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Abstrakt 
Práce seznamuje s historií a vývojem katastrální evidence v českých zemích. Zmiňuje se 

o berních rulách, popisuje vznik stabilního katastru a přechod ke katastru pozemkovému 

a nešťastný vývoj jednotné evidence půdy a evidence nemovitostí v období socializmu. 

Práce se zaměřuje se na způsoby tvorby katastrálního operátu a jeho vedení. Zabývá 

současným stavem operátu katastru nemovitostí, procesem jeho digitalizace a tvorbou 

digitální katastrální mapy (DKM) a možností a využití dálkového přístupu k datům 

katastru nemovitostí. Nakonec je předveden způsob transformace starých map 

povinných císařských otisků v systému stabilního katastru (S-SK) do systému Jednotné 

Trigonometrické Sítě Katastrální (S-JTSK), který lze v principu použít pro transformaci 

na jakákoli díla v S-SK do S-JTSK a jejich následné zpřístupnění na mapovém serveru. 

Klíčová slova: vývoj katastrální evidence, katastr nemovitostí, katastrální mapa, 

povinné císařské otisky, digitalizace, transformace 

Abstract 
The task gives informations about history and evolution of cadastral register in czech 

countries. It mentions about „berní rula“, „stabilní katastr“, „pozemkový katastr“ and 

„evidence nemovitostí“. The task is in techniques of cadastral operat building and its 

leading. The task gives information about present condition of cadastral operat, process 

of its digitalization and creation of digital cadastral map and using of distance access to 

dates of „katastr nemovitostí“. At the end it is shown the way of transformation of old 

maps in S-SK and S-JTSK, which can be used in transformation for any maps from S-

SK into S-JTSK and access on mapserver. 

Keywords: development cadastral register, „katastr nemovitostí“, cadastral map, 

Imperial Obligatory Imprints, digitalization, transformation 
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Informační systémy přístupu katastrální evidence 

Úvod 

České země mají ve vedení katastru dlouho tradici. Původní účel, pro který byla katastrální 

evidence zřízena, tj. vybírání daní, již hraje zanedbatelnou roli. V současnosti se klade důraz na 

evidenci vlastnických práv a jiných věcných práv k nemovitostem. Obě tyto etapy vývoje mají 

jedno společné. Jak v dobách minulých tak v současnosti a bude tomu i v budoucnosti je velmi 

důležité co nejpřesnější geometrické a polohové určení nemovitostí čili kvalitně zpracovaná 

katastrální mapa. Mapy stabilního katastru byly na svoji dobu poměrně kvalitní, ale současná 

doba klade daleko větší nároky na kvalitu takto významného technického díla. Je zapotřebí 

využít všech dostupných nejmodernějších technologií a stávající dílo neustále posouvat 

kvalitativně vpřed. Současný katastr byl neblaze ovlivněn politickou orientací v druhé polovině 

20. století a má proto velmi mnoho nedostatků. 

S přechodem na tržní ekonomiku se začalo s obnovou a využitím výpočetní techniky. Současný 

stav vyžaduje zřízení souvislé digitální mapy na celém území státu. Tento požadavek vyvolal 

mnoho diskuzí, jak dosáhnout požadovaného cíle. Státní správa rozhodla obnovit katastrální 

mapy přepracováním. Toto řešení se zdálo časově i finančně výhodnější na úkor vyšší přesnosti, 

které by se dosáhlo novým mapováním. 

Důležitým krokem bylo zprovoznění informačního systému katastru nemovitostí a v jeho rámci 

aplikace dálkový přístup do katastru nemovitostí. Tím se urychlilo poskytování dat z katastru a 

zjednodušil se tím přístup k nim. 

V posledních letech se začíná doznávat informační potenciál starých map v různých oblastí 

lidské činnost. Nejde jen o vědeckou činnost. Staré mapy, dříve považovány jak za dílo 

technické tak i umělecké, měly svého čtenáře zaujmout a donutit ho použít svůj obsah svoji 

jedinečnou, oku příjemnou, grafickou podobou. Proto se mapy či jejich části používají jako 

dekorace za účelem člověka zaujmout. O staré mapy se začíná zajímat i široká veřejnost. Kdo 

by se nechtěl podívat, jak vypadala jeho rodná obec před více než 150ti lety? A pokud by si lidé 

mohli tento konkrétní stav porovnat s mapou současnou, jistě by to jejich zájem ještě zvýšil. 

K tomu, aby to bylo možné, je třeba „papírové“ mapy převést do digitální podoby a pro snadné 

zobrazení a přístup k nim je umístit do souřadnic a vizualizovat. 

Za cíl práce jsem si stanovil popsat vývoj katastrální evidence, jež je nezbytný ke správnému 

pochopení aktuálního stavu, probíhající a plánované obnovy katastru nemovitostí. Dále jsem se 

zaměřil na způsob tvorