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ČESKÁ REPUBLIKA – SÍDLA 
  

ČR   měla k 27.5.2016    6255 obcí.  Souhrnný údaj však nevypovídá o jejich významu … 
Současný stav osídlení je výsledkem dlouhodobého vývoje. 

 
Paleolit  ( starší doba kamenná ) , ve stř. Evropě před 10 tis. a více lety … stany a chaty netrvalého charakteru. 
Neolit  ( mladší doba kamenná ),  před  7 až 10 tis. lety, nástup tzv. „žárového zemědělství“.  S neolitickou 
revolucí je spjata tzv. první urbánní revoluce, kdy v souvislosti s usazením kočovné společnosti vznikla první 
sídla. Ta byla zpočátku izolovaná a měla vztah jen k malému zázemí, které lidem zabezpečovalo obživu. 
Meziměstský vztah byl ojedinělý … ale: v lokalitě  Maršovický vrch  v k.ú. Jistebsko, okr. Jablonec nad Nisou,             
byly zjištěny 8000 let staré pozůstatky těžby amfibolického kontaktního rohovce, který byl odsud dopravován 
k dalšímu opracování ( na kamenné nástroje ).  Výskyt nástrojů z uvedené suroviny je prokázán archeologickými 
nálezy v Čechách, na Moravě, v Sasku, a dokonce až v Hesensku  ( 450 km daleko ) …  
Na území ČR vznikl cca před 7500 lety neolitický sídelní areál  Bylany, okr. Kutná Hora:  sídliště „dlouhých 
kůlových domů“ + „rondel“ … na ploše cca 7 ha, objeveno 134 půdorysů domů a cca 1300 dalších objektů …  
Eneolit  ( „doba měděná“ -  přechod mezi dobou kamennou a dobou bronzovou, před cca 4000 lety ): změny 
v zemědělské výrobě ( „oradlo“ + využívání tažné síly dobytka )  ⇒ sídla z této doby jsou menší, než v neolitu, 
osady jsou zakládány na černozemních půdách v blízkosti menších vodních toků, obývá je cca 20 až 30 lidí             
( 2 až 6 rodin ), domy jsou menší, spíše čtvercového půdorysu. V této době vzrůstá počet výšinných sídel                     
( hradišť ), objevuje se také specializace na jiné než zemědělské činnosti:   řemesla,  zpracování kovů,                  
kontrola nad zdroji surovin,  obchod …                                                                                                                                                
Dochází tedy k posunu :  od izolovaných sídel k propojenému systému,                                                                              
přičemž  …    vývoj směřuje k prohlubování vertikální strukturace.                                                                                               
Po tisíciletí tedy docházelo k propojování sídel a vzniku vztahů mezi nimi. Příčina :  zvyšování počtu funkcí               
v sídlech a z toho plynoucí nutnost prostorové dělby práce  ⇒ dochází  ke specializaci sídel a  růstu potřeby 
vzájemných vztahů, které rozlišujeme na kooperační a konkurenční  ( ve smyslu ekonomickém i politickém ).  
  
Struktura sídelního systému:     ◘ horizontální  ( tj. poloha )     ◘ vertikální  ( tj. hierarchie ). 
Horizontální systém rozložení měst v českých zemích začal vznikat ve 13. a 14. století a od té doby se neměnil. 

Sídla vznikají a rozvíjejí se za určitých podmínek. Ty se však s postupem rozvoje společnosti stále mění. I přesto                                    
sídla přetrvávají, ale musí se transformovat. Např. středověká horní města … po vytěžení suroviny snížení jejich 
významu, ale díky vybudované infrastruktuře a určité vrstvě obyvatel město zůstalo se svým vlivem zachováno. 

