HISTORICKÁ MùSTA âESKÉ REPUBLIKY
K 31. 12. 2005
n˘m feudálem nebo po roce 1918 vládou republiky (ministerstvem vnitra), nebo byla jako mûsta
zaloÏena. V ãesk˘ch zemích mohly b˘t obce ãi
osady pov˘‰eny i na tzv. mûsteãka (mûstysy)
s právy men‰ího rozsahu neÏ mûsta. V archivních
a historick˘ch pramenech docházelo ãasto k zámûnû mûst (nûm. Stadt) za mûsteãka (nûm.
Markt) a naopak a nûkdy nelze bezpeãnû urãit,
zda jde o mûsto, ãi mûsteãko.

Mûsta jako stﬁediska ﬁemesel a obchodu vznikala uÏ v dávné minulosti. Teprve ve 13. století se
v‰ak zaãal mûstsk˘ Ïivot v˘raznûji odli‰ovat od
venkovského. Vût‰í trhové vsi se snaÏily o pov˘‰ení na mûsto, neboÈ s tímto krokem bylo spojeno mnoho v˘sad, práv a v˘hod, nehledû na moÏnost své sídlo opevnit hradbou. S pov˘‰ením na
mûsteãko nebo mûsto souviselo vût‰inou i udûlení mûstského znaku. Nejstar‰ími doloÏen˘mi
mûsty na na‰em území jsou Cheb (1204), Bruntál
(1213) a Uniãov (1213).

Základním kritériem pro v˘bûr mûst do pﬁedkládaného seznamu byl Statistick˘ lexikon obcí
v Republice ãeskoslovenské (úﬁední seznam míst
podle zákona ze dne 14. dubna 1920, ãís. 266
Sb. Zák. a naﬁ.), vydan˘ na základû v˘sledkÛ sãítání lidu z 15. února 1921. Seznam byl doplnûn
z oficiálních oznámení o pov˘‰ení na mûsto v následujícím období a o nûkolik dal‰ích mûst, která
s nejvût‰í pravdûpodobností byla mûsty pﬁed rokem 1921 a do tohoto roku poklesla na mûsteãka
(mûstysy). K posledním pov˘‰ením obcí na mûsta pﬁed doãasn˘m zru‰ením tohoto titulu do‰lo
v roce 1948 (Fr˘dlant nad Ostravicí, Kopﬁivnice,
Libãice nad Vltavou).

V pﬁedkládaném seznamu historick˘ch mûst
jsou zahrnuty buì osady (ãásti obce), které byly
uznávány za mûsta de iure na základû star˘ch
privilegií nebo de facto následkem dûjinného v˘voje, anebo obce, kter˘m byl pﬁiznán charakter
mûsta právní normou (ustavení mûstského národního v˘boru v letech 1954 aÏ 1989 nebo mûstského úﬁadu v letech 1990 aÏ 2005).
Mûsta jsou v tabulce ﬁazena podle krajÛ a okresÛ vzestupnû podle abecedy. Zaniklá mûsta nebo
mûsta, která byla v roce 2005 souãástí jiné obce,
jsou ti‰tûna kurzívou (v závorce je uveden název
mateﬁské obce). Údaj ve sloupci „Rok pov˘‰ení
na mûsto“ je buì rokem pov˘‰ení na mûsto (pﬁiznání mûstsk˘ch privilegií), nebo první písemnou
zmínkou, ve které se o sídle pí‰e jako o mûstû.
U ‰esti mûst se podaﬁilo dohledat pouze století
pravdûpodobného pov˘‰ení.

