již byla 

zcela minimální. Nelze hovořit o žádném vlivu ani mezi ostatními 

moravistickými stranami a hnutími.54 

V čele MNS stanul Ivan Dřímal. I přes deklarované spojenectví s HSD-

SMS hnutí nedokázala překonat osobní spory vedení a bojovat za dosažení 

společného cíle – trojspolkového státu. Mimo osobní spory můžeme mezi 

stranami nalézt i ideové a programové rozdílnosti. Šlo o již zmíněný rozdílný 

postoj k existenci samostatného moravského národa, kde se HSD-SMS stejně 

jako MOH zaměřovalo spíše na zemský moravismus, či rozdílné postavení 

v rámci politického spektra. MNS sama sebe označovala za pravicově 

konzervativní stranu, HSD-SMS měla spíše centristické tendence.55 

  

                                            
52 Český statistický úřad: Český statistický úřad. [online]. Praha: Český statistický úřad, 2012. [cit. 2012-
04-23], Výsledky komunálních voleb v roce 1990. Dostupné z WWW: <“www.volby.cz“>. 
53 SPRINGEROVÁ, Pavlína. (2010). cit. d., s 70. 
54 PERNES, Jiří. (1996). cit. d., s. 243-244. 
55Program Moravské národní strany. In Moravský národní kongres. (2001). cit. d., s. 501-502. 
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4.2.3 Sčítání lidu 1991 

HSD-SMS i MNS vyvíjely před sčítáním lidu, které proběhlo v březnu 

1991, značnou aktivitu, kterou se snažily zmobilizovat své stávající příznivce a 

získat nové. Hlavním cílem byl co největší úspěch moravského národa.  

Sčítání ukázalo, že celkem 1 362 313 lidí (v rámci České republiky se 

jednalo o 13,2%) se hlásí k moravské národnosti, ke slezské 44 446 lidí (0,4%). 

Podíl obyvatel moravské národnosti byl nejvyšší v obou moravských krajích, 

prakticky kopíroval oblasti s větším počtem příznivců HSD-SMS. Úplně nejvyšší 

počet pak byl zaznamenán v okrese Hodonín – 64,7%. Ve slezských okresech, 

zejména v Opavě, Frýdku – Místku a Karviné, se přihlásilo více obyvatel ke 

slezské než moravské národnosti.56 

4.2.4 Vyjednávání o novém státoprávním uspořádání 

HSD-SMS vědělo, že ochota vlády vyjednávat o novém státoprávním 

uspořádání se zmenšuje, česká i slovenská vláda byla proti přítomnosti zvláštní 

moravské reprezentace při vzájemných jednáních. Slovenská strana navíc 

zásadně odmítala veškeré návrhy na trojfederaci, spolkové uspořádání apod. 

Viděla v nich pokus o českou majorizaci v rámci společného státu.57 (Slovenští 

politici však moravisty často využívali pro oslabení české pozice – poslanci 

Slovenské národní strany ve FS často spolupracovali s HSD-SMS.58) Boleslav 

Bárta proto začal organizovat schůzky zástupců všech politických subjektů, 

působících na Moravě, včetně komunistické strany, aby se mohli domluvit na 

společném postupu při vyjednávání. 

HSD-SMS také vyhlásila ankety ve všech moravských denících, téměř 

100% odpovědí bylo pro spolkové uspořádání republiky. HSD-SMS se proto 

rozhodlo požadovat vyhlášení referenda. 59  HSD-SMS by akceptovalo dvě 

z variant, které navrhovala Komise pro státoprávní uspořádání. První možností 

bylo zemské zřízení, kde by zemské orgány stály na úrovni státních. Druhou 

                                            
56 Český statistický úřad: Český statistický úřad. [online]. Praha: Český statistický úřad, 2010 [cit. 2012-04-
23], Sčítání lidu, domů a bytů 1991. Dostupné z WWW: 
<“http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/ceskoslovenske_scitani_lidu_1991“>. 
57 RYCHLÍK, Jan. (2002). Rozpad Československa: Česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava: 
Academis Electronic Press. 457 s. 
58 MAREŠ, Miroslav. Moravistické politické strany a hnutí. In MAREŠ, Miroslav (Ed.). (2003). Etnické a 
regionální strany v ČR po roce 1989. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury. s. 49. 
59 Česká tisková kancelář. (1991). Územní uspořádání státu. Zveřejněno 5. 2. 1991. 



20 
 

 

 

pak spolkové uspořádání. V praxi hnutí navrhovalo realizovat proměnu ve dvou 

krocích – první se mělo zemské zřízení zavést v České republice, tím by pak 

mnohem jednodušeji mohlo dojít k přechodu ke Spolkové republice 

Československo.60 

4.2.5 Rozkol v HSD-SMS 

Na začátku února 1991 byl z předsednictva Federálního shromáždění 

odvolán Boleslav Bárta. O necelý měsíc později vyvrcholily spory mezi dvěma 

křídly poslaneckého klubu HSD-SMS ve FS rozpadem klubu a vznikem dvou na 

sobě nezávislých – HSD-SMS I a HSD-SMS II. Pnutí probíhalo i uvnitř klubu 

v ČNR, zde však k rozdělení nedošlo.61 

Klub HSD-SMS I se profiloval jako více pravicový, poslanci nesouhlasili 

s politikou vedení strany – zejména pak bojovali proti slepému prosazování 

trojfederace bez předchozího zajištění relevantní politické podpory návrhu. 

HSD-SMS II později spolupracovalo více s levicovými stranami, poslanci sami o 

sobě ale hovořili jako o středovém uskupení.62 

Konec nejvýznamnějšího období pro HSD-SMS znamenala smrt 

předsedy Boleslava Bárty 30. května 1991 na jednání zástupců 16 českých a 

slovenských politických stran v Budmericích. 

4.2.6 Moravistické subjekty do voleb 1992 

Novým předsedou HSD-SMS se stal Jan Kryčer 63 , který se musel 

vyrovnat s narůstajícími rozpory uvnitř hnutí, bylo také potřeba hnutí pevněji 

zakotvit v rámci stranického systému. Jan Kryčer se proto rozhodl 

přetransformovat HSD-SMS v centristický politický subjekt, s čímž někteří 

členové nesouhlasili, uvnitř strany tedy vzniklo radikálnější křídlo, které 

upřednostňovalo národní princip moravanství.  

