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Abstrakt:
Různorodý historický vývoj území českého Slezska se odráží v nestejném způsobu zástavby sídel – v rozdílných
sídelních typech obcí. Dnešní Slezsko na území České republiky představuje jen malou část historické země
Koruny české, tvoří většinu rozlohy Moravskoslezského kraje a zasahuje výběžkem do Olomouckého kraje. Typ
zástavby venkovských sídel je ovlivněn terénním reliéfem, nadmořskou výškou a tomu odpovídajícím
vegetačním krytem. S přírodními podmínkami souvisí doba a způsob osídlování. Utváření vesnic a měst však
bylo ovlivněno také stavebními předpisy, jež platily v dané lokalitě, a v neposlední řadě hospodářským
vývojem, zejména nástupem industrializace a s ní spojenými populačními změnami. Na území českého Slezska
se vyskytují tři základní typy venkovských sídel a řada typů smíšených. Tato rozdílnost je navzdory
socioekonomickým proměnám patrná dodnes.
Klíčová slova: typy venkovských sídel, české Slezsko, stavební právo, geografické rozšíření
Abstract:
The diverse historical evolution of Czech Silesia region is reflected in various settlement development ways –
in varied communal settlement types. The current Silesia in Czech Republic represents only a lesser part of
a former historial Czech Kingdom. The most of it constitutes the Moravian-Silesian political region and part
of it forms a headland in the Olomouc Region.The communal settlement types are influenced by the terrain
topography, the altitude and respective vegetation.The natural conditions are in relation to the way and
period of colonization. The settlement formation has been also effected by the building law applicable in the
domain, as well as economical factors, especially the industrialization growth with related population
transfomations. There are three basic rural settlement types in Czech Silesia and a lot of variations. This
variety has been still evident in spite of ongoing socio-economical transfomations.
Key words: rural settlement types, Czech Silesia, building law, geographical appearance
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1

Úvod

Území českého Slezska je velmi různorodé. Z geomorfologického hlediska zahrnuje všechny typy reliéfu od
hornatin přes vysočiny, pahorkatiny až k nížinám. Stejně pestrá jako primární krajinná struktura je i škála typů
venkovských sídel, jejichž základní znaky se dochovaly do dnešní doby, a to i přesto, že poválečná zástavba
a zejména suburbanizace posledních dvou dekád v okolí měst obraz sídel výrazně změnily. Touha lidí po
vlastním rodinném domě a relativně snadná dostupnost stavebních pozemků způsobily masivní nárůst
zastavěného území původně venkovských obcí, jejichž charakter se stále více podobá čtvrtím rodinného
bydlení ve městech. Nadbytek zastavitelných ploch vymezený v územních plánech způsobuje nekoncepční až
chaotické zastavování zemědělské půdy, které má jen málo společného s původní kompozicí sídel. I přesto
lze s pomocí historických map, leteckého snímkování a terénního průzkumu definovat původní strukturu
vesnic a vymezit na mapovém podkladu oblasti výskytu jednotlivých typů.

1.1

METODIKA

Východiskem práce je analýza typů venkovských sídel na území českého Slezska, která se opírá jak
o dostupnou literaturu, tak o porovnání historických a současných půdorysů sídel v současných i historických
mapových podkladech.
Těžištěm a výsledkem zkoumání je geografické rozšíření sídelních typů vsí na území českého Slezska. Přestože
ne všechna vesnická sídla jsou jednoznačně zařaditelná do níže popsaných typů, ve velké většině případů je
možné i pod nánosy pozdější zástavby převládající typ vysledovat a vymezit území, na kterém se nachází. Pro
znázornění v mapovém podkladu jsou jako jednotky použity katastry.
Kromě vymezení výskytu jednotlivých typů je součástí práce také hledání příčin jejich vzniku a rozšíření.
Zkoumány jsou stavební řády platné na území Moravy a Slezska, způsob a doba osídlování území a vliv
industrializace a populačních změn.

1.2

VYMEZENÍ ÚZEMÍ

Slezsko je historickou zemí, stejně jako Čechy a Morava. České Slezsko však tvoří jen zlomek celé historické
země, jejíž větší část leží na území dnešního Polska a malá část na území dnešního Německa. Do svazku zemí
Koruny české se Slezsko dostalo až ve 14. století a jako celek v něm setrvalo do roku 1742, kdy po prohrané
slezské válce připadla jeho velká část Německu. Rakousku zůstalo jen Opavské vévodství bez Hlučínska, jižní
část Niského knížectví (bez Nisy), Krnovské knížectví a některá menší panství, například Vidnavské knížectví.
Z těchto území vznikla korunní země Rakouské Slezsko, které mělo až do roku 1918 rovnoprávné postavení
s Čechami a Moravou. Také v období první republiky mělo české Slezsko postavení země, i když značně
národnostně nehomogenní. Přesto poskytovala obyvatelstvu pocit národní identity. Země Slezská zanikla
roku 1928 sloučením do země Moravskoslezské, čímž přestala moravsko-slezská hranice existovat.
V platnosti však stále zůstaly okresní hranice, které umožňovaly obyvatelstvu udržovat povědomí o své
zemské příslušnosti. Roku 1949 byly historické země definitivně zrušeny a hranice krajů a okresů vzniklých
roku 1949, 1960 a 2000 pak už historicky vzniklou moravsko-slezskou zemskou hranici nerespektovala vůbec
(Siwek, T., Kaňok, J. 2000).
Přesné vymezení hranice je velmi komplikované. V některých úsecích chybí přirozené geografické vymezení,
na mnoha místech kopírovala hranice panství, uvnitř Slezska existovala celá řada moravských enkláv99.
Mnohde tvoří hranici koryta řek, která rozdělují města a městské aglomerace (Ostrava, Frýdek-Místek).
V dnešních mapách státního mapového díla hranice zcela chybí. V této práci je proto hranice stanovena tak,
aby představovala hranici, která platila co nejdéle a v době co nejbližší současnosti. Tyto podmínky nejlépe
splňuje administrativní hranice vymezující Zemi Slezskou v době Rakousko-Uherska (od r. 1850) a v prvních
letech Československa do roku 1928 (Siwek, T., Kaňok, J. 2000). Větší část území českého Slezska je dnes
součástí Moravskoslezského kraje, menší část leží v severním výběžku Olomouckého kraje (okres Jeseník). Do
vymezeného území jsou zahrnuty i někdejší moravské enklávy ve Slezsku.
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Jedná se původně o označení pro exklávy Moravského markrabství obklopené Slezskem spravované až do roku 1928 sice slezskými
úřady, ale podle moravských zemských zákonů (Siwek, T., Kaňok, J. 2000).
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1.3

MAPOVÉ PODKLADY

Podkladem pro analýzu byly v zásadě dva druhy mapových podkladů:
Historické mapy – Císařské povinné otisky stabilního katastru 1 : 2 880 - Morava a Slezsko (ČÚZK, dále jen
„Císařské otisky“). Území českého Slezska bylo v době pořízení Císařských otisků mapováno v rozmezí let
1830 až 1836. Nedochovalo se bohužel zmapování Hlučínska, které bylo od roku 1742 po prohrané pruskorakouské válce součástí pruského státu a k Československu bylo připojeno až v roce 1920.
Ortofotomapy poskytují obraz území z poválečného období a současnosti. Využito je letecké snímkování
z padesátých let a aktuální ortofotomapa z roku 2018. Letecké snímkování z doby mezi padesátými lety
a koncem 20. století bohužel nebylo dosud zveřejněno.

2

Typy venkovských sídel na území českého Slezska

Jak již bylo naznačeno výše, na území českého Slezska jsou zastoupeny různé typy uspořádání venkovských
sídel, z nichž některé lze označit jako základní, jiné jako přechodové nebo odvozené. Kromě toho zde existují
některé typy speciální.
Venkovské sídlo je třeba chápat jako celek tvořený seskupením sídelních jednotek – domů (půdorys
zastavěné části sídla) a jejich polností jako vyživovací oblasti (plužiny). Obě tyto složky jsou na sobě závislé
a charakterizují geografickou strukturu vesnického sídla, v němž původním zdrojem obživy byla převážně
vlastní zemědělská produkce. Vsi pravidelně uspořádané označujeme jako vsi s normovým půdorysem. Jejich
protikladem jsou vsi přírodní a neuspořádané (Láznička, Z. 1956).

2.1

PLUŽINA

Plužina je část území sídla tvořená převážně polnostmi. Určuje typ sídla stejně významně jako jeho zastavěná
část. Patří do ní jen ty hospodářské plochy, které jsou (byly) soukromým vlastnictvím, nikoli obecní půda, (tzv.
občiny - louky, pastviny, obecní lesy) a vrchnostenské lesy. Různé typy plužiny jsou charakterizovány
způsobem rozdělení pozemkové držby jednotlivých vlastníků a ovlivněny morfologií terénu (Láznička, Z.
1956).
Plužina traťová se skládá z velkých úseků – tratí, rozdělených na úzké polní pásy – tzv. pentle, často značné
délky. Pozemková držba každého sedláka byla rozdělena do všech tratí, z nichž každý měl svůj podíl, přičemž
se dbalo o to, aby se jednotlivé trati skládaly z půdy o stejné jakosti. Charakteristické je pojmenování tratí
v historických mapách (např. Zahumny, Olschina, U Kaple, viz též obr. 1.1). Traťová plužina je příznačná pro
starou sídelní oblast zejména nižších poloh a spojuje se s typem vsí silničních, uličních a návesních.
Příklady: Brumovice, Chabičov (Háj ve Slezsku), Neplachovice
Plužina délková zachovává většinou rozdělení traťové, avšak její větší část je soustředěná do záhumenicových
pásů, přiléhajících k jednotlivým statkům a táhnoucích se často až na hranice katastru. Pentle ostatních tratí
často probíhají rovnoběžně se záhumenicemi. Délková plužina tvoří přechodový typ od plužiny traťové
k plužině záhumenicové (viz níže). Tomu odpovídá i její rozšíření, vyskytuje se v mírně zvlněných oblastech
na rozhraní mladého a starého sídelního území.
Příklad: Loděnice (Holasovice), Jamnice (Stěbořice), Úvalno
Plužina záhumenicová se váže k řadovým vsím založeným v období středověké kolonizace. Pozemky
jednotlivých statků jsou zceleny v rovnoběžných pásech, jejichž délková osa probíhá zpravidla kolmo ke
směru údolí. Pásy byly od sebe odděleny cestami, takže záhumenicový typ je patrný i na topografických
mapách. V oblasti Jeseníků, v hůře obdělávatelných polnostech, jsou dosud zřetelné pásy záhumenicových
plužin oddělené vzrostlými dřevinami.
Příklady: Nová Rudná (Rudná pod Pradědem), Holčovice, Hošťálkovy
Plužina úseková je ve Slezsku charakteristická pro rozptýlené osídlení horských a podhorských oblastí, kde
se přizpůsobuje konfiguraci terénu. Plužina dělených úseků vzniká dodatečným dědickým dělením
nepravidelných záhumenic na úseky, které mohou být dále děleny na rovnoběžné úzké parcely.
Příklady: Třinec-Tyra, Návsí, Písečná
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2.2

VSI SOUSTŘEDĚNÉ

Pro starou sídelní oblast sníženin a jejich přechodů do vrchovin jsou charakteristické soustředěné vsi návesní
a silniční. Mají zpravidla domy seřazeny těsně vedle sebe podél silnice nebo návsi, nejčastěji po obou jejích
stranách. Stavební parcely usedlostí spolu bezprostředně souvisí a mají tvar úzkého obdélníka s kratší stranou
přiléhající k cestě. Intravilán je od plužiny výrazně oddělen ploty zahrad, cestami, dříve i příkopy nebo zdmi.
Velmi rozšířeným přechodným typem je návesní silnicovka, kde délka návsi převyšuje mnohonásobně její
šířku. Zvláštní formou silniční vsi je tzv. ulicovka, menší ves, jejíž osovou komunikací je místní cesta.
Návesní a silniční typ vsi je charakteristický zejména pro nížiny a úvaly, směrem do vyšších poloh ubývá
tvarové pravidelnosti a uvolňuje se těsné uspořádání usedlostí i ostré ohraničení vůči plužině.
Příklady: Hlavnice, Hlinka, Brumovice, Rusín, Sádek (Dívčí Hrad), Zlatníky (Opava), Jelenice (Vítkov)
Obrázek 1: Brumovice – návesní silnicovka s plužinou traťovou a délkovou, stav k roku cca 1830

Zdroj: Císařské otisky stabilního katastru © 2009 ČÚZK
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Obrázek 2: Brumovice – návesní silnicovka s plužinou traťovou a délkovou, stav k roku 2018

Zdroj: Ortofotomapa 2018 © 2018 ČÚZK

Všechny tyto formy soustředěných vsí charakterizují staré sídelní území. Plužina nenavazuje na stavební
parcely, je nejčastěji traťová nebo nepravá traťová. Výjimečně lze soustředěné formy nalézt i u mladých osad,
zakládaných podle velmi přesného a pravidelného plánu, které vznikaly zejména v době tereziánské
a josefínské (viz níže).
Na území českého Slezska a severovýchodní Moravy jsou soustředěné vsi rozšířeny v oblasti Slezské nížiny,
tj. na Opavsku a Hlučínsku, v Osoblažském výběžku (v Osoblažské a Poopavské nížině a Hlučínské
pahorkatině) a částečně na Bílovecku a Fulnecku.

2.3

VSI S VOLNĚJŠÍM PŮDORYSEM

Na území vrcholně a pozdně středověké (emfyteutické100, německé) kolonizace, které sahá na území českého
Slezska a severovýchodní Moravy od masivů Hrubého a Nízkého Jeseníku, přes Poodří až k podhůří Beskyd se
vyskytují plánovitě založené vsi řadové a vsi lesní lánové s volnějším půdorysem. Skládají se zpravidla ze
dvou, méně často z jedné řady domů, seřazených volně podél cesty nebo potoka. Domy stojí od sebe
v určitých vzdálenostech, které se řídí šířkou záhumenicového pásu plužiny, táhnoucího se za humny každého
statku. Obě řady domů omezují většinou protáhlý návesní prostor, vyplněný někdy záplavovou plochou,
později často zastavovaný. Půdorys se přizpůsobuje terénu; v rovinatém terénu je pravidelnější, v hornatém
nepravidelný.
Příklady: Jindřichov ve Slezsku, Kujavy, Jeseník nad Odrou, Kunín, Burkvíz (Město Albrechtice)

100

Emfyteuze je feudální forma dědičného nájmu půdy, spojovaná s obdobím vrcholného středověku (období kolonizace). Za
pronájem půdy se nájemce zavazoval platit pravidelně dávky anebo pracovat na vrchnostenské půdě. Většinou měl nájemce právo
se svolením vrchnosti půdu prodat nebo ji svobodně odkázat (https://cs.wikipedia.org/wiki/Emfyteuze).
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Obrázek 3: Holčovice – lesní lánová ves s plužinou záhumenicovou, stav k roku cca 1830

Zdroj: Císařské otisky stabilního katastru © 2009 ČÚZK

Menší řadové vsi jsou budovány v době novověké kolonizace na principu lesních lánových vsí, resp. krátkých
řadových vsí, ale odlišují se od nich sociální strukturou. Jsou to vsi drobných zemědělců a domkářů
v odlehlejších územích, poskytujících málo orné půdy.
Příklady: Oprechtice (Paskov), Klokočůvek (Odry)

Obrázek 4: Holčovice – lesní lánová ves s plužinou záhumenicovou, stav k roku 2018

Zdroj: Ortofotomapa 2018 © 2018 ČÚZK
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V hornatějších oblastech východní Moravy a Slezska se plánovitost řadových vsí uplatňuje méně než u lesních
lánových vsí, usedlosti se řadí podle cesty nebo potoka bez zřetelného plánu v nepravidelných mezerách.
Tento přechodný typ bývá nazýván valašskou nebo goralskou řetězovou vsí. Sídla leží zpravidla při vyústění
bočního údolí do údolí hlavního. Vlivem utváření terénu je půdorys vsi nepravidelný.
Příklady: Bukovec, Komorní Lhotka
Obrázek 5: Vendryně – řetězová ves s volnějším půdorysem, stav k roku cca 1830

Zdroj: Císařské otisky stabilního katastru © 2009 ČÚZK

Obrázek 6: Vendryně – řetězová ves s volnějším půdorysem, stav k roku 2018

Zdroj: Ortofotomapa 2018 © 2018 ČÚZK
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2.4

VSI PŘÍRODNÍ A ROZPTÝLENÉ

Vedle předchozích normových typů vesnických sídel se ve starém sídelním území, ale zejména v mladém
lesním území setkáváme s typy přírodními. Patří k nim vsi hromadné, jejichž domy jsou seskupeny bez
zřetelného plánu často velmi nepravidelně, aniž vytváří souvislou domovní frontu, stavební parcely mají
zpravidla nepravidelný tvar. Hromadné vsi vznikaly buď jako primární útvar pod vlivem nerovného terénu,
nebo druhotně růstem malých vísek – sedlišť, tvořených pouze obývanými budovami s příslušenstvím.
Příklad: Jílovec (Fulnek), Bravinné (Bílovec)
Hromadný, volněji seskupený půdorys a úsekovou plužinu má většina vísek nejmladšího osídlení, které jsou
přechodným typem mezi vesnicemi a samotami v horských polohách Beskyd. Pasekářské osady byly
zakládány od 15. do 19. století. Za svůj vznik vděčí úsilí feudální vrchnosti o zvýšení daňových příjmů
přidělováním pustých nebo zalesněných pozemků poddaným, kteří často měli od vrchnosti pozemky pouze
pronajaté. Vznikly buď jako osady s funkcí zemědělskou nebo průmyslovou (těžba dřeva) nejčastěji na lesní
půdě, nebo sekundárně dědickým dělením (např. sídelní skupinky řetězových osad, horské valašské paseky
a lazy). Hospodářská základna těchto osad byla rolnická, dobytkářská (na Valašsku šlo původně o chov ovcí
na salaších) nebo rolnicko-řemeslnická. Jména sídel ukazují často na zaměstnání obyvatelstva (Košařiska,
Staré Hamry) nebo na ráz krajiny (Grůň, Bukovec, Lomná). Samoty a sedliště, tvořící původně hospodářsky
zcela samostatné rolnické jednotky, jsou po krajině rozptýlené zcela nepravidelně. Dvorcové vsi se vyznačují
nepravidelným nakupením budov kolem administrativního jádra obce.
Příklady: Bukovec-Bařiny, Hrčava, Dolní Lomná, Horní Lomná, Písečná
Nepravidelnou zástavbou podél cest se vyznačují vsi hromadné cestní, které tvoří přechod mezi vsí
hromadnou a řadovou a jsou příznačné zvláště pro zprůmyslněné oblasti. Rozptýlené osídlení zde souvisí se
změnou způsobu obživy a s populačním růstem, které se datují od konce 18 století. Rozmístění usedlostí je
většinou samovolné a váže se na místní komunikace. Vzniká rozptýlená slezská zástavba, která pokrývá
téměř celý katastr rodinnými domky.
Příklady: Rychvald, Peřvald, Šenov
Obrázek 7: Třinec-Nebory – hromadná cestní ves s plužinou dělených úseků, stav k roku cca 1830

