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Anotace
Bakalářská práce se zaměřuje na územní vývoj Čech v časovém období od poloviny sedmnác-
tého století do počátku dvacátého století. Vývoj správního rozdělení je ukázán na základě kraj-
ského a patrimoniálního členění. Krajské rozdělení je zachyceno na názorných schematických
mapkách Čech a podrobně popsáno. Vývoj dominií jako správních celků je zpracován pomocí
databáze s místopisnými údaji z původních českých katastrů. Databáze je vyhotovena pro část
území Čech ze dvou zdrojů - berní ruly a tereziánského katastru.



Annotation
The subject of this work is the study of the territory development of Bohemia in a time period
between the second half of the seventeenth century and the beginning of the twentieth century.
The development is shown on the changes of the borders of the few particular districts and is
presented on simplified maps and demonstrated using a database of the dominions, municipalities
and districts of two historical eras.
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Kapitola 1

Úvod

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem územně správního členění na území Čech po druhé
pol. 17. století. Cenné informace o tomto vývoji lze získat např. ze změn krajského rozdělení.
Dále se tato práce zaměřuje na vývoj specifických územních celků, dominií, která byla až do
roku 1848 nejdůležitější územní jednotkou.

Jednotlivé kapitoly této práce jsou vypracovány a uspořádány v souladu se zásadami pro
vypracování bakalářské práce. Pro lepší názornost je práce doplněna o obrázky, schémata a
přílohy.

Prvním krokem, který bylo pro průzkum vývoje územně správního členění nutno vykonat,
bylo shromáždění dostupné literatury k dané problematice. Postup tohoto kroku je podrobněji
popsán v následující kapitole číslo 2 – „Rešerše literatury k dané problematice“ a nalezená lite-
ratura je uvedena v bibliografické příloze této práce.

V kapitole 3 – „Historický vývoj českých katastrů“ je nastíněno, jak se v minulosti vyvíjely
české katastry, a tato kapitola je pojímána jako úvod do celé problematiky této práce. Pro
správné pochopení vývoje územně správního rozdělení je vysvětlení historického pozadí nepo-
stradatelné. Tato práce se zaměřuje na časové období přibližně od poloviny sedmnáctého století
do počátku století dvacátého, proto i tento historický vývoj je uváděn ve stejném rozsahu.
Změny územně správního rozdělení se úzce váží k vývoji českých katastrů, proto je také kapi-
tola číslo tři pojímána z tohoto pohledu.

Vlastní problematika vývoje správního rozdělení a dominií je popsána v kapitole číslo 4 –
„Správní rozdělení Čech“. Územní vývoj je zaměřen na změny v krajském uspořádání Čech
v časovém období od zformování prvního krajského rozdělení do počátku dvacátého století.
Krajské rozdělení ve dvacátém století je pojato pouze jako nástin dalších změn ve vývoji.
Změny postavení dominia, jako územního celku, jsou dobře patrny z pohledu vývoje krajského
rozdělení. Kapitola je doplněna o schematické mapky krajského rozdělení v jednotlivých obdo-
bích, které usnadňují pochopení vykládané problematiky.

V další části se tato kapitola také zaměřuje na krajské rozdělení zobrazené na některých
dobových mapách Čech. Grafické znázornění vývoje je dalším možným úhlem pohledu na danou
problematiku. K této části jsou také připojeny pomocné schematické mapky vyhotovené na zá-
kladě původních podkladů a jsou zajímavým srovnáním s předchozími mapkami krajského
rozdělení.

Problematika výskytu hraničních znaků na katastrálních hranicích vzhledem k historickému
vývoji je zpracována pomocí databáze s historickými údaji, která je stěžejní částí této práce.
Postup tvorby databáze je podrobně popsán v kapitole číslo 5 – „Analýza výskytu hraničních
znaků na katastrálních hranicích“. Navržení struktury databáze a její naplnění údaji ze dvou
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krajů je základem modelu, který by bylo možno v budoucnu aplikovat na celé území Čech.
Postup byl vyzkoušen pro dva druhy dostupných zdrojů, které obsahují údaje z českých katastrů.
Kompletní databáze by umožňovala teoretickou analýzu výskytu hraničních znaků na celém
území Čech.

V závěrečné kapitole číslo 6 – „Závěr“ jsou shrnuty dosažené výsledky práce a nastíněny
další možnosti rozvoje daného tématu.

Vlastní text této bakalářské práce, přílohy i výsledné zpracování databáze je připojeno
v digitální podobě pomocí přiloženého CD-ROM.
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Kapitola 2

Rešerše literatury k dané problematice

Při shromažďování literatury týkající se územního vývoje Čech se vycházelo ze seznamu dopo-
ručené literatury v podkladu pro zadání bakalářské práce. Veškerá tato literatura je dostupná ve
studovně nebo je určena k distančnímu studiu ve Státní vědecké knihovně Plzeň [54]. Tuto lite-
raturu týkající se berních rul a tereziánských katastrů doplňují dva svazky ze současnosti [1],
[2].

Dalším krokem bylo nalezení internetových knihovních databázových systémů, na základě
kterých by se dala literatura snadno dohledávat. Dostupné databázové systémy jsou: [53], [54],
[55], [56] a [57].

Problémem při dohledávání literatury bylo, že některé knihovny mají databázové systémy
přístupné pouze lokálně, což znesnadňovalo práci. Navíc převážně pro historické zdroje nebý-
vají převedeny katalogy do digitální podoby a jsou k dispozici pouze v lístkových katalozích,
případně v jejich naskenované obdobě v interní síti.

Z těchto zdrojů pak byla vybrána dostupná literatura k dané problematice a její výčet je
připojen v bibliografické příloze. Využito bylo Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje
[54], Státního oblastního archivu v Plzni (http://www.soaplzen.cz/), Archivu města Plzně,
Knihovny národního archivu v Praze (http://www.nacr.cz/), technického a právnického oddělení
Univerzitní knihovny ZČU v Plzni (http://www.knihovna.zcu.cz/) a studijního oddělení Městské
knihovny v Rokycanech.

Za nejvěrohodnější historiky jsou považováni Josef Pekař [27], který se podrobně zabýval
problematikou českých katastrů a o kterém byl v roce 2005 natočen dokumentární film [60]. A
dále Dr. Bohuslav Rieger [28] a Dr. František Roubík [30], kteří prozkoumali oblast krajského
rozdělení Čech. Většina novějších prací z této oblasti se opírá o dílo právě těchto tří autorů,
kteří podrobně prozkoumali oblasti českých katastrů a krajského rozdělení Čech.

2.1. Rešerše
• Klíčová slova:

i. správní rozdělení

ii. krajské rozdělení

iii. patrimoniální rozdělení
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iv. katastr

v. dominium

• Celkový počet záznamů: 60

• Druhy dokumentů:

I. Knihy: 49

II. Články: 1

III. Slovníky: 2

IV. Diplomové práce: 2

V. Knihovní databázové systémy: 5

VI. Filmy: 1

• Časové vymezení: 1848 - 2005

• Jazykové vymezení: Čeština

• Geografické vymezení: České země

• Způsob řazení:

I. Knihy

a. Berní ruly

b. Tereziánské katastry

c. Ostatní

II. Články

III. Slovníky

IV. Knihovní databázové systémy

V. Diplomové práce

VI. Filmy
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Kapitola 3

Historický vývoj českých katastrů

Tato kapitola se zabývá historickým pozadím, které provázelo vývoj českých katastrů, aby
usnadnila orientaci v dalším textu, kde je správní rozdělení Čech podrobněji zkoumáno. Dozvíme
se v ní o rozdílu mezi dominikální a rustikální půdou, o dominiu jako majetku vrchnosti a jako
základní berní jednotce, ale také pochopíme okolnosti vzniku berní ruly a tereziánského katastru,
tedy zdrojů, ze kterých se vyšlo při tvorbě databáze.

Ke snazšímu pochopení problematiky je určeno následující schematické znázornění časové
osy s důležitými informacemi.
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1652-54 Vyhotovení První berní ruly

1655-56 První vizitace První berní ruly

1670-82 Druhá vizitace První berní ruly

1683-84 Reformy hraběte Kinského

1684 Vznik Druhé berní ruly

1704 Snaha Leopolda I. o nový katastr

1711

Stanovení komise pro nové sepsání půdy

1748 První Tereziánský katastr

1715-29 Vizitace přiznání půdy

1751-55 Revizitace Tereziánského katastru

1756 Druhý Tereziánský katastr a Exaequatorium dominicale

1713

První přiznání dominikální půdy

1785-89 Vyměřování půdy pro nový katastr

1789 Josefský katastr

1791 Zrušení Josefského katastru

1792 Tereziánsko-josefský katastr

1810 Práce na novém katastrálním systému

1817 Schválení Stabilního katastru

1826-30, 1837-43 Vyměřování Čech

1830-40 Vceňování pozemků

1869 Nařízení reambulace katastru
1883 Nařízení evidence katastru
1894-96 Revize katastru

1918 Vznik samostatného Československa
1927 Pozemkový katastr

Obrázek 3.1. Časová osa historie českých katastrů

Ke stručnému nástinu historického vývoje českých katastrů je třeba zmínit i období, které
vzniku prvého katastru českého předcházelo. Nejednalo se tedy o katastr ve vlastním smyslu
slova, ale pro pochopení dalšího vývoje nelze toto období opominout.

3.1. První odhady a soupisy půdy
Soupisy půdy již od nepaměti sloužily jako nezbytný zdroj informací při výběru daní. Již za
vlády Přemyslovců byla berní daň vybírána z lánu. Velikost lánu však nebyla pevně stanovena
a výměra byla určována jen odhadem.
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Za vlády krále Ludvíka Jagellonského byl v roce 1517 českým sněmem povolen výběr daně
na základě odhadu statků panských i poddanských. Výše daně se měla určit podle definice „zač
by spravedlivě stál ten statek“. Vlastní stanovení odhadu majetku probíhalo jen na krajském
sněmu, kde se pověření krajští odhadci dotazovali jednotlivých majitelů na velikosti jejich
statků.

První návrh na zaměření Čech a vybíraní daně z lánu podala Česká komora již v roce 1573.
Byl však Dvorskou komorou zamítnut. Daň podle výměr pozemků byla sice zavedena, ale
pouze u poddanských pozemků, a výměra se určila jen sečtením dřívějších odhadů lánů. České
stavy neměly zájem na zaměření Čech, protože by se tím králi dostaly do rukou důležité doku-
menty, a hrozilo by, že stanovení a výběr daní již nenechá na nich samotných.

Ke konci 16. stol. byly daně placeny šlechtou na základě počtu poddanských osedlostí na
jejich dominiu. Tento systém platby daní byl nazýván osedlostním. Půda, která náležela výhradně
vrchnosti (dominikální), dani nepodléhala. Naproti tomu půda, která patřila vrchnosti, ale byla
obhospodařována (osedlá) poddanými, berni podléhala a označovala se jako půda selská (rusti-
kální). Toto břemeno, ze kterého vyplývala povinnost odvodu daní, na půdě zůstávalo i pokud
byla připojena k panským dvorům, například po úmrtí poddaného či pokud byla poddaným
opuštěna. Vrchnost se však snažila pusté či vyhořelé grunty daňové povinnosti zbavit.

Půda, která patřila jednomu svobodnému občanovi (většinou z řad vrchnosti), se označovala
jako dominium. Dominium bylo značně samostatnou správní jednotkou. Majitel dominia vymáhal
daně na svých poddaných a sám je odváděl králi. Majitel dominia mohl být pouze příslušník
některého z tehdejších čtyř stavů (duchovního, panského, rytířského, městského) nebo sám pa-
novník. Výjimku tvořili majitelé svobodných dvorů nebo lenních dvorů.

Od roku 1619 byl stavy zaveden nový systém odhadu půdy, a to podle hodnoty z prodejů.
Žádné z dosavadních opatření se ale neukázalo optimálním a spravedlivým. Veškeré daně ležely
na bedrech poddaných a opravdu spravedlivé vyměření půdy, ze kterého se daně platily, by
poddaným značně pomohlo. V daňovém osedlostním systému také docházelo ke značnému
zatajování půdy vrchností.

V roce 1627 se sněm rozhodl pro zaměření rolí všech poddaných a zavedení nové berní
jednotky, lánu. Jeden lán byla plocha, „kde by se 60 strychů pražské míry vysít dalo“. Domini-
kální půda ale byla z měření vyloučena a rustikální měla být zaměřena vrchností. Mapování
však ani nebylo zahájeno. Sněm se v roce 1628 rozhodl jít jinou cestou a požadoval do roka
vyhotovení nových soupisů půdy. Přiznání se však vyhotovovala jako dříve, bez kontroly v te-
rénu, a výsledek nebyl prakticky žádný.

Další snaha o rozumnější rozdělení daní přišla v roce 1634, kdy byla zavedena nová berní
jednotka osedlého. Jeden osedlý byl „poddaný, který vskutku na gruntu sedí“. Vzápětí byla
definice změněna na „skutečně na gruntu osedlého, který něco osil“. Krajským hejtmanům bylo
přikázáno určit počet osedlostí každého panství. Mezitím král sám nařídil patentem v roce 1638
vyměření rolí na lány a stavy požádal o určení daně podle výměry. Ale dokonce ani královský
rozkaz ke zmapování země (v pořadí již třetí) nebyl zrealizován. České stavy se i nadále snažily
udržet režii výběru daní ve svých rukou. Sněm raději stanovil novou definici osedlého jako
„poddaného na gruntu skutečně osedlého, který dobrý díl na zimu osil“. Na definicích sami vi-
díme, jak mohly být zavádějící a zneužívané. Ani nové nařízení, a to shlédnutí poddaných
krajskými hejtmany nepomohlo, rázné řešení bylo tudíž nepostradatelné.
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3.2. První berní rula
Všechny tyto spory vedly až ke vzniku první berní ruly catastrum rollare, neboli prvního rusti-
kálního katastru z roku 1654. První berní rulou tedy vznikl první katastr český. Berní rula se
obvykle spojuje s rokem 1654, ačkoliv byla dokončena až v roce 1655.

Král byl donucen zasáhnout a začal ukládat daně sám, bez sněmu. „Stavové slíbili rozvrhnout
daně podle skutečného stavu poddaných a podle bohatství a plochy krajů.“ ([37], str. 36). Sněm
z roku 1652 stanovil hlavní komisi s plnou mocí, která bude k dispozici i v době, kdy nebude
sněm zasedat. Sněm také nařídil sestavit nové krajské role poplatníků podle nových přiznávacích
listů. Ty měly být přezkoumány stavovskými vizitačními komisemi při jenerální vizitaci. Tři
čtyřčlenné stavovské komise vizitační, které byly stanoveny hlavní komisí, také měly zjistit
počet poddaných na jednotlivých panstvích (ať už sedláků, sousedů městských, domkařů, cha-
lupníků, svobodníků či židů), jejich platební schopnost, překontrolovat pole, přepočítat dobytek
a zjistit, kolik korců polí náleží k jednotlivým gruntům, kolik rolí poddaný osívá na jaře a kolik
na podzim. Korec však byla jen přibližná plocha, na kterou se vysil jeden korec1 žita, který se
lišil podle kraje. Dokonce i pusté grunty se měly uvádět zvlášť. Sněm z roku 1650 ustanovil
berní svobodu na tři roky pro hospodáře nově osazující pusté grunty. Bylo tedy třeba uvádět je
zvlášť.

Komise se měla také pokusit odhadnout velikost panství pomocí berní jednotky osedlosti.
Návod, kterým se komise měly řídit, byl obsažen v artikulech sněmu z let 1652/3. Osedlý byl
stavovským sněmem stanoven jako „hospodář na gruntu osedlý, který přes polovici svých rolí
vskutku osívá a vrchnosti své robotuje robotou potažní“. Určení osedlosti tedy záviselo na vý-
měře i pracovní schopnosti hospodáře. Do součtů měli být zahrnuti všichni poddaní. Za jednoho
osedlého byli počítáni čtyři chalupníci nebo osm domkařů.

Organizace jenerální vizitace byla systematicky rozvržena, věrohodnost se ale snížila díky
nedostatku času vizitačních komisí. Byly nuceny většinu informací převzít od vrchnostenských
úředníků nebo z urbářů a k místnímu šetření se dostaly jen v ojedinělých případech. Výsledky
šetření byly komisemi sestaveny podle panství, statků a královských měst, takže tvořily jakési
dílčí role. Pro kraje pak byly vyhotoveny jakési přehledy. Bohužel se však liší i práce jednotlivých
komisí. Podle dosažitelných údajů nejpoctivěji a nejpodrobněji pracovala komise, která měla
na starosti kraj Bechyňský, Čáslavský, Prácheňský, Vltavský a snad také Plzeňský. Další komise
pro kraj Podbrdský, Rakovnický a Čáslavský údajně zpracovala nejpřehlednější práce, včetně
připojených celkových součtů, ale některé další zanedbala.

V době vzniku berní ruly bylo Plzeňsko třetím největším krajem v Čechách, po Bechyňsku
a Hradecku. Plzeňský kraj byl spolu s Loketskem posledním krajem, který byl vizitován, na
řadu přišel v posledních dvou měsících roku 1654 a prvé čtvrtině roku 1655. Pro jeho vizitaci
byla jmenována nová, v pořadí již čtvrtá, komise, aby se podařilo splnit časový omezení vizitace.

Berní rula se naneštěstí nezachovala kompletní, ztracen byl celý kraj Slánský, dále rytířský,
městský a svobodný stav kraje Boleslavského a duchovní stav kraje Bechyňského a Čáslavského.
Mezery lze doplnit daty z tereziánského katastru z let 1713 až 1729.