Kryčer vytvořil spolu se zástupci ostatních politických stran působících 

na Moravě Moravskoslezskou radu, která měla být „společným politickým, 

                                            
60 SPRINGEROVÁ, Pavlína. (2010). cit. d., s. 79. 
61 CIGÁNEK, František. (1992). Kronika demokratického parlamentu 1989-1992. Praha: Cesty. s. 147-148. 
62 SPRINGEROVÁ, Pavlína. (2010). cit. d., s. 84. 
63 PERNES, Jiří. (1996). cit. d., s. 249. 
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reprezentativním a konzultativním orgánem“ 64  Moravy a Slezska. Měla se 

snažit o prosazení rovnoprávného postavení Moravy a Slezska v rámci státu.  

Uvnitř HSD-SMS vznikla vnitřní platforma Moravskoslezské hnutí (MSH), 

která ostře vystupovala proti odchýlení se od požadavku trojfederace, nehlásila 

se však k radikálnímu křídlu strany, protože odmítala moravský nacionalismus. 

K MSH se připojilo také několik poslanců HSD-SMS.65 Aby Kryčer eliminoval 

opozici uvnitř hnutí, byl na 30. listopadu 1991 svolán mimořádný sjezd do 

Olomouce, kde došlo k přijetí nových volebních tezí, mimo jiné snaha o 

trojfederativní či trojspolkové uspořádání. Bylo také vyloučeno 5 iniciátorů MSH.  

Vzhledem k propadu předvolebních preferencí viděl Kryčer jako nutnost 

nalézt vhodného koaličního partnera. Po dlouhých vyjednáváních nakonec 

došlo k dohodě s MNS, která nominovala své zástupce na kandidátku HSD-

SMS. Ve volebním programu se znovu objevily body typické pro moravistické 

subjekty, jako například snaha o rovnoprávné postavení Moravy a Slezska 

v rámci státu, či přijetí spravedlivého daňového systému, na jehož základě by 

se o užití společenského produktu rozhodovalo tam, kde byl vytvořen. Hnutí se 

ostře vymezovalo proti centralizaci státní správy, pražský centralismus je podle 

něj „nejhorším pozůstatkem minulého režimu a jednou z podstatných příčin 

hrozby rozpadu společného státu“66. Ostatní body podle Pavlíny Springerové 

ukazují, že se nejednalo o středový subjekt, nýbrž o stranu se sklony 

k nacionálnímu populismu či krajní pravici.67 

4.3 Parlamentní volby 1992 

Volební preference HSD-SMS před volbami prudce klesaly. 

V průzkumech z března 1991 mělo hnutí podporu 11% dotázaných, v říjnu to 

byly již jen 4%. Zástupci HSD-SMS se nakonec dostali jen do ČNR, kde strana 

získala 5,87%, což znamenalo 14 mandátů. 9 jich HSD-SMS získalo 

v Jihomoravském kraji, 4 v Severomoravském a 1 ve Východočeském. 

Z celkových 14 mandátů jich však 3 obsadili zástupci jiných stran. 2 poslance 

                                            
64 DRÁPELA, Jiří; KAČENKA, František. (2001). cit. d., s. 503 
65 Česká tisková kancelář. (1992a).  Předseda J. Kryčer nástrojem k rozštěpení. Zveřejněno 29. 1. 1992. 
66 Česká tisková kancelář. (1992b). Otázka politickým stranám k volebním programům. Zveřejněno 13. 5. 
1992. 
67 SPRINGEROVÁ, Pavlína. (2010). cit. d., s. 93. 
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tedy získala MNS a 1 Demokratická strana práce (DSP). Tradičně nejvyšší 

podporu získalo hnutí na jižní Moravě (16, 19%). 68 

 HSD-SMS již tedy nedokázalo zopakovat volební úspěch z roku 1990, 

kdy dostatečně mobilizovalo své příznivce. Jedním z hlavních příčin neúspěchu 

byly interní problémy, existence 2 poslaneckých klubů. Snaha o nadstranickost 

a nejednoznačná ideologická profilace také nehovořily v prospěch hnutí. Ve 

společnosti navíc klesal zájem o moravskou problematiku, což bylo způsobeno 

postupným oslabováním konfliktní linie centrum-periferie. 69 

 Na kandidátce KDU-ČSL se voleb zúčastnili také zástupci MOH. KDU-

ČSL sice v ČNR, SL FS i SN FS získalo kolem 6%, ani jeden zástupce MOH 

však nebyl úspěšný.70 

4.4 Rozpad ČSFR 

Ještě po volbách HSD-SMS zastávalo názor, že je potřebné vyhlásit 

referendum ohledně fungování společného státu a i přes zřejmou neudržitelnost 

myšlenku společného státu prosazovalo. Postupem času ale ustoupili, že 

spolkové uspořádání není kvůli situaci na Slovensku realizovatelné a začali se 

proto soustředit na novou ústavu, která by podle nich měla obsahovat pouze 

existenci spolkových zemí, hranice a jejich základní kompetence. Zbytek by byl 

upřesněn v zemských ústavách.71 

 V listopadu pak ohledně zachování státu tvrdil předseda, že poslancům 

HSD-SMS doporučí, aby „podporovali takové iniciativy, kde bude jednoznačně 

počítáno s Moravou a Slezskem jako jedním ze tří samosprávných, 

rovnoprávných právních subjektů“72. 

                                            
68 Český statistický úřad: Český statistický úřad. [online]. Praha: Český statistický úřad, 2012. [cit. 2012-
04-23], Výsledky parlamentních voleb v roce 1992. Dostupné z WWW: <“www.volby.cz“>. 
69 HLOUŠEK, Vít; KOPEČEK, Lubomír. (2005). Konfliktní linie v současné české a slovenské politice: 
mezi stabilitou a změnou. Working Paper č. 10. [cit. 2012-05-12]. IIPS, dostupné z WWW: 
<”http://www.iips.cz/data/files/Analyzy_Working_Papers_pdf/hlousek-kopecek-konfliktni-linie.pdf”>. 
70 Český statistický úřad: Český statistický úřad. [online]. Praha: Český statistický úřad, 2012. [cit. 2012-
04-23], Výsledky parlamentních voleb v roce 1992. Dostupné z WWW: <“www.volby.cz“>. 
71 MAREŠ, Miroslav. (2003). cit. d., s. 63. 
72 Česká tisková kancelář. (1992c). HSD-SMS a KDS k otázce zachování státu. Zveřejněno 18. 11. 1992. 
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4.5 Období 1993 – 1996 

Již na začátku roku 1993 došlo ke změně názvu HSD-SMS na Hnutí za 

samosprávnou demokracii Moravy a Slezska (HSDMS). Vedení se snažilo hnutí 

nasměrovat do středu politického spektra. Prohlásilo HSDMS za autonomní 

subjekt, který bude mít v příštích volbách na kandidátce jen své vlastní 

zástupce. Hnutí také volalo po obnovení činnosti Moravskoslezské rady, 

s kterou by poslanci Poslanecké sněmovny, zvoleni na Moravě a ve Slezsku 

mohli konzultovat některé kroky. Z programu však stále nezmizelo prosazování 

zemského zřízení. Jen podmínky se změnily, HSDMS proto již nevylučovalo 

vznik Moravské země a Slezské země zvlášť, Prahu prosazovalo jako čtvrtou 

zemi. Mnohem větší pozornost chtělo hnutí v budoucnu věnovat komunální 

problematice.73 

 V tu samou dobu také došlo k vyostření sporu mezi MNS a HSDMS. 

MNS byla toho názoru, že HSDMS zradilo moravskou myšlenku.74 Obě strany 

se ale snažily vzájemné problémy neventilovat na veřejnost, protože by to 

mohlo uškodit prosazování řešení moravské otázky. HSDMS se proto snažilo 

najít silného politického partnera ze středové části spektra. Snahy však byly 

neúspěšné. 75 

 Již na konci ledna 1993 odešlo několik poslanců HSDMS 

z poslaneckého klubu strany a založili nový Klub Hnutí za samosprávnou 

demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko. Jako hlavní důvod uváděli 

odklon HSDMS od národní linie, s kterým nesouhlasili.76 

 V lednu 1994 se definitivně završila proměna HSDMS na politickou 

stranu, když přijala název Českomoravská strana středu (ČMSS)77. Tato strana 

přejala program HSDMS, předsedou byl zvolen znovu Jan Kryčer. Stejně jako 

HSDMS byla i ČMSS pro zavedení zemského zřízení, ohrazovala se proti 

nacionalismu a dalšímu dělení státu. Podporovala vstup republiky do Evropské 
                                            

73  Česká tisková kancelář. (1993). HSDMS: Posun k politickému středu, odklon od nacionalismu. 
Zveřejněno 9. 1. 1993. 
74 FIALA, Petr; MAREŠ, Miroslav. (1997a). cit. d., s. 310. 
75 Ihned po volbách připadala do úvahy LSU. Ve volbách do ČNR získala 6,52%, ale postupem času 
preference obou subjektů začaly prudce klesat, navíc se obě strany potýkaly s vnitrostranickými problémy. 
Ze spolupráce tedy nakonec sešlo. 
76 MAREŠ, Miroslav. (2003). cit. d., s. 70. 
77 Strana svým názvem podle Jana Kryčera demonstruje existenci dvou částí republiky – Čech a Moravy. 
Snaží se také přesvědčit voliče, že šanci uspět nemají jen strany se sídlem v Praze, ale i ty z Moravy. (viz. 
SPRINGEROVÁ, Pavlína. (2010). cit. d., s. 124.)  
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unie a NATO. Zejména proti znovuzvolení Kryčera protestovali členové nově 

vzniklého Hnutí samosprávné Moravy a Slezska (HSMS). Označilo se za 

nástupnickou organizaci HSDMS, přijalo také jen minimálně obměněný 

program tohoto hnutí.78 

 Moravistické hnutí se nesjednotilo ani před komunálními volbami v roce 

1994. Všechny subjekty, které měly ve svém programu ochranu moravských 

zájmů, získaly tradičně největší podporu v Jihomoravském kraji. Nejúspěšnější 

moravistickou stranou byla ČMSS, druhou pak HSMS.79 I přes určité zisky 

nelze počet získaných mandátů srovnávat se situací po komunálních volbách 

v roce 1990. 

 ČMSS začala v Poslanecké sněmovně spolupracovat s poslanci 

Liberálně sociální unie (LSU). V roce 1994 došlo nejprve ke spojení obou 

poslaneckých klubů, samostatnost stran zůstala formálně zachována. Postupně 

strany vyjednaly spolu se Zemědělskou stranou vznik Českomoravské unie 

středu (ČMUS), jejímž předsedou se stal Jan Jegla z bývalé ČMSS. Unie vedla 

ještě neúspěšná jednání o spolupráci či spojení s jinými stranami. V roce 1996 

došlo k připojení Křesťansko-sociální unie (KSU).80 

 V roce 1995 se poslanci ČMUS postavili proti vládnímu návrhu, podle 

kterého mělo vzniknout 17 VÚSC (na Moravě a ve Slezsku se jednalo o 6). 

Nesouhlas zdůvodňovali poslanci svým požadavkem nedělitelnosti Moravy a 

Slezska a zbytečným nárůstem výdajů. Jako ideální řešení strana navrhovala 

vznik tří vyšších územněsprávních celků – Země české, pražské a 

moravskoslezské. 81 

 Základem volebního programu ČMUS před volbami 1996 bylo „5 P“ – 

perspektiva (trojdílné zemské zřízení), pořádek (znovuzavedení trestu smrti), 

prosperita, patriotismus (referendum o vstupu ČR do NATO a EU) a populace 

(podpora rodin s dětmi).82 

                                            
78 SPRINGEROVÁ, Pavlína. (2010). cit. d., s. 124-125. 
79 Český statistický úřad: Český statistický úřad. [online]. Praha: Český statistický úřad, 2012. [cit. 2012-
04-23], Výsledky komunálních voleb v roce 1994. Dostupné z WWW: <“www.volby.cz“>. 
80 FIALA, Petr; MAREŠ, Miroslav. (1997b). Konstituování systému politických stran v České republice 
(1992-1996). Politologický časopis. roč. 4, č.3, s. 311. 
81 Česká tisková kancelář. (1996). ČMUS i nadále pro tři vyšší samosprávné celky. Zveřejněno 16. 4. 
1996. 
82 MAREŠ, Miroslav. (2003). cit. d., s. 77. 
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Hlavní cíl, překonání 5% hranice, se zdál s ohledem na výsledky 

předvolebních průzkumů nereálný. Předsednictvo si však případný neúspěch 

nepřipouštělo, předpokládaný výsledek měl být podle vedení strany kolem 

5%.83 Realita však byla pro ČMUS daleko bolestnější. Ani v kraji, kde tradičně 

moravistické strany slavily úspěch, se jí nepodařilo překonat hranici 1% 

(0,87%). V rámci Jihomoravského kraje zaznamenalo lepší výsledek (1,46% 

hlasů) Hnutí samosprávné Moravy a Slezska – Moravské národní sjednocení 

(HSMS-MNSj). 84  Toto uskupení vzniklo v březnu 1996 sloučením HSMS a 

platformy Moravské národní sjednocení (MNSj). 