Zdroj: Císařské otisky stabilního katastru © 2009 ČÚZK
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Obrázek 8: Třinec-Nebory – hromadná cestní ves s plužinou dělených úseků, stav k roku 2018

Zdroj: Ortofotomapa 2018 © 2018 ČÚZK

2.5

ZVLÁŠTNÍ TYPY VSÍ

Mezi zvláštní typy vsí patří tzv. trhová ves, nazývaná v literatuře též Villa forensis (německy Markt). Tímto
pojmem se ve středověkých písemných pramenech 13. a 14. století označovala sídelní útvary, které měly
právo nekrálovského trhu. Jedná se o přechodový typ mezi městem a vesnicí, kdy právě právo trhu z tohoto
sídla dělalo něco víc než jen pouhou vesnici. Trhové vsi se stávaly díky pozornosti obchodníků, kteří zde mohli
nabízet své zboží, i středem zájmu řemeslníků a dalších obyvatel, kteří se zde usazovali a vytvářeli z těchto
míst hospodářská střediska jednotlivých oblastí. Díky své centralizační funkci na jejich místě často později
došlo k lokaci vrcholně středověkého města.
Příklady: Paskov, Frýdlant nad Ostravicí, Rudoltice – městys (Slezské Rudoltice)
Ve 2. polovině 18 století byly z podnětu rakouského ekonoma Františka Antonína Raaba, vrchního ředitele
komorních (císařských) a bývalých jezuitských statků v Čechách, zakládány malé osady s velmi pravidelným
půdorysem a plužinou, tzv. raabizační osady. Vznikaly parcelací půdy komorních, klášterních a městských
velkostatků a později i některých šlechtických statků. Půdorys těchto osad je podobný záhumenicovým vsím,
jsou tvořeny drobnými usedlostmi seřazenými v pravidelných rozestupech podél cesty na vlastních
pozemcích (Láznička, Z. 1956).
Příklady: Lipina (Štáblovice), Kostelec (Fulnek)
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Obrázek 9: Fulnek-Kostelec – raabizační osada, stav k roku cca 1830

Zdroj: Císařské otisky stabilního katastru © 2009 ČÚZK

Obrázek 10: Fulnek-Kostelec – raabizační osada, stav k roku 2018

Zdroj: Ortofotomapa 2018 © 2018 ČÚZK

2.6

SHRNUTÍ

Obecně lze říci, že u normových vsí je soustředěnost půdorysu v obráceném poměru k soustředění
pozemkové držby; soustředěnému půdorysu návesních silnicovek odpovídá zpravidla rozdrobení pozemkové
držby, volnějšímu půdorysu vsí lesních lánových její soustředění do pásu za humny. Uvedené pravidlo však
neplatí u vsí přírodních a vsí hromadných cestních, tvořících rozptýlenou zástavbu.
Kromě vyjmenovaných typů venkovského osídlení se na území severní Moravy a Slezska vyskytují i přechodné
formy sídel, nesoucí znaky více typů. Je třeba zdůraznit, že ráz osídlení se v průběhu času měnil, sídla vznikala
a zanikala, původní ráz osídlení byl překryt „novou vrstvou“ jiného sídelního typu. V některých lokalitách se
vyskytují na poměrně malém území vedle sebe vsi charakteristické pro nejstarší osídlení (soustředěné vsi),
vsi založené podle techniky německé kolonizace i vsi hromadné cestní nepravidelného půdorysu.
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2.6.1

Stavební právo na území českého Slezska

Na území Moravskoslezského kraje platily od konce 19. století až do období po II. světové válce dva různé
stavební předpisy, které byly pouze novelizovány. Pro území Moravy101 platil stavební řád pro Moravu ze dne
16. 6. 1894 č. 64, změněný zákonem ze dne 16. 6. 1914, pro celé Slezsko stavební řád pro Slezsko z 2. 6. 1883
č. 26. Regulace obsažené v těchto stavebních předpisech mají převážně preventivní charakter pro odvracení
škod a nebezpečí hrozících ze stavebních činností, ale výrazná je také jejich úloha při prosazování veřejného
zájmu při omezení vlastnického práva. V období první republiky nebyly legislativní práce na novém
jednotném celostátním stavebním řádu dovedeny do konce a byly přerušeny druhou světovou válkou.
V předpisech z období okupace upravovala vládní nařízení pouze některé dílčí záležitosti (opatřování plánů
polohy obcí, věcnou příslušnost obcí ve stavebních věcech, požadavky na ochranná pásma, zvláštní předpisy
pro některé druhy staveb aj.). Teprve poválečné stavební předpisy sjednotily právní úpravu pro celé území
státu102. Další vývojovou etapu představoval zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
který platil až do konce roku 2006, kdy ho nahradil dosud platný novelizovaný zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Vzhledem ke skutečnosti, že minimálně od konce II. světové války platí pro Moravu a Slezsko stejné stavební
předpisy, soustřeďuje se studie na možnost ovlivnění rozdílnosti způsobu zástavby stavebními řády platnými
od konce 19. století do této doby.
2.6.2

