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I.
Slezský berniční  systém spočíval  na zcela  jiných základech ,  než v ostatních 

zemích české koruny.  Jestliže  v Čechách byl  od druhé poloviny 17.  století  základní 
berní  jednotkou osedlý  a  na  Moravě  lán,  ve  Slezsku se  vyměřovala  berně  ještě  do 
dvacátých  let  18.  století  podle  indikcím  tj.  daňových  odhadů  majetku  jednotlivých 
panství, přičemž hlavní důraz byl kladen na pozemkovou držbu. Daňové odhady dály se 
čas od času podle přiznání majetku.

Neudržitelnost tohoto systému byla státní správě záhy zřejmá. Proto se množí již 
od počátku 18. století návrhy na provedení daňové reformy. Výsledkem těchto snah je 
vydání císařského patentu 4.11.1721, jímž se nařizuje vypracování nového (ve Slezsku 
prvního)  berního  katastru,  který  možno  analogicky s pozdějšími  katastry  v ostatních 
českých zemích, označovanými podle panovníka, za něhož vznikly, nazvat  katastrem 
karolínským, i když ve vlastních elaborátech je nazýván daňovou rektifikací.

Císařským patentem byla zřízena ve Vratislavi  Hlavní  komise pro rektifikaci 
daní  (Hauptkommission),  jejímž  předsedou  se  stal  Jan  Antonín  hrabě  Schafgotsch. 
Přísedícími  byli  dva  zástupci  Vrchního  úřadu  ve  Vratislavi,  zemi  zastupovali  čtyři 
šlechtici a jeden měšťan. Místo dřívějších 78 berních oblastí bylo jich zřízeno jen 20:
1. Biskupství Vratislav – horní kraje (Nisko), s kapitulou, biskupské šachty a panství 

Kety.
2. Kapitula Velký Hlohov, knížetství Hlohov, panství Siedlisko a Bytom Odrzanski.
3. Knížetství Krnov s panstvím Albrechtice a Ściborzyce.
4. Panství Bytom.
5. Knížetství Opolí a Ratiboř s panstvím Bohumín.
6. Knížetství Lehnice.
7. Knížetství Břeh a panství Olawa.
8. Knížetství Volava.
9. Knížetství olečnice, panství Goszcz a Miedzibózr.
10. Knížetství Těšín s panstvím Skočov, Fryštát, Ráj, Petrovice, Rychvald, Bílsko a 

Frýdek.
11. Knížetství Minsterberk.
12. Panství Zmigród.
13. Panství Milicz, Nové Grodzisko, Czieszków a Sulów.
14. Panství Pszczyna.
15. Panství Syców.
16. Knížetství Svídnice a Javor.
17. Knížetství Opava s panstvími Bruntál, Wlodzyslaw, a Dolní Lutyně.
18. Knížetství Zaháň.
19. Knížetství Vratislav s lény.
20. Město Vratislav.
Každá z těchto oblastí měla tak zvanou Subdelegovanou komisi. Kromě toho byli pro 
každou oblast stanoveni revizní – vizitační komisaři. Byli vždy tři, jeden z panského, 
druhý  z rytířského  a  třetí  z městského  stavu.  Tito  pak  prováděli  vlastní  rektifikační 
práce.

Práce na první daňové rektifikaci byly zahájeny v r. 1721 a skončily v r. 1730. 
Elaboráty je možno rozdělit natři skupiny: vrchnostenské, poddanské a městské.
Každý elaborát obsahoval:
1. Vrchnostenské (poddanské, městské) přiznání zdanitelného majetku 

(Herrshcafliches/Unterthäniges, Städtisches/Bekänntniss).



2. Vrchnostenskou (poddanskou, městskou) specifikaci zdanitelného majetku 
(Herrshcafliche/Unterthänige, Städtische/Specification).

3. Vrchnostenskou (poddanskou, městskou) tabelu nálezů vizitační komice 
(Herrshcafliche/Unterthänige, Städtisches/Befunds-Tabella).

