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VELKÁ MORAVA 



 833 první zmínka ve franckých kronikách 

 Velkomoravská říše již silným státem 

 území kolem řek Moravy a Dyje 

 nadprodukce v zemědělství – rozvoj řemesel – rozvoj 
obchodu 

 opevněná hradiště 



Mojmír 

 rod Mojmírovců 

 kolem roku 830 se najednou objevuje v písemných 
pramenech jako vládce Moravanů 

 831 přijal křest v bavorském Pasově 

 křestem zmírnil nebezpečí hrozící z venku 

 833 vyhnal z Nitry Pribinu 

 nitranské knížectví připojil k Moravě 

 dobré vztahy s franckou říší – mírový poplatek 

 



 na východofranský trůn usedl roku 843 Ludvík Němec, 
který podnikl několik tažení proti Slovanům 

 plánoval výpravu do Čech – 14 českých knížat přijalo 
křest v Řezně, uznalo závislost na říši 

 846 podnik Ludvík Němec tažení proti Moravanům, 
sesadil Mojmíra a dosadil Mojmírova synovce 
Rastislava 

 



http://cs.wikipedia.org/wiki/Velkomoravsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e#mediaviewer/
Soubor:Nitra_moravia_833-cs.png 



Rastislav 

 846 - 870 

 silný panovník 

 obratně využíval vnitřních rozporů v říši a podnikal 
úspěšná tažení 

 přestal platit mírový poplatek 

 válka s Franckou říší – podařilo se mu uhájit 
samostatnost 

 snaha o náboženskou (politickou) nezávislost na 
francké říši 

 



 poslal žádost papeži – misionáře na Moravu, zřízení 
biskupství  

 papež nevyhověl 

 Rastislav poslal žádost byzantskému císaři 

 863 – příchod Konstantina a Metoděje na Moravu 



Svatopluk 

 zpočátku spravoval pouze Nitransko 

 při tažení Ludvíka Němce na Moravu se postavil Svatopluk 
na stranu Ludvíka Němce – Rastislav zajat a oslepen 

 při povstání Moravanů proti franské říši naopak Svatopluk 
dosazen do čela povstání 

 franky vypudila stal se vládcem Velké Moravy (870 – 894) 

 rozšířil území Velké Moravy 

 na Svatoplukově dvoře křest Bořivoje a Ludmily 



 největší rozkvět 

 knížecí paláce a kostely z kamene 

 po smrti Metoděje (885) zakázal papež slovanskou 
bohoslužbu 

 Metodějovi žáci vyhnáni ze země 

 



http://cs.wikipedia.org/wiki/Velkomoravsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e#mediaviewer/So
ubor:Svatopluk_I.jpg 

Svatopluk I. se třemi syny -Mojmírem II., Svatoplukem II. aPredslavem. 



Zánik říše 

 Svatoplukovi synové mezi sebou bojovali 

 po Svatoplukovi nenastoupil tak silný panovník 

 Mojmír II. – nedokázal zajistit celistvost státu 

 odpadly Čechy 

 vpád Maďarů do Evropy 

 říše oslabena 

 poslední zmínka o Velké Moravě - 906 



Písemné prameny k Velké Moravě 

 dnes známe několik set pramenů, v nichž je Morava 
jmenována 

 ovšem jen útržkovitě 

 Bavorský geograf, Letopisy království Franků, Anály 
fuldské… 

 historicko – zeměpisná díla – nejznámější je spis 
byzantského císaře Konstantina Porfyrogennéta  

O správě říše 

 cestopisy kupců, legendy svatých 
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