Funkční specializace sídel 
Funkce sídel jsou 
• městoobslužné,  tj. zabezpečující obyvatelstvo vlastního sídla, 
• městotvorné, tj. ta část funkcí, jež přesahuje rámec obyvatelstva vlastního sídla a slouží i obyvatelům jiných 

sídel (výsledky funkcí sídla jsou distribuovány do dalších sídel nebo se pro tyto funkce dojíždí z okolí sídla). 

Hlavní funkce sídel    jsou   ( byly ) :        ◘  obytná,       ◘  obranná,        ◘  obchodní,      ◘  obslužná,                        
◘  výrobní  ( řemeslná, manufakturní, tovární ),        ◘  správní        ◘  vzdělávací. 

Nadřízenost a podřízenost v sídelním systému vyplynula z rozdílu mezi městským a venkovským sídlem.                                          
Ten lze určit   z hlediska hospodářských činností  ( vesnice mají zemědělskou funkci, města nezemědělskou 
funkci )   a faktu, že   města jsou centrem obchodu,  administrativních  a  kulturn ě-vzdělávacích funkcí. 

Vznik vrcholn ě středověkých měst   
…  se váže k 11. – 13. století a souvisel s příhodnými ekonomickými podmínkami.:  zdokonalení způsobu 
obdělávání polí v 11. – 12. století  ⇒ zvýšení produkce a také zvýšení možnosti uživit i osoby, které stály mimo 
bezprostřední zemědělskou výrobu.  Zároveň došlo ke stabilizaci státu : ta vyplynula z existující plošné správní 
organizace ( v českých zemích  tzv. hradská organizace )  ⇒  zvýšení hustoty obyvatelstva a opět i produktivity.                                                                               
Vlivem přebytků se rozvíjel obchod nejen s potravinami,  ale i s výrobky řemeslníků … 
Vznik měst … i příhodné politické podmínky ( upevnění královské moci ) :  nejvíc měst v českých zemích 
vzniklo za  Přemysla Otakara II.,  krále železného a zlatého … v Čechách a na Moravě měl právo udělit městský 
status jen panovník  ( šlechta musela mít panovníkův souhlas při zakládání vlastních poddanských měst ). 
Silným podnětem  pro rozvoj východoevropských a středoevropských středověkých měst  jak v právním slova 
smyslu,  tak i na ekonomické rovině,  se stala  německá kolonizace střední a východní Evropy. 
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Akt založení města :                                                                                                                                                    
Založením města byla obvykle pověřena zvláštní osoba –  lokátor .                                                                                           
Ten měl za povinnost:   ◘  vyměřit panovníkem určené místo,   ◘  najít a usídlit zde obyvatelstvo,                                       
◘  zajistit právní i faktickou existenci sídliště.                                                                                                                 
Proces vzniku  města … řadu  let a to i přesto,  že nová osada mívala několikaleté úlevy na daních.                                                                                                            
České Budějovice …  Hirzo z Klingenbergu  ( narozen v Porýní, zemřel asi 1275 ), též uváděn jako Hýř, Hircz 
či Hrz, byl šlechtic, dvořan přemyslovských králů    Václava I.   a  Přemysla Otakara II.                                                            
V letech 1241 a 1248 je na dochovaných listinách jmenován jako mistr královské kuchyně (magister coquinae). 
Během vzpoury mladého Přemysla zůstal věrný jeho otci Václavovi. Dlouhou dobu byl purkrabím                                         
na královském hradě Zvíkově ( zvaného také Klingenberg ). Pro krále vedl řadu stavebních a lokátorských prací. 
Nejdůležitější z nich jsou lokace královských měst  České Budějovice  a  Písek  a  též založení kláštera                  
Zlatá koruna .  Je mu však přisuzována i řada dalších lokací a budovatelských staveb  ( u řady z nich však jeho 
podíl není řádně doložen ).  Je pohřben v cisterciáckém klášteře  Zlatá Koruna. 

