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Abstrakt 
 

 

         Tématem bakalářské práce je přepracování historických a novodobých výsledků 

zeměměřických činností. Celou práci jsem se snažila propojit se svými vlastními 

zkušenostmi a hlavně praktickými ukázkami své práce. Práce je rozdělena do několika 

kapitol, ve kterých postupně představuji vznik a vývoj mapových podkladů od dávné 

historie až po současnost.  
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Abstract 
 

 

         The theme of the thesis is the reprocessing of historical and modern results of survey 

activities. All the work I'm trying to connect with their own experience, and especially 

practical examples of their work. The work is divided into several chapters that gradually 

introduce the origin and evolution of maps from ancient history to the present.  
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1. Úvod 

 

        Tématem této bakalářské práce je přepracování historických a novodobých výsledků 

zeměměřických činností.  

       Jelikož pracuji v oboru geodézie již 22 let, ráda bych celou práci propojila se svými 

vlastními zkušenostmi a hlavně praktickými ukázkami své práce. Proto jsem celou práci 

rozdělila do několika kapitol, ve kterých budu postupně představovat vznik a vývoj 

mapových podkladů od dávné historie až po současnost. Nejvíce se samozřejmě chci 

zaměřit na současný vývoj a jeho praktické využití zejména při tvorbě geometrických 

plánů.  

        Jednotlivé části této bakalářské práce budou postupně popisovat: 

 historický vývoj katastru přes Urbáře, Katastr stabilní, jeho reambulanci a evidenci, 

Československý pozemkový katastr a ukončím ji Technicko-hospodářským 

mapováním a Evidencí nemovitosti 

 v dalších kapitolách se již budu věnovat současnosti a to konkrétně první etapě, ke 

které bylo v rámci Obnovy katastrálního operátu přistoupeno a jejímž výsledkem 

byly mapy KM-D 

 dále bych se ráda zaměřila na Obnovu katastrálního operátu novým mapováním a 

vzniku map DKM 

 následně se budu opět zabývat vznikem map DKM, ale tentokrát Obnovou 

katastrálního operátu převedením jejího číselného vyjádření do digitální formy 

 a na závěr se budu věnovat současnému trendu a to Obnově katastrálního operátu 

přepracováním 

Všechny kapitoly jsou doplněny obrázky, fotkami a hlavně ukázkami jednotlivých map a 

geometrických plánů, které jsem v nich realizovala. Ráda bych se také pokusila o 

porovnání výsledků z přímého měření, přepracování a digitalizace na konkrétním případu. 
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2.   Historický vývoj katastru 

2.1.   Urbáře a staré české míry [6] 

 

        Urbáře patří vedle zemských desek mezi nejstarší veřejné pozemkové knihy. Němci  

uvádí, že název pochází z německého urbar – nutzbar. Naopak jezuita Christofor Fischer 

ve svém díle Oecenomiae Suburbanaer, vydaném roku 1679 v Praze uvádí, že urbář 

pochází z latinského slova arva, což znamená pole, polnost.  

        Vedením urbářů byla pověřena vrchnost, která do nich zapisovala před rokem 1650 

veškerý svůj majetek, hlavně „práva požitková“ a držebnosti a povinnosti poddaných, které 

vůči vrchnosti měly. Jednalo se robotu, naturální dávky a peněžité dluhy. O správnosti 

zápisů v těchto urbářích můžeme jen polemizovat, jelikož poddaní neuměli ani číst ani psát 

a  bylo tudíž pouze na spravedlnosti vrchnosti. 

      Návod na zakládání a zapisování do urbářů obsahoval Veleslavínův „Hospodář“ z roku 

1587, který mimochodem končí závěrečným napomenutím s tímto obsahem: „ Má-li kdo 

v městečku aneb v osadě nač jaké právo a výsady, zakládající se na darovacích listech 

předků vrchností a chce-li býti při tom zachován, má se mu to od pána né rušiti nýbrž 

stvrditi. A tak ti a jiní lidé budou míti lepší chuť, aby se pod tím pánem usazovali a 

živností hleděli, nežli jinde, kde toho není. Kdožby v městečku aneb v obci rolí, luk, lesů 

aneb což jiného měli, jest dobře a táž registra ložní (urbáře) zaznamenati, aby se jim na 

potomné časy v tom překážek nečinilo“ [1].  Nutnost  zavést urbáře a do nich začít 

zapisovat vlastnická práva byla spojena s německými osadníky, kteří nebyli ochotni se 

usadit na pozemcích a gruntech pouze na základě ústních dohod a jak uvádí  literatura “ 

lidské paměti”, ale žádali po vrchnosti smlouvy a jejich zápisy.  

       Zápisy v urbářích rozeznávaly dva druhy pozemků. Pozemky vrchnosti se nazývaly 

panské, dominikální nebo dvorské a až do roku 1706 nepodléhaly žádné dani. Naopak 

pozemky poddaných a svobodných osadníků byly popisovány jako urbální, rustikální 

anebo později kontribuentní. 
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        Nejstarší urbáře na našem území vznikaly v církevním prostředí a do dnešního dne se 

zachovaly například Urbář kláštera ostrovského z roku 

1388 nebo Urbář panství pardubického, který je uložen 

v muzeu. Na přiložené fotografii [obrázek č.1] je 

ukázka z jednoho takového urbáře a to konkrétně 

přehled peněžních plateb sedláků ze vsi Krásný 

Dvoreček u Kadaně z roku 1518. 

        Ještě bych se ráda zmínila o starých českých 

mírách, které byly v té době používány. Zemský sněm 

v roce 1615 uložil Šimonu Podolskému z Podolí, aby 

vypracoval spis, který bude obsahovat vše, co se o 

starých zemských mírách zachovalo. Podolský práci 

dokončil v roce 1617 a jeho spis byl vydán v Praze 

roku 1683.  

 Obr.č.1: přehled peněžních plateb 

        V prvním díle uvádí, jaké míry byly stanoveny za krále Přemysla Otakara v roce 

1268. Pro zajímavost jich pár uvedu:  

 1 zemský provazec = 42 loket a 2 pěstě 

 Královský dobrý orný lán = 12 kop záhonů = 5400 brázd 

 Kněžský lán = 11 kop záhonů = 4950 brázd 

 Panský, zemanský a svobodný lán = 10 kop záhodů = 4500 brázd 

 Selský lán = 8 kop záhonů = 3600 brázd 

 rybářský provazec čítal jen 22 pražských loktů 

        Ve druhém díle Podolský pouze uvádí, že míry z roku 1268 byly za vlády Karla IV. 

opraveny a pražský loket, který byl vyhotoven z papíru, v roce 1541 shořel.  

        Třetí díl upozorňuje na skutečnost, že základem upravené zemské míry se stal pražský 

loket, zazděný do kamenných veřejí za železnými dveřmi Staroměstské radnice a jeho vzor 

- železný loket, zazděný na rohu věže Novoměstské radnice, který se tam uchoval dodnes . 

Mimo něj se železné etanoly českého lokte nacházejí nejméně na dalších šesti místech 

v Čechách, například v Litomyšli [obrázek č.2]. V návaznosti na zavedení pražského lokte 
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zároveň došlo ke zrušení rozdílu mezi královským, kněžských, panským a selským lánem, 

jak bylo uvedeno výše  a byla ustanovena jedna hodnota lánu, který čítal 192 provazců. 

Zajímavostí tohoto třetího dílu byla také Podolského úvaha [3] o souvislosti délky 

zemského provazce s rozměry zeměkoule. Od roku 1615 byla upravena délka zemského 

provazce ze 42 loktů na 52 loktů a právě tato nová hodnota vyvolala debatu o tom, zda se 

jednalo o náhodu nebo úmysl.  

