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K čemu vlastně máme CZ_RETRO? Nestačí současné administrativní us-
pořádání (katastrální území, osada/část obce, obec, správní obvod ORP?



Olbramovice: 1 obec, 1 k.ú., 1 osada, 1 ZSJ, 3 SO. Co hranice SO ukazují?



CZ_RETRO: 4 historické osady, jejichž hranice vedly úplně jinak.



Aktuální adm. jednotky jsou k ničemu i v případě zaniklých sídel.



Základním cílem CZ_RETRO je “vrátit jména na mapu”, uchovat paměť 
historické struktury osídlení a porozumět její aktuální podobě.



Stejná měřítka v čase i prostoru. Raabizační Nový Mateřov je hist. osadou (ač 
evidován jen jako místní část). Věcně totéž je nejnovější suburbanizace.



Tím spíše v extrémních případech (Nová Trnová), ač není (2017) ani SO.



Ani zde nám RÚIAN/RSO neumožňuje to evidovat. CZ_RETRO ano.



CZ_RETRO lze prohlížet v Geoportálu NPÚ, včetně výpisu atributů lokalit.
V kompletní CZ_RETRO je informací ještě mnohem více.



Zobrazit a porovnat lze i hranice okresů aj. (zde 1850 versus 2021). A další.



Jak se CZ_RETRO promítá v Památkovém katalogu?



Jak se CZ_RETRO promítá v Památkovém katalogu?
Uživatel vidí kód, jméno a reálný typ historické osady. Ostatní informace jsou 
asi z RSO (v CZ_RETRO jsou také) a jsou duplicitní s těmi výše.
Z CZ_RETRO by se toho mohlo zobrazovat více: minimálně informace o díle, 
případné čtvrti a regionu, historických okresech, k.ú. stabilního katastru.
Otázka nezní, ZDA, ale CO zobrazovat z CZ_RETRO.



V MISu jsou informace podrobnější: historická osada, čtvrť, díl, region.
Ale prostor by se dal využít lépe: místo ORP, okresu a kraje (opakuje, co 
je výše) raději katastrální území, osada, katastrální území podle stabilního 
katastru. Tím především se totiž díly liší.

Otázka ani tady nezní, ZDA, ale CO zobrazovat z CZ_RETRO.



Co je nového za posledních 5 let?

verze 2017: 51 160 záznamů
verze 2022: 71 833 záznamů

tzn. 20 673 nových záznamů. Jde jak o nové sídelní lokality, tak zejména o 
nově identi�kované díly dané rekonstrukcí hranic podle stabilního katastru.
Kompletní CZ_RETRO obsahuje 88 173 záznamů, protože 16 340 místních 
částí evidovaných lexikony z let 1850–1950 či jiných lokalit (ZSV) dosud ne-
bylo v gisu lokalizováno.

Změny geometrie polygonů dílů: 17 710 změn (jak nové díly, tak zpřesnění 
stávajících).
Změny geometrie lokalit: 5 243 změn (zpřesnění polohy bodu lokality).
Změny atributů: 15 926 stávajících lokalit, u kterých došlo ke změně nejméně 
jednoho atributu (u 20 673 nových lokalit jsou samozřejmě všechny atributy 
nové, celkem jde tedy 36 599 lokalit).
Administrativní stav aktualizován k 1. 7. 2022.



Rekonstrukce hranic podle stabilního katastru velkých aglomerací (Teplice).
Dosavadní stav.



Teplice: aktuální stav. Podobně Praha, Brno, Ústí nad Labem a další.







Historické osady
LS_OSADA
celoplošné

Historické čtvrtě
LS_CTVRT
jen v některých 
historických osadách

Gisové díly
LS_OSADA_D
celoplošné
nejmenší skladebná 
jednotka

• díly hist. osad či čtvrtí
• nečleněné hist. osady
• nečleněné čtvrtě
Díl má a měl jednoznačnou 
příslušnost ke k.ú., osadě, 
městské části.