4. Vrchnostenskou (poddanskou, městskou) specifikaci nálezů vizitační komice 
(Herrshcafliche/Unterthänige, Städtisches/Befunds-Specification).

Kromě toho byl pro každý elaborát vypracován protokol vizitační komise pro 
subdelegovanou, resp. hlavní komisi.

Přiznání a nálezy vizitační komise byly tištěné a měly tyto rubriky:
1. zahrady
2. výnosy z mlýnů
3. výnosy z piva a kořalky
4. výnosy z rybníků
5. stoupající a klesající výnosy (z cel, z pronajatých luk a pastvin, z dolů, pil apod.)
6. výnosy z lesů (jen dřevo)
7. výnosy z ovcí, krav, koz a prasat
8. výnosy z osetých polí
u měst pak
9. výnosy z domů a vinných výčepů
10. všeobecné městské užitky
11. výnosy z masných, pekařských a jiných krámů

Zdanění postihovalo dominikál, rustikál i  města. Vlastní způsob zdaňování se 
prováděl takto:
Majitelé pozemků podali přiznání o velikosti užitkových ploch ve vratislavských 

maldrech a šelfích výsevu (1 šelf výsevu = 2.800 m², maldr pak byl 12 krát větší), u lesů 
v lečích (1 leč o 30 tenatech = 42,33 ha). Louky, pastviny a rybníky byla odhadnuty 
přibližně, výnosy z rybníků byly počítány na kopy (Schock) kaprů. Půda byla rozdělena 
podle kvality a s ohledem na místní poměry do jednotlivých daňových tříd. Způsob, 
jakým byla  prováděna  klasifikace  polností  však  není  znám,  stejně  tak  nelze  přesně 
zjistit, zda zdanění vycházelo z hrubého či čistého výnosu i když podle různých známek 
se zdá, že byl brán v úvahu čistý výnos. Repatriční dělitel pak činil pro vrchnostenský 
katastr 27 florenů, 12 kr. a 13/16 d. ze 100 %, poddanský 35 fl.,  31kr. a 5 7/9 d. a 
městský 41 fl. 9 kr. 3 3/8 d.

Je samozřejmé, že přiznání vrchnosti i poddaných byla podávána co nejnižší, a i 
když revizní komise při kontrole a úpravě přiznání zvedla u většiny případů výnosy, 
přesto výsledek první daňové rektifikace byl daleko nižší  než dřívější zdanění podle 
indikcí. Bylo to nejen tím, že rektifikaci si prováděla šlechta sama a měla zájem na co 
nejnižším zdanění, ale i proto, že zdanění podléhal pouze pozemkový majetek, zatímco 
ostatní užitky činže, nebyly do zdanění pojaty.

Proto byla císařským patentem z 18.6.1733 nařízena revize katastru zvaná II. 
daňová rektifikace.
Byla prováděna stejným způsobem jako první, tj. vrchnost, města a poddaní podali svá 
přiznání,  která  pak  revidovala  tříčlenná  revizní  komise.  Jen  rubriky  přiznání  byly 
poněkud jiné a týkaly se hlavně činží. Formuláře přiznání byly tištěné a dvojího druhu. 
První měl tyto rubriky:
1. Užitky z rybaření (kromě vysazovaných rybníků)
2. užitky z mlýnů (kromě mlýnů na mletí mouky a pil)
3. ovesná činže u mlýnů na mletí mouky
4. užitky z kamenolomů a hlinišť
5. užitky z dubových a bukových lesů (tj. užitky z plodů)



6. pozemkové činže
7. užitky z pronájmů
Druhý obsahoval tyto rubriky:
1. peněžní činže
2. obilní činže
3. robotní platy v penězích
4. robotní dávky z obilí
5. roboty naturální
6. pocty
7. užitky z předení a příze
u měst:
8. pozemkové platy z pronajatých domů spolu s činží výčepní
9. řemeslnické platy
Vypracování  druhé  daňové  rektifikace  trvalo  od  r.  1733  do  r.  1754.  Poněvadž  její 
dokončení sahá do doby po prohrané válce o Slezsko, byla vlastně kompletně udělána 
pro České Slezsko.