Převedeme-li totiž 52 pražských loktů na metry, odpovídá délce 30.8464 m. Naproti tomu 

jedné sekundě oblouku zemského meridiánu odpovídá délka 30.8633 m. Rozdíl je tedy 

pouhých 0.0169 m a to by znamenalo, že v případě úmyslné změny již tehdy provedly to, 

co o 180 let později ve Francii, když délku jednoho metru odvodili od rozměru Země. A to 

přesně 30. března 1791, když  francouzské národní shromáždění přijalo návrh francouzské 

akademie věd o tom, že jeden metr je jedna desetimilióntina vzdálenosti od rovníku 

k severnímu pólu [4]. Když nic jiného, tak to dokazuje jejich dobrou znalost o rozměrech a 

velikosti země.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Obr.č.2: Železný etanol českého lokte v Litomyšli 
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2.2.   Katastr tereziánský 

 

        Katastru tereziánskému předcházel Katastr rustikální (selská a poddanská půda) a 

Katastr dominikální (panská půda). Tomu prvnímu můžeme přičítat počátek v roce 1650, 

kdy bylo na sněmu království Českého usneseno, že způsob, jakým byly doposud vybírány 

daně není přesný a je potřeba jejich vyměřování založit na přesnějším a věcnějším základu 

než doposud. Stále se ale jednalo pouze o daně od poddaných a obyčejných poplatníků, 

kterými byli např. faráři, měšťané nebo mlynáři. Šlechta byla nadále od placení daní 

osvobozena a pouze dobrovolně přispívala na vydržování vojska. Odtud tedy pochází i 

název rustikální. Došlo na rozdělení půdy na dvě kategorie a to půdu ornou a půdu 

neobdělávanou. Výměra byla udávána ve strychách a kvalita půdy se dělila na dobrou, 

prostřední a špatnou.  

       Na konci 17. století ovšem začalo docházet k selským bouřím, které měly základ právě 

v tom, že šlechta byla od placení daní osvobozena a na druhou stranu od poddaných krutě 

vybírána. To donutilo zemský sněm království Českého v roce 1706 vyměřit pozemkové 

daně i vrchnosti a tím dát základ Katastru dominikálnímu. Práce na elaborátu trvaly až do 

roku 1748 a nové třídění daně pozemkové vešlo v platnost 6.září 1748 patentem 

systemálním. 

        Spojením obou katastrů došlo v roce 1756 k vytvoření úplného a velkého katastru 

všech pozemků a statků rustikálních a dominikálních pod názvem Katastr tereziánský. 

Předmětem evidence byly pouhé seznamy pozemků a statků, neexistovaly žádné podrobné 

mapy.     

        Pro zajímavost uvedu způsob výběru daní podle výnosu, který byl jiný u pozemků 

rustikálních a jiný u pozemků dominikálních. Celkový výnos z rustikálního katastru 

obnášel v Českém království 7.533.100 zl. a na usedlost připadlo zhruba 33% z hrubého 

výnosu. Oproti tomu panství dominikálního katastru platilo 25%. 
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2.3.   Katastr josefský a Katastr tereziánsko-josefský 

 

        Důležitým mezníkem byl patent císaře Josefa II.  z  20.dubna 1785 [5] , který 

obsahoval velmi důležitou a spravedlivou zásadu pro rozdělení daně pozemkové. Každý 

majitel pozemků a statků měl platit stejnoměrně a tím byl potlačen rozdíl mezi půdou 

dominikální a rustikální.  

        Pozemky v jedné obci 

byly rozděleny do 

ohraničených celků například 

cestami, potoky a každý tento 

celek byl zaměřen a zobrazen. 

Jednotlivé pozemky obdržely 

zvláštní číslo, nazývané jako 

číslo topografické, předchůdce 

čísla parcelního a byly 

vyhotoveny seznamy, které 

obsahovaly právě toto číslo, 

popsání polohy pozemku, 

jména majitelů a výměru. 

Délky se měřily ověřenou latí 

dlouhou jeden vídeňský sáh a 

výměra se určila jako součin 

šířky a délky každého 

pozemku. Při porovnání se 

Stabilním katastrem přijdeme 

na to, že u pozemků  

                   Obr.č.3: Patent císaře Josefa II 

čtvercových nebo obdélníkových se výměry takřka shodují. U pozemků nepravidelných 

bylo zjištěno, že výměra evidovaná v katastru josefském je oproti skutečnosti větší. Daň 

pozemková byla vyměřena podle druhu pozemku. Veškeré práce na založení josefského 

katastru trvaly čtyři roky a měl vstoupit v platnost 1. listopadu 1789. 
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        Jenže spravedlivé rozdělení daní se samozřejmě nelíbilo šlechtě, které vyhovovalo 

placení podle Katastru tereziánského. A tak nakonec donutila císaře Leopolda II. dekretem 

k 1.srpnu 1793 josefský katastr zrušit. Následně byl zaveden kombinovaný způsob katastru 

tereziánského a josefského tzv. Tereziánsko – josefínský katastr daně pozemkové, ve 

kterém se daně platili u vrchnosti podle tereziánského a u poddaných podle josefského 

katastru. Následně bylo i zjištěno, že z ukvapenosti a nedostatku času byly polní práce 

provedeny velmi nekvalitně a tak v roce 1817 nastal čas na změnu. 
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3.   Stabilní katastr 

        V roce 1815 dal císař František I. stávající dvorní komisi pro upravení daně 

pozemkové úkol, aby navrhla pravidla pro nový katastr daně pozemkové. Po poradě 

komise roku 1816 navrhla, aby byly pro celou říši vyhotoveny přesné mapy a z nich určeny 

plochy pozemků. Zároveň připojila, že těchto map a s tím souvisejících měření by se dalo 

využít pro zhotovení map vojenských ve zmenšeném měřítku. Návrh byl císařem schválen 

a komise se spojila s nejvyšším vojenským ubytovacím štábem a na společné schůzi 25. 

ledna 1817 stanovili první pravidla.  

        Bylo ustanoveno, že základ pro nové měření bude tvořit trigonometrická síť I. a II. 

řádu zřízená pro vojenské účely. Bude provedeno její doplnění trigonometrickou sítí III. 

řádu tak, aby na jednu čtvereční míli připadly tři trigonometrické body. Podrobné měření 

mělo být provedeno v měřítku 1:2880. Na zkoušku se měla zaměřit jedna čtvereční míle a 

podle zkušeností nabytých při tomto měření, měla být vyhotovena instrukce pro tyto práce. 

K měření byla zvolena jedna čtvereční míle v Dolním Rakousku mezi Modlingem a 

Brunnem a samotné měření započalo v květnu roku 1817. Podrobným měřením nakonec 

bylo od června do listopadu zaměřeno 7536 jiter a výsledky byly natolik uspokojivé, že 

císař František I. 23. prosince 1817 vydal patent stanovující pravidla nového katastru daně 

pozemkové, známého jako Stabilní katastr, který měl tvořit dokonalý seznam všech 

pozemků podléhajících dani s udáním jejich velikosti, polohy a čistého výnosu. 

        Práce probíhaly na základě instrukce pro katastrální měření vydané 20. října 1849 

plukovníkem baronem Pechmannem a dělily se na dva hlavní elaboráty – mapy katastrální 

a knihy pozemkové.  

        Autor František Novotný ve své knize [6] píše: „Pro techniky zejména důležitý jest 

způsob, jakým zhotoveny byly nynější mapy katastrálné. Znalost tato jest nutnou, 

poněvadž v praktickém životě velmi často potřebuje technik mapu katastrálnou a tu musí 

znát způsob zhotovení a tím i vnitřní hodnotu tohoto elaborátu, aby znal, co na mapě 

hledati  může  a jak dalece se smí na mapu spolehnouti“. Vzhledem k tomu, že tyto 

katastrální mapy se používají dodnes, je tato myšlenka stále aktuální a je potřeba se blíže 

seznámit s tehdejšími měřickými pracemi.  

