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Abstrakt 

Práce se zabývá vývojem vlastnictví v osmi katastrálních územích v okrese 

Kroměříž sjednocených pod název Zdounecko. Zabývá se stručnou historií 

pozemkových evidencí a hlavních období velkých přesunů majetků od doby vedení 

stabilního katastru. Práce se zabývá tvorbou a exportem souboru tematických map 

s vývojem vlastnictví v zájmové lokalitě. Zvláštní kapitola je věnována jednoduchým 

statistickým údajům o velkých majetkových celcích v zájmové lokalitě. 

Klíčová slova 

Zdounky, velkostatek, evidence pozemků, vývoj vlastnictví 

 

Abstract 

This thesis is concerned with the development of property in eight cadastral 

communities in the Kroměříž District which are uniformly called “Zdounecko”. It 

concerns a concise history of land evidence and the main periods of the great property 

shifts since the time of the stable cadastre. The thesis is concerned with the making and 

the export of a complex of thematic maps with the development of property in the area 

of interest. A special chapter is dedicated to simple statistical figures about big property 

units in the area of interest. 
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1 Úvod 

Diplomovou práci s názvem „Vývoj vlastnictví nemovitostí na Kroměřížsku“ jsem 

si vybral proto, že mě zajímá historický vývoj vlastnických vztahů v místě, kde jsem 

vyrůstal a kde po generace v menší míře hospodařili i mí předkové. Dosud ale 

neexistuje kartografické dílo, které by přehledně zobrazilo pozemkové celky 

jednotlivých vlastníků a které by umožnilo sledovat související pozemkové i vlastnické 

změny. Protože alespoň pro „velké“ pozemkové celky jsou v tomto směru potřebné 

informace, i zpětně poměrně daleko do minulosti, dohledatelné, pokusil jsem se takové 

kartografické dílo navrhnout a vytvořit. Z celé oblasti Kroměřížska jsem se z časových, 

finančních aj. důvodů zaměřil na mnou vymezený menší region Zdounecka.  

Zájmový region se vyznačuje množstvím původních šlechtických usedlostí. Díky 

přítomnosti šlechty zde došlo ke kumulaci velkých majetků do rukou jednoho vlastníka. 

Doklad o přítomnosti šlechty je znát na téměř každé obci vymezeného regionu, 

například zámkem, zámeckými parky nebo speciálními prostory pro šlechtu v místních 

kostelích. Postupný přechod majetků z rukou šlechty do soukromých rukou se 

odehrával vždy na pozadí významných společenských událostí.  

Diplomová práce se zabývá vývojem vlastnictví v časovém období 

od začátku 19. století, ve kterém jsou založeny základy moderního katastru, až 

po přítomnost. Období 1949 – 1989 však má vzhledem k tématu diplomové práce 

z informačního hlediska nižší váhu, protože v něm spíše než majetkové záležitosti lze 

objektivně sledovat jen užívací vztahy. Práce se soustřeďuje především na majitele 

nemovitostí s větší výměrou než 50 ha. 

Cílem diplomové práce je shromáždit dostupné podklady zabývající se vývojem 

vlastnictví v zájmové lokalitě a vytvořit soubor tabulek a tematických map, které by 

deklarovaly lokalizaci majetků v jednotlivých historických obdobích a umožnily 

provádět alespoň základní prostorové či časové analýzy. 

V průběhu řešení diplomové práce se objevily některé nejednoznačnosti ve výkladu, 

vcelku běžně používaných pojmů. Jedním z nich bylo např. vlastní označení 

„Zdounecko“. Problém nastal ale i v definici typu vlastnictví územní jednotky. 

V literatuře se často objevují termíny jako je panství, statek a velkostatek. Od 13. století 
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až přibližně do poloviny 19. století se vždy mluví o majiteli panství, respektive majiteli 

celé obce. Nikdy se prakticky nezmiňují jiní majitelé půdy v panství, přestože mohli 

drobní majitelé, například tzv. sedláci, existovat. Od poloviny 19. století přechází někdy 

pojem panství na termíny statek, resp. velkostatek, což souvisí s přechodem 

zemědělských usedlostí do rukou průmyslníků a různých podnikatelů. Rozhodujícím 

faktorem, zda se jedná o statek, či velkostatek nemusela být vždy pouze výměra, 

např. v [13] jsou vypsány všechny větší statky a velkostatky na Moravě a nelze 

jednoznačně určit hraniční mez pro termíny statek a velkostatek. Například Statek 

Morkovice obhospodařoval 1124 ha půdy, zatímco současně asi 10 km vzdálený 

Velkostatek Zborovice pouze 425 ha půdy [13]. Pojem panství se neztratil především 

u církevních panství (např. Arcibiskupské panství Kroměříž) a původních šlechtických 

usedlostí. Výjimečně se objevuje v literatuře také pojem hospodářský, 

resp. zemědělský, dvůr, což chápeme jako synonymum pro statek a velkostatek 

současně. Někdy se objevují dokonce v rámci jednoho území současně všechny čtyři 

pojmy. V německé literatuře se používá v [29] a [13] termín „Gross-Grundbesitzes“, 

který překládám jako velkostatek. 
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2 Zdounecko 

Zájmovou lokalitu této diplomové práce tvoří 8 katastrálních území (dále jen k. ú.) 

okresu Kroměříž Zlínského kraje, které jsme sjednotili pod společný název Zdounecko. 

Část zájmové lokality zasahuje do mikroregionu Koryčansko-Zdounecko a část 

do mikroregionu Morkovsko. Zájmovou lokalitu tvoří k. ú. Cvrčovice u Zdounek, 

Dřínov u Kroměříže, Medlov u Zborovic, Nětčice, Věžky, Vlčí Doly, Zborovice a 

Zdounky. 

Největší obcí v naší lokalitě je obec Zdounky. Na Obr. 2-1 můžeme vidět v levé 

části umístění Zdounek v rámci České republiky. V pravé části Obr. 2-1 vidíme 

vzájemné umístění jednotlivých zájmových obcí námi vymezeného Zdounecka vůči 

sobě. 

 

Obr. 2-1 Lokalizace vybraných katastrálních území  

Na přelomu 19. a 20. století existoval Zdounecký okres, s největší osadou Zdounky, 

který tvořil skoro polovinu původního Kroměřížského hejtmanství. V době jeho 

maximálního rozvoje jej tvořilo 43 osad, z nichž některé postupně zanikaly. Většina 

obcí má sídelní základy z 12. – 13. století [21]. Všechna k. ú., řešená v této práci, se 

nalézala právě v tomto okrese, na pomyslné hranici Hané a Slovácka [21]. 

Z fyzicko-geografického hlediska leží Zdounecko pod severními výběžky Chřibů 

s nejvyšším vrcholem Brdo (587 m n. m.) na Litenčické pahorkatině [21]. Terén je zde 
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mírně kopcovitý, mnohdy pokrytý listnatými i jehličnatými lesy. Zdouneckem 

neprotéká žádná významnější řeka, menší potoky odvádí vodu do řeky Moravy, která je 

součástí povodí Dunaje. 

Zařazení konkrétního k. ú. do naší zájmové lokality bylo podmíněno existencí 

velkých statků s výměrou minimálně 50 ha. Na Zdounecku patřila v určité historické 

etapě velkostatkářům téměř polovina výměry půdy. Téměř všichni vlastníci půdy 

šlechtického původu byli Němci [21]. 

Od 60. let 20 století se v Československu projevovaly centralizační nálady 

pro zjednodušení správy menších obcí. Menší obce byly v rámci integrací obcí 

začleněny do správy větších sousedních obcí a tento stav setrvává na mnohých místech 

republiky dodnes [28]. Tato skutečnost se týká i zájmového území. Například Zdounky 

mají pod svojí správou, mimo jiných, části Cvrčovice a Nětčice, původně samostatné 

obce. Ke Zborovicím patří ze stejného důvodu část Medlov a k Věžkám část Vlčí Doly. 

Části obcí jsou většinou totožné s názvem k. ú. 

2.1 Zdounky, Nětčice a Cvrčovice 

Vlastní obec Zdounky leží asi 10 km jihozápadně od Kroměříže. Skládá se z 6 částí, 

a to Cvrčovic, Divok, Lebedova, Nětčic, Těšánek a Zdounek. K roku 2013 měly 

Zdounky se všemi svými částmi 2138 obyvatel, z toho 1445 obyvatel měla samotná část 

Zdounky [5]. Zájmovou lokalitu tvoří z celé obce Zdounky pouze její části Cvrčovice, 

Nětčice a Zdounky. Vzájemnou polohu mezi jednotlivými částmi obce znázorňuje Obr. 

2-1. 

Obr. 2-1 Lokalizace vybraných katastrálních území  

Zdounky mají bohatou historii a byly svého času lokálním politickým a kulturním 

centrem. Už od roku 1358 byly Zdounky městečkem [20]. Působil zde dokonce krátce 

od roku 1612 katolický kněz a mučedník sv. Jan Sarkander. Mezi lety 1635 – 1806 byly 

přičleněny Zdounky jezuitům. V roce 1940 sídlil ve Zdounkách okresní soud. 

Ve Zdounkách nalezneme kostel, zámek a zámecký park [19]. 
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V průběhu let připadalo panství, resp. v pozdější době velkostatek Zdounky 

mnoha majitelům [1]. V Tabulka 2-1 můžeme vidět přehled vlastníků 

mezi lety 1806 - 1945. Roku 1806 koupila panství hrabata z Lamberka, v jejichž 

vlastnictví zůstalo až do roku 1889, kdy jej získal Bedřich Jan, hrabě 

Strachwitz (Turn-Taxis). Značnou část rozlohy tvořily lesy, které byly 

v 1. polovině 19. století rozděleny do dvou revírů (Soběsuky a Světlá) [21]. Po druhé 

světové válce byla většina majetků znárodněna. Původní velkostatek obdělával pouze 

50 ha orné půdy a přišel o své lesy, včetně dvora ve Světlé [20]. Od roku 1951 již 

nebylo možné hospodařit a současně odvádět tak vysoké dávky státu, a proto byl rod 

Strachviců1 v roce 1952 ze Zdounek vysídlen a majetek přešel na stát [20].  

Po revoluci v roce 1989 patřily některé parcely původního velkostatku opět 

rodině Strachviců [25]. V současnosti náleží původní velké Strachvicovy pozemky 

obchodní firmě FINE DREAM, s.r.o.2, která vlastní velmi mnoho parcel po celé ČR. 

Tabulka 2-1 Přehled vlastníků statku Zdounky [9] 

Od roku Majitel 

1806 Arnoštka hraběnka z Lamberka 

1809 Eduard z Lamberka 

1825 Leopolda z Lamberka 

1889 Bedřich a Marie Turn-Taxis 

1907 Karolína Strachwitz 

1945 Hugo Strachwitz 

Nětčice jsou část obce Zdounky, vzdálená asi 2 km severně od Zdounek. 

K roku 2013 zde žilo 222 obyvatel [19]. První osídlení z území Nětčic je archeologicky 

doloženo z období před naším letopočtem, avšak první písemná zmínka je až z roku 

1349 [43]. Od roku 1529 byly Nětčice součástí Kroměřížského majetku a lidé z Nětčic 

byly vždy poddaní majitelů panství Zdounek [21]. V Nětčicích se v našem sledovaném 

období žádné větší soukromé nemovitosti nevyskytovaly, pouze jediná parcela má zápis 

v moravských zemských deskách. Existovaly zde však relativně větší obecní majetky. 

Mezi lety 1910 a 1920 zde probíhalo scelení. V roce 1952 zde bylo založeno JZD, které 

                                                 
1 V roce 1945 se hrabě nechal přejmenovat ze Strachwitz na Strachvic. 
2 http://www.finedream.cz 
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v roce 1958 obdělávalo 362 ha půdy. JZD bylo sloučeno s JZD ve Zborovicích 

v roce 1973 (viz kapitola 2.2) [42]. 

Cvrčovice jsou část obce Zdounky, která se nachází asi 1 km jihovýchodně 

od Zdounek. K roku 2013 zde žilo 160 obyvatel [19]. Součástí panství Zdounky jsou 

Cvrčovice již od středověku (údajně od roku 1409) [3]. Velké majetkové přesuny 

v Cvrčovicích jsou v souladu s případnými přesuny ve Zdounkách. Více než polovinu 

výměry k. ú. Cvrčovice tvoří lesy.  

Ve Zdounkách a Cvrčovicích vlastní dnes rozsáhlé, především lesní, parcely firma 

FINE DREAM, s.r.o. Dohromady v obou k. ú. mají pozemky vlastněné touto firmou 

výměru více než 660 ha (téměř 45 % z celkové výměry obou k. ú.). Na zemědělských 

pozemcích hospodaří, SALIX MORAVA a.s. 

2.2 Zborovice a Medlov 

Obec Zborovice leží asi 14 km od Kroměříže v sousedství s obcí Zdounky. První 

písemná zmínka o obci pochází z roku 1276. K roku 2014 měly Zborovice spolu 

s Medlovem 1567 obyvatel [5]. Medlov byl až do poloviny 20. století částečně v rukou 

Dřínovského, Zborovického nebo Morkovského panství [14]. Od roku 1960 byl Medlov 

sloučen se Zborovicemi a stal se místní částí Zborovic. 

