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1. ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce je studiem předepsaných předpisů vysledovat význam 

Instrukce A a Instrukce B pro současnou praxi. Mimo tohoto hlavního tématu je součástí 

zadání bakalářské práce vytvořit porovnání mezních odchylek uvedených v Instrukci A, 

resp. v Instrukci B, se současně platnými právními předpisy pouţívanými pro katastr 

nemovitostí a zeměměřictví.  

V úvodu práce jsem se zabýval vývojem evidence nemovitostí od prvních psaných 

soupisů aţ po katastr nemovitostí ČR a přitom jsem se zabýval i vývojem předpisů pro 

nové mapování na území ČR, resp. ČSR. 

Instrukce A a Instrukce B byly velmi obsáhlé předpisy, které jasně formulovaly 

terminologii, postupy zpracování, způsoby archivace a uloţení naměřených hodnot a 

vypracovaných elaborátů měření. Zároveň stanovily vzory pro formuláře, do nichţ se měly 

zapisovat všechny potřebné naměřené a spočítané údaje.  

Z historického hlediska se jednalo o první Československé předpisy, které se zabývaly 

katastrální problematikou a vypořádávaly se s nedokonalostmi a nepřesnostmi, jeţ 

Československá republika převzala z Rakousko-Uherských katastrálních měření. 

Instrukce A měla za úkol formulovat všechny potřebné předpisy pro obnovou 

katastrálního operátu novým mapováním, zároveň v přílohách stanovila vzory pro 

jednotlivé součásti elaborátu nového katastrálního měření. 

Instrukce B následně obsahovala všechna potřebná ustanovení, jejichţ úkolem bylo 

podat všechny potřebné informace o tom, jak do jiţ vyhotovené mapy zanést změny, které 

vznikly jiţ v platné katastrální mapě. 

V úvodu této práce bych se rád krátce a stručně zabýval historií katastrálního měření a 

vývojem katastru samotného od prvopočátků aţ po rok 2014, tedy do doby účinnosti 

zákona číslo 256/2013 Sb., zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a s ním 

související prováděcí vyhlášky číslo 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

vyhláška). 

V této práci nebudou detailně rozebrány všechny významné statě Instrukce A a 

Instrukce B, to by jistě nebylo rozsahově moţné, ale moji snahou je upozornit na některá 

ustanovení, která jsou podle mého názoru významná i v dnešní době, případně taková 

ustanovení, která ovlivnila zeměměřiče i v současné praxi. 
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2. VÝVOJ ČESKÝCH KATASTRŮ NA NAŠEM ÚZEMÍ 

2.1 Pojem katastr 

V úvodu kapitoly je důleţité definovat pojem katastr. Slovo jako takové pochází 

z latinského capitastrum. Jedná se o spojení dvou samostatných slov, a to slova caput, 

které lze do českého jazyka přeloţit jako hlava a slova tastrum, coţ znamená listina. 

Jinými slovy tedy výraz katastr znamená listinu, jeţ je uspořádaná do hlav. Uspořádání do 

hlav můţeme chápat jako uspořádání podle kapitol, jiných částí, nebo například podle 

jednotlivých vlastníků, případně jakýchkoliv jiných subjektů (jednotek). 

Všechny katastry (ať jiţ nemovitostí nebo jakýchkoliv jiný) musí splňovat několik 

základních vlastností, a to: 

- musí být úplný 

- musí být stejnorodý 

- musí být přehledný 

- musí být aktualizovatelný 

 

2.2 Rozdělení katastrů z hlediska časové posloupnosti 

Z historického hlediska můţeme rozdělit katastry následovně: 

a) První úřední soupisy 

b) Rustikální katastry – 1. Berní rula, 2. Berní rula 

c) Tereziánské katastry – 3. Berní rula, 4. Berní rula, exaequatorium dominicale 

d) Josefský katastr 

e) Tereziánsko – josefský katastr 

f) Stabilní katastr 

g) Pozemkový katastr 

h) Jednotná evidence půdy 

i) Evidence nemovitostí 

j) Katastr nemovitostí 

 

2.2.1 První úřední soupisy 

První doloţené informace o vytvoření soupisů nemovitostí pro účely daňové politiky 

spadají do 11. století, tedy přesněji řečeno do doby vlády kníţete Oldřicha. V roce 1022 

zavedl kníţe Oldřich výběr daní z polností. 

Pro výběr daně byly stanovené plošné jednotky. Základní plošnou jednotkou byl lán (1 

lán tvořil plochu, která odpovídá ploše cca 18 hektarů). Celková plocha však nebyla určena 

exaktním výpočtem. Jednalo se pouze o přibliţný odhad. 

Kníţete Oldřicha lze tedy povaţovat za zakladatele soupisů pozemků za účelem výběru 

daně na našem území. Za vlády Oldřichových následovníků se pokračovalo v soupisech, 
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pouze měrná jednotka (lán) nebyla stejná. Jak je výše uvedeno, za vlády kníţete Oldřicha 

představoval 1 lán plochu cca 18 dnešních hektarů, ale například za vlády krále Jana 

Lucemburského (1310 - 1346) představoval 1 lán cca 16 hektarů a za vlády krále Karla IV 

18,5 hektaru. 

2.2.2 Rustikální katastr 

2.2.2.1 První berní rula (1652) 

Poprvé se zde setkáváme s pojmem rustikální katastr, to znamená katastr s doplňkem, 

koho se týká. 

Půda byla rozdělena do dvou základních kategorií, a to orná půda a neobdělávaná půda. 

Půda ještě byla dále kategorizována podle své kvality na dobrou půdu, prostřední půdu a 

špatnou půdu. 

Proti 1. berní rule se však mnoţily stíţnosti, a proto byla nutná její úprava. 

2.2.2.2 Druhá berní rula (1684) 

Na základě berních reforem hraběte Kinského došlo k odstranění některých závaţných 

pochybení, obsaţených v předcházející 1. Berní rule. Avšak tyto reformy stále zcela 

neuklidnily poplatníky daně. Ty byly krutě vymáhány a vzhledem k mnohdy nepřesnému 

určení výměry docházelo k platbě vyšší daně, tedy k platbě za více půdy neţ poddaný 

obhospodařoval. 

2.2.3 Tereziánské katastry 

2.2.3.1 Třetí berní rula 

Známá jako První tereziánský rustikální katastr. Účinnost tohoto předpisu je svázaná 

s datem 1. 5. 1749 a tímto dnem nahradil předcházející 2. berní rulu. 

První tereziánský katastr rustikální přinesl 3 zásadní změny: 

a) Pozemek zapsaný jako poplatný byl poplatným trvale, tedy i pokud přešel do rukou 

vrchnosti (směna, koupě) 

b) První tereziánský katastr rustikální jiţ nebyl tajný, tudíţ nejednalo se o státní 

tajemství 

c) Poprvé se stal katastr veřejným produktem (drţitelé obdrţeli výpis z ruly) 

 

2.2.3.2 Čtvrtá berní rula 

Známá spíše jaké Druhý tereziánský katastr rustikální. Tento operát nebyl dokonalým 

dílem, avšak velkým přínosem tohoto operátu byla nově zavedená kategorizace půd. Druhý 

tereziánský katastr rustikální evidoval: 

a) Půdu uţitečnou – zahrady, role, úhory, pastviny a půdy porostlé křovinami, vinice, 

louky, lesy, rybníky 
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b) Adminicula, nebo-li pomocné prostředky kaţdého statku – chmelařství, pěstování 

prosa a výroba jahel, plavba dříví, chov dobytka, lnářství a výroba příze, potahy jako 

trţební ţivnosti 

c) Mlýny na mouku a jiné mlýny 

d) Domy městské a domy venkovské 

e) Pivovary městské 

f) Různá řemesla 

2.2.3.3 Exaquatorium dominicale 

Práce na dominikálním katastru, probíhající současně s katastrem rustikálním byly 

schváleny podle usnesení zemských stavů z roku 1706. Proti zdaňování panské půdy na 

našem území však vrchnost vedla tuhý odpor. 

V roce 1748 byl vydán patent (tzv. systemální patent). Dle tohoto patentu bylo 

sestavené nové roztřídění pozemkové daně. Bohuţel se nejednalo o spravedlivé rozdělení, 

daň byla počítána podle počtu rustikálních usedlostí jednoho panství. I přes nesouhlas 

vrchnosti s daněním svobodné půdy, výběr daně z těchto pozemků pokračoval. 

V roce 1749 byly zavedeny nové přiznávací listy, které měli za úkol nový výpočet daně 

podle počtu a výměry půdy jednotlivých panství. Jednalo se o pokus uklidnit vrchnost. 

Předmětem dominikálního katastru byly: 

- Všechna obdělávatelná půda dominikální 

- Panské pivovary a lihovary 

- Přiznané stálé příjmy 

- Stoupající nebo klesající příjmy 

- Roboty poddaných 

- V zemských deskách zapsané panské domy a svobodné městské domy. 

Exaquatorium dominicale společně s Druhým tereziánským katastrem tvořil na našem 

území první úplný katastr veškerých pozemků v Českém království. 

 

2.2.4 Josefský katastr 

Dne 20. dubna 1785 vešel v platnost Nejvyšší patent císaře Josefa II, o reformě 

pozemkové daně a vyměření půdy. Tento patent byl právním podkladem pro Josefský 

katastr.  

Tento katastr stanovil: 

a) Rovnost v právním postavení půdy, tzn. při vyměření daně nebylo přihlíţeno 

k faktu, zda se jedná o půdu dominikální nebo půdu rustikální. 

b) Za základ vyměřování daně byly stanoveny katastrální obce. 

c) Katastrální operát byl zcela veřejný. 
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Polní měřické práce byly zahájeny trvalým označením (kamenný mezník) obecních 

hranic, poté se obec rozdělila na pozemkové tratě nebo hony. Kaţdá trať byla zaměřena a 

zobrazena na náčrtech zvaných brouillony. Měření probíhalo metodou měřického stolu. 

 

2.2.5 Tereziánsko-josefský katastr 

Tento katastr byl zaloţen na technických principech katastru Tereziánského, ovšem 

výměry byly převzaty z katastru Josefského. Jednalo se vlastně o takový slepenec dvou 

předcházejících katastrů, který přejímal jak pozitiva, tak i negativa obou předchozích 

soupisů. 

Vznikl po smrti Josefa II, za vlády Leopolda II, který nebyl silným panovníkem a byl 

ochoten vyhovět námitkám šlechty, přející si zrušení Josefského katastru. 

Tereziánsko – josefský katastr platil od 1. srpna 1793, kdy nahradil patent císaře Josefa 

II, o reformě pozemkové daně a vyměření půdy ze dne 20. dubna 1785, aţ do roku 1846. 

Po dobu své účinnosti prošel řadou úprav. 

 

2.2.6 Stabilní katastr 

Jednalo se o soubor údajů o půdním fondu v Rakouském císařství. Práce na stabilním 

katastru byly zahájeny na základě patentu císaře Františka I ze dne 23. prosince 1817, o 

dani pozemkové a vyměření půdy. 

Operát stabilního katastru obsahuje tři části: 

a) Měřický operát 

b) Písemný operát 

c) Vceňovací operát 

 

2.2.6.1 Měřický operát 

Katastrální vyměřování bylo prvním mapováním vyhotoveným na přesných 

geodetických základech. Byla zaměřena trigonometrická síť I. aţ III. řádu a 

trigonometrická síť IV. řádu vznikla zhuštěním sítě III. řádu grafickou triangulací. 

Před samotným podrobným měřením bylo provedeno zjištění, označení a popis hranic 

katastrálního území, pozemkových a drţebnostních hranic. Hranice byly vyznačeny 

v terénu a parcely očíslovány a zakresleny do polních náčrtů. Samotné mapování probíhalo 

metodou měřického stolu. 
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2.2.6.2 Písemný operát 

Byly vyhotoveny soupisy pozemků a jejich drţitelů. 

2.2.6.3 Vceňovací operát 

Jedná se o rozdělení pozemků podle kultur a pěstovaných plodin, jejich roztřídění do 

jakostních tříd. Dále bylo nutné zjistit čistý výnos z pozemků a stanovit hodnotu daně 

z pozemků. 

 

2.2.7 Pozemkový katastr 

Dne 16. prosince 1927 byl vydán zákon číslo 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a 

jeho vedení . Tento předpis nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1928. 

Pozemkový katastr obsahoval součásti podstatné, vedlejší a pomocné. Podstatnými 

částmi byly: 

a) Měřický operát (katastrální mapa, příruční katastrální mapa) 

b) Písemný operát (rejstřík parcel, parcelní protokol, pozemnostní archy, seznam 

pozemnostních archů, rejstřík drţitelů, záznam změn) 

c) Sbírka listin 

d) Úhrnné výkazy 

K vedlejším částem pozemkového katastru patřily: 

a) Přehledné mapy katastrálních území 

b) Seznamy silnic 

c) Seznamy vodstev 

d) Seznamy elektrických vedení vysokého napětí. 

K pomocným částem pozemkového katastru patřily: 

a) Odhadní, oceňovací a utřiďovací pomůcky 

b) Sestavení jakostních tříd 

c) Výpisy z veřejných knih (knihovní výpisy) 

d) Výpisy z oficiálního soupisu památek 

e) Snímky zastavovacích plánů a jejich doplňků 

f) Seznamy domů 

g) Seznamy názvů tratí 

h) Snímky map starých pozemkových knih, map komasačních, segregačních, 

proporciačních a jiných. 

Pozemkový katastr je definován jako geometrické zobrazení, soupis a popis veškerých 

pozemků v Československé republice (dle § 2 a § 3 nařízení vlády). Byla zvolená jednotná 

zobrazovací soustava, pouţito obecné konformní kuţelové zobrazení, jako referenční 

elipsoid byl zvolen Besselův. Soustava byla pojmenovaná Systém jednotné 
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trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). Byla řešena tak, aby na zobrazovaném území 

Československé republiky dosahovala  co nejmenšího délkového zkreslení. 

 

2.2.8 Jednotná evidence půdy (JEP) 

Tato evidence nabyla účinnosti na základě usnesení vlády číslo 192/1956 ze dne 25. 

ledna 1956. Evidovala pouze uţívací vztahy k pozemkům, vlastnické a jiné právní vztahy 

k nemovitostem neevidovala. 

Podle usnesení vlády ze dne 28. listopadu 1956 byla Jednotná evidence půdy 

evidovaná dvěma způsoby, a to: 

a) Přesnou metodou na podkladě šetření a měření pozemků  

b) Zjednodušenou metodou, která přebírala údaje z předchozích operátů. 

Operát Jednotné evidence půdy se dělil na tři části: 

a) Písemná část 

- Soupis parcel podle obcí a katastrálních území 

- Evidenční listy 

- Seznamy evidenčních listů 

- Seznam domů 

- Rejstřík uţivatelů 

- Výkaz změn 

b) Měřická část 

- Pozemková mapa jako základní mapa JEP 

- Pracovní mapa 

- Evidenční mapa 

- Úhrnné výkazy a sbírka listin  

 

2.2.9 Evidence nemovitostí (EN) 

Byla zavedena na základě zákona číslo 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí a 

prováděcí vyhlášky číslo 23/1964 Sb. Účinnost těchto předpisů nastala ke dni 1.4.1964. 

Evidence nemovitostí opět začala evidovat vlastnická a jiná práva k nemovitostem. 

Technickým podkladem byl operát bývalé Jednotné evidence půdy ve vhodné 

struktuře: 

a) Měřický operát 

b) Písemný operát 

c) Úhrnné a sumarizační výkazy a sbírka listin 

Pomocné části operátu evidence nemovitostí: 

a) Záznam změn 
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b) Záznam pro další řízení evidence nemovitostí 

c) Seznam nepovolených změn kultur 

V písemném operátu Evidence nemovitostí se objevila nová součást – list vlastnictví. 