       Jak již jsem uvedla výše, vycházelo měření z bodů trigonometrické sítě I.-III. řádu. Pro 

potřeby podrobného měření bylo nutné síť ještě rozšířit o grafickou triangulaci IV. řádu a  

to při dodržení jistých pravidel pro jejich určení. Na jeden sekční list musely připadnout 

nejméně tři trigonometrické body IV.řádu, z nichž jeden se musel dát použít jako 

stanovisko. Tento bod se zřizoval na mezích nebo pastvinách v místech, která zaručovala, 

že nedojde ke zničení signalizace. Ta se skládala z tyček vysokých 11-16´, které byly 

nahoře opatřeny dvěma do kříže přibitými prkénky a byla natřena vápnem. Tyto tyče byly 

zastrčeny do dřevěné objímky, zapuštěné do země a chráněny proti vytažení dvěma 

příčnými rameny. Vedle těchto bodů se zřizovaly ještě stále body vhodné pro orientaci 

měřického stolu. Jednalo se zejména o věže, kaple, domovní štíty, komíny, ale také štíhlé 
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stromy. Na ty se upevnily zvláštní signály v podobě latí dlouhých 4-5
o 

tak, aby vyčnívaly 

nad stromem 1/3. Na závěr vytyčení musel geometr vyhotovit náčrt triangulační sítě, který 

byl základem pro další podrobné měření. Tento náčrt se upevnil na měřický stůl na 

stanovisku a jako první krok se provedla orientace na vynešené rajóny. Posuzovalo se, jak 

přesně odpovídá poloha vynešení se skutečností. Pokud se vyskytla nějaká odchylka, bylo 

provedeno kontrolní měření na sousední trigonometrické body. Ve chvíli, kdy bylo 

zjištěno, že stav souhlasí se skutečností, přistoupilo se k vytyčení nových bodů a jejich 

vynešení na měřický stůl. Každý nový bod se určoval protínáním vpřed nejméně ze tří 

rajónů. Následně se přikročilo k samotnému měření lomových bodů parcel. Každý bod byl 

opět určován protínám vpřed a to ze dvou rajónů. Zaměření se provádělo pomocí dioptru a 

to následovně. Geometr zaměřil nitkový kříž dioptru na figuranta, který umístil na měřený 

bod výtyčku s praporkem. Ve chvíli, kdy se výtyčka kryla s nitkových křížem, udělal 

geometr tužkou čáru (rajón) podle seříznuté hrany pravítka. Rajón označil číslem kolíku. 

Na druhém stanovisku měřil geometr podrobné body ve stejném pořadí a opět zakresloval 

rajóny. Délky se měřily latí nebo řetězem. Výsledkem prací v terénu byly sekční listy, 

které se na závěr vytáhly tuží a jejich přesné kopie nazývané indikační skici.  Po skončení 

podrobného měření prošel geometr se starostou a majiteli pozemků celé katastrální území 

parcelu po parcele a porovnávali, zda souhlasí tvar parcely, kultura a jméno majitele. Po 

skončení obchůzky potvrdili přítomní svůj souhlas podpisem na zadní stranu indikační 

skici, která byla poté opatřena obecní pečetí a razítkem okresního hejtmanství a na této 

schválené skice se nesmělo již nic měnit. 

       Kancelářské práce pak 

spočívaly v očíslování 

jednotlivých parcel parcelními 

čísly, pozemkové červeně a 

stavební černě a k určení 

jednotlivých ploch. Výpočet 

ploch se prováděl pomocí 

nitkového planimetru a celkový 

součet všech výměr na sekčním 

listu musel být 500 jiter. Po 

ukončení těchto prací byly 

sestaveny součtové protokoly pro 

jednotlivé usedlosti v obci, které  

   Obr.č.4: Císařský otisk mapy Stabilního katastru 

obsahovaly seznam parcel určených parcelním číslem, místním názvem tratě, výměru, 

kulturu a později byly doplněny čistým výnosem a třídou jakosti. Na závěr se sekční listy 

vytáhly jemně a ostře tuží, vyčistili gumou a vyplnily barevně. Nápisy se umisťovaly 

rovnoběžně a směřovaly na sever. 
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       Dalším elaborátem Stabilního katastru byly pozemkové knihy (předchůdce dnešních 

Pozemkových knih), které se v té době nazývaly také knihy držebností. Každá usedlost 

v nich měla svůj zvláštní list a majitelé byly seřazení podle abecedního seznamu. Veškeré 

změny se v průběhu roku zapisovaly do deníku změn a teprve 14 dní před koncem 

kalendářního roku byly přepsány do hlavní pozemkové knihy. Tímto opatřením se 

předcházelo přeplnění a nepřehlednosti knihy v případě, že by docházelo ke změnám 

několikrát do roka. 

        Počátkem roku 1869 se bohužel přišlo na to, že udržování evidence stabilního katastru 

je nedostatečné. Zanedbávalo se provádění změn kultur, nezanášelo se do katastrální mapy 

dělení pozemků, parcelace na stavební místa a výrazně se prohloubil rozdíl mezi katastrem 

a skutečností. Zároveň neprobíhal dostatečný zápis do pozemkových knih. Výsledkem bylo 

24. května 1869 vydání zákona O revizi katastru daně pozemkové a započaty práce na 

reambulanci stabilního katastru. 

 

         

 

 

 

 

 

 

             

 

                

 

                              Obr.č.5: Reambulovaná mapa Stabilního katastru  

        Reambulance stabilního katastru spočívala v přidělení měřického personálu okresním 

odhadním komisím, který měl za úkol vyšetřit veškeré změny, které se udály od 

posledního měření a nebyly ohlášeny a provedeny. Dnešním jazykem by se dalo říct, že 

byla provedena taková jednorázová aktualizace. V součinnosti s tím byl 5. prosince 1874 

vydán zákon O založení nových knih pozemkových pro království České a o jejich 

vnitřním zařízení. Nově obsahovala každá knihovní vložka díl A – list podstaty 

(Gutsbestandblatt) [viz příloha č.20], díl B – list vlastnictví (Eigenthumsblatt) [viz příloha 
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č.21]a díl C – list závad (Lastenblatt) [viz příloha č.22]. List podstaty se skládat ze dvou 

částí. Ta první obsahovala seznam parcelních čísel s udáním kultury a výměry v pořadí 

stavební a pozemkové. Druhá část pak obsahovala veškerá práva s nimi spojená. List 

vlastnictví, jak už sám název napovídá, obsahoval jméno vlastníka knihovní vložky a 

v případě změny i konkrétní listinu, kterou ke změně došlo. V posledním díle byla 

zapisována břemena a závazky. Veškeré změny se musely od této doby zapisovat vklady, 

záznamy nebo poznámkami. Byl opět obnoven princip intabulace (imponere in tabulas – 

vkládati do desek), což znamená, že vlastnické vztahy a další práva k nemovitostem 

vznikají, mění se a zanikají pouze zápisem do pozemkových knih. Podkladem pro zápis 

změn byl i situační plán ( další předchůdce dnešního geometrického plánu) [příloha č.18], 

vyhotovený v sáhovém měřítku. Od roku 1876 se začala místo sáhové míry používat míra 

metrická. [příloha č.16, 17]. 

                                                      

                                  Obr.č.12: Kopie z pozemkové knihy – oddíl C 
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4.   Pozemkový  katastr 

        Zákon o úpravě daně pozemkové z roku 1869 mimo již výše zmíněné, dále nařizoval 

provádět revizi vždy po 15 letech. Bohužel tyto revize se zaměřily pouze na změny ve 

způsobu obdělávání půdy, na odstranění nesrovnalostí v zařazení pozemků do jednotlivých 

sazeb, případně na šetření o výnosech. Navíc byly projednávány pouze změny založené na 

reklamacích, které podali jednotliví vlastníci. Těm pak byla, například z důvodu vlhkosti 

pozemku, snížena bonitní třída. Ale na straně druhé, kdo reklamaci nepodal, zůstal 

v bonitní třídě vyšší. Tím vznikaly opět nesrovnalosti a docházelo namísto zlepšení 

hodnoty díla, tak k jeho zhoršení. Proto bylo přistoupeno k opuštění těchto pravidelných 

revizí a 16. prosince 1927 byl vydán nový katastrální zákon č.177 Sb. o pozemkovém 

katastru a jeho vedení. Tento zákon nahradil všechny dříve platné normy a sjednotil 

veškerý další vývoj. Stal se základem pro budování jednotného katastru československého, 

který je ve své podstatě reambulovaným, revidovaným a doplněným katastrem pro území 

Čech, Moravy a Slezska.         

        Katastrální mapa se stala podkladem topografického mapování a zastavovacích a 

polohopisných plánů (předchůdců dnešních geometrických plánu) [příloha č.19] a 

podkladem pro práce kartografické.  Písemný operát pozemkové katastru se zároveň stal 

jediným podkladem pro veřejné knihy a pozemkové statistiky [příloha č.13] . Dokonce na 

výstavě pozemkové katastru v roce 1943 byl pozemkový katastr prohlášen za jedno 

z největších statistických děl. Pro názornost pak byla zveřejněna následující data: úhrnný 

pozemkový soubor 30 miliónů pozemků ČSR, zobrazení těchto pozemků na více než 100 

tisících mapových listech a v neposlední řadě sepsání a popsání pozemků v 17.000 

parcelních protokolech [příloha č.14] . 

        Zákon o Pozemkovém katastru zároveň přinesl i spousty nových pojmů a novinek. 

Ráda bych zmínila například porovnávání zápisů v pozemkovém katastru se zápisy ve 

veřejných knihách, vznik pojmů jako katastrální měřický úřad nebo katastrální území. 

