35. JOSEFSKÝ KATASTR A JEHO VÝPOVĚĎ

Z písemností, které tvoří josefský katastr, jsou
podstatné především fasse jednotlivých obcí a doprovodné oceňovací tabely (NA, fJK).

Tab. 35.01. Vavákův popis a výklad josefského katastru (Vavák I/2, 84).
Tab. 35.01. Vavákův popis josefského katastru (Vavák I/2,
84).

35.1. Obsah písemností
A. Fasse každé obce obsahují seznam všech parcel.
Parcely jsou řazeny podle čísel a tratí. Fasse každou
parcelu charakterizuje následujícími údaji:
– číslo parcely
– číslo usedlosti a jméno držitele
– určení kultury
– pomístní název
– lokalizaci
– rozsah na sáhy
– rozsah na výsevek (jitra a zbývající sáhy)
– výnos
– na měřice pro pole rozdělená na ozim (pšenice,
žito) a jař (ječmen, oves)
– pro louku na sena a otavu
– pro les na tvrdé a měkké dřevo
V poznámce mohou být uvedeny produkční limity
parcely jako delší interval úhorování nebo vynechávání jaře, popř. ozimu.
B. Oceňující tabela udává pro každou parcelu a jednotlivou zasévanou obilninu zrnitost. Podobně je oceňována i produktivita luk, pastvin a lesů. Na základě
těchto indexů je pak v tabele spočítána berně.

35.2. Interpretace
Vznik podkladových archů roku 1785 popisuje i F.J.
Vavák (I/2, 83ﬀ.), který zanechal názorný návod, jak
zápisům katastru a jeho dělení výnosu na ozim a jař
rozumět. Podstatou je idea trojpolního systému. Výnos ozimu uvádí součet pšenice a žita, výnos následující jaře součet ovsa a ječmene.
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Původně uváděná zrnitost doznala velké změny
a Vavákovy paměti nutí k úvaze, že se v konečné verzi
nejednalo o skutečný dlouhodobě průměrný výnos,
ale o umělý berní index, který se vzdálil realitě.
Základem porovnání může být zrnitost, se kterou
počítaly raabizační operáty (srv. kap. 5.4). Jejich podkladem byly archy, které členily pole do 4 tříd (dobré, prostřední, špatné, nejvíce špatné). Jednotlivé části
bonitně heterogenního pole přitom mohly být rozčleněny do odlišných tříd. K roku 1779 Vavák (I/1, 130–
131) uvádí, že nejlepší pole byly hodnoceny zrnitostí
5. Stejně tak i v roce 1785 (Vavák 2/I, 84).
Úředníci ovšem začali srovnávat fasse jednotlivých obcí a snažili se navýšit zrnitost pomocí srovnání (i) zrnitosti polí v sousedních obcích (nižší zrnitosti zvyšovány podle vyšších) a (ii) zrnitosti rustikálu
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a dominikálu. Zrnitost dominikálních polí byla určována podle průměrného výnosu za 9 let a výsledky
bývaly vyšší než u rustikálních polí. V případě Milčic
se tak zrnitost nejlepších polí výrazně změnila (tab.
35.02).
Tab. 35.02. Navyšování zrnitosti v průběhu vzniku josefského katastru.
Zrnitost
1. 1785, 1. verze:

5

2. 1785, 2. verze

nad 5

Důvod změny

Vavák

↓
(srovnání s Radimí a Chvalovičkami) (2/I, 84)

↓
3. 1786, jaro

8

(2/I, 96)

↓
4. 1786, podzim

10,5–11

(srovnání s Pečkami)

(2/I, 111)

↓
5. 1787

sníženo o 0,75 (stížnosti)

(2/II, 20)

35.3. Závěr
U kvalitních polí se údaje josefského katastru vzdalují skutečné zrnitosti a je třeba je vnímat jako berní
index. U polí s nižší zrnitostí lze počítat s větší mírou
reality. Nesprávnost berního určení byla uváděna mezi důvody, proč byla platnost katastru záhy odvolána
(1791).
Pro modelové úvahy lze využít rozdíly a relativní
diferenciaci zrnitosti jednotlivých polí v rámci obce.
Celkově odráží údaje josefského katastru spíše úrody
dobrých let.
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