Příčinou neúspěchu moravistických subjektů bylo neustálé štěpení 

celého proudu a vzájemné napadání se jednotlivých subjektů. Nelze 

opomenout také absenci nosného tématu, které by mobilizovalo voličstvo.  

4.6 Období 1996 – 2005 

Po neúspěšných volbách se daly zpozorovat vyšší tlaky uvnitř 

moravistického proudu na integraci a postupné opouštění od konfrontačního 

stylu. Veškeré naděje byly vkládány do senátních voleb. V roce 1996 tak 

vznikla Moravskoslezská koalice (MSK), do které vstoupily ČMUS (předsedou 

byl v té době Dalibor Štamber), MNS (Ivan Dřímal) a HSMS-MNSj (Jan 

Smejkal). Ani jeden z 28 jimi navržených kandidátů však v senátních volbách 

neuspěl.85 

 Nadále ale existovaly snahy o další integraci. Původní plán na sloučení 

ČMUS, MNS a HSMS-MNSj ale ztroskotal na odmítnutí HSMS-MNSj 

pokračovat dále v integračním procesu. Představitelé strany toto rozhodnutí 

odůvodňovali nesouhlasem s budoucím personálním vedením nové strany.86 

ČMUS a MNS však v procesu pokračovaly, v dubnu 1997 proto vznikla nová 

Moravská demokratická strana (MoDS), jejímž předsedou byl zvolen Ivan 

Dřímal. Cílem strany byl návrat moravistického subjektu do Poslanecké 

sněmovny. HSMS-MNSj nicméně případnou budoucí integraci nevyloučila, 

                                            
83 SPRINGEROVÁ, Pavlína. (2010). cit. d., s. 137-138. 
84 Český statistický úřad: Český statistický úřad. [online]. Praha: Český statistický úřad, 2012. [cit. 2012-
04-23], Výsledky parlamentních voleb v roce 1996. Dostupné z WWW: <“www.volby.cz“>. 
85 Český statistický úřad: Český statistický úřad. [online]. Praha: Český statistický úřad, 2012. [cit. 2012-
04-23], Výsledky senátních voleb v roce 1996. Dostupné z WWW: <“www.volby.cz“>. 
86 MAREŠ, Miroslav. (2003). cit. d., s. 79. 
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podmínila ji však obměnou vedení MoDS. Předsedou HSMS-MNSj byl zvolen 

Lubomír Král, díky jehož sporům s Ivanem Dřímalem byly opět integrační 

procesy v rámci moravistického hnutí značně oslabeny.87 

 Pro předčasné volby v roce 1998 byla domluvena spolupráce mezi 

moravistickými subjekty. I přes osobní spory Ivana Dřímala s nově zvoleným 

předsedou HSMS-MNSj Jiřím Bílým hnutí nakonec umístilo své zástupce na 

kandidátní listiny MoDS. Společným programem byl požadavek na 

zrovnoprávnění Moravy a vznik tří spolkových zemí. Předvolební kampaň ale 

nevyvolala větší zájem, MoDS proto v parlamentních volbách nezaznamenala 

žádný větší úspěch. 88 

 Do senátních voleb MoDS nenasadila ani jednoho svého kandidáta, 

HSMS-MNSj sice dva, ale ani jeden neuspěl. Ve volbách do zastupitelstev 

kandidovaly obě strany zvlášť. Úspěch nezaznamenala ani jedna.  

 Po opakovaných neúspěších se moravistické strany zaměřily na volby do 

krajských zastupitelstev. Rozhodly se kandidovat i přes nesouhlas se zřízením 

těchto VÚSC. V rámci příprav se znovu začalo mluvit o integraci MoDS a 

HSMS-MNSj. Hlavní problém byl ale způsob jejího provedení. Každá strana 

měla jinou představu.89 

 Strany se nakonec dohodly na společné kandidátce do krajských voleb 

pro Brněnský, Olomoucký a Zlínský kraj. Zde kandidovaly jako Moravská 

koalice (MK). V rámci Ostravského kraje vystupovaly pod názvem 

Moravskoslezská koalice a v Jihlavském kraji jako Prosperita Vysočiny. Ani 

v jednom kraji nezaznamenaly strany úspěch. Oproti tomu Nestraníci pro 

Moravu (NpM) získali v Jihomoravském kraji pět zastupitelů. Nestraníci měli 

možnost kandidovat za Moravskou koalici. Odmítli ale, byli proti jakémukoliv 

spojování s kteroukoliv stranou. 90 

 MoDS na konci roku 2000 za svůj strategický cíl označilo sloučení 

s HSMS-MNSj. V pozici předsedy byl také potvrzen Ivan Dřímal. Právě jeho 

                                            
87 SPRINGEROVÁ, Pavlína. (2010). cit. d., s. 153-156. 
88 Celkem získala strana 0,37% hlasů, v rámci Jihomoravského kraje to bylo 1,09%. (Český statistický 
úřad: Český statistický úřad. [online]. Praha: Český statistický úřad, 2012. [cit. 2012-04-23], Výsledky 
parlamentních  voleb v roce 1998. Dostupné z WWW: <“www.volby.cz“>.) 
89 HSMS-MNSj navrhovala zánik MoDS a následný vstup členů do hnutí. MoDS samozřejmě nesouhlasila 
a požadovala prakticky stejný postup, ale v opačném slova smyslu. (SPRINGEROVÁ, Pavlína. (2010). cit. 
d., s. 159-160.) 
90 SPRINGEROVÁ, Pavlína. (2010). cit. d., s. 164. 
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odchodem ale HSMS-MNSj podmiňovalo integraci. HSMS-MNSj na začátku 

roku 2001 provedlo změnu ve vedení, když se předsedou stal Pavel Dohnal. 