Rokem 1654 tedy zaniká možnost zatajování půdy vrchností. Rustikální půda byla podrobně
zapsána v berní rule a vrchnost si již nemohla snižovat daň, kterou musela odvést.

Práci, která byla vyhotovena v časové tísni, musely nutně následovat stížnosti. Proto již
v roce 1655 byl stanoven čtyřčlenný zvláštní výbor pro revizitaci berní ruly. Hotov byl již

1Jedna ze tří hlavních pločných jednotek této doby (korec, jitro, lán). Odpovídá také jednotce objemu. Množství zrna,
které bylo možno vysýt na korec pole. 1 korec odpovídal 93,36 litru zrna.
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k termínu 13. února 1656. Nebylo však v možnostech členů výboru spravedlivě rozdělit daň,
bránila jim v tom nerovnoměrnost v osedlostech a také neporovnatelnost výnosnosti krajů. Až
zpětně se ukázalo, jak byla berní schopnost země touto vizitací přeceněna.

Vrchnost si stěžovala na vysoký počet osedlých. Proto se v roce 1656 objevuje názor, že by
osedlost mohla být založena na výměře. Jednotka osedlý měla mít 70 korců z orné půdy zapsané
v první berní rule. Půda se měla rozdělit do tří kategorií: 1. dobrá půda, 2. prostřední, 3. neúrodná.
K realizaci opět nedošlo. V roce 1666 byla sněmem schválena a nařízena jenerální revizitace.
Již v roce 1669 byla zastavena pro příliš velké náklady a nejisté výsledky. Stížnosti nepřestávaly
a na nespravedlivé rozdělení daně dopláceli především poddaní. Cesta vedla k další vizitaci
v letech 1670 až 1782. Skutečné výsledky opět žádné nepodala.

3.3. Druhá berní rula
Situace vyústila až ve vznik druhé berní ruly roku 1684.

Východisko z neúnosné situace přinesly dvě reformy hraběte Františka Oldřicha Kinského.
První z roku 1683 a druhá z roku 1684. Hrabě Kinský byl členem komise pro daňovou reformu.
Jeho reformami začíná nové období v historii českých katastrů. Při návrhu reforem vyšel z vý-
měry půdy, základu, který byl v první berní rule zanedbán. V první berní reformě z roku 1683
upravil berní jednotku osedlého vzhledem k výnosnosti. Aby zabránil nepřesnostem v určování
osedlosti, stanovil omezení pro minimální a maximální hodnoty osedlého. Jedna usedlost ne-
směla nikde obsahovat více než 90 korců polí. Tím byl např. stanoven maximální divisor, který
byl platný pro celou zemi, tedy divisor zemský. Minimální divisor nebyl zaveden pro celou zemi,
ale pro jednotlivé kraje zvlášť. Vypočten byl jako poměr počtu korců orných polí v kraji zjiště-
ných v roce 1654 ku dosavadnímu počtu osedlostí v kraji. Tím byl stanoven minimální divisor
Boleslavska 47. Pokud některá panství rozmezí nesplňovala, byla nově kalkulována. Výsledkem
bylo snížení počtu osedlostí u krajů daní přetížených a naopak zvýšení u krajů podhodnocených.

„ Kde osedlost překračovala na panství maximální divizor 90, určil se počet osedlostí nově
dělením celkové výměry rustikální půdy na panství divizorem 90; proto počet osedlostí a tím i
daň se zvýšily. Kde velikost osedlosti klesla pod minimální divizor krajský, dělila se výměra
rustikální půdy na panství krajským divizorem a dostal se pak menší počet osedlostí na panství
a tedy nižší daňová povinnost. “ ([37], str. 37)

První reforma hraběte Kinského tak odstranila podhodnocení i nadhodnocení ocenění
osedlostí. Druhá reforma pak přinesla ještě drobné vylepšení ve formě započítávání pustých
rolí jen poloviční výměrou. Toto drobné vylepšení mělo velký dopad na celkové rozložení daně.
Rozdělení půdy na obdělávanou a pustou či zalesněnou se stalo základem nového katastru.
Takto upravenou rulu nazýváme druhou berní rulou. V platnost vešla 1. října 1684 a platila až
do roku 1747. Nové vizitace hrabě Kinský výslovně zakazoval, jedině že by majitel panství
přistoupil na přesné zaměření zeměměřičem území jeho dominia. Reformy hraběte Kinského
odstranily nejvýraznější nespravedlnosti v rozvržení daně, absolutně spravedlivý systém bez
podrobného zmapování země však přinést nemohly.

Další pokus o zlepšení systému stanovení výše daní přišel v roce 1704. Přání na zlepšení
rozvržení daní podal přímo císař Leopold. Tato žádost se podle historika J. Pekaře počítá za
počátek plánování nového katastru. Král Leopold záhy umírá a místo něj nastupuje mladý Josef I.
Sněm na jeho žádost začal jednat o panské dani. Usilovně se bránil odvodu panských daní
podle osedlostí. Byla připravena jenerální vizitace, která byla podobná té z roku 1666, ovšem
měla si začít všímat také půdy panské. K uskutečnění se ovšem nedospělo, protože byla králem
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odvolána. Přesné měření Čech (v pořadí již čtvrté), o kterém se jednalo, bylo odloženo na dobu
poválečnou. České stavy však potom králi jeho úmysl opět vymluvily.

3.4. Třetí berní rula
První rustikální katastr tereziánský neboli třetí berní rula vstoupil v platnost roku 1748, ale trval
pouze devět let. Druhý tereziánský katastr z roku 1757, který po něm následoval, vyšel bezpro-
středně z jeho výměr a tím vlastní trvání prvího tereziánského katastru prodloužil na čtyřicet
let.

Roku 1711 bylo králem nařízeno zvolení nové jedenáctičlenné rektifikační komise, která
měla provést nové sepsání půdy a do své práce zahrnout i půdu dominikální. Tato komise měla
později také na starosti správu nového katastru. Původně se uvažovalo i o geometrickém vymě-
ření země, zřejmě v souvislosti se vznikající Müllerovou2 mapou, ale provedeny byly pouze
přiznání majetku. Komise vypracovala čtyři druhy formulářů k podání fassí3 pro duchovenstvo,
vrchnost, města a poddané. Vrchnost se však proti vyhotovení katastru panské půdy postavila
a od původního záměru bylo opět částečně upuštěno. Nová vláda Karla VI. vrchnostenská při-
znání v roce 1713 sice prosadila, leč v instrukci pro vizitaci z roku 1714 se zmiňuje pouze
o přesnějším vymezení hranic mezi dominikálem a rustikálem, tedy že by fasse panské sloužily
jen jako kontrolní materiál pro fasse poddanské.

Vrchnost měla uvést u dominikálu rozsah plodné půdy podle kultur a jakosti pro každý dvůr.
U rustikálu pak výměru a jakost polí a luk i jména hospodářů podle záznamů v první berní rule.
Přiznání u rustikálu bylo velice podrobné, aby se odhalila vrchností nepřiznaná půda v první
berní rule. Duchovenské fasse do konečného katastru zahrnuty nebyly. Městské fasse byly
z většiny převzaty do katastru rustikálního.

Výměra pozemků tedy hrála při sepisování přiznání velkou roli. Díky opětovnému odsunutí
katastrálního mapování vzniklo velice podrobné popisné dílo, ve kterém se u každého pozemku
uvedla plocha i velice podrobně roztříděné názvy tratí. Tereziánský katastr je dokonce nejbohat-
ším katastrem ze všech následujících. „ Žádný katastr pozdější nezachoval jména polohová v té
úplnosti a bohatosti jako tento; pro případné studium je to materiál veliké ceny. “ ([27], str.109)

V některých lokalitách se již komise nedokázala obejít bez zmapování terénu, a měla proto
své zeměměřiče. Ti zpočátku měřili jen pomocí měřického stolu.

Po odevzdání fassí a jejich prostudování rektifikační komisí přišla na řadu vizitace. Krajští
hejtmané sami na žádost krále sestavili vizitační komise pro jednotlivé kraje. V letech 1715 až
1729 následovala velmi nákladná očitá vizitace zanesených údajů. Komise se měly řídit již
zmíněnou vizitační instrukcí z roku 1714, s důrazem na přezkoumání změn mezi dominikálem
a rustikálem od doby první berní ruly. Ačkoliv důslednost díla nebyla jeho náklady nijak pozna-
menána, sebepodrobnější popsání stavu nemůže nahradit vlastní mapování.

V roce 1721 byla provedena takzvaná berounská zkouška. Na kraji Berounském, který byl
s vizitací hotov nejdříve, se vyzkoušelo nové rozvržení daní na základě osedlosti o osmdesáti
korcích dobrých polí. Zkouška začala na panství Zbirovském. Berounská zkouška ukázala
značné daňové přetížení rustikálu. Výsledky byly potvrzeny ještě v kraji Boleslavském. Veškeré
práce i návrhy byly dokončeny v roce 1748. Marie Terezie také odsouhlasila jejich výsledek a

2Jan Kryštof Müller, významný kartograf působící na území Rakouska-Uherska. Více v následující kapitole Müllerova
mapa Čech .
3Přiznání.
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1. listopadu 1748 (berní rok začínal vždy 1. listopadem) vešel nový katastr v platnost pod jménem
prví tereziánský katastr.

3.5. Čtvrtá berní rula
Třetí berní rula byla nahrazena od 1. listopadu 1756 katastrem novým, druhým tereziánským
katastrem.

V poválečném období došlo k mnoha změnám. Do čela Českých zemí byl dosazen královský
komisař Fridrich Vilém Haugwitz, který tak nahradil českého kancléře Fridricha Harracha, aby
zde prosadil systém vysokých daní válečných i pro období míru. V roce 1748 se započala vý-
znamná berní reforma Fridricha Viléma Haugwitze. Díky reformě se srovnal daňový rozdíl
mezi svobodnou a nesvobodnou půdou. Vyšlo se právě z výsledků třetí berní ruly. Reforma se
více zajímá o stanovení daně z dominikální půdy.

I Marie Terezie v roce 1748 vyslovila požadavek lepšího vyrovnání panských daní
(exekvace). Patentem z 22. května 1749 bylo nařízeno pro české země podat přiznání panské
půdy a patentem ze dne 21. ledna 1750 bylo rozhodnuto o revizích panských statků. To se ovšem
stavům nemohlo líbit, a tak se pokusily odvést pozornost k nové jenerální vizitaci rustikálu.
Tím byla pozornost od vizitace dominikálu odvedena, výměry dominikální půdy byly opět za-
tajeny a jejich stanovení odsunuto.

Proti návrhům stavů se stavěl Jan Ondřej Schneider, který byl královnou v roce 1750 vyslán
do Prahy, aby se pokusil s českými stavy dohodnout. Snažil se prosadit opuštění osedlostního
systému a nahradit ho výměrou a jakostí pozemků, včetně zmapování terénu. Jím navrhované
reformy sice neprošly, ale staly se základem dalších, vyspělejších katastrů.

Roku 1751 začala nová jenerální revizitace země, která tedy znovu prověřila poddanskou
půdu a stanovila její čistý výnos. Bylo sestaveno celkem šest komisí a jejich práce byly zahájeny
společně v kraji kouřimském, aby si tam jednotlivé komise osvojily stejné postupy práce.
V Kouřimském kraji se provedla zkušební vizitace, jejíž výsledky byly předloženy královně.
Poté se jejich cesty rozdělily. Každá komise měla alespoň jednoho zeměměřiče. Komise praco-
vyly překvapivě rychle. Změny oproti stávajícímu katastru byly spíše početní, týkaly se stano-
vení výše divizora. Zároveň se však nově určovaly výnosy jednotlivých panství, a tak jsou
změny výrazné. Pro Chebsko byly daňové sazby určeny zvlášť. Panská půda byla zároveň také
prověřena, ale směla být odhadnuta níž než půda rustikální.

Druhý tereziánský katastr rustikální, neboli Revisitationslandescatastrum de Anno 1757 byl
dokončen v roce 1755 a vyšel z výměr pozemků i jmen držitelů zapsaných v prvím tereziánském
katastru. Sazby se přizpůsobily tak, aby se daňový výnos nezměnil. Nový katastr se tedy od
staršího příliš nelišil.

Na katastr tereziánský se nemůžeme dívat jen jako na dílo Marie Terezie. Jeho zárodky
vznikly již s první berní rulou. Tereziánské katastry měly pro poddaný lid, který byl zneužíván
již od třicetileté války, přinést daňovou úlevu. To se však díky výsadám stavů zcela nepodařilo.

3.5.1. Exaequatorium dominicale
Počínaje 1. listopadem 1756 vstoupil současně s druhým tereziánským katastrem rustikálním
v platnost také katastr panský, neboli Exaequatorium dominicale.

Prvním krokem ke vzniku zdanění panské půdy byla daň „ze čtyř hospodářských užitků“
z roku 1706. Další úspěch přišel až v roce 1713 podáním fassí o panské půdě, ale výhody zda-
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nění panské půdy oproti poddanské zůstaly veliké. Slibné období přišlo s Haugwitzovými refor-
mami. Stavy souhlasily s podrobnějším dobrovolným přiznáním vší půdy, důchodů z poddaných
a cen robot selských. Královna za to slíbila stavům daň pouhých 25% z dominikálu oproti 33%
z rustikálu. Odhady půdy měly formu dobrovolných přiznání majetku světské, duchovní,
městské vrchnosti a svobodníků. Při zatajování půdy bylo stavům hrozeno vizitací. Se zpožděním
byly všechny přiznávací listiny shromážděny do června 1750. Královna ale s výsledkem nebyla
spokojena. Stavy se snažily odvést pozornost k novému rustikálnímu katastru. Dne 6. května 1750
královna rozhodla pojmenovat obdržené fasse exaequatorium dominicale, podle tehdejšího
významu slova exaequace neboli vyrovnání. V rámci vizitace v roce 1751 byla panská půda
prohlížena také. Dne 13. listopadu 1754 královna rozhodla, že panská půda bude odhadnuta
stejným způsobem jako půda poddanská, a pro vrchnost muselo být dostatečující snížení daně.
Rokem 1757 tedy vstoupil panský katastr definitivně v platnost. Zajímavostí je, že podle výpočtů
uváděných J. Pekařem vrchnost neplatila od roku 1757 daně vyšší než před rokem 1748, kdy
byly daně z důvodu válečného stavu dlouhodobě zvýšeny.

Na tereziánské katastry se snášelo mnoho stížností. Petr Kašpar Světecký z Třeboně přišel
v roce 1777 s návrhem přesného zaměření Čech, které by sloužilo jako katastrální podklad. Sám
se chtěl pomocí 96-ti zeměměřičů tohoto úkolu ujmout. V té době se již začínalo měřit pomocí
měřického stolu. Světecký nenavrhoval zaměření jednotlivých pozemků, ale celých obcí, kde
by pozemky byly rozeznatelné pomocí zaměřených cest. Při té příležitosti chtěl provést hospo-
dářsko-technické úpravy v obcích, přemístění některých pozemků, včetně zúrodnění oblastí
zavodněním či odvodněním. Dvorská kancelář Světeckého návrh zamítla. Marie Terezie již
s další revizí katastru nesouhlasila, podle ní ho mohlo zlepšit jedině správné zaměření. Zřejmě
finanční tíseň jí od tohoto kroku odradila. O budoucím mapování země bylo tímto v zásadě
rozhodnuto.

3.6. Josefský katastr
Radikální reformy Josefa II. umožnily vznik katastru zcela nového, osvíceneckého, katastru
josefského, který vešel v platnost 1. listopadu 1789.

Další investice do zdokonalovaní stávajícího katastru revizitacemi již nebyly možné. Mapo-
vání země, na které se tak dlouho čekalo, se uskutečnilo za Josefa II., který konečně dokázal
prosadit velkou katastrální reformu. Dvorskou kancelář pověřil vypracováním návrhu na opravu
katastru na základě vyměření půdy a na základě naprosté rovnosti mezi dominikální a rustikální
půdou. Proti tomuto požadavku se šlechta samozřejmě postavila. Jen referent pro rakouské země
Eger se tomuto postupu nebránil a navrhl přesné zaměření Čech s dodatkem, že na určení daňo-
vého zatížení, které půda snese, bude čas později. Josef II. tento návrh prohlásil za směrnici,
podle které se mělo postupovat. Tím se v podstatě přiklonil k návrhu Světeckého na zaměření
Čech. Mapovat se měly prostory obcí, nikoliv jednotlivé pozemky. Dřívější ojedinělé ostrůvko-
vité mapy byly vyhotovovány pro jednotlivá dominia, která byla považována za jakousi kata-
strální jednotku. Josef II. se pokusil zavést katastrální jednotku novou, katastrální obec,
v rámci které mělo mapování proběhnout. Podrobněji se o rozdělení krajů na katastrální jednotky
zmiňuje [32].

Patent Josefa II. ze dne 20. dubna 1785 stanovil povinnost každé zemi, obci i jednotlivému
držiteli půdy přispívat podle výnosu na krytí státních výdajů. Nařizoval povinnost zaměření
všech úrodných pozemků uvnitř obcí a zjištění jejich úrodnosti. Držitelé půdy měli učinit při-
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znání vší své půdy včetně výnosu. Přiznání měla být kontrolována a nepřiznaný pozemek měl
propadnout tomu, kdo jej oznámí komisi.