Ve Zborovicích se nachází dva zámky (nový a starý), které dříve náležely k panství 

(velkostatku). Nový zámek byl v roce 1891 přestavěn na pseudorenesanční vilu. Dnes je 

v obou zámcích domov pro osoby se zdravotním postižením. Nový zámek Zborovice 

můžeme vidět na Obr. 2-2. Zajímavostí obce jsou kromě katolického kostela 

sv. Bartoloměje také základy kostela Církve československé husitské, která zde má 

dodnes úzkou komunitu. 
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Obr. 2-2 Zámek Zborovice [33] 

V k. ú. Zborovice se nalézalo již od založení obce šlechtické panství, které se 

postupně proměnilo ve formu velkostatku. Vlastnictví Velkostatku Zborovice se 

relativně často měnilo, a proto je přehled vlastníků zobrazen v Tabulka 2-2. V Tabulka 

2-2 jsou zobrazeny v závorce vždy díly, které daná osoba vlastnila. V následujícím textu 

jsou jmenovaní pouze ti nejvýznamnější vlastníci. Od roku 1818 patřil Velkostatek 

Zborovice Marii Eforsině z Weissenburka, která jej v roce 1832 předala svému synovi 

František z Weissenburka [21]. Roku 1851 přešel velkostatek Abrahamu Popperovi a 

od roku 1885 přešel na Jonáše Friesse a jeho sestru Antonii Redlichovou. Po smrti 

Antonie přechází majetek na její děti a dále na jejich potomky, takže počet 

„spoluvlastníků“ velkostatku velmi rychle roste. Jonáš Friess se zasloužil o rozvoj 

Zborovic. Postavil zde cukrovar (1851), vybudoval tři rybníky atd. Roku 1881 byla 

otevřena železniční trať mezi Kroměříží a Zborovicemi, což přispělo k rozvoji 

velkostatku a s ním spojeného cukrovaru [25]. Po první světové válce velkostatek 

obhospodařoval 425 ha půdy, včetně 141 ha lesa [30]. Po druhé světové válce židovský 

rod Friessů/Riedlichů ve Zborovicích vymřel a majetek byl zkonfiskován. 
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Tabulka 2-2 Přehled vlastníků Velkostatku Zborovice [9] 

Od roku Majitel 

1818 Marie Eufrosina z Weissenburka 

1832 František z Weissenburka 

1840 Eufrosina Terschová 

1851 Abraham Popper 

1885 Antonie Redlich (1/2), Jonáš Friess(1/2) 

1890 Jonáš Friess (1/2), Heřman (1/6), Teodor (1/6) a Gustav (1/6) Redlich 

1892 Heinrich Friess(1/2), Heřman (1/6), Teodor (1/6) a Gustav (1/6) Redlich 

1898 

Heinrich Friess (1/2), Victor (1/12), Anton (1/12), Teodor (1/6) a Gustav (1/6) 

Redlich 

1905 

Heinrich Friess (1/2), Victor (1/12), Anton (1/12), Teodor (1/6), Hans (1/12), Kurt 

(1/12) Redlich 

1924 

Hanuš Friess (1/2), Victor (1/12), Anton (1/12), Felisse (1/12), Ottona (1/12), Hans 

(1/12), Kurt (1/12) Redlich 

1939 Absolutní zákaz dispozice a přechod na stát 

1949 Založení JZD Zborovice 

JZD bylo ve Zborovicích založeno již v roce 1949. Zakladateli JZD byli drobní 

zemědělci a právě také zaměstnanci velkostatku. Zpočátku hospodařilo v JZD pouze 

50 členů na 10 ha půdy. Za tři roky se množství půdy spravované JZD téměř 

zpětinásobil a v roce 1955 již získalo půdu původního velkostatku Zborovice a 

hospodařilo na 500 ha půdy. V roce 1961 se spojilo s JZD v Medlově a dohromady 

hospodařilo na 756 ha půdy (oficiálně došlo k přejmenování na JZD Vítězný únor 

Zborovice). V letech 1973 a 1974 se ještě spojilo s JZD Nětčice a 

JZD Troubky-Zdislavice a hospodařilo na 2000 ha půdy v celkem 5 k. ú. V roce 1981 

bylo JZD Vítězný únor Zborovice připojeno k JZD Jaro Zdounky. Bohužel se však 

výčet parcel, na kterých JZD hospodařilo, nedochoval [41]. 

Pokud mluvíme o větších majetcích v rámci Medlova, situace není tak “průhledná“ 

jako v případě Zborovic. Podle zákresu v indikačních skicách se v Medlově nalézaly 

současně větší majetky 4 panství. Jednalo se o sousední panství ze Zborovic, Dřínova, 

Morkovic, a také překvapivě jedna lesní parcela patřila pánu z Mořic. Mořice v této 

době vlastnil arcivévoda Ferdinand d´Este, vévoda z Parmy a Modeny. Jediným 

nalezeným podkladem k vlastnictví Ferdinanda d´Este je zákres v indikační skice. 

Majitelé panství/velkostatků Zborovice si ponechali majetky v Medlově až 

do roku 1921, kdy byly zabrány v rámci první pozemkové reformy. Pokud jde 

o majitele z Dřínova, těm byly majetky odebrány také v rámci první pozemkové 
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reformy v letech 1921 a 1930, menší díly byly odepsány ze zemských desek velkostatku 

Dřínova až v roce 1962. V tomto roce ale již nelze o majetkových vztazích velkostatků 

diskutovat, protože byl znárodněn již v roce 1945. Statek Morkovice přišel o pozemky 

v Medlově až v roce 1921. Přehled vlastníků Statku Morkovice je uveden v Tabulka 

2-3.  

Tabulka 2-3 Přehled vlastníků Statku Morkovice [9] 

Od roku  Majitel 

1805 František Airoli z Morkovic 

1857 Leopoldina Thun Hohenstein (rozená Lamberk) 

1902 Jaroslav Thun Hohenstein 

1911 Filip Kinský (1/2), Marie Kinská (1/2) 

1927 Filip Kinský (1/2), Terezie Spiegelfeldová (1/2) 

1945 Konfiskace a národní správa 

Po roce 1945 se v Medlově již větší vlastnické celky nenalézaly. Dnes patří několik 

parcel ve Zborovicích a Medlově, stejně jako v celé zájmové lokalitě, firmě 

FINE DREAM, s.r.o. Na zemědělských pozemcích potom hospodaří SALIX 

MORAVA a.s., Jaroslav Olšina a další drobní zemědělci. Stát a obec vlastní 

ve Zborovicích více než 230 ha půdy. 

2.3 Věžky a Vlčí Doly 

Věžky leží asi 8 km západně od Kroměříže. První písemná zmínka o obci pochází 

z roku 1377. Vlčí Doly jsou od roku 1960 částí Věžek. K roku 2013 měly Věžky 

společně s Vlčími Doly 402 obyvatel [5]. Věžky jsou především známé mezi 

zahrádkáři, protože se zde pravidelně konají zahrádkářské a hobby prodejní výstavy.  

V části Vlčí Doly žilo k roku 2013 66 obyvatel. Vlčí Doly je samostatné k. ú., které 

je nejmenší v okrese Kroměříž [6]. 

Věžky byly zprvu samostatným panstvím, ke kterému se postupně přidala také větší 

část vesnice Vlčí Doly. Od poloviny 19. století, má velice podobný vývoj se 

Zborovicemi. Panství bylo ve vlastnictví Weissenburků, kteří jej poté rozprodali 

průmyslníkovi Abrahamu Popperovi, Mořici Redlichovi a Jonáši Friessovi [2]. 
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V polovině 19. století ve Věžkách nechal Weissenburk přestavět původní barokní 

panský dvůr na zámek [2]. V Tabulka 2-4 jsou uvedeni vlastníci velkostatku Věžky.  

O Vlčí Doly se v jednotlivých historických etapách přetahovali vlastníci panství 

Věžky a Dřínov. Od roku 1850 potom náležely definitivně větší majetky ve Vlčích 

Dolech pod vlastníka z Věžek [21]. 

Tabulka 2-4 Přehled vlastníků velkostatku Věžky [9] 

Od roku Majitel 

1795 František z Weissenburka 

1833 Josef Achill z Weissenburka 

1863 Abraham Popper (1/3), Jonáš Friess (1/3), Mořic Redlich (1/3) 

1885 Jonáš Friess (3/6), Mořic Redlich (2/6), Antonie Redlichová (1/6) 

1890 Jonáš Friess (1/2), Mořic Redlich (1/2) 

1892 Heinrich Friess (1/2), Mořic Redlich (1/2) 

1902 Heinrich Friess (2/4), Teodor (1/4) a Gustav (1/4) Redlich 

1911 Heinrich Friess (4/8), Teodor (2/8), Hans (1/8) a Kurt Redlich (1/8) 

1924 Hanuš Friess (4/8), Felisse (1/8), Ottona (1/8), Hans (1/8) a Kurt (1/8) Redlich 

1939 Absolutní zákaz dispozice a přechod na stát 

1950 Založení JZD Věžky 

Dnes vlastní AGRODRUŽSTVO MORKOVICE asi 19 ha půdy ve Vlčích Dolech a 

127 ha ve Věžkách. Stát a obec vlastní ve Věžkách dalších asi 226 ha půdy. 

AGRODRUŽSTVO MORKOVICE hospodaří téměř na veškeré zemědělské půdě 

v obou k. ú. 

2.4 Dřínov 

Dřínov je samostatná obec, která leží asi 11 km severozápadně od Kroměříže. 

K roku 2013 měl Dřínov 450 obyvatel [5]. Původní prvky osídlení v Dřínově pochází 

již z mladší doby kamenné, avšak první písemná zmínka o obci pochází až 

z roku 1348 [44]. Dnes stojí na místě původní tvrze ze 14. století zámek, který je ve 

velmi špatném stavu a obtížně se opravuje [21]. Během vývoje Dřínov svůj význam 

spíše ztrácel, především díky válečný událostem [44].  

Již od roku 1348 bylo Dřínovské panství zapsáno v zemských deskách [44]. Dřínov 

byl vždy samostatným panstvím, krátce k němu náležely i pozemky z k. ú. Vlčí Doly a 
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Medlov (viz kapitola 2.3 a 2.2). Od roku 1664 až po první polovinu 20. století vlastnili 

panství Dřínov Walderodové [44]. V Tabulka 2-5 je uveden seznam majitelů 

Dřínovského panství od roku 1798. Po druhé světové válce byly majetky Walderodů 

na základě Benešových dekretů vyvlastněny. Po Únoru 1948 bylo i přes obtížné začátky 

ve formě odporu občanů nakonec v roce 1950 založeno JZD Dřínov s počátečními 

11 ha. V roce 1956 již JZD hospodařilo na 200 ha půdy a za další dva roky na 271 ha 

půdy, což představovalo 95 % veškeré orné půdy v katastru obce. V roce 1973 byla JZD 

Dřínov, Věžky a Vlčí Doly začleněna pod JZD Pačlavice pod názvem 

JZD Rozkvět. [18] 

Tabulka 2-5 Přehled vlastníků velkostatku Dřínov  [9] 

Od roku Majitel 

1798 Josef Desfours-Walderode 

1842 František Desfours-Walderode 

1873 Artur Desfours-Walderode 

1945 Zestátnění (Benešovy dekrety) 

AGRODRUŽSTVO MORKOVICE hospodaří téměř na veškeré zemědělské půdě 

v k. ú. Dřínov u Kroměříže. AGRODRUŽSTVO MORKOVICE osobně vlastní 

téměř 100 ha z půdy, na které hospodaří.  
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3 Přehled hlavních období majetkových přesunů  

a evidencí  

Šlechtické rody a církev patřily odnepaměti mezi největší vlastníky pozemků a 

jiných nemovitostí na Moravě a o svůj majetek přicházely, resp. ho opět nabývaly 

za různých okolností (dědictví, války, obchod aj.). V této kapitole budou vyjmenovány 

hlavní historické milníky, při kterých docházelo k evidencím a k větším přesunům 

majetků obecně, tj. od cca 14. století, v zájmovém území pak cca od začátku 19. století 

do roku 2015. Za tyto důležité historické milníky lze považovat založení evidence 

v zemských deskách, zavedení katastru, první a druhou pozemkovou reformu, 

kolektivizaci zemědělství a restituci majetku po revoluci v roce 1989. 

3.1 Zemské desky  

Od počátku 14. století si začala šlechta zapisovat vlastnictví v zemských deskách. 

Na Moravě k tomu docházelo od roku 1348 u brněnského a olomouckého soudu. 

Povinnosti podaných se zapisovaly před rokem 1650 do urbářů, ze kterých se mohly 

vyvinout pozemkové knihy. Pozemky poddanské se nazývaly rustikální, vrchnostenské 

dominikální a nebyly až do roku 1706 podrobeny žádné dani [6]. Moravské zemské 

desky jsou jedním z nejstarších a nejdéle nepřetržitě vedených dokumentů svého typu 

na světě. Při tvorbě této práce byly zpřístupněny desky přibližně z roku 1850 až 1960. 

Zápisy v zpřístupněných zemských deskách jsou psány německy, přibližně 

od roku 1906, potom česky. 

3.2 Počátky katastru 

Počátky katastru se vážou k roku 1650, a to k tzv. rustikálnímu katastru, který byl 

v roce 1749 nahrazen tereziánským katastrem. Josefský katastr, první katastr založený 

na výsledcích skutečného, i když velmi hrubého, měření, a nikoliv pouze na základě 

daňových přiznání, platil od roku 1785. Již po roce však byl nahrazen tereziánsko-

josefským katastrem, který byl podkladem pro vznik zemských desek zakládaných nebo 

upravovaných podle patentů z roku 1794 o deskách zemských, a platil až do nabytí 

právní účinnosti stabilního katastru (v Čechách do roku 1860, na Moravě a ve Slezsku 
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do roku 1851). Tereziánsko-josefský katastr převzal výměry z josefského katastru, 

avšak daňové povinnosti zůstaly stejné jako v tereziánském katastru. [6] 

Roku 1781 došlo patentem Josefa II. ke zrušení nevolnictví. Toto odpoutání 

poddaných od půdy umožnilo stěhování se bez souhlasu vrchnosti. Robota však byla 

stále zachována.  

Císařským patentem z 1. 6. 1811 č. 946 Sb. zák. soudu byl vyhlášen Všeobecný 

zákoník občanský (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen 

Erbländer der Österreichischen Monarchie), který platil na českém území od 1 1. 1812 

a s četnými novelami až do 31. 12. 1965 (zrušen k 1. 1. 1966). Tento zákon byl 

základem občanského práva v habsburské monarchii. V roce 1817 byl vydán patent 

o dani pozemkové a vyměření půdy bez ohledu na panskou či poddanskou půdu. Tím se 

rozhodlo o vzniku přesného soupisu a vyměření veškeré půdy monarchie, neboli 

o založení stabilního katastru [26]. Všechny pozemky byly označeny parcelními čísly, 

k nimž byli přiřazeni známí vlastníci. Indikační skici byly koncepty katastrální mapy, 

podle nichž se později rýsovala finální mapa [26]. Zprvu se vlastníci parcel psali přímo 

do mapy. V zájmové lokalitě dochází k vyhotovení indikačních skic přibližně 

v roce 1827 [16]. 
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Na Obr. 3-1 je výřez z indikační skici v katastrálním území Zborovice. Skica je 

vztažena k roku 1827 a zobrazuje vlastníka velké parcely č. 1009. Německý nápis 

na parcele „Weifsenburg Ritter von Maria Eufrosina als Gutsbesitzer von Zborowitz“, 

se dá volně přeložit jako „Weifsenburg rytíř Marie Eufrosina jako majitel půdy 

ze Zborovic“ a jmenuje vlastníka parcely. Indikační skici nám tedy jako první dílo 

svého druhu dávají velmi jednoznačný přehled o vlastnících nemovitostí k jednomu 

konkrétnímu období.  

3.3 První pozemková reforma  

Po první světové válce se mnohé poměry uvolnily. Rostl společenský tlak 

na rozšíření vlastnictví polností i na drobné zemědělce. V různé úpravě došlo 

k zemědělské přeměně z velkých vlastníků na malé v 90 % evropského území [17]. 