Královská a věnná města  
Královská města spolu s královskými hrady byla důležitou součástí přímého královského majetku.                                 
Měla být nezcizitelná a neměla být panovníkem zastavována, ale praxe řady králů na to nebrala ohled.                                               
Měst královských a věnných  ( z nich měla příjem královna )   bylo v 16. století v českých zemích kolem 40. 
Privilegované postavení značně rozšiřovalo jak práva města jako celku, tak i osobní práva a postavení měšťanů. 

Do přímého majetku krále ( královské komory) patřila i města kamerální (též někdy komorní), která však neměla 
výsady a postavení královských měst. Tato města musela plnit poddanské povinnosti vůči královské komoře                       
a král je mohl kdykoli prodat.   V praxi se však rozdíl mezi královskými a kamerálními městy stíral. 

Měšťanství bylo především sociálním statusem, jehož bylo nabýváno právním aktem přijetí.                                       
Jeho podmínkou bylo zakoupení domu, uplynutí příslušné doby, po kterou žadatel s městem „trpěl“,                                  
a v neposlední řadě předložení listu dokazujícího řádný manželský původ, případně listu výhostního, pokud 
žadatel přicházel z poddanského prostředí. Bylo také možno si měšťanství koupit nebo se přiženit do domu 
měšťanské rodiny. Města někdy také nabízela zadarmo měšťanství vzdělaným lidem. 
Práva a povinnosti měšťanů se mohly v jednotlivých městech lišit, vyplývalo  to i z postavení samotného města. 
I v rámci skupiny plnoprávných měšťanů existovala určitá hierarchie osob, byla vyjádřena  například pořadím,             
v němž měšťané přistupovali k přijímání,   místem, kde seděli v kostele apod. 

Královská města v Jihočeském kraji :     Písek  (1256),    České Budějovice  (1265),    Vodňany  (1337),                
Tábor  (1437),    Týn nad Vltavou  (1609),    Prachatice  (1609). 

Věnná města v ČR :   Hradec Králové,   Chrudim,   Jaroměř,   Mělník,   Polička,   Trutnov,   Vysoké Mýto,                       
Dvůr Králové nad Labem,   Nový Bydžov. 

Poddanská města 
Poddanská města byla součástí panství a jejich obyvatelé byli poddanými vrchnosti stejně jako vesničtí sedláci. 
V principu by od nich vrchnost mohla vyžadovat robotu a jiné poddanské povinnosti, ale v praxi jim udělovala 
různá privilegia. Žádné z těchto privilegií ale nesmělo porušovat práva či finanční zisky vrchnosti.                                
Nejvýznamnější poddanská města měla práva blížící se královským městům.  
Přestože o právech poddanského města rozhodovala vrchnost,                                                                                               
musel povýšení osady na město   vždy potvrdit panovník.   Vedle toho   potvrzoval i právo trhu. 

Podle vrchnosti se poddanská města dělila  na: 
◘  církevní ( biskupství, arcibiskupství, kláštery, kapituly ),      ◘  šlechtická,      ◘  komorní královská.  
V českých zemích začala církevní poddanská města vznikat   již v 1. polovině 13. století.                                              
Šlechta se do tohoto podnikání pouštěla mnohem váhavěji a největší počet šlechtických poddanských měst 
vznikl až v 2. polovině 13. století.                                                                                                                                                  
Na počátku 15. století bylo v Čechách  cca  290 poddanských měst.                                                                                              
Významem a rozsahem hospodářských aktivit však hluboce zaostávala za královskými městy. Zdá se, že 
hlavním zdrojem obživy se zde staly aktivity spojené s existencí obchodních tras, které skrze tato města vedly. 