Pro kaţdého vlastníka byl zaloţen list vlastnictví. Listy vlastnictví byly zakládány pro 

kaţdé katastrální území samostatně a očíslovány od jedničky (MNV). 

Práva k nemovitostem. Změny ve vlastnictví a další právní vztahy se evidovaly po 

předloţení listin (originál nebo ověřená kopie) k zápisu na listech vlastnictví. 

Zásady Evidence nemovitostí: 

a) Legality 

b) Speciality 

c) Jednotnosti 

d) Univerzálnosti 

e) Veřejnosti 

f) Závaznosti 

g) Oficiality 

h) Bezplatnosti 

 

2.2.10 Katastr nemovitostí 

Současný katastr nemovitostí byl definován v zákoně č. 344/1992 Sb.o katastru 

nemovitostí České republiky s účinností od 1.1.1993. Zákon č. 344/1992 Sb. platil aţ do 

31.12.2013, kdy vlivem změn vyvolaných novým občanským zákoníkem bylo nutné 

přepracovat stávající právní normu. Od 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o 

katastru nemovitostí. Katastrální a zeměměřické orgány byly určeny zákonem č. 359/1992 

Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech. 

Důleţitými předpisy zabývajícími se katastrem nemovitostí jsou prováděcí vyhlášky. 

K zákonu č. 344/1992 Sb. byla vydaná prováděcí vyhláška č. 190/1996 Sb., která byla 

novelizována vyhláškou č. 26/2007 Sb. a vyhláškou č. 164/2009 Sb. Vyhláška č. 26/2007 

Sb., ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb. platila pro práce v katastru nemovitostí do 

31.12.2013. K zákonu č. 256/2013 Sb. byla vydána prováděcí vyhláška č. 357/2013 Sb., o 

katastru nemovitostí, účinnost této vyhlášky je od 1.1.2014. 

Katastr nemovitostí je soubor informací o nemovitostech, který obsahuje jejich soupis, 

popis a jejich geometrické a polohové určení, vlastnická a jiná práva k nemovitostem. 

Současný katastr neslouţí pouze pro daňové účely, ale také například pro potřeby 

oceňování nemovitostí, k ochraně práv k nemovitostem a k dalším účelům. 

Katastrální operát se skládá ze dvou částí: 

1) Soubor geodetických informací (SGI) 
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- Zahrnuje katastrální mapu, která můţe být vedena buď v analogové, nebo 

v digitální podobě. V současné době jsou vyuţívány analogové mapy v měřítkách 1:1000, 

1:2000 a 1:2880. Tyto mapy jsou postupně nahrazovány mapami digitálními (novým 

mapováním, přepracováním stávající analogové mapy, na základě výsledků pozemkových 

úprav). Dalšími mapovými podklady jsou: 

a) Digitální katastrální mapa (DKM) – vzniká novým mapováním, případně 

přepracováním číselně vedených analogových map nebo na podkladě výsledků 

pozemkových úprav. 

b) Katastrální mapa digitalizovaná (KMD) – vzniká přepracováním map vedených 

grafickým způsobem. 

c) Katastrální mapa digitalizovaná (KM-D) – v dnešní době se tato mapa jiţ nevytváří. 

Vznikla převodem analogové mapy do digitální podoby. Je vedena v původní souřadnicové 

soustavě analogové mapy.  

2) Soubor popisných informací (SPI) 

Tato část katastrálního operátu obsahuje následující informace a výstupy: 

a) Soupis vlastníků a jiných oprávněných subjektů – evidováno podle čísel listů 

vlastnictví (LV) 

b) Rejstřík vlastníků a jiných oprávněných subjektů – evidováno podle abecedy 

c) Soupis parcel – evidováno podle parcelních čísel 

d) Rejstřík parcel – evidováno podle čísla LV 

e) Seznam budov – evidence budov s čísly popisnými, čísly evidenčními a budov bez 

čísel popisných nebo evidenčních 

f) Seznam jednotek 

Zásady katastru nemovitostí: 

a) Intabulace 

b) Volnosti 

c) Legality 

d) Priority 

e) Speciality 

f) Materiální publicity 

g) Formální publicity 

h) Oficiality 
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3. HISTORICKÝ VÝVOJ MAPOVÁNÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ OD 18. 

STOLETÍ PO SOUČASNOST 

Počátky uceleného mapování můţeme zařadit do konce 18. století, tedy do doby 

katastru Josefského. Toto mapování nebylo prováděno přesnými metodami. Bylo vyuţito 

metody měřického stolu (metoda podrobného měření, při kterém se pomocí eklimetru 

přímo na stanovisku v terénu vyznačují, na zajištěném papíru upevněném na měřickém 

stole, směry a vzdálenosti z tohoto stanoviska na určovaný bod. Mapování tedy nebylo 

prováděno exaktně a velmi záleţelo na zkušenostech a kvalitách vyhotovitelů mapových 

děl. 

Prvním mapováním, zaloţeném na geodetických základech bylo mapování spojené se 

Stabilním katastrem. Stabilní katastr nabyl účinnosti na základě nejvyššího patentu ze dne 

23. prosince 1817. Následně byla v roce 1818 vydána instrukce pro mapování stolovou 

metodou. Tato instrukce byla postupně upravována a novelizována (rok 1865 a 1907). 

Mapování probíhalo v sáhovém měřítku, tzn., ţe výsledná mapa byla vyhotovena 

v měřítku 1:2880 (základní měřítko). 

Mezi roky 1869 aţ 1896 byl stabilní katastr reambulovaný (reambulance = jednorázové 

vyšetření, zaměření a zobrazení změn předmětů měření a šetření do dané mapy). 

V poslední fázi stabilního katastru (1887 aţ 1896) se přešlo z mapování v sáhovém měřítku 

k mapováním v měřítku dekadickém. Mapy byly vyhotovovány v měřítku 1:2500, 1:2000, 

1:1000. Pouţívalo se metody grafické, číselné nebo kombinované. 

Po první světové válce, tedy vznikem samostatné Československé republiky, došlo 

k potřebě nového, přesnějšího mapování. Byl zvolen nový geodetický základ, tzv. 

Československá státní jednotná trigonometrická síť katastrální (ČSJTSK). Mapování bylo 

prováděno číselnou metodou a mapová díla byla vyhotovována v měřítkách 1:2000, 1:1000 

a 1:500. Bohuţel nebylo mapování dokončeno, na území bývalého Československa došlo 

k zmapování cca 7% území. 

Souvislé mapovací práce přerušila 2. světová válka. Aţ po roce 1945 bylo nutné 

vytvořit nové mapové dílo. Tím se stala Státní mapy hospodářská v měřítku 1:5000 (SMH 

– 5). Práce na SMH – 5 byly započaty v roce 1952. Pro mapování se vyuţívalo metody 

číselné tachymetrie a svou úlohu zde hrála i metoda fotogrammetrická. Mapování bohuţel 

probíhalo pomalu a tehdejší politické vedení státu poţadovalo rychlé pokrytí celého našeho 

území mapovým dílem s aktuálními daty pro projekční účely, a tak vznikla Státní mapa 

odvozená v měřítku 1:5000 (SMO – 5). Jak uţ název vypovídá, tato mapa sice pokrývala 

v souvislém kladu celé území Československé republiky, avšak údaje byly pouze 

odvozeny. Polohopis byl přebrán z platných katastrálních map a byl zgeneralizován pro 

měřítko 1:5000. Výškopisné údaje byly přebrány z map topografických. 

SMO – 5 vykazovala řadu nepřesností, proto bylo v roce 1961 zahájeno tzv. 

technickohospodářské mapování (THM). Mapování probíhalo v měřítkách 1:5000, 1:2000, 

1:1000 a 1:500. Původní mapy THM obsahovaly popis, polohopis i výškopis. Postupem 
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času se však upouštělo, z důvodu urychlení prací, od měření výškopisných údajů, které 

v poslední etapě mapování zcela vymizelo, a mapy neobsahovaly výškopisné údaje. 

V roce 1981 bylo ukončeno technickohospodářské mapování. Celý obsah těchto map, 

zejména výškopis a inţenýrské sítě se nedařilo dostatečně udrţovat a z toho důvodu Český 

úřad geodetický a kartografický začal v roce 1982 s tvorbou nového státního mapového 

díla – základní mapou velkého měřítka (ZMVM). Tato mapa obsahovala pouze prvky 

potřebné pro operát evidence nemovitostí. Mapy ZMVM byly vyhotovovány číselnou 

metodou. Součástí mapy byl i tzv. registr souřadnic (RES). Mapy byly zpracovány 

v měřítkách 1:2000 a 1:1000. ZMVM se vyhotovovala dvěma způsoby: 

a) Na podkladě šetření a měření v terénu 

b) Přepracováním obsahu i měřítka původní mapy 

V roce 1992 došlo k úpravě řady zákonů a vyhlášek, včetně předpisů souvisejících 

s tvorbou státních mapových děl. Mapová díla jsou v současnosti vyhotovována jako 

digitální. V katastru nemovitostí se objevují tyto typy digitálních map: 

a) KM – D 

- Mapa přepracovaná prostou vektorizací původní mapy pozemkového katastru, 

případně mapy katastru nemovitostí. 

- Zpracována do roku 2002, v současné době nedochází k její tvorbě, pouze se 

udrţují jiţ vyhotovené mapy. 

b) KMD 

- Vzniká přepracováním analogových katastrálních map do digitální podoby. 

Při přepracování map se vyuţívá, kromě katastrálních map, map bývalého pozemkového 

katastru a dalších podkladů bývalých operátů. 

- Pří přepracování dochází k vyuţití výsledků dřívějších zeměměřických činností 

(přepočet původních výsledků zeměměřických činností, vyuţití oměrných měr), při tvorbě 

se vektorová kresba vede po bodech v S-JTSK, které byly zaměřeny a pouze v místech, 

kde nelze vyuţít výsledků dřívějších zeměměřických činností dochází k prosté vektorizaci 

rastru mapy bývalého pozemkového katastru, případně katastrální mapy. 

c) DKM 

- Vzniká třemi způsoby, a to novým mapováním, na základě výsledků pozemkových 

úprav nebo přepracováním stávajících katastrálních map (map ZHM, ZMVM, vzniklých 

novoměřickým mapováním podle Instrukce A). 
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4. VÝVOJ PŘEDPISŮ PRO MAPOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČSR 

4.1 Měřická instrukce z roku 1824 

  Instrukce z roku 1824, ku provedení zemského měření pro všeobecný katastr 

nařízeného v §§ 8 a 9 nejvyššího patentu ze dne 23. prosince 1817 (katastrální měřická 

instrukce). 

 Tento předpis byl rozdělen do 7. hlav: 

I. O úřadech a personálu, zřízené k vedení a provádění katastrálního vyměřování, 

jejich působnosti a závazcích 

- Obsahuje 5 kapitol 

1) Dvorní komise pro úpravu pozemkové daně 

2) Zemská komise pro úpravu pozemkové daně 

3) Krajská komise 

4) Ředitelství a podředitelství trigonometrické triangulace 

5) Personál pro grafickou triangulaci, popis hranic a podrobné měření 

II. O přípravných pracích a podrobném měření 

- Obsahuje 5 kapitol 

1) Trigonometrická triangulace 

2) Grafická triangulace 

3) Oprava a vyšetření obecních hranic 

4) Ustanovení polovičního měřítka 

5) Označení a zajištění majetkových hranic 

III. Podrobné měření 

- Obsahuje 10 kapitol 

1) O přístrojích pro podrobné měření 

2) Geometrická síť 

3) O pozemkových parcelách 

4) O stavebních parcelách 

5) Zaměřování pozemkových parcel 

6) Zaměřování stavebních parcel 

7) Indikační skica 

8) Číslování a protokolování pozemkových parcel 

9) Číslování a protokolování stavebních parcel 

10) O denících 

IV. Výpočet plošné výměry a srovnání měr 

- Obsahuje 5 kapitol 

1) Rozdělení obrazců pro výpočet 

2) Výpočet skupin a tratí 

3) Výpočet parcel 

4) Přezkoušení výpočtu 

5) Srovnání v zemi obvyklých plošných a délkových měr s dolnorakouským sáhem a 

dolnorakouským jitrem 
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V. O zjišťování drţitelů 

- Obsahuje 6 kapitol 

1) Všeobecné údaje 

2) Přípravné práce pro zjištění drţitelů 

3) Zápis parcel do přípravného seznamu 

4) Řízení při společném majetku 

5) Řízení, není-li drţitel znám 

6) O prostředcích jak zajistit správné zjištění drţitele 

VI. Vyrýsování, kolorování a popsání map; uspořádání, odevzdání a uschování 

měřických elaborátů 

- Obsahuje 6 kapitol 

1) O vyrýsování 

2) Způsob vyznačení různých předmětů 

3) Kolorování 

4) Písmo 

5) Srovnání a odevzdání měřických aparátů 

6) Úschova měřických operátů 

VII. Přílohy 

- Obsahuje 25 příloh 

 

4.2 Měřická instrukce z roku 1865 

Původní měřická instrukce z roku 1824 musela být přepracována. Důvodem pro 

přepracování bylo, aby instrukce vyhovovala i odchylným poměrům v uherských zemích. 

Nejprve došlo k vydání prozatímní instrukce v roce 1856. Konečné přepracování instrukce 

z roku 1824 pak bylo vydáno v roce 1865. 

Tato instrukce platila na celém území bývalého Rakousko – Uherska. Umoţňovala, 

mimo jiné, pouţívat měřítka 1:720 a 1:1440. Principy některých procesů uvedených 

v těchto instrukcích se vyuţívají do současné doby. 

4.3 Měřická instrukce z roku 1887  

Jedná se o instrukci pro polygonální vyměřování. Tento předpis byl následně doplněn 

v roce 1904 a opětovně vydána tiskem. Zavedla číselné měření v metrické soustavě, dále 

zavedla nové měřické odchylky a dekadická měřítka 1:2500, 1:1250, 1:625. Byl zde 

upraven klad a rozměr mapových listů (z důvodu pouţití dekadického měřítka). Tato 

instrukce byla ještě jednou doplněna, a to v roce 1931. 

4.4 Měřická instrukce z roku 1907 

Měřická instrukce z roku 1865 byla nahrazena novým předpisem z roku 1907. Jednalo 

se o nový měřický návod pro stolovou metodu. 
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Instrukce byla rozdělena do 4. základních částí: 

A) Technické práce 

B) Provádění změn 

C) Sluţební vyuţití elévů evidenční sluţby 

D) Úřední jednání dozorčích orgánů 

V další části instrukce jsou uvedeny jednotlivé vzory k vypracování operátu stabilního 

katastru. 

Obsah instrukce: 

A. Technické práce 

I. Měření 

a) Z důvodu vzniklých změn 

b) Nové měření celých katastrálních území 

II. Stabilizace 

III. Geometrické zobrazení 

IV. Výpočet výměr 

B. Provádění změn 

a) Všeobecně 

b) Úkony v pozemnostním archu 

c) Úkony v parcelním protokolu 

d) Úkony v seznamu vlastníků pozemků a v abecedním seznamu 

e) Vyhotovení srovnávacího sestavení při změně pozemnostních archů 

f) Vyhotovení výkazu o přírůstku a úbytku výměry a čistého výnosu 

C. Sluţební vyuţití elévů evidenční sluţby 

D. Úřední jednání dozorčích orgánů 

K instrukci z roku 1907 byl v roce 1914 vydán dodatek. 

4.5 Instrukce A 

Návod jak vykonávati katastrální měřické práce pro obnovení pozemkového 

katastru novým katastrálním řízením byla vydána dle výnosu ministerstva financí ze dne 4. 

září 1931 číslo 74.000/31-III/6. 

 Důvodem k vyhotovení této instrukce bylo stanovit a popsat měřické práce nutné 

pro obnovu pozemkového katastru novým katastrálním řízením. 