Do seznamu nebylo zaﬁazeno následujících
25 obcí, u kter˘ch se prameny ãastûji pﬁiklánûjí
k zaﬁazení mezi mûsteãka neÏ mezi mûsta: Cerhovice (okres Beroun, 1516), Cínovec (okres
Teplice, 1378), âistá (okres Rakovník, 1526),
Divi‰ov (okres Bene‰ov, 1545), Doma‰ín (okres
Bene‰ov, 1352), HÛrky (okres JindﬁichÛv Hradec, 1637), KunÏak (okres JindﬁichÛv Hradec,
1385), Levín (okres Litomûﬁice, 1544), Lubenec
(okres Louny, 1415), Luka (okres Karlovy Vary,
1608), Merklín (okres PlzeÀ-jih, 1362), Milín
(okres Pﬁíbram, 1621), Místo (okres Chomutov,
1500), Naãeradec (okres Bene‰ov, 14. st.), Nasavrky (okres Chrudim, 1360), Neãtiny (okres
PlzeÀ-sever, 1511), Nové Dvory (okres Kutná
Hora, 1701), Nov˘ Hrádek (okres Náchod,
1537), Py‰ely (okres Bene‰ov, 1703), Rab‰tejn
nad Stﬁelou (okres PlzeÀ-sever, 1337), Strmilov
(okres JindﬁichÛv Hradec, 14. st.), Valeã (okres
Karlovy Vary, 1514), V‰eruby (okres DomaÏlice,
1570), Zbraslavice (okres Kutná Hora, 14. st.),
ÎiÏelice (okres Kolín, 1852). V závorce je vÏdy
za názvem okresu uveden rok pov˘‰ení na
mûsto.

Uvedené údaje byly ãerpány pﬁeváÏnû z tûchto
publikací:
– Retrospektivní lexikon obcí âSSR 1850–1970.
Praha, 1978; data do tohoto pramene byla získána pﬁedev‰ím z okresních archivÛ.
– âarek, J. Mûstské znaky v ãesk˘ch zemích.
Praha, 1985.
– Kuãa, K. Mûsta a mûsteãka v âechách, na Moravû a ve Slezsku. Praha, I. díl 1996, II. díl 1997,
III. díl 1998, IV. díl 2000, V. díl 2002, VI. díl 2004.

Historická mûsta
Osada nebo obec získala právní postavení
mûsta buì pov˘‰ením na mûsto panovníkem ãi ji40

jsou sídly okresÛ, dále v jin˘ch obcích mûstského
charakteru, které na návrh okresního národního
v˘boru urãí krajsk˘ národní v˘bor.“ V sedmdesát˘ch letech získalo mûstsk˘ národní v˘bor 44 obcí, v osmdesát˘ch letech jiÏ jen 5 (poslední MûNV
obdrÏely v roce 1987 obce Pec pod SnûÏkou
a Svoboda nad Úpou, obû v okrese Trutnov).
V roce 1989 tak bylo v âeské republice ze 4100
obcí celkem 434 mûst (9 mûst od 60. let splynulo
s jinou obcí).

Ze v‰ech 700 v tabulce uveden˘ch sídel jiÏ po
2. svûtové válce zpût titul mûsta nezískalo 162
historick˘ch mûst (61 z nich je dnes souãástí jiné
obce).
Nejvût‰ími historick˘mi mûsty, která v roce
2005 nemûla mûstsk˘ úﬁad, byly LuÏe (okres
Chrudim, 2612 obyvatel v roce 2001), Libu‰ín
(okres Kladno, 2463 obyvatel v roce 2001), Kryry
(okres Louny, 2446 obyvatel v roce 2001), Neveklov (okres Bene‰ov, 2359 obyvatel v roce
2001) a Jistebnice (okres Tábor, 2046 obyvatel
v roce 2001). Ani jedno z nich v‰ak nesplÀovalo
podmínku 3000 obyvatel pro moÏnost pov˘‰ení.

V roce 1990 vstoupil v platnost zákon
ã. 367/1990 Sb., o obcích, kde bylo mûsto definováno: „Mûstem je obec, ve které do poãátku úãinnosti tohoto zákona pÛsobil mûstsk˘ národní v˘bor. Mûstem je i obec, kterou urãí pﬁedsednictvo
âeské národní rady na návrh vlády âeské republiky nebo na návrh obce po vyjádﬁení vlády.“
Mûstské národní v˘bory v této dobû zmûnily název na mûstské úﬁady. Od roku 1993 jmenoval
mûsta pﬁedseda Poslanecké snûmovny Parlamentu âR na návrh Poslanecké snûmovny Parlamentu âR.