Velkou novinkou bylo i označování parcel čísly již na geometrických plánech, což výrazně 

ulehčilo práci soudům a v nepolední řadě významnou změnu pro měřické úředníky. Ti se 

stávali podle katastrálního zákona předsedy katastrálních komisí všeho druhu. Ale pro 

dnešní dobu byla největším přínosem Československá jednotná síť trigonometrická známá 

pod zkratkou S-JTSK. Byla budována v letech 1928-1957 pro ověření jednotné 
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trigonometrické sítě a pro vědecké účely a to ve třech základních etapách. Nejprve v letech 

1920-1927 probíhalo zaměření základní trigonometrické sítě, po té do roku 1937 zaměření 

a zpracování JTSK I.řádu a posledním krokem bylo zpracování souřadnic bodů II. – IV. 

řádu. Postupně došlo ke spojení této sítě s obdobnými sítěmi sousedních států, jako 

například v roce 1931 s Polskem, o rok později s Rakouskem, Rumunskem (Podkarpatská 

Ukrajina) a v roce 1935 částečně i s Německem. Vyjímkou bylo Maďarsko, se kterým se 

dohoda nepodařila sjednat.             

 

                       Obr.č.7: Jednotná trigonometrická síť katastrální I.řádu 

Podle katastrálního zákona byla také dohodnuta definitivní jednotná zobrazovací soustava, 

platná pro všechny měřické a mapovací práce na území naší republiky, známá jako 

Křovákovo dvojité konformní kuželové zobrazení.. Pro výpočty různých geodetických 

řešení v tomto zobrazení vydalo ministerstvo financí dvanáctimístné tabulky 

trigonometrických funkcí a jiné pomocné tabulky. Zároveň s tím vydalo ministerstvo 

financí několik nařízení, vyhlášek a instrukcí. Tady je potřeba zmínit hlavně Instrukci A 

z roku 1932, která byla návodem, jak vykonávat katastrální měřické práce pro založení 

nového katastru původním katastrálním řízením a Instrukce B z roku 1933 o katastrálních 

měřických pracích pro vedení pozemkové katastru. Obě tyto instrukce vzbudily velkou 



   
                           Ústav Geodézie 

 

21 
 

pozornost i v cizině a do jisté míry se používají dodnes. Nové mapování, které bylo 

prováděno na základě Instrukce A probíhalo již číselně, převážně v měřítku 1:1000 nebo 

1:2000. Výsledkem přímého měření v terénu byly novoměřické náčrty [příloha č.1] a mapy 

byly zobrazeny na zajištěném papíře, převážně na hlinikových deskách. 

        Katastrální operát pozemkové katastru se dělil na operát měřický a operát písemný. 

Měřický operát obsahoval katastrální mapy původní [příloha č.15] nebo jejich otisky, dříve 

známé jako indikační skici. Písemný operát se zase skládal z  rejstříků parcel, parcelních 

protokolů, záznamů změn atd. Katastrální operát byl vyhotovován pro každé katastrální 

území samostatně a byl uložen u příslušného katastrálního měřického úřadu. Již tehdy to 

byl operát veřejný a bylo možné za úplatu pořídit výpis nebo snímek některé jeho části. 

Příjmy z této činnosti kryly z velké části náklady na vedení pozemkového katastru. 

        Aby byla udržena pravdivost a úplnost pozemkového katastru a to hlavně shoda 

skutečnosti v terénu se zákresem v mapě a zápisem ve veřejné knize, prováděla se každý 

třetí rok přehlídka držby. Kromě toho soudy, veřejné úřady a jiné orgány měly za 

povinnost ohlašovat změny, zjištěné nepřesnosti a chyby. Soukromí vlastníci pozemků 

navíc byli motivováni za včasné ohlášení změny daňovými výhodami. 

         Na závěr bych ráda zmínila některé zajímavosti, které se týkaly samotné práce 

geometrů. Mimo to, že byli oprávněni vstupovat na cizí pozemky, mohli také přemisťovat 

nebo odstraňovat věci, které jim překážely nebo ztěžovaly měření. Dokonce mohli 

oklešťovat nebo úplně vykácet stromy s výjimkou stromů ovocných a památkově 

chráněných. Případné škody hradil stát po rozhodnutí příslušné komise. A například, při 

stabilizaci trigonometrických bodů, bylo možné příslušný pozemek pro jejich umístění i 

vyvlastnit. Omezení bylo pouze ve výměře, která byla určena na maximálně 40 m
2
. 

        Přesný a spolehlivý byl pozemkový katastr hlavně do roku 1938. Poté již jeho údržba 

začínala být nedostatečná a nakonec jeho slibný rozvoj přerušila druhá světová válka.  
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5.    Mapování od roku 1945 do roku 1992 

5.1.   Poválečné období 

 

        Z hlediska dnešní doby určitě stojí za zmínku poválečné období a s tím spojené 

znárodnění, konfiskace nepřátelského majetku a přídělová a scelovací řízení. Došlo 

k definitivnímu opuštění intabulačního principu a tím k hrubému nesouladu mezi stavem 

katastru a pozemkovými knihami. Většina započatých scelovacích řízení nebyla nikdy 

dokončena. Nové hranice přídělů byly zakreslovány velmi jednoduchým způsobem do 

grafického přídělového plánu [příloha č.6] a obdobně jednoduše byly určovány výměry 

[příloha č.7] . Navíc velké množství těchto podkladů je v dnešní době již nečitelné, 

poškozené nebo ztracené. 

        V případě, že se písemný a grafický operát přídělu dochoval, je možné obnovení 

přídělové parcely geometrickým plánem [příloha č.8]. Může bohužel nastat i případ, kdy 

dojde k nesouladu mezi určenou výměrou a grafickou podobou parcely [obrázek č.11]. 

V těchto případech je možné opět vyhotovit geometrický plán [příloha č.9], ale jeho 

součástí musí být souhlasné prohlášení [příloha č.10]. To znamená, že vlastníci se na 

průběhu obnovené hranice musí dohodnout. V opačném případě kompetence k obnově 

těchto podkladů dnes přísluší pozemkovým úřadům na základě zákona č.284/1991 Sb., o 

pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. 

          K další významné změně došlo 1.1.1951 novým občanským zákoníkem, který 

výslovně stanovil, že stavba není součástí pozemku. Tady je na místě zmínit, že nový 

současný občanský zákoník č.89/2012 Sb. se po více než šedesáti letech opět k této zásadě 

vrací ve svém § 506 odst. 1, kde se říká, že: „Součástí pozemku je prostor nad povrchem 

i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen "stavba") s výjimkou 

staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech“ [7]. 
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                 Obr. č.11: Nesoulad mezi grafickým a písemným operátem přídělu 
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5.2.   Jednotná evidence půdy (JEP)  

 

        K žádnému zlepšení, ba naopak, nedošlo ani v další etapě známé jako Jednotná 

evidence půdy (JEP), která vycházela z usnesení vlády č.192 ze dne 25.1.1956. Zakládala 

se na vyšetření skutečného stavu se zaměřením na užívání půdy a kultury. Majetkoprávní 

vztahy se neřešily. Podkladem byly mapy pozemkového katastru, zastavovací plány a 

výsledky pozemkových úprav. Využívaly se také zachované grafické přídělové plány. 

Měření probíhalo velmi zjednodušeně, bez stabilizace a povolené odchylky byly až 

trojnásobné. Změny se zakreslovaly na otisky katastrálních map na nezajištěném papíře a 

v podobném duchu se přistupovalo i ke zjištění výměr. Většinou se používalo sčítání a 

odčítání odhadnutých výměr od parcel pozemkového katastru. Výsledné pozemkové mapy 

se pak staly jedním z podkladů při vyhotovování následné evidence nemovitostí. Měřický 

operát měl původně sloužit pouze k doplnění hranic jednotlivých kultur, bohužel ale došlo 

k přenesení jeho nedostatků a s těmi se stále můžeme setkat i v současných mapách.            
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5.3.   Evidence nemovitostí (EN) 

 

        Evidence nemovitostí vznikla na základě zákona č.22/1964 Sb. a účinností nového 

občanského zákoníku č.40/1964 Sb. Evidence nemovitostí měla především evidovat údaje 

o nemovitostech nutných pro plánování a řízení hospodářství a to zejména zemědělské 

výroby. Stále ale nebyl obnoven intabulační princip a nedocházelo k úplné evidenci 

soukromých práv k nemovitostem. Soulad se skutečností byl zajišťován pouze ohlašovací 

povinností, kterou měli všichni uživatelé nemovitostí vůči příslušnému národnímu výboru 

do 15 dnů od vzniku změny a oznamovací povinností národního výboru vůči orgánu 

geodézie do 15 dnů od ohlášení uživatelem. Registrace smluv o převodu vlastnictví 

probíhala u státního notářství. 