Dále byly zpřesněny hranice čtvrtí podle stabilního katastru.



Polygony dílů byly dosud jen na našem území (za hranicí jen body).



Nyní je provedena rekonstrukce území, které nám patřilo, i za hranicí.



Díky tomu se správně zobrazují i hranice historických okresů (zde 1850).



Okresy v německém záboru mají nově německá jména, aby se odlišily.



Německý zábor může být odlišen i barevným podtiskem.



Předmětem zájmu v CZ_RETRO je kromě Kladska a Těšínska také území  
pokryté edicí Karolinského katastru (jde o ta slezská knížectví, která zčásti zasa-
hovala na naše nynější území).



Kromě válečných okresů se tam zobrazují i okresy současné. Na území Polska 
nikoli celé, ale jen v rámci zájmového území.



Na Těšínsku se až do roku 1920 nyní zobrazují okresy stejně jako jinde.



V jiných obdobích se území v cizině jeví jako dále nečleněné. Vyjma území 
podél státní hranice se v cizině zřizují jen pomocné gisové díly pro území se stej-
nou nadobecní příslušností ve sledovaných obdobích.



Sledování územněsprávního členění dosud začínalo až rokem 1850.
Zpracování feudálního členění se připravuje, je však komplikované kvůli 
množství feudálních dílů, kdy se jedna ves dělila mezi dvě či více dominií.

Pro začátek byly proto zpracovány kraje a berní okresy k 31. 12. 1849, kdy je-
jich platnost skončila. Berní okresy byly nástrojem státu, jak alespoň trochu 
překonat feudální roztříštěnost. Jedna katastrální obec stabilního katastru 
musela patřit do jediného berního okresu. V zásadě však berní okresy věrně 
kopírují strukturu panství a statků a charakterizuje je jednak velikostní nerov-
noměrnost, jednak skladba z více oddělených částí.

Kraje a berní okresy jsou zpracovány pro celé území českých zemí k uve-
denému datu, tedy včetně celého Těšínska.









U všech rekonstrukcí historických okresů, berních okresů a krajů platí, že 
zaručeně správnou příslušnost mají body lokalit, které byly v příslušném ob-
dobí a prameni evidovány. 
U lokalit neevidovaných a v extravilánu mohl být průběh hranic v detailu 
odlišný, protože v průběhu času prodělal řadu změn, a to nejen ve srovnání 
nynějšího stavu se stabilním katastrem. Průběh hranic se postupně zpřesňuje.



V CZ_RETRO se sleduje též vývoj obvodů POÚ a ORP. Dosud zde chyběly 
POÚ z roku 1990, protože rozdílů oproti roku 1992 není mnoho. Jeden je 
však zásadní: tehdy ještě existovaly vojenské újezdy Ralsko, Mladá a Dobrá 
Voda. Jejich hranice byly nyní komplikovaně zrekonstruovány podle map 
SMO5.
Hranice VÚ byly stanoveny tajnými nařízeními z počátku 50. let a neby-
ly vyznačeny ani na ZM. Výsledný stav jejich hranic lze rekonstruovat až 
na SMO5 zejména z přelomu 80. a 90. let. A to zejména tam, kde hranice 
VÚ byla současně hranicí okresu či kraje. Tam byly dříve na všech státních 
mapách  hranice okresů/krajů zakreslovány podle dávno neplatného stavu, 
takže se zdálo, že VÚ jsou menší, než ve skutečnosti byly.





Systémový problém: nepřesnost většiny hranic polygonů CZ_RETRO vůči 
katastrálním hranicím. Daň za vznik již v roce 2007, kdy tyto polygony vznik-
ly z nepřesných hranic polygonů RSO. Ručně vše opravit nelze.



Ještě není vše dokonalé, ale je to mnohem lepší než před pěti roky.

Děkuji za pozornost
karel.kuca@gmail.com