 Předpis je rozdělen do šesti hlav: 

Hlava I: Všeobecná ustanovení o podkladu katastrálních měřických prací a o katastrální 

mapě 

Hlava II: Polní měřické práce 

Hlava III: Kancelářské měřické práce 
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Hlava IV: Výpočet výměr parcel 

Hlava V: Závěrečná ustanovení 

Hlava VI: Přezkoušení katastrálních měřických prací 

Dále instrukce obsahuje přílohy – tabulky, obrazce a vzorce. 

4.6 Instrukce B 

Návod jak vykonávati katastrální měřické práce pro vedení pozemkového katastru, byl 

vydán na základě výnosu ministerstva financí číslo 130.405/32-III/6 ze dne 9. listopadu 

1932. 

Z důvodu vývoje pouţívané technologie a změn plynoucích z nového společenského 

řádu bylo nutné tuto instrukci aktualizovat. K aktualizaci došlo dne 3. února 1960 výnosem 

Ústřední správy geodézie a kartografie (ÚSGK). Instrukce tímto výnosem nesla název: 

„Instrukce B pro udrţování sluţebních map velkých měřítek“. 

Instrukce B byla rozdělena do tří hlav: 

Hlava I: Měřické práce pro provádění změn v mapách 

Hlava II: Měřické práce spojené s vedením měřických operátů 

Hlava III: Závěrečná ustanovení 

Dále instrukce obsahuje přílohy – obrazce, tabulky a přílohy k Instrukci B. 

4.7 Směrnice pro THM 

 Instrukce pro mapování v měřítkách 1:500, 1:1000, 1:2000 a 1:5000. První instrukce 

pro THM byla vydána v roce 1961. Mapování probíhalo ve dvou etapách: 

a) 1961 – 1969 mapování v systému S – 42 

b) 1969  - 1983 mapování s systému S – JTSK 

Měřítka vyhotovovaných map se řídily podle oblasti mapování, a to následovně: 

a) 1:2000 a 1:1000 – mapování průmyslových oblastí, intravilánů 

b) 1:5000 – mapování zemědělských oblastí, extravilánů 

Pro katastrální mapy se uţívalo měřítek 1:1000 a 1:2000. 

4.8 Instrukce pro THM 

 Pro THM existují dvě etapy rozdělené z hlediska času. První etapa probíhala v období 

let 1961 aţ 1969 a druhá etapa v letech 1969 aţ 1981. 

 Vznik THM byl zapříčiněný několika důvody. Asi nejvýznamnějšími důvody bylo, ţe 

katastrální mapy jiţ nedostačovaly svojí přesností technickým poţadavkům na ně 

kladeným při obnově a budování společenského zřízení. Problémem u stávajících 
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katastrálních map bylo sáhové měřítko, souřadnicová soustava a absence výškopisných 

údajů. 

 Instrukci, zajišťující vyhotovení map v měřítkách 1:500, 1:1000, 1:2000 a 1:5000 

vydala ÚSGK. 

 Pro vyhotovení map se vyuţívalo třístupňové Gaussovo transverzální válcové 

zobrazení. Výškový systém pouţitý pro tvorbu mapového díla byl Baltský po vyrovnání 

(Bpv), souřadnicový systém S – 42, v druhé etapě byl S – 42 nahrazen systémem S – 

JTSK. 

Při tvorbě mapového díla se vyuţívalo metody číselné (přibliţně 6200 mapových listů) 

a metody grafické (přibliţně 8000 mapových listů). 

Instrukce pro THM obsahuje 14 částí: 

1) Základní ustanovení 

2) Geodetické základy a mapové podklady 

3) Obsah základní mapy 

4) Projekt mapování a přípravné práce 

5) Místní šetření 

6) Podrobné bodové pole 

7) Podrobné polohopisné měření 

8) Výškopisné měření 

9) Fotogrammetrické měřické metody 

10) Výpočet souřadnic a výšek bodového pole 

11) Kartografické zobrazovací práce 

12) Výpočet výměr 

13) Reprodukce a tisk mapy 

14) Závěrečná ustanovení 

 

4.9 Technické předpisy pro ZMVM 

a) Směrnice pro tvorbu Základní mapy ČSSR velkého měřítka číslo 984 210 S  

 Platnost předpisu nabyla účinnosti 1. listopadu 1981. 

 Stručný obsah směrnice: 

- Obsahuje definici základní mapy. 

- Stanovuje obsah a výsledek tvorby mapy, přesnost, měřítko mapy, předměty 

zobrazené v mapě, pouţití mapových značek a popisu mapy je uvedeno v ČSN 01 3410 a 

ČSN 01 3411. 

- Základní mapa je technickým podkladem pro evidenci nemovitostí a neobsahuje 

výškopis. 
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- Z polohopisného obsahu jsou vypuštěny: body základního tíhového pole; čísla 

nivelačních bodů; neznatelné hranice zemědělských a lesních pozemků ve vlastnictví 

občanů, v uţívání socialistických organizací (soc. org.); lesní průseky; tunely; podchody; 

přemostění mezi budovami; tovární komíny; podzemní objekty; objekty uvnitř 

průmyslových závodů, u celostátních drah a u letišť, pokud nemají č.p. a e.č. nebo nejsou 

veřejně přístupné; budovy uţší neţ 3 m o výměře do 15 m
2
; výstupky na budovách uţší neţ 

1 m; veřejné lanové dráhy; osy kolejí městské dopravy; hektometrové kameny u drah, 

silnic a vodních toků; rozlišování druhů mostů a další předměty. 

b) Metodický návod pro tvorbu Základní mapy ČSSR velkého měřítka číslo 984 210 

MN-1 

- Navazuje na směrnici číslo 984 210 S. 

- V tomto metodickém postupu je rozdělena práce na ZMVM podle pracovních etap 

a časovým postupem tvorby. 

c) Technologický postup pro podrobné měření polohopisu geodetickými metodami 

číslo 984 210 TP-1 

- Obsahuje přesné měřické postupy pro tvorbu ZMVM a přístroje, které se mají 

pouţít pro tvorbu ZMVM. 

- Mezní odchylky pro přesnost ZMVM dělí podle třídy přesnosti do tříd 1 aţ 5. 

d) Další předpisy 

Pro tvorbu ZMVM byly vyhotoveny další předpisy a technologické nebo metodické 

návody. Pro úplnost jsou zde uvedeny některé další technologické předpisy. 

- Technologický postup pro podrobné měření polohopisu fotogrammetrickými 

metodami číslo 984 210 TP-2 

- Technologický postup pro výpočet souřadnic podrobných bodů číslo 984 210 TP-3 

- Technologický postup pro tvorbu základní mapy ČSSR velkého měřítka 

přepracováním původní mapy číslo 984 210 TP-5, a další předpisy 

- ČSN 730415 Geodetické body, stanovila rozdělení měřických bodů, bodových polí, 

základní střední souřadnicové chyby bodů podrobného polohového pole se začleněním do 

pěti tříd přesnosti. 

 

4.10 Předpisy platné po roce 1992, současné platné předpisy 

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) – účinný od 1.1.2014 

b) Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) – účinná od 

1.1.2014 

b) Zákon číslo 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon) 

platný do 31.12.2013, byl několikrát novelizován (rok 1996, rok 2000), v souvislosti 

s účinností nového občanského zákona byl zákon č. 344/1992 Sb. Nahrazen novou právní 

úpravou, zákonem č. 256/2013 Sb., platnost zákona č. 344/1992 Sb. skončila dne 

31.12.2013 
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c) Zákon číslo 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv 

k nemovitostem (novelizován v letech 1993, 1996, 2000). 

d) K provedení zákonů číslo 344/1992 Sb. a číslo 265/1992 Sb. byly nutné prováděcí 

vyhlášky: 

- Vyhláška č. 190/1996 Sb. – byla novelizována vyhláškou číslo 179/1998 Sb., 

vyhláškou číslo 113/2000 Sb. a vyhláškou číslo 163/2001 Sb., platila aţ do roku 2007. 

- Vyhláška č. 26/2007 Sb. (katastrální vyhláška) – byla novelizovaná vyhláškou číslo 

164/2009 Sb. a v této novelizaci je platná do současnosti. Od 1.1.2014 nahrazena 

vyhláškou č. 357/2013 Sb. 

V současnosti probíhá na území ČR obnova katastrálního operátu přepracováním do 

digitální podoby a u map vedených číselným způsobem převod do DKM. S tímto aktem se 

objevilo velké mnoţství předpisů, pokynů a technologických postupů. Hlavním předpisem 

pro obnovu katastrálního operátu je: 

- Návod pro obnovu katastrálního operátu ze dne 20. prosince 2007 č.j. ČÚZK 

6530/2007-22, ve znění dodatku číslo 1 ze dne 25. ledna 2008 č.j. ČÚZK 338/2008-22,  

dodatku číslo 2 ze dne 27. května 2009 č.j. ČÚZK 2390/2009-22 a č.3 ze dne 3.6.2013 č.j. 

ČÚZK 11172/2013-22. 
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5. SEZNÁMENÍ S INSTRUKCÍ A A INSTRUKCÍ B 

5.1 Základní informace 

Instrukci A, nebo-li „Návod jak vykovávati katastrální měřické práce pro obnovení 

pozemkového katastru novým katastrálním řízením“ a Instrukce B, nebo-li „Návod jak 

vykonávati katastrální měřické práce pro vedení pozemkového katastru“ vydalo 

ministerstvo financí Československé republiky dle ustanovení § 10 odstavce 2 a § 97 

odstavce 7 zákona č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení ze dne 16. 

prosince 1927 a dle § 11 odstavce 4 nařízení vlády č. 64/1930 Sb. ze dne 23. května 1930. 

§ 10 odstavec 2 zákona č. 177/1927 Sb. uvádí: 

„Methody katastrálního měření budou stanoveny v návodech pro vykonávání 

katastrálních měřických prací (v instrukcích), které vydá ústřední úřad vedoucí v patrnosti 

triangulační práce v dohodě s ministerstvem financí, spravedlnosti, zemědělství a národní 

obrany.“ 

§ 97 odstavec 7 zákona č. 177/1927 Sb. uvádí: 

„Pokud nebude pověřen vedením v patrnosti triangulačních prací jediný úřad, rozumí 

se ústředním úřadem v § 50 uvedeným všechny úřady a státní podniky, v jejichž oboru se 

provádějí triangulační práce, a ústředním úřadem v §§10, 77 a 78 uvedeným ministerstvo 

financí. Po dobu účinnosti vládního nařízení ze dne 20. ledna 1920, č. 43 Sb. z. a n., 

rozumí se ústředním úřadem vedoucím v patrnosti nivelační práce ministerstvo veřejných 

prací.“ 

§ 11 odstavec 4 vládního nařízení č. 64/1930 Sb. uvadí: 

„Dokud nebude pověřen vedením v patrnosti triangulačních prací jiný úřad než 

ministerstvo financí, buďtež vydávány návody pro vykonávání katastrálních měřických 

prací také v dohodě s ministerstvem veřejných prací.“ 

Předpisy uvedené v instrukcích A a B byly závazné pro výkon katastrálních měřických 

prací katastrálními úřady, dále byly závazné pro veřejné úřady a orgány vyhotovující 

geometrické (polohopisné) plány nebo provádějící podrobné triangulace. Tyto veřejné 

úřady a orgány vykonávají tyto činnosti v mezích svého oprávnění. V neposlední řadě byly 

Instrukce A a B závazné pro veřejné úřady, které vykonávaly měřické práce podobné 

katastrálním z důvodu nepřesné nebo jinak deformované mapy, případně pokud mapy 

úřadu nevyhovovaly svým měřítkem. Svazkům územní samosprávy (obcím) se ustanovení 

obsaţená v Instrukci A a Instrukci B doporučovalo vyuţít, pokud obec musela nechat 

vyhotovit plán, podobný geometrickému (polohopisnému) plánu, a pro potřebu obce 

nedostačoval obyčejný otisk katastrální mapy. 

5.2 Instrukce A 

Vydaná výnosem ministerstva financí Československé republiky ze dne 4. září 1931 

číslo 74.000/31-III/6. 
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Tento návod byl vyhotoven za účelem stanovení a popsání všech měřických prací, 

které byly potřebné pro obnovení pozemkového katastru novým mapováním. Tyto práce se 

rozděluji do tří skupin: 

1) Katastrální měření 

2) Vyhotovení měřického operátu 

3) Výpočet výměr parcel 

Instrukce A byla rozdělena do 6. hlav: 

- Hlava I: Všeobecná ustanovení o podkladu katastrálních měřických pracích a o    

katastrální mapě 

- Hlava II: Polní měřické práce 

- Hlava III: Kancelářské měřické práce 

- Hlava IV: Výpočet výměr parcel 

- Hlava V: Závěrečná ustanovení 

- Hlava VI: část 1 – Přezkoušení katastrálních měřických prací; část 2 – Účinnost 

 

5.3 Instrukce B 

Byla vydána na základě výnosu ministerstva financí Československé republiky ze dne     

9. listopadu 1932 č. 130.405/32-III/6. 

Účelem tohoto předpisu bylo popsat všechny měřické práce, kterých je potřeba pro 

udrţování map velkých měřítek v souladu se skutečností. 

Instrukce B je rozdělena do 3. hlav: 

- Hlava I: Měřické práce pro provádění změn v mapách 

- Hlava II: Měřické práce spojené s vedením měřických operátů 

- Hlava III: Závěrečná ustanovení a účinnost 
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6. VÝZNAM INSTRUKCE A A INSTRUKCE B 

6.1 Souřadnicový systém a kartografické zobrazení 

6.1.1 JTSK 

Pro potřeby nového mapování a údrţby katastrálních map byl zvolen nový 

souřadnicový systém, který měl za účel sjednotit do té doby pouţívané tři různé 

souřadnicové systémy. Převzetím podkladů od Rakousko-Uherského zřízení došlo 

k převzetí tří souřadnicových systémů Stabilního katastru. Pro Čechy se jednalo o 

souřadnicový systém Gusterbergský. Ten byl pojmenován podle svého počátku 

v trigonometrickém bodě Gusterberg v Horních Rakousích.  Pro Moravu a Slezsko 

se jednalo o souřadnicový systém Svatoštěpánský. Tento systém byl pojmenován taktéţ po 

svém počátku, jenţ se nachází ve Vídni. Přesněji řečeno, za počátek tohoto souřadnicového 

systému byl zvolen trigonometrický bod na věţi kostela Svatého Štěpána ve Vídni.   

Posledním souřadnicovým systémem byl systém Gellértegský. Pojmenován byl stejně 

jako předchozí dva systémy dle svého počátku, tedy podle trigonometrického bodu 

Gellérthegy, který se nachází v Maďarsku. 

Po politických změnách nastalých po rozpadu Rakousko-Uherské monarchie došlo 

k potřebě vytvořit vhodnou kartografickou projekci, jeţ by obsáhla území celé 

Československé republiky. V roce 1919 tak bylo rozhodnuto, ţe pod ministerstvem financí 

ČSR bude zaloţena Triangulační kancelář, jejímţ přednostou byl jmenován Ing. Josef 

Křovák. 

Ing. Josef Křovák se narodil 12. 10. 1884 v Pečkách. V resortu zeměměřictví pracoval 

od roku 1905, kdy začal pracovat na katastrálním úřadě. Postupně vystřídal několik 

katastrálních úřadů po Čechách. V období let 1916 aţ 1918 následně přestoupil do 

triangulační kanceláře ve Vídni. Změnou politických poměrů se po vzniku samostatné ČSR 

stal přednostou Triangulační kanceláře, kde působil aţ do roku 1942. 

Ing. Josef Křovák zemřel 3. 9. 1951 ve Škvorci.  

S-JTSK je pravoúhlá souřadnicová síť, která je pouţívaná pro katastrální práce na 

území současné ČR a SR. Tyto souřadnice jsou vyuţívány pouze pro civilní sektor měření. 