Rozdíly v regulaci umisťování staveb pro bydlení ve stavebních řádech pro Moravu
a Slezsko

Stavební řád pro Moravu (dále jen „Moravský stavební řád“) ukládá všem městům, obcím a uzavřeným
osadám povinnost pořízení polohového plánu, který obsahuje všechny ulice a veřejná prostranství, stoky
a potrubí, parcely pozemkové a stavební i s budovami a hranice záplavového území. Do evidenční části
těchto polohových plánů, které lze považovat za předchůdce územně plánovací dokumentace, se
zakreslovala náměstí a veřejná prostranství, ulice, stoky a kanály včetně nivelety, všechny parcely pozemkové
a stavební i s budovami a také hranice rozlivu včetně výšky vody při záplavách. Kromě toho obsahoval
polohový plán regulační část, která určovala mj. stavební program obce do budoucnosti (Schlée, F. 1932).
Určujícím hlediskem pro obsah regulační části plánů nebylo pouze vyhovění požadavkům zdravotním,
bezpečnostním, estetickým a požadavkům na provoz, ale ve veřejném zájmu mohla obsahovat i další
omezení podle místních poměrů, včetně omezení práva vlastnického. Plány mohly obsahovat předpisy pro
různé způsoby zastavění území (budovy obytné, činžovní, průmyslové, veřejné budovy, parky, hřiště atd.), ale
také zákaz zastavění některých ploch. Regulační části polohových plánů však na rozdíl od jejich evidenční části
nebyly povinné a obec je mohla pořídit jen na část svého území. Polohové plány byly relativně podrobné,
měly být zpracovány v měřítku 1 : 1000 nebo v měřítku katastrální mapy (1 : 2880). Polohový plán musela mít
obec povinně pořízen do roku 1920, pokud tak neučinila, mohl jej dát zemský úřad pořídit na její útraty.
Stavební řád pro Slezsko (dále jen „Slezský stavební řád“) je ve srovnání s Moravským stavebním řádem
starší, ustrnul na úrovni dřívějších českých a moravských stavebních řádů a zůstal až na některé odchylky
provedené pozdějším zákonodárstvím téměř nezměněný až do sjednocení stavebního práva v českých
zemích (Štafl, A. 1940). Hlavní odlišností slezského stavebního řádu z hlediska plánování území je absence
předpisů o polohovém plánu. Regulace se omezuje (s výjimkou obcí z velké části zničených požárem či
povodní) jen na parcelaci a stanovení stavebních čar a nivelety. Stavební úřady tak neměly podklad pro
budoucí koncepci a regulaci sídla. Některé obce si sice pořídily regulační plán, ale ten nebyl s výjimkou obcí
zničených požárem či povodní právně závazný (Štafl, A. 1940). Pouze částečnou nápravu přineslo v tomto
směru opatření Stálého výboru č. 261/1938, o odstraňování stavebních a komunikačních závad, které
stanovilo, že obec, která nemá plán polohy, je povinna si opatřit „upravovací plán“, pokud hodlá vymezit
území s nevyhovujícími stavbami, které má být přestavěno, nebo pokud má být odstraněna nezpůsobilá
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S výjimkou měst Brna a Olomouce, které měly vlastní stavební předpisy.
Zákon č. 86/1946 Sb., o stavební obnově, zaměřený především na obnovu válkou poškozených a zničených staveb a zákon č.
280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí, který založil pojem územní plánování, jakožto nástroje pro komplexní řešení
území.
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stavba, zastavěna proluka nebo pokud má být z důvodu komunikační závady prodlouženo nebo rozšířeno
veřejné prostranství.
Vymezení regulačních čar podle Slezského stavebního řádu bylo plně v kompetenci stavebního úřadu, který
musel brát ohled na veřejný zájem. Zde je třeba zdůraznit, že stanovení stavební čáry se nevyžadovalo pro
stavby, které měly být zbudovány u soukromé cesty. Pouze pokud obec hodlala zřídit místo soukromé cesty
komunikaci veřejnou, měly se (podle uvážení stavebního úřadu) vymezit stavební čára a niveleta. Přitom
platilo, že stavebník může umístit stavbu za stavební čarou. Při parcelaci nezastavěného pozemku pro
stavební využití muselo být schváleno nejprve jeho rozdělení podle „oddílového plánu“, přičemž mělo být
vyhověno požadavkům zdravotním, protipožárním, policejním a dopravní obslužnosti. Tato nová parcelace
sice podléhala správnímu řízení, ale platilo, že byla-li stavba řádně povolena na pozemku, který nebyl řízením
určen jako stavební, byl pozemek nadále považován za zastavitelný103. Zvláštní povolení k přeměně dosud
nezastavěného pozemku na stavební parcelu Slezský stavební řád neznal. Podle Slezského stavebního řádu
bylo potřeba stavební povolení pro každou novou stavbu, přístavbu nebo přestavbu, avšak nevylučuje se
dodatečný stavební souhlas pro stavbu postavenou bez stavebního povolení, pokud vyhoví podmínkám
stanoveným stavebním řádem.
Zásadní vliv na vznik rozptýlené struktury zástavby těšínského Slezska mělo ustanovení, které umožňovalo
stavět obytné domy bez vazby na zastavěné území obce, „docela mimo osadu“ v případě „povolení od
politického úřadu“ (okresního úřadu). Toto povolení dokonce nebylo potřebné, pokud v blízkosti místa
budoucí stavby již existovaly stavby pro bydlení, příslušející k osadě, třebaže „uzavřená“ část osady byla od
místa stavby značně vzdálena. Slezský stavební řád také připouští, aby se budovy stavěly i bez přístupu na
pozemek z veřejné komunikace. Zajištění přístupu k budově bylo soukromou věcí stavebníka a stavební úřad
nemohl odmítnout vydat stavební povolení např. jen proto, že přístup je zajištěn pouze soukromou cestou
nebo přes pozemek souseda podmíněný jeho odvolatelným souhlasem104.
Práva sousedů byla podle Slezského stavebního řádu omezena, veřejný zájem byl nadřazen zájmu
soukromému. Sousedé nemohli vyžadovat, aby stavba měla „z důvodu zachování dobrého vkusu“ určitou
výšku, neměli však ani právo požadovat na stavebním úřadu nepovolení navrhované stavby z toho důvodu,
že je k ní přístup pouze přes jejich pozemek nebo že odvod splašků je možný jen s použitím stoky v jejich
vlastnictví, mohli pouze uplatnit námitky a v případě nevyhovění se pouze odvolat.
Uvedené benevolentní podmínky stavebního práva spolu se skutečností, že v době rozmachu těžby a těžkého
průmyslu ve slezské pánvi se zemědělství stalo jen doplňkovým zdrojem obživy a polnosti bylo možné dělit
mezi potomky za účelem zřizování staveb pro bydlení, způsobily pravděpodobně vznik zástavby roztroušené
po celém katastru obcí s výjimkou lesů. Po roce 1945 byl tento způsob využívání území úřady nadále
tolerován, slezská zástavba se zahušťovala a rodinné domy byly povolovány u bývalých polních cest, nyní
vyasfaltovaných, ale šířkově čím dál méně vyhovujících nárokům dopravy.