Hnutí také změnilo svůj název zpět na Hnutí samosprávné Moravy a Slezska.  

 Ukazatelem rozšířenosti moravské problematiky mělo být podle 

představitelů moravistických stran sčítání lidu v roce 2001. K moravské 

národnosti se přihlásilo 380 474 lidí, ke slezské 10 87891, což v porovnání 

s výsledky z roku 1991 znamenalo značný propad. 

 Senátních voleb v roce 2000 se moravistické strany neúčastnily, 

parlamentních o dva roky pak odděleně, ani jedna strana ale neuspěla. 

Podobný scénář měly i komunální volby v témže roce. Krajských voleb v roce 

2004 se HSMS účastnila ve všech krajích (Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký, 

Moravskoslezský a Vysočina) v koalici. MoDS nominovala své kandidáty 

samostatně v Jihomoravském kraji, Olomouckém kraji a na Vysočině. Ve 

Zlínském kraji kandidovala společně s HSMS pod názvem Morava a 

v Moravskoslezském se společná kandidátka jmenovala Za prosperitu a jistoty 

východní Moravy. Ani jeden subjekt nezaznamenal výrazný úspěch, dokonce 

v porovnání s předchozími volbami v roce 2000 byl patrný pokles podpory.92 

 Integrační proces byl dokončen v roce 2005, kdy došlo sloučením 

Moravské demokratické strany a HSMS ke vzniku politického subjektu 

Moravané. Do čela byl zvolen Pavel Dohnal.93 Bližším zkoumáním politického 

programu tohoto subjektu se bude zabývat následující kapitola. 

  

                                            
91 Český statistický úřad: Český statistický úřad. [online]. Praha: Český statistický úřad, 2010 [cit. 2012-04-
23], Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Dostupné z WWW: 
<“http://www.scitani.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_cr/$File/e-4104-02.pdf“>. 
92 SPRINGEROVÁ, Pavlína. (2010). cit. d., s. 181. 
93 Moravané – politická strana: Moravané – politická strana. [online]. Brno: Moravané – politická strana, 
2010 [cit. 2012-04-24], Historie strany. Dostupné z WWW: <“www.moravane.eu/historie-strany“>. 



28 
 

 

 

5. Hlavní body programu strany Moravané 
Hlavním požadavkem předvolebního programu strany v roce 2006 bylo 

zemské zřízení. Tři země – Spolková země Česko, Spolková země Morava-

Slezsko a Metropolitní země Praha – by dohromady tvořily spolkový stát 

strukturou ne nepodobný Německu. 94 

 Státní správa by měla mít hierarchický charakter občan – obec – 

středisková obec – okres – spolková země – stát. V obci bude probíhat místní 

samospráva. Kontaktním místem okresních úřadů by byla středisková obec. 

Okres by se stal místem pro výkon státní správy v prvním stupni. Krajům by 

neměla zůstat samosprávná působnost, také jejich počet Moravané chtěli snížit 

na 9, protože 14 krajů je finančně náročných. Zemská samospráva bude 

probíhat na úrovni spolkové země. Moravané chtěli přesunout maximum 

kompetencí (některé částečně, některé by však byly zcela v kompetenci 

spolkových zemí95) a finančních zdrojů na úroveň spolkových zemí. Každá 

spolková země bude mít vlastní zastupitelský a výkonný orgán. Stát Moravané 

charakterizovali jako představitele nejvyšší samosprávy s výhradním právem na 

tvorbu zahraniční politiky.96 Absolutní decentralizace státu by podle předsedy 

Pavla Dohnala mohla mít vliv na potlačení korupce. Z centra se podle něj 

rozděluje 85% finančních zdrojů a právě malá kontrola v místě rozdělování 

vytváří prostor pro korupční jednání.97 

 Reforma státní správy přinese podle předsedy Dohnala úspory státní 

pokladně, díky čemuž mohli Moravané prosazovat snížení zdanění práce. 

Chtěli také prosazovat posílení podílu nepřímých daní na celkových daňových 

příjmech.98 

 Moravané chtěli prosazovat přímou volbu prezidenta, zrušení 

poslanecké imunity, snížení počtu poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR na 150, zrušení Senátu a zavedení volebního práva od 16 let.  

                                            
94 Team Volby 2006: Volby 2006. (politická strana) Moravané. [online]. Praha: Glaudius, 2006 [cit. 2012-
04-24], Volební program Moravané 17. Dostupné z WWW: <“www.volby-
2006.cz/programy/clanek.php?cl=68“>. 
95 Jednalo se např. o územní plánování, školství, zdravotnictví, budování infrastruktury apod. (viz. tamtéž) 
96 Tamtéž. 
97 Český rozhlas: Český rozhlas. [online]. Praha: Český rozhlas, 2006 [cit. 2012-04-24], 17. Moravané 
(Rozhovor s Pavlem Dohnalem). Dostupné z WWW: 
<“www.rozhlas.cz/volby2006/vizitky/_zprava/246491“>. 
98 Tamtéž. 
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 Velký důraz kladli na ochranu životního prostředí, je podle nich nutné 

snažit se zabránit ekologickým katastrofám. Zásadně proto odmítali další 

povrchovou těžbu uhlí. Naopak podporovali využívání obnovitelných zdrojů 

energie.99 

 Konzervativní rysy programu můžeme najít ve snaze podporovat tradiční 

lidovou kulturu, stejně tak i maximální podpoře rodin. Strana se stavěla proti 

registrovanému partnerství.  

 Důchodovou reformu navrhovali postavit na principu mezigenerační 

solidarity. Solidaritu zmiňovali také v souvislosti se zdravotnictvím. Léčbu 

lehčích nemocí by pacienti měli financovat sami, těžce nemocní by se mohli 

spoléhat na zdravotní pojištění. Slovy Pavla Dohnala: „ (…) jsme pro to, aby 

běžné nemoci, nebo běžné návštěvy obvodních lékařů byly zpoplatněny.“100 

Bojovali proti legalizaci jakékoliv drogy, ty by se podle nich neměli dělit na 

měkké a tvrdé. Chtěli zakázat reklamy na tabákové výrobky, cigarety by 

podrobili dvojnásobné spotřební dani.101 

 V závěru volebního programu Moravané zmiňují směr, kterým by se 

strana ráda ubírala, resp. zmiňují úspěchy podobně zaměřených stran 

v zahraničí: „Motivací pro intenzivní prosazování politického programu strany 

Moravané jsou úspěchy, kterých v posledních letech dosáhl politické 

reprezentace Skotů, Velšanů 102 , Katalánců, Vlámů a dalších evropských 

regionálních politických reprezentací při prosazování procesu decentralizace 

rozhodovacích pravomocí a finančních zdrojů na úroveň svých zemských 

parlamentů.“103 

                                            
99 Team Volby 2006: Volby 2006. (politická strana) Moravané. [online]. Praha: Glaudius, 2006 [cit. 2012-
04-24], Volební program Moravané 17. Dostupné z WWW: <“www.volby-
2006.cz/programy/clanek.php?cl=68“>. 
100 Český rozhlas: Český rozhlas. [online]. Praha: Český rozhlas, 2006 [cit. 2012-04-24], 17. Moravané 
(Rozhovor s Pavlem Dohnalem). Dostupné z WWW: 
<“www.rozhlas.cz/volby2006/vizitky/_zprava/246491“>. 
101 Team Volby 2006: Volby 2006. (politická strana) Moravané. [online]. Praha: Glaudius, 2006 [cit. 2012-
04-24], Volební program Moravané 17. Dostupné z WWW: <“www.volby-
2006.cz/programy/clanek.php?cl=68“>. 
102 Právě na úspěchy Skotska a Walesu upozorňuje i Pavel Procházka. Tvrdí, že poslední vývoj ve 
Skotsku, mezi nímž a Moravou vidí určité historické paralely, představuje pro Moravu a Slezsko velkou 
inspiraci a naději. (viz. PROCHÁZKA, Pavel. Skotsko a Wales jako inspirace pro Moravu. In Moravský 
národní kongres. (2011). Moravský historický sborník. Ročenka Moravského národního kongresu 2006-
2010. Brno, s. 956 – 958.) 
103 Tamtéž. 
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 Moravané se jasně vymezovali vůči vstupu Turecka do Evropské unie. 

Viděli v něm civilizační a bezpečnostní riziko pro celou Evropu. Naopak 

podporovali evropskou vojenskou spolupráci.104 

 V jednom z předvolebních rozhovorů, konkrétně pro Český rozhlas, 

prohlásil předseda Dohnal, že pravděpodobnost zvolení v parlamentních 

volbách je malá, i vzhledem k tomu, že zástupci strany kandidují jen v 7 krajích. 

Strana ale podle něj bere parlamentní volby jako šanci prezentovat své názory 

a doufá ve sloučení zbylých moravských politických stran v jeden subjekt. 

Hlavním cílem strany tak zůstává úspěch v nadcházejících komunálních 

volbách.105 

  

                                            
104 Team Volby 2006: Volby 2006. (politická strana) Moravané. [online]. Praha: Glaudius, 2006 [cit. 2012-
04-24], Volební program Moravané 17. Dostupné z WWW: <“www.volby-
2006.cz/programy/clanek.php?cl=68“>. 
105 Český rozhlas: Český rozhlas. [online]. Praha: Český rozhlas, 2006 [cit. 2012-04-24], 17. Moravané 
(Rozhovor s Pavlem Dohnalem). Dostupné z WWW: 
<“www.rozhlas.cz/volby2006/vizitky/_zprava/246491“>. 
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6. Komparace programových charakteristik 
HSD-SMS i MOH vznikly v roce 1990 jako nadstranické hnutí, ve kterém 

neexistovala exkluzivita členství, na kandidátkách se proto objevovali i členové 

jiných stran, kteří chtěli na celostátní i regionální úrovni prosazovat zájmy 

Moravy a Slezska. Strana Moravané však vznikla již jako politický subjekt. Od 

toho se také odvíjela specifika jejich předvolebních programů. 

 Proces neustálého štěpení a následného spojování nejrůznějších 

moravistických subjektů, doprovázený změnou politického i společenského 

klimatu, zapříčinil proměny v programových cílech moravistických stran a hnutí 

od počátku 90. let do roku 2006. O co však usilovali HSD-SMS, MOH i 

Moravané, je ekonomická, správní a kulturní samostatnost Moravy a Slezska. 

Požadovali rovnoprávné a spravedlivé samosprávné postavení Moravy a 

Slezska v rámci státu. Jen forma se proměnila. HSD-SMS a MOH viděly cíl 

v trojfederativním zřízení, složeném ze spolkových zemí Čechy, Morava a 

Slezsko a Slovensko. Vzhledem ke změně okolností Moravané požadovali 

taktéž federaci, složenou však ze tří odlišných subjektů – Spolkové země 

Česko, Spolkové země Morava-Slezsko a Metropolitní země Praha.106 

Zřízením spolkových zemí by mělo dojít ke zrušení krajů. MOH ve 

zrušení vidělo jeden z kroků, který by mohl vést k „odstranění byrokratického 

centralismu a přebujelé administrativy“107, které ve svém programu žádalo. 

Moravané nežádali přímo zrušení krajů, chtěli jen omezit jejich počet na 9 a 

zrušit jejich samosprávnou působnost. V krajích viděli administrativní správní 

jednotky, které budou sloužit pro potřeby územního plánování.108 Kraje také 

podle nich budou využívány jako administrativní jednotky v hierarchické státní 

                                            
106 Team Volby 2006: Volby 2006. (politická strana) Moravané. [online]. Praha: Glaudius, 2006 [cit. 2012-
04-28], Volební program Moravané 17. Dostupné z WWW: <“www.volby-
2006.cz/programy/clanek.php?cl=68“>. 
107Program Moravského občanského hnutí. In Moravský národní kongres. (2001). Moravský historický 
sborník – Ročenka Moravského národního kongresu 1999/2001. Brno. s. 483. 
108 Team Volby 2006: Volby 2006. (politická strana) Moravané. [online]. Praha: Glaudius, 2006 [cit. 2012-
04-28], Volební program Moravané 17. Dostupné z WWW: <“www.volby-
2006.cz/programy/clanek.php?cl=68“>. 
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správě.109 Stejně jako MOH bojovali Moravané proti centralismu – ten pro ně 

představoval jednu z příčin korupčního jednání.110 

Moravistické subjekty ze začátku 90. let i Moravané bojovali proti 

„hospodářskému vykořisťování“111 Moravy. Všechny subjekty tedy požadovaly 

transparentnější a pro Moravu výhodnější rozdělování finančních prostředků. 