V této době se podílí na zemědělství v Československu přibližně 40 % obyvatelstva 

a současně pouze 55 % z nich vlastní nesoběstačné statky do 2 ha. Dva tisíce velkých 

vlastníků pozemků vlastnilo jednu třetinu půdy v zemi [27]. Většinou se jednalo o půdu 

Obr. 3-1 Indikační skica, Zborovice 1827  (výřez, zmenšeno) [15] 
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nejlepší bonity (celková cena půdy velkostatkářů představovala polovinu hodnoty půdy 

v celém státě). Současně byli původně vlastníky ze 75 % lidé národnosti německé nebo 

maďarské a pouhých 15 % výměry půdy vlastnili Češi a Slováci [10]. 

V dubnu 1919 byl záborovým zákonem zajištěn pro účel pozemkové reformy 

veškerý pozemkový majetek jednoho majitele, resp. stejných spoluvlastníků, a 

to zemědělské půdy nad 150 ha anebo veškeré půdy nad 250 ha [37]. Mohlo tedy dojít 

k nastartování pozemkových reforem. Velkostatkářům všechen majetek zabrán nebyl, 

protože zároveň platilo, že každému zbytkovému statku musí být ponecháno nejméně 

150 ha zemědělské půdy [12]. 

Z právního hlediska došlo k vydání několika zákonů, které pozemkovou reformu 

umožnily. Mnohé z nich mají dopad i do současnosti. Vyjmenujeme zde pouze ty 

nejdůležitější. 

Jedním z nejdůležitějších dokumentů byl zákon č. 215/1919 Sb. o zabrání velkého 

majetku pozemkového, kde se stanovila mez pro zábor majetku [37]. Aby k tomu mohlo 

dojít, musel být zřízen zákonem č. 330/1919 Sb. Státní pozemkový úřad [38]. 

„Pozemkový úřad zastupuje stát co do všech práv a závazků, vzniklých prováděním 

zákonů o zabrání velkého majetku pozemkového,… „[38]. Příděly byly potom řešeny 

v zákoně č. 81/1920 [39]. V zákoně č. 81/1920, § 1 se stanovuje, že zabranou půdu 

přidělí pozemkový úřad malým zemědělcům, malým živnostníkům atd. Jako důvod 

reformy se stanovilo, že: „Jednotlivcům jmenovaným v § 1 pod č. 1. budiž půda 

přidělována ke zřízení samostatných podniků zemědělských, které stačí k obživě 

hospodáře a jeho rodiny…“ [39]. Při náhledu do zemských desek lze odhadnout, že 

nejvíce prací proběhlo v souvislosti s touto pozemkovou reformou v letech 1924-1931. 

V tomto období tedy dochází i k největším přesunům ve vlastnictví pozemků. 
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Obr. 3-2 Usnesení z moravských zemských desk (výřez) [9] 

Na Obr. 3-2 vidíme výřez Usnesení ke knihovní vložce č. 68, kde se právě 

poznamenává odpis vyčtených nemovitostí ze seznamu dle nařízení Státního 

pozemkového úřadu. 

Pokud měl zemědělec zájem o příděl, musel se prakticky nahlásit na příslušný 

úřad, kde mohl i nahlásit, o jak velký kus pozemku má přibližně zájem. Poté byl 

zemědělci pozemek přidělen. Příděl musel být splacen nejvýše ve třech splátkách. 

Přídělce potom obdržel přídělovou listinu. Tato přídělová listina byla důležitá i 

v pozdějším období (viz kapitola 3.6). 

Hodnocení pozemkové reformy u nás prošlo rozporuplným vývojem. 

Od převážně kladného hodnocení v období tzv. První republiky, až po zcela negativní 

hodnocení po Únoru 1948 [27]. První pozemková reforma výrazně oslabila půdní držbu 

šlechty [4]. Mnohdy se velkostatkáři k rozhodnutím o první pozemkové reformě 

na svých statcích odvolávali, a proto nebyla na mnoha místech první pozemková 

reforma dokončena především pak v důsledku druhé světové války a jejich dozvuků. 
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3.4 Druhá pozemková reforma  

Slibně nastartovaný vývoj pozemkových reforem byl zastaven přijetím Mnichovské 

dohody v roce 1938 a následujícími válečnými událostmi. Po obsazení pohraničí 

v roce 1938 platil mírný zmatek s pozemky ve státě i díky prozatím nejistým hranicím 

republiky. Během války probíhalo vyvlastňování, uvalování nucené správy a 

přidělování půdy Němcům. Nucená správa byla uvalena na židovský majetek, což se 

týkalo např. i obce Zborovice. Na druhou stranu se téměř odstranila zadluženost 

venkova, možná i díky černému trhu. Celkově bylo období 1938 – 1945 

z pochopitelných důvodů i z katastrálního hlediska mírně chaotickým obdobím plným 

neustálých změn [4]. Po jeho skončení dochází k výrazným společenským a politickým 

změnám, jež se projevují i ve vlastnictví nemovitostí.  

Druhá pozemková reforma proběhla ve třech etapách. 

První etapa začala v roce 1945 dle Předpisu č. 12/1945 Sb., Dekret presidenta 

republiky ze dne 21. června 1945 o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského 

majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa. 

V § 1 tohoto dekretu je uvedeno, že se s okamžitou platností (účinnost zákona byla 

vymezena „dnem vyhlášení“, tj. dnem 23. 6. 1945, ale pouze pro České a 

Moravskoslezské země) bez náhrady konfiskuje (zemědělský) majetek Němcům, 

Maďarům, zrádcům a nepřátelům republiky a korporacím, které sloužily Němcům 

za války. Výjimku tvoří osoby, které se podílely na zachování celistvosti 

Československé republiky. V § 8 tohoto dekretu se dále řeší komu a kolik půdy se 

posléze přidělí. [22] 

Na Obr. 3-3 vidíme ukázku ze zemských desek. Špatně čitelné razítko má znění: 

„Konfiskováno podle dekretu čís. 12/45 Sb. (č. d. 349/58)“. Tato knihovní vložka byla 

tedy celá konfiskována a přešla na jiné majitele. Konkrétně se jedná o k. ú. Zborovice, 

vložka č. 579 (pokračování vložky č. 68). 
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Obr. 3-3 Konfiskace Knihovní vložky č.579  (výřez strana 137, vložka 579)  [9] 

Ve druhé fázi pozemkové reformy došlo k revizi první pozemkové reformy se 

snahou o její dokončení. Dne 11. 7. 1947 byl přijat Předpis č. 142 Sb. zákon o revisi 

první pozemkové reformy [34]. Byla zde nastolena otázka pozemkového majetku, 

o němž nebylo dosud rozhodnuto v období tzv. První republiky. Stát garantoval, že 

minimální výměra pozemků zahrnutá v nuceném výkupu bude 50 ha. KSČ s výsledkem 

nebyla spokojena, a tak začalo projednávání třetí fáze druhé pozemkové reformy [7]. 

Po událostech v únoru 1948 došlo k novelizaci zákona o revisi první pozemkové 

reformy a byly anulovány dohody o odkladu první pozemkové reformy uzavřené 

v 30. letech 20. století. Také byla omezena soukromá držba na maximálně 50 ha. 

Dne 21. března 1948 byl přijat zákon č.46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě [36]. 

Hlavní zásadou bylo, aby půda patřila těm, kdo na ní pracují. Nová pozemková reforma 

proběhla potom především v roce 1949, kdy došlo k vykoupení půdy nad 50 ha, 

církevní půdy a spekulační půdy 3 . Druhá pozemková reforma končila s procesem 

združstevňování [8]. 

3.5 Kolektivizace zemědělství 

Koncem 40. let 20. století došlo v Československu, často k násilné a radikální, 

přeměně zemědělství a lesnictví podle vzoru Sovětského svazu, a to formou 

tzv. kolektivizace. Podle vládního nařízení č. 315/1948 Sb. byly postupně vytvářeny 

státní lesní a zemědělské podniky ve formě národních podniků. Podle něj byly 

zakládány Československé státní statky a Československé státní lesy [24]. Od roku 

1949 se zakládala také Jednotná zemědělská družstva (JZD). Při zakládání všech těchto 

institucí byla porušována zásada dobrovolnosti. Využívaly se veškeré soudobé právní 

                                                 
3 Půda, kterou vlastník sám neobdělává. 
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instituty k tomu, aby se těm, kdo do nich nechtěli vstupovat, ztížily podmínky 

pro samostatné hospodaření. Kolektivizace probíhala ve třech hlavních etapách 

(1949-1952, 1953-1955, 1955-1960). Podle Občanského zákonu č. 141/1950 se 

vlastnictví rozdělilo na socialistické (státní nebo družstevní vlastnictví), osobní (rodinné 

domky a osobní předměty) a soukromé. Jednotlivé typy vlastnictví neměly stejnou 

právní sílu. Základní moc v obcích byla v rukou národních výborů, které se zřizovaly 

hned po skončení války. Celkově se postoj společnosti k větším vlastníkům nemovitostí 

znepřátelil, což mnohdy vedlo i k násilným činům proti nim. [7] 

Přestože se společenská situace postupem času uklidnila a náhled na výhody i 

nevýhody socialistického zemědělství, tudíž i kolektivizaci zemědělství, sváděl 

k některým pozitivním aspektům tohoto systému hospodaření, nebylo z hlediska 

nemovitostí až do roku 1989 důležité vlastnické právo, nýbrž právo užívací.  

Proces přeměny z hospodaření soukromého na státní byl složitý a je spíše doménou 

právnických profesí, než odbornosti geodetické. Proto v této části odkazuji 

např. na přehled právních norem, které se týkaly této transformace a podrobnější popis 

procesu kolektivizace např. v [8] nebo [7]. Bohužel však při něm došlo k prolomení 

intabulačního principu 4 , který byl v našich zemích tradiční již od doby zavedení 

stabilního katastru. 

3.6 Restituce majetku po roce 1989 

Jedním z hlavních symbolů revoluce v roce 1989 se stala privatizace, čili přeměna 

státního majetku na soukromý. Šlo o přeměnu JZD a dalších forem socialistického 

vlastnictví znovu na soukromé vlastnictví [11]. V roce 1989 hospodařily JZD na 98,7 % 

veškeré zemědělské půdy v Československu [7]. V roce 1991 byla přijata Listina 

základních práv a svobod, čímž došlo k uznání stejné právní síly pro všechny typy 

vlastnictví. 

Přijetím zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku a dalších souvisejících zákonů v několik vlnách mohlo dojít 

                                                 
4 Podmíněnost převodu vlastnictví zápisem do katastru. 
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k navrácení půdy užívané socialistickou organizací původním vlastníkům: „Oprávněnou 

osobou je státní občan České a Slovenské Federativní Republiky, jehož půda, budovy a 

stavby, patřící k původní zemědělské usedlosti, přešly na stát nebo na jiné právnické 

osoby v době od 25. února 1948 do 1. ledna 1990… „ včetně jejich dědiců [35]. 

Hlavním cílem tedy bylo zmírnění majetkových křivd uskutečněných minulým 

komunistickým režimem. V otázce restitucí byla diskutovaná i otázka tzv. církevních 

restitucí, kterou se podařilo vyřešit legislativně až v roce 2012. Neřešení církevních 

restitucí v 90. letech 20. století působí značné a principiálně nové problémy při jejich 

aktuálním provádění. Spory o některé církvemi zažádané nemovitosti se řeší dodnes a 

jejich ukončení není v dohlednu.  

Restituce majetku přiděleného v první pozemkové reformě se řešily velmi 

zdlouhavě, se značným odstupem od nabytí platnosti zákona č. 229/1991 Sb. 

Podkladem pro zpětné vydání majetku byl buď zápis v pozemkové knize, nebo zápis 

v Evidenci nemovitostí. Problém nastal v případech, kdy nedošlo k zaevidování majetku 

před rokem 1993. Tato překážka se řešila např. zpětným zaevidováním. Žadatel musel 

předložit původní přídělovou listinu a doklad o zaplacení (viz kapitola 3.3). Poté mu 

byla půda zpětně zaevidována a vrácena. Pokud žadatelův pozemek již vlastnil nový 

majitel, řešila se tato komplikace vydáním náhradního pozemku, výjimečně i jiným 

specifickým řešením (právní cestou).  

Katastr nemovitostí České republiky přebral veškerou agendu od Evidence 

nemovitostí a starších evidencí. Došlo k obnovení intabulačního principu a dnešní 

katastr je veden jako dílčí informační systém „veřejného informačního systému“ 

o území České republiky, a to samozřejmě převážně počítačovými prostředky [6]. 

V poslední době se objevuje snaha o návrat k prvorepublikovým zásadám v katastru. 

Katastr je veřejným souborem údajů o nemovitostech, včetně vlastnictví. Dnešní 

vlastnictví je považováno za přímé panství osoby nad konkrétní věci. Vlastnictví 

opravňuje k širokým možnostem při zacházení s věcí. Vlastnictví nemůže být omezeno 

a vlastník má právo věc prodat, pronajmout apod. Existují však výjimky v omezování 

vlastnictví, které jsou značně komplikované a těžko právně řešitelné (např. situace 

spojené se stavbou dálnice, přístup na pozemek aj.). Spory se mohou táhnout soudně i 

mnoho let. [6]  
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4 Zdroje dat 

Badatelská činnost při tvorbě této práce byla velmi rozsáhlá. Zaměřila se především 

na studium textových a mapových dokumentů v územně příslušných archívech, 

muzeích a pracovištích ČÚZK. Řada potenciálních informačních zdrojů při získání 

potřebných dat zklamala, a tak jejich dohledávání vedlo často k pověstnému „hledání 

jehly v kupce sena“. Mým osobním handicapovým faktorem při studiu prakticky všech 

dokumentů vzniklých před začátkem 20. století bylo, že se jednalo většinově o německý 

text psaný švabachem5. 

4.1 Moravský zemský archiv  v Brně 

Moravský zemský archiv (MZA) v Brně, založený v roce 1839, spadá v současné 

době pod Ministerstvo vnitra a zajišťuje veškeré práce s archiváliemi. Původním 

záměrem a dodnes v podstatě dodržovaným, byl sběr a uchovávání dokumentů z území 

celé Moravy (dnes Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a část kraje Vysočina). Jedná se 

o nejrozsáhlejší archivní fond v rámci České republiky. Součástí archivu je také 

knihovna. Od roku 2002 převzal archiv do své vnitřní organizační struktury dalších 

15 okresních archivů, včetně Státního okresního archivu Kroměříž [16]. 

MZA je roztříděn podle jednotlivých fondů označených písmeny abecedy, 

ve kterých lze na badatelně vyhledávat. Fond D obsahuje informace katastrálního 

charakteru. Na internetových stránkách MZA v Brně (http://www.mza.cz/) jsou 

k nahlédnutí online indikační skici (konkrétně fond D9). Ke všem katastrálním územím 

zahrnutým do této práce se podařilo najít kompletní indikační skicu v čitelné formě. 