3

Vliv vývoje osídlování, industrializace a populačních změn

Otázkou zůstává, proč se nepravidelná rozptýlená slezská zástavba rozšířila jen ve východní části českého
Slezska a nevyskytuje se na západ od Ostravy, kde platil také výše zmíněný slezský stavební řád. Na většině
území českého Slezska se typ zástavby vesnic zásadně neliší od typu zástavby na sousední Moravě, bývalá
zemská hranice není v terénu vysledovatelná.

3.1

VÝVOJ OSÍDLOVÁNÍ ÚZEMÍ

Oblasti shodných nebo příbuzných sídelních typů svědčí o jednotné sídelní technice zasazené do určitého
časově ohraničeného období. Typově smíšené území naproti tomu vypovídá o postupném osídlování kraje
bez jednotné sídelní techniky, případně o překrytí některých starých vrstev novým osídlením. Sledované
území nemělo a nemá jednotné přírodní podmínky, lišilo se již před jeho kultivací nejen reliéfem krajiny,
nadmořskou výškou a složením podloží, ale hlavně charakterem půdního krytu, zvláště mírou zalesnění.
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O tomto postupu svědčí v katastru zapsané rodinné domy na pozemcích orné půdy.
Praxe umisťování staveb bez ohledu na vazbu na veřejnou komunikaci bohužel založila problémy s přístupy na pozemek, které se
řeší dodnes.
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Území sníženin a mírně zvlněných oblastí do nadmořské výšky 300 m bylo osídlené souvisle přinejmenším od
neolitu. Mělo pro zakládání sídel relativně nejlepší podmínky, neboť bylo patrně pokryto lesostepí a světlými,
převážně dubovými lesy. Pro toto staré sídelní území jsou charakteristické soustředěné typy vsí, v českém
Slezsku převážně návesní silnicovky nebo ulicovky s traťovou nebo délkovou plužinou. Soustředěné vsi se
zachovaly do dnešní doby nejlépe v podobě menších vísek, větší sídla podlehla zásadnějším změnám, ale i tak
je jejich urbanistický základ nadále vysledovatelný.
Území vyšších poloh, dříve převážně neosídlené, se změnilo na kulturní zemědělsky obdělávanou krajinu ve
vrcholném a pozdním středověku. Tak zvaná emfyteutická105 kolonizace v poměrně krátkém období od 13.
do 14. století zavedla nový způsob hospodaření v krajině spojený s novým způsobem zástavby. Toto území
do té doby zaujímal smíšený středoevropský převážně bukojedlový les. Proměna krajiny, která nastala, byla
náhlá a radikální (Sádlo, J. et al. 2008). Vznikla velmi intenzivně využívaná agrární krajina, která expandovala
za hranice dřívějšího osídlení. S tím je spojen počátek nových principů využití krajiny a rozšíření nových
sídelních forem. Byla založena jak síť měst, tak systematické osídlení podhorských oblastí (Kuča, K. 2014).
Sídla byla zakládána lokátory podle předem stanoveného plánu z podnětu šlechty a církve. Úspěšná sídelní
technika se rozšířila i do nížin, kde místy překryla původní parcelaci. Urbanistická struktura lesních lánových
a řadových vsí, spojená s touto etapou, se dochovala zvláště v méně úrodných a méně osídlených oblastech
Nízkého a Hrubého Jeseníku, kde jsou dodnes dobře viditelné hranice pásů záhumenicové plužiny tvořené
stromy a keři. V údolních vsích nižších poloh byly hranice plužin v době kolektivizace zemědělství rozorány,
ale základy urbanistické struktury jsou stále patrné.
V 15. století obyvatelstva spíše ubývalo v důsledku válečných událostí a výrazného ochlazení (tzv. malá doba
ledová). Další zahuštění sídelní sítě nastalo od 16. století, kdy osídlení pronikalo do výše položených horských
oblastí (Kuča, K., 2014). Za nejmladší sídelní oblast ve sledovaném území se považují svahy Beskyd, osídlované
v rámci valašské nebo tzv. goralské kolonizace. Zde se vyskytují pozůstatky nepravidelných dvorcových vsí,
pasekářských osad a samot. Některé z nich již zanikly, jiné se staly základem pro pozdější chatové osady.
Obdobná struktura jako u řadových vsí se uplatnila u mnohem více rozvolněných vsí řetězových ve východní
a jihovýchodní části českého Slezska. Řetězové vsi jsou však mnohem méně pravidelné a tvoří přechod od
normových typů k typům přírodním. Spolu s typem hromadných vsí cestních se staly základem pro zcela
neuspořádanou rozptýlenou zástavbu, která pokrývá území od Ostravy na východ a dále až k Jablunkovskému
průsmyku. Její rozšíření souvisí s rozvojem hornictví a těžkého průmyslu datujícím se od 19. století, který měl
za následek mohutné populační změny v území a s tím související tlak na uspokojování potřeby bydlení.
Největší nárůst a zahušťování rozptýlené zástavby se však datuje až do období po 2. světové válce, kdy se
těžký průmysl a dobývání uhlí staly prioritou socialistického státu, a výdělky lidí v něm zaměstnaných
umožňovaly realizaci individuálního bydlení.
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Emfyteuze (řecky ἐμφύτευσις, latinsky emfyteusis = dědičný nájem) je feudální forma dědičného nájmu půdy a to buď na delší
dobu, nebo navždy. Je spojována jak s vesnickým, tak městským prostředím vrcholného středověku (období kolonizace). Za
pronájem půdy se nájemce zavazoval platit pravidelně dávky anebo pracovat na vrchnostenské půdě. Poplatek či stanovená práce
závisela na velikosti lánů a plužiny. Většinou měl nájemce právo se svolením vrchnosti půdu prodat nebo ji svobodně odkázat
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Emfyteuze).
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Obrázek 11: Petřvald – rozptýlené osídlení před nástupem industrializace, stav k roku cca 1830