        Přistoupilo se i k vyhotovení nových pozemkových map EN (dnešní katastrální mapy) 

v souvislém zobrazení, které měly nahradit dřívější mapy pozemkového katastru. 

Využívala se kresba s těchto neudržovaných map a v případě, že kresba chyběla, provedlo 

se její překreslení z nedokonalých map JEP. Největším problémem bylo vyrovnat se se 

souvislým zobrazením map. Původní mapy PK byly pouze ostrůvkovité s rozdílnou 

srážkou a ovlivněny místní deformací.  I přes veškerou snahu se toto zcela nepodařilo a my 

se s tímto zhoršením kvality potýkáme dodnes.  

        K jistému zlepšení došlo novým mapováním, které probíhalo ze začátku dle směrnic 

pro technickohospodářské mapování (THM) a později od roku 1981 dle směrnic pro tvorbu 

základních map velkého měřítka (ZMVM). 

        Technickohospodářské mapy obsahovaly na rozdíl od předchozích map nejen 

polohopis ale i výškopis a další prvky potřebné ke speciálním účelům. Měřítko 1:1000 se 

používalo pro mapování průmyslových oblastí a intravilán [příloha č.23] . Měřítko 1:2000 

pro zemědělské oblasti a extravilán. Pro horské oblasti a zalesněná území se v případě 

THM používaly i velkoměřítkové mapy 1:5000. Mapování probíhalo ve dvou etapách. Ta 

první v letech 1961-1969 v systému S-42 a druhá mezi obdobím 1981 až 1983 již 

v systému S-JTSK. Důležité je zmínit, že THM přednostně vyšetřovalo stav užívací, 

nebyly šetřeny vlastnické vztahy. V rámci technickohospodářského mapování bylo 

nakonec zmapováno zhruba 8.5% našeho území. 
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                               Obr.č.8: Ukázka Technickohospodářské mapy 

       Postupně ale začaly vznikat problémy s údržbou map THM, hlavně v oblasti 

výškopisu a povrchových znaků inženýrských sítí. Proto se v roce 1981 přistoupilo 

k vyhotovení nového mapového díla známého dnes jako ZMVM. Mapy se vyhotovovaly 

automatizovaně a jejich součástí byl i tzv. Registr souřadnic (RES). Výsledkem byla mapa 

původní, která vznikla na základě přímého měření a šetření v terénu. Novinkou bylo 

zavedení tříd přesnosti. V průběhu asi 11 let se podařilo zmapovat a vyhotovit mapy na 

téměř 16% našeho území. Mapovalo se v měřítku 1:1000 a 1:2000 a to buď geodetickými 

metodami nebo se využilo fotogrammetrické technologie. V okrese Šumperk bylo takto 

zmapováno 13 katastrálních území a z toho 7 právě fotogrammetricky. Taková území jsou 

charakteristická zaměřením obvodu budovy průmětem střešního pláště s terénem a 

podrobnými body s kódem kvality 4 [příloha č.24]. Jelikož jsem v té době již byla 

zpracovatel geometrických plánů, přikládám na ukázku geometrický plán na rozdělení 

pozemku v katastrálním území Velké Losiny. Je v něm názorně vidět jistá úskalí práce 

v katastrálním území mapovaným fotogrammetricky, kdy ve chvíli napojení změny na 

stavbu narazíme právě na průmět střešního pláště s terénem. Pro vyhotovení takového 

geometrického plánu je potřeba v první fázi navrhnout opravu na změnu zákresu [viz 
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příloha č.2] a teprve potom přistoupit k samotnému zpracování geometrického plánu.  [viz 

příloha č.3].  Bohužel při Obnově  katastrálního operátu převedením jejího číselného 

vyjádření do digitální formy podle odstavce 1.3.3 Návodu na obnovu katastrálního operátu 

a převod [9] se tento nešvar převzal a proto je i dnes potřeba s touto změnou počítat.  

Geometrickým základem podrobného měření jsou v tomto případě body polohového 

bodového pole, v případě použití technologie globálního navigačního družicového systému 

také body referenční sítě permanentních stanic dle vyhl.26/2007 Sb. §69 odst.1a) [10]. 

Výjimku tvoří katastrální území, kde sice probíhalo mapování fotogrammetrickou 

metodou, ale zároveň se v terénu zaměřovaly hodnoty přesahů a následně byla provedena 

redukce střešních plášťů. Kódy kvalit bodů jsou v tomto případě opět k.k.4, ale díky 

pečlivé a přesné práci tehdejších pracovníků, odpovídají přesnosti kódu kvality 3. [příloha 

č.25] 

 

                                     Obr.č.9: Ukázka mapového díla ZMVM 
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6.    Katastr nemovitostí 

6.1.   Úvod 

 

       Po obnově demokratických politických poměrů v roce 1989 nebylo již nadále únosné 

vycházet z neúplného obsahu EN. Od 1.1.1993 nabyla účinnost zcela nová právní úprava – 

zákon č.264/1992Sb., zákon č.265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných 

práv k nemovitostem, zákon č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 

(katastrální zákon) a zákon č.359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech. 

Katastr nemovitostí České republiky (KN), zřízený touto novou právní úpravou, integruje 

do jediného instrumentu funkci bývalé pozemkové knihy i bývalého pozemkového 

katastru. Státní správu vykonávají zákonem zřízené katastrální úřady. Katastrální operát 

tvoří soubor geodetických informací SGI (zahrnující katastrální mapu a ve stanovených 

katastrálních územích i její číselné vyjádření), soubor popisných informací SPI (zahrnující 

údaje o katastrálním území, o parcelách, o stavbách, o vlastnících a jiných oprávněných a o 

právních vztazích), souhrnné přehledy o půdním fondu, dokumentace výsledků šetření a 

měření a sbírka listin. KN na svém začátku zcela přebral operát předchozí EN.  Bylo třeba 

jeho obsahovou neúplnost překlenout založením zjednodušené evidence pozemků. 

Zakládání této evidence probíhalo souběžně s digitalizací Souboru popisných informací 

(SPI) v letech 1994-1998. V letech 1997-1998 byl KN jednorázově doplněn o údaje o 

vztahu bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám a  v roce 1998 byla 

zahájena digitalizace Souboru geodetických informací (SGI). [8]  

 

 

 

 

 

 



   
                           Ústav Geodézie 

 

29 
 

6.2.   Katastrální mapa digitalizovaná KM-D 

        Vydáním Prozatímního návodu pro obnovu katastrálního operátu přepracováním 

souboru geodetických informací a pro jeho vedení [11] započala v roce 1998 digitalizace 

svou první etapu. Výsledkem měla být digitální forma mapy vyhotovená v souřadnicovém 

systému Svatý Štěpán nebo Gusterberg. Pro Čechy byla zvolena soustava s počátkem 

v bodě na vrchu Gusterberg v Horních Rakousku a pro Moravu s počátkem na věži Svatý 

Štěpán ve Vídni.  

        Katastrální mapa digitalizovaná KM-D vznikala přepracováním z map v měřítku 

1:2880 v souřadnicovém systému, jak už bylo uvedeno výše, stabilního katastru. Než se 

přistoupilo k samotné vektorizaci, byla provedena transformace stávajících map na rohy 

rámu mapového listu. Jako první se transformoval rastrový soubor nejúplnějšího 

(středového) mapového listu a poté další neúplné mapové listy. Kontrolovalo se napojení 

rámů sousedních mapových listů. Při digitalizaci se zcela vyloučilo použití původní 

zeměměřické činnosti a vzniklá mapa byla ostrůvkovitá, bez vyrovnání hranic katastrálních 

území. Tato činnost se týkala asi 3% území ČR. Jen v okrese Šumperk bylo takto 

zpracováno 38 katastrálních území. Výsledná mapa je bohužel vedena mimo Informační 

systém katastru nemovitostí ISKN a k její údržbě dochází jednou za čtvrt roku. Důsledkem 

toho se při náhledu do KN po jistou dobu zobrazuje jak změna provedená v mapě mimo 

ISKN, tak aktuální stav v ISKN a na první pohled je zřejmý posun, způsobený 

transformací map do JTSK [viz příloha č.4]. Dalším důvodem, proč nakonec došlo 

k pozastavení těchto prací, byly dvojí souřadnice lomových bodů parcel. Jednalo se o 

souřadnice získané měřením nebo výpočetními metodami v systému S-JTSK a 

souřadnicemi bodů v původní souřadnicové soustavě, ve které vznikla mapa. To následně 

způsobilo, že výměra určená z obou typů souřadnic se od sebe lišila a tím se nakonec lišila 

i v souboru popisných informací SPI.  

