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K problematice regionů -
časoprostorových průsečíků

Eva Semotanová



Historické regiony z pohledu historika
Cíl: studium regionu jako relativně kompaktního prostoru, 
kde se odehrávají historické procesy i proměny krajiny

Význam: pro výzkum regionálních dějin
mapa Čech, konec 19. století

• definice

• hierarchie

• charakteristika

• typologie + názvosloví

• rekonstrukce + prameny



Definice
Historický region 
je historický, organicky propojený 
územní celek (sídelní útvar) 
s politickým, hospodářským
a kulturním centrem

Hierarchie
Od větších celků k menším –
drobení území – proč?

geografické podmínky
+ mapa Moravy, počátek 18. století
mocenské a hospodářské zájmy, světské i církevní



Charakteristika
Čím se region profiloval, proč je zajímavý jako celek, 
co tvoří jeho kompaktnost, co ho vymezuje vůči okolí

specifičnost mezi jedním a druhým

• krajinná (tvářnost a prostupnost krajiny, 
blízkost zemské hranice)

• územně správní (světská a církevní)
• hospodářská (+ vlastnické poměry)
• duchovní
• kulturní
• jiná



Charakteristika
výjimečnost mezi všemi

Genius loci – image regionu

Příklady:

• jižní Čechy
• východní Čechy

jihočeské Holašovice, 2007

východočeský Hradec Králové, 
2007



Charakteristika

• nestabilnost

• různorodost
mapa Kladska počátkem 18. století

• integrační a desintegrační procesy

• utváření regionální identity

- Trutnovsko, Královéhradecko
- Broumovsko, Kladsko
- Ašsko, Chebsko

mapa Chebska počátkem 18. století



Typologie (klasifikace, třídění)+ názvosloví

• odvíjí se od charakteristiky, vplývá z funkcí regionu 
v prostoru a v čase a v závislosti na vývoji společnosti

• tvorba názvů regionů

Potřeba vymezení regionu v historickém výzkumu

1. podle geografického kritéria
2. podle územně správního uspořádání, 

platného v době výzkumu
3.  podle územně správního uspořádání, 

platného v době, k níž se výzkum váže 
4.  podle specifické tematiky



1. podle geografického hlediska

např.:

• jižní Čechy

• východní Čechy

• Podkrkonoší

• Podkrušnohoří

• Český ráj

• Česká Sibiř
Krkonoše, 2005



2. podle územně správního uspořádání, 
platného v době výzkumu

např.:

• krajské zřízení od roku 2000

• obce s rozšířenou působností (malé okresy) od roku 2003

• NUTS 1-5 Nomeclature of Territorial Units
for Statistial Purposes

• Euroregiony a příhraniční regiony

• současné účelově vymezené regionální celky



3.  podle územně správního uspořádání, 
platného v době, k níž se výzkum váže

např.:

• úděly („pars“)
• kastelánie (hradská soustava)
• kraje
• okresy

• arcidiecéze
• diecéze
• arcijáhenství
• farnosti

• dominia

mapa panství Chýnov z roku 1831



mapa litomyšlského 
okresního hejtmanství
z roku 1907

mapy Ústeckého 
a Pražského kraje
z roku 1951, obálky



mapa pražské arcidiecéze z roku 1891



4. podle specifické tematiky

např.:

• obchodní a živnostenské komory
• zemědělské výrobní oblasti
• volební okresy
• regiony pro evidenci rekrutů
• národopisné oblasti
• regiony národní paměti

Podřipsko
Podblanicko
Chodsko



mapa Přerovského
a Hradišťského kraje 
pro evidenci rekrutů, 
1835-1848

mapa volebních okresů po roce 1900



mapa Chebské obchodní a živnostenské komory z roku 1889



mapa řepařských oblastí z roku 1947



Rekonstrukce + prameny

Úskalí klasifikace a rekonstrukce – proč?

• zachycení historického vývoje regionů 
v delším časovém období 
je s ohledem na časté změny obtížné

• prameny (písemné, mapové, jiné) 
neumožňují přesně stanovit 
rozsah regionu a jeho hranice, 
zejména před 19. stoletím

• samostatné mapy regionů



Rekonstrukce
Rekonstrukční mapy historických regionů, kde je najdeme?
samostatně jako součást různých studií, publikací nebo v atlasech, 
zejména:

• Atlas československých dějin, Praha 1965
• Československý vojenský atlas, Praha 1966
• Atlas církevních dějin českých zemí (Z. Boháč), 
Kostelní Vydří 1999

• Historický atlas měst ČR, svazky 1-17, Praha 1995-2007
• J. Janák-Z. Hledíková, Dějiny správy v českých zemích 
do roku 1945, Praha 1989 a další vydání

• E. Semotanová, Historická geografie českých zemí, 
2. akt. vyd. Praha 2002, 2006



Z Atlasu církevních dějin Z. Boháče
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