Každá země měla stanovenu vrchní komisi, která řídila jednotlivé krajské výkonné komise.
Do krajské komise byl jmenován krajský komisař, ekonom a inženýr. „První prací bylo vytvo-
ření, označení a popis průběhu obecních hranic, který pravoplatně stanovil obvody obcí, jež se
zachovaly až na naše časy, pokud snad někde nebyly povoleny jejich změny.“ ([37], str.43)

Pozemky menšího rozsahu měřili sami sedláci provazem nebo řetězem, nezobrazovaly se
do mapy, ale pouze se zapsaly do fasse. Pozemky většího rozsahu zaměřil sám inženýr metodou
stolovou a zanesl do mapy. Domy se nezaměřovaly, pouze se sepsaly a očíslovaly. Dále se ne-
zaměřovaly neúrodné pozemky, cesty, řeky apod. Pozemky již dříve správně geometricky za-
měřené se pouze převzaly. Postup měření stanovovala instrukce Naučení, jak se měření pozemků
obcemi prakticky provádět má.

Fasse se dělily na dominikální a rustikální, přiznávaly se před obecním výborem či rychtářem.
Náklady na měření si obce financovaly samy. Pokud to nebylo v jejich silách, musely zaplatit
státu náhradu za měření inženýrem.

Práce byla dobře zorganizována a ukončena již v roce 1789. Josefský katastr vstoupil
v platnost 1. listopadu roku 1789. Zaměřením se v Čechách zjistil o 60% větší objem půdy než
v dřívějším katastru. Na základě toho byla stanovena daň přibližně 12,25% z výnosu. Poddaným
se konečně z jejich daňového zatížení ulevilo, značný podíl za ně musela převzít vrchnost.
Nejdůležitějšími podklady byly polní náčrty, knihy fassí, pozemkové topografické archy,
úhrnné sestavení plošné výměry kultur a kontrolovaného ročního výtěžku.

Dílo josefského katastru bylo velice pokrokovým, dokonalejším než všechny dřívější katastry,
ale bohužel se platnosti dlouhou dobu netěšilo.

3.7. Tereziánsko-josefský katastr
Ihned po smrti Josefa II. začali stavové bojovat proti josefskému katastru. Leopold II., který po
jeho smrti nastoupil, hned 1. dubna 1791 josefský katastr zrušil a zavedl místo něj opět katastr
tereziánský. Zaměření Josefovo nebylo ale ztraceno. Vzápětí totiž Leopold II. patentem ze dne
30. června 1792 vyhlásil katastr nový, ve kterém se v podstatě vrátil ke katastru josefskému.
Ocenění se přejalo z katastru tereziánského, ale výměra půdy se převzala z katastru josefského.
Rovnost ve zdanění dominikální a rustikální půdy byla zachována, ale díky podhodnocení do-
minikální půdy v tereziánském katastru byl rozdíl zřetelný. Rozpis daně dostali na starost opět
majitelé dominií. Tyto sloučené katastry jsou nazývány tereziánsko-josefským katastrem.

3.8. Stabilní katastr
Myšlenku založit katastr na řádně vyhotovené katastrální mapě vyslovila již Marie Terezie,
byla si však vědoma, že vyhotovení takového díla bude velice časově náročné. Josef II. se tohoto
úkolu sice ujal, ale zbytečným spěchem bylo znehodnoceno. Myšlenka založení katastru na
řádně zaměřené mapě zrála dále, až se konečně v roce 1817 dočkala svého schválení a výsledné
dílo bylo nazváno stabilním katastrem

Rozkazem ze dne 21. srpna 1810 bylo vypracování nového systému katastru uloženo dvorské
komisi pro úpravu katastru daně pozemkové. Komise hledala co nejlepší cestu ke správnému
měření. Snažila se prosadit připojení měření na souvislou trigonometrickou síť. Teprve po
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ukončení triangulace, kdy se měly získat tři trigonometrické body na jeden mapový list ve
zvoleném měřítku 1:2880, se mělo přistoupit k mapování země.

Návrh byl císařem Františkem I. počátkem roku 1817 schválen a dočkal se i ustátnění paten-
tem o pozemkové dani z 23. prosince 1817.

V rámci stabilního katastru byl vyhotoven mapový i písemný operát s velkou pečlivostí. Po
vybudování trigonometrické sítě, jejím grafickém zhuštění, vyšetření katastrálních i vlastnických
hranic se přistoupilo k zaměření jednotlivých pozemků a předmětů na nich. Měření pro stabilní
katastr bylo prováděno v Čechách mezi léty 1826 až 1830 a 1837 až 1843, na Moravě a ve
Slezsku mezi léty 1824 až 1830 a 1833 až 1836. Teprve v roce 1848 byl definitivně zrušen
rozdíl mezi zdaněním dominikální a rustikální půdy díky definitivnímu zrušení nevolnictví.

Postup pro následné vcenění pozemků byl stanoven v roce 1830 a 1840. Vlastní práce začaly
však již v roce 1827. Byli vybráni nestranní odhadní komisaři, kteří pomocí nově vzniklé kata-
strální mapy určovali kulturu a jakost půdy (bonitu). Proces vceňování byl zdlouhavý, časové
rozdíly mezi vceňením různých částí Rakousko-Uherska byly i desítky let. Navíc se nepodařilo
zachovat kontinuitu vcenění mezi jednotlivými obcemi, natož mezi jednotlivými zeměmi.

Důležitým krokem při tvorbě mapového díla je jeho aktualizace. Již patentem o stabilním
katastru daně pozemkové, vydaného císařem Františkem I., dne 23. prosince 1817, byla nařízena
evidence vzniklého mapového operátu zemským archívem map katastrálních. Pro celou říši
však bylo k dispozici pouze 19 zeměměřičů. Snažili se o zachycení změn v daňových mapách,
které pak odevzdávali berním úřadům. Špatná organizace ale zabraňovala včasné aktualizaci
map. Vše bylo umocněno dobou rychlého růstu, vynálezem parního stroje a následnou industri-
alizací, kterou provázel růst měst, nových železnic, silnic i továren. Při porovnání soudobého
stavu se stavem zaneseným v mapě se dokonce pomýšlelo na měření nové. Díky válečné prohře
však nebyl dostatek financí. Přistoupilo se k „rychlé a levné“ variantě, k jednorázovému poo-
pravení. Nařízení rychlé reambulace negativně ovlivnilo kvalitu dosavadních map stabilního
katastru.

3.9. Reambulovaný katastr
Reambulovaný katastr je úzce spjat s katastrem stabilním, který po několika letech svého fun-
gování potřeboval aktualizovat. Právě tuto aktualizaci měl reambulovaný katastr zajistit. Svými
výsledky se prolíná i do katastrů dalších, kterými byl převzat jeho mapový operát. V některých
katastrálních územích od té doby dosud neproběhlo mapování nové, a tak se reambulovaný
katastr dostává i do doby dnešní. Těžiště reambulovaného katastru se váže k období mezi léty
1869, tj. zákonem č.88/1869 ř.z. ze dne 24. května 1869 o revizi katastru daně pozemkové, a
vznikem samostatného Československa, resp. zákonem 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru
a jeho vedení. Toto hlavní období můžeme rozdělit na několik částí.

3.9.1. Reambulace
Reambulace stabilního katastru byla nařízena dne 24. května 1869 zákonem č.88/1869 ř.z.
o revizi katastru daně pozemkové. Zákon se také nazývá o úpravě pozemkové daně, protože
podle výsledků reambulace byla definitivně upravena i pozemková daň. Zákon nově definoval
devět zdaňovaných kultur pozemků a šest kultur nezdaňovaných. Mimo jiné jím byla ustanovena
i revize katastru po patnácti letech.
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Hlavními důvody vzniku byly špatné vcenění a vtřídění pozemků v rámci Stabilního katastru
a potřeba aktualizace stávajícího měřického i písemného operátu.

Reambulace bohužel nedosáhla kvalit původního měření. Časová tíseň nutila pověřené
pracovníky svoji práci odbýt. Na výsledky vceňování se totiž netrpělivě čekalo, aby mohla být
zavedena definitivní pozemková daň a aby mohly být založeny nové pozemkové knihy. Nekva-
lifikovaní pracovníci si nebyli vědomi dopadu jejich kvapné práce. Často byly přejímány plány
vyhotovené pro různé projekty a ty beze změn zanášeny do mapy. Díky zeslabení revizí oproti
stabilnímu katastru takovéto kroky prošly bez povšimnutí. Původní záměr zlepšit kvalitu map
se nejen nezdařil, ale reambulací byly většinou mapy stabilního katastru znehodnoceny. Po
šestiletých vceňovacích přípravách se vlastní vtřídění velmi odbylo a výsledkem bylo opět ne-
spravedlivé rozdělení daně. Naštěstí ještě po zaměření a rozložení daní přišla možnost reklamač-
ních řízení, kterou garantoval patent z roku 1817. Tou se odhalilo nemálo nepřesností ve vceňo-
vání. Reklamace veřejnosti byly namířeny hlavně proti výsledkům vceňování, protože jako ze-
měměřičtí laici neměli občané možnost odhalit drobné nesrovnalosti ve výměrách parcel. Díky
tomu bohužel ke zpřesnění zaměření nedošlo.

3.9.2. Evidence
Nespokojenost s výsledky reambulace vedla k nařízení třetího dílčího nepřetržitého měření zá-
konem č. 83.ř.z. ze dne 23. května 1883 o evidenci katastru daně pozemkové. Zákon stanovil
povinnost udržovat katastrální operáty, které byly vyhotoveny podle výsledků jednorázové re-
ambulace, v přesném souladu se skutečným a právním stavem.

Nejsnazší cesta k tomu vedla přes samotné vlastníky. Těm byly doručeny opisy jejich po-
zemnostních archů, aby mohli zkontrolovat stav zapsaný v reambulovaném katastru. Zákon jim
stanovil povinnost oznámení veškerých změn ihned bernímu úřadu či měřičskému úředníkovi.
Měřičtí úředníci museli být podle zákona technicky vzdělaní. Ohlašovací povinnost byla uložena
také veškerým úřadům, které změny způsobovaly, ale i měřickým úředníkům. Ti museli absol-
vovat periodickou revizi jednou za tři roky přímou pochůzkou v terénu. Celková kontrola byla
opět uložena měřickým inspektorům.

Přes všechna tato opatření se udržet zanesený stav v souladu se skutečností nedařilo. Odbor-
ných pracovníků bylo málo a chyb v měřickém operátu stále více.

3.9.3. Obnovování map
S růstem industrializace a výstavbou měst bylo potřeba kvalitních podrobných map. Katastrální
mapy pro tyto účely mohly výborně sloužit, ale musely by být vyhotoveny ve větším měřítku.
Finanční správou bylo povoleno nové zaměřování obcí nebo částí moderní číselnou (polygono-
metrickou) metodou a zobrazování ve dvojnásobném i čtyřnásobném měřítku. Instrukce pro
toto obnovené mapování byla vydána záhy v roce 1887. Od předchozích mapování se lišilo
obnovené mapování způsobem měření i vyhotovování map.

Díky nové metodě byla vyhotovena velice přesná síť pevných trvale stabilizovaných bodů,
možnost vyjádření každého bodu pomocí souřadnic, možnost rekonstrukce zaměřeného bodu
kdykoliv ze stabilizovaných bodů i možnost zobrazení zaměřovaného území v jakémkoliv mě-
řítku. Výsledkem byly velice přesné katastrální mapy.
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3.9.4. Revize
Revize katastru byla stanovena již zákonem o reambulaci z roku 1869 v paragrafu 41 po každých
patnácti letech počínaje rokem 1881. Po patnácti letech se opominuté změny nahromadily. Re-
vizi nařídil zákon z 12. července 1896, č.121 ř.z., o revizi katastru daně pozemkové.

Hrubé závady byly vyhledávány zeměměřiči již od roku 1894. Oficiálně se s revizí začalo
v roce 1896 a v tom samém roce také skončila. Zeměměřiči prováděli vyšetřování změn, zamě-
řovali změněné hranice i prováděli změny v operátech.

Při revizi se zachoval autonomní systém při rozhodování jako při reambulaci, ale okresní
komise byly vypuštěny. Zachovala se pouze zemská komise v hlavním zemském městě a
ústřední komise ve Vídni.

Revize již neměla takový rozsah, protože většina velkých změn byla zachycena při reambu-
laci. Zákon o evidenci katastru z roku 1883 také pomohl odstranit nepřesnosti. Nejvíce závad
bylo revizí odstraněno ve vcenění, které se zachovaly po uspěchaném vcenění při reambulaci.

3.9.5. Přechod k československému pozemkovému katastru
Reambulovaný katastr platil až do rozpadu Rakousko-Uherska. Po vzniku samostatného Česko-
slovenska byla potřeba ustanovení nových závazných pravidel pro tvorbu map. Do té doby byl
stále v platnosti reambulovaný katastr. Krátce po svém vzniku zavedla Československá repub-
lika přesné geodetické základy, podle kterých se vytvářely mapy nové. Dosavadní operát byl
převzat (včetně operátu mapového) v nezměněné formě. Dnem 16. prosince 1927, kdy byl přijat
zákon č. 177/1927 S.z.n., o pozemkovém katastru a jeho vedení (Katastrální zákon), vznikl
československý pozemkový katastr.
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Kapitola 4

Správní rozdělení Čech

V této kapitole budeme seznámeni s vývojem správního rozdělení Čech. Pomocí textu a sche-
matických mapek nám bude vyložena problematika krajského rozdělení Čech a zároveň se
v textu dočteme o dominiu jako základní správní jednotce, která zanikla definitivním zrušením
nevolnictví v roce 1848.

Pro lepší představivost slouží následující schematické znázornění časové osy s důležitými
informacemi.

14. stol. (Václav IV.)Poprvé zformováno 12 krajů

15. stol. (Jiří z Poděbrad)Rozšíření krajů na 14

1714 (Karel VI.)Redukce krajů na 12

Připojení Loketska a Chebska

1751 (Marie Terezie)Nové rozdělení v 16 krajů

1848 Práce na novém krajském rozdělení

1850 Nové rozdělení na 7 krajů

1855 Stanovení rozdělení na 13 krajů

1862 Zrušení krajské správy

1949 Obnovení krajské správy pomocí 9 krajů

1960 Nové rozdělení na 6 krajů

2000 Rozdělení na 10 krajů

Obrázek 4.1. Časová osa vývoje správního rozdělení

Vznik krajského rozdělení Čech není pevně ohraničeným počinem. Vývoj krajského uspo-
řádání musíme chápat jako plynulý jev, během kterého postupně přešly malé celky, jako byla
panství, knížectví, landfrýdy či hradské okresy, pod správu celků větších. Pro potřeby této práce
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nebylo stěžejním prozkoumat podrobně přechod na první krajské rozdělení, ale popsat jeho
změny v zájmovém období. Následující stručný popis vývoje krajského rozdělení Čech začíná
dobou, ve které se prvně ustanovilo krajské rozdělení, tedy dobou vlády Karla IV. a hlavně jeho
syna Václava IV., který na otcovu práci navázal.

4.1. Krajské zřízení předhusitské
V období vlády Václava IV. se vyhranilo celkem dvanáct krajů. Historické prameny se v jejich
výčtu bohužel rozcházejí ([28], str.7-8), v závislosti na výčtu krajů berničních či zemských,
které se v této době lišily. Pro berní účely se kraje dále členily na berní okresy. Chebsko, Loketsko
a Kladsko stály ve zvláštním postavení. Označovaly se jako kraje zevnější, protože již od vlády
Otakara II. byly obsazovány německými obyvateli a nepodléhaly zemskému zřízení tak jako
ostatní kraje. Pražská města byla v jistém ohledu také samostatná. Výše zmíněné kraje byly
následující:

1. Pražský neboli Kouřimský,

2. Slánský,

3. Žatecký,

4. Litoměřický,

5. Boleslavský,

6. Hradecký,

7. Chrudimský,

8. Čáslavský,

9. Bechyňský,

10. Prácheňský,

11. Plzeňský,

12. Rakovnický, podle berního rozdělení (nebo 12. Písecký podle rozdělení zemského).

Před vznikem tohoto rozdělení se některé oblasti označovaly pouze místními názvy, ustano-
venými pro výběr daní. Důležitou funkci v otázce stabilní královské moci měli poprávci. Dohlí-
želi nad poddanými, v jejich rukou byla soustředěna trestní i policejní moc. Hlavními poprávci
byli první, tzv. krajští poprávci, jejichž úkolem bylo dohlížet na klid a pokoj v kraji. Krajští
poprávci bývali jmenováni ze stavu panského příslušného kraje. Jejich počet se v jednotlivých
krajích různí s dobou i místem. Karel IV. v době své vlády pro každý kraj jmenoval tři krajské
poprávce. Časem k nim přibyli ještě konšelé krajští (zemští), kteří byli jmenováni ze stavu ze-
manského a měli krajským poprávcům vypomáhat. O jejich působení nejsou zachovány podrobné
zprávy, ale jistě bylo jejich úkolem stíhat a trestat zločince.
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4.2. Krajské zřízení v době husitské i pohusitské, do bitvy na
Bílé hoře
V husitském období (1419-1436) se krajské rozdělení zkomplikovalo. Se smrtí Václava IV.
přestávaly úřady, včetně postu krajských poprávců, v zemi fungovat. Po svém jmenování král
Zikmund začal místo nich jmenovat funkci novou, funkci krajských hejtmanů. Ti mu měli
v období husitských válek pomoci zajistit klid v krajích. Jeho snaha byla marná a jediným krajem,
který si zachoval svou jednotu, byl kraj Plzeňský. Husité proti tomu upřednostňovali zřízení
celozemské a volili správce zemské.