        Při vyhotovování geometrických plánů v mapách KM-D dochází k tomu, že není 

umožněno zpřesnění katastrální mapy a  měření se přizpůsobuje digitalizované mapě a v ní 

zakreslenému zákresu polohopisu. V praxi to znamená, že se z měření vyberou vhodné 

připojovací body, které umožní dosáhnout co nejlepší souvislosti s dosavadním obsahem 

mapy a provede se transformací následné přiřazení změny [obr.10]. Transformace se 

používá nejčastěji afinní, i když návod udává použití transformace shodnostní. Podle 
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vyhlášky č.26/20007 Sb. [10], přílohy odst.16.27 a) je umožněno použít obě. Následně je 

provedeno napojení změny dle vyhlášky č.26/2007 Sb. [10], přílohy odst.16.27 b). a 

vyhotovení samotného geometrického plánu [viz příloha č.5]. Změna se následně projeví 

v katastrální mapě [viz příloha č.4].  

 

           Obr. č.10: Výběr vhodných připojovacích bodů a následné přiřazení změny 
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6.3.   Digitální katastrální mapa DKM 

 

        Digitální katastrální mapa DKM se vyhotovuje podle Návodu na obnovu katastrálního 

operátu a převod odst.1.1 [9]. Vzniká při obnově katastrálního operátu: 

a) novým mapováním podle § 54 až 62 katastrální vyhlášky [10] – obnova 

mapováním 

b) na podkladě výsledků pozemkových úprav podle § 64 až 66 katastrální vyhlášky 

[10] 

c) přepracováním souboru geodetických informací SGI do digitálního vyjádření podle  

§63 odst. 1 až 8 katastrální vyhlášky [10] – obnova přepracováním 

d) převedením číselného vyjádření analogové mapy v S-JTSK do digitální podoby 

podle § 63 odst. 9 katastrální vyhlášky [10] – převod 

        K obnově katastrálního operátu novým mapováním se přistoupí podle Katastrálního 

zákona § 13a, pokud geometrické určení a polohové určení nemovitostí v důsledku 

značného počtu změn, nedostatečné přesnosti nebo použitého měřítka katastrální mapy již 

nevyhovuje současnému vedení katastru, popřípadě dojde-li ke ztrátě, zničení nebo 

takovému poškození katastrálního operátu, že není možné nebo účelné ho rekonstruovat 

z dokumentovaných podkladů platného stavu [12]. Obnovu mapováním schvaluje Úřad na 

základě žádosti katastrálního úřadu doložené stanoviskem zeměměřického a katastrálního 

inspektorátu [9]. Tento způsob obnovy je společně s pozemkovými úpravami nejpřesnější. 

Zároveň je však také velmi finančně a časově náročný a z toho důvodu se provádí velmi 

zřídka. V oblasti spadající pod Katastrální pracoviště Šumperk byly tímto způsobem 

obnoveny pouze dvě  katastrální území Dolní Libina a Třeština. Při tomto způsobu obnovy 

se provádí zjišťování hranic přímo v terénu za účasti všech vlastníků [příloha č.11], 

znatelné hranice pozemků se v terénu označí a zaměří a neznatelné se přeberou 

z původního operátu. Následně dojde k vyhotovení nového SPI a SGI. Po uplynutí lhůty na 

námitkové řízení se vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu. 

        Obnova na podkladě výsledků pozemkových úprav přísluší pozemkovým úřadům na 

základě zákona č.284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. O 

tomto tématu se nebudu více rozšiřovat, pouze uvedu příklad, jak může dopadnout taková 

obnova v případě, že se provádí v extravilánu bez návaznosti na intravilán. Jedná se o 
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katastrální území Bludov a na výsledek této práce se bohužel přišlo až po vyhlášení 

platnosti a spojení obou děl. Ve chvíli, kdy docházelo ke schvalování jednotlivými 

vlastníky, byla jim dána možnost nahlédnout  pouze na návrh pozemkové úpravy bez 

návaznosti na intravilán. Na základě této, podle mě chybné, skutečnosti se dodnes vlastníci 

potýkají se špatným přístupem na své pozemky [příloha č.12].  

        Dalším způsobem obnovy katastrálního operátu je jako první obnova přepracováním 

na digitální katastrální mapu DKM. Oproti novému mapování je tento způsob méně 

finančně i časově náročný a to zejména díky tomu, že se neprovádí žádné geodetické práce 

v terénu, pouze se přepočítávají z dřívějšího mapování [příloha č.1]. Provádí se v území 

s katastrální mapou na plastové fólii s přesností a v zobrazovací soustavě stanovené v době 

jejího vzniku, v tomto případě v S-JTSK.  

        Obdobně probíhá i druhá varianta obnovy katastrálního operátu a to převedením 

číselného vyjádření analogové mapy v S-JTSK do digitální podoby – převod. Při tomto 

způsobu obnovy se vychází z novoměřických náčrtů [příloha č.26] a seznamu souřadnic 

zvaného Registru souřadnic RES. 
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6.1.   Katastrální mapa digitalizovaná KMD 

 

        Je-li analogová mapa v jiném souřadnicovém systému než S-JTSK, jedná se o druhou 

možnost přepracování a vznikne katastrální mapa digitalizovaná KMD. Tento způsob je 

nejméně přesný a také nejvíce diskutovatelný. Jedná se o kombinaci převedení 

naskenovaného rastrového obrazu papírové katastrální mapy do digitální podoby a převzetí 

(přepracování) výsledků z původní zeměměřické činnosti doplněné novým měřením  

identických bodů.   

        Zásady pro převod map v systémech stabilního katastru gusterbergském a 

svatoštěpánském (S-SK) do souvislého zobrazení v systému Jednotné trigonometrické sítě 

katastrální (S-JTSK) jsou uvedeny v Návodu pro převod map [13]. Vyrovnaný nebo 

souvislý rastr, vyhotovený podle tohoto předpisu se následně transformuje zpřesňující 

transformací, zpravidla podobnostní s Jungovou dotransformací. Jako body 

transformačního klíče jsou využívány vhodné identické body, případně body hraničního 

polygonu. Díky této dotransformaci dojde ke zpřesnění absolutní polohy bodů původní 

mapy a částečnému odstranění chyb vzniklých při překreslování ostrůvkových map do 

souvislého zobrazení. Postupem doby došlo ještě k jedné zásadní změně, která rovněž 

přispěla k lepšímu konečnému výsledku. V současné době se k transformaci používá 

dvojnásobný počet identických bodů než v začátcích a využívají se i body s překročenou  

mezní odchylkou, pokud je jejich poloha významná pro konečný výsledek [příloha č.27].         

        Následná tvorba grafické podoby SGI probíhá zcela v programovém systému Nautil, 

vyhotovenému přímo pro potřeby zpracování obnoveného operátu. Souřadnice bodů 

polohopisu přepracovávané mapy se získávají buď převzetím z registru souřadnic RES 

(pokud existuje) nebo výpočtem z výsledků měření dokumentovaných v ZPMZ 

v souřadnicové soustavě S-JTSK nebo místním souřadnicovém systému, které jsou početně 

přeurčeny do S-JTSK. Pokud nejsou zmiňované souřadnice k dispozici, tak se získají 

vektorizací rastrových obrazů map dřívější evidence [14].   

        Při této práci hraje velmi důležitou úlohu několik faktorů. Jedním z nich je 

kvalifikovaný výběr identických bodů. Ten rozhoduje o tom, jaké přesnosti se ve výsledku 

dosáhne. Neodborným nebo chybným stanovením identických bodů a následnou 

transformací se může geometrické a polohové určení výkresu SGI poměrně hodně zhoršit. 

