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K čemu CZ_RETRO není potřeba? Ke zjištění aktuální administrativní příslušnosti.



K tomu stačí RÚIAN a polygony RSO. Aktuální stav ale může platit po omezenou dobu.



Olbramovice: 1 obec, 1 osada, 1 kú, 1 ZSJ, 3 SO



Z RÚIAN/RSO nelze zjistit, že jde o 1 městečko a 3 vesnice (dříve též obce).



Rekonstrukce historických sídel a jejich vrácení na mapu je cílem CZ_RETRO.



RÚIAN/RSO v tom vůbec nepomohou: ani hranice SO nelze použít...



Zrušení vnitroměstských katastrálních území v Potštátě v roce 2015



Masakr historických katastrálních hranice v Dolních a Horních Raškovicích



Lokality dnes neevidované (nebo nikdy neevidované)



Nelze vystačit s úřední evidencí (obce, 
osady), s ÚIR či RÚIAN, protože tyto jed-
notky zanikají, vznikají, mění se.

Za posledních 25 let vyrostlo cca 850 
úplně nových sídelních útvarů. Z nich je 
pouze méně než 10 evidováno jako osady 
(části obce). Většinou nejsou ani ZSJ.
Podchycuje je pouze CZ_RETRO.

CZ_RETRO podchycuje vývoj sídelní struk-
tury srovnatelně pro všechna období, kde 
to je reálné. Respektuje úřední členění 
(vazba na něj je vždy zachována), ale 
nemůže se s ním spokojit.

Nejen v případě nových satelitů...



Lokality zaniklé



Jak vypadaly rozsáhlejší oblasti...



...které prodělaly celkovou (likvidační) proměnu



CZ_RETRO...     ... když chcete vidět víc



Základní připomenutí: 4 základní třídy prvků CZ_RETRO (“vrstvy”):     lokality (body)



historické osady (urbanistické osady)



čtvrtě (jen v členěných historických osadách)



díly (“pouhé” díly i nečleněné čtvrtě a historické osady)



Teprve soutisk dává srozumitelný obraz sídla/území.



Sdružení stavebně srostlých historických osad do sídelních útvarů



Rekonstrukce zemských hranic v CZ_RETRO



Rekonstrukce historických okresů v CZ_RETRO (1850)



(1945a), též 1854, 1868, 1869, 1918, 1920, 1938ab, 1939, 1945b, 1949ab, 1960ab...



Historické mikroregiony CZ_RETRO



Historické oblasti CZ_RETRO



112
Historické oblasti CZ_RETRO a jejich sdružení do větších celků.



Uživatelsky příjemná práce s CZ_RETRO v ArcMap...



...i v databázi



CZ_RETRO je dostupné na Geoportálu NPÚ (včetně manuálu) a jako WMS mapová 
služba. CZ_RETRO je součástí IISPP, INTERPI a Národních autorit.

https://geoportal.npu.cz/web      > mapové aplikace



Na geoportálu vyžaduje získání informace 7 kliknutí – a pro každou další znovu. Je to 
ale pouze část důležitých informací, které jsou v CZ_RETRO k dispozici.



NOVINKY

Úplné podchycení katastrálních enkláv MSK

(491 katastrálních obcí s kat. enklávami)



Barevně zdůrazněná hranice kat. enklávy Mikulov v kat. obci Aš



Oproti 
téměř 
nezřetelné 
hranici kat. 
enklávy 
Kajlovec 
(vlevo)



Hradecké enklávy jsou uvedeny v záhlaví, nikoli však na mapce kladu listů.



Bílovecké kat. enklávy jsou zakresleny i na mapce kladu listů.



Podobně jako kat. enklávy jsou však někdy zakresleny pozdější změny hranic.



Výhody, ale i limity bezešvé georeferencované vrstvy MSK  
Moravskoslezského kraje



MSK Hájov ...



... ovšem tato kat. obec byla vytvořena až v roce 1851 ...



... z částí 6 katastrálních obcí



Hranice v západní části k.ú. se později změnily.



Zdejší situace je komplikována i průběhem protektorátní hranice.



Kat. obec Zastávka, vymezená až v roce 1878
z částí k.ú. Babice, Příbram a Rosice.



Viditelné druhotné zásahy do cís. otisku k.ú. Příbram na Moravě.



Viditelné druhotné zásahy do cís. otisku k.ú. Rosice.



Viditelné druhotné zásahy do cís. otisku k.ú. Babice u Rosic.



Nesprávné vymezení gisových polygonů k.ú.



Správné vymezení gisových polygonů k.ú. (a kat. enkláv)



Nesprávné vymezení gisových polygonů k.ú. (a opomenutí kat. enkláv)



Téměř úplné podchycení retrodílů historických osad u vesnic.



Retrodíly v prostoru Šluknov/Nové Hraběcí



Promítnutí údajů o nových osadách 1654/1854 (podle Křivky)

• všechny již byly v CZ_RETRO obsaženy
• aktualizovány roky první zmínky, s korekcí podle 1. vojenského mapování a MSK
• řada stávajících historických osad rozepsána do 2–3 lokalit  
   (dávno zaniklá ves > dvůr > ves)



Pokus o lokalizaci dalších dávno zaniklých vsí – v řadě případů úspěšný.
Nezbytná užší spolupráce s archeologickou obcí.



A mnoho dalších jednotlivých změn včetně promítnutí nejnovějších administra-
tivních změn.



Sídelní útvary sestavené z dílů ZSJ



Sídelní útvary CZ_RETRO v prostoru Kralup nad Vltavou



Ve městech jsou díly ZSJ dostatečně “husté”...



... takže např. SÚ Kralupy nad Vltavou lze pomocí dílů ZSJ vymezit úplně stejně.



Sídelní útvary CZ_RETRO v prostoru Housky odpovídají reálné sídelní struktuře



Naopak díly ZSJ ji reflektují zcela nedostatečně.



Z dílů ZSJ proto smysluplné sídelní útvary vytvořit nelze...



... což nejlépe vynikne na vzájemném srovnání.



Přesto mají SU_ZSJd smysl, i kvůli možnosti sledování statistických dat v CZ_RETRO. 



CZ_RETRO
prostředek k hlubšímu poznání českých zemí

Děkuji za pozornost

karel.kuca@gmail.com