Výhodou indikační skici bylo, že jsou vedle parcelního čísla připsaní také vlastníci dané 

parcely (viz Obr. 3-1). Všechny indikační skici jsou vztaženy k období kolem roku 1827 

a podávají tedy srovnatelný obraz o jednotlivých vlastnictvích. Využití indikačních skic 

je dále popsáno v kapitole 5.1.1. Další dokumenty ve fondu D se jevily pro účely této 

práce jako nevyužitelné [16]. 

Další fondy se již neukázaly pro tvorbu této práce příliš přínosné. Ve fondech F 

nalezneme informace o zemědělských, lesnických a s nimi souvisejících organizacích. 

                                                 
5 Gotické lomené písmo. 
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Nalezneme zde informace i o všech velkostatcích na Moravě. Užitečné se však 

vzhledem k nim jeví spíše shrnující texty před soupisem obsahu fondu, než texty 

ve vlastním obsahu fondu. Např. fond F-277 Velkostatek Zborovice-Věžky obsahuje 

dokumenty z let 1640-1942. Nalezneme zde listiny o pozůstalostech, sirotčích aktivech, 

soudních odhadech a dalších finančních dokumentech. V předmluvě k jednotlivým 

fondům nalezneme popisné informace o velkostatku, které nelze jinde nalézt. 

O konkrétním rozsahu velkostatku, vlastnických poměrech apod. zde nebyly nalezeny 

žádné informace [16]. 

Stejně tak ani fond C, který obsahuje listiny justičního charakteru, se nejevil jako 

přínosný. Fond C-17 např. obsahuje pozemkové knihy z let 1441-1897 [16]. Pozemkové 

knihy ve fondu C-17 jsou bez znalosti systematiky tehdejší evidence dnes těžko čitelné, 

avšak mohou se zde nacházet cenné informace. V našem časovém období 

(mezi lety 1811 a 2015) se mohou ve fondu C-17 nalézat užitečné informace, přesto 

nedošlo k jejich využití. Důvodem byla neúplnost podkladů a existence pozemkových 

knih uložených na Katastrálním pracovišti Kroměříž, které obsahují kompletní záznamy 

přibližně od roku 1860. 

4.2 Státní okresní archiv Kroměříž  

Státní okresní archiv Kroměříži se specializuje na archivy obcí jako celku, nikoliv 

na jednotlivé historické vlastnické organizace (zde např. velkostatky). Oficiálně spadá 

pod Moravský zemský archiv v Brně. Velmi užitečné informace se vždy dají získat 

z popisných textů k jednotlivým fondům. Předmluvy k obsahu fondu byly vypracovány 

v rozpětí řady let pracovníky archivu a jsou k dispozici ihned po osobním požádání. 

V jednotlivých archivech obcí se z majetkového hlediska příliš mnoho informací 

nedozvíme. Na některých k. ú. se dochovaly (resp. neztratily) tzv. parcelní protokoly. 

Parcelní protokoly se velmi podobají svým vzhledem rejstříkům parcel, které můžeme 

nalézt na Katastrálním pracovišti Kroměříž, avšak obsahují úplnější informace. 

Protokoly jsou vedeny po parcelních číslech a je zde vždy uvedena výměra a na rozdíl 

od pozemkových knih i vlastník. Problematické je avšak časové zařazení parcelního 

protokolu, které je nejednotné pro celé území. Např. z k. ú. Zborovice byly nalezeny 

http://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Zlinsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Kromeriz/Katastralni-pracoviste-Kromeriz.aspx
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pouze parcelní protokoly z let 1888 a 1909, v k. ú. Zdounky lze vyhledat parcelní 

protokoly z let 1902 a 1941. Přitom se jedná o „sousední“ obce. Využitelnost parcelních 

protokolů jako jedné souvislé časové vrstvy v účelové mapě pro více katastrálních 

území nepřipadá tedy v úvahu. Lze je pouze využít pouze při hrubé orientaci a 

zakomponovat při nejednoznačných údajích z jiných zdrojů. Na druhou stranu nám 

podávají přehledně veškeré informace „v jedné knize“ o vlastnictví v rámci jednoho 

roku a k. ú. Mnozí pracovníci v oboru katastru nemovitostí o existenci tohoto 

dokumentu nevědí. 

4.3 Katastrální úřady 

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) je ústředním orgánem státní správy, 

který je podřízen přímo vládě. ČÚZK řídí celkem, mimo jiné, 14 katastrálních úřadů, 

pod které dále spadá 97 katastrálních pracovišť. Pro práci byla využita data 

z Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov (dále 

jen KP Brno-venkov) a z Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště 

Kroměříž (dále jen KP Kroměříž). 

Moravské zemské desky, ač o tom odborná veřejnost většinově neví, se nachází 

na KP Brno-venkov. Samozřejmě zde bereme v potaz „mladší“ zemské desky, 

dokumenty z 15. století jsou uloženy v MZA v Brně. Po požádání lze pořídit, za drobný 

finanční obnos, výpis ze zemských desek. Zemské desky jsou většinou vedeny podle 

vlastníka pro více katastrálních území. Např. Velkostatek Zborovice, který vlastní 

pozemky v katastrálním území Zborovice a Medlov, nalezneme pod vložkou číslo 68 a 

současně (s desetiletým překrytím v období tzv. První republiky) ve vložce číslo 579. 

Vložka 579 bohužel není v jedné knize sepsána za sebou. Jak přibývaly zápisy, ubývalo 

vyhrazené místo na tuto vložku a odkazuje se např. ze strany 137 na str. 142 apod. Ne 

vždy je avšak uveden jasný odkaz na následující stránku. Může tedy dojít snadno bez 

„prolistování“ celé knihy k vynechání některých poznámek. Postupem věků se měnili 

vlastníci velkostatků a jeden vlastník může mít více vložek v deskách 

(např. jeden vlastník může vlastnit pozemky odděleně vedené ve Zborovicích a 

sousedních Věžkách). 



33 

 

Veliká část užitečných podkladů pochází z KP Kroměříž. Nejdůležitějším 

podkladem jsou pravděpodobně mapy a pozemkové knihy. Mapy stabilního katastru 

byly na téměř všech k. ú. v souřadnicovém systému Sv. Štěpán, v měřítku 1 : 2 880. 

Pouze mapa k. ú. Nětčice je v měřítku 1 : 2 500.  

Roku 1871 vešel v platnost tzv. knihovní zákon, který upravoval zakládání nových 

Pozemkových knih [32]. Byla ustanovena povinnost zanášení veškerých nemovitostí a 

práv a povinností k nim. Od tohoto roku jsou na katastru veřejně přístupné pozemkové 

knihy. Pozemkové knihy jsou vedeny současně se zemskými deskami. V pozemkové 

knize se nemusel vždy vyskytovat jmenovitě majitel nemovitosti, ale zápis mohl 

odkazovat na údaje v zemských deskách. Pozemkové knihy na KP Kroměříž obsahují 

informace o čísle parcely a jméno vlastníka. Jsou vedeny podle k. ú. Pro hrubou 

orientaci jsou užitečné rejstříky osob a parcel ke každému k. ú. Informace uvedené 

v zemských deskách nemusí podávat úplný výpis všech majetků jednoho vlastníka. 

Např. pro velkostatek Zborovice existuje zápis v zemských deskách, který neobsahuje 

informace o rybníku p.č. 680/2 ve Zborovicích, jenž patří do spoluvlastnictví Relichů a 

Friesse (vlastníci Velkostatku Zborovice (viz kapitola 2.2)). Neúplnost v zemských 

deskách vznikla pravděpodobně díky přechodu šlechtického majetku, kompletně 

zapsaného v zemských deskách, do rukou podnikatelů (podnikatelé pozemky 

přikupovali). 

Na celém zájmovém území již proběhla digitalizace katastrálních map. Pouze 

vesnice Cvrčovice má platnou mapu KMD6, ostatní k. ú. mají „kvalitnější“ mapu DKM7 

(rozdíl mezi DKM a KMD je především ve způsobu vyhotovení mapy, konkrétní 

informace lze nalézt např. [6]). Platné katastrální mapy lze nalézt (přes odkaz) na webu 

ČÚZK ve formátu *.vfk8. Na internetu jsou katastrální mapy ve formátu *.vfk vedeny 

buď podle k. ú., nebo podle katastrálních pracovišť. K aktualizaci map dochází 

pravidelně v měsíčním intervalu, prozatím se starší verze souboru z webu neodstraňují. 

Pro práci v prostředí ArcGIS je bez další změn tento formát nepoužitelný, převod 

formátu *.vfk na jiný je uveden v kapitole 5.1. 

                                                 
6 Katastrální mapa digitalizovaná. 
7 Digitální katastrální mapa. 
8 Výměnný formát katastru. 
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4.4 Další zdroje 

V Muzeu Kroměřížska nebyly nalezeny podklady, které by přímo poskytovaly 

informaci o vývoji vlastnictví. Z map, které jsou v muzeu uloženy, příliš informací 

o vlastnících nemovitostí nezískáme. Cenná je v určitém směru literární sbírka 

v odborné Knihovně Muzea Kroměřížska. Přímé informace o stavu vlastnictví z jejich 

jednotlivých titulů ale nezískáme. Můžeme z nich čerpat popis k jednotlivým obcím, 

historické souvislosti, za kterých k majetkovým změnám docházelo apod. 

V literatuře (např. v [21], [44]) se mnohdy objevují informace o vlastnících celého 

panství/velkostatku včetně jeho vývoje. Obtížně se někdy stanovuje rok převodu 

majetku. Například podle [21] držel průmyslník Abrahám Popper velkostatek 

do roku 1885, avšak zápis v zemských deskách se vztahuje k roku 1886. 

V poslední době nelze opomenout ani internet. Na internetových stránkách ČÚZK 

lze s odkazem pro aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí získávat informace 

o parcelách, vlastnících, listech vlastnictví, stavu řízení atd. V aplikaci můžeme také 

nalézt přímo současného vlastníka dané parcely [6]. 
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5 Tvorba souboru tematických map  

Cílem práce Vývoj vlastnictví nemovitostí na Kroměřížsku je zmapovat vlastnické 

celky s výměrou nad 50 ha a zjištěné výsledky prezentovat na souboru tematických 

map. Pro tvorbu práce byl použit program ArcMap. 

ArcMap je produkt firmy Esri. Jedná se o jednu z hlavních aplikací souboru ArcGIS 

for Desktop, která se používá pro kartografické úlohy, včetně analýz. Při řešení 

diplomové práce byla použita verze ArcGIS 10 Desktop. Při převodu formátů byl použit 

geodetický program VKM. 

5.1 Zajištění vhodných podkladů, založení projektu.  

Pro práci se z důvodu velikého objemu dat založilo více ArcMap dokumentů 

(přípona *.mxd). V zásadě se jednalo o skupiny dokumentů pro ořez, spojování, 

georeferencování rastrů, vektorizaci dat a skládání mapy. Založení několika ArcMap 

dokumentů mělo fakticky pouze organizační a úsporný režim, především z důvodů 

výkonnosti osobního počítače. 

U každého projektu byl nastaven souřadnicový systém S-JTSK_ 

_Krovak_East_North9 . 

Na webových stránkách ČÚZK [6] je k dispozici platná (s měsíčním časovým 

zpožděním) katastrální mapa ve formátu *.vfk. Soubor s příponou *.vfk byl převeden 

pomocí geodetického programu VKM do souboru s příponou *.dgn, aby mohlo dojít 

k připojení platné katastrální mapy do prostředí ArcMap. Opět byl u každého souboru 

*.dgn nastaven souřadnicový systém S-JTSK_ Krovak_East_North. 

 

 

 

                                                 
9 ESRI kód 102067, EPSG kód 5514, definice na http://epsg.io/5514 
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5.1.1. Georeferencování indikačních skic 

Indikační skici byly nejstarším (rok 1827) a nejméně přesným mapovým 

podkladem. Jako první však obsahovaly kompletní informaci o vlastnických vztazích, a 

proto muselo dojít k jejich zakomponování do tematické mapy. Práce probíhaly vždy 

odděleně v rámci jednoho k. ú. 

Celkem bylo potřeba v rámci všech k. ú. takto zapracovat 137 mapových listů 

indikačnách skic (bez intravilánu, je veden někdy zvlášť). V Tabulka 5-1 vidíme kolik 

mapových listů indikačních skic náleželo jednotlivým k. ú. 

Tabulka 5-1 Počet georeferencovaných mapových listů indikačních skic  

Katastrální území Mapových listů 

Cvrčovice u Zdounek 15 

Dřínov u Kroměříže 19 

Medlov u Zborovic 11 

Nětčice 15 

Vlčí Doly 6 

Věžky 18 

Zborovice 24 

Zdounky 29 

Georeferencování indikačních skic bylo nakonec složitější než se na první pohled 

zdálo. Data obdržená od Moravského zemského archivu, který spravuje digitální kopie 

indikačních skic, jsou ve formátu *.jpeg s rozlišením 400 dpi. První pokus 

o transformaci jednotlivých mapových listů na katastrální mapu skončil neúspěšně. 

Za téměř 200 let existence tohoto grafického podkladu došlo k tak rozsáhlým změnám 

v krajině, že není možné nalézt dostatečné množství identických bodů či linií se 

současnou digitální mapou. 

Nejprve byly ořezány všechny indikační skici v programu ArcMap. Ořezané 

mapové listy byly ve stejném programu lokálním posunem a otočením napojeny 

na sebe. Měřítková změna byla díky stejnému zobrazení a měřítku podkladů ve většině 
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případů zbytečná. Spojené mapové listy byly exportovány jako jeden souvislý rastr10. 

Datová velikost souvislého rastru je v řádu několika gigabitů.  

Poté se přistoupilo k transformaci rastru na digitální katastrální mapu. Digitální 

katastrální mapa je v S-JTSK, a proto musela být nejprve transformována 

do souřadnicového systému S-JTSK_ Krovak_East_North. Transformace do systému 

S-JTSK_ Krovak_East_North proběhla automaticky v programu ArcMap. 

Střední chyba transformace rastru indikačních skic činila přibližně 3 m. Negativní 

vliv na výslednou přesnost transformace mají především tyto faktory:  

 nepřesnosti vzniklé metodikou tvorby původní mapy,  

 použitá metoda tvorby souvislého rastru spojením několika mapových listů,  

 nedostatek identických bodů zejména v centru mapy (pouze kostely, zámky 

a další staré stavby), 

 body na hranicích k. ú. s kódem kvality 8 (tzn. střední chyba souřadnic bodu 

je 1 m, mezní chyba bodu 2,82 m). 

Postup georeferencování bude ukázán na příkladu k. ú. Cvrčovice u Zdounek. 