Po sjednání míru v roce 1440 se opět krajskému zřízení začala přiznávat váha. Do čela
každého kraje byl zvolen hejtman ze stavu panského nebo zemanského, který převzal správní,
soudní i trestní funkci, dohlížel ale i na vojsko. Počet hejtmanů se pohyboval mezi jedním a
dvěma, výjimečně i třemi hejtmany na kraj. Jejich působnost se někdy prolínala i do sousedních
krajů. Místo krajských konšelů měl krajský hejtman k pomoci radu. Ta byla volena i ze stavu
městského a měla pomoci krajskému hejtmanovi ve výkonu jeho funkce. Od roku 1453 již ne-
bylo jmenování krajského hejtmana výsadou krále, ale stalo se věcí dědičnou.

Mezitím se však již začaly formovat dva nové kraje. Přestože se za vlády Jiřího z Poděbrad
původní počet krajů definitivně rozšířil na čtrnáct, hejtmané byli zvoleni v návaznosti na původní
rozdělení z dob Václava IV. pouze pro 12 krajů. Od rozsáhlých krajů se oddělily samostatné
celky: od Rakovnického kraje se oddělil Podbrdský kraj a od Bechyňského kraje Vltavský.
Nové rozdělení krajské vypadalo takto:

1. Bechyňský,

2. Boleslavský,

3. Čáslavský,

4. Hradecký,

5. Chrudimský,

6. Kouřimský,

7. Litoměřický,

8. Plzeňský,

9. Podbrdský,

10. Prácheňský,

11. Rakovnický,

12. Vltavský,

13. Slánský,
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14. Žatecký.
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Obrázek 4.2. Krajské rozdělení v letech 1635-1714

Toto krajské rozdělení přetrvalo až do počátku 18. století. „Hranice krajské přispůsobovaly
se častěji hranicím jednotlivých panství a statků; když totiž některý statek sahal nebo rozšířil
se i do kraje sousedního, hledělo se přivtěliti tato sousední místa do kraje, k němuž náležel
hlavní statek, tak aby nebylo třeba zemské sbírky děliti. Také snad bylo někdy vhod, z ohledů
berničných opraviti nepoměrnost velikých a malých krajů.“ ([28], str. 11)

Městský stav, který byl při jmenování krajských hejtmanů ignorován, se začal na protest
ozývat. Král Vladislav se jejich žádostem začlenit je do krajské správy pokusil vyhovět a od
roku 1508 byl krajský hejtman opět volen králem ze stavu panského a rytířského a rada jemu
pomáhající ze stavu panského, rytířského i městského. Tak se města dočkala svého uznání.
Krajští hejtmané byli po dvou dosazováni králem z obyvatel kraje, jeden ze stavu panského a
jeden ze stavu rytířského.

V dalším období se post krajského hejtmana příliš neměnil. V roce 1528 začal král Ferdi-
nand I. pro dobu své nepřítomnosti dosazovat hejtmana království neboli místodržícího králov-
ského. Mohl být jmenován jeden nebo i více a byl přímým nadřízeným pro hejtmany krajské.

4.3. Krajské zřízení v období první a druhé berní ruly
V průběhu třicetileté války se krajská správa narušila, ale od roku 1623 se vrátila zpět do starých
kolejí. Hejtmané krajští byli opět jmenováni ze stavu panského a rytířského. V Obnoveném
zřízení zemském z roku 1627 se objevuje zmínka o pravidlu, jakým byli krajští hejtmané jme-
nováni. Král tento post obnovoval každý rok znovu, buď potvrdil hejtmana stávajícího, nebo
jmenoval nového. Naproti tomu ostatní státní úředníci byli jmenováni na pětileté období. Kaž-
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doroční změny krajských hejtmanů však byly ojedinělé a nikdy se neměnili oba hejtmané najed-
nou. Právě oni totiž napomáhali stabilitě státní moci, zvlášť ve válečném období.

S rokem 1648 přišla velká změna v pojetí postu krajského hejtmana. Tato funkce přestala
být čestnou záležitostí a od roku 1648 začali hejtmané pobírat plat ve formě peněžní či různých
úlev z povinných dávek. Ferdinand III. také zrušil dosavadní hejtmanskou imunitu a hejtmany
postavil za rovné ostatním obyvatelům, aby se tím pokusil zabránit častému zneužívání jejich
postavení. Od roku 1685 již byly krajští hejtmané voleni na pětileté období. Sídlili na svých
panstvích a odtud řídili pokud možno s vědomím druhého hejtmana chod v kraji.

Během třicetileté války se také jednalo o novém rozdělení krajů v Čechách do tzv. čtvrtí,
k výsledné realizaci však nedošlo. Podle údajů F. Roubíka měly být projednávané čtvrti násle-
dující: Plzeňská čtvrť-Plzeňsko, Podbrdsko a část Rakovnického kraje; Litoměřická čtvrť-Lito-
měřicko, Slánsko, Žatecko, Loketsko a část Rakovnicka; Královéhradecká čtvrť-Hradecko,
Boleslavsko, Čáslavsko, Chrudimsko; Českobudějovická čtvrť-jižní zbylou část země. Nakonec
v této době Chebsko, Loketsko a Kladsko ztratilo své výsady a Loketsko bylo definitivně začle-
něno mezi stávajících 14 krajů. Do roku 1714 bylo tedy krajů celkem 15. Roku 1714 bylo při-
pojeno definitivně i Chebsko.

V roce 1714 byly v Čechách v souvislosti s chystanou berní reformou kraje redukovány.
Popud k tomuto kroku dal Karel VI. již v roce 1713. Krajská hejtmanství měla být rovnoměrně
rozmístěna a měla spravovat přibližně stejně velké celky. Počínaje 1. listopadem 1714 klesl
počet krajů sloučením některých menších opět na 12: Vltavský a Podbrdský kraj se sloučil
v Berounský, Rakovnický a Slánský kraj splynul v kraj Rakovnický, k Žateckému kraji byl
připojen kraj Loketský (Loketsko bylo již od třicetileté války přizpůsobováno ostatním krajům)
a Chebsko (a panství Falknovské).

„V obvodech krajů málo co se měnilo; některé vzdálené vesnice panství Brandýsského, jež
náležely dosud ku Kouřimsku, tvoříce zvláštní enklávu v Boleslavsku, připočteny konečně k to-
muto, - také město i panství Mělnické se Šopkou (Pšovkou) přiděleno od Litoměřicka opět kraji
Boleslavskému. Ostatně lze vůbec souditi, že v Čechách ani během celého století (1615-1714)
na krajských hranicích mnoho se neproměnilo.“ ([28], str. 13-14)

Od roku 1714 tak byly Čechy rozděleny na dvanáct krajů:

1. Bechyňský,

2. Berounský,

3. Boleslavský,

4. Čáslavský,

5. Hradecký,

6. Chrudimský,

7. Kouřimský,

8. Litoměřický,

9. Plzeňský,
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10. Prácheňský,

11. Rakovnický,

12. Žatecký.

Roku 1731 byla vydána důležitá instrukce pro krajskou správu, která se v platnosti udržela
až do doby vlády Josefa II. Shromažďovala v sobě předpisy a nařízení, kterými se měli oba
hejtmané řídit. Krajským hejtmanům značně rozšířila působnost. Měli pracovat společně a
o všem se radit. Kraj, ve kterém působili, si mezi sebou neměli dělit. Také stoupla důležitost
krajských písařů, které si museli hejtmané platit. Sídlo však stále měli na svých vlastních pan-
stvích.

4.4. Krajské zřízení v době tereziánských katastrů, katastru
josefského a tereziánsko-josefského
V roce 1751 bylo také zavedeno nové rozdělení krajů na přibližně stejně velké území. Celkem
čtyři velké kraje byly rozděleny a bylo zřízeno 16 krajských úřadů. Plzeňský kraj byl rozdělen
na Plzeňský a Klatovský podíl, Žatecký kraj na Žatecký a Loketský podíl, Bechyňský kraj na
Táborský a Budějovický podíl a Hradecký kraj na Hradecký a Bydžovský podíl. Ostatní kraje
zůstaly beze změny, přestože se původně jednalo i o rozdělení krajů Prácheňského a Chrudim-
ského. Od návrhu sešlo, protože se v těchto krajích nacházela velká dominia a s těmi bylo méně
práce. Brzy nové rozdělení na podíly zobecnělo tak, že se podílům také začalo říkat kraje.

Krajská města v roce 1751 byla: Mladá Boleslav, Čáslav, Hradec Králové (v letech 1779-
1792 přenesen do Hoříněvši), Nový Bydžov (v letech 1784-1850 sídlo v Jičíně), Chrudim, Li-
toměřice, Plzeň, Písek (Prácheňský kraj), Tábor, České Budějovice, Žatec a Loket. Praha byla
sídlem krajského úřadu pro Kouřimský, Rakovnický a Berounský kraj. Změny v krajských
městech byly prováděny na základě žádostí krajských hejtmanů kvůli nevhodně zvolené poloze
měst.

1. Berounský,

2. Boleslavský,

3. Budějovický,

4. Bydžovský,

5. Čáslavský,

6. Hradecký,

7. Chrudimský,

8. Klatovský,

9. Kouřimský,
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10. Litoměřický,

11. Loketský,

12. Plzeňský,

13. Prácheňský,

14. Rakovnický,

15. Táborský,

16. Žatecký.
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Obrázek 4.3. Krajské rozdělení v letech 1751-1849
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Obrázek 4.4. Změna krajského rozdělení mezi léty 1635-1714 a 1751-1849

Od roku 1748 se začala po krajských hejtmanech vyžadovat organizovaná kancelář krajského
úřadu a o rok později již nebylo nutné jmenovat krajského hejtmana ze šlechty v kraji, čímž se
mělo předejít upřednostňování osobních zájmů nad zájmy kraje. Reskriptem ze dne 23. led-
na 1751, který vydala Marie Terezie, byla uskutečněna zásadní reforma krajské správy. Došlo
k postátnění krajských úřadů, zrušení starého pravidla jmenování dvou hejtmanů. Místo nich
byl ustanoven jediný krajský hejtman pro každý kraj. Zároveň došlo k přesunutí sídla krajského
úřadu z vrchnostenské kanceláře příslušného panství do jmenovaného krajského města.

V roce 1787 byli za Josefa II. jmenováni první krajští hejtmani z městského stavu a jejich
nový zástupce, krajský adjunkt. Josefu II. se však podařilo přenést sídlo krajského úřadu Beroun-
ského kraje pro léta 1788 až 1792 do Berouna a sídlo krajského úřadu Rakovnického kraje na-
trvalo přesunout do Slaného. Kouřimský kraj však zůstal se sídlem v Praze. Praha sama o sobě
nepatřila do žádného kraje. V Loketském kraji ještě převládalo zvláštní postavení tzv. Chebského
okresu, od 80. let 18. století však jeho výsada zaniká.

Po dokončení tereziánské reformy krajské správy a zestátnění krajských úřadů se o další
reformě začalo jednat již v roce 1768. K jejímu uskutečnění došlo až v roce 1782 za vlády Jose-
fa II. Z jeho nařízení byly krajské úřady přesunuty do přibližného středu kraje, a to i za cenu
toho, že se novým sídlem krajského úřadu stalo bezvýznamné městečko nebo vesnice. Josef II.
požadoval, aby tři krajští hejtmané přešli do svých krajských měst a aby se Praha stala samostat-
ným krajem s jedním městským hejtmanem. Od nového rozdělení krajů bylo nakonec upuštěno
a reforma byla vyhlášena dvorským dekretem z 12. února 1784.

Za vlády Marie Terezie i Josefa II. již k žádným změnám v krajském rozdělení nedošlo.
Rozdělení na šestnáct krajů z roku 1751 zůstalo v platnosti až do konce roku 1849. Do tohoto
roku byla nejdůležitější politickou, berní i soudní částí dominia. Podle údajů F. Roubíka se do
roku 1848 dělila země na 1421 berničních samostatných panství, statků či měst a na 6066 berních
obcí. Poddaní byli v těchto dominiích vázáni. Josef II. se sice v roce 1789 pokusil zavést celkem
6050 katastrálních obcí v rámci berní reformy jako základní katastrální jednotky, ale i přesto
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byly hranice katastrálních obcí omezeny hranicemi dominií a krátké trvání této reformy jeho
pokus zmařilo. V roce 1790 se snažil zavést první rozdělení Čech bez ohledu na hranice dominií
tím, že ustanovil celkem 184 berních okresů, ale toto nové rozdělení bylo přerušeno jeho smrtí.
Josef II. se také zasloužil o částečné zrušení nevolnictví v roce 1781.

4.5. Krajské zřízení po roce 1848
V souvislosti s definitivním zrušením poddanství v roce 1848 vyvstala potřeba nové správní
organizace. Správní rozdělení patrimoniální 1se neukazovalo nejlepším. Nevýhodou byla nejed-
notnost ve velikosti jednotlivých panství, protože každé dominium mělo stejná oprávnění bez
ohledu na svoji velikost.

Již v roce 1848 se začalo s projednáváním nového správního rozdělení Čech do katastrálních
obcí. Do té doby hlavní územní jednotka dominium měla být nahrazena politickým okresem.
Nově měly vzniknout také menší oblasti působnosti soudních okresů. Rozdělení země do poli-
tických okresů se vypracovalo v duchu několika zásad. Žádná berní obec nesměla být rozdělena
do více okresů, všechny obce příslušící jednomu farnímu obvodu měly příslušet jednomu
okresu a měla být uplatněna snaha umístit sídlo politického i soudního okresu do jedné obce.
V jednom politickém okresu mohly být zahrnuty dva až tři okresy soudní, přičemž hranice
soudních okresů měly být kopírovány pro hranice politických okresů.

Pověřená komise začala do map zakreslovat soudobé hranice panství a připravovat si návrh
nového rozdělení země do soudních okresů. „Při stanovení navrhovaných soudních okresů
snažila se komise zachovati pokud možno hranice dosavadních panství a statků, rozdělujíc je
do více okresů jedině v případě nutné potřeby, kdy toho vyžadovala buď přílišná velikost panství
nebo jejich nepříznivý tvar a poloha.“ ([30], str. 96) Takto bylo navrženo celkem 26 kolegiálních
soudů a 202 okresních soudních obvodů.

Mezitím se začalo pracovat na novém rozdělení politických okresů. Návrh předpokládal
členění v systému: místní a berní obec - župa (celek, který kopíroval větší dominia) - okres -
kraj - země - říše. „Z elaborátů soudní komise, jakož i z příslušné kolorované mapy panství a
nového správního rozdělení je zřejmo, že se justiční komise vskutku se zdarem snažily zachovati
pokudmožná hranice zejménamenších panství a statků, jež se tak zachovaly v obvodech soudních
okresů z velké části podnes.“ ([30], str. 110)

Návrhy na nové rozdělení byly upraveny a výnosem ministerstva vnitra (nejvyšším orgánem
politické správy) ze dne 9. srpna 1849 (říš. zák. č. 295 a 352) vstoupilo od 1. ledna 1850
v platnost nové správní rozdělení nazvané také prozatímní obecní zřízení. Nastoupilo celkem
sedm nových krajů. Pro každý kraj bylo ustáleno krajské hejtmanství i několik hejtmanství
okresních.

1. Pražský (8 okresních hejtmanství, 1070 katastrálních obcí),

2. Budějovický (9 okresních hejtmanství, 1303 katastrálních obcí),

3. Pardubický (11 okresních hejtmanství, 1401 katastrálních obcí),

4. Jičínský (16 okresních hejtmanství, 1393 katastrálních obcí),

1tj. založené na základní jednotce dominia
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5. Českolipský (10 okresních hejtmanství, 688 katastrálních obcí),

6. Chebský (12 okresních hejtmanství, 1351 katastrálních obcí),

7. Plzeňský (13 okresních hejtmanství, 1714 katastrálních obcí),
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Pražský
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Českobudějovický
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Krajské rozdělení Čech

(1850-1854)

Obrázek 4.5. Krajské rozdělení v letech 1850-1854
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Obrázek 4.6. Změna krajského rozdělení mezi léty 1751-1849 a 1850-1854
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Správní reformou bylo stanoveno 8920 katastrálních obcí, 210 obvodů okresních soudů, 79
okresních hejtmanství a 7 krajských vlád. Pro každý kraj byli voleni jeden až dva krajští radové.
Nové správní rozdělení, označované také jako provizorní, se ale dlouho neudrželo. Důvodem
byly velké správní oblasti okresních hejtmanství. Již od roku 1852 se začíná jednat o rozdělení
novém. V každém kraji byla jmenována krajská vláda v čele s krajským prezidentem.

Nařízení ministerstva vnitra, spravedlnosti a financí z 9. října 1854 (ř. z. č. 274) stanovuje
opět novou správní organizaci. Od 12. května 1855 bylo vytvořeno třináct krajů s krajskými
úřady v krajských městech a s jedním kolegiálním soudem. Pro hlavní město Praha byla zacho-
vána správní samostatnost. Krajskými městy byla vyhlášena: Česká Lípa, Vysoké Mýto, Karlín,
Klatovy, Litomyšl, Jindřichův Hradec, Rychnov. Krajské úřady byly hned v roce 1862 zrušeny
a jejich funkci převzala hejtmanství okresní. Až do roku 1868, kdy přišla další správní reforma,
si ale zrušené krajské úřady zachovaly některé své pravomoce, dohlížely na okresní hejtmanství
a definitivně zanikly až tímto rokem.