Na celém území ČR a SR jsou souřadnice v prvním sektoru, tudíţ nabývají pouze kladných 

hodnot. 
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Obr. č. 1 – orientace souřadnicových os S-JTSK 

Souřadnicový systém je určen: 

a) Besselovým elipsoidem 

- parametry elipsoidu: délka hlavní poloosy: a = 6377397,15508 m; délka vedlejší 

poloosy: b = 6356078,96290 m, 

b) Křovákovým dvojitým konformním kuţelovým zobrazením v obecné poloze, 

c) souborem souřadnic bodů z vyrovnání trigonometrických sítí. 

JTSK byla v ČSR tvořena v rozmezí let 1920 aţ 1957. Postupně došlo k zaměření 

základní sítě trigonometrických bodů, a to v letech 1920 aţ 1927. Cílem bylo vyhotovit co 

moţná nejpřesnější základní síť, která bude slouţit pro její další zhušťování a doplňování 

dalších bodů. Vzhledem k problémům, především s nedostatkem času nemohlo dojít 

k vyuţití všech tehdy dostupných technických postupů a metod měření, tzn., nebyla 

provedena nová astronomická měření, nebyly měřeny geodetické základny a síť nebyla 

spojena se sítěmi sousedních států. Časové hledisko zapříčinilo i částečné převzetí měření 

směrů z II. rakouské vojenské triangulace, která probíhala v letech 1862 aţ 1898. 

V Čechách bylo převzato měření celkem na 42 bodech. 

V následující etapě, kterou je moţno datovat mezi roky 1928 aţ 1937 došlo k zaměření 

a zpracování naměřených dat JTSK I. řádu.  Nové měření se neprovádělo na všech bodech. 

Z časových důvodů probíhalo pouze na vybraných bodech a na ostatních bylo měření 

převzato z II. vojenské triangulace, probíhající v letech 1862 aţ 1898. JTSK mělo s II. 

vojenskou triangulací 107 identických bodů. Kvalitu vojenské triangulace určila 

Helmertova transformace v 6. skupinách, do nichţ bylo všech 107 totoţných bodů 

rozděleno. Bylo zjištěno, ţe rozměr, poloha a orientace sítě I. řádu JTSK se nejlépe určí 

tak, ţe pro výpočet transformačního klíče Helmertovy transformace se pouţije pouze 42 
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identických bodů, na kterých byly směry měřeny z II. vojenské triangulace. Na podkladě 

těchto 42 bodů byly vypočteny transformační parametry a následně konečné pravoúhlé 

souřadnice všech (268) trigonometrických bodů I. řádu v rovině Křovákova 

kartografického zobrazení. 

Základní charakteristiky geometrické přesnosti JTSK I. řádu: 

a) Střední uzávěr: 1,62´´ 

b) Střední chyba v měřeném úhlu: 0,93´´ 

c) Střední chyba v měřeném směru: 0,66´´ 

d) Střední chyba v měřeném směru z vyrovnání: 0,81´´ 

Vyrovnáním sítě I. řádu JTSK byl určen pouze její definitivní tvar. 

 

Obr. č. 2 – JTSK, I. řádu 

Od roku 1928 docházelo k zhušťování sítě I. řádu JTSK dalšími body II., III., IV. a 

konečně V. řádu (body sítě V. řádu byly dříve označovány jako body podrobné 

trigonometrické sítě). 

 

Obr. č. 3 – zhušťování JTSK I. řádu 
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6.1.2 Křovákovo dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné poloze 

Jedná se o kartografický zobrazovací systém, kterým se body zobrazí do roviny 

s příslušným pravoúhlým souřadnicovým systémem (S-JTSK). 

Toto zobrazení navrhl Ing. Josef Křovák v roce 1922. Jedná se o konformní zobrazení 

na Besselově elipsoidu s jednou nezkreslenou (kartografickou) rovnoběţkou (49°30´). 

Z hlediska zkreslení je Křovákovo zobrazení vhodné jen pro pouţití na území České 

republiky a Slovenské republiky.  

Označení dvojité zobrazení znamená, ţe trigonometrické body se konformně zobrazí 

z Besselova elipsoidu na Gaussovu kouli. Při zobrazení je koeficient zmenšení poloměru k 

= 0,9999. Následně se Gaussova koule zobrazí na kuţel v obecné poloze. Poloha kuţelu 

byla zvolena ve směru severozápad – jihovýchod. Tento směr byl zvolen z důvodu 

protáhlosti území ČSR. Délkové zkreslení Křovákova dvojitého konformního kuţelového 

zobrazení v obecné poloze se pohybuje v rozmezí od -10 cm/km do +14 cm/km. 

 

Obr. č. 4 – Křovákovo zobrazení 

 Na obrázku č. 3 je uveden princip zobrazení bodu v Křovákově dvojitém 

konformním kuţelovém zobrazení v obecné poloze. Bod A se nachází na kartografické 

rovnoběţce š0. Polohu bodu A udávají sférické souřadnice φ = 48° 15´ a λ = 24° 

50´východně od Greenwiche. Za počátek pravoúhlého karteziánského systému je určen 

vrchol kuţele tak, aby kladná osa X byla umístěná do obrazu základního poledníku (λ = 

42° 30´ východně od Ferra) a kladná osa Y byla umístěná západním směrem.  

 Jedná se o kartografické zobrazení konformní a ekvidistantní, zachovává délky ve 

dvou kartografických rovnoběţkách. 

6.2 Vyrovnání veličin metodou nejmenších čtverců (MNČ) 

Instrukce A stanovila jako základní metodu vyrovnání naměřených veličin MNČ. 

Tento komplexní proces vyrovnání dokáţe stanovit přesnost změřených veličin, stanovit 

příslušné odchylky a hodnoty potřebné pro vyrovnání, a to za pomoci relativně 
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jednoduchých a snadno počitatelných rovnic, eliminujících moţnost chyby ve výpočtu 

samotném. 

Princip vyrovnání MNČ: 

Předpokládáme n nezávislých měření jedné veličiny. Tato měření označíme l1, l2, …, 

ln. Pravděpodobnou hodnotu měřené veličiny označíme M, potom jednotlivé odchylky 

naměřených hodnot od pravděpodobné hodnoty M nazýváme opravami. Pro výpočet oprav 

potom platí vztah: 

vi = M – li. 

Jestliţe jednotlivé výsledky měření nejsou zatíţeny systematickými chybami, mají 

normální rozdělení pravděpodobnosti. Hodnota M je konstantní, a proto stejný typ 

rozdělení budou mít i opravy. Funkce hustoty pravděpodobnosti je: 

f  v =
1

σ 2π
e−v2/2σ. 

Pravděpodobnost výskytu opravy vi na  nekonečně malém intervalu Δv se vypočte 

podle rovnice: 

Pi = f (vi) Δ v =  
1

σ 2π
e
−v 2

2σ2   Δ v. 

Pro pravděpodobnost výskytu všech n oprav současně bude platit věta o násobení 

pravděpodobností: 

P = P1P2 … Pn = f (v1)f (v2) … f (vn)(Δv)
n
 = (

1

𝜎 2𝜋
)n

 (Δv)
n
 𝑒−(𝑣1

2+ 𝑣2
2+ …+ 𝑣𝑛

2)/2𝜎2
.
 

Vybereme ze všech moţností takovou hodnotu M, aby její pravděpodobnost P byla 

maximální. Tato moţnost nastane, pokud mocnitel u exponenciální funkce bude 

minimální, tzn., kdyţ bude platit: 

 Ω = 𝑣1
2 +  𝑣2

2 +  …+ 𝑣𝑛
2 =  ∑𝑣2 = 𝑚𝑖𝑛. 

Po dosazení rovnice vi = M – li do rovnice Ω = ∑v
2
 poloţíme pro nalezení minima 

funkce Ω její první derivaci podle M rovnu 0: 

 Ω = ∑𝑣2 =  𝑣1
2 +  𝑣2

2 +  …+ 𝑣𝑛
2 = (M – l1)

2
 + (M – l2)

2
 + … + (M – ln)

2
  

𝑑𝛺

𝑑𝑀
 = 2(M – l1) + 2(M – l2) + … + 2(M – ln) = 0. 

Potom po úpravách této rovnice získáme vztah pro výpočet M: 

(M – l1) + (M – l2) + … + (M – ln) = 0 

nM - ∑l = 0  =>  M = 
∑𝑙

𝑛
. 
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Poslední vztah, který je potřebný pro výpočet, je vzorec pro jednoduchý aritmetický 

průměr. Pro zjištění, zda se jedná o minimum nebo maximum funkce, pouţijeme její 

druhou derivaci: 

𝑑2𝛺

𝑑𝑀2
= 2𝑛 > 0. 

Druhá derivace je pro n > 0 kladné číslo, proto nalezený extrém je minimem funkce. 

Výše uvedené vztahy byly odvozeny za předpokladu stejně přesných a nezávislých 

opakovaných měření, a proto přisuzujeme všem měřením stejnou váhu pi = 1. Pokud 

bychom řešili různě přesná měření, musí být splněna podmínka: 

Ω = ∑pvv = min. 

Základní vlastnosti MNČ: 

- Pokud naměřené hodnoty zatěţují pouze náhodné chyby a je jich dostatečný počet, 

poskytuje MNČ nestranné odhady pravých hodnot. 

- Pokud jsou měření přesnější, tak se ve výpočtu uplatní větší vahou neţ měření 

méně přesná. 

- MNČ poskytne jednoznačné výsledné hodnoty, i pokud je úloha matematicky 

přeurčená. 

- Poskytuje lineární rovnice pro řešení neznámých. 

- MNČ poskytne kromě výpočtu neznámých i charakteristiky přesnosti neznámých 

veličin. 

 

6.3 Katastrální mapa 

Katastrální mapa je základním a nejdůleţitějším výsledkem mapování. V katastrální 

mapě je zobrazeno geometrické určení všech zaměřených nemovitostí a dalších prvků 

polohopisu, jeţ jsou zobrazovány v katastrální mapě. 

Dle Instrukce A byly mapové listy značeny následovně, postupným dělením od 

základního triangulačního listu. Označení mapových listů je uvedeno v tabulce č. 1, kde je 

uvedeno měřítko mapového listu, jeho rozměr a rozměr zobrazovaného území. 

V současné době jsou pro katastrální účely vyuţívány kromě platných map KN, také 

mapy, které zobrazují parcely vedené v tzv. zjednodušené evidenci (mapy bývalého 

pozemkového katastru, mapy evidence nemovitostí, přídělový a scelovací operát). Mimo 

jiné se pouţívají i různé druhy map KN, které jsou vedené v různých souřadnicových 

systémech (S-JTSK, Sv. Štěpán, Gusterberg). Přitom přídělový a scelovací operát tvoří 

z hlediska přesnosti samostatnou skupinu, neboť většina grafických podkladů z těchto 

operátu vykazuje velice malou přesnost a není pouţitelná pro doplnění vlastnických hranic 

při digitalizaci katastrálních map. Tento problém je řešen v rámci pozemkových úprav na 

rekonstrukci a upřesnění přídělů, které provádí státní pozemkové úřady. 
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Tabulka č. 1 – značení mapových listů map bývalého pozemkového katastru dle 

Instrukce A: 

Název Měřítko 

Rozměr 

zobrazeného 

území [km] 

Rozměr listu 

[m] 
Označení 

Základní 

triangulační list 

(ZTL) 

1:100 000 50 x 50 0,50 x 0,50 DCCL – MLC 

Triangulační 

list (TL) 
1:20 000 10 x 10 0,50 x 0,50 750 – 1150 

Mapový list 

(ML) 
1:2 000 1,25 x 1,00 0,625 x 0,500 

750.00 – 

1150.00 

Mapový list 

(ML) 
1:1 000 0,625 x 0,500 0,625 x 0,500 

750.000 – 

1150.000 

Mapový list 

(ML) 
1:500 0,3125 x 0,2500 0,625 x 0,500 

750.0000 – 

1150.0000 

 

V následující tabulce je uvedeno označení mapových listů, které jsou v současnosti 

vyuţívané pro účely katastru nemovitostí. V případě map, zobrazujících parcely ZE 

nedochází v současnosti k jejich údrţbě. Při práci s parcelami vedených ve ZE, dochází 

k jejich postupnému doplňování do operátu KN, nejpozději jsou parcely ZE doplněny při 

obnově katastrálního operátu. 

Tabulka č. 2 – porovnání označení mapového listu, zobrazeného území a rozměru 

mapového listu od operátu Stabilního katastru po současnost: 

Mapa Základní 

měřítko 

Označení ML Zobrazené území v m Rozměr 

ML v cm 

Stabilní katastr 1:2880 VS. XX 30 af 1896,48 x 1517,19  60x71,5 

Dle Instrukce A 1:1000, 

(1:2000) 

750.000-1150.000 

(750.00-1150.00) 

625 x 500  

(1025 x 1000) 

62,5 x 50 

(62,5x50) 

Evidence 

nemovitostí 

1:2880 VS. XII-15-11 1896,48 x 1517,19 65,9x52,7 

Dle THM 1:1000, 

(1:2000) 

BRNO 1-1/3, 

(BRNO 1-1/32) 

625 x 500  

(1250 x 1000) 

62,5x50 

(62,5x50) 

ZMVM 1:1000, 

(1:2000) 

BRNO 1-1/3, 

(BRNO 1-1/32) 

625 x 500  

(1250 x 1000) 

62,5x50 

(62,5x50) 

  

Současné digitální katastrální mapy (DKM, KMD) jsou vyhotovovány jako souvislé, 

bezešvé mapy a z toho důvodu se uţ u nich méně vyuţívá označování kladu mapových 

listů, přesto je pro lepší orientaci uváděn v měřítku 1:1 000, např. BRNO 1-1/32. 
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6.3.1 Obsah katastrální mapy 

Katastrální mapa, kromě zobrazení jednotlivých parcel zobrazuje i další prvky 

polohopisu, jeţ tvoří její součást. Dle Instrukce A zobrazovala nově vytvořená katastrální 

mapa následující prvky: 

- Název katastrálního území, název obce, mimorámové údaje 

- Měřické body 

- Hranice katastrálního území 

- Drţebnostní hranice 

- Hranice vzdělávání, uţivatelské hranice 

- Budovy a nádvoří 

- Vojensky důleţité stavby a pozemky (zobrazení dle zvláštního předpisu) 

- Vodní toky, hráze, ostrovy, výspy, písčiny, nánosy, vodní, meliorační a vodárenské 

stavby, nádrţní hráze, jezy, vorové propusti, plavidlové komory, stavby pro kanalizování 

řek, průplavy, přístavy, zahrazovací a ochranné stavby, stavby pro úpravu vodních toků 

- Pozemní komunikace: silnice, cesty, stezky, pěšiny, místní prostranství (náměstí, 

náves), ţelezniční a jiné dráhy (lanové dráhy, koňské dráhy a jiné), tunely, mosty lávky, 

propustky, přepadové jámy, opěrné zdi a další 

- Právo ke stavbě 

- Další prvky polohopisu: Výškové značky, Elektrické vedení vysokého napětí, 

kanalizační, vodovodní a plynovodní vedení bez domovních přípojek, trigonometrické 

body, pomníky, boţí muka, kříţe, sochy, zvonice, památné stromy (památkově cenné), jiné 

podobné předměty orientační, horské hřbety. 

Převáţně v oblasti ostatních prvků polohopisu doznaly předpisy značných změn. 

V současně platné katastrální vyhlášce (vyhláška č. 356/2013 Sb.) jsou uvedeny v § 5 odst. 

2 uvedeny: 

- Most 

- Propustek a tunel v násypovém tělese komunikace, pokud jimi prochází vodní tok 

nebo pozemní komunikace evidované jako parcely 

- Obvod budovy, která je hlavní stavbou, a je součástí pozemku nebo součástí práva 

stavby 

- Obvod budovy, která je vedlejší stavbou a je součástí pozemku nebo součástí práva 

stavby. 