Poměrně složitá je i otázka výběru identických bodů přímo v terénu. Velmi těžké je někdy 
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rozhodnout, co je a co není identický bod. Velkou roli tady hraje především zkušenost 

zpracovatelů a velmi dobrá znalost operátu bývalé pozemkové evidence. V rámci své praxe 

jsem se s takovým příkladem setkala, ale naštěstí došlo pouze ke špatnému vyhodnocení 

jednoho identického  bodu. I tak to mělo za následek místní posun celého bloku pozemků 

[obrázek č.13]. Jednalo se o roh stávajícího domu - číslo bodu 256-1728, který byl vybrán 

právě jako bod identický, ale následným šetřením s vlastníky pozemků bylo zjištěno, že 

původním rohem je bod č. 22. Řešením v tomto případě bylo vyhotovení Geometrického 

plánu pro průběh vlastníky upřesněné hranice pozemků [příloha č.28], jehož součástí bylo 

Souhlasné prohlášení [příloha č.29]. 

 

 

                    Obr.č.13: Posun způsobený nevhodnou volbou identického bodu 
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         Dalším důležitým faktorem je zásada, že při přepracování se mají využít v maximální 

míře všechny možné dostupné dřívější výsledky zeměměřických činností tak, aby výsledná 

mapa obsahovala co největší počet přesně určených podrobných bodů. Bohužel je tato 

činnost velmi časově a kapacitně náročná a tím pádem velmi omezená a navíc není vždy 

zcela zaručeno, že dojde ke kvalitativnímu zlepšení. Na ukázku uvedu příklad, kdy došlo 

k absolutnímu ignorování původní zeměměřické činnosti a v rámci urychlení a 

zjednodušení práce se přistoupilo ihned k vektorizaci a tím utrpěla kvalita práce. Na tuto 

skutečnost se přišlo při zpracování geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 124/1 

v katastrálním území Staré Město pod Králickým Sněžníkem. V dokumentaci katastrálního 

pracoviště Šumperk byl nalezen původní geometrický plán ZPMZ 128 [příloha č.32], 

kterým dotčená parcela vznikla. Po jeho přepracování pomocí identických bodů se přišlo 

na značný posun mezi skutečností, která odpovídala původní zeměměřické činnosti a 

vektorizací [obrázek č.15] a k překročení hodnot mezních souřadnicových chyb ( viz. 

tabulka níže) . Bohužel Staré Město pod Král. Sněž. bylo jedno z prvních katastrálních 

území, ve kterém byla provedena digitalizace a nabyté zkušenosti s prací v těchto 

katastrech ještě nebyly zdaleka na takové úrovni jako dnes. Z toho důvodu nebylo 

přistoupeno k opravě chybného zákresu ani k vyhotovení geometrického plánu pro průběh 

vlastníky upřesněné hranice (jak by se situace řešila dnes), ale po dohodě s katastrálním 

úřadem byla změna přizpůsobena mapě bez ohledu na hodnotu mezní souřadnicové chyby 

dle vyhlášky č. 26/2007 Sb., příloha 16.26 [10] a vyhotoven geometrický plán na rozdělení 

pozemku [příloha č.33] 

 

     ČÍSLO BODU       DÉLKA   VÝŠ.CÍL  VOD.ÚHEL   ZENIT    DOM. P.KOL 

     1410 0791 1504     13.85  2         363.0750 112.5240 

                    562649.79   1056334.01 

 -- Kontrolní určení bodu  1410 0791 1504  -------------------------- 

 Původní:     Y:   562646.12   X:   1056333.26   Z:      0.00   KK: 8 

 Nový:        Y:   562649.79   X:   1056334.01   Z:      0.00   KK: 8 

 Rozdíl:     Dy:       -3.67  Dx:        -0.75  Dxy=    2.65 

     1410 0791 1735     11.54  2          48.1369 100.0000 

                    562635.93   1056341.26 

 -- Kontrolní určení bodu  1410 0791 1735  -------------------------- 

 Původní:     Y:   562630.94   X:   1056340.12   Z:      0.00   KK: 8 

 Nový:        Y:   562635.93   X:   1056341.26   Z:      0.00   KK: 8 

 Rozdíl:     Dy:       -4.99  Dx:        -1.14  Dxy=    3.62 

     1410 0836 0001      9.74  2          12.9630  100.0000 

                    562641.29    1056338.46           

 -- Kontrolní určení bodu  1410 0836 0001  --------------------------                            

 Původní:     Y:   562640.72   X:   1056335.70   Z:       0.00  KK: 8 

 Nový:        Y:   562641.29   X:   1056338.46   Z:       0.00  KK: 8 

 Rozdíl:     Dy:       -0.57  Dx:        -2.76  Dxy=    2.82 
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          Obr.č.14: Posun způsobený nepřepracováním původní zeměměřické činnosti 
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7.    Praktický příklad digitalizace 

        Praktická ukázka se týká náčrtu z roku 1929 [příloha č.30] na zaměření obecní 

komunikace stabilizované kamennými mezníky. Přepočet původní zeměměřické činnosti 

by spočíval ve výpočtu souřadnic bodů polygonu dle přiložené polární metody v místním 

systému,  následném výpočtu  podrobných bodů ortogonálně [příloha č.31] a transformaci 

na identické body. Možná z výše uvedených časových důvodů, možná díky poznámce na 

náčrtu: „ 18 – 19 nesouhlasí úplně“, k přepočtu nedošlo a hranice komunikace byly určeny 

vektorizací.  

        V rámci mé práce se mi podařilo v jednom 

úseku najít původní kamenný mezník [příloha 

č.35] a zaměřit ho. Pro zajímavost jsem provedla 

porovnání souřadnic určených přímým měřením, 

přepočtem a vektorizací a došla k zajímavému 

závěru. Jako první jsem porovnala souřadnice 

určené přímým měřením se souřadnicemi bodu 

vedenými v ISKN s kódem kvality 8 – číslo 

bodu 135-2194. Jak je vidět na následující 

tabulce, k překročení mezní souřadnicové chyby 

dle vyhlášky č.26/2007 Sb. příloha 13.2 [10], 

nedošlo. To dokazuje, že provedená 

transformace mapového podkladu a následná 

vektorizace byla provedena velmi úspěšně.  

Obr.č.14: Fotografie pův.kamen. mez. 

 

       ČÍSLO BODU       DÉLKA   VÝŠ.CÍL  VOD.ÚHEL   ZENIT    DOM. KOL 

 

      510 0135 2194     14.78  2          35.0680  99.3300 

 -- Kontrolní výpočet bodu   510 0135 2194 -------------------------- 

 Původní:     Y:   571505.52   X:   1072142.50   Z:      0.00       8  

 Nový:        Y:   571506.38   X:   1072142.35   Z:      0.00       8  

 Rozdíl:     Dy:       -0.86  Dx:         0.15  Dxy=    0.62 
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Ve druhém případě jsem očekávala výsledek ještě lepší. Jedná se totiž při přepočtu o 

naprosto identický bod a očekávaná mezní souřadnicová chyba by měla odpovídat kódu 

kvality 3. Jak je vidět z následující tabulky, opět nebyla překročena mezní souřadnicová 

chyba pro kód kvality 8, ale v případě přepočtu z původního náčrtu by bod dostal kód 

kvality 3 a v takovém případě by k překročení došlo a v konečném výsledku by bylo 

potřeba takový bod opravit. 