Souvislý rastr byl transformován na současnou mapu. Volba identických bodů byla 

velmi obtížná. Na Obr. 5-1 vidíme příklad rozložení identických bodů. Zpravidla se 

jednalo o body na katastrální hranici, které se pravděpodobně příliš neměnily. Červené 

křížky s modrou tečkou uprostřed vyznačují identický bod. Světle modrou barvou je 

nad rastrem vyobrazena digitální katastrální mapa.  

Na Obr. 5-1 si můžeme rovněž všimnout, že jeden souvislý rastr 

pro k. ú. Cvrčovice u Zdounek vznikl spojením 15 mapových listů. 

                                                 
10 Rastr vzniklý pootočením, změnou měřítka a následným napojením několika mapových listů. 
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Obr. 5-1 Přehled identických bodů indikační skici (k. ú. Cvrčovice u Zdounek, 

zmenšeno) 

Na Obr. 5-2 je uveden výsledek transformace v programu ArcMap na celkově 22 

identických bodů k. ú. Cvrčovice u Zdounek. Byla použita affinní transformace kvůli 

změně zobrazení.  
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Obr. 5-2 Transformace indikační skic  k. ú. Cvrčovice u Zdounek 

Složitejší byla například situace v k. ú. Zdounky, kde muselo dojít ke pospojování 

29 mapový listů. Nejhorší a nejméňě kvalitní byla situace pro k. ú. Nětčice. V Nětčicích 

byla vydána po scelení nová katastrální mapa v roce 1917 a současná DKM má základy 

v této mapě. Velmi obtížně se v Nětčicích hledaly identické body mezi indikační skicou 

a DKM. V k. ú. Nětčice se ale nalézaly především obecní pozemky a jen velmi málo 

velkých soukromých majetkových celků, proto neměl tento nedostatek příliš veliký vliv 

na finální tematickou mapu.  

5.1.2. Georeferencování map stabilního katastru 

Mapy stabilního katastru nalezneme na KP Kroměříž. Tyto mapy vznikaly 

průběžnou aktualizací z původního měření ve 20. letech 19. století. Mapy stabilního 

katastru jsou na našem zájmovém území zpravidla v měřítku 1 : 2 880. Výjimku tvoří 

mapa k. ú. Nětčice v měřítku 1 : 2 500.  

Nejprve proběhlo naskenování všech mapových listů v rozlišení 300 DPI. Postup 

georeferencování byl velmi podobný jako v kapitole 5.1.1. Pouze bylo možné 

transformovat jednotlivé mapové listy na platnou digitální katastrální mapu, což velmi 

usnadnilo práci.  
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Celkem bylo potřeba v rámci všech k. ú. takto zapracovat 36 mapových listů 

(mapové listy, na kterých bylo odděleně více částí k.ú jsou započítány pouze jedenkrát). 

Postup georeferencování bude ukázán na příkladu k. ú. Vlčí Doly. Na Obr. 5-3 

vidíme rozložení identických bodů pro jeden mapový list. Stejně jako v případě 

indikačních skic se jedná o body na hranicích k. ú., a nově k nim přibyly některé 

budovy v centru vesnice.  

Při georeferencování map stabilního katastru byly využity také rohy mapových listů, 

které měly souřadnice v S-JTSK. Při transformaci se souřadnice rohů mapových listu 

musely ručně přepsat do transformační tabulky. Souřadnice musely být uvedeny 

se záporným znaménkem, protože byl v programu ArcMap nastaven souřadnicový 

systém S-JTSK_ Krovak_East_North. 

Obr. 5-3 Přehled identických bodů mapového listu mapy stabilního katastru (k. ú. Vlčí 

Doly, zmenšeno) 
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Na Obr. 5-4 vidíme část protokolu z transformace mapového listu z k. ú. Vlčí Doly. 

Střední chyba transformace byla výrazně lepší než u indikačních skic, vždy se jednalo 

o střední chybu menší než 1 m.  

5.2 Tvorba vrstev tematických map 

Tvorba jednotlivých vrstev probíhala v programu ArcMap. Pro jednoduchost jsou 

vedeny odděleně jednotlivá k. ú., jednotliví vlastníci i jednotlivá časová období. 

Při tvorbě map docházelo k zakládání nových Shapefile souborů, které se v programu 

ArcMap zobrazují jako jednotlivé vrstvy (Layer). 

Při vektorizaci byl brán ohled na nízkou přesnost vytvořeného rastrového podkladu. 

Např. při řešení liniových prvků, resp. obrysových čar kartografických areálů 

se skopírovaly linie ze současné přesnější mapy pokud se od sebe identické linie, 

resp. hranice, polohově na obou mapových podkladech příliš nelišily (odchylky 

v poloze se pohybovyly v řádu dosažené chyby transformace). U map stabilního 

katastru se aplikoval předpoklad, že současné platné katastrální hranice mohly 

vzniknout digitalizací na KP Kroměříž z této mapy (viz Návod na obnovu katastrálního 

operátu a převod, dostupné na [6]). 

Obr. 5-4 Transformace map stabilního katastru k. ú. Vlčí Doly  
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Nejprve bylo založeno několik Shapefile11souborů. Pro všechny nové soubory byl 

nastaven souřadnicový systém S-JTSK_Krovak_East_North. Feature Type12 byl u všech 

souborů z topologického hlediska zvolen jako Polygon (uzavřený mnohoúhelník). 

Po založení Shapefile se přikročilo k vektorizaci mapy. Postup byl obdobný 

pro indikační skici i pro mapy stabilního katastru. U indikačních skic je vlastník přímo 

uveden v mapě, a proto se vektorizovaly přímo hranice z rastru. U map stabilního 

katastru musely být nejprve identifikovány parcely v zemských deskách, a teprve potom 

vektorizovány. Mnoho sousedních parcel mělo stejného vlastníka, proto se 

vektorizovaly i hranice skupin parcel.  

U indikačních skic se v atributové tabulce Shapefile souboru založil sloupec 

„Majitel“, ve kterém byl uveden majitel identifikovaný na indikační skice. Na závěr se 

založil i sloupec „Výměra“, ve kterém byla pomocí programu ArcMap automaticky 

vypočtena výměra pozemku. 

V případě map stabilního katastru se do atributové tabulky Shapefile souboru 

založily sloupce „Parcel_č“, „Poznámka“, „Rok_změny“, „Majitel“ a „Výměra“. 

V sloupci Parcel_č se identifikovaly parcelní čísla nebo skupiny parcelních čísel, 

na kterých polygon leží. Do sloupce Poznámka se zapisovala čísla záznamu v zemských 

deskách, při kterých došlo ke změně vlastnických vztahů. Do sloupce Rok_změny 

potom rok, ke kterému se odpis parcely ze zemské desky vztahuje. Ve většině případů 

se jednalo o odpisy v období první pozemkové reformy, mezi lety 1920 a 1931. 

Mnohdy došlo k menším odpisům i po roce 1945, protože se mnoho zemských desek 

rovnou rušilo.  

Obdobně se přistupovalo k datům získaným z pozemkových knih. V případě dat 

z pozemkových knih se založil navíc ještě sloupec „Připsáno“, ve kterém byl uveden 

rok (pokud byl znám), ve kterém došlo k připsání nemovitosti. U dat ze zemských desek 

se tento sloupec nezakládal, jelikož byly téměř všechny nemovitosti zapsané 

pravděpodobně již před rokem 1811. 

                                                 
11 Datový formát pro ukládání vektorových dat od firmy Esri. 
12 Geometrický typ. 
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Pro vektorizaci jiných majetkových celků, než celků v rukou velkostatkářů, se již 

sloupce s majitelem, poznámkou nebo rokem změny neuváděly. O jaké vlastnictví 

se jednalo, je uvedeno v názvu souboru a v legendě (prakticky se jednalo o obecní 

majetky a výjimečně drobné církevní majetky). Založil se pouze sloupec „Výměra“ 

pro statistické účely. 

 

Obr. 5-5 Tvorba vektorové vrstvy na příkladu k. ú. Zborovice (výřez, změnšeno)  

Postup vektorizace uvedeme na příkladu parcely č. 126113 k. ú. Zborovice. Na Obr. 

5-5 vidíme výřez mapy stabilního katastru již transformovaného do systému 

S-JTSK_Krovak_East_North, nad kterým je červeně vyobrazena DKM (transformovaná 

do stejného souřadnicového systému). Vektorizovaná parcela č. 1261 je znázorněna 

modře. Na Obr. 5-5 si lze všimnout, že hranice parcel mapy stabilního katastru se 

nekryjí přesně s hranicemi parcel DKM. Největší odchylka na této parcele mezi 

lomovými body (resp. liniemi) je 2,05 m, proto došlo k převzetí přímo hranice DKM. 

Převzetí hranic DKM bylo možné přibližně v 50 % všech případů, protože se 

vektorizovaly mnohdy skupiny parcel.  

Na Obr. 5-5 si můžeme rovněž všimnout, že parcela nebyla od vzniku mapy 

doposud podlomena. Nepodlomené parcely byly spíše výjimkou při tvorbě práce 

a jejich vývoj byl nejjednodušším případem převodu vlastnictví. Přibližně 80 % 

zemědělských parcel bylo při odpisu podlomeno a ne vždy celé díly původní parcely 

                                                 
13 Parcela katastru nemovitostí č. 2125 
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přešly na nové majitele ve stejný rok. Ne vždy se navíc, bohužel, podařilo nalézt 

všechny díly parcel, což značně komplikovalo a prodlužovalo práci. 

Na Obr. 5-6 vidíme příklad vyplněných atributů u parcely č. 1261 k. ú. Zborovice. 

Jelikož se jedná o parcelu zapsanou v zemských deskách, není uveden atribut s datem 

připsání parcely do seznamu (parcela byla připsána pravděpodobně již desítky let před 

zájmovým obdobím). V kolonce Poznámka je uvedeno, ve kterém záznamu k zemské 

desce č. 68 – Zborovice došlo k odepsání parcely ze seznamu. Jelikož se jedná 

o zápis č. 65, odpis je vztažen k roku 1930 a v textu k odpisu (zápisu) se objevuje 

poznámka odebrání na základě rozhodnutí pozemkového úřadu, byla tato parcela 

zabrána první pozemkovou reformou. Hodnota Výměra_1 parcely byla vypočtena přímo 

v programu ArcMap a je uvedena v m2. 

 

Obr. 5-6 Vyplnění atributů při tvorbě vrstev tématické mapy  na příkladu parcely 

č. 1261 k. ú.Zborovice 

Data pro současnost byla převzata z aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí 

(viz [6]). V aplikaci byly nejprve odhadem identifikovány parcely větší než 5 ha 

a následně u nich byl zjištěn list vlastnictví. Pokud se na listu vlastnictví vyskytovalo 

větší množství parcel s celkovou výměrou alespoň 30 až 50 ha, došlo k jejich 

identifikaci v prostředí ArcMap na podkladě platné katastrální mapy a vytvoření nové 
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vrstvy pro tohoto vlastníka. Do atributové tabulky se založily navíc sloupce s názvem 

„Vlasník“ a „Číslo_LV“, díky kterým lze jednoduše dohledat na internetu majitele 

nemovitostí včetně adresy. 

Důležité bylo následné kontrolní ořezání všech vrstev na hranice zájmové území 

(přesahy mezi jednotlivými katastrálními územími ve vnitřním prostoru zájmové 

lokality se ponechaly). Pro přesahy mimo zájmovou lokalitu se vytvořily speciální 

Shapefile soubory, aby mohly být použity při statistických šetřeních, viz kapitola 6. 

5.3 Tvorba tematických map 

Po vytvoření vrstev s kompletním obsahem vytvořeným z indikačních 

skic, zemských desek, pozemkových knih a aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí 

mohlo dojít k tvorbě tematických map. Pro export tematické mapy z oblasti zájmové 

lokality (8 k. ú.) bylo zvoleno měřítko 1 : 35 000. Pro zobrazení celého okresu 

Kroměříž (131 k. ú.) bylo použito měřítko 1 : 150 000. 

Prvním výsledkem se staly tematické mapy s obecnými názvy „Vlastnictví 

nemovitostí k roku XXXX“, „Změny mezi lety XXXX a YYYY“ a „Velké majetkové 

celky v okrese Kroměříž k roku XXXX“. Tematické mapy znázorňují rozsah panství 

nebo jiných velkých vlastnických celků k danému roku. Při tvorbě všech tematických 

map se nerozlišovaly pozemky státní, obecní a krajské. 

5.3.1. Tvorba map Vlastnictví nemovitostí k danému roku 

Mapa s názvem „Vlastnictví nemovitostí k roku 1827“ vznikla na základě dat 

z indikačních skic. V zájmové lokalitě bylo zmapováno 5 soukromých velkých 

vlastníků. Došlo také k vyznačení církevních a obecních majetků. Indikační skici 

obsahují německý popis, proto muselo dojít k „počeštění“ nebo překladu názvů. 

V některých případech byla některé písmena nečitelná, a proto byla zkontrolována 

s [21]. V legendě k mapě se vyskytuje vždy jméno vlastníka nebo subjektu, protože 

zpravidla vlastnila pozemky pouze jedna osoba. 
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Mapa s názvem „Vlastnictví nemovitostí k roku 1850“ vznikla na základě dat 

ze zemských desek. Mapa je téměř totožná s mapou k roku 1827, protože se zde 

nevyznačují informace zjištěné z pozemkových knih (rozdíly ve výměře jsou uvedeny 

v Tabulka 6-4). V legendě k mapě se opět vyskytuje jméno vlastníka. 

Mapy s názvem „Vlastnictví nemovitostí k roku 1918“ (resp. 1938) vznikly 

na základě dat z pozemkových knih, zemských desek a map stabilního katastru. 

V legendě se již neuváděl vlastník nemovitostí, protože počet majitelů jednoho 

velkostatku vzrostl (např. Velkostatek Zborovice v roce 1918 měl již 6 spolumajitelů). 

Jména spolumajitelů jsou uvedena v kapitole 2 a v atributové tabulce. 

Mapa s názvem „Vlastnictví nemovitostí k roku 2015“ vznikla identifikací 

v aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí. V legendě se uváděl název fyzické nebo 

právnické osoby podle listu vlastnictví. Pokud měl vlastník pozemky společně s někým 

jiným, došlo k vyšrafování jednoho pozemku a spoluvlastnický podíl se zapsal 

do atributové tabulky.  

5.3.2. Tvorba map Změn mezi danými lety 

Dalším výstupem se staly změnové mapy. Prostředí ArcMap obsahuje nástroje 

pro tvorbu průniků, rozdílů, součtů atd. jednotlivých Shapefile souborů. Mohlo tak dojít 

k exportu změnových tematických map.  