Novým  daňovým  katastrem  se  cítila  velmi  poškozena  města,  která  podala 
stížnost císaři. Proto byla u všech měst Českého Slezska provedena v 1. 1745 – 1747 t. 
zv.  Superrevize.  Zdá  se  však,  že  tato  superrevize  byla  provedena  i  u  některých 
nespravedlivě  daňově  postižených  obcí,  neboť  se  nám  dochovala  superrevize  obce 
Bruzovic.

Poslední tečkou za karolínským katastrem byla rektifikace drobných duchovních 
statků z r. 1790, která zdaňovala pozemky a užitky náležející farám, kostelů a školám a 
které v dřívějších rektifikacích byly ze zdanění vypuštěny.

Ačkoliv ve Slezsku a koneckonců v celé habsburské monarchii byl v 80. letech 
18.  století  vypracován daňový katastr  zvaný josefský,  nebyl tento pro odpor šlechty 
v celém státě uznán a pro daňové účely platil ve Slezsku stále katastr karolínský až do 
pořízení stabilního katastru ve 40. letech 19. stol.

II.
Původně  byly  elaboráty  karolínského  katastru  pro  celé  historické  Slezsko 

uloženy u vrchního úřadu ve Vratislavi. V době bojů o Slezsko se všechny stěhovaly na 
Moravu a teprve po skončení slezských válek byla provedena spisová rozluka materiálu 
mezi habsburskou monarchií a Pruskem. Elaboráty míst, patřících do Českého Slezska, 
byly ponechány u Královského úřadu v Opavě a ostatní vráceny do Vratislavi. Poněvadž 
však byly elaboráty vázány v knihy, zůstaly v Opavě i elaboráty těch obcí, které sice 
patřily do pruské části Slezska, ale byly dohromady svázány o obcemi Českého Slezska. 
V takovém případě byl pro pruskou stanu pořízen opis. Jde ovšem jen o první daňovou 
rektifikaci, neboť druhá nejen že nebyla svázána, ale v době válek ještě ani ukončena. 
Zde byla provedena rozluka úplná. Superrevize měst a rektifikace duchovních statků 
byla pak vypracována jen v české části Slezska. Po zrušení Královského úřadu v Opavě 
v r.  1782  stal  se  katastr  součástí  stavovského  archivu,  resp.  Generálního  daňového 
výběrčího úřadu v Opavě až do poslední doby.

Pokud jde op úplnost katastru, zdá se, že I. rektifikace a rektifikace duchovních 
statků je až na nepatrné výjimky kompletní, zatímco u druhé daňové rektifikace úplně 
chybí elaboráty z panství Frýdek a u řady dalších chybí revizní zprávy.



Druhá  část  katastru,  postoupená  Prusku,  je  nyní  uložena  ve  Státním 
vojevodském archivu ve Vratislavi, avšak zde byla část elaborátů I. daňové rektifikace 
ztracena a II. rektifikace pro Horní Slezsko chybí vůbec.

III.
Jak již bylo uvedeno, obsahuje karolínský katastr materiál čtyř na sebe 

navazujících a spolu souvisejících etap. Jsou to:
Elaboráty I. daňové rektifikace z let 1721-1730
Elaboráty II. daňové rektifikace z let 1734-1755
Elaboráty daňové superrevize slezských měst a obcí z 1. 1745-1755
Elaboráty daňové rektifikace duchovních statků z r. 1790
Tento chronologický sled byl při pořádání ponechán.