Podle SMS by měl „národní důchod vytvořený na Moravě a ve Slezsku zůstávat 

po nezbytných odvodech v těchto zemích“112. 

SMS požadovala legislativní zakotvení Moravanů jako etnika v rámci 

českého národa.113 Moravané šli v této myšlence dál, snažili se o „zákonné 

definování občanů moravské a slezské národnosti jako většinových národních 

společenství, žijících na Moravě“114 

V obou případech také moravistické subjekty požadovaly zřízení 

zastupitelského a výkonného sboru, které by projednávaly otázky týkající se 

Moravy a Slezska.115 Zastupitelský sbor, moravskoslezský sněm, by také podle 

nich mě mít zákonodárné pravomoci ve věcech Moravy a Slezska.116 

Moravané při prosazování svého programu nepoužívali tak striktně „anti-

českou“ rétoriku, jaká byla patrná na počátku 90. let například u MOH.117 

Nesouhlasili sice s centralismem a soustřeďováním institucí a pravomocí do 

centra, snažili se však oslovit i umírněnější voliče, kteří často moravské 

problematice nepřikládali takovou důležitost, jako tomu bylo na začátku 90. let.  

Programy moravistických subjektů z roku 1990 jsou v porovnání 

s programem strany Moravané z roku 2006 mnohem obecnější, v podstatě jen 

rozvíjejí požadavek zemského zřízení o výhody, které z něj budou vyplývat. 

Moravané jsou mnohem více politickou stranou, která si je vědoma, že její 

program musí být komplexnější a musí zaujmout větší škálu voličů. Program 

Moravanů se tedy zaměřoval na mnohem více témat než program subjektů ze 

                                            
109 Tamtéž. 
110 Český rozhlas: Český rozhlas. [online]. Praha: Český rozhlas, 2006 [cit. 2012-04-28], 17. Moravané 
(Rozhovor s Pavlem Dohnalem). Dostupné z WWW: 
<“www.rozhlas.cz/volby2006/vizitky/_zprava/246491“>. 
111 Provolání Moravského občanského hnutí. In Moravský národní kongres. (2001). cit. d., s. 475. 
112 Programové cíle SMS. In Moravský národní kongres. (2001). cit. d., s. 472. 
113 Tamtéž, s. 474. 
114 Team Volby 2006: Volby 2006. (politická strana) Moravané. [online]. Praha: Glaudius, 2006 [cit. 2012-
04-28], Volební program Moravané 17. Dostupné z WWW: <“www.volby-
2006.cz/programy/clanek.php?cl=68“>. 
115 Tamtéž. 
116 Programové cíle SMS. In Moravský národní kongres. (2001). cit. d., s. 474. 
117 Program Moravského občanského hnutí. In Moravský národní kongres. (2001). cit. d., s. 483. 



33 
 

 

 

začátku 90. let. Navíc konfliktní linie centrum-periferie již nebyla aktuální, 

mnohem častěji zmiňovaným se stalo socioekonomické štěpení.118 Už vývoj 

moravistických subjektů napověděl, že i jejich představitelé si byli vědomi 

oslabování zájmu obyvatel o moravskou otázku, snažili se proto stranické 

programy koncipovat jako více středové a více univerzální. 119 

Nejzákladnější moravistické požadavky se však od počátku 90. let příliš 

nezměnily. Strana Moravané již nekladla absolutní důraz pouze na moravskou 

problematiku, která postupem času ztratila relevanci, svým programem se 

snažila zaujmout širší oblast potenciálních voličů.  

  

                                            
118 HLOUŠEK, Vít; KOPEČEK, Lubomír. (2005). Konfliktní linie v současné české a slovenské politice: 
mezi stabilitou a změnou. Working Paper č. 10. [cit. 2012-05-12]. IIPS, dostupné z WWW: 
<”http://www.iips.cz/data/files/Analyzy_Working_Papers_pdf/hlousek-kopecek-konfliktni-linie.pdf”>. 
119 Více se této problematice věnuje kapitola 4, zejména pak podkapitoly 4.5 a 4.6. 
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Závěr 
Moravistické strany a hnutí měly na počátku 90. let jedinečnou šanci stát 

se významnou součástí českého politického spektra a prosadit alespoň některé 

své programové cíle. V prvních parlamentních volbách po událostech 

z listopadu 1989 získaly podporu, díky které se zástupci HSD-SMS stali 

součástí české vládní koalice.  

Značná podpora moravistických subjektů vycházela z aktuálnosti štěpení 

centrum-periferie. Obyvatelé Moravy a Slezska se cítili hospodářsky i politicky 

vykořisťovaní pražským centrem, značná část (v parlamentních volbách v roce 

1990 získalo HSD-SMS na území Moravy a Slezska 23,05% odevzdaných 

hlasů120) se jich proto rozhodla podpořit politické strany a hnutí, které ve svém 

programu akcentovaly řešení moravské otázky.  

Za důvod počátečního úspěchu moravistických subjektů lze považovat i 

možnost voličů odevzdat tři hlasy v parlamentních volbách roku 1990 (do 

Sněmovny národů FS, Sněmovny lidu FS a České národní rady). Tuto možnost 

HSD-SMS využilo ve své předvolební kampani sloganem „Alespoň jeden hlas 

pro Moravu!“121. 

Na začátku 90. let tedy došlo k výskytu několika faktorů, které příznivě 

ovlivňovaly volební zisky moravistických stran a hnutí. Postupem času však 

docházelo k úbytku voličů a ztrátě podpory těchto hnutí. Tento propad 

preferencí byl zapříčiněn neúspěšným prosazování hlavních programových 

myšlenek. HSD-SMS mělo jako součást české vládní koalice ideální pozici pro 

alespoň částečné prosazení cílů. Politická nezkušenost představitelů a 

minimální snaha o kompromis však měly za následek jen minimální úspěchy. 

Hnutí nemělo na českém politickém poli tak silnou pozici, aby si mohlo diktovat 

podmínky bez jakýkoliv ústupků. Tím si hnutí v podstatě zavřelo dveře pro další 

spolupráci s významnými stranami, neprosadilo prakticky nic ze svých 

programových cílů a ztratilo velké množství příznivců.  