Nejvût‰ími obcemi, které do roku 2005 nikdy
nebyly mûsty, byly Bystﬁice (okres Fr˘dek-Místek,
4991 obyvatel v roce 2001), Dolní Lutynû (okres
Karviná, 4771 obyvatel v roce 2001), Ludgeﬁovice
(okres Opava, 4595 obyvatel v roce 2001), Hluboãky (okres Olomouc, 4574 obyvatel v roce
2001) a Petrovice u Karviné (okres Karviná, 4517
obyvatel v roce 2001).

Velikostní podmínka v pravidlech pov˘‰ení obce
na mûsto byla novû zakotvena v zákonû
ã. 128/2000 Sb., o obcích: „Obec, která má alespoÀ
3000 obyvatel, je mûstem, pokud tak stanoví pﬁedseda Poslanecké snûmovny po vyjádﬁení vlády.“

Obce s mûstsk˘m úﬁadem a magistrátem
Zákon ã. 13/1954 Sb., o národních v˘borech,
umoÏnil v sídlech krajsk˘ch národních v˘borÛ zﬁídit mûstsk˘ národní v˘bor jako vyjádﬁení v˘znamu
obce. V roce 1954 vzniklo 13 MûNV vãetnû Prahy (v hlavním mûstû Praze byl Národní v˘bor
hlavního mûsta Prahy, kter˘ mûl postavení krajského národního v˘boru). V roce 1955 vzniklo na
základû usnesení vlády âSR mûsto Havíﬁov a zároveÀ získalo mûstsk˘ národní v˘bor.

Kritéria pro posuzování Ïádostí obcí o stanovení mûstem vládou jsou uvedena v pﬁíloze k usnesení vlády ze dne 2. kvûtna 2001 ã. 418. Kromû
uvedeného velikostního kritéria v‰ak nejsou závazná.
V devadesát˘ch letech pﬁibylo v âeské republice 74 nov˘ch mûst, nejvíce v letech 1998 (18)
a 1994 (17), na poãátku 21. století pak 21. Posledními mûsty z roku 2005 byly Suchdol nad
LuÏnicí (okres JindﬁichÛv Hradec) a Újezd u Brna
(okres Brno-venkov).

K roz‰íﬁení poãtu obcí s mûstsk˘m národním v˘borem do‰lo poté aÏ po vydání zákona ã. 65/1960
Sb., o národních v˘borech, ve kterém se praví, Ïe
„mûstské národní v˘bory pÛsobí ve mûstech, která jsou sídly krajÛ a okresÛ, a v ostatních velk˘ch
obcích mûstského charakteru, které urãí krajsk˘
národní v˘bor“. V roce 1960 získalo MûNV dal‰ích
58 sídel okresních národních v˘borÛ ze zákona
a 192 obcím ho pﬁiznal pﬁíslu‰n˘ krajsk˘ národní
v˘bor. Do konce 60. let pak pﬁibylo dal‰ích
130 mûst, nejvíce v letech 1964 (42) a 1965 (33).

Celkem od roku 1989 pov˘‰ilo na mûsto 95 obcí, ke konci roku 2005 jich tedy bylo 529. Nejmen‰ími mûsty byly Pec pod SnûÏkou (okres
Trutnov, 595 obyvatel v roce 2001), Janské Láznû
(okres Trutnov, 917 obyvatel v roce 2001), Beãov
nad Teplou (okres Karlovy Vary, 1002 obyvatel
v roce 2001), Mirotice (okres Písek, 1104 obyvatel v roce 2001) a Mûãín (okres Klatovy,
1125 obyvatel v roce 2001).

V zákonû ã. 28/1972 Sb., o národních v˘borech, je definice MûNV obdobná jako v roce 1960.
„Mûstské národní v˘bory jsou ve mûstech, která

41

Statutární mûsta

Nová etapa urãování statutárních mûst zaãala
s platností zákona ã. 65/1960 Sb., o národních v˘borech, ve kterém se praví, Ïe mûstské národní
v˘bory v Brnû, Ostravû a Plzni mají postavení
okresního národního v˘boru a v obvodech tûchto
mûst pÛsobí obvodní národní v˘bory. Tím byla tato
mûsta pov˘‰ena na statutární mûsta, i kdyÏ termín
„statutární mûsto“ jmenovan˘ zákon je‰tû nepouÏíval. V roce 1986 vydala âeská národní rada zákonné opatﬁení ã. 1/1986 Sb., o národních v˘borech v okrese Ústí nad Labem, kter˘m mûstskému
národnímu v˘boru v Ústí nad Labem pﬁiznává stejné postavení jako Brnu, Ostravû a Plzni.