Porovnání obsahu vybraných ostatních polohopisných prvků v katastrální mapě, 

zobrazovaných dle instrukce A, s následujícími předpisy pro mapování je uvedeno 

v tabulce č. 3. 
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Tabulka č. 3 – porovnání obsahu ostatních prvků polohopisu, zobrazených v katastrální 

mapě od účinnosti Instrukce A po současnost: 

  

Ostatní prvek 

polohopisu 

dle Instrukce 

A 

vyhláška 

č. 

356/2013 

Sb. 

(zobrazen 

ANO/NE) 

vyhláška 

26/2007 

Sb. 

(zobrazen 

ANO/NE) 

vyhláška 

190/1996 

Sb. 

(zobrazen 

ANO/NE) 

vyhláška 

126/1993 

Sb. 

(zobrazen 

ANO/NE) 

Instrukce pro 

tvorbu ZM 

ČSSR velkého 

měřítka 

984210 

S/81(zobrazen 

ANO/NE) 

Směrnice pro 

THM S-4/7-

1969(zobrazen 

ANO/NE) 

Most ANO § 5 

odst. 2 

písm. a) 

ANO § 16 

odst. 6 

písm. c) 

§ 5 odst. 2 

písm. d) 

§ 5 odst. 2 

písm. d) 

§ 10 odst. 1 

písm. g) 

§ 39 odst. 4 

Propustek ANO § 5 

odst. 2 

písm. b) 

ANO § 16 

odst. 6 

písm. e) 

§ 5 odst. 2 

písm. e) 

§ 5 odst. 2 

písm. e) 

§ 10 odst. 1 

písm. g) 

§ 39 odst. 4 

Tunel ANO § 5 

odst. 2 

písm. b) 

ANO § 16 

odst. 6 

písm. e) 

§ 5 odst. 2 

písm. e) 

§ 5 odst. 2 

písm. e) 

§ 10 odst. 1 

písm. g) 

§ 39 odst. 4 

Výškové 

body 

NE NE NE NE § 6 odst. 3 § 36 odst. 5 

Elektrické 

vedení 

vysokého 

napětí 

NE ANO § 16 

odst. 6 

písm. f) – 

nadzemní 

vedení 

§ 5 odst. 2 

písm. i) 

§ 5 odst. 2 

písm. i) 

§ 10 odst. 2 § 41 

Kanalizační 

vedení 

NE NE NE NE § 10 odst. 2 § 41 

Vodovodní 

vedení 

NE NE NE NE § 10 odst. 2 § 41 

Plynovodní 

vedení 

NE NE NE NE § 10 odst. 2 § 41 

Trigonometri

cké body 

ANO § 5 

odst. 1 

ANO § 16 

odst. 2 

ANO § 13 

odst. 5 

ANO § 13 

odst. 3 

§ 6 odst. 2 § 36 odst. 2 

Pomník NE ANO § 16 

odst. 6 

písm. g) 

§ 5 odst. 2 

písm. m) 

§ 5 odst. 2 

písm. m) 

§ 10 odst. 4 

písm. c) 

§ 39 odst. 3 

Boţí muka 

Kříţe 

Sochy  

Zvonice 

Památné 

stromy 

NE NE NE NE NE NE 
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Obsah mapy se kromě liniových prvků zobrazuje i pomocí kartografických značek. 

Tyto značky označují např. druh pozemku, příp. jeho vyuţití, označuje body polohového 

pole a další drobné prvky, které nelze zobrazit pomocí liniových znaků. Instrukce A 

stanovila v seznamu znaků celkový seznam vyuţívaných kartografických znaků, 

potřebných pro potřeby pozemkového katastru. 

Postupným vývojem údajů, zobrazovaných v katastrální mapě, docházelo 

k sniţování počtu údajů, jeţ jsou v katastrální mapě zobrazovány. Došlo k potlačení 

výškových údajů, v současně platných mapách se nezobrazují ani informace o nadzemních 

a podzemních vedení (vyhláškou č. 356/2013 Sb. se přestaly v nově obnovených mapách 

zobrazovat i elektrické nadzemní vedení). 

V následujícím grafu č. 1 je zobrazen postupný vývoj v zobrazovaných mapových 

značkách v katastrální mapě od platnosti Instrukce A, aţ po současnost, tedy vyhlášku č. 

356/2013 Sb. 

 

Graf č. 1 – počet zobrazovaných mapových značek v katastrální mapě a náčrtech 

Při porovnání klíčů mapových značek uvedených v příloze Instrukce A a 

v přílohách vyhlášky č. 357/2013 Sb. můţeme konstatovat, ţe velké mnoţství mapových 

značek bylo vynecháno, některé značky byly pozměněny a část současně pouţívaných 

mapových znaků je vyuţívána dodnes, ačkoliv u nich byl změněn např. jejich rozměr. 

Dnes jiţ nepouţívané mapové znaky jsou: louka; pastvina; křoví, kosodřevina; 

rýžová pole; lom; těžba zemin; stanice zastávky veřejné dopravy; památka, plocha 

památkově cenná; zřícenina; stanice transformační, spojovací, výrobny proudu, apod.; 

váha mostní; měřický bod polohopisný; bod jednotné nivelační sítě; znak, mezník, střed 

předmětu malého rozsahu; věž, maják, tovární komín; socha, pomník; boží muka; kříž; 

0
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počet zobrazovaných 
mapových značek



40 
 

větrný motor; hraniční sloup; hraniční kopec; zvonice; kilometrový znak silniční, 

železniční a vodních toků; zaměřený vynikající strom; příklopy kanálové, vodovodní, 

plynovodní, potrubí pošty a kabelové vedení; hydrant; šoupátko vodovodní, plynovodní; 

propust rourová; čerpací stanice pohonných látek; pouliční hodiny; telefonní budka; 

studna otevřená; kutací znamení; vrchol obvodu dolových měr; ústí štoly; profilový sloup, 

kámen; znak vodního stavu při vodních dílech, vodočet; pěšina, stezka; lesní průsek; 

lanová visutá dráha; plot; hranice pozemků, půdorys předmětů měření; obvod rezervací, 

ochranných pásem; obvod tratě; rozhraní jakostních tříd; osa koleje; schodiště; úzká hráz; 

jez; stavidlo; přívoz; brod; zeď opěrná, obkladní; dřevěné opevnění břehu; vodovodní 

potrubí; plynovodní potrubí; kanalizační potrubí; parovodní potrubí; elektrické vedení 

podzemní; elektrické vedení nadzemní; příkop užší než 2 m; příkop široký 2 – 5 m; směr 

vodního proudu; kamenný, betonový most; železný most; dřevěný most; lávka; technické 

šrafování; topologické šrafování; skály; výšková kóta; vrstevnice; valouny, štěrk, písek, 

ohrada z balvanů; nádvoří.  

V tabulce č. 4 jsou uvedeny mapové značky, které prošly v období od účinnosti 

Instrukce A aţ po současnost změnou svého vzhledu. 

Tabulka č. 4 – pouţívané mapové znaky, u nichţ vývojem došlo ke změně vzhledu: 

Název 

mapového 

znaku 

Grafické 

znázornění 

v Instrukci A 

Grafické 

znázorněn

í v příloze 

vyhlášky 

č. 

357/2013 

Sb. 

Název 

mapového 

znaku 

Grafické 

znázornění 

v Instrukci A 

Grafické 

znázorněn

í v příloze 

vyhlášky 

č. 

357/2013 

Sb. 

role (dnes 

označena 

jako orná 

půda) 

 
 park 

 
 

les 
 

 hřbitov 
 

 

vinice 
 

 

hranice 

katastrálníh

o území 
 

 

těţba 

rašeliny  
 

hranice 

obecní  
 

zamokřen

á půda 

(vlevo bez 

rákosí, 

v pravo 

s rákosím) 

 
 nádvoří  

 

r 
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Naopak některé mapové značky jsou od doby platnosti Instrukce A aţ po současnost 

fakticky stejného vzhledu, pouze se například změnil rozměr mapového znaku. Mapové 

znaky tohoto typu jsou uvedeny v tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5 – mapové znaky, u nichţ nedošlo k výrazné změně vzhledu: 

Název 

mapového 

znaku 

Grafické 

znázornění 

v Instrukci 

A 

Grafické 

znázornění 

v příloze 

vyhlášky č. 

357/2013 Sb. 

Název 

mapového 

znaku 

Grafické 

znázornění 

v Instrukci A 

Grafické 

znázornění 

v příloze 

vyhlášky č. 

357/2013 Sb. 

neplodná 

půda   Synagoga 
 

 

zahrada   plot ţivý 
 

 

chmelnice 
 

 
hranice 

okresní   

spojené 

části jedné 

a téţe 

parcely 
 

 
hranice 

krajská   

hranice 

pohyblivá, 

neustálená 
 

…………. 
hranice 

státní   

kostel, 

motlitebna  
 

 

Je zcela zřejmé, ţe se postupem času obsah zobrazovaných mapových značek v mapě 

a náčrtu zmenšil. Některé mapové značky byly vypuštěny a díky sniţování počtu ostatních 

prvků polohopisu jiţ některé mapové značky nejsou aktuální. Výjimku tvořily předpisy pro 

THM a ZVMV ČSSR, v těchto předpisech byl stanoven výrazně vyšší počet mapových 

značek, které byly vyuţívané jak ve vyhotovované katastrální mapě, tak v náčrtech, 

zhotovovaných při místním šetření, apod. 

Na druhou stranu je třeba upozornit, ţe mapový klíč uvedený v přílohách vyhlášky č. 

357/2013 Sb. obsahuje i některé mapové znaky, které Instrukce A neznala a nepouţívala. 

Jedná se především o značky pouţívané v náčrtech. Jedná se např. o mapové znaky 

označené jako: ovocný sad; dřevěný plot (vlastnictví z jedné strany, spoluvlastnictví); 

drátěný nebo kovový plot (vlastnictví z jedné strany, spoluvlastnictví); živý plot 

(spoluvlastnictví); ohradní zeď (vlastnictví z jedné strany, spoluvlastnictví); hranice 

parcely shora neviditelná; hranice sporná; hranice rozsahu věcného břemene; hranice 

chráněného území; hranice ochranného pásma; zbořeniště, společný dvůr; nemovitá 

kulturní památka, vodní dílo, a další.  
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V porovnání mapových znaků je uveden klíč mapových znaků, který byl uveden 

v příloze k Instrukci A a klíč mapových znaků, který je uveden v příloze vyhlášky č. 

357/2013 Sb. Nebylo rozlišováno, zda je mapový znak zobrazovaný v mapě nebo pouze ve 

výsledcích zeměměřických činností, jako jsou například ZPMZ, náčrt zjišťování průběhu 

hranic, apod. 

6.3.2 Číselné metody měření 

Významným počinem uvedeným v Instrukci A bylo zavedení číselné metody měření 

při obnově katastrálního operátu. I nadále zůstávala jako jedna z moţností, kterou šlo 

pouţít pro nové katastrální měření metoda měřického stolu, tedy metoda grafická, jejíţ 

implementací nelze dosáhnout přesnosti, kterou poskytuje metoda číselná. 

Instrukce A proto definuje podmínky a postupy pro pouţití různých metod číselných. 

Pro účely nového katastrálního měření se jedná o tyto metody: 

a) Metoda polární s vyuţitím optického měření vzdáleností: 

- Vyuţívaná pro zaměřování přehledných území, se značně členitým terénem 

b) Metoda protínání vpřed: 

- Vyuţívaná pro zaměřování přehledných, velmi členitým terénem rovinným, nebo 

v území s velkými výškovými rozdíly  

c) Metoda polygonální (ortogonální): 

- vyuţívaná pro zaměřování nepřehledných, rovinných nebo málo členitých terénů 

6.3.2.1 Polární metoda měření 

Polohu bodu získáme pomocí polárních souřadnic, kterými jsou vodorovný úhel, 

měřený mezi směrem na bod o známých souřadnicích (orientace) a směrem na určovaný 

bod a délka měřená od stanoviska po určovaný bod. 

Při polární metodě měření buď za stanovisko volíme bod o známých souřadnicích, tzv. 

pevné stanovisko. V dnešní době se vyuţívá i metody tzv. volného stanoviska. V tomto 

případě volíme za stanovisko bod, u něhoţ předem neznáme jeho souřadnice. 

 
Obr. č. 5 – polární metoda měření 

6.3.2.2 Metoda protínání vpřed 

Jedná se o metodu měření, při které se poloha nově určovaného bodu získá z měření na 

daných bodech. Nejčastěji se vyuţívá metody protínání vpřed z orientovaných směrů, a 
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pokud se v zájmovém území nacházelo menší mnoţství bodů v bodovém poli, vyuţívala se 

metoda protínání vpřed z úhlů. Současně je ještě moţné vyuţít metody protínání vpřed 

z délek. 

a) Protínání vpřed z orientovaných směrů: 

Tato metoda určení souřadnic spočívá v měření osnovy směrů na daných bodech (na 

obrázku body A a B). Kromě směrů na určovaný bod (bod P) se měří směry na další body 

o známých souřadnicích. Z měřených osnov směrů se vypočítají orientované směrníky 

(αAP, αBP) a výpočet polohy neznámého bodu se převede na výpočet průsečíku dvou 

přímek (v obrázku přímky m a n). 

 

Obr. č. 6 – Protínání vpřed z orientovaných směrů 

 

b) Protínání vpřed z úhlů: 

U této metody měření musíme určit souřadnice X a Y neznámého bodu (v obrázku bod 

P) tím, ţe na daných bodech o známých souřadnicích (bod A a bod B) zaměříme 

vodorovné směry (na bodě A zaměříme směry ψAB a ψAP a na bodě B zaměříme směry ψBA 

a ψBP). Z těchto směrů vypočteme úhly α, β a pomocí shodnostní transformace se určí 

poloha nově určovaného bodu (bod P). 
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Obr. č. 7 – protínání vpřed z úhlů 

Metoda protínání vpřed byla pro potřeby pozemkového katastru spíše doplňkovou 

metodou, pouţívaná u špatně dostupných bodů. Úhel protnutí paprsků na základně pro 

protínání se musel pohybovat v přijatelných hodnotách, tj. přibliţně v rozmezí 60° aţ 120°. 

6.3.2.3 Metoda ortogonální (polygonální) 

Při ortogonální metodě dochází k zaměření předmětů měření pomocí pravoúhlých 

souřadnic, zaměřuje se staničení a kolmice, které se váţí k měřické přímce. 

Staničení je délka měřená od počátku měřické přímky, ve směru měřické přímky. 

Kolmice je délka kolmá na měřickou přímku, jejíţ délka je měřená od měřické přímky aţ 

po zájmový bod na předmětu měření. 

K měření je moţné vyuţít pevné nebo volné měřické přímky. 

a) Pevná měřická přímka je taková přímka, která je připojena na body, jeţ leţí na této 

přímce. 

 
Obr. č. 8 – ortogonální metoda; pevná měřická přímka 
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b) Volná měřická přímka je taková přímka, která je připojena na body leţící mimo 

měřickou přímku. 

 
Obr. č. 9 – ortogonální metoda; volná měřická přímka 

V současné praxi zaměřování změn v KN a při obnově katastrálního operátu novým 

měřením se fakticky pouţívají totoţné metody. V dnešní době je nejvyuţívanější polární 

metoda měření. Jediným rozdílem je pouze technická úroveň přístrojů a technologie 

výpočtů, která za posledních 80 let dosáhla velkých pokroků. Moderní výpočetní technika 

nabízí nové moţnosti zpracování naměřených dat a jejich automatizované výpočty. 

Dnes se mezi metody měření, které lze pouţít pro obnovu katastrálního operátu řadí i 

metoda fotogrammetrická, která byla hojně pouţívaná při mapování v extravilánů při 

THM. Rychlý rozvoj zaţívá také metoda 3D skenování, která byla zařazena do metod, 

které lze vyuţít pro práce v katastru nemovitostí teprve nedávno.  