Zdroj: Císařské otisky stabilního katastru © 2009 ČÚZK

Obrázek 12: Petřvald – zahuštěná rozptýlená zástavba, hornické kolonie i rodinné domy, stav k roku 1955

Zdroj: 1955 © GEODIS BRNO

Zdá se, že tam, kde byl historicky založen pravidelný (normový) způsob zástavby, zůstal v podstatě zachován,
ale tam, kde byl založen méně uspořádaný způsob osídlení, vznikla rozptýlená zástavba. Bez zajímavosti není
významná korelace s národnostním složením obyvatelstva v době modernizace na přelomu 19. a 20. století
(DOKOUPIL, L., NESLÁDKOVÁ L., LIPOVSKI, R. 2014), kdy v převážně německojazyčných oblastech,
v severozápadní části území a na Opavsku, převládá normový typ zástavby, kdežto v převážně
polskojazyčných oblastech na Těšínsku a Fryštátsku neuspořádaný typ zástavby. K jejímu zahušťování dochází
nejvíce v období po druhé světové válce, kdy se na „krystalizační jádra“ původních usedlostí a jejich
přístupové cesty „nabalují“ nově budované obytné domy. Poslední velké změny ve struktuře osídlení přinesl
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vývoj po roce 1990 a s ním spojený nástup suburbanizace106 s masivní výstavbou rodinných domů na dříve
zemědělské půdě.
Obrázek 13: Petřvald – pokračující zahušťování zástavby rodinnými domy, stav k roku 2018

Zdroj: Ortofotomapa 2018 © 2018 ČÚZK

3.2

POPULAČNÍ ZMĚNY

Utváření území a způsob jeho urbanizace nepochybně souvisejí s populačními změnami. Nejvíce
industrializované části Slezska a severovýchodní Moravy zaznamenávají v éře modernizace rychlý populační
vzestup (Fryštátsko, Frýdecko, Bohumínsko, Ostravsko), jiné mají méně dynamický populační vývoj (Těšínsko,
Opavsko), stagnují (Vítkovsko, Fulnecko) nebo dokonce obyvatelstvo ztrácejí (Bruntálsko, Krnovsko,
Jesenicko a nejvíce Javornicko a Osoblažsko). Největší změny souvisejí s migrací z východních částí RakouskoUherska, zejména z Haliče. Nově příchozí pracovní síle bylo potřeba zajistit ubytování, zpočátku zejména
výstavbou ubytoven a hornických a dělnických kolonií. Zde je třeba zmínit, že horníci a hutníci na Ostravsku
a Karvinsku se až do počátku první světové války ze své mzdy nezmohli na vlastní rodinný domek (DOKOUPIL,
L., NESLÁDKOVÁ L., LIPOVSKI, R. 2014). K zahušťování a rozšiřování rozptýlené slezské zástavby dochází tedy
převážně až od dvacátých let minulého století.

3.3

INDUSTRIALIZACE

Je zřejmé, že více než stavební právo ovlivnil zástavbu východní část českého Slezska rozvoj těžby a průmyslu
spojený s přílivem nových obyvatel a změnou životního stylu. Možnost uživit se jinak než prací na poli
nenávratně rozrušila zemědělskou tradici a společenskou strukturu. Nastalo do té doby nemyslitelné dělení
polností, protože výnos z úrody byl pouze doplňkem příjmu rodiny. Půdu začaly dědit kromě synů i dcery
rolníků, které se provdaly za nezemědělce. Dostávaly obvykle kousek pole, na kterém si nová rodina postavila
chalupu. Důsledkem bylo velké rozdrobení pozemků a zástavba téměř celého katastru rodinnými domky.
Málo restriktivní slezský stavební řád umožňoval stavět prakticky kdekoliv bez zásadní regulace. Tento vývoj
se týká především nejvíce industrializovaného území (Bartovice, Petřvald, Šenov – viz obr. 6.1, 6.2, 6.3), kde
je výrazné zahušťování rozptýlené slezské zástavby patrné už z leteckých snímků z roku 1955. Naproti tomu
pro území vzdálenější od jádra aglomerace (Střítež, Hrádek, Návsí) je ještě v roce 1955 charakteristické

106

Proces suburbanizace znamená přesun obyvatel, jejich aktivit a některých funkcí z jádrového města do zázemí. Jedná se o typický
proces rozšiřování území města, který můžeme zaznamenat jak u většiny měst vyspělých zemí, tak v historickém vývoji našich měst
(http://www.suburbanizace.cz/01_teorie_suburbanizace.htm). Zázemím rozumíme venkovská sídla v dobré dopravní dostupnosti
měst jako center osídlení.
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poměrně řídké osídlení, srovnatelné se stavem z map stabilního katastru, a nárůst zástavby nastal až v období
po druhé světové válce.
Obrázek 14: Střítež – rozptýlené osídlení před nástupem industrializace, stav k roku cca 1830

Zdroj: Císařské otisky stabilního katastru © 2009 ČÚZK

Obrázek 15: Střítež – zahušťování zástavby rodinnými domy převážně až od poloviny XX. století, stav k roku 2018