Mapa s názvem „Změny mezi lety 1827 a 1918“ vznikla odečtem velkých majetků 

původních panství získaných z indikačních skic od majetků velkostatků po první 

světové válce zjištěných ze zemských desek a pozemkových knih. V tomto téměř 

stoletém období nedošlo k žádným velkým odpisům majetků, majetky panství se spíše 

zvětšovaly. Rozdíly vznikaly na základě nepřesnosti vektorizace a hlavně novým 

zápisem pozemků z pozemkových knih. Nejprve došlo ke sloučení všech souborů *.shp 

z let 1918 a 1827 pomocí funkce „Union“. Soubory s názvem „1918.shp“ a „1827.shp“ 

byly následně kontrolně ořezány funkcí „Clip“ na hranice zájmové lokality. Po ořezání 

došlo k vytvoření dvou rozdílových souborů odečtením souborů „1918.shp“-„1827.shp“ 

a „1827.shp“-„1918.shp“ pomocí funkce „Erase“. Výsledné soubory nesou název 

„Odepsané pozemky.shp“ a „Připsané pozemky.shp“. Drobné polygony s nulovou 
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výměrou při přesností na m2 byly poté odstraněny pomocí výběru prvků dle atributů. 

Nakonec byla zvolena vhodná klasifikace připsaných a odepsaných pozemků 

podle jednotlivých panství. 

Druhá změnová mapa s názvem „Změny mezi lety 1918 a 1938“ vznikla srovnáním 

situace mezi lety 1918 a 1938. Při tvorbě těchto rozdílů nebyla nijak měněna nebo 

kopírována surová data, protože nebylo potřeba vytvářet nové soubory. Přistoupilo se 

pouze k vhodné klasifikaci pomocí funkce „Categories - Unique values, many fields“. 

V této mapě se zobrazil plný rozsah první pozemkové reformy, kdy docházelo 

k největším majetkovým přesunům. 

5.3.3. Tvorba map okresu Kroměříž 

Tematická mapa s názvem „Velké majetkové celky v okrese Kroměříž 

k letům 1826 - 1830“ přehledně zobrazuje všechny velké majetkové celky v okrese 

Kroměříž k danému období. Mapa vznikla na podkladě dat databáze ArcČR 500 a 

indikačních skic. V internetové aplikaci MZA indikační skici [16] bylo prohlédnuto 

13 k. ú. v okrese Kroměříž. V každém k. ú. se na jednotlivých mapových listech 

prohlížely všechny velké parcely a identifikoval se jejich vlastník. Vlastník se poté 

zapsal do atributové tabulky do sloupce „Majitel_1“ k jednotlivým k. ú. Pokud se 

v jednom k. ú. vyskytovalo více velkých vlastníků, zapsali se do nového sloupce 

s názvem „Majitel_2“ a v mapě se vyznačili šrafou (obdobně sloupec „Majitel_3“ atd.). 

Tato přehledka okresu Kroměříž znázorňuje pouze velké parcely. Menší parcely 

(cca do 5 ha) nebylo možné z ekonomických a časových důvodů vždy identifikovat, a 

proto se mohou lišit údaje na mapě s údaji v literatuře (v literatuře se zpravidla popisují 

historické hranice panství zahrnující mnohdy i desítky k. ú., přestože vlastník již 

v daném k. ú. v roce 1827 vlastnil pouze drobné a nevýznamné nemovitosti). 

Odhadujeme, že takto muselo být osobně prohlédnuto více než 2 000 mapových listů 

indikačních skic. V názvu této mapy se objevuje rozmezí několika let, protože indikační 

skici v celém okresu Kroměříž samozřejmě nemohly vzniknout během jednoho roku. 

Mapa s názvem „Velké majetkové celky v okrese Kroměříž k roku 1928“ vznikla 

na podkladě dat databáze ArcČR 500 a [31]. V [31] jsou uvedeny všechny velkostatky 

včetně jednotlivých k. ú. v Čechách a na Moravě, kterých se dotkla pozemková reforma. 
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Uplatňujeme předpoklad, že pozemková reforma se dotkla všech velkostatků ve všech 

jejich k. ú. Mapa má podobný obsah a legendu jako přehledka z let 1826-1830, 

nerozlišuje ale omezení velikosti parcel v daném k. ú. jako v případě mapy 

z indikačních skic (jsou započítány i k. ú. s parcelami do 5 ha). 

5.4 Export map 

Všechny práce pro finální tvorbu mapy proběhly v prostředí ArcMap při přepnutí 

pohledu do „Layout view“. Nejprve byl nastaven rozměr papíru na formát A3. Poté bylo 

automaticky vloženo číselné a grafické měřítko, u kterých bylo pouze nutné změnit 

anglické názvy jednotek. 

Do přehledek (mapy s názvem „Velké majetkové celky v okrese Kroměříž 

k roku XXXX“) byla formou vřezek vložena orientační mapka celé ČR. Při tvorbě 

vřezek bylo nutné nejprve vytvořit nový Data Frame 14. Do nového Data Frame byla 

vložena mapa ČR s hranicemi krajů v měřítku 1 : 6 000 000 z podkladů dat 

ArcČR® 500. Pomocí poloautomatické funkce v nastavení Data Frame byl geometricky 

přesně vyznačen okres Kroměříž červeným rámečkem ve vřezce. 

U změnových map a map vlastnictví k danému roku došlo k vytvoření vřezek 

okresu Kroměříž. Postup tvorby vřezek byl obdobný jako u přehledek. Došlo 

k vyznačení celého okresu Kroměříž v měřítku 1: 750 000, ve kterém byla červeně 

vyznačena jednotlivá k. ú. zájmové lokality. 

V Layer Properities (nastavení jednotlivých vrstev) lze pod záložkou Symbology 

(symbologie) klasifikovat prvky podle daných kritérií. V prvním kroku proběhlo 

roztřídění na základě sloupců panství, velkostatek nebo majitel podle typu tematické 

mapy.  

Bylo-li potřeba zobrazit na jednom objektu více informací (např. pokud se v jednom 

k. ú. vyskytovaly dva velké vlastnické celky), došlo k duplikování vrstvy (Layer) a 

k nové klasifikaci podle následujícího sloupce s majitelem. Při druhé klasifikaci bylo 

                                                 
14 Datový rámec 
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přebráno barevné schéma z první klasifikace (funkce Import Symbology) a poté byla 

změněna výplň na typ šrafy (viz k. ú. Medlov u Zborovic na Obr. 5-7). 

 

Obr. 5-7 Zájmová lokalita na přehledce okresu k indikační skice (výřež, zvětšeno)  

Na Obr. 5-7 je výřez zájmové lokality z přehledky okresu Kroměříže 

k letům 1826 - 1830. Na Obr. 5-7 je k. ú. Medlov u Zborovic překryto barvami z panství 

Zborovice, Dřínov, Morkovice a Mořice. Význam jednotlivých vrstev a jméno majitele 

je potom uvedeno v atributové tabulce. 

Pomocí funkce Labels v Layer Properities došlo k automatickému generování 

popisků geometrických prvků. Zpravidla byl zvolen pro generování popisků sloupec 

obsahující název k. ú. Program ArcMap neumožňuje ruční přesouvání jednotlivých 

popisků, které se překrývají. Muselo proto těsně před fnálním exportem dojít 

k převedení popisků na jednotlivé objekty (Convert Labels to Annotation…), čímž 

došlo k rozvázání vztahu mezi daty uvedenými v atributové tabulce a v mapové ploše.  
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Poté došlo u všech map k poloautomatické tvorbě legendy. Pomocí jednoduchého 

průvodce byla vytvořena legenda s požadovaným obsahem. Nakonec došlo k vložení 

severky, názvu mapy a dalších popisků.  

Surová neupravená a částečně ořezaná data ze zemských desek jsou přiložena 

v Příloha 5 na DVD a mohou sloužit pro detailnější analýzy. Spolu s daty byl vložen 

do přílohy odkaz pro stažení volně šiřitelného programu QGIS pro prohlížení dat a 

novou klasifikaci. 
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6 Základní statistické údaje 

Jedním z výstupů byly i základní statistické údaje. Základní statistické údaje nejsou 

požadovaným výsledkem této práce, avšak podávají nám informace o velikosti 

velkostatků a informace o kvalitě tematických map. Součty výměr podle k. ú. a panství 

budou prezentovány na obdobích, ke kterým se vztahují tematické mapy 

(1827, 1850, 1918 a 1938). Ověřením grafických výstupů s vybranou literaturou vyšly 

zajímavé výsledky. V následující kapitole budou porovnávány hodnoty celkových 

výměr pouze s [29], [13] a [30]. Díky práci v prostředí ArcMap a umístění dat na DVD 

(data ze zemských desek) si může čtenář zkontrolovat sám hodnoty, např. s [42], [14], 

[43], [44], [40] a [31]. Za zmínku stojí avšak fakt neověřitelnosti údajů uvedených 

v literatuře. V některé literatuře se objevují překlepy nebo převzetí výměr z jiných 

zdrojů bez udání původu dat. 

Díky Feature Type = polygon se přímo vypočítala výměra jednotlivých polygonů 

v prostředí ArcMap pomocí funkce „Calculate geometry“. Atributová tabulka obsahuje 

funkci „Statistics“, a tak mohlo díky tomu dojít k přímému odečtu celkové výměry 

jednoho vlastníka v konkrétním období a na daném k. ú.  

Pokud hovoříme o kvalitě zjištěných výměr k roku 1827 (zjištěno kompletně pouze 

z indikačních skic), nemůžeme rozhodně hovořit o přesnosti lepší než 1 ha. Nepřesnosti 

vlivem transformace a přesnosti původního podkladu jsou vysvětleny v kapitole 5.1.1. 

Literatura z tohoto období není k dispozici, proto nelze výměry z indikačních skic 

porovnávat. Pro hrubé ověření se porovnají s informacemi ze zemských desek.  

Výměry zjištěné ze zemských desek a pozemkových knih jsou zcela jistě přesnější 

než z indikačních skic, avšak i zde přesnost u zjištěných údajů odhadujeme na větší 

1 ha. Bohužel se, díky ne vždy dostatečné kvalitě podkladů, nepodařilo nalézt všechny 

parcely zapsané v zemských deskách nebo pozemkové knize. 

Téměř všechna dostupná literatura nezapočítává pozemky uvedené v pozemkové 

knize, pouze pozemky ze zemských desek. Rozdíl mezi stavem v pozemkové knize a 

v zemských deskách dosahuje v určitém období např. v k. ú. Zborovice i více než 60 ha. 

Pozemky zapsané v pozemkové knize jsou totiž vázány k vlastníkovi, avšak v zemských 
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deskách mohou být vázány k danému panství. V tabulkách proto bude uváděna výměra 

zjištěná z pozemkových knih v novém sloupci. 

Porovnávání výměry panství resp. velkostatku zjištěného při zpracovávání 

diplomové práce s údaji z literatury komplikují další dvě skutečnosti, které někdy 

znemožňují nebo degradují výsledky zjištěných rozdílů.  

Prvním omezením se stala skutečnost, že ne vždy bylo jedno panství evidováno jako 

samostatná zemědělská usedlost. Například v [30] jsou uvedeny samostatně celkové 

výměry pro Velkostatek Dřínov, ale v [13] a [29] jsou uvedeny pro Velkostatek 

Dřínov-Vrchoslavice. Vrchoslavice 15  leží mimo zájmovou lokalitu, asi 4 km 

severozápadně od Dřínova. Je třeba tedy přistupovat ke každému velkostatku 

v literatuře individuálně v individuálním časovém okamžiku. 

Druhé omezení vyplývá z průběhu hranic zájmové lokality. Zájmovou lokalitu tvoří 

8 k. ú., která jsou ohraničena současnými katastrálními hranicemi. Je samozřejmé, 

že v průběhu vývoje docházelo ke změnám hranic k. ú. Změna katastrálních hranic 

v průběhu vývoje se týká všech k. ú. zájmové lokality. Přehledně je tento nedostatek 

zobrazen na příkladu k. ú. Medlov u Zborovic na Obr. 6-1. 

Na Obr. 6-1 je zobrazeno k. ú. Medlov u Zborovic. Zeleně vybarvené části jsou 

majetkem jednoho vlastníka (konkrétně Abraham Popper). Na Obr. 6-1 jsou vyznačeny 

změny hranice k. ú. mezi mapou stabilního katastru a dnešní digitální katastrální mapou. 

Nejjednodušší je situace, pokud byly majetky dříve i dnes uvnitř k. ú. bez ohledu 

na rozdíl dnešních a dřívějších hranic. Dále je třeba rozlišovat, zda jsou pozemky 

v rámci zájmové lokality nebo mimo ni. V rámci zájmové lokality mělo panství 

Zborovice pozemky v původním k. ú. Zborovice v dnešním k. ú. Medlov u Zborovic, 

které patří do zájmové lokality. Avšak část pozemků v původním k. ú. Medlov náleží 

dnes do k. ú. Slížany, a proto je třeba s těmito pozemky počítat přestože nejsou 

vyznačeny v tematických mapách. Obdobné situace se vyskytují na všech 

panstvích/velkostatcích v zájmové lokalitě. 

                                                 
15 Olomoucký kraj, okres Prostějov 
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Obr. 6-1 Schéma změny hranic k. ú. Medlov z Zborovic 

V následujícím textu budou porovnávány údaje o výměře panství v katastrálních 

hranicích odpovídajících době vydání porovnávané literatury. Při výpočtech 

procentuálního zastoupení velkých majetků k celé zájmové lokalitě budeme uvažovat 

pouze pozemky uvnitř zájmové lokality. Tabulky s konkrétním rozložením majetků 

v původních a současných katastrálních hranicích jsou uvedeny v příloze 1 až 4.  
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6.1 Období vedení stabilního katastru  

V tomto období hovoříme o panstvích Zdounky, Dřínov, Zborovice a Věžky. 

Panství Zborovice a Věžky jsou vedena odděleně, přestože mají v našem zájmovém 

období prakticky stejné spolumajitele (viz kapitola 2). Do panství Zborovice zařadíme 

pozemky ve Zborovicích, v Nětčicích a v Medlově, do panství Věžky pozemky z Věžek 

a Vlčích Dolů, do panství Zdounky ze Zdounek a Cvrčovic. 

Prvním údaj o výměře zjištěný na základě této práce pochází z dat vektorizovaných 

na indikačních skicách. Všechny indikační skici v zájmové lokalitě pochází 

z roku 1827. V této době se ještě nevyskytuje pojem velkostatek, hovoříme spíše 

o panstvích.  

Výměry jsou v Tabulka 6-1 rozděleny do 2 sloupců. V prvním sloupci Tabulka 6-1 

jsou uvedeny výměry v rámci současných katastrálních hranic a v druhém sloupci 

za těmito hranicemi. Podrobnější výpis podle jednotlivých k. ú. je uveden v Příloze 1, 

Tabulka 1. 