Původní, pro každou obec, panství či město vypracovaná přiznání s revizí, byla u 
I. daňové rektifikace po ukončení akce svázána vždy z několika panství, obcí či měst 
v jednu  knihu.  Tak  byly  uměle  a  mnohdy  dosti  nahodile  vytvořeny  pro  jednotlivá 
knížetství kolem r. 1740 svazky vrchnostenských, poddanských a městských elaborátů. 
Knihy jsou vázány v lepenkových deskách s pergamenovým hřbetem, na němž je popis 
obsahu svazku. Stejným způsobem jsou svázány i elaboráty superrevize slezských měst 
a obcí. Přiznání a revize II. daňové rektifikace a rektifikace duchovních statků zůstaly 
nesvázány, avšak při pořádání bylo počítáno s tím, že i u nich bude provedena vazba. 
Proto byly operáty tvořící svazek dány zatím do lepenkových desek a pokládány při 
inventarizaci  za  knihu.  Tento  materiál  byl  však  již  uspořádán  systematicky  podle 
jednotlivých panství a v nich obce abecedně.

 Každý elaborát jednotlivé etapy pak obsahuje jak přiznání, tak revizní zprávu, 
pokud  ovšem  se  dochovaly.  Proto  regest  obsahu  knih  zahrnuje  všechny  uvedené 
náležitosti i když nejsou dochovány u všech obcí, jež přiznání podávaly resp. jichž se 
revize  týkaly.  Podobně  je  tomu  i  s časovým  rozmezím.  Na  konci  každé  daňové 
rektifikace  kromě  superrevize  měst  jsou  připojeny  sumáře,  které  byly  vypracovány 
dodatečně,  avšak  k fondu  náležejí.  V předu před  elaboráty  jsou  uvedeny dochované 
úřední resp. správní knihy hlavní daňové komise případně daňové revizní komise.

Názvy  obcí  jsou  uváděny  pro  oblast  Českého  Slezska  v české  řeči  podle 
nejnovější  nomenklatury,  pro  obce  na  polské  straně  v polské  řeči  podle  slovníku 
Stanislawa Rosponda: Slownik nazw geograficznych Polski Zachodniej i Pólnocznej, 
případně jiné dostupné literatury. Některé názvy obcí, zvláště na polské straně, musely 
být ponechány v původní německé formě, neboť polský název v důsledku zániku obce 
neexistuje. U některých panství musel být také ponechán jeho historický název, např. 
panství Fryštát, neboť by zde došlo v případě uvedení nového názvu panství Karviná 
k matení pojmů dvou historických panství Karviná a Fryštát. Původní historický název 
byl ponechán také u knížetství (český název).

 K inventáři byl vypracován obsah a místní rejstřík.

IV.
Materiál karolínského katastru má prvořadý význam pro poznání hospodářského 

a sociálního vývoje Slezska v 18. století. I když je zde nutno brát zřetel na to, že katastr 
byl  vypracován  k daňovým  účelům  a  jeho  údaje  je  nutno  bráti  s rezervou,  přesto 



obsahuje cenné zprávy k dějinám venkovského lidu a šlechty ve Slezsku. Jsou v něm 
nejen údaje o pozemnostní držbě, ale i zprávy o stavu lesů, o rybnících, o dolování, o 
stavu chovu dobytka, o mlýnech a pilách, ve městě o stavu řemesel apod. Vedle toho je 
však katastr i důležitým pramenem pro topografii a pro studium místního názvosloví, 
stejně tak jako pro rodopisná bádání. Elaborát II. daňové rektifikace navíc podává nám 
obraz o robotním zatížení poddaných resp. o robotních platech. Rektifikace duchovních 
statků nám ukazuje stav farních a filiálních kostelů, kaplanek a škol ve Slezsku.

V.
Fond uspořádal  a zinventarizoval v červenci  až září  1764 ve Státním archivu 

v Opavě  archivní  pracovník  Jaroslav  Donát,  který  také  vypracoval  úvod,  obsah  a 
rejstřík.

Fond  pro  inventarizaci  obsahuje  155  svazků  katastrálních  elaborátů  a  tedy  i 
stejný počet inventárních a zároveň evidenčních jednotek.

Literatura:
Zur Geschichte der österreichischen Grundsteuer-Reform in Schlesien 1721-
1740 (Zeischrift des Vereins für Geschichte Schlesiens, sv. 45, r. 1911).

Zur Geschichte des Steuerwesens in Mähren und österr. Schlesien (Schriften 
der hist. Statist. Section sv. XIV.).
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