1. Boleslavský (17 okresů),

2. Budějovický (15 okresů),

3. Čáslavský (14 okresů),

4. Chebský (19 okresů),

5. Chrudimský (12 okresů),

6. Jičínský (16 okresů),

7. Královéhradecký (13 okresů),

8. Litoměřický (19 okresů),

9. Plzeňský (18 okresů),

10. Písecký (13 okresů),

11. Pražský (20 okresů),

12. Táborský (16 okresů),

13. Žatecký (15 okresů),

34

4.5. Krajské zřízení po roce 1848



Pražský

Písecký

Plzeňský

Chebský

Táborský

Žatecký

Čáslavský

Jičínský

Hradecký

Chrudimský

Litoměřický

Česko-Budějovický

Mlado-Boleslavský

Krajské rozdělení Čech

(1855-1862)

Obrázek 4.7. Krajské rozdělení v letech 1855-1862
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Obrázek 4.8. Změna krajského rozdělení mezi léty 1850-1854 a 1855-1862

Rokem 1868 zaniká definitivně krajské zřízení, které si udržovalo tradici již od vlády Kar-
la IV., a územní správa přechází na okresní hejtmanství a na obecní výbory. Tento stav přetrval
až do rozpadu Rakouské říše, pouze se měnila působnost jednotlivých okresů.
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4.6. Krajské zřízení po vzniku samostatného Československa
Po vzniku samostatného Československa zůstalo v Čechách v platnosti původní předválečné
rozdělení do politických okresů. V roce 1927, zároveň s reformou veřejné správy, bylo ustano-
veno zemské zastupitelstvo a okresní zastupitelstvo na šestileté období. Bylo obnoveno tradiční
označení okresní hejtman.

V době německé okupace Československa byla některá území odstoupena sousedním
správním celkům, župám, a v nich se dále členila na venkovské a městské okresy. Pro ostatní
území zůstaly zachovány původní politické okresy, které byly označovány jako autonomní, a
nově byly zřízeny správní celky oberlandráty, které podléhaly přímo říšské nadvládě a zahrno-
valy několik politických okresů.

Po roce 1945 bylo opět navázáno na předválečné rozdělení na politické okresy. Počínaje
1. lednem 1949 vstoupil v platnost Zákon o krajském rozdělení (č. 280/1848 Sb.) a vzniklo
nových devatenáct krajů pro celé Československo, tedy přibližně devět krajů pro Čechy, protože
již nebyla dodržena historická zemská hranice mezi Čechy, Moravou a Slezskem. Kraje, které
v tomto roce vznikly, byly:

1. Českobudějovický,

2. Hradecký,

3. Jihlavský,

4. Karlovarský,

5. Liberecký,

6. Pardubický,

7. Plzeňský,

8. Pražský,

9. Ústecký.

V krajích zůstalo zachováno členění na okresy. Rokem 1945 byly vytvořeny místní, okresní
a zemské národní výbory, které řídily příslušné působnosti a v platnosti zůstaly až do roku 1990.
V roce 1960 (zákonem č. 36/1960 Sb.) bylo uzákoněno nové krajské rozdělení na pět krajů,
které přibližně odpovídaly území Čech:

1. Hlavní město Praha,

2. Jihočeský,

3. Severočeský,

4. Středočeský,

5. Východočeský,
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6. Západočeský.
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Obrázek 4.9. Krajské rozdělení v letech 1960-1990
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Obrázek 4.10. Změna krajského rozdělení mezi léty 1855-1862 a 1960-1990

V roce 1990 byly zrušeny krajské a okresní národní výbory a byly nahrazeny okresními
úřady. Krajské zřízení bylo obnoveno až v roce 2000 a podobá se krajskému rozdělení z let
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1949-1960. V České republice vzniklo 14 krajů (zákon 129/2000 Sb.), na území Čech připadalo
devět krajů:

1. Hlavní město Praha,

2. Budějovický (Jihočeský),

3. Královéhradecký,

4. Jihlavský (Vysočina),

5. Karlovarský,

6. Liberecký,

7. Pardubický,

8. Plzeňský,

9. Středočeský,

10. Ústecký.

Jihočeský

Středočeský
Plzeňský

Vysočina

Ústecký

Pardubický

Liberecký

Karlovarský Královéhradecký

Hl. m. Praha

Krajské rozdělení Čech

(2000)

Obrázek 4.11. Krajské rozdělení od roku 2000
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Obrázek 4.12. Změna krajského rozdělení mezi léty 1960-1990 a 2000

Hlavními krajskými orgány byly uznány: krajské zastupitelstvo, rada kraje a v jejich čele
hejtman kraje. V roce 2001 byly některé názvy krajů změněny (ve výše uvedeném výčtu v zá-
vorce).

4.7. Plzeňský a Podbrdský kraj
Zaměřme nyní pozornost na kraj Podbrdský a Plzeňský, které jsou v následující kapitole podrobně
zkoumány.

Historie kraje Podbrdského počíná oddělením dvou menších krajů - Podbrdského a Vltav-
ského - od krajů větších v období po roce 1440, kdy se zformulovalo celkem čtrnáct krajů. Jeho
působnost přetrvala až do roku 1714, kdy byly tyto dva menší kraje sloučeny a přejmenovány
na kraj Berounský. V této podobě se oblast Berounského kraje zachovala až do převratného
roku 1848, kdy bylo zrušeno patrimoniální zřízení.

Pobrdský kraj si zachoval svoji samostatnost přes dvě století. Podle údajů z předmluvy
k berní rule kraje Podbrdského nebyla jeho krajská hranice výrazně měněna, ale „... často do-
cházelo ke drobnějším i podstatnějším změnám hranic mezi jednotlivými kraji, nejčastěji
v souvislosti s majetkovými přesuny a pochopitelnou snahou, aby souvislé zboží jednoho pána
slošelo k jednomu kraji.“ ([17], str. 10)

Plzeňský kraj je ucelenou oblastí, která si své postavení udržuje v kontinuitě již od prvního
zformování krajů. Jeho hranice se ale s dobou proměňují. Výrazná změna přišla v roce 1751,
kdy byl kraj Plzeňský rozdělen na kraj Plzeňský a Klatovský. Také sídlo krajského hejtmana
se od roku 1751 přesunulo z panství krajského hejtmana natrvalo do Plzně. Se zrušením patri-
moniálního zřízení vešlo v roce 1849 v platnost nové krajské rozdělení. Plzeňský kraj byl znovu
spojen s krajem Klatovským a k nim byl připojen kraj Prácheňský. Sídlem nové krajské vlády
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se stala opět Plzeň. Pro Plzeňský kraj byli voleni dva krajští radové. Vzápětí v roce 1855 byla
od Plzeňského kraje oblast Prácheňska opět odňata a pojmenována krajem Píseckým.

Kraj jako územní jednotka v dřívější době plnil převážně funkci berní, proto také podklady,
ve kterých můžeme nalézt podrobný popis těchto hranic, se musejí vázat k berní problematice.
Berní rula, jako základní doklad pro bernictví, uchovává údaje o průběhu hranic krajských i
hranic dominií. Je prvním zachovalým dílem katastrálním v české historii, které obsahuje údaje
o podrobném a přesném místopisu. Územní jednotka dominium str. [14], která byla až do roku
1848 nejdůležitější správní jednotkou vůbec, dosahovala velmi nestejnoměrných rozměrů. Od
několika vesnic a měst, které zahrnovala, až po nejdrobnější majetek jako např. část obce, dvůr,
či pouhý mlýn. Jednotlivé obce na území krajů byly promíchány mezi dominia, často dokonce
docházelo k rozdělení obcí mezi více dominií.

Pokud máme k dispozici takto podrobný pramen, který zachycuje rozdělení obcí do dominií
a krajů, můžeme se pokusit zobrazit skutečný průběh hranic tehdejších správních jednotek.
Výše berně, kterou majitelé dominií museli odvádět, se v této době řídila velikostí rustikální
půdy, neboli půdy osazené poddanstvem. Ačkoliv berní rula nezahrnuje půdu dominikální, po-
skytuje proto nejpodrobnější a věrný místopisný popis tehdejšího správního rozdělení Čech.

4.8. Správní rozdělení na vybraných historickýchmapáchČech
Nalezení starých map Čech, které zachycují krajské rozdělení, je další možností, jak se dopátrat
informací o vývoji správního členění. Ukázky některých těchto map v přepracovaném schema-
tickém podání jsou umístěny v této kapitole. Naskenované originály map jsou k dispozici na
stránkách http://mujweb.atlas.cz/www/mapy/index.htm. Je nutné zdůraznit, že kartografická
přesnost historických map není nikterak velká a navíc bývá krajské rozdělení velmi nepřesně
znázorněno, proto následující mapky slouží spíše jako zajímavá ukázka pro porovnání s mapkami
z předchozí kapitoly číslo 4 – „Správní rozdělení Čech“.

4.8.1. Arentinova mapa Čech
Nejstarší mapou Čech, na které nalezneme vyznačeno krajské rozdělení, je Arentinova mapa
Čech z roku 1619. Krajů je zakresleno celkem 15. Vlastní názvy krajů jsou na jejich ploše po-
psány česky velkými písmeny, ale i německy písmeny malými. Díky stupnicím v českých mílích,
které jsou vyznačeny v rámci mapy, a díky informaci o celkové výměře Čech 859 čtverečních
mil, se mohou získat přibližné výměry tehdejších krajů v kilometrech čtverečních:

1. Bechyňský 4 920,

2. Boleslavský 5 036,

3. Čáslavský 2 960,

4. Hradecký 6 869,

5. Chrudimský 2 737,

6. Kouřimský 2 860,
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7. Litoměřický 3 315,

8. Loketský 650,

9. Plzeňský 5 397,

10. Podbrdský 1 682,

11. Prácheňský 4 564,

12. Rakovnický 683,

13. Slánský 1 283,

14. Vltavský 599,

15. Žatecký 3 098. [36], (str.18)

4.8.2. Vogtova mapa Čech
Dalším mapovým dílem, které zachytilo krajské rozdělení Čech, byla Vogtova mapa Čech z roku
1712. Kraje jsou od sebe rozlišeny barevně. Mapa poprvé vyšla jako součást knihy Das jetz-
lebende Königreich Böhmen in seiner historisch- und geographischen Besreibung vorgestellt....
V této publikaci bychom mohli nalézt mimo jiné rozdělení Čech na kraje a jejich stručný popis,
podrobné popisy některých panství i s poznámkami o jejich poloze, či mapové přílohy, ale pro
tuto práci z ní nebylo čerpáno.
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Obrázek 4.13. Schematické znázornění Vogtovy mapy Čech

4.8.3. Müllerova mapa Čech
Mapové dílo, které je třeba zmínit, je Mapa Čech Jana Kryštofa Müllera z roku 1720. Vlastní
mapování probíhalo po jednotlivých krajích již od roku 1714, tedy v úzké souvislosti se vznikem
nového správního rozdělení. V roce 1714 bylo zmapováno území Chebska, Loketska a část
Žatecka. Loketský kraj byl vzápětí včleněn do kraje Žateckého. Dále přišel na řadu kraj Rakov-
nický, Litoměřický, Královéhradecký, Chrudimský a do roku 1717 i kraj Čáslavský. Zbývající
kraje, Boleslavsko a Berounsko, byly dokončeny do února 1718. Jednotlivé mapy pak byly
předloženy k revizi krajským hejtmanům a na jejich základě roku 1720 vyhotovena mapa cel-
ková (dokončena 1722). Díky kartografickým souřadnicím, které byly umístěny do rámce mapy,
získal autor kartometricky přibližné výměry soudobých krajů ve čtverečních kilometrech:

1. Bechyňský 7 304,

2. Berounský 2 709,

3. Boleslavský 4 496,

4. Čáslavský 3 274,

5. Hradecký 5 755,
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6. Chrudimský 3 408,

7. Kouřimský 2 880,

8. Litoměřický 3 481,

9. Plzeňský 6 122,

10. Prácheňský 4 476,
šumav. rychtářství 363,

11. Rakovnický 2 455,

12. Žatecký 4 688,

13. distr. Chebský 389,

14. Čechy celkem 51 800,

15. Kladsko 1 874. [36], (str.25)
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Šumavské rycht.

Mapa Čech z roku 1744 podle Müllera

Obrázek 4.14. Schematické znázornění Müllerovy mapy Čech
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Rytina pro tisk mapy byla několikrát upravována Müllerovým následovníkem Johannem
Wolfgangem Wielandem. Zachyceno bylo i nové rozdělení Čech z roku 1751, kdy byly čtyři
největší kraje rozděleny vždy na dva. (Plzeňský na Plzeňský a Klatovský, Žatecký na Žatecký
a Loketský (s Chebskem), Hradecký na Hradecký a Bydžovský a Bechyňský na Táborský a
Budějovický) Müllerova mapa Čech na sebe vzala i podobu tolik žádaných map krajských a
dočkala se hned několika vydání a aktualizací. Její poslední výtisk se váže k 19. století a ke
jménu nakladatele Marka Berry.

4.8.4. Lothova mapa Čech
Na Lothově mapě Čech "Mappa Králowstwí Českého" se objevují dvojjazyčný popis názvosloví.
Zobrazuje kromě dobového správního rozdělení na 16 krajů také silniční a železniční síť a sídla.
Autor vypracoval také samostatné mapy některých krajů.
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Loketský

Budějovický

Hradecký
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Litoměřický
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Lothova mapa Čech z roku 1847

Obrázek 4.15. Schematické znázornění Lothovy mapy Čech

4.9. Shrnutí
Většina údajů pro tuto kapitolu byla čerpána z knih historiků B. Riegra [28] a F. Roubíka [30].
Novodobější údaje byly sepsány podle knihy [38] autorky Z. Hledíkové a J. Janáka, ze které
jsou převzaty také ilustrační mapky, které jsou v této kapitole použity. Jejich provedení je však
čistě schematické, protože je v nich oblast Čech zasazena do současných státních hranic a také
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krajské hranice jsou vypracovány pouze přehlednou formou. Nejméně do změny krajského
rozdělení v roce 1848 existovaly ostrůvkovité oblasti dominií, které patřily k jinému kraji a
které na těchto mapách nenalezneme. Ani schematické znázornění historických map neukazuje
podrobnější informace. Z toho důvodu se jeví nezbytným zpracování podrobné mapy správního
rozdělení. Tato mapa by mohla být vyhotovena na základě původních údajů z českých katastrů
o rozdělení obcí do dominií i krajů. Návrh na vypracování takovéto podrobné mapy nastiňuje
kapitola 6 – „Závěr“.
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Kapitola 5

Analýza výskytu hraničních znaků
na katastrálních hranicích

Jak již bylo řečeno v předcházejících kapitolách, pro analýzu hraničních znaků na katastrálních
hranicích by bylo nejvhodnější vyjít z dat obsažených v původních českých katastrech. České
katastry nejsou bohaté jen z historického hlediska, ale i z pohledu místopisného, který by nám
umožnil nahlédnout do přesného vývoje správního rozdělení a zjistit nejmenší změny k hranicích
krajských i hranicích mezi dominii. Pro snadnější užití by bylo žádoucí převést informace
z těchto katastrů do vhodné databázové struktury. Tato kapitola se pomocí dvou dostupných
zdrojů snaží navrhnout univerzální postup digitalizace historických pramenů za pomoci vhodné
databázové struktury. Navržený model byl vyzkoušen pro dva vybrané kraje ze zvolených pra-
menů. Následující odstavce podrobně popisují zvolený postup.

5.1. Digitalizace berní ruly a tereziánského katastru pro území
bývalých krajů Plzeňského a Podbrdského
Při pátrání po dostupných historických zdrojích o původních českých katastrech snadno narazíme
na edici svazků berních rul z let 1653-1655, která byla publikována v padesátých letech
20. století. Jedná se o ucelenou řadu knih, které po jednotlivých krajích pokrývají území Čech
v bývalém Rakousko-Uhersku. Berní rula překonala všechny předchozí soupisy půdy a je pova-
žována za první český katastr. Toto dílo není jedinečné jen z pohledu historického, ale i z pohledu
mnoha dalších odvětví. Jeho popisná hodnota má nemalý význam také pro náš obor a jakoby
přímo vybízí ke zpracování a užití v oboru geodetickém.

Za základní katastrální jednotku, která v této době platila, je považováno dominium str. [14].
Dominium byla územní jednotka různého rozsahu patřící jednomu vlastníkovi. Jeho velikost
se mohla pohybovat od malého samostatného dvoru až po rozsáhlá území velikosti několika
soudních okresů. Mezi největší česká dominia patřilo dominium Krumlovské, které zabíralo až
375 km2, dominium Pardubické či dominium Litomyšlské.

5.2. Volba zdrojů a lokality
Edice berních rul se stala základním stavebním kamenem této práce. Dalším dostupným zdrojem,
který by přinesl srovnání dat s předchozím katastrem, se zdály otisky tereziánského katastru,
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které vyšly v šedesátých letech 20. století. Zbývalo pokusit se rozumně odhadnout množství
dat, které by bylo možno zpracovat a převést do vhodné databázové struktury.

Jako zvládnutelný rozsah se jevily dva kraje z berní ruly. Byl vybrán bývalý kraj Plzeňský
a s ním sousedící kraj Podbrdský, které jsou nám geograficky nejblíže.

Ani jeden z vybraných zdrojů - berní ruly a tereziánského katastru - nebyl bohužel k dispo-
zici v digitální podobě, a tak bylo třeba prozkoumat možnosti převodu do této formy. Nejjedno-
dušším způsobem se mohlo zdát manuálně přepsat data. Tento postup je ale náročný a zdlouhavý
a ne vždy musí být efektivní. Další možností bylo pokusit se tento proces vhodným způsobem
zautomatizovat.