Tabulka 6-1 Výměra panství Dřínov,Věžky,Zborovice a Věžky k roku 1827 

po jednotlivých k. ú. 

Katastrální území Panství 
Výměra (současné 

k. ú.) 
Výměra (jiné k. ú.) Celkem 

Dřínov u 

Kroměříže Dřínov 304,332 21,8895 326,2215 

Medlov u Zborovic Dřínov 28,5188 0 28,5188 

Medlov u Zborovic Morkovice 2,7597 6,3178 9,0775 

Medlov u Zborovic Mořice 9,8744 0,3004 10,1748 

Věžky Věžky 544,2606 0 544,2606 

Vlčí Doly Věžky 26,0461 0 26,0461 

Medlov u Zborovic Zborovice 4,5152 2,1905 6,7057 

Nětčice Zborovice 2,6236 0 2,6236 

Zborovice Zborovice 413,1582 16,3786 429,5368 

Cvrčovice Zdounky 249,0974 4,3661 253,4635 

Zdounky Zdounky 469,3701 25,7736 495,1437 

Celkem       2 131,7726 

V následujícím textu bude uveden pouze výpis výměry seskupený podle panství, 

detailní výpisy jsou uvedeny v přílohách. 
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Tabulka 6-2 seskupuje k. ú. pod jednotlivá zájmová panství16. V Tabulka 6-2 jsou 

uvedeni vlastníci, v sloupci Výměra je potom uvedeno, kolik by vlastnili uvnitř zájmové 

lokality a v sloupci Procenta je v procentech uveden podíl k celé zájmové lokalitě. 

V Příloze 1, Tabulka 2, je uvedeno, jak velký díl v obci vlastnila tato šlechta 

v procentech po jednotlivých k. ú.  

Tabulka 6-2 Srovnání jednotlivých panství  pro zájmovou lokalitu k roku 1827 

Panství Výměra Vlastník Procenta 

Dřínov 346,1565 Josef Desfours-Walderode 7,5 

Věžky 570,3067 František z Weissenburka 12,4 

Zborovice 436,6756 Marie Eufrosina z Weissenburka 9,5 

Zdounky 722,8336 Eduard hrabě z Lamberka 15,7 

V rámci zájmové lokality tedy k roku 1827 vlastnili Weissenburkové 1007,0 ha, 

Lamberk 722,8 ha a Walderode 346,2 ha. Dnes by tato plocha činíla 45,2 % výměry 

zájmové lokality. Mimo to měli v k. ú. Medlov i menší pozemky Ferdinand d´Este, 

pán Mořic a Airoli z Morkovic. 

Dalším sledovaným obdobím je polovina 19. století. Přesný rok, ke kterému by se 

hodnota ze zemských desek vztahovala, se bohužel nepodařilo dohledat, jelikož byl 

umožněn pouze přístup do „mladších“ zemských desek, které jsou umístěny 

na KP Brno-venkov. Není zde veden rok vzniku těchto „mladších“ zemských desek. 

Polovinu 19. století odhadujeme díky prvním zápisům o změnách, např. v zemské desce 

č. 68 - Zborovice je první zápis k roku 1852, ale např. zemská deska č. 52 - Dřínov má 

první zápis k roku 1873.  

Tabulka 6-3 zobrazuje rozložení výměr v rámci zájmové lokality pro jednotlivá 

panství k roku 1850. V Příloze 2, Tabulka 1 jsou potom uvedeny výměry panství 

k polovině 19. století a v Tabulka 2 této přílohy poté procentuální vyjádření podle k. ú. 

Hodnoty v Tabulka 6-3 byly zjištěny pomocí zemských desek identifikací a vektorizací 

na mapě stabilního katastru.  

                                                 
16 Panství s výměrou v zájmové lokalitě alespoň 50 ha.  
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Tabulka 6-3 Srovnání jednotlivých panství  pro zájmovou lokalitu k roku 1850 

Panství Výměra Vlastník Procenta 

Dřínov 348,3755 František Desfours-Walderode 7,6 

Věžky 566,2136 Josef Achill z Weissenburka 12,3 

Zborovice 429,8819 Abraham Popper 9,4 

Zdounky 742,2361 Leopolda hraběnka z Lamberka 16,2 

Od poloviny 19. století se objevuje trend stále častějších drobných převodů majetků 

související s rozvojem počtu obyvatel, a také se zvýšením podnikatelského/továrního 

sektoru. Např. Abraham Popper, který roku 1851 koupil Velkostatek Zborovice, 

přikupoval i další pozemky nejen v Zborovicích, ale i v Troubkách, Nětčicích a 

Medlově. Nově koupené pozemky již nejsou zapsané v zemských deskách, ale pouze 

v pozemkové knize. Navíc měl Popper i jinou půdu od jiných šlechticů v pronájmu. 

V dostupné literatuře nebyla nalezena žádná sumarizační zmínka o celkové výměře 

panství k roku 1827, proto tento údaj nelze kontrolovat s literaturou. Pro hrubé ověření 

správnosti srovnáme výsledek z indikačních skic s výměrou, která pochází z vektorizace 

map stabilního katastru a identifikace parcel v zemských deskách. Předpokládáme, 

že k větším přesunům mezi lety 1827 až po přibližně rok 1850 nedošlo. 

Jelikož mohlo dojít ke změnám katastrálních hranic mezi indikační skicou a mapou 

stabilního katastru, můžeme si dovolit srovnávat pouze výměry panství uvnitř 

současných katastrálních hranic.  

V Tabulka 6-4 jsou uvedeny rozdíly mezi výměrou panství po jednotlivých k. ú. 

zjištěných na indikační skice a určených identifikací parcely v zemských deskách. 

Rozdíl je způsoben především nepřesností těchto dat a v menší míře i drobnými přesuny 

majetků během 20 až 30 let. K rozdílu mohlo dojít také vlivem neúplné identifikace 

všech parcel v některých k. ú., např. v zemské desce č. 7 – Věžky se nepodařilo nalézt 

5 parcel z přibližně 160 parcel17. 

 

 

                                                 
17 Pouze parcely bez podlomení, podlomených parcel více než 300. 
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Tabulka 6-4 Rozdíl mezi výměrou z indikačních skic a zemských desek  

Katastrální území Panství 
Celkem indikační 

skici 
Celkem zemské desky Rozdíl 

Dřínov u Kroměříže Dřínov 304,332 308,3514 -4,0194 

Medlov u Zborovic Dřínov 28,5188 28,9309 -0,4121 

Medlov u Zborovic Morkovice 2,7597 2,7613 -0,0016 

Věžky Věžky 544,2606 538,7602 5,5004 

Vlčí Doly Věžky 26,0461 26,9327 -0,8866 

Medlov u Zborovic Zborovice 4,5152 4,5618 -0,0466 

Nětčice Zborovice 2,6236 1,5099 1,1137 

Zborovice Zborovice 413,1582 407,5288 5,6294 

Cvrčovice Zdounky 249,0974 256,4259 -7,3285 

Zdounky Zdounky 469,3701 483,1402 -13,7701 

Celkem 
   

-0,4513 

První sumarizační zmínka v dostupné literatuře je až [29] z roku 1885. 

V Tabulka 6-5 je vyobrazen rozdíl mezi zmapovanou výměrou a hodnotou uvedenou 

v [29]. Bohužel se v [29] vyskytují uvnitř zájmové lokality pouze celá panství Věžky a 

Zborovice, panství Dřínov je spojeno s Vrchoslavicemi a Zdounky mají pozemky 

za hranicí zájmové lokality (nezměřeno v Divokách a Soběsukách). Změřené hodnoty 

jsou výsledkem dat pouze ze zemských desek (započítáním dat z pozemkových knih by 

došlo k hrubým nesrovnalostem). 

Tabulka 6-5 Rozdíl mezi zmapovanou výměrou  a výměrou uvedenou v [29] 

v roce 1885 

Panství Výměra v [29] Změřeno Rozdíl 

Věžky 568,60 565,6929 2,90 

Zborovice 442,70 432,2214 10,48 

Zdounky 1114,20 - - 

Dřínov a Vrchoslavice 420,72 - - 

 

 

 

 

 



58 

 

6.2 Pozemkový katastr a první pozemková reforma 

Po první světové válce se rozjíždí projekt první pozemkové reformy. V tomto 

období již budeme hovořit o velkostatcích, nikoliv panstvích. Rovněž bylo k dispozici 

mnohem více literatury s uvedenými výměrami velkostatků, se kterými lze porovnávat 

změřené hodnoty. V tomto časovém období budeme analyzovat i změny mezi léty 1918 

a 1938, prakticky tedy dobu existence tzv. První republiky, a vliv první pozemkové 

reformy. V následujícím textu budou uvedeny pouze zkrácené tabulky o výměrách 

velkostatků, podrobnější přehled je uveden v Přílohách 3 a 4.  

Rozdíl mezi stavem zapsaným v zemských deskách k roku 1918 a stavem 

k polovině 19. je téměř bezvýznamný. V tomto období došlo pouze k odepsání několika 

málo parcel a nebudeme se proto tímto rozdílem v práci zabývat.  

Tabulka 6-6 zobrazuje rozložení výměry pro jednotlivé velkostatky k roku 1918, 

Tabulka 6-7 zobrazuje stav k roku 1938. V Příloha 2 a Příloha 3, Tabulka 1 jsou 

uvedeny jednotlivé výměry pro roky 1918 a 1938 podle k. ú. V Tabulka 2 těchto příloh 

jsou potom uvedeny procentuální vyjádření po jednotlivých k. ú. 

Tabulka 6-6 Srovnání jednotlivých velkostatků pro zájmovou lokalitu k roku 1918 

Velkostatek Výměra Vlastník Procenta 

Dřínov 348,2503 Artur Desfours-Walderode 7,6 

Věžky 566,1902 Heinrich Friess; Kurt, Teodor a Hans Redlich 12,3 

Zborovice 428,3578 
Heinrich Friess; Anton, Victor, Teodor, Kurt a Hans 

Redlich 
9,3 

Zdounky 736,8433 Karolína Strachwitz 16,1 

Tabulka 6-7 Srovnání jednotlivých velkostatků  pro zájmovou lokalitu k roku 1938 

Velkostatek Výměra Vlastník Procenta 

Dřínov 205,4779 Artur Desfours-Walderode 4,5 

Věžky 359,5624 Hanuš Friess; Felisse, Ottona, Kurt a Hans Redlich 7,8 

Zborovice 313,8022 
Hanuš Friess; Victor, Anton, Felisse, Ottona, Kurt a 

Hans Redlich 
6,8 

Zdounky 626,9167 Karolína Strachwitz 13,7 

Přibližně v letech 1921-1924 se objevuje ve všech zemských deskách i 

v pozemkových knihách velkých vlastníků poznámka: „Dle zákonu ze dne 16. dubna 
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1919 č. 215 sb. z. a u. poznamenává se, že nemovitosti zde zapsané zabrány jsou 

státem“ [9]. S postupem času se u pozemků poznámka vymazuje (okolo let 1930-1931) 

a majetek je buď odňat ze záboru, nebo přímo přepsán do jiné vložky pozemkové knihy. 

Tabulka 6-8 zobrazuje rozdíl mezi lety 1918 a 1938, kde se plně prokáží výsledky 

první pozemkové reformy. V prvním číselném sloupci v Tabulka 6-8 je uveden stav 

k roku 1918, v dalším k roku 1938. Ve sloupci 1938 je uvedeno, kolik bylo 

velkostatkáři ponecháno po provedení první pozemkové reformy. Poslední sloupec 

zobrazuje procentuální podíl odebraného nebo převedeného majetku mezi lety 

1918-1938 vzhledem k celkovému majetku k roku 1918. Data se vztahují pouze 

k informacím ze zemských desek. 

Tabulka 6-8 Převody majetku velkostatku Zborovice a Věžky mezi lety 1918 a 1938 

Katastrální území Velkostatek 1918 1938 Odepsáno v 1918-1938 Procenta 

Dřínov u Kroměříže Dřínov 326,8615 190,7077 136,1538 41,7 

Medlov u Zborovic Dřínov 28,9309 15,0844 13,8465 47,9 

Věžky Věžky 538,7369 358,8878 179,8491 33,4 

Vlčí Doly Věžky 26,9327 0,1540 26,7787 99,4 

Medlov u Zborovic Zborovice 6,3806 0 6,3806 100,0 

Nětčice Zborovice 0 0 0 0,0 

Zborovice Zborovice 424,3166 314,3228 109,9938 25,9 

Cvrčovice u Zdounek Zdounky 260,792 259,1003 1,6917 0,6 

Zdounky Zdounky 508,7815 387,6155 121,166 23,8 

Celkem   2121,7327 1525,8725 595,8602 28,1 

Po prohlédnutí Tabulka 6-8 je jasné, že projekt první pozemkové reformy nesplnil 

zcela svůj prvotní účel, kterým bylo zabavení majetků velkostatkářům s výměrou 

nad 150 ha zemědělské půdy. Přesto měla pozemková reforma veliký vliv na zvětšení 

počtu drobných vlastníků v zájmové lokalitě. Přibližně 30 % půdy velkostatků bylo tedy 

přiděleno v rámci zájmové lokality pozemkovou reformou.  

Zajímavé je sledování dalšího vývoje v zájmové lokalitě. Po tzv. Vítězném 

únoru 1948 docházelo k zakládání JZD. Například podle [41] obhospodařovalo JZD 

Zborovice v roce 1955 asi 500 ha. Po započtení výměry zjištěné z pozemkové knihy a 

zemské desky je výměra JZD Zborovice pouze o 5 ha větší než změřená výměra 

velkostatku Zborovice k roku 1918. 
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Pro zjištění kvality vekorizovaných a zapracovaných podkladů srovnáme výměry 

s [30] a [13]. Tabulka 6-9 zobrazuje rozdíl výměr zjištěných v [30] a změřených 

v programu ArcMap u velkostatků Dřínov, Věžky a Zborovice.  

Tabulka 6-9 Rozdíl mezi zmapovanou výměrou a výměrou uvedenou v [30] 
v roce 1921 

Velkostatek Výměra v [30] Změřeno Rozdíl 

Dřínov 359,74 355,7924 3,95 

Věžky 564,24 564,0319 0,21 

Zborovice 425,49 424,3168 1,17 

Zdounky 1087,77 - - 

Tabulka 6-10 zobrazuje rozdíl výměr zjištěných v [13] a změřených v programu 

ArcMap u velkostatků Věžky a Zborovice. Rozdíly v Tabulka 6-9 a Tabulka 6-10 jsou 

v rámci předpokládané přesnosti zjištěných údajů. 