Mûsty se zvlá‰tním postavením jsou statutární
mûsta. Území statutárního mûsta se mÛÏe ãlenit
na mûstské obvody nebo na mûstské ãásti. Statutární mûsto ﬁídí magistrát v ãele s primátorem.
Zvlá‰tní statuty pro mûsta byly vydávány jiÏ
v devatenáctém století. V letech 1869 aÏ 1910 se
statutární mûsto naz˘valo „mûsto s vlastním ﬁádem obecním“, v letech 1921 aÏ 1930 „mûsto
s vlastním zﬁízením“. Mûstské úﬁady v tûchto mûstech byly tehdy na úrovni okresního hejtmanství.
K nejstar‰ím statutárním mûstÛm (1850) patﬁilo
Brno, Liberec, Olomouc a Opava. V seznamu
míst ze sãítání v roce 1869 k nim pﬁibyla mûsta Jihlava, Uherské Hradi‰tû a Znojmo, v roce 1880
je‰tû Fr˘dek a KromûﬁíÏ.

Zákon ã. 367/1990 Sb., o obcích, pﬁímo stanovil 13 mûst, jeÏ mají zvlá‰tní statut. Kromû jiÏ jmenovan˘ch ãtyﬁ jsou to âeské Budûjovice, Havíﬁov,
Hradec Králové, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc,
Opava, Pardubice a Zlín. Zákon ã. 128/2000 Sb.,
o obcích, roz‰íﬁil poãet statutárních mûst o Jihlavu, Kladno a Most (s úãinností od 12. 11. 2000)
a jeho novela ã. 313/2002 Sb. doplnila mûsta
Karviná, Mladá Boleslav a Teplice (s úãinností od
12. 7. 2002). Vãetnû Prahy bylo k 31. 12. 2005
v âeské republice 20 statutárních mûst s tím, Ïe
ãtyﬁi historická statutární mûsta zatím svoje postavení zpût nezískala (Fr˘dek, KromûﬁíÏ, Uherské Hradi‰tû a Znojmo). V tabulce jsou statutární
mûsta zv˘raznûna.

Praha jako hlavní mûsto mûla po celé sledované období zvlá‰tní postavení a samozﬁejmû i svÛj
statut, magistrát a primátora, a proto ji mÛÏeme
mezi statutární mûsta také zaﬁadit. V lexikonu ze
sãítání lidu z roku 1921 se stále je‰tû vyskytuje
v˘‰e jmenovan˘ch 10 mûst se zvlá‰tním postavením, ov‰em v roce 1934 uÏ je to pouze Brno, Olomouc a Praha. Ostatní mûsta svou v˘sadu ztratila, stejnû tak jako v následujících letech Brno
a Olomouc.
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ýiVODY
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7iERU
%HFK\QČ
&KêQRY
-LVWHEQLFH
0H]LPRVWt 9HVHOtQDG/XåQLFt
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%ČOiQDG5DGEX]RX
'RPDåOLFH
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+RUãRYVNê7êQ
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3REČåRYLFH
6WDĖNRY
.ODWRY\
+DUWPDQLFH
+RUDåćRYLFH
+RU\0DWN\%Råt 9HOKDUWLFH
-DQRYLFHQDGÒKODYRX
.DãSHUVNp+RU\
.ODWRY\
0ČþtQ
1êUVNR
3OiQLFH
5DEt
5HMãWHMQ
6WUiåRY
6WĜtEUQp+RU\ 1DOåRYVNp+RU\
6XãLFH
âYLKRY
9HOKDUWLFH
äHOH]Qi5XGD
3O]HĖPČVWR
3O]HĖ
3O]HĖMLK
%ORYLFH
'REĜDQ\
.DVHMRYLFH
1HSRPXN
3ĜHãWLFH
6SiOHQp3RĜtþt
6WDUê3O]HQHF
6WRG
3O]HĖVHYHU
+RUQt%Ĝt]D
.D]QČMRY
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%ĜH]RYi
ýLVWi 5RYQi
+DEDUWRY
+RUQt6ODYNRY
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