6.3.3 Obnova katastrálního operátu novým mapováním 

V dnešní době dochází k přepracování analogových katastrálních map do digitální 

podoby. Pro tuto činnost je přepracování katastrálních map obnovených podle Instrukce A 

velmi příznivé. Přesností a kvalitou se jedná o nejkvalitnější mapové dílo, které bylo na 

území ČSR zpracováno a je velká škoda, ţe se nepodařilo dle Instrukce A zamapovat více 

území. 

V ČR existuje několik druhů katastrálních map, vyhotovených dle různých předpisů, 

které jsou vedeny v různých souřadnicových systémech, a jejich přesnost nedosahuje 

stejných hodnot. V grafu č. 2 je uvedeno rozdělení map vyuţívaných pro potřeby KN, 

v souvislosti s pokrytím území ČR. Vývoj digitalizace katastrálních map k 31.12.2013 je 

zobrazen v grafu č. 3. 

V případě přepracování katastrální mapy na DKM dochází k novému přepočítávání 

zápisníků naměřených dat. Instrukce A stanovila postupy a návody, jak vyhotovovat 

veškeré podklady z měření, výpočet a další činnosti, související s novým katastrálním 

mapováním, včetně postupů k uloţení jednotlivých částí elaborátu mapování. Díky těmto 

předpisům se tak většina naměřených dat dochovalo a v současnosti je vyuţita pro potřeby 

přepracování katastrální mapy do digitální podoby. Tento aspekt nebyl dodrţen například 

v případě THM, kdy některé části dokumentace mapování, které byly získány 

v souřadnicovém systému S-42, vlivem utajení tohoto systému po roce 1968 byly zničeny 

a přepracování v takovýchto k.ú. je velmi obtíţné.  
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Graf č. 2 – rozloha území ČR s příslušným typem katastrální mapy 

 

Graf č. 3 – postup digitalizace katastrálních map na území ČR 

6.4 Zobrazení změny v geometrických plánech 

V Instrukci B je uveden postup pro vyhotovení geometrických (polohopisných) plánů 

a polních náčrtů, vyhotovovaných pro zobrazení změny v katastrální mapě. Geometrický 

(polohopisný) plán zavedl novou terminologii a náleţitosti, které se uţívají, s drobnými 

obměnami) dodnes. 

6.4.1 Zobrazení změny v náčrtu geometrického plánu 

Od 1.1.2014 nabyl účinnosti nový občanský zákon, vlivem změn, které tato právní 

úprava vyvolala, došlo k nové právní úpravě i v oblasti katastru nemovitostí. Nová 

katastrální vyhláška č. 356/2013 Sb., mimo jiné upravuje i zobrazování změn 

v geometrických plánech a ZPMZ. Zaměřená změna se zobrazuje, do grafické částí 
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výsledků zeměměřických činností, červenou barvou. Jedná se tedy o návrat k prvnímu 

Československému předpisu, tedy k Instrukci B. 

V Instrukci B je definován zákres změn do polních náčrtů a geometrických 

(polohopisných) plánů. Změna měření je zobrazena červenou barvou, tzn., ţe pokud např. 

docházelo k rozdělení pozemku na dvě samostatné části, byla nová hranice zakreslena 

červenou barvou, stejně tak nová parcelní čísla obou nově vzniklých parcel. Do 

31.12.2013, tedy s vyhláškou č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů přitom byla 

grafická příloha geometrického plánu nebo ZPMZ vyhotovována jako jednobarevná 

(černá). Změna vyplývající z nových právních předpisů tak ukončila vyuţívání oválu pro 

zviditelnění nového parcelního čísla a převedla jeho zobrazení v náčrtu na červenou barvu, 

která vyniká nad okolní černou kresbou. 

V tabulce č. 6 je uvedeno porovnání zobrazování změny v geometrických plánech 

mezi Instrukcí B a právními předpisy platnými v České republice od roku 1993, aţ po 

současnost. 

Tabulka č. 6 – zobrazení změny v geometrických plánech 

Předpis 
Účinná 

od roku 

Účinná 

do roku 
Zobrazení změny 

Příslušná část 

pravní úpravy 

Instrukce B 1932 1961 Červenou barvou, kresba nového stavu 

stejné tloušťky jako stav dosavadní, nová 

parcelní čísla červeně 

§ 45/1  

Vyhláška č. 

126/1993 

Sb. 

1993 1996 Tlustou černou čarou, nová parcelní čísla 

v krouţku, dosavadní stav se zakreslí 

tenkou černou čarou 

Příloha 17 

Vyhláška č. 

90/1996 Sb. 

1996 2007 Velmi tlustou černou čarou, nová 

parcelní čísla v krouţku, dosavadní stav 

se zakreslí tenkou černou čarou 

Příloha 16 

Vyhláška č. 

26/2007 Sb. 

2007 2009 Velmi tlustou černou čarou, nová 

parcelní čísla v oválu, dosavadní stav se 

zakreslí tenkou černou čarou 

Příloha 17 

Vyhláška č. 

164/2009 

Sb. 

2009 2013 Velmi tlustou černou čarou, nová 

parcelní čísla v oválu, dosavadní stav se 

zakreslí tenkou černou čarou 

Příloha 17 

Vyhláška č. 

356/2013 

Sb. 

2014 - Červenou barvou, kresba nového stavu 

stejné tloušťky jako stav dosavadní, nová 

parcelní čísla červeně 

Příloha 17 

6.4.2 Další náležitosti geometrických plánů 

Nejen v zobrazování změn v geometrických plánech je významná Instrukce B. Tento 

předpis zavedl i další náleţitosti geometrických plánů, které se aplikují do dnešní doby.  
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Jedná se o: 

- Geometrický (polohopisný) plán musí vţdy obsahovat nadpis „geometrický (polohopisný) 

plán, dnes pouze geometrický plán. 

- Na plánu musí být jasně vyznačena příslušnost ke katastrálnímu území, obci a okresu. 

- Plán musí být opatřen datem vyhotovení a podpisem osoby, která plán vyhotovila. 

- Geometrický plán musí mít vyznačen účel, pro který byl vyhotoven, např. geometrický 

plán pro rozdělení pozemku. 

- Plán obsahoval porovnání dosavadního a nového stavu, dnes je upraven s ohledem na další 

náleţitosti, ovšem v podstatě se jedná o modifikaci původní tabulky. 

- Pokud došlo k označení nových hranic v terénu, musel být na plánu vyznačen druh 

stabilizace. 

- Na plánu musel být vyznačen souhlas výkonného národního výboru (dnes stavební úřad) se 

souhlasem s dělením parcel. 

- Příslušný orgán (dnes KP) vyznačil na plán souhlas s očíslováním nově vzniklých parcel, 

tím se plán stal pouţitelným pro vyznačení změny v katastrálním operátu v případě, ţe byl 

předloţen katastrálnímu úřadu s  příslušnou listinou.  

6.5 Přípustné odchylky 

6.5.1 Měření délek 

V Instrukci A je uvedena dvojí moţnost výpočtu mezní dopustné odchylky při dvojím 

měření délek, a to v závislosti na zvolené metodě vyhotovení katastrální mapy (metoda 

číselná nebo metoda měřického stolu). 

a) Maximální přípustné odchylky Δs, byla-li mapa vyhotovena číselnou metodou: 

Δs je počítána podle vzorce: Δs = 0,00015s + 0,005√s + 0,015, kde s je měřená délka. 

Tento vztah platí za normálních okolností (za normálních podmínek pro měření). Ve velmi 

příznivém terénu se hodnota Δs zmenšila o 25% a ve velmi nepříznivém terénu se hodnota 

Δs zvětšila o 25%. 

b) Maximální přípustné odchylky Δs, byla-li mapa vyhotovena metodou měřického 

stolu: 

Δs je počítána podle vzorce Δs = 2 * (0,00015s + 0,005√s + 0,015), kde s je měřená 

délka. Jako u číselné metody vyhotovení katastrální mapy se ve velmi příznivém terénu 

hodnota Δs mohla zmenšit o 25% a ve velmi nepříznivém terénu mohla hodnota Δs zvětšit 

o 25%. 

V následující tabulce je uvedena mezní odchylka při dvojím určení délky pro metodu 

číselnou – tabulka č. 7, metoda měřického stolu je v dnešní době, kdy se vyuţívají moderní 

technologie měření nepouţitelná, proto se jí dále nebudeme zabývat. 
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Tabulka č. 7 – max. přípustné odchylky v délce: 

Délka s 

(m) 

Δs  (cm) 

– 

normální 

terén 

Δs  (cm) - 

velmi 

příznivý 

terén 

Δs  (cm) - 

velmi 

nepříznivý 

terén 

Poznámka 

1 2 2 3 Probíhalo-li měření v normálním terénu, 

počítalo se dle rovnice: 

Δs = 0,00015s + 0,005√s + 0,015. 

 

 

Probíhalo-li měření ve velmi příznivém 

terénu, sníţila se hodnota Δs počítaná dle 

rovnice: 

Δs = 0,00015s + 0,005√s + 0,015, 

o 25%. 

 

 

Probíhalo-li měření ve velmi nepříznivém 

terénu, zvýšila se hodnota Δs počítaná dle 

rovnice: 

Δs = 0,00015s + 0,005√s + 0,015, 

o 25%. 

2 2 2 3 

3 2 2 3 

4 3 2 3 

5 3 2 3 

6 3 2 4 

7 3 2 4 

8 3 2 4 

9 3 2 4 

10 3 2 4 

15 4 3 5 

20 4 3 5 

25 4 3 5 

30 5 4 6 

35 5 4 6 

40 5 4 7 

45 6 4 7 

50 6 4 7 

55 6 5 8 

60 6 5 8 

65 7 5 8 

70 7 5 8 

75 7 5 9 

80 7 5 9 

85 7 6 9 

90 8 6 9 

95 8 6 10 

100 8 6 10 

200 12 9 14 

300 15 11 18 

400 18 13 22 

500 20 15 25 

600 23 17 28 

700 25 19 32 

800 28 21 35 

900 30 23 38 

1000 32 24 40 

V současné době se pro posouzení přesnosti dvojího měření délky pásmem vyuţívá 

vztahu: Δs = k1 * √s + k2, kde s je měřená délka, k1 je konstantní sloţka chyby a k2 je 
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proměnlivá sloţka chyby. V dnešní době je však nejpouţívanější metodou měření délek 

metoda zaloţená na principu vyuţití laserového dálkoměru. Při tomto měření je přesnost 

daná vztahem: ms = k1 + k2 ppm, kde k1 je konstantní sloţka chyby v mm, k2 je proměnlivá 

sloţka chyby v mm/km a ms je střední chyba měřené délky (např. přístroj LEICA TCR 

1205 má v technické dokumentaci uváděné následující parametry: ms = 3 + 2ppm – pro 

vzdálenosti od 0 m do 500 m a ms = 5 + 2ppm – pro vzdálenosti větší neţ 500 m). Je 

ovšem důleţité podotknout, ţe výsledná přesnost je ovlivněna nahodilými chybami a 

nemusí tak dosahovat přesnosti uváděné výrobci. Mezi nejvíce ovlivňující chyby se řadí, 

stejně jako při novoměřickém mapování, chyba z centrace stanoviska a cíle, která můţe 

nepříznivě ovlivnit změřenou délku. 

Při měření délek pásmem je potřeba zavádět opravy měřené délky. Tyto korekce 

způsobují systematické chyby, které je nutno odstranit, aby měřená délka nevykazovala 

velké nepřesnosti. 

Při měření délek stran v polygonovém pořadu je třeba zavádět opravy 

z kartografického zkreslení a z nadmořské výšky. Obdobně i pro samotné měření 

podrobných bodů, pokud ovlivňují opravy v dané lokalitě a při měření větších délek 

hodnotu naměřené délky. 

6.5.2 Maximální dopustné úhlové a polohové odchylky v závěrech polygonových 

pořadů 

Dle ustanovení Instrukce A se úhlová odchylka v závěrech polygonového pořadu 

vypočítala jako rozdíl koncového směrníku, zvětšeného o příslušný i-násobek úhlu 

180°(200
g
) a počátečního směrníku zvětšeného o součet vrcholových úhlů, tedy: 

σu = (σK + i * 180°) – (σP + [ω]). 

Součet vrcholových úhlů [ω] se udává vzorcem: 

[ω] = ωP + ω1 + ω2 + … + ωK. 

Odchylka v uzávěru σu nesmí překročit hodnotu Δu´´ = k´´ * √n, kde k´´ je maximální 

přípustná chyba v jednotlivém úhlu a n je počet všech vrcholových úhlů. Chyba k byla 

odlišná pro kaţdý přístroj a za její maximální hodnotu se udává 60´´. Hodnoty Δu´´ = 60 * 

√n jsou uvedeny v tabulce XV Instrukce A. 

Maximální přípustné polohové odchylky Δs při výpočtu polygonových pořadů se dle 

Instrukce A stanovily podle následující rovnice: 

Δs = 0,012 * √[s] + 0,06, kde [s] je délka polygonového pořadu a Δs značí maximální 

přípustnou polohovou odchylku. 

Hodnota Δs se pro zaměření místních tratí a okolních cenných pozemků zmenšila o 

25%. 
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Tabulka č. 8 – úhlové odchylky v uzávěrech polygonových pořadů dle Instrukce A: 

Počet 

vrcholový

ch úhlů n 

Váhy 

p=10/

n 

Δu=0,0185
g

√n 

Δu=60´´

√n 

Počet 

vrcholový

ch úhlů n 

Váhy 

p=10/

n 

Δu=0,0185
g

√n 

Δu=60´´

√n 

1 10,0 0,0185
g 

1´00´´ 11 0,91 0,0614
g 

3´19´´ 

2 5,0 0,0262
g 

1´25´´ 12 0,83 0,0642
g 

3´28´´ 

3 3,3 0,0321
g 

1´44´´ 13 0,77 0,0668
g 

3´36´´ 

4 2,5 0,0370
g 

2´00´´ 14 0,71 0,0693
g 

3´45´´ 

5 2,0 0,0414
g 

2´14´´ 15 0,67 0,0717
g 

3´52´´ 

6 1,7 0,0454
g 

2´27´´ 16 0,63 0,0741
g 

4´00´´ 

7 1,4 0,0490
g 

2´39´´ 17 0,59 0,0764
g 

4´07´´ 

8 1,3 0,0524
g 

2´50´´ 18 0,56 0,0786
g 

4´15´´ 

9 1,1 0,0555
g 

3´00´´ 19 0,53 0,0807
g 

4´22´´ 

10 1,0 0,0586
g 

3´10´´ 20 0,50 0,0828
g 

4´28´´ 

  

Tabulka č. 9 – polohové odchylky v uzávěrech polygonových pořadů dle Instrukce A: 

Délka 

pořadu 

[s] v m 

Δs v cm 

Délka 

pořadu 

[s] v m 

Δs v cm 

Délka 

pořadu 

[s] v m 

Δs v cm 

Délka 

pořadu 

[s] v m 

Δs v cm 

Délka 

pořadu 

[s] v m 

Δs v cm 

40 

 

51 

 

63 

 

77 

 

92 

 

109 

 

127 

 

147 

 

167 

 

190 

 

213 

 

238 

 

265 

 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

 

265 

 

292 

 

322 

 

352 

 

384 

 

417 

 

452 

 

488 

 

526 

 

565 

 

605 

 

647 

 

690 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 

32 

 

33 

 

34 

 

35 

 

36 

 

37 

690 

 

734 

 

780 

 

827 

 

876 

 

926 

 

977 

 

1030 

 

1084 

 

1140 

 

1187 

 

1255 

 

1315 

 

38 

 

39 

 

40 

 

41 

 

42 

 

43 

 

44 

 

45 

 

46 

 

47 

 

48 

 

49 

 

1315 

 

1376 

 

1438 

 

1502 

 

1567 

 

1634 

 

1702 

 

1772 

 

1842 

 

1914 

 

1988 

 

2063 

 

2139 

 

 

50 

 

51 

 

52 

 

53 

 

54 

 

55 

 

56 

 

57 

 

58 

 

59 

 

60 

 

61 

 

 

2139 

 

2217 

 

2296 

 

2377 

 

2459 

 

2542 

 

2626 

 

2712 

 

2800 

 

62 

 

63 

 

64 

 

65 

 

66 

 

67 

 

68 

 

69 
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Podle současných platných norem se přípustná polohová a úhlová odchylka v uzávěrech 

polygonových pořadů určí v metrech podle vztahů uvedených v tabulce č. 10, kde n je 

počet bodů polygonového pořadu včetně bodů připojovacích a ∑d je součet délek stran 

polygonového pořadu. 