 

     ČÍSLO BODU      DÉLKA   VÝŠ.CÍL  VOD.ÚHEL   ZENIT    DOM. KOL 

     0520 0135 2194     14.78  2          35.0680   99.3300 

 -- Kontrolní určení bodu  0520 0135 2194  -------------------------- 

                           Y:            X: 

 Původní:     Y: 571507.20    X: 1072143.63   Z:   0.00            8 

 Nový:        Y: 571506.39    X: 1072142.34   Z:   0.00            8 

 Rozdíl:     Dy:      0.81    Dx:      1.29  Dxy=    1.52 

 

 Tato situace mě docela zaskočila a proto jsem začala pátrat, proč bod dvakrát měřený 

přímo v terénu má tak odlišnou polohu. Z náčrtu lze vyčíst, že ortogonální prvky na tento 

kamenný mezník jsou 68.0 m staničení a 6.3 m kolmice. Bod z přímého měření má 

vypočítané staničení 67.7 m a kolmici 5.8 m. Podle mého osobního názoru se měřiči 

nezabývali korekcí šikmých délek na vodorovné. Bohužel tuto skutečnost nelze vyčíst ze 

samotného náčrtu a bez přímého měření v terénu se na to nedá přijít. V tomto případě měl 

tedy samotný zpracovatel digitalizace „šťastnou ruku“ při rozhodování a výsledek 

provedený vektorizací plně odpovídá požadované kvalitě. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
                           Ústav Geodézie 

 

39 
 

8.    Závěr 

        Usnesením vlády České republiky č.871/2007 ze dne 25. července [15] byl konec 

digitalizace stanoven do konce roku 2015. Naštěstí v současné době došlo k posunutí 

termínu na konec roku 2017. Vždyť jen v Olomouckém kraji čekalo k 31.12.2013 na 

digitalizaci ještě 131 katastrálních území [příloha č.34] a  navíc praxe ukázala, že časová 

tíseň je ke škodě konečného díla. Zcela zřejmé je, že nejpřesnějším dílem je obnova 

katastrálního operátu novým mapováním. Pokud je navíc spojena s pozemkovými 

úpravami, které zcela řeší pozemky zjednodušené evidence, jedná se bezesporu o dílo té 

nejlepší možné kvality. A jak zlepšit kvalitu KMD? Podle mého názoru jedině tak, že 

součástí alespoň každého druhého geometrického plánu bude Souhlasné prohlášení a 

Geometrický plán pro průběh vlastníky upřesněné hranice pozemků. Tak by se v jistém 

časovém horizontu mohlo přiblížit kvalitě DKM. Bohužel nastavení cen v našem oboru je,  

dle mého názoru, zoufale nízké a v žádném případě neodpovídá pracnosti a zodpovědnosti 

naší práce. A tak nezbývá než věřit, že po dokončení digitalizace se v rezortu najdou 

peníze na postupné doplnění katastrálních území novým mapováním a mít neustále na 

paměti, že ani nejmodernější technologie nenahradí práci samotného geodeta. Stále 

budeme totiž ve většině případů pracovat sice s digitální podobou mapy, ale kvalitou 

odpovídající původním mapám stabilního katastru. 
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===== Protokol o transformaci  =====                       Příloha č. 27  

katastrální území: Janoušov_t 

TO Olomouc 

Kokeš verze 8.73.0.0/32 26.03.2010 08:40:35 

výpočet transformačního klíče a vlastní transformace dat 

_____________________________________________________________________ 

mezní chyby pro:  TP = 8 

 

  určení transformačního klíče 

  body výchozí          y           x 

  body cílové           Y           X        dY       dX     |dXY| 

--------------------------------------------------------------------- 

  (031000490096)  571677.72  1072546.05    -2.38     0.06     2.38 

                  571638.57  1072549.77 

  (031000490093)  571639.22  1072547.82     0.04    -0.25     0.26  * 

                  571621.01  1072517.46 

  (031000490090)  571620.83  1072514.19    -0.78    -1.58     1.76  * 

                  571598.00  1072526.54 

                  571597.96  1072524.65    -0.65    -0.20     0.68 

                  571609.88  1072559.87 

                  571609.99  1072558.62    -0.50     0.44     0.67 

. 

. 

. 

 

  (051001140052)  571873.88  1072583.12    -1.13    -5.59     5.70  * 

                  571870.21  1072601.15 

  (051001140054)  571868.73  1072594.06    -2.07    -5.36     5.75 

                  571681.13  1072482.89 

  (051001140231)  571681.31  1072480.41    -0.41    -0.79     0.89  * 

                  571584.50  1072327.18 

  (051001140207)  571584.57  1072323.30    -0.51    -2.21     2.27  * 

                  571614.40  1072257.25 

  (051001140206)  571614.14  1072255.06    -0.83    -0.52     0.98  * 

                  571613.63  1072268.18 

  (051001140220)  571614.11  1072264.94    -0.09    -1.57     1.58 

                  571608.72  1072262.00 

  (051001140205)  571609.13  1072258.86    -0.16    -1.48     1.48 

                  571594.80  1072273.23 

. 

. 

. 

 

  (051001140135)  571652.14  1071970.39     6.10    -9.04    10.90  * 

                  571647.12  1071995.72 

  (051001140136)  571654.25  1071985.91     6.60    -8.16    10.50  * 

                  571711.60  1072017.79 

  (051000980038)  571715.51  1072008.96     3.38    -7.17     7.93  * 

                  571724.16  1072003.80 

  (051000980104)  571727.63  1071994.68     2.94    -7.46     8.02  * 

                  571742.93  1071965.51 

  (051000980036)  571746.56  1071956.81     3.11    -7.04     7.70  * 

                  571755.42  1071911.17 

  (051000980035)  571759.10  1071902.47     3.17    -7.05     7.73  * 

                  571762.59  1071859.13 
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* Na těchto bodech bylo překročeno kriterium testu zobrazení 

podrobných bodů 

  (porovnání délek odsunutá - měřená, viz dále). 

  Body jsou významné svou polohou a proto byly zařazeny do výpočtu 

klíče. 

  

podobnostní transformace 

     X =    0.9999090245 x +   -0.0001365783 y +        173.9540 

     Y =    0.0001365783 x +    0.9999090245 y +        -93.8745 

   výběrová střední souř. chyba = 1.4078  mezní chyba = 1.00 

      střední polohová chyba = 1.9909 

_____________________________________________________________________ 

protokol porovnání z délek sousedících bodů 

--------------------------------------------------------------------- 

překročených mezních odchylek / celkový počet porovnaných délek:  37 

/ 444 

 

dvojice bodů:   čísla bodů v cílové soustavě     délka  chyba    mez 

 164 -  166: (051001140002) - (051001140004)    220.46   4.99   2.74 

 164 -  165: (051001140002) - (051001140003)    195.03   4.61   2.72 

 165 -  249: (051001140003) - (051001140055)    266.10   4.07   2.75 

 165 -  163: (051001140003) - (051001140001)    263.63   5.86   2.75 

 170 -  169: (051001140010) - (051001140009)     24.20   2.61   2.32 

 100 -   98: (051001140043) - (051001140045)     59.31   2.90   2.54 

 115 -  113: (051001140033) - (051001140034)    123.52   3.38   2.67 

 379 -  335: (051000670409) - (051001010068)    104.61   2.80   2.65 

 338 -  274: (051001140061) - (051000810003)     91.56   3.09   2.63 

 377 -  253: (051000860003) - (051001010029)    153.41   3.28   2.70 

 366 -  361: (051000980035) - (051001140135)    126.70   3.55   2.68 

 365 -  361: (051000980036) - (051001140135)     95.39   3.26   2.63 

 339 -  274: (051001140062) - (051000810003)     87.34   2.75   2.62 

. 

. 

. 

 361 -  358: (051001140135) - (051000980042)     32.38   3.90   2.40 

 362 -  358: (051001140136) - (051000980042)     21.14   3.89   2.28 

 363 -  279: (051000980038) - (051001140197)    227.79   7.66   2.74 

  74 -   80: (038002500475) - (038002500478)    151.00   5.30   2.70 

 273 -  272: (051000810006) - (051001140073)    221.60   7.14   2.74 

 326 -  261: (051000890002) - (051001140142)    118.14   3.82   2.67 

 359 -  279: (051000980041) - (051001140197)    194.40   6.98   2.72 

  74 -   81: (038002500475) - (038002500481)    156.46   3.25   2.70 

 268 -  340: (051000900020) - (051000900030)     34.16   3.70   2.41 

 358 -  318: (051000980042) - (051001140153)    125.96   5.62   2.67 

  42 -   53: (031000490090) - (031000490081)    251.50   5.31   2.75 

 277 -  278: (051001140199) - (051001140198)     43.05   4.30   2.47 

  41 -   53: (031000490093) - (031000490081)    235.69   5.81   2.74 

 346 -  291: (051001140070) - (051001140207)    225.31   3.11   2.74 

 343 -  355: (051000900004) - (051000900002)     19.64   2.71   2.26 

 

  odstranění zbytkových odchylek Jungovou dotransformací 

    tranformovaná data: 

    rastry (přerastrování) 

 

dne:    26. 3.2010   8:40:36 

                                          Vyhotovil:  zobanikovap 
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                                                                                                                             Příloha č. 30 
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                                                                                                                             Příloha č. 31 
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                                                                                                                             Příloha č. 32 
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                                                                                                                             Příloha č. 33 
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                                                                                                                             Příloha č. 34  
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                                                                                                                             Příloha č. 35 

 

 

 

 