Horní města  
…  podléhala přímo panovníkovi  ( výnosy z těžby drahých kovů byly jeho hlavním příjmem )  ⇒  specifická 
varianta královských měst  ( Kutná Hora,  Jihlava, Příbram,  …  ).  Velmi často :  zkřížená kladívka v městském 
znaku  ( Rudolfov, Vodňany ), též heraldická figura nerostné suroviny ( Měsíc - symbol stříbra ve velkém znaku 
Českých Budějovic ). Naopak horní města, která neidentifikuje ani název ani znak: Jílové u Prahy, Jihlava.   
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Statutární města  
V Česku je statutárním městem město, které má právo si svoji správu organizovat podle základní městské 
vyhlášky, která se označuje jako  statut města.                                                                                                            
Statutární města v ČR se na rozdíl od ostatních měst, obcí a městysů  mohou členit na dílčí samosprávné části,  
jež jsou vymezeny právě ve statutu dotčeného statutárního města.   V čele statutárního města … primátor.                                                                 
Podle zvláštního zákona je statutárním městem i Praha, formálně se namísto toho označuje jako hlavní město, 
což je status zahrnující v případě české metropole i znaky statutárního města.                                                                                                                              
Status statutárního města znamená buď právo města vydat statut města, nebo povinnost města vydat statut města.  

ČR má v současné době  26  statutárních měst:  Brno, České Budějovice, Děčín, Frýdek-Místek, Havířov, 
Hradec Králové, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Liberec, Most, Mladá 
Boleslav, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Prostějov, Přerov, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín. 

Město, městečko, městys  …  právní vývoj celé problematiky až do současnosti  

Městys  nebo také  městečko  je typ obcí velikostně a významově stojící mezi městem a vsí.                                                 
V minulosti … sídla, kterým bylo uděleno právo pořádat týdenní a dobytčí trhy  (tím se městyse lišily od vsí) 
a zpočátku výjimečně i výroční trhy.                                                                                                                               
Městyse musely plnit roli spádového městečka pro okolní vesnice.                                                                                        
Bylo zde mnohem silněji zastoupeno zemědělství a sociální a profesní rozvrstvení nebylo tak výrazné. 

Po zániku monarchie byl titul v ČSR udělován nadále, a to vládou a bez výslovného zákonného vymezení.                 
Mezi podmínky patřilo například:  mít regulační plán, kanalizaci, vodovod, elektrické osvětlení, hřbitov, 
zdravotní zařízení, školu, dlážděné chodníky a ulice, a poskytované služby dostupné i okolním obcím.                
Proto byl status městyse i města považován za prestižní záležitost.  

Status městyse přestal být používán komunisty po únorovém vládním převratu  ( 1948 ), zhruba od roku 1950. 
Vládní nařízení č. 14/1950 Sb. zavedlo čtyři kategorie místních národních výborů  ( I – IV ),                                                        
podle počtu obyvatel obce.  Označení obcí titulem město nebo městys však nebylo výslovně zrušeno …  

17. květen 1954, první den účinnosti zákona 13/1954 Sb., o národních výborech, je považován za den faktického 
zániku obecní samosprávy, tedy právní subjektivity obcí.  Ani ten však výslovně nezrušil tituly městysů a měst. 

Zákon č. 65/1960 Sb. začal rozlišovat místní národní výbory a městské národní výbory.                                          
Za města tak začaly být považovány obce, v nichž byl zřízen městský národní výbor  ( Měst.NV )…                                                     
Ze zákona byl   Měst.NV  v krajských a okresních městech, ostatní „velké obce městského charakteru“ 
určoval krajský národní výbor. Tuto soustavu národních výborů téhož roku převzala i nová československá 
ústava a další zákon o národních výborech, č. 69/1967 Sb., který upřesnil,                                                                             
že  příslušné obce krajský národní výbor určuje na návrh okresního národního výboru. 
Federální ústavní zákon č. 294/1990 Sb., novelizující ústavu z roku 1960, obnovil obce jako samosprávné 
právnické osoby; stanovit postavení a působnost obcí však svěřil do působnosti národních rad.                                            
Podle ústavního zákona měly být k 24. listopadu 1990 obnoveny tituly městysů a měst podle právního stavu        
před  17. 5. 1954.   Zákon ČNR o obcích, schválený 4. září 1990, však obnovení historických označení výslovně 
neupravoval a vládní návrh zákona zjevně vycházel z předpokladu, že tituly město a městys byly zrušeny                 
někdy v letech 1948 a 1949, a proto stanovil, že městy jsou  ty obce, které byly obcemi před  17. 5. 1954                                 
a měly k počátku účinnosti zákona, tedy do 24. 11. 1990, městský národní výbor, a dále obce,                                              
které určí předsednictvo České národní rady na návrh vlády ČR,  nebo na návrh obce po vyjádření vlády.                                               
Pouhé zřízení  „Měst.NV“  po roce 1960 však nebylo považováno za faktické povýšení  na město …                                                                                                                               
V období do roku 2000 byl více než  40 obcím vrácen status města.                                                                                          
Přes 30 bývalých  městysů bylo  podle ustanovení o navrácení statutu města   de facto povýšeno na město … 

Podle § 3 odst. 1 zákona o obcích ve znění účinném od 1. 7. 2006 může předseda Poslanecké sněmovny             
na návrh obce a po vyjádření vlády povýšit na město obec, která má alespoň  3000 obyvatel.                                   
Na toto povýšení však není právní nárok a vlastní rozhodnutí záleží na vůli předsedy Poslanecké sněmovny.  
Usnesení vlády č. 418    ze dne  2. května 2001   stanovilo kritéria pro stanovisko vlády …                                           
Od roku 2006 byly z tohoto titulu jmenovány městem pouze:   Dobřichovice,   Chlumec  a  Jesenice u Prahy. 

Od r. 1989 se představitelé obcí, které v minulosti držely status městyse, snažili o jeho obnovení.                                
Jejich několikaleté lobbování bylo úspěšné až roku 2006 :  obce, které měly oprávnění užívat označení městys 
před  17. 5. 1954, jsou městysem, pokud o to požádají předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.                          
Ten tak na žádost obce stanoví a určí den, od kterého se obec opět stává městysem.                                                                   
Dne 10. října 2006   vydal předseda Poslanecké sněmovny rozhodnutí,  jímž   prvním 108 obcím stanovil,                     
že nadále mohou používat titulu   městys.  



4 
 

Pro jmenování městysem obecná kritéria zákonem stanovena nejsou.                                                                      
Ministerstvo vnitra v roce 2006  hodlalo připravit pro vládu osnovu k vyjádření k žádostem,                                                
přičemž do doby jejího schválení chtělo žádosti posuzovat přiměřeně podle kritérií pro stanovení městem.  

Novela zákona o obcích z roku 2006 dala nárok na návrat statusu města těm obcím, které                                           
někdy v minulosti byly městy ( § 3 odst. 3 zákona o obcích ), bez ohledu na počet obyvatel i další podmínky.                                                          
Z historických měst, která v minulosti o status města přišla,  žádné nesplňovalo limit  3000 obyvatel . 

S titulem města nebo městyse nejsou dnes spojena žádná speciální práva a povinnosti,                                                 
ani v působnosti samosprávy, ani v přenesené působnosti státní správy.                                                                                                       
Dnes jde pouze o otázku prestiže obce a sounáležitosti jejích občanů. 

Rozlišení práv je dnes dáno zařazením mezi: 
• obce s pověřeným obecním úřadem,  
• obce s rozšířenou působností, 
• statutární města, 
• hlavní město. 

Města v Jihočeském kraji    

Na území Jihočeského kraje  leží těchto   55 měst :                                                                                                             
Bavorov,  Bechyně,  Bělčice,  Blatná,  Borovany,  České Budějovice,  České Velenice,  Český Krumlov,  
Dačice,  Deštná,  Hluboká nad Vltavou,  Horní Planá,  Husinec,  Chýnov,  Jindřichův Hradec,  Jistebnice,  
Kaplice,  Kardašova Řečice,  Lišov,  Lomnice nad Lužnicí,  Milevsko,  Mirotice,  Mirovice,  Mladá Vožice,  
Netolice,  Nová Bystřice,  Nová Včelnice,  Nové Hrady,  Písek,  Planá nad Lužnicí,  Prachatice,  Protivín,  
Rožmberk nad Vltavou,  Rudolfov,  Sedlice,  Sezimovo Ústí,  Slavonice,  Soběslav,  Strakonice,                               
Stráž  nad Nežárkou,  Strmilov,  Suchdol nad Lužnicí,  Tábor,  Trhové Sviny,  Třeboň,  Týn nad Vltavou,  
Velešín,  Veselí nad Lužnicí,  Vimperk,  Vlachovo Březí,  Vodňany,  Volary,  Volyně,  Vyšší Brod,  Zliv.      

Seznam měst v Česku podle počtu obyvatel    

Česká republika má   602 měst … 

Největší města ČR ( k 1. 1. 2017 ) :  Praha,  Brno,  Ostrava,  Plzeň,  Liberec,  Olomouc,  České Budějovice, 
Ústí nad Labem,  Hradec Králové,  Pardubice,  …  

Nejmenší města : na pořadí  602.  …  Přebuz  ( okr. Sokolov, bývalé horní město,  k 1.1.2016 … 71 obyvatel  ).                                                  
Na pořadí  595.  je nejmenší město Jihočeského kraje … Rožmberk nad Vltavou  ( 396 obyvatel  ). 

Seznam nejlidnatějších obcí v Česku bez statusu města    
Největší obcí ČR ( k 1. 1. 2015 )  jsou      Petrovice u Karviné   ( 5636 obyvatel ).                                                       
Zajímavé velké obce na území Jihočeského kraje :  s pořadím  12.  v ČR …  Větřní   ( 4108 ),                                                
78.  v ČR … Dobrá Voda u Českých Budějovic   ( 2636 ) ,       107.  v ČR … Litvínovice   ( 2460 ),                                         
132.  v ČR … Kamenný Újezd   ( 2321 ),                                    152.  v ČR … Srubec   ( 2223 ).  

Obce v Česku s nejnižším počtem obyvatel     
Nejmenší obcí ČR  ( k 1. 1. 2015 )  je      Vysoká Lhota   ( okr. Pelhřimov,  17 obyvatel  ).                                                
A tento seznam obsahuje mnoho obcí z Jihočeského kraje :  pořadí 4. … Kuřimany ( okr. ST,  28 obyvatel ), 
Zadní Střítež   ( TA,  31 ),  Hájek   ( ST,  35 ),  Vlkov   ( CB,  35 ),  Minice   ( PI,  36 ),  Závraty   ( CB,  37 ),       
Lužice   ( PT,  38 ),  Radějovice  (  ST,  39 ),  Měkynec   ( ST,  40 ).                                                        

Obec  Nupaky  v okrese Praha - východ  …   
…  se nachází asi  18 km jihovýchodně od centra hlavního města Prahy,  cca 4 km západně od města Říčany,  
na jediném katastrálním území  (  Nupaky,  3,18 km2 ), v jihozápadním sousedství obce probíhá dálnice  D1 .                                                                                                                 
K 1. 1. 2015  zde žilo 1400 obyvatel s průměrným věkem 31,2 let ⇒ nejmladší obec v České republice.                
Ale !!  r. 1991  měla pouhých  91 obyvatel,  r. 2005  … 186,  v r. 2010 … 702,  a v r. 2015 … 1400  obyvatel ! 

Zdroje: 
• www.zemepis.com/vocr.php 
• stránky „Wikipedia“ ke všem uvedeným pojmům … 

V Českých Budějovicích, 6. 6. 2017 Ing. Karel Hes  