Tabulka č. 10 – mezní odchylky v uzávěrech polygonových pořadů dle současně 

platných předpisů: 

Připojovací 

body 

Mezní 

délka 

strany [m] 

Mezní 

délka 

pořadu d 

[m] 

Mezní odchylka v uzávěru 

pořadu 

úhlová [cc] polohová [m] 

ZPBP, ZhB 200-1500 5000 25.(n)
1/2

 0,0025.(Σd)
1/2

 

ZPBP, ZhB 50-400 3000 50.(n)
1/2

 0,004.(Σd)
1/2

 

PPBP, 

ZPBP, ZhB 

50-400 1500 100.(n)
1/2

 0,006.(Σd)
1/2

 

 

Zvláštním případem určení maximální dopustné odchylky v polygonových pořadech, 

nastal ve chvíli, kdy byly polygonové pořady zaměřeny teodolitem a zároveň byly 

připojeny na body určené graficky. V takovýchto případech se dopustná odchylka určila 

podle hodnot uvedených v tabulce XX příloh k Instrukci A. 

Tabulka č. 11 – max. přípustné odchylky v polygonových pořadech, pořad připojen na 

graficky určené body: 

 

Počet stran 

polygonového 

pořadu 

Průměrná délka polygonového pořadu v metrech 

40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 300 

Maximální přípustné odchylky v metrech 

Do 5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,1 

6 – 10 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,9 

11 – 15 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2  

16 – 20 1,0 1,1 1,3 1,5 1,8 2,1 2,3 2,5    

21 – 25 1,2 1,4 1,5 1,9 2,3 2,6 3,0     

26 – 30 1,4 1,6 1,9 2,3 2,8 3,3      

31 – 35 1,6 1,9 2,2 2,8 3,4 4,0      

36 – 40 1,9 2,3 2,6 3,3 4,0       

 

Další výjimkou ve výpočtu maximální přípustné délkové odchylky v polygonových 

pořadech byl výpočet při zaměření polygonového pořadu buzolním přístrojem. 

V takovýchto případech se hodnota Δs stanovila dle hodnot uvedených v tabulce č. XXI 

v přílohách k Instrukci A. Hodnoty uvedené v tabulce XXI příloh k Instrukce A platily 
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pouze při připojování buzolních pořadů na body určené graficky. Pokud byl buzolní pořad 

připojen na číselně určené trigonometrické, sníţily se hodnoty z tabulky č. XXI o 25%. 

Tabulka č. 12 – max. přípustné odchylky u buzolních pořadů: 

Počet 

stran 

buzolního 

pořadu 

Průměrná délka stran buzolního pořadu v metrech 

40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 

Maximální přípustné odchylky v metrech 

Do 5 0,9 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,3 2,6 2,9 

6 – 10 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 3,1 3,5  

11 – 15 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,6 2,8 3,3 3,8   

16 – 20 1,5 1,8 2,1 2,4 2,6 2,9 3,2     

21 – 25 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2      

26 – 30 1,8 2,1 2,5 2,8 3,1       

 

6.5.3 Maximální přípustné odchylky při výpočtu výměr parcel 

Instrukce A stanovila vzorce pro výpočet maximální přípustné odchylky při dvojím 

výpočtu výměr podle měřítka vyhotovené katastrální mapy. 

Vzorce byly stanoveny následovně: 

a) Pro měřítko katastrální mapy 1:500 se maximální dopustná odchylka vypočetla 

podle vztahu: ΔP = 0,001 * P + 0,100 * √P, 

b) Pro měřítko katastrální mapy 1:1000 se maximální dopustná odchylka vypočetla 

podle vztahu: ΔP = 0,001 * P + 0,200 * √P, 

c) Pro měřítko katastrální mapy 1:2000 se maximální dopustná odchylka vypočetla 

podle vztahu: ΔP = 0,001 * P + 0,400 * √P, 

d) Pro měřítko katastrální mapy 1:720 a 1:625 se maximální dopustná odchylka 

vypočetla podle vztahu: ΔP = 0,001 * P + 0,125 * √P, 

e) Pro měřítko katastrální mapy 1:1440 a 1:250 se maximální dopustná odchylka 

vypočetla podle vztahu: ΔP = 0,001 * P + 0,250 * √P, 

f) Pro měřítko katastrální mapy 1:2880 a 1:2500 se maximální dopustná odchylka 

vypočetla podle vztahu: ΔP = 0,001 * P + 0,500 * √P 

g) Pro měřítko katastrální mapy 1:4000 se maximální dopustná odchylka vypočetla 

podle vztahu: ΔP = 0,001 * P + 0,800 * √P, kde ΔP je maximální dopustná odchylka při 

dvojím výpočtu výměr a P je plocha parcely vyjádřená v m
2
. 

V tabulce XXIV příloh k Instrukci A je uvedena maximální přípustná odchylka při 

výpočtu výměr pro vybrané hodnoty výměr, spočítaná pro jednotlivá měřítka katastrálních 

map.  

Současná praxe uvaţuje mezní odchylku při dvojím určení výměr podle vztahů 

uvedených v bodě 14.9 přílohy vyhlášky č. 356/2013 Sb. Tzn., ţe mezní odchylka ve 
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výměře se uvaţuje v závislosti na kódu kvality podrobných bodů, přičemţ vztah pro 

výpočet mezní odchylky ve výměře je určen podle nejméně přesného podrobného bodu, 

který ovlivní výpočet výměry. 

Tabulka č. 13 – mezní odchylky pro výpočet výměr parcel (výtah z tabulky č. XXIV 

příloh k Instrukci A): 

Výměra Měřítko Výměra Měřítko 

1:4000 1:2000 1:1000 1:500 1:4000 1:2000 1:1000 1:500 

ha A m
2
 a m

2
 a m

2
 A m

2
 A m

2
 ha a m

2
 a m

2
 a m

2
 A m

2
 a m

2
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  2  1,1  0,6  0,3  0,1  3 00  14,2  7,2  3,8  2,0 

  10  2,5  1,3  0,6  0,3  3 40  15,1  7,7  4,0  2,2 

  20  3,6  1,8  0,9  0,5  4 00  16,4  8,4  4,4  2,4 

  30  4,4  2,2  1,1  0,6  5 00  18,4  9,4  5,0  2,7 

  40  5,1  2,6  1,3  0,7  6 00  20,2  10,4  5,5  3,0 

  50  5,7  2,9  1,5  0,8  7 00  21,9  11,3  6,0  3,3 

  60  6,3  3,2  1,6  0,8  8 00  23,4  12,1  6,5  3,6 

  70  6,8  3,4  1,7  0,9  9 00  24,9  12,9  6,9  3,9 

  80  7,2  3,7  1,9  1,0  10 00  26,3  13,6  7,3  4,2 

  90  7,7  3,9  2,0  1,0  15 00  32,5  17,0  9,2  5,4 

 1 00  8,1  4,1  2,1  1,1  20 00  37,8  19,9  10,9  6,5 

 1 50  9,9  5,0  2,6  1,4  22 00  39,7  21,0  11,6  6,9 

 2 00  11,5  5,9  3,0  1,6  24 00  41,6  22,0  12,2  7,3 

 

Rozlišujeme body určené s kódem kvality 3, 4, 5, 6, 7 a 8 a podle hodnoty kódu kvality 

určujeme vzorec pro výpočet mezní odchylky ve výměře: 

Tabulka č. 14 – vzorce pouţívané pro výpočet mezní odchylky při dvojím určení 

výměr dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.: 

Kód kvality u nejméně přesně 

určeného lomového bodu na 

hranici parcely (dílu parcely) 

Mezní odchylka v m
2
 

3 2 

4 0,4 * √P + 4 

5 1,2 * √P + 12 

6 0,3 * √P + 3 

7 0,8 * √P + 8 

8 2,0 * √P + 20 

Ve vzorcích P udává větší z porovnávaných výměr v m
2
. 
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6.5.4 Porovnání dopustných odchylek uvedených v Instrukci A, resp. v Instrukci B se 

současně platnými normami 

Výpočet mezních odchylek pro práce v katastru je jedním z nejvýznamnějších částí 

Instrukce A a Instrukce B. V současné právní úpravě se také jedná o velmi významnou 

součást přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

V následujících tabulkách je proto uvedeno porovnání mezních přípustných odchylek u 

nejdůleţitějších veličin, souvisejících s katastrem, včetně výpočtu mezní odchylky při 

dvojím určení výměr. Ačkoliv výměra není a nikdy nebyla závazným údajem katastru, 

patří určení výměry k důleţitým součástem prací v katastru, protoţe data o výměrách 

parcel jsou předávaná k dalším agendám (např. pro určení výše daně z nemovitosti). 

6.5.4.1 Porovnání mezních odchylek v délce 

V současné době se mezní odchylka v délce stanoví podle vzorce: 

ud = 2 * md, 

kde ud je mezní odchylka v délce, md je základní střední chyba v délce, která je stanovena 

podle vztahu: 

md = k ∗ (
d+12

d+20
), 

kde md je základní střední chyba délky, k je koeficient a d je větší z porovnávaných délek. 

Koeficient k se vypočte jako √2 násobek základní střední souřadnicové chyby (mxy), jeţ je 

určena podle kódu kvality nejméně přesného bodu. Základní střední souřadnicová chyba je 

tedy dána následující hodnotou: 

- Kód kvality bodu 3 → mxy = 0,14 m 

- Kód kvality bodu 4 → mxy = 0,26 m 

- Kód kvality bodu 5 → mxy = 0,50 m 

- Kód kvality bodu 6 → mxy = 0,21 m    

- Kód kvality bodu 7 → mxy = 0,50 m 

- Kód kvality bodu 8 → mxy = 1,00 m 

Vzorce pro výpočet odchylky v délce, počítané dle Instrukce A jsou uvedeny v kapitole 

6.5.1 této bakalářské práce. Pro výpočet mezní odchylky v délce, která byla měřená 

v normálním terénu, se určil podle vztahu Δs = 0,00015s + 0,005 s + 0,015, kde s značí 

měřenou délku. V případě měření ve velmi příznivém terénu se mezní odchylka vypočtená 

podle tohoto vzorce sníţila o 25 % a v případě měření ve velmi nepříznivém terénu se 

naopak vypočtená hodnota mezní odchylky zvýšila o 25 %. 

Při porovnání mezní odchylky v délce se pro současnou praxi vyuţívá vzorců 

uvedených v bodě 13.6 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., kde je uveden vztah pro základní 

střední chybu délky md, Mezní odchylka v délce (ud) se následně stanoví jako dvojnásobek 

základní střední chyby délky podle bodu 13.2 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.  
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6.5.4.2 Porovnání mezních odchylek ve výměře 

Výpočet výměr nových a změnou dotčených parcel je důleţitou součástí výpočetního 

elaborátu ZPMZ. Při přesnosti katastrálních map je potom velmi důleţitý výpočet mezní 

odchylky ve výměře, podle které musí vyhotovitel zeměměřické dokumentace rozhodnout, 

zda výměru stávající parcely opraví na nově zjištěnou hodnotu, případně vyrovná nově 

zjištěné hodnoty výměr na stávající stav, který je uveden v SPI. 

Vzorce pro výpočet odchylek ve výměře, počítané dle Instrukce A jsou uvedeny 

v kapitole 6.5.3 této bakalářské práce. V současné době jsou vyuţívány pro tento výpočet 

vzorce, které jsou uvedeny v bodu 14.9 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

Porovnání je provedeno pro mapy vyhotovované v běţně vyhotovovaných měřítcích, 

příp. pro mapy běţně pouţívané, tedy pro měřítka 1:1000, 1:2000 a 1:2880. 

Tabulka č. 16 – porovnání mezních odchylek ve výměře: 

Výměra 

parcely 

v m
2
 

 

Výpočet odchylky ve výměře 

v m
2
 dle Instrukce B 

Výpočet odchylky ve 

výměře v m
2
 dle přílohy 

vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

Výpočet odchylky 

ve výměře dle 

přílohy vyhlášky  

č. 357/2013 Sb. - 

k.k. bodu = 3 

Měřítko mapy Měřítko mapy 

1:1000 1:2000 1:2880 1:1000 

(k.k. 6) 

1:2000 

(k.k. 7) 

1:2880 

(k.k. 8) 

1 0,2 0,4 0,5 3 9 22 2 

25 1,0 2,0 2,5 5 12 30 2 

50 1,5 2,9 3,6 5 14 34 2 

100 2,1 4,1 5,1 6 16 40 2 

150 2,6 5,0 6,3 7 18 44 2 

200 3,0 5,9 7,3 7 19 48 2 

250 3,4 6,6 8,2 8 21 52 2 

500 5,0 9,4 11,7 10 26 65 2 

1000 7,3 13,6 16,8 12 33 83 2 

1500 9,2 17,0 20,9 15 39 97 2 

2000 10,9 19,9 24,4 16 44 109 2 

3000 14,0 24,9 30,4 19 52 130 2 

4000 16,6 29,3 35,6 22 59 146 2 

5000 19,1 33,3 40,4 24 65 161 2 

10000 30,0 50,0 60,0 33 88 220 2 

20000 48,3 76,6 90,7 45 121 303 2 

 

6.6 Stabilizace trigonometrických a zhušťovacích bodů 

Trvalé označení trigonometrických bodů je popsáno v §§ 29 aţ 32 Instrukce A. 

Stabilizace trigonometrických bodů musela být provedena za účasti měřického úředníka a 

musela se skládat z jedné nadzemní a dvou podzemních značek. Umístění značek muselo 
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být provedeno před samotným měřením. Stabilizační značky měly být vyhotoveny z 

dobrého materiálu, z ekonomického hlediska měl být vybírán materiál příhodný pro dané, 

zaměřované území. Volba materiálu pro osazení stabilizační značky trigonometrického 

bodu závisela na podkladové půdě, v níţ byla značka usazena (hlína, štěrk, zvětralá skála, 

…). Pokud byla značka usazena v neúnosných nebo málo únosných půdách (rašeliniště, 

baţiny, jíly, …) bylo potřeba půdu nejprve zpevnit, např. poloţením roštu, zaraţením 

silných kůlů, betonovým podkladem silným minimálně 30 cm, kamenným podkladem 

v cementovém loţi, apod. 

Jako povrchové stabilizace se zpravidla vyuţívalo přírodního kamene, který vykazoval 

dostatečnou pevnost, byl dobře opracovatelný a dobře odolával povětrnostním vlivům. Bod 

byl stabilizovaný 0,5 cm hlubokým kříţkem ve směru úhlopříček kamene, s délkou ramen 

5 cm a šířkou ramen 1 cm. Samotný kamenný mezník měl být dlouhý 80 aţ 90 cm, na 

jednom konci opracovaný v krychli o délkách stran 20 x 20 x 20 cm. V jedné z bočních, 

opracovaných částí kamenného mezníku měl být vytesán rovnostranný trojúhelník o délce 

strany 8 cm a šířce tesu 1 cm. Pokud byl bod umístěný na špatně dostupných místech, 

mohlo se pouţít kamenného mezníku dlouhého cca 65 cm s na jednom konci opracovanou 

krychlí o délkách stran 15 x 15 x 15 cm. 