5.3. Zpracování berní ruly
Knih, ze kterých by se mohla získat data o vybraných krajích z berní ruly, jsou k dispozici dva
typy. Samostatné svazky s katastrálními údaji pro jednotlivé kraje [17] a dvě dodatečně zpraco-
vané publikace se souhrnnými údaji pro všechny tehdejší kraje [4], [5], která měla hlavně
sloužit pro určení současného názvu obcí pro názvy původní, zastaralé a často změněné. V ně-
kterých svazcích pro jednotlivé kraje jsou na konci uvedeny vyhotovené přehledy s různými
důležitými daty pro daný kraj. Komise vyhotovující původní berní rulu byly různé a lišily se
stylem zpracování katastrů, a tak i nová edice berních rul se liší ve zpracování pro jednotlivé
kraje. Naproti tomu autor dvou souhrnných publikací [4], [5] je jediný, a pokud mu to původní
zdroje dovolily, vypracoval publikace v jednom duchu. S přihlédnutím k možnému rozšíření
zájmové oblasti na více krajů se pro globální řešení problému zdálo nejlepší vyjít z dat zpraco-
vaných v těchto souhrnných publikacích.

5.3.1. Popis jednotlivých prvků berní ruly
V souhrnných publikacích, které také nesou název Popis Čech z r. 1654, jsou uvedeny všechny
podstatné informace, které nás pro prozkoumání tehdejšího rozdělení Čech zajímají. Autor pu-
blikaci přehledně rozdělil hned podle několika hledisek. Hlavním členěním publikací je rozdě-
lení podle tehdejších krajů. Toto členění je uvedeno u všech krajů kromě částečně samostatného
Loketska a Kladska.

Vzhledem k tomu, že v 17. století bylo vlastnictví veškeré půdy rozvrženo pouze mezi císaře
a vrchnost, je toto dělení dalším hlediskem, podle kterého je dílo uspořádáno. Každý kraj je
dále členěn podle stavu majitele půdy, ke kterému příslušel. Konkrétně se jedná o půdu císařskou
a půdu, která příslušela majiteli některého z tehdejších čtyř stavů: duchovního, panského, rytíř-
ského či městského. Mimo tyto čtyři stavy stáli poddaní, kteří užívali speciálních výhod od cí-
saře a mohli půdu také vlastnit, případně ji měli v pronájmu.

Lenní právo, nebo také právo manské germánského původu, bylo udělováno králem podda-
ným, kteří se mu za něj zavázali zvláštním slibem. Výměnnou za věrnost a služby v době války
dostali doživotně propůjčenu půdu k vlastnímu užívání. Takoví poddaní jsou v berní rule
označování jako manové. Pokud se lenní právo stalo dědičným, označuje se již jako alodium.
Naproti tomu mezi svobodníky, kteří jsou v berní rule také uváděni, patřili poddaní, kteří nená-
leželi žádnému ze čtyř stavů. Byli vlastníky svobodných venkovských usedlostí a příslušeli
přímo pod krále a jeho úřady, nikoliv pod majitele dominií.

Půda jednotlivých krajů tedy byla rozdělena mezi císaře, duchovenstvo, panstvo, rytířstvo,
měšťanstvo, many a svobodníky. Lepší představu lze získat nahlédnutím do příloh č.1, str. [66]
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a č.2, str. [66], které zachycují kopie prvních stran publikace [5], a do následující příloha č.3,
str. [66], která stručně popisuje důležité oblasti na těchto stranách. Z těchto prvků nás zajímaly
především názvy obcí, dominií a příslušných stavů.

Pro půdu císařskou či příslušnou jednomu ze čtyř stavů jsou obce uspořádány ještě podle
dominií, pod která příslušely. U jména dominia může být uvedeno i jméno konkrétního majitele1.
Pro půdu přináležející manům či svobodníkům řazení podle dominií není uvedeno, protože se
vždy jednalo o malá svobodná území vyňatá z některého z dominií2 , nikoliv o samostatná do-
minia. V tomto případě jsou názvy obce uvedeny výčtem s případným konkrétním jménem
majitele či držitele.

U každého dominia (nebo města) je uveden výčet názvů obcí k němu příslušejících. Názvy
obcí jsou uvedeny dvojího druhu: původní název získaný z originálních svazků berních rul a
současný název doplněný v době vydání edice přímo autorem svazku. U původních názvů obcí
jsou uvedeny informace o farním či filiálním kostelu3, který stál v obci. Dále je uvedeno případné
rozdělení obce na části mezi více dominií z jednoho kraje (údaj uvozen „společní“) či z více
krajů. U současných názvů obcí, které jsou vztaženy k létům 1930-1948, jsou doplněny údaje
o soudním okresu, ke kterému obec v této době příslušela. Z důvodů případných změn v rozdě-
lení soudních okresů a kvůli snadnější orientaci uvedl autor k některým obcím upřesňující infor-
mace o poloze obce pomocí blízké větší obce v závorce či příslušné obci, pod kterou tato původní
obec nyní spadá.

V některých případech si autor nebyl jist v určení současného názvu obce, proto to u těchto
obcí poznamenal. V pravé části je také uvedeno číslo folia (listu), na kterém se původní záznam
o obci vyskytuje. Místo něj bylo pro naše účely použito číslo strany v souhrnných svazcích, na
které se dané informace vyskytují. Ostatní informace, včetně údajů o počtu sedláků, chalupníků
a zahradníků v obci pro nás již nejsou důležitými.

5.3.2. Vlastní postup digitalizace
V dnešní době jsou pro digitalizaci textu k dispozici programy typu OCR. OCR, neboli Optical
Character Recognition, zahrnuje počítačový software, který se snaží co nejlépe přeložit obraz
a převést ho do editovatelného textu. Pro tisk edice berních rul, která byla vydána mezi roky
1949 a 1955, bylo použito starší patkové písmo. Bohužel starší typy písma mohou být ještě dnes
pro tyto programy překážkou. Stejné komplikace může způsobovat použití češtiny nebo špatná
kvalita papíru. Rozpoznání textu se otestovalo na několika stránkách berní ruly dvěma způsoby.

První testovaný způsob byl pomocí OCR programu výrobci přikládaného ke skeneru
HP scanjet 2400. Předložená strana se skenovala jako dokument obsahující upravitelný text bez
obrázků s volbou skenování do OCR. Přestože měl program v nabídce použití jazyka českého,
nebyl při tomto procesu moc úspěšný. Česká písmena byla rozpoznána velice špatně, nebo vůbec.
Text by následně vyžadoval mnoho manuálních úprav.

Poněkud úspěšnějším se ukázal postup druhý. Skenování testované strany proběhlo s nasta-
vením snímání obrázku s rozlišením 600dpi a černobílým (1bit) typem výstupu. Poté se naske-
novaná strana otevřela v programu ABBYY FinePrint 5.0 Sprint a spustilo se rozpoznávání
textu. Chybovost byla podstatně menší než u postupu předcházejícího, přesto text potřeboval

1Pokud se jedná o duchovní stav, je místo majitele uveden přibližující popis duchovního centra, ke kterému dominium
příslušelo.
2Například se jedná o jeden statek či dvůr.
3Farní kostel znamená s vlastním farářem a filiální kostel bez vlastního faráře (musel docházet ze sousedních vesnic).
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poměrně velkou manuální korekci. Úspěšnost tohoto rozpoznání se může posoudit pomocí pří-
lohy č.4, str. [66]. Program měl problémy s českými písmeny (hlavně s háčky). Výsledek ještě
zhoršovala kvalita papíru, přes který v některých místech prosvítal text z opačné strany.

Další možný postup digitalizace nebyl znám a tak se uvedený druhý způsob aplikoval na
vybrané kraje z berní ruly. Potřebné listy se naskenovaly a na každý list jednotlivě byl spuštěn
rozpoznávací program. Po tomto rozpoznání se přistoupilo k opravám chyb a současné úpravě
textu pro následující krok. Chybovost programu zachycuje č.4, str. [66], na které je zobrazen
neupravený výstup z programu FinePrint. Pomocí následující č.5, str. [66] na které je zachycen
stav po úpravě, lze srovnat míru oprav souboru, kterou bylo třeba provést.

Skenování je poměrně rychlá záležitost, záleží samozřejmě na typu skeneru a vlastní obsluze.
Manuální korekce je zato zdlouhavá práce, velice náročná pro zrak. Pokusím se zpětně odhadnout
časovou náročnost těchto kroků. Skenování jedné strany může průměrně trvat pět až sedm minut,
následné rozpoznání textu včetně oprav chyb a drobných úprav se může pohybovat v rozmezí
patnácti a pětadvaceti minutami, výjimečně i více, v závislosti na rozsahu textu, čitelnosti a
chybovosti programu. Musíme uvažovat i závěrečnou celkovou kontrolu všech stran. To znamená
přibližně dvacet pět minut na stránku převedenou z tištěné formy do digitální. Na kraj Podbrdský,
který zabírá 24 stran, by časový odhad mohl být přibližně 10 hodin a na kraj Plzeňský, který je
rozmístěn na 66 stranách, by se mohl pohybovat kolem 28 hodin.

Tabulka 5.1. Digitalizace berní ruly

Časová náročnost [člověkohod.]Počet stranKraj
2866Plzeňsko
1024Podbrdsko

5.3.3. Návrh a tvorba databáze
Pro další analýzu získaných dat a jejich následné využití bylo potřeba zjistit jejich nejvhodnější
členění. Takto uspořádaná data do vhodné struktury se následně uložila do navržené relační
databáze. Při její přípravě byla snaha navrhnout ji dostatečně obecně, aby se dala libovolně
rozšiřovat pro účely dalšího užití získaných dat a případně se dala do budoucna propojit s pro-
storovými daty. Data se musela logicky rozdělit po jednotlivých složkách do vhodných skupin.
Hlavními skupinami byly již zmíněné obce, dominia, stavy, kraje a doplňkové skupiny soudních
okresů a údajů o číslech stran, pro které byly zvoleny jednotlivé tabulky s odpovídajícími názvy.

Jako systém pro správu relační databáze byl zvolen server Firebird v aktuální verzi 1.5.3
pro jeho snadnou instalaci a výbornou podporu SQL standardu. Jako vhodný prostředek pro
převod zdigitalizovaných dat do navržené relační databáze se jevil objektově orientovaný
skriptovací jazyk Python, který je volně šiřitelný. Dalším kandidátem byl jazyk PERL, oproti
kterému však Python vyniká čitelnějším a elegantnějším kódem. Python má silnou podporu
práce s řetězci znaků i regulárními výrazy. Těchto vlastností bylo využito při převodu částečně
připravených zdigitalizovaných dat do navržené databázové struktury.

Soubor zdigitalizovaných dat byl doplněn o značky, pomocí kterých program mohl identifi-
kovat strukturu zpracovávaných dat. Typy použitých značek nejlépe zachycuje č.5, str. [66].
Jednotlivé strany byly uvozeny číslem strany v hranatých závorkách. Hvězdičkami byly ozna-
čeny řádky s informacemi o stavu majitele, názvu dominia a jména soudního okresu, pokud
bylo vypsáno v samostatné řádce. Následovaly dva sloupce názvů obcí s původním a současným
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názvem, které byly rozděleny dvěma symboly znaménka plus. Soudní okresy ještě mohly mít
místo seznamu všech soudních okresů pro dominium uvedeno příslušné jméno přímo za součas-
ným názvem obce v dominiu, pak byly označeny symbolem lomítka. Drobná změna úpravy
pomocí jednoho či dvou znamének plus proběhla ještě u označení kostela, případně filiálního
kostela u původního názvu obce. Časová náročnost tohoto kroku je již zahrnuta ve výše uvede-
ných časových odhadech, protože probíhal souběžně s rozpoznáním textu.

Tabulka 5.2. Pomocné znaky pro regulární výrazy

VýznamZnak
Číslo stránky[...]

Stav*
Dominium**

Soudní okresy***
Oddělení názvů obcí++

Kostel[+],[++]
Čísla soudních okresů1,2,3...

Soudní okres/...

Na takto předupravené souhrnné textové soubory, zvlášť pro Podbrdský a zvlášť pro Plzeňský
kraj, byl spuštěn napsaný skript, který jednotlivé elementy roztřídil a uložil do připravených
strukturovaných databázových tabulek. Podrobný popis struktury databáze je uveden zvlášť
v sekci 5.6 – „Popis struktury databáze“. Toto rozčlenění dat do základní struktury se ukázalo
nedostačující a tak byla struktura databáze i poté výrazně modifikována. Některé kroky byly
prováděny hromadně, ale u některých úprav nebyla automatizace možná, a tak byly prováděny
ručně. Zejména se jednalo o snahu odstranit chyby v názvech, kterých vzniklo rozpoznáním
textu nespočet a nebylo je možno dostatečně eliminovat.

5.4. Zpracování tereziánského katastru
Tereziánský katastr jako první přinesl zdanění pro oba typy půdy, rustikální i dominikální.
Vrchnostenské fasse (přiznání) byly přebrány do tereziánského katastru a na jejich základě byla
dominikální půda zdaněna. Při shromáždění a vydání podkladů k tereziánskému katastru v letech
1964 až 1970 se kolektiv autorů zabýval jak katastrem rustikálním, tak katastrem dominikálním.
Byly vydány celkem tři svazky, dva ke katastru rustikálnímu [23], [24] a jeden ke katastru do-
minikálnímu [25]. Dominikální katastr je ale pro tuto práci nepodstatným, protože vývoj jednot-
livých dominií zachycuje nejlépe právě katastr rustikální. Vrchnost totiž platila daň z poddanstva,
neboli z ploch, které byly poddanstvem osazeny. Je tedy velmi nepravděpodobné, že by uvedené
seznamy obcí byly neúplnné.
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5.4.1. Popis jednotlivých prvků tereziánského katastru
Knihy rustikálního katastru jsou členěny jiným způsobem než berní rula. Svazky jsou rozděleny
podle krajů platných od roku 1714 a v nich přímo řazeny abecedně podle názvu dominia. Pro
každé dominium je pak uveden jeho charakter, včetně případného stavu majitele, a výčet obcí,
které do něj spadaly, spolu s ostatními podrobnějšími informacemi. Na přílohách č.6, str. [66],
č. 7, str. [66], č.8, str. [66] jsou zachyceny kopie stran z publikace [23], které svým rozsahem
přibližně odpovídají ukázkovým stranám z berní ruly. Podrobnější popis jednotlivých prvků se
snaží podat příloha č.9, str. [66].

Charakter dominia je rozepisován podrobněji než u knih berních rul. V tomto charakteru
může být obsažena jak velikost dominia, např. menší dvůr, prostřední dvůr, statek, panství, tak
stav majitele dominia, např. svobodník, královské město, karlštejnský lenní dvůr, městské vsi,
královské panství a další. Z těchto příkladů vidíme, že podle charakteru nelze jednotlivá dominia
začlenit do jednoznačných skupin. Menší váha, která byla přisuzována stavu majitele dominia
po přibližně sto letech, které od sebe dva zkoumané katastry dělí, je dána vývojem společnosti
a snad předzvěstí částečného osvobození poddaných z rukou vrchnosti.

U některých dominií je uveden i jejich německý název nebo konkrétní jméno majitele domi-
nia. Tyto případy jsou ale velmi ojedinělé. U názvů obcí, které jsou vztaženy k datu vydání
jednotlivých svazků, může být uveden údaj o případném rozdělení obce v části mezi více dominií,
či pro města popis jejich statutu (město, městys). Tyto dva případy byly uváděny i ve svazcích
berních rul. Navíc zde může být ojediněle uveden údaj o dominikálním charakteru obce, která
by měla mít uvedena přiznání o rozsahu půdy ve třetím svazku dominikálním [25].

Jak je vidět, otisky tereziánských katastrů nebyly vyhotoveny tak podrobně jako berní rula,
ale pro potřeby této práce je jejich vypovídací hodnota naprosto dostačující. Přehled o vývoji
dominií se může získat z obou druhů zdrojů rovnocenný.

5.4.2. Vlastní postup digitalizace
Po zkušenosti s digitalizací berních rul se volba postupu digitalizace tereziánského katastru
dlouho zvažovala. Vzhledem k menšímu objemu dat, které jsou v rámci jednotlivých krajů dů-
ležitá, bylo rozhodnuto vyzkoušet v tomto případě metodu ručního přepisu dat. V úvahu přichá-
zely přibližně oblasti tehdejších krajů Berounského, Plzeňského a Klatovského. V roce 1714
se totiž Plzeňský kraj rozdělil na dvě části, kraj Plzeňský a Klatovský.

Údaje z tereziánského katastru se ručně přepsaly do tabulky v programu Microsoft Excel,
ze které byly následně převedeny do databáze. Pokud bych se i pro tento krok měla pokusit určit
časovou náročnost, pohybovala by se kolem patnácti až dvaceti minut pro dvoustranu (na kterých
jsou údaje zachyceny společně), včetně následné kontroly zaznamenaných dat. Na rozdíl od
automatické digitalizace je nevýhodou tohoto postupu potřeba dvou lidí, kteří se práci věnují.
Bez toho by byla práce dvakrát až třikrát zdlouhavější a snad by ani nebyla uskutečnitelná. Pro
kraj Berounský, který se nachází na 47 stranách, vychází časová náročnost přibližně na 6 hodin,
pro 43 stránkový kraj Plzeňský na 5,5 hodiny a pro kraj Klatovský na 35 stranách přibližně 4
hodiny.
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Tabulka 5.3. Digitalizace Terziánského katastru

Časová náročnost [člověkohod.]Počet stranKraj
1247Berounský
835Klatovský
1143Plzeňský

5.4.3. Návrh a tvorba databáze
Struktura databáze pro údaje z tereziánského katastru byla navržena tak, aby se co nejvíce po-
dobala struktuře pro berní rulu. Díky rozdílnému způsobu členění ve svazcích jednotlivých ka-
tastrů nebylo možno veškeré základní členění ve stejném provedení. Hlavními skupinami pro
tereziánský katastr byly obce, dominia, stavy, kraje a doplňková skupina údajů o číslech stran
v [23] a [24], na kterých se jednotlivé prvky nacházejí. Pro tyto prvky byly zvoleny jednotlivé
tabulky s odpovídajícími názvy. Charakter dominia byl vložen do tabulky s názvem stavy,
přestože název přesně nevystihuje obsah.