Zdroj: Ortofotomapa 2018 © 2018 ČÚZK

3.4

GEOGRAFICKÉ ROZŠÍŘENÍ SÍDELNÍCH TYPŮ VSÍ V ČESKÉM SLEZSKU

Podobně jako jinde v Evropě, i na území českého Slezska se nacházejí jak oblasti, které vykazují určitou
typologickou uniformitu, tak také oblasti typologicky heterogenní.
Na území českého Slezska je staré sídelní území vymezeno jednak tzv. Opavským zálivem, tj. poříčím dolní
Opavy a Moravice, Osoblažskem a ojedinělými lokalitami na Jesenicku při hranici s Polskem (Velká Kraš),
které stejně jako Opavsko náleží geograficky do Slezské nížiny. Převládající sídelní typ tohoto území –
soustředěné vsi – převážně návesní silnicovky s plužinou traťovou nebo délkovou – se dochoval také ve
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výběžku zasahujícím přes Bílovecko a Fulnecko až k Odrám a jednotlivě také poblíž polských hranic na
Karvinsku. Obdobné typy najdeme také na Hlučínsku, které bylo od roku 1742 do roku 1920 součástí Pruska.
Území větších nadmořských výšek bylo původně zalesněné. O jeho rozsahu svědčí mj. místní názvy,
upomínající na mýcení (Poruba, Polom, Lazy, Lazce). Toto území bylo osídlováno později v rámci vrcholně
středověké vnitřní i vnější kolonizace. Charakteristickým sídelním typem vsí jsou zde lesní lánové a řadové
vsi. Úspěšnost konceptu kolonizačních sídel, většinou zakládaných dle tzv. německého práva, se přenesla i do
území sníženin a částečně tak zřejmě překryla dřívější struktury. Časté jsou zde i názvy související s tzv.
zákupným právem (Lhota, Lhotka107). Na území českého Slezska a severovýchodní Moravy byly tímto
způsobem kolonizovány zalesněné oblasti Hrubého a Nízkého Jeseníku a Oderské vrchy, dále část Poodří
a pás v podhůří Beskyd, kde ovšem typ řadových vsí přechází do rozvolněnějších vsí řetězových.
Nejmladší území, osídlované až od 16. století, tvoří hůře přístupné horské polohy, ve sledovaném území
zejména svahy a údolí Beskyd. Pro ně jsou typické přírodní typy neuspořádaných dvorcových a hromadných
vsí ve vyšších polohách.
Zvláštní skupinu tvoří rozptýlené osídlení průmyslových oblastí, slezská zástavba, jejichž rozšíření souvisí
s populačním růstem způsobeným populačním přírůstkem a změnou způsobu obživy v industrializovaném
území na Ostravsku, Karvinsku, částečně na Frýdecko-Místecku a Třinecku. Neuspořádaná rozptýlená
zástavba navazuje na typ vsí hromadných cestních a vsí řetězových.

4

Závěr

Různost a rozšíření sídelních typů venkovského osídlení na území Moravskoslezského kraje má řadu příčin.
Jsou to především příčiny geografické (geomorfologie, nadmořská výška), obecně přírodní (charakter krajiny,
přírodní pokryv), ale i sociální, ekonomické a politické (řízená vrcholně středověká kolonizace, industrializace,
změny po 2. světové válce).
Venkovské osídlení není možné v žádné době chápat jako ustálené. Sídlištní síť procházela kontinuálním
vývojem, osady vznikaly, posunovaly se a zanikaly, v různých obdobích docházelo k rozdílné intenzitě změn.
Proto i ve starém sídelním území nacházíme typy charakteristické pro mladší osídlení z období pozdně
středověké kolonizace, které mnohde překryly původní soustředěné typy sídel, jinde se zase obraz vesnic
změnil vlivem postupující industrializace. Přitom se zdá, že půdorys zastavěného území sídla podléhá změnám
více než plužina, která si častěji ponechává stopy původní struktury. Z výsledné mapky hromadného rozšíření
jednotlivých historických sídelních typů vsí lze vyčíst, které části území kraje byly nejvíce ovlivněny
konkrétními hospodářskými, politickými a sociálními změnami.
Za poměrně stabilní území z hlediska sídelních typů lze považovat oblast soustředěných vsí nejstaršího
venkovského osídlení (vsi silniční, návesní, ulicovky), která zahrnuje Opavsko, Osoblažsko, Hlučínsko
a částečně Bílovecko a Fulnecko. Pozdně středověkou řízenou kolonizací byla ovlivněna typologicky
nejjednotnější oblast řadových vsí (lesních lánových vsí, krátkých řadových vsí), která zaujímá velkou část
rozlohy českého Slezska od Jeseníků, přes Oderské vrchy, Poodří, část Ostravska až k podhůří Beskyd.
Východní a jihovýchodní část kraje zahrnuje jednak nejmladší, v novověku osídlené území - beskydskou
oblast vyšších poloh s valašskými a typově příbuznými goralskými řetězovými osadami doplněnými
v nejvyšších polohách zástavbou pasek (dvorcové vsi), jednak území nejvíce poznamenané industrializací –
Ostravsko, Karvinsko, Třinecko a část Frýdecko-Místecka a Jablunkovska. Toto území doznalo největších
změn během posledních dvou století. Je pro ně charakteristické rozptýlené osídlení, navazující na původní vsi
hromadné cestní a řetězové. K nejvýraznější proměně došlo v jádru aglomerace, v dříve zemědělské oblasti
se zněkolikanásobil počet obyvatel a z mnoha malých vísek se stala města. Poslední dvě desetiletí se na
venkovském území podepisují narůstající suburbanizací, kdy se zejména obce v dosahu měst živelně
rozrůstají a mění svůj charakter i charakter okolní krajiny.

Obyvatelé nově založených osad měli určité povinnosti a práva vůči vrchnosti. Tyto povinnosti byly ale po určitou dobu po založení
vesnice promíjeny (často 5 nebo 8 let). Tomuto období se říkalo lhóta a někdy se přeneslo do názvu nově založené osady.
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