Materiálem pro podzemní značku bylo nejčastěji sklo, nebylo moţné pouţít 

betonových stabilizací. Za horní podzemní značku se většinou pouţíval kříţek vytesaný na 

horní ploše kamenné desky o rozměrech 40 x 10 (aţ 20) cm jen hrubě opracované. Spodní 

podzemní značka byla zpravidla určena kříţkem vlisovaným do skleněné destičky. 

Destička byla čtvercového půdorysu o rozměrech 16 x 16 x 2,5 cm, kříţek byl vlisován ve 

směru úhlopříček destičky. Kromě skleněných značek bylo moţné pouţít ke stabilizaci i 

jiných materiálů, např. kamenných desek, láhve, šamotové dlaţdice, kovového kuţele, 

apod. 

 

Obrázek č. 10 – stabilizace trigonometrických bodů 
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Kritéria přesnosti vyrovnaných pravoúhlých souřadnic trigonometrických bodů při 

podrobné triangulaci: 

a) Střední chyba v jednom pozorovaném směru: 

ms = ± 
 [𝑣𝑣]

n−k  , kde 

n je počet směrů, k je počet neznámých a n – k označuje počet nadbytečných měření. 

b) Přesnost měření ůhlú: 

ΔU = ±
 k∗1

[𝑠]
, kde 

[s] je součet délek stran v trojúhelníku a k označuje empirický součinitel. 

c) Střední chyba v určení souřadnic: 

- neměla překročit hodnotu 2 cm pro trigonometrické body a hodnotu 5 cm pro zhušťovací 

body. 

- průměrná chyba výškového rozdílu mh neměla překročit hodnotu 10 cm při průměrné 

vzdálenosti bodů 2 km (nadmořské výšky se zpravidla určily trigonometricky. 

mh = ± √[pvv] / n – k, kde 

n – k označuje počet nadbytečných měření. 

Vyrovnání souřadnic bylo prováděno pomocí MNČ. 

Způsob stabilizace zhušťovacích bodů a polygonových bodů byl volen v závislosti na 

důleţitosti jednotlivých bodů. Stabilizace byla volena tak, aby trvalé označení bodu bylo 

co moţná nejúčelnější, nejhospodárnější, a aby stabilizace zaručila potřebnou přesnost. 

Materiálem pro trvalou stabilizaci zhušťovacích bodů a polygonových bodů byl 

především kámen nebo ţelezo (ţelezná trubka). 

Uzlové body polygonových pořadů a významných bodů polygonového pořadu se 

v terénu neumisťovala pouze povrchová značka, ale došlo k zabudování také podzemní 

značky, která musela být umístěna svisle pod povrchovou značkou a nesměla být 

s povrchovou značkou spojena, ani s ní nesměla nijak souviset, aby v případě poškození 

povrchové značky nedošlo také k poškození značky podzemní (povrchová značka musela 

být od podzemní oddělena alespoň 20 cm silnou vrstvou zeminy). 

Jako podzemních stabilizací bylo moţno vyuţít betonových, příp. kamenných destiček 

o rozměrech 20 x 20 x 10 cm, opotřebovaných kamenných dlaţebních kostek 

s vysekanými kříţky, plynovodních trubek minimálně 20 aţ 30 cm dlouhých a 4 cm 

silných, drenáţních trubek, pálených cihel, dlaţdiček s vysekaným kříţkem a dalších 

materiálů. 

V polních tratích a v zastavěných tratích na venkově, kde nebyly ulice dláţděné se 

zhušťovací body a polygonové body stabilizovaly kamenným hranolem o rozměrech 15 x 
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15 x 70 cm (vyuţívalo se ţulových hranolů nebo hranolů z tvrdého pískovce). Na hranolu 

došlo k opracování pouze horní části, aby na vrcholu vznikla přibliţně krychle o rozměrech 

15 x 15 x 15 cm. V horní ploše opracované části hranolu byl vytesán kříţek o délce cca 6 

cm a hloubce cca 1 cm, který byl vysekán ve směru úhlopříček. Pokud to však bylo moţné, 

tak se za stabilizaci zhušťovacích bodů a polygonových bodů volily jiţ osazené mezníky 

na vlastnických nebo drţebnostních hranicích. 

V neúnosných půdách se jako povrchové stabilizace vyuţilo ţelezných trubek, jejichţ 

délka byla volena dle potřeby (stabilizace musela dosáhnout aţ na únosnou půdu). Trubky 

byly zapuštěny do betonových desek o rozměrech 40 x 40 x 10 cm. Poloha takovýchto 

stabilizací se zajistila zaraţením silných dřevěných kůlů (vyuţívalo se dubového, 

modřínového, borového nebo kaštanového dřeva), na které se nejdříve poloţila plochá 

kamenná deska a teprve poté se osadila vlastní trvalá stabilizace zhušťovacího bodu nebo 

polygonového bodu. 

Ve skalnatých terénech nebylo potřeba zřizovat zvláštní stabilizace zhušťovacích bodů 

a polygonových bodů, ale vyuţilo se vyčnívajících skal, do kterých se vytesal kříţek, příp. 

se do skály zarazil mosazný nebo jiný kovový hřeb. 

V zastavěných městských tratích se jako stabilizace zhušťovacích bodů a 

polygonových bodů vyuţila zpravidla ţelezná plynová trubka o délce 60 – 80 cm a 

průměru 5 cm, které se zpravidla umístily do úrovně terénu, aby nedošlo k poškození 

značky a zároveň značka nepřekáţela provozu. Ve výjimečných případech bylo moţné 

zarazit trubku pod úroveň dlaţby a opatřit vršek trubky ochranným ţelezným poklopem, 

nahoře opatřeným pohyblivým šoupátkem. Méně nákladnější signalizací bylo pouţití 

v zemi zapuštěných hydrantů, vodovodních nebo plynovodních šoupátek, či příklopů 

kanalizačních otvorů. Za určený bod se zvolil zpravidla střed šoupátka, záklapky nebo 

nálitek k nasazení uzavíracího klíče, apod. 

Za stabilizaci zhušťovacího bodu a polygonového bodu nebylo povoleno pouţít 

dlaţebních kostek nebo obrubníků. 

 

Obr. č. 11 – stabilizace zhušťovacích bodů 
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  Číslování polygonových bodů bylo prováděno v rámci jednoho k.ú. a číslování bylo 

prováděno od 1. V případě, ţe bylo pouţito bodu, který se nacházel v sousedním k.ú., bylo 

tomuto bodu jeho číslo ponecháno, pouze se k němu připojila počáteční písmena 

dotčených katastrálních území.  

 V současné době provádí Zeměměřický úřad údrţbu bodových polí, avšak moderní 

technologie měření pomocí GNSS metod vede k mnohem širšímu vyuţití satelitních 

měření. V dnešní době plně funguje síť permanentních stanic CZEPOS, díky které se 

rozmohlo satelitní měření. Proto jiţ není kladem tak významný důraz na obnovu 

stávajících trigonometrických bodů. 

 

6.7 Místopis trigonometrického bodu 

Pro kaţdý nově určený trigonometrický bod musel být vyhotovený jeho místopis, který 

slouţil k pozdější identifikaci bodu v terénu. U stávajících bodů se místopis vyhotovil 

pouze v případech, kdy nebyl původní místopis dohledán, příp. pokud byla potřeba 

místopisné údaje ověřit nebo doplnit. 

V předepsaném tiskopisu místopisu trigonometrického bodu musely být údaje zapsány 

a zakresleny trvalým, nesmazatelným způsobem. 

Do formuláře místopisu trigonometrického bodu se zaznamenalo: 

a) číslo a název trigonometrického bodu, 

b) název k.ú., obce, okresu a kraje, 

c) stručný topografický popis trigonometrického bodu s uvedením pomístního názvu 

trati, pozemku (u pozemku bylo nutné doplnit popis o druh pozemku, parcelní číslo, jméno 

a bydliště drţitele pozemku a všech okolních pozemků), 

d) přehledný zákres situace, podle kterého by bylo moţné v budoucnosti bod 

identifikovat v terénu, 

e) výškové údaje měřického signálu s vyznačením roku jeho zřízení, 

f) popis trvalého označení bodu v terénu, včetně poznámky, zda se jedná o bod nově 

zřízený, původní, identický, či zda byla stabilizační značka vyměněna za novou, apod, 

g) pokud nebyl trigonometrický bod totoţný s kótou speciální mapy, uvedla se jeho 

poloha v oddílu nazvaném „Topografický popis bodu“ a doplnil se vyznačením vzdáleností 

od významných objektů v okolí, které byly zakresleny do speciální mapy, v tomto oddílu 

se ještě poznamenal rozhled z bodu a nejlepší přístup k bodu z nejbliţší obce. 

Jak je patrné, v současné době se v místopisech uvádějí téměř totoţné údaje. Instrukce 

A tak stanovila formát formuláře, vyuţívaného v drobných úpravách do současné doby. 

Proto není problém se ve formuláři místopisu trigonometrických bodů, vyhotovených dle 

ustanovení Instrukce A velmi rychle orientovat. 
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7. ZÁVĚR 

Instrukce A a Instrukce B byly první česky psané, ucelené technické předpisy, které 

popsaly postupy pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním (Instrukce A) a pro 

zakreslování změn do stávajících map a udrţování platných katastrálních map (Instrukce 

B). Obsahují soubor paragrafů, jeţ přikazují a popisují, jak mají být katastrální práce 

prováděny, jakých výsledků má být docíleno a způsob ukládání jednotlivých částí 

katastrálního operátu. 

Největším významem, který plyne z těchto dvou předpisů, spočívá v samotném 

novoměřickém mapování. Obnovení katastrálního operátu novým mapováním po vzniku 

samostatné ČSR bylo důleţitým a významným bodem v oboru katastrálního vyměřování a 

evidence. Proto byla otázka nového mapování pojata se vší váţností a důleţitostí.  

Po rozpadu R-U byl katastrální operát na území ČSR nesourodý. Na našem území bylo 

vyuţíváno několik souřadnicových soustav. Je proto zcela zjevné, ţe pro nově vzniklou 

ČSR bylo důleţité sjednotit souřadnicové soustavy. 

Samotné novoměřické mapování probíhalo dle striktně určených předpisů, které 

stanovila Instrukce A. Jednalo se mimo jiné o pokyny, jak vyhotovovat měřický operát a 

na jaké formuláře zaměřené veličiny vpisovat. Instrukce A se věnovala, kromě pravidel pro 

měřické práce a vyhotovení katastrální mapy také stanovením součástí výsledného operátu 

a jeho uloţením. 

Nabytím účinnosti zákona č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení 

(katastrální zákon) se katastru, který byl převáţně určen k daňovým účelům, stalo mnohem 

komplexnější dílo, které obsahovalo soubor informací o daném katastrálním území. 

Samotný katastrální operát se skládal z několika základních částí. Byl to měřický operát, 

písemný operát, sbírka listin a úhrnné výkazy. 

Dle Instrukce A byly práce na novém katastrálním měření rozčleněny do následujících 

tří skupin: 

a) katastrální měření 

b) vyhotovení měřického operátu 

c) výpočet výměr parcel a skupin parcel 

Novoměřické mapování podle Instrukce A je velmi významným počinem v historii 

mapování na našem území. Svojí přesností a způsobem zpracování se jednalo o velmi 

zdařilé dílo, které je i v dnešní době, kdy dochází k přepracování analogových 

katastrálních map do digitální podoby, důleţitou součástí KN. Jako podklad pro DKM je 

operát novoměřického mapování podle Instrukce A díky své přesnosti plně vyuţitelný pro 

přepracování do DKM. 

Postup mapování prováděného dle Instrukce A se v základech neliší od dnešního 

postupu pro tvorbu DKM, vypracované novým mapováním. Práce vynaloţená na 

vyhotovení nového katastrálního operátu se stejně jako dnes dala rozloţit do dvou 
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základních částí, a to na část, kterou můţeme nazvat polní práce, a na druhou část, 

nazývanou kancelářské práce. Kancelářské práce všeobecně spotřebovávaly a 

spotřebovávají i dnes více času, neţ práce v terénu. 

V následující tabulce č. 17 je uvedeno rozdělení polních a kancelářských prací do 

jednotlivých podskupin, včetně jejich předpokládané časové náročnosti. Nejnáročnějšími 

činnostmi při vyhotovení nového operátu pozemkového katastru byly dvě nejvíce důleţité 

části, a to podrobné měření předmětů zobrazení v terénu, a pak také vlastní zobrazení 

předmětů měření. 

Tabulka č. 17 – práce potřebné k vyhotovení nového operátu pozemkového katastru: 

Polní práce Kancelářské práce 

Skupina prací 

Předpokládaná doba 

spotřebovaná pro daný druh 

práce v % 

Skupina prací 

Předpokládaná doba 

spotřebovaná pro daný druh 

práce v % 

Místní šetření 8 

Vypočtení sítě 

a přípravné 

zobrazovací 

práce 

3 

Určení 

pevných bodů 
5 

Vlastní 

zobrazení 
20 

Zaloţení 

měřické sítě 
7 Výtah tuší 3 

Vlastní 

podrobné 

měření 

20 

Popis a 

adjustace mapy 

pro tisk 

7 

Výpočet výměr 

parcel a skupin 

parcel a jejich 

sestavení 

20 

Tisk mapy 2 

Zaloţení 

písemného 

operátu 

5 

 

Polní práce zabraly cca 40 % z celkového času potřebného pro vyhotovení nového 

katastrálního operátu. Naproti tomu kancelářské práce spotřebovaly přibliţně 60 % času.  
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Stejně jako v dnešní době byl i operát pozemkového katastru zatíţen některými 

chybami, způsobenými lidským faktorem. Jednalo se zejména o chyby v zápisu 

naměřených údajů a v přepisech. Dnes se daří díky moderním technologiím a vyuţitím 

výpočetní techniky eliminovat tyto chyby na minimální míru, ale přesto ani dnes se nelze 

vyvarovat různých pochybení. V současnosti se ovšem jedná spíše o chyby vzniklé při 

samotném podrobném měření, jako je například zaměření jiného bodu, neţ jaký byl 

vyšetřen při místním šetření. Ostatní chyby, jak uţ jsem uvedl, se daří v maximální míře 

eliminovat díky automatickému zpracování naměření údajů. 

Novoměřické mapování bylo vyvoláno potřebou rychle a efektivně nahradit mnohdy 

jiţ nevyhovující méně přesný operát stabilního katastru, Práce spojené s novým 

mapováním podle Instrukce A byly prováděny důsledně a bylo vyuţíváno kvalitních 

kontrolních mechanismů, jeţ měly zabránit systematickým chybám. Je ovšem velká škoda, 

ţe různými vnějšími vlivy bylo na území bývalé ČSR zamapováno pouze cca 7 % 

z celkové rozlohy republiky, protoţe z dnešního pohledu jsou mapy vyhotovené podle 

Instrukce A stále v hojné míře vyuţívány a jedná se o jeden z nejkvalitnějších podkladů 

pro tvorbu DKM přepracováním. 

Instrukce B následně byla nutným předpisem pro udrţování stávajících map 

pozemkového katastru. Její význam spočívá v předpisech pro zákres změny do mapy 

pozemkového katastru. V dnešní době se stále setkáváme s katastrálními mapami, do nichţ 

byla zakreslována změna dle Instrukce A. Je proto důleţité, abychom v takto vedené mapě 

uměli číst a dokázali rozpoznat změny, které byly do mapy pozemkového katastru 

zakresleny. 

Dalším významem je zákres změny do geometrického (polohopisného) plánu dle 

Instrukce B, nejen proto, ţe v praxi stále s těmito geometrickými (polohopisnými) plány 

přicházíme do styku, ale také proto, ţe vyhláška č. 357/2013 Sb. se navrací k zobrazení 

změny v geometrickém plánu, červenou barvou a navazuje tak na zobrazení změny, tak, 

jak byla uvedena v ustanoveních Instrukce B.  
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