Data se z tabulky, do které byla ručně přepsána, převedla do připravené databázové struktury
pomocí upraveného skriptu pro berní rulu. Vzhledem k menšímu objemu dat, jednodušší
struktuře a kontrole přepsaných informací hned po přepisu, nebylo třeba naplněnou databázi
dále upravovat.

Mohlo by se zdát, že ruční přepis dat byl celkově časově výhodnější, ale tento poznatek
může být zavádějící. Musíme vzít v úvahu nestejnoměrné množství informací, které bylo třeba
z jednotlivých zdrojů zpracovat. Při následné aplikaci na další kraje obou katastrů by se převod
do databázové struktury z berní ruly podstatně zrychlil, kdežto převod z tereziánského katastru
by zůstal přibližně stejně časově náročným.

5.5. Propojení databáze
Po těchto krocích se v databázové struktuře nacházely všechny potřebné informace z obou
zkoumaných katastrů, umístěny byly ale odděleně, nezávisle na sobě. Jako možné řešení propo-
jení obou zdrojů se nabízelo současné platné správní rozdělení České Republiky do nejmenších
celků, katastrálních území. Správou těchto dat je pověřen Český statistický úřad a jsou zveřej-
něny formou číselníků na internetových stránkách http://www.czso.cz/.

Pro prvky dostupné z těchto číselníků bylo potřeba navrhnout co nejvhodnější strukturu
databáze. Díky možnému rozšiřování databáze v další práci bylo zbytečné některé kraje zane-
dbávat, a tak byly převedeny data pro celou Českou Republiku. Základními tabulkami v databá-
zové struktuře byly podle dostupných dat zvoleny oblasti, kraje, okresy, obce, katastrální území
a postavení obce, jak je také člení ČSÚ. Podrobný popis databázové struktury je uveden v ná-
sledující podkapitole.

Data byla z tabulek v programu Microsoft Excel převedena do databázové struktury pomocí
SQL příkazů.

Nejdůležitějším údajem, který se z tohoto zdroje získal, byla jednoznačně stanovená, unikátní
skupina čísel kódu katastrálního území. Přes tyto kódy jsme se rozhodli propojit data z obou
katastrů.
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Nejprve se vybraly všechny obce z berní ruly a postupně jim byl přiřazen odpovídající kód
katastrálního území. Přiřazení se provádělo pomocí současných názvů obcí v berní rule, které
se porovnávaly s platnými názvy katastrálních území, a následně byly ztotožněny pomocí uni-
kátních kódů katastrálních území. Tyto názvy se však nemusely vždy shodovat nebo se dokonce
mohly vyskytovat několikrát.

Následně se přikročilo k přiřazení kódu katastrálního území obcím z tereziánského katastru.
Záměrem bylo nalézt pro všechny obce z berní ruly ekvivalent v tereziánském katastru a připo-
jením nalezeného kódu pro obce berní ruly zajistit propojení obou zdrojů. Ze změn krajského
rozdělení vyplývá, že by bylo třeba dohledávat dominia z jiných krajů, než jen z těch, které
byly zdigitalizovány. Práce by to byla velice problematická a při předpokladu dalšího pokračo-
vání na tomto tématu se zdála také zbytečná. Při dohledávání kódů katastrálních území se tedy
postupovalo stejně jako pro berní rulu. Za pomoci již nalezených kódů pro obce berní ruly byly
nejprve přiřazeny tyto obcím tereziánského katastru a poté byl dohledáván zbytek katastrálních
území pro obce tereziánského katastru přímo z celorepublikového seznamu katastrálních území.

Přiřazení kódu katastrálního území se ukázalo velice komplikovaným a zdlouhavým proce-
sem, při kterém bylo nutno téměř všechny obce dohledávat v mapě a pokusit se je správně
propojit s dnešními názvy katastrálních území. Jediným pomocníkem často byly jen názvy pů-
vodních dominií a jejich přibližná poloha v kraji, podle kterých se v problematických případech
postupovalo.

Při přiřazování kódů katastrálních území se narazilo na několik problémů. Původní obec
uvedená v katastru byla pouze malou samotou, zanikla nebo pozbyla své důležitosti a byla při-
pojena pod katastrální území s jiným názvem. V těchto případech většinou nebylo možno nalézt
odpovídající katastrální území. Druhý typ problému nastal, pokud se původní obec do dnešní
doby velmi zvětšila a byla rozdělena mezi několik katastrálních území. Při dalším postupu bude
nutné tyto případy dohledávat individuálně a pravděpodobně vyjít ze starších podrobných map.

Některé samoty, svobodné dvory a obce se bohužel nepodařilo dohledat. Je možné, že již
některé z nich zanikly, byly spojeny s některou větší obcí, nebo byly přejmenovány. Přiřazení
kódu katastrálních území bylo prováděno velice pečlivě a zodpovědně, přesto nelze chyby
v přiřazení identifikovaných obcí vyloučit. Chyby by se daly vyloučit případným grafickým
znázorněním, toto propojení by ale bylo velice časově náročné a již se nedalo v této práci
zvládnout.

Tabulka 5.4. Přiřazení kódů katastrálních území

Časová náročnost [člověkohod.]Počet obcíKrajZdroj
1248PlzeňskoBerní rula

30413Podbrdsko
941BerounskoTereziánský katastr
640Klatovsko

28694Plzeňsko
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5.6. Popis struktury databáze
Struktura databáze byla vypracována v programu IBExpert, který pracuje se serverem Firebird.
Při tvorbě struktury byla snaha dodržet zásady tvorby relačních databází. Schéma databázové
struktury je zachyceno následujícím ER-diagramem.
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TK_OBCE
OBEC_ID (PK)
NAZEV
CAST_OBCE
STATUT
DOMINIKAL
DOMINIUM_ID (FK)
STRANA_ID (FK)
INFO
INFO_KU

BR_OBCE
OBEC_ID (PK)
NAZEV_PUV
NAZEV_SOUC
OKOLI
KOSTEL1
KOSTEL2
CAST_OBCE
DOMINIUM_ID (FK)
SOUD_OKRES_ID (FK)
STRANA_ID (FK)
KRAJ_ID (FK)
INFO
INFO_KU

BR_KRAJE
KRAJ_ID (PK)
NAZEV

BR_STAVY_KRAJE
STAV_ID (FK)
KRAJ_ID (FK)

BR_STAVY
STAV_ID (PK)
NAZEV

BR_DOMINIA
DOMINIUM_ID (PK)
NAZEV_1
NAZEV_2
VLASTNIK_POPIS
STAV_ID (FK)
INFO

BR_STRANY
STRANA_ID (PK)
CISLO_STRANY

BR_SOUD_OKRESY
SOUD_OKRES_ID (PK)
NAZEV

BR_OBCE_CSU
BR_OBEC_ID (FK)
CSU_KOD_KU (FK)

CSU_KATASTRALNI_UZEMI
KOD_KU (PK)
NAZEV
OBEC_ID (FK)

CSU_OBCE
OBEC_ID (PK)
NAZEV
POSTAVENI_OBCE_ID (FK)
OKRES_ID (FK)

CSU_POSTAVENI_OBCI
POSTAVENI_OBCE_ID (PK)
POSTAVENI_OBCE

CSU_OKRESY
OKRES_ID (PK)
NAZEV
KRAJ_ID (FK)

CSU_KRAJE
KRAJ_ID (PK)
NAZEV
OBLAST_ID (FK)

CSU_OBLASTI
OBLAST_ID (PK)
NAZEV

TK_OBCE_CSU
TK_OBEC_ID (FK)
CSU_KOD_KU (FK)

TK_STRANY
STRANA_ID (PK)
CISLO_STRANY

TK_DOMINIA
DOMINIUM_ID (PK)
NAZEV_1
NAZEV_2
VLASTNIK
STAV_ID (FK)
KRAJ_ID (FK)
INFO TK_KRAJE

KRAJ_ID (PK)
NAZEV

TK_STAVY
STAV_ID (PK)
NAZEV

Obrázek 5.1. ER-diagram
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5.6.1. Struktura pro berní rulu

Tabulka 5.5. Struktura databáze pro berní rulu

VýznamAtributEntita
Primární klíčOBEC_IDBR_OBCE
Původní název obceNAZEV_PUV
Současný název obceNAZEV_SOUC
Upřesnění polohy obceOKOLI
Farní kostelKOSTEL1
Filiální kostelKOSTEL2
Rozdělení obce v částiCAST_OBCE
Cizí klíč do tabulky BR_DOMINIADOMINIUM_ID
Cizí klíč do tabulky BR_SOUD_OKRESYSOUD_OKRES_ID
Cizí klíč do tabulky BR_STRANYSTRANA_ID
Cizí klíč do tabulky BR_KRAJEKRAJ_ID
Doplňující informace k obci od autora publikaceINFO
Doplněné informace o příslušném katastrálním
území

INFO_KU

Primární klíčDOMINIUM_IDBR_DOMINIA
Název dominiaNAZEV_1
Případný druhý název dominia připojený auto-
rem publikace

NAZEV_2

Jméno vlastníka dominia nebo popis dominiaVLASTNIK_POPIS
Cizí klíč do tabulky BR_STAVYSTAV_ID
Primární klíčKRAJ_IDBR_KRAJE
Název krajeNAZEV
Primární klíčSTAV_IDBR_STAVY
Název stavuNAZEV
Cizí klíč do tabulky BR_STAVYSTAV_IDBR_STAVY_KRAJE
Cizí klíč do tabulky BR_KRAJEKRAJ_ID
Primární klíčSOUD_OKRES_IDBR_SOUD_OKRESY
Název soudního okresuNAZEV
Primární klíčSTRANA_IDBR_STRANY
Číslo strany z [4], [5]CISLO_STRANY
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Informace získané z berní ruly byly rozděleny do několika hlavních tabulek: BR_STRANY,
BR_KRAJE, BR_STAVY, BR_STAVY_KRAJE, BR_DOMINIA, BR_SOUDNI_OKRESY
a BR_OBCE. Předpona BR byla zvolena pro snadnější orientaci v tabulkách. Každá z tabulek
reprezentující určitý objekt obsahuje primární klíč, což je unikátní číslo v rámci celé tabulky,
pomocí kterého můžeme jednoznačně identifikovat libovolný řádek tabulky. Díky těmto primár-
ním klíčům a cizím klíčům, kterými se odkazuje na primární klíče jiné tabulky, jsou zajištěny
vztahy jednotlivých entit.

Tabulka BR_STRANY obsahuje atribut STRANA_ID, ve kterém je každé straně přiřazeno
identifikační číslo sloužící jako primární klíč, a atribut CISLO_STRANY, ve kterém jsou ulo-
žena jednotlivá čísla stran z [4] a [5] pro zkoumané kraje.

V tabulce BR_KRAJE je primární klíč realizován atributem KRAJ_ID a konkrétní názvy
zkoumaných krajů jsou uloženy v atributu NAZEV.

Primární klíč v tabulce BR_STAVY nese atribut s názvem STAV_ID a vlastní názvy stavů,
které se v berní rule vyskytují, obsahuje atribut NAZEV. Názvy stavů, které se v databázi na-
cházejí, jsou: „Jeho milosti císařské panství“, „Duchovní stav“, „Panský stav“, „Rytířský stav“,
„Městský stav“, „Dvorové svobodní“, „Manové“.

Tabulka BR_STAVY_KRAJE obsahuje dva cizí klíče STAV_ID a KRAJ_ID. Jako jediná
neobsahuje primární klíč, protože slouží pouze jako most mezi tabulkami BR_STAVY a
BR_KRAJE. Nese informaci o tom, které stavy se v konkrétním kraji vyskytují.

V tabulce BR_DOMINIA je již atributů obsaženo více. Jako primární klíč slouží atribut
DOMINIUM_ID a vazbu s tabulkou BR_STAVY zajišťuje cizí klíč STAV_ID. Nejdůležitějším
atributem je NAZEV_1, ve kterém jsou obsaženy názvy dominií tak, jak byly zaznamenány v
původních svazcích berních rul. V berní rule [4], [5] mohl být ale za názvem dominia uveden
název ještě jeden, který doplnil sám autor a který je uložen v atributu NAZEV_2. Nejčastěji se
jednalo o překlad vlastního názvu z Němčiny do Češtiny, nebo o novější tvar názvu. V atributu
VLASTNIK_POPIS může být obsaženo jméno vlastníka, pokud bylo uvedeno, nebo podrobnější
popis polohy dominia, který byl u stavu duchovního uváděn. V posledním atributu INFO jsou
obsaženy případné doplňující informace k dominiu, převážně informace o charakteru dominia
(panství, statek).

Pomocí atributu NAZEV jsou v tabulce BR_SOUDNI_OKRESY uloženy názvy soudních
okresů, které jsou v jednotlivých krajích uváděny a které jsou pomocí primárního klíče
SOUD_OKRES_ID spojeny s tabulkou BR_OBCE.

Tabulka BR_OBCE obsahuje atributů nejvíce. Jako primární klíč slouží atribut OBEC_ID.
Vazby s ostatními tabulkami pro berní rulu zajišťují cizí klíče DOMINIUM_ID,
SOUD_OKRES_ID, STRANA_ID a KRAJ_ID. Nejdůležitějšími atributy jsou NAZEV_PUV
a NAZEV_SOUC, ve kterých jsou zaznamenány původní názvy z berní ruly a názvy platné
v době vydání edice berních rul v padesátých letech, které byly doplněny autorem. V atributu
OKOLI jsou uloženy přibližující informace o poloze obce, pomocí blízkého většího města nebo
pomocí obce, pod kterou obec spadala (uvozeno o.). Atributy KOSTEL1 a KOSTEL2 obsahují
informaci o kostele v obci s vlastním farářem nebo bez vlastního faráře. Pokud se v obci kostel
nachází, v poli je uveden údaj 1, jinak 0. V atributu CAST_OBCE mohou být uvedena čísla
symbolizující označení části obce tak, jak je zavedl autor při zpracování [4], [5]. V dalším atri-
butu INFO mohou být uvedeny doplňkové informace k jednotlivým obcím, které uvedl autor
publikací, a v posledním atributu INFO_KU informace zjištěné v průběhu přiřazování kódů
katastrálních území jednotlivým obcím berní ruly.
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5.6.2. Struktura pro tereziánský katastr

Tabulka 5.6. Struktura databáze pro tereziánský katastr

VýznamAtributEntita
Primární klíčOBEC_IDTK_OBCE
Současný název obceNAZEV
Rozdělení obce v částiCAST_OBCE
Statut města či městysuSTATUT
Příslušnost k dominikální půděDOMINIKAL
Cizí klíč do tabulky TK_DOMINIADOMINIUM_ID
Cizí klíč do tabulky TK_STRANYSTRANA_ID
Doplňující informace k obci od autora publikaceINFO
Doplněné informace o příslušném katastrálním územíINFO_KU
Primární klíčDOMINIUM_IDTK_DOMINIA
Název dominiaNAZEV_1
Německý název dominia připojený autorem publikaceNAZEV_2
Jméno vlastníka dominiaVLASTNIK
Cizí klíč do tabulky TK_STAVYSTAV_ID
Cizí klíč do tabulky TK_KRAJEKRAJ_ID
Doplňující informace k dominiu od autora publikaceINFO
Primární klíčKRAJ_IDTK_KRAJE
Název krajeNAZEV
Primární klíčSTAV_IDTK_STAVY
Označení charakteru dominiaNAZEV
Primární klíčSTRANA_IDBR_STRANY
Číslo strany z [23], [24]CISLO_STRA-

NY

Strukturu databáze pro tereziánský katastr reprezentuje několik hlavních tabulek: TK_STRANY,
TK_KRAJE, TK_STAVY, TK_DOMINIA a TK_OBCE. Předpona TK byla zvolena pro
všechny tabulky tereziánského katastru ke snadnější orientaci. Opět je zde použito primárních
a cizích klíčů k zajištění vztahů mezi entitami.

V tabulce TK_STRANY je obsažen primární klíč STRANA_ID a atribut CISLO_STRANY,
ve kterém jsou uloženy čísla stran odpovídající jednotlivým obcím ze zdigitalizované části tere-
ziánského katastru [23], [24].

Pomocí atributu KRAJ_ID, který je primárním klíčem tabulky TK_KRAJE, mohou být
kraje propojeny s jednotlivými dominii. Název kraje je uložen v atributu NAZEV.
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Tabulka TK_STAVY obsahuje atribut STAV_ID, který je jejím primárním klíčem, a atribut
NAZEV, ve kterém jsou obsaženy charaktery dominií.

Entita TK_DOMINIA má podobnou strukturu jako entita BR_DOMINIA. Jako primární
klíč slouží DOMINIUM_ID a spojení s jinými tabulkami je zajištěno pomocí cizích klíčů
STAV_ID a KRAJ_ID. V atributu NAZEV_1 je uveden název dominia. V některých případech
uvedl autor publikací [23], [24] i název dominia v Německém jazyce, to je pak obsaženo v tri-
butu NAZEV_2. V případě známého vlastníka je tento údaj uveden v atributu VLASTNIK,
k tomu dochází ale pouze u minima případů. V atributu INFO jsou uloženy případné doplňující
informace k jednotlivým dominiím.

V nejdůležitější tabulce tereziánského katastru TK_OBCE je primárním klíčem OBEC_ID
a cizími klíči DOMINIUM_ID a STRANA_ID. Současný název k datu vydání publikací [23],
[24] je uveden v atributu NAZEV. V atributu CAST_OBCE může být uveden číselný údaj
o části obce, pokud byla obec rozdělena. V atributu STATUT může být uvedeno m či ms
(město, městys) a v atributu DOMINIKAL uvedeno 1 (příslušnost k dominikálu), pokud byly
příslušné informace u obcí označeny. V atributu INFO mohou být zaznamenány doplňující in-
formace k jednotlivým obcím a v atributu INFO_KU případné informace zjištěné v průběhu
přiřazování kódů katastrálních území jednotlivým obcím z tereziánského katastru.

5.6.3. Struktura pro katastrální území

Tabulka 5.7. Struktura databáze pro katastrální území

VýznamAtributEntita
Primární klíčKOD_KUCSU_KATASTRALNI_UZEMI
Název katastrálního územíNAZEV
Cizí klíč do tabulky
CSU_OBCE

OBEC_ID

Primární klíčOBEC_IDCSU_OBCE
Název obceNAZEV
Cizí klíč do tabulky
CSU_POSTAVENI_OBCI

POSTAVENI_OBCE_ID

Cizí klíč do tabulky
CSU_OKRESY

OKRES_ID

Primární klíč (NUTS4)OKRES_IDCSU_OKRESY
Název okresuNAZEV
Cizí klíč do tabulky
CSU_KRAJE

KRAJ_ID

Primární klíč (NUTS3)KRAJ_IDCSU_KRAJE
Název krajeNAZEV
Cizí klíč do tabulky
CSU_OBLASTI

OBLAST_ID
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VýznamAtributEntita
Primární klíč (NUTS2)OBLAST_IDCSU_OBLASTI
Název oblastiNAZEV
Primární klíčPOSTAVENI_OBCE_IDCSU_POSTAVENI_OBCI
Postavení obcePOSTAVENI_OBCE

Oblast dat s informacemi o katastrálních územích je uvozena předponou CSU, protože jsou tyto
údaje čerpány ze serveru Českého statistického úřadu http://www.czso.cz/, který má správu in-
formací o územním členění České republiky na starosti. Hlavní tabulky nesou názvy:
CSU_OBLASTI, CSU_KRAJE, CSU_OKRESY, CSU_OBCE, CSU_POSTAVENI_OBCI,
CSU_KATASTR_UZEMI. Tak jako v předchozích dvou oblastech, i zde bylo použito primárních
a cizích klíčů k propojení s jinými částmi databáze. Názvy jednotlivých entit i atributů byly
odvozeny z názvů uvedených ve zdrojových souborech a primární klíče byly z těchto souborů
převzaty také.

Česká republika je rozdělena do několika oblastí, kterou jsou také označovány jako NUTS2.
V tabulce CSU_OBLASTI jsou názvy oblastí uloženy v atributu NAZEV a primární klíč repre-
zentuje atribut OBLAST_ID.

V tabulce CSU_KRAJE je primárním klíčem KRAJ_ID (NUTS3), název kraje je uložen
v atributu NAZEV a odkaz na předcházející tabulku je zajištěn cizím klíčem OBLAST_ID.

Tabulka CSU_OKRESY nese primární klíč v atributu OKRES_ID (NUTS4), název okresu
je obsažen v atributu NAZEV a spojitost s tabulkou CSU_KRAJE realizuje cizí klíč KRAJ_ID.

V tabulce CSU_OBCE je primárním klíčem OBEC_ID. Název obce je uveden v atributu
NAZEV a vazba s tabulkami okresů a postavením obcí je zajištěna pomocí cizích klíčů
OKRES_ID a POSTAVENI_OBCE_ID.

Pro nás nejdůležitější entitou je CSU_KATASTRALNI_UZEMI, ve které jako primární
klíč slouží KOD_KU. Ten je převzat ze zdrojového souboru a pomocí něj je provedeno propo-
jení jednotlivých katastrů v databázi. V této entitě je název katastrálního území zanesen v atri-
butu NAZEV a vazba s ostatními tabulkami je možná přes cizí klíč OBEC_ID.

Propojení katastrálních území s názvy obcí uvedených v berní rule a tereziánském katastru
je zajištěno pomocí dvou entit, které obsahují pouze dva cizí klíče a tím zajišťují (m, n) vazbu.

Tabulka 5.8. Propojení databázových struktur

VýznamAtributEntita
Cizí klíčBR_OBEC_IDBR_OBCE_CSU
Cizí klíčCSU_KOD_KU
Cizí klíčTK_OBEC_IDTK_OBCE_CSU
Cizí klíčCSU_KOD_KU

5.7. Shrnutí
Stejně tak, jak se návrh struktury databáze měnil v průběhu jejího zpracování, dá se očekávat,
že se bude měnit i nadále. Nedá se odhadnout, jaké komplikace čekají v jiných krajích, ba do-
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konce v jiných katastrech. Struktura se může změnit také po absolvování předmětů DB1 a DB2,
které se tvorbou databází zabývají. Přesto byla snaha vytvořit strukturu databáze co nejobecněji
a nejvhodněji.

Zbývá pokusit se odhadnout časovou náročnost digitalizace zbylých krajů pro příslušné
katastry. Údaje jsou uváděny pouze pro digitalizaci, protože časovou náročnost přiřazování
kódů katastrálních území není tak snadné určit.

Tabulka 5.9. Odhad časové náročnosti další kraje

Celkem
[člověko-
hod.]

Časová nároč-
nost [člověko-

hod.]

Počet stranKrajZdroj

3071BechyňskoBerní rula
2149Boleslavsko
2149Čáslavsko
2763Hradecko
1228Chrudimsko
2355Kouřimsko
2048Litoměřicko
717Loketsko
2355Prácheňsko
410Rakovnicko
922Vltavsko
1945Žatecko

2321637Slánsko
1944KouřimskoTereziánský katastr
2456Litoměřicko
1434Loketsko
2560Prácheňsko
1842Rakovnicko
2252Táborsko

1391740Žatecko
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Kapitola 6

Závěr

Počáteční myšlenka práce na tématu této bakalářské práce byla položena již v roce 2001, kdy
vedoucí bakalářské práce Ing. Libuše Poustková sama pracovala na své diplomové práci [58]
týkající se ověřování přesnosti sáhových map pomocí historických mezníků, kterými se dříve
osazovaly hranice pozemků a které se na některých místech zachovaly dodnes. Při zkoumání
katastrálních hranic v oblasti rozhraní okresů Plzeň–jih a Klatovy na sedmnácti katastrálních
území byl zjištěn výskyt původních panských mezníků v částech, které odpovídaly hranicím
mezi jednotlivými dominii. Naproti tomu v oblastech, které byly chráněny lesy a ve kterých
byla větší pravděpodobnost zachování hraničních znaků, mezníky nalezeny nebyly, a to zřejmě
díky stejnému majiteli dvou sousedních obcí a tedy příslušnosti pod jedno dominium.

Další terénní průzkumy byly prováděny v práci Ing. Romana Poustky [59] na katastrálních
hranicích Čerčany (okres Benešov), kde se došlo k obdobným závěrům. Dokonce byla předem
vytipována část katastrální hranice (mezi panstvími Konopiště a Pyšely), která se shodovala
s původní hranicí mezi dominii, a opět byl nalezen značný počet hraničních znaků.

Terénní průzkumy byly i poté úspěšně prováděny v různých oblastech Čech, ale celkový
nalezený vzorek byl stále nedostačující k pojetí za obecně platný fakt. Výše uvedené domněnky
bylo potřeba podložit apriorními poznatky z odborné literatury. Proto byl učiněn pokus o kom-
plexnější zpracování zkoumaného problému, ze kterého vzešla tato bakalářská práce. Navržené
body obecného postupu byly zformulovány takto:

1. Nalezení a prostudování dostupné literatury k problematice vývoje katastrálních hranic a
jejich osazování hraničními znaky.

2. Zpracování komplexní databáze z původních českých katastrů s popisnými údaji o přísluš-
nosti obcí pod dominia.

3. Pomocí přiřazení obcí k současným katastrálním územím zobrazení dat a analýza vývoje
vlastnických vztahů.

4. Ověření výskytu hraničních znaků na základě vytipování reprezentativního vzorku a zjiš-
tění celkové pravděpodobnosti zachování hraničních znaků.

5. Globální analýza výskytu hraničních znaků na katastrálních hranicích.
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Při návrhu postupu se předpokládalo jeho rozvržení mezi bakalářskou a diplomovou práci,
které by na sebe vzájemně navázaly a pokusily se tento postup akceptovat. V předkládané baka-
lářské práci se podařilo částečně splnit první tři z uvedených bodů.

Nejprve byla shromážděna a nastudována dostupná literatura týkající se vývoje správního
rozdělení, kterou bylo možno dozvědět se více také o vývoji katastrálních hranic. Možná by
bylo vhodné ještě jednou zde zmínit nejzajímavější body uvedené v této práci.

• Půda, která patřila jednomu svobodnému občanovi (většinou z řad vrchnosti), se ozna-
čovala jako dominium. Dominium bylo značně samostatnou správní jednotkou.

• „Hranice krajské přispůsobovaly se častěji hranicím jednotlivých panství a statků; když
totiž některý statek sahal nebo rozšířil se i do kraje sousedního, hledělo se přivtěliti tato
sousední místa do kraje, k němuž náležel hlavní statek, tak aby nebylo třeba zemské sbírky
děliti. Také snad bylo někdy vhod, z ohledů berničných opraviti nepoměrnost velikých a
malých krajů.“ ([28], str. 11)

• Za vlády Marie Terezie i Josefa II. již k žádným změnám v krajském rozdělení nedošlo.
Rozdělení na šestnáct krajů z roku 1751 zůstalo v platnosti až do konce roku 1849. Do tohoto
roku byla nejdůležitější politickou, berní i soudní částí dominia. Podle údajů F. Roubíka se
do roku 1848 dělila země na 1421 berničních samostatných panství, statků či měst a na 6066
berních obcí. Poddaní byli v těchto dominiích vázáni. Josef II. se sice v roce 1789 pokusil
zavést celkem 6050 katastrálních obcí v rámci berní reformy jako základní katastrální jed-
notky, ale i přesto byly hranice katastrálních obcí omezeny hranicemi dominií a krátké trvání
této reformy jeho pokus zmařilo. V roce 1790 se snažil zavést první rozdělení Čech bez
ohledu na hranice dominií tím, že ustanovil celkem 184 berních okresů, ale toto nové rozdě-
lení bylo přerušeno jeho smrtí.

• „První prací bylo vytvoření, označení a popis průběhu obecních hranic, který pravoplatně
stanovil obvody obcí, jež se zachovaly až na naše časy, pokud snad někde nebyly povoleny
jejich změny.“ ([37], str.43)

• Již v roce 1848 se začalo s projednáváním nového správního rozdělení Čech do katastrál-
ních obcí. Do té doby hlavní územní jednotka dominium měla být nahrazena politickým
okresem. Nově měly vzniknout také menší oblasti působnosti soudních okresů. Rozdělení
země do politických okresů se vypracovalo v duchu několika zásad. Žádná berní obec ne-
směla být rozdělena do více okresů, všechny obce příslušící jednomu farnímu obvodu měly
příslušet jednomu okresu a měla být uplatněna snaha umístit sídlo politického i soudního
okresu do jedné obce. V jednom politickém okresu mohly být zahrnuty dva až tři okresy
soudní, přičemž hranice soudních okresů měly být kopírovány pro hranice politických
okresů.

• Pověřená komise začala do map zakreslovat soudobé hranice panství a připravovat si
návrh nového rozdělení země do soudních okresů. „Při stanovení navrhovaných soudních
okresů snažila se komise zachovati pokud možno hranice dosavadních panství a statků,
rozdělujíc je do více okresů jedině v případě nutné potřeby, kdy toho vyžadovala buď přílišná
velikost panství nebo jejich nepříznivý tvar a poloha.“ ([30], str. 96)
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• Mezitím se začalo pracovat na novém rozdělení politických okresů. Návrh předpokládal
členění v systému: místní a berní obec - župa (celek, který kopíroval větší dominia) - okres
- kraj - země - říše. „Z elaborátů soudní komise, jakož i z příslušné kolorované mapy panství
a nového správního rozdělení je zřejmo, že se justiční komise vskutku se zdarem snažily za-
chovati pokud možná hranice zejména menších panství a statků, jež se tak zachovaly v ob-
vodech soudních okresů z velké části podnes.“ ([30], str. 110)

Literatury zabývající problematikou správního rozdělení bylo nalezeno a nastudováno
mnoho, přesto by bylo možno dostupné prameny probádávat i nadále. Dominium se ukázalo
jako významný celek z hlediska správního rozdělení. V literatuře byla podložena domněnka,
že jeho hranice byly osazovány na rozhraní mezi jednotlivými dominii hraničními znaky a díky
snaze zachovávat v průběhu historie původní hranice v nezměněné formě se hraniční znaky
mohly zachovat na katastrálních hranicích dodnes.

V dalším z cílů bylo zmíněné zpracování databáze údajů z původních českých katastrů. Pro
tuto bakalářskou práci bylo stěžejním navrhnout univerzální model, podle kterého by bylo
možno databázi vyvíjet, a tento model se také podařilo vytvořit. Databáze byla naplněna daty
ze dvou různých zdrojů pro celkovou oblast pěti původních krajů. Při její implementaci byl
vyzkoušen dostupný software a bylo zvoleno jeho vhodné použití. Databáze byla navrhována
co nejobecněji, aby se dala snadno rozšířit libovolným typem dat. Pro posouzení zvládnutelnosti
její implementace pro celé území Čech v rámci diplomové práce byla na str. vypracována ta-
bulka s odhadem časové náročnosti. Při jejím dalším zpracování se ukazuje vhodným využít
pomoci dalších studentů, např. v rámci projektů, aby bylo možno takový objem dat zvládnout.

Po naplnění databáze se přistoupilo k jejímu propojení pomocí současného správního rozdě-
lení do katastrálních území. Během propojování dat se narazilo na nepředpokládané problémy,
které jsou podrobněji zmiňovány v kapitole 5.5 – „Propojení databáze“. Bez kompletního
zpracování databáze pro celé území Čech se práce velmi komplikuje, protože obce často po
novém krajském rozdělení spadají do sousedního kraje. Problémy se správným přiřazením obcí
by také částečně eliminovalo propojení popisné složky s prostorovými daty, díky kterým by se
dala správnost přiřazení snadno zkontrolovat. Vhodným řešením propojení původních katastrů
se současným stavem se zabýval také F. Roubík.

• „Jak je tedy zřejmé, vzniká teritoriální správní jednotka katastrální obce teprve r. 1789 a
její rozsah se časem měnil, zejména po roce 1848. Je tedy vidět, že se hranice katastrálních
obcí pro pozdní vznik a nestálost nehodí pro kartografické zachycování teritoriálních změn
v době před rokem 1789. Pro tuto starší dobu je proto bezpodmínečně nutné používat hranic
starých osad a dvorců, což ovšem předpokládá jejich často nesnadné určování od obce
k obci podle starých map,... Znamená to sice obtížnou práci, ale jedině tak je možno dosáh-
nout jakési přesnosti a spolehlivosti, zejména pro zpracování historického atlasu. Otázka
stability těchto obecních hranic dále do minulosti zůstává ovšem i potom stále otevřena,
třebaže lze v celku předpokládat, že je možno tyto hranice bez nebezpečí větších omylů
transponovat do dosti daleké minulosti.“ ([32], str. 181)

Podle těchto řádků, jejichž přesné znění nalezneme na příloze č.8, str. [66] a č.9, str. [66],
by se zdálo východiskem z problémů spojených s propojováním katastrálních zdrojů postupovat
od historicky nejméně vzdáleného fondu k nejstaršímu. Přestože těžiště osazování dominií
hraničními znaky tkví v období tereziánského a josefského katastru, byly nalezeny hraniční
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znaky i s dřívějším datem, a proto se nejeví možným dřívější katastry pro další zpracování
opominout.

BR TK JK SK

Obrázek 6.1. Znázornění možného dalšího postupu práce

Pro josefský katastr bude třeba prozkoumat kvalitu archivních pomůcek k tomuto období,
například Josefský katastr: dílčí inventář rozdělovacích katastrálních sumářů z r. 1963.

Pro podrobné prozkoumání vývoje hranic správních celků by bylo vhodné pokračovat na
tématu této bakalářské práce dále a rozšířit databázi na celé území Čech pro berní rulu, terezi-
ánský katastr, josefský katastr a snad také Stabilní katastr, dále pomocí analýz ve vhodném
programu vytipovat oblasti s možným výskytem hraničních znaků, které se podle závěrů diplo-
mových prací [58], [59] zachovaly v lesních porostech, a na reprezentativním vzorku analýzu
ověřit v terénu. Na základě těchto kroků by snad bylo možné určit globální pravidlo pro hledání
hraničních znaků pro celé Čechy, případně alespoň pro jednotlivé kraje.

Téma této bakalářské práce by vzhledem k uvedeným shrnutím mělo význam rozvíjet dále.
Ukázalo se, že nejlepší cesta k prozkoumání vývoje správního rozdělení a změn krajských hranic
vede přes dominium.
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