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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...



CZ_RETRO...     ... když chcete vidět víc



Lokality dnes neevidované (nebo nikdy neevidované)







Lokality zaniklé



Jak vypadaly rozsáhlejší oblasti...



...které prodělaly celkovou (likvidační) proměnu



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...



Některá města se úředně člení na čtvrtě, jiná ne. CZ_RETRO vytváří čtvrtě tam, kde je to účelné.



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.





CZ_RETRO...                              ... v IISPP



Od podzimu 2015 ve výrazně vylepšené verzi, s legendami a manuálem, 
ale...



GIS je pouze viditelná část CZ_RETRO. Databázová atributová tabulka CZ_RETRO má mnohem více 
údajů i lokalit. V GISu dosud není 19 903 lokalit evidovaných 1850/1950, vesměs samot.



9. 9.2015 12. 4. 2017 rozdíl
LOKALIZOVANÉ 39 600 50 145 +10 545
body lokalit 39 600 50 145 +10 545
polygony historických osad (pouze Česká republika) 22 112 23 175 +1 063
polygony čtvrtí (pouze Česká republika) 3 594 3 749 +155
polygony dílů (pouze Česká republika) 27 346 31 956 +4 612

1  historická osada 21 459 22 365 +906
10  zaniklá historická osada 1 229 1 390 +161
11  dávno zaniklá historická osada 530 864 +334

2  místní část 4 524 7 293 +2 769
22  zaniklá místní část 2 259 3 219 +960

3  hlavní čtvrť 633 658 +25
33  zaniklá hlavní čtvrť 13 14 +1

333  odlišně vymezená hlavní čtvrť 12 12 0
4  čtvrť (ostatní) 2 887 3 006 +119

44  zaniklá čtvrť (ostatní) 95 105 +10
444  odlišně vymezená čtvrť (ostatní) 75 121 +46

5  hradiště 667 666 -1
55  zaniklé hradiště (odtěžením) či hradiště domnělé 21 22 +1

6  nesídelní a ostatní lokalita 176 173 -3
7  díl polygonu historické osady či čtvrtě 3 632 8 364 +4 732

77  díl polygonu zaniklé historické osady či čtvrtě 263 632 +369
777  území předané jinému státu 81 117 +36

8  celek historických osad 82 82 0
0  umělá lokalita 962 1 035 +73

NELOKALIZOVANÉ 22 683 19 901 -2 778
119  dávno zaniklá historická osada dosud nelokalizovaná 2 118 2 033 -85

29  místní část dosud nelokalizovaná 20 038 17 330 -2 704
229   zaniklá místní část dosud nelokalizovaná 292 304 +12
701  feudální díl vsi (Berní rula/Lánové rejstříky) 111 111 0
702  ves vyjma svobodné rychty či statku (Berní rula/

Lánové rejstříky)
39 39 0

703  svobodná rychta či statek v rámci vsi (Berní rula/
Lánové rejstříky)

51 51 0

977  nelokalizovatelný díl či chyba evidence 34 33 -1
CELKEM (lokalizovaných i nelokalizovaných) 62 283 70 045 +7 763

z 
toho

Česká republika 60 836 68 514 +7 678

Polsko 1 406 1 444 +38
Slovensko 22 23 +1
Rakousko 12 12 0
Německo 7 12 +5

Statistika CZ_RETRO 2015 a 2017

Přibylo 
10 545 bodů lokalit



Přesná rekonstrukce hranice protektorátu podle Pozemkového katastru ...





... a v důsledku toho vznik mnoha dílců území,



protože hranice často rozřezávala katastrální území.



Rekonstrukce historických okresních hranic (tam, kde jsou kat. hranice dnes jiné).



Lokalizace všech dvorů evidovaných jako místní části (i dalších).



Identifikace většiny případů posloupnosti: dávno zaniklá ves > dvůr > nová ves



Lokalizace místních částí s 10 a více domy v roce 1921 (zde Babí).



Identifikace všech nových sídel, která lze považovat za historické (=urbanistické) osady.



Kontrola přesnosti umístění všech bodů a správnosti klasifikace do subtypu.



Včetně kontroly všech sídel zaniklých po roce 1945 ...



... a klasifikace nynějšího stavu lokality (rubrika STAV).



Rekonstrukce mnoha dalších historických (katastrálních) hranic.



také uvnitř měst



Aktualizace administrativních změn do 1. 1. 2017 (zejména vojenských újezdů).



Průběžná aktualizace nových titulů měst a městysů.



Související změna legendy (odlišení bývalých měst a městysů).



Sdružení stavebně srostlých historických osad do sídelních útvarů



Doplnění (vhodnějšího) historického jména (ODKAZ_JMEN) do popisky hist. osady.



Doplnění změn státních hranic i nad rámec MSK/2VM (např. Hlučínsko).



Někde je dílů již příliš mnoho, což snižuje přehlednost ...



... proto je legenda doplněna o možnost vypnout značky a popisky dílů.



Historické oblasti (a jejich celky) jako prvky regionálního členění střední úrovně.



A mnoho dalšího... Nejvyšší obsazený kód CZ: 70700

70700



Nejcitelnější rest: zpřesnění nepřesných hranic RSO podle kat. území RÚIAN.



CZ_RETRO
prostředek k hlubšímu poznání českých zemí

Děkuji za pozornost

karel.kuca@gmail.com