                                            
120  SPRINGEROVÁ, Pavlína. (2010). Analýza vývoje a činnosti moravistických politických subjektů 
v letech 1989-2005. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. s. 55. 
121 FIALA, Petr; MAREŠ, Miroslav. (1997a). Konstituování systému politických stran v České republice 
(1989-1992). Politologický časopis. roč. 4, 4. 1, s. 104-126. 
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Příčinu odlivu voličů lze hledat také v postupné ztrátě relevance konfliktní 

linie centrum-periferie. Do popředí se dostávalo socioekonomické štěpení, což 

znamenalo ztrátu zájmu obyvatel o moravskou problematiku. A vzhledem 

k tomu, že programy hnutí se nezabývaly jinou tématikou, přestala být 

moravistická hnutí brána za subjekty, které chtějí řešit aktuální problémy. 

Programy moravistických stran a hnutí dostatečně nereflektovaly změny ve 

společnosti. 

Úspěchy, které zaznamenaly moravistické strany a hnutí v prosazování 

svých cílů, nebyly nijak zásadní. Hlavním dílčím úspěchem bylo schválení 

usnesení o protiprávnosti zrušení země Moravskoslezské roku 1949, které 

schválilo Federální shromáždění a poté Česká národní rada v roce 1991.122 

Toto usnesení však nebylo moravistickými subjekty zamýšleno jako definitivní 

cíl. Původně počítaly se zákonnou podobou, která by byla závazná a byla by 

začátkem procesu, na jehož konci se Československo mělo proměnit 

v tříčlennou federaci. To, ani zemské zřízení se jim však prosadit nepodařilo. 

Poslanci se i v rámci české vládní koalice mezi lety 1990 a 1992 snažili, ale jak 

již bylo řečeno, hlavním problémem byla neochota  moravistických hnutí jednat 

o kompromisech.   

Neúspěchy v prosazování cílů lze také hledat v neschopnosti 

moravistických subjektů zabezpečit podporu svých návrhů u významnějších 

politických subjektů. Trvalejší podporu návrhy měly jen u marginálních subjektů 

bez jakéhokoliv vlivu. 

Pokud jde o proměnu hlavních programových cílů moravistických 

subjektů mezi lety 1990 a 2006, prioritou i nadále bylo zemské zřízení a 

federalizace státu.123  Moravistické subjekty prošly vývojem, v rámci kterého 

docházelo k neustálému proměňování jednotlivých stran a hnutí a na jehož 

konci stála zkonsolidovaná strana Moravané, která usilovala o voliče s mnohem 

propracovanějším a konkrétnějším programem než subjekty z roku 1990. 

                                            
122 Parlament České republiky: Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]. Praha: 
Parlament České republiky, 2002 [cit. 2012-05-05], Usnesení Federálního shromáždění č. 212 o obnovení 
moravskoslezské samosprávy. Dostupné z WWW: 
<“www.psp.cz/eknih/1986fs/slsn/usneseni/u0212.htm“>. 
123 Team Volby 2006: Volby 2006. (politická strana) Moravané. [online]. Praha: Glaudius, 2006 [cit. 2012-
04-28], Volební program Moravané 17. Dostupné z WWW: <“www.volby-
2006.cz/programy/clanek.php?cl=68“>. 
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Akcentace moravské problematiky byla stále patrná, řešení moravské otázky 

však nebylo jedinou tématikou strany, nacházelo se v širším kontextu.124 

  

                                            
124 Tamtéž. 
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Summary 
After revolution there were several pro-Moravian oriented political parties 

and movements on the Czech political scene. They tried to become fully 

integrated into the Czech political scene and to enforce their program 

objectives. 

HSD-SMS recorded a success in the parliamentary elections in 1990. 

The support for the Moravist entities based on the conflict centre-periphery. 

Moravia and Silesia felt both economically and politically exploited by Prague 

center. Large number of the local electorate therefore voted the Moravist 

political party HSD-SMS. 

Some authors seeone reason for success in the possibility to vote three 

times in the parliamentary elections in 1990 (one vote for the Czech National 

Council, one for the National Assembly and one for the People’s Assembly). 

HSD-SMS had a success with a slogan „At Least One Vote for Moravia!“. 

But the movement failed to achieve any significant and permanent 

success. The conflict between different strategic conceptions in the Moravist 

movement had a negative impact on the prestige and on the position in 

negotiations, which resulted in the rejection of the draft law on land system. The 

fragmentation of Moravist parties underlined the trend toward disintegration and 

decline the movement. 

Self-definition against Prague (and also against Bratislava) which 

emphasized HSD-SMS and the whole Moravist movement in 1990 soon lost 

importance. 

Voters began to prioritize socio-economic cleavage, which meant a loss 

of interest in the „Moravian issue“. Programs of the Moravist parties addressed 

just this issue, therefore they began to lose the voters. 

The Moravist parties failed to promote the land system model nor the 

tripartite federate state concept. The main problem was the unwillingness of the 

Moravist parties to negotiate compromises and the inability to secure support 

from major political parties. 

In case of transformation of major program objectives of the Moravist 

parties between 1990 and 2006, the land system model and the federate state 
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concept remained a priority. The political party Moravané offered a much more 

sophisticated and more specific program than parties in 1990. „Moravian issue“ 

remained the main topic, but no longer the only. 
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Seznam použitých zkratek 
ČMSS Českomoravská strana středu 

ČMUS Českomoravská unie středu 

ČNR Česká národní rada 

DSP Demokratická strana práce 

FS Federální shromáždění 

HSDMS Hnutí za samosprávnou demokracii Moravy a Slezska 

HSD-SMS Hnutí za samosprávnou demokracii-Společnost pro Moravu a 

Slezsko 

HSMS Hnutí samosprávné Moravy a Slezska 

HSMS-MNSj Hnutí samosprávné Moravy a Slezska-Moravské národní 

sjednocení 

KDU Křesťanskodemokratická unie 

KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová 

KSU Křesťansko-sociální unie 

LSU Liberálně sociální unie 

MK Moravská koalice 

MNS Moravská národní strana 

MNSj Moravské národní sjednocení 

MoDS Moravská demokratická strana 

MOH Moravské občanské hnutí 

MSH Moravskoslezské hnutí 

MSK Moravskoslezská koalice 

NpM Nestraníci pro Moravu 

OF Občanské fórum 

SL FS Sněmovna lidu Federálního shromáždění 

SMS Společnost pro Moravu a Slezsko 

SN FS Sněmovna národů Federálního shromáždění 

StB Státní tajná bezpečnost 

VÚSC Vyšší územně správní celky 