Tabulka 6-10 Rozdíl mezi zmapovanou výměrou a výměrou uvedenou v [13] 

v roce 1935 

Velkostatek Výměra v [13] Změřeno Rozdíl 

Dřínov-Vrchoslavice 269,42 - - 

Věžky 366,15 360,8282 5,32 

Zborovice 329,68 327,7099 1,97 

Zdounky 940,60 - - 
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zmapovat vývoj vlastnických vztahů k nemovitostem 

od období vedení stabilního katastru po současnost ve vybraných katastrálních územích 

okresu Kroměříž. První ucelená informace o stavu vlastnictví je uvedena na indikačních 

skicách. Mapovaly se především původní šlechtické usedlosti a velkostatky, v některých 

místech také obecní pozemky.  

Práce se v teoretické části zabývá popisem zájmové lokality. Zájmová lokalita je 

sjednocena pod společný název Zdounecko a je ohraničena hranicemi osmi k. ú., 

na kterých leží jednotlivé obce. Nalezneme zde základní informace o obcích, včetně 

historického vývoje z hlediska vlastnictví rozsáhlých pozemků. V další kapitole jsou 

vyjmenována a popsána období, při kterých docházelo k velkým změnám vlastnictví. 

V praktické části diplomové práce byl uveden postup zmapování velkých 

vlastnických celků a tvorba souboru tematických map. Pozornost byla věnována 

především parcelám extravilánu s výměrou větší než 5 ha. Na závěr jsou uvedeny 

jednoduché statistické údaje o panstvích podle výměry a katastrálních území. 

Během tvorby diplomové práce byl zjištěn velký počet dostupných podkladů. 

I v závěrečné fázi zpracování této práce se objevovaly nové zdroje, které by mohly být 

různým způsobem zapracovány nebo které by mohly zpřesňovat výsledky, avšak 

z důvodů časových a finančních nebylo fyzicky možné všechny zakomponovat. 

Pozemkové knihy v Moravském zemském archívu v Brně obsahují jistě užitečné 

informace pro zájmové období, avšak nemohou dostatečně efektivně posloužit pro celou 

zájmovou lokalitu. 

 Zajímavé bylo zjištění dosavadního nevypořádání všech vlastnických vztahů 

v k. ú. Zborovice. Na listu vlastnictví číslo 912 jsou uvedena u celkem 16 parcel jména 

vlastníků Friess Hanus Dr., Redlich Anton, Redlich Felix Dr., Redlich Hans, Redlich 

Kurt, Redlich Otto a Redlich Viktor. Jedná se o jména původních velkostatkářů 

z roku 1939.  

Během druhé světové války a těsně po ní k majetkovým přesunům téměř 

nedocházelo nebo se odepisovaly ze zemských desek až po delší době. Mnoho 
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velkostatků bylo znárodněno, nebo velmi omezeno. Na tyto pozemky se po revoluci 

v roce 1989 mohla vztahovat restituce. Některé z nich se převedly zpět do vlastnictví 

původního vlastníka až letos (rok 2015, především církevní majetky). Zanedbaná 

evidence vlastnických vztahů je patrná v zemských deskách. Např. Velkostatek 

Zdounky krátce po roce 1945 hospodařil podle [20] pouze na 50 ha půdy, avšak zápis 

do zemských desek se nedostal a nelze tedy identifikovat, na kterém místě přesně 

hospodařil. 

Tvorbu práce komplikoval fakt, že velkostatky se mnohdy neomezovaly na hranice 

katastrálních území, avšak majetkové vztahy se vážou vždy ke katastrálnímu území. 

Často se tedy stávalo, že jeden velký vlastník hospodařil ve více obcích mnohdy 

nesousedících a i několik kilometrů vzdálených. Proto se mohou v některé literatuře 

objevovat rozdílné číselné hodnoty, než údaje zjištěné při tvorbě této diplomové práce. 

Ke každému velkostatku je tedy třeba přistupovat individuálně v širších specifických 

souvislostech. 

Během studia podkladů byly často nalezeny neúplné nebo nesrozumitelné 

informace. Některé údaje katastru nemovitostí (mapy, pozemkové evidence) byly 

nečitelné nebo nesrozumitelné, a proto bylo velmi těžké je zapracovat. Zdounecko 

(osm k. ú.) se vyznačuje velmi komplikovanými majetkovými vztahy vzhledem 

k celému okresu Kroměříž z důvodu vysokého počtu vlastníků s velkým množstvím 

pozemků. Na osmi k. ú. zájmové lokality hospodařilo v různých historických etapách 

zároveň až šest panství / velkostatků. 

Ačkoliv nebyly statistické údaje požadovaným výsledkem této práce, byly do ní 

zakomponovány. Při srovnávání statistických údajů výměr panství/velkostatků činily 

rozdíly mezi změřenou výměrou a zjištěnou výměrou z literatury maximálně několik 

jednotek hektarů, což byla předpokládána přesnost při tvorbě jednotlivých vrstev mapy. 

Při porovnávání změřených výměr se zjištěnými z literatury musely být využity pouze 

informace ze zemských desek, protože rozdíly mezi výměrami po začlenění 

pozemkových knih by poté byly v řádu desítek ha. 

Přílohy k této diplomové práci jsou ve formě tištěných tematických map, DVD a 

tabulek výměr panství/velkostatků k danému časovému období. Tematické mapy lze 
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rozdělit do 3 podskupin, a to mapy s názvem „Vlastnictví nemovitostí 

k roku 1827 (1850; 1918; 1938; 2015)“, „Změny mezi lety 1827 (1918) a 1918 (1938) a 

„Velké majetkové celky v okrese Kroměříž letům 1826-1830 (1928)“, kde čísla 

v závorce udávají alternativní mapu pro jiné období. Na DVD v příloze jsou umístěna 

surová a ořezaná data z důvodu ochrany osobních údajů ve formátu *.shp, *.xlsx a 

*.pdf. Na DVD je přidán odkaz na stažení volného programu QGIS pro vizualizaci 

souborů *.shp. Tabulky výměr jsou svázány na konci této práce. 
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12 Přílohy 

1.  Příloha:  

Tabulka 1 Výměra panství Dřínov,  Morkovice,  Mořice,  Věžky,  

Zborovice a Zdounky v ha k roku 1827 po jednotlivých dnešních 

hranicích k. ú.  

   

Mimo tehdejší hranice  
Katastrální 

území 
Panství Souč. hranice Medlov Nětčice Zdounky jiné Celkem 

Dřínov u 

Kroměříže 
Dřínov 304,3320 13,2825     8,5838 326,1983 

Medlov u 

Zborovic 
Dřínov 28,5188         28,5188 

Medlov u 

Zborovic 
Morkovice 2,7597       6,3178 9,0775 

Medlov u 

Zborovic 
Mořice 9,8744       0,3004 10,1748 

Věžky Věžky 544,2606         544,2606 

Vlčí Doly Věžky 26,0461         26,0461 

Medlov u 

Zborovic 
Zborovice 4,5152       2,1905 6,7057 

Nětčice Zborovice 2,6236         2,6236 

Zborovice Zborovice 413,1582 1,7541 14,6245     429,5368 

Cvrčovice u 

Zdounek 
Zdounky 249,0974     4,3661   253,4635 

Zdounky Zdounky 469,3701       25,7736 495,1437 

Celkem   2054,5561         2131,7494 

Tabulka 2 Procentuální vyjádření výměry panství po  jednotlivých 

k. ú.  k roku 1827 vzhledem k celkové výměře k. ú.  

Katastrální území Panství Výměra v k. ú. Celkový výměra k.ú. Procentuální vyjádření 

Dřínov u Kroměříže Dřínov 304,3320 544,3697 55,9 

Medlov u Zborovic Dřínov 41,8013 241,5751 17,3 

Medlov u Zborovic Morkovice 2,7597 241,5751 1,1 

Medlov u Zborovic Mořice 9,8744 
 

241,5751 
4,1 

Věžky Věžky 544,2606 666,3645 81,7 

Vlčí Doly Věžky 26,0461 160,7821 16,2 

Medlov u Zborovic Zborovice 6,2693 241,5751 2,6 

Nětčice Zborovice 17,2481 503,1045 3,4 

Zborovice Zborovice 413,1582 981,0157 42,1 

Cvrčovice u Zdounek Zdounky 249,0974 482,1341 51,7 

Zdounky Zdounky 473,7362 1010,3836 46,9 

Celkem   2088,5833 4589,7293 45,5 
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2.  Příloha:  

Tabulka 1 Výměra panství Dřínov,  Morkovice,  Věžky,  Zborovice a 

Zdounky v ha k roku 1850 po jednotlivých dnešních hranicích k. ú.  

   

Mimo tehdejší hranice 
 Katastrální 

území 
Panství 

Souč. 

hranice 
Medlov Nětčice Věžky Cvrčovice Zdounky jiné Celkem 

Dřínov u 

Kroměříže 
Dřínov 308,3514 11,0932         7,5421 326,9867 

Medlov u 

Zborovic 
Dřínov 28,9309             28,9309 

Medlov u 

Zborovic 
Mork. 2,7613           5,9311 8,6924 

Věžky Věžky 538,7602             538,7602 

Vlčí Doly Věžky 26,9327             26,9327 

Medlov u 

Zborovic 
Zborovice 4,5618           1,8188 6,3806 

Nětčice Zborovice 1,5099             1,5099 

Zborovice Zborovice 407,5288 2,1927 14,0887 0,5207       424,3309 

Cvrčovice 

u Zdounek 
Zdounky 256,4259         1,3350   257,7609 

Zdounky Zdounky 483,1402       1,3350   32,7302 483,1402 

Celkem 
        

2103,4254 

 

Tabulka 2 Procentuální vyjádření výměry panství po  jednotlivých 

k. ú.  k roku 1850 vzhledem k celkové výměře k. ú.  

Katastrální území Panství Výměra v kú Celkový výměra k. ú. Procentuální vyjádření 

Dřínov u Kroměříže Dřínov 308,3514 544,3697 56,6 

Medlov u Zborovic Dřínov 40,0241 241,5751 16,6 

Medlov u Zborovic Morkovice 2,7613 241,5751 1,1 

Věžky Věžky 539,2809 666,3645 80,9 

Vlčí Doly Věžky 26,9327 160,7821 16,8 

Medlov u Zborovic Zborovice 6,7545 241,5751 2,8 

Nětčice Zborovice 15,5986 503,1045 3,1 

Zborovice Zborovice 407,5288 981,0157 41,5 

Cvrčovice u Zdounek Zdounky 257,7609 482,1341 53,5 

Zdounky Zdounky 484,4752 1010,3836 47,9 

Celkem   2089,4684 4589,7293 45,5 
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3.  Příloha:  

Tabulka 1 Výměra panství Dřínov,  Věžky,  Zborovice a Zdounky 

v ha k roku 1918 po jednotlivých dnešních hranicích k. ú.  

   

Mimo tehdejší hranice 
  Katastrální 

území 
Panství 

Souč. 

hranice 
Medlov Nětčice Věžky Cvrčovice Zdounky jiné 

Poz. 

kniha 
Celkem 

Dřínov u 

Kroměříže 
Dřínov 308,2262 11,0932         7,5421 5,282 332,1435 

Medlov u 

Zborovic 
Dřínov 28,9309               28,9309 

Věžky Věžky 538,7369             2,2501 540,987 

Vlčí Doly Věžky 26,9327               26,9327 

Nětčice Zborovice 0         

Medlov u 

Zborovic 
Zborovice 4,5618           1,8188   6,3806 

Zborovice Zborovice 407,5146 2,1927 14,0887 0,5206       69,4172 493,7338 

Cvrčovice 

u Zdounek 
Zdounky 256,4259         4,3661     260,792 

Zdounky Zdounky 474,7163       1,3350   32,7302 25,0804 533,8619 

Celkem           
  

    2223,7624 

 

Tabulka 2 Procentuální vyjádření výměry panství po  jednotlivých 

k. ú.  k roku 1918 vzhledem k celkové výměře k. ú.  

Katastrální území Panství Výměra v kú Celkový výměra k. ú. Procentuální vyjádření 

Dřínov u Kroměříže Dřínov 308,2262 544,3697 56,6 

Medlov u Zborovic Dřínov 40,0241 241,5751 16,6 

Věžky Věžky 539,2575 666,3645 80,9 

Vlčí Doly Věžky 26,9327 160,7821 16,8 

Medlov u Zborovic Zborovice 6,7545 241,5751 2,8 

Nětčice Zborovice 14,0887 503,1045 2,8 

Zborovice Zborovice 407,5146 981,0157 41,5 

Cvrčovice u Zdounek Zdounky 257,7609 482,1341 53,5 

Zdounky Zdounky 479,0824 1010,3836 47,4 

Celkem   2079,6416 4589,7293 45,3 
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4.  Příloha:  

Tabulka 1 Výměra panství Dřínov,  Věžky,  Zborovice a Zdounky 

v ha k roku 1938 po jednotlivých dnešních hranicích k. ú.  

  

  Mimo tehdejší hranice 

  Katastrální 

území 
Panství 

Souč. 

hranice 
Medlov Věžky Cvrčovice Zdounky jiné 

Poz. 

kniha 

Celkem 

(ha) 

Dřínov u 

Kroměříže 
Dřínov 184,6232 5,7703       0,3142   190,7077 

Medlov u 

Zborovic 
Dřínov 15,0844             15,0844 

Věžky Věžky 358,8878           1,7864 360,6742 

Vlčí Doly Věžky 0,154             0,154 

Medlov u 

Zborovic 
Zborovice 0             0 

Nětčice Zborovice 0             0 

Zborovice Zborovice 313,7124 0,0898 0,5206       13,387 327,7098 

Cvrčovice 

u Zdounek 
Zdounky 254,7342       4,3661     259,1003 

Zdounky Zdounky 366,6169     1,1995   19,7991 3,0515 390,667 

Celkem         
  

    1544,0974 

 

Tabulka 2 Procentuální vyjádření výměry panství po  jednotlivých 

k. ú.  k roku 1938 vzhledem k celkové výměře k. ú.  

     Katastrální území Panství Výměra v kú Celkový výměra k. ú. Procentuální vyjádření 

Dřínov u Kroměříže Dřínov 184,6232 544,3697 33,9 

Medlov u Zborovic Dřínov 20,8547 241,5751 8,6 

Věžky Věžky 359,4084 666,3645 53,9 

Vlčí Doly Věžky 0,154 160,7821 0,1 

Medlov u Zborovic Zborovice 0,0898 241,5751 0,0 

Nětčice Zborovice 0 503,1045 0,0 

Zborovice Zborovice 313,7124 981,0157 32,0 

Cvrčovice u Zdounek Zdounky 255,9337 482,1341 53,1 

Zdounky Zdounky 370,983 1010,3836 36,7 

Celkem   1505,7592 4589,7293 32,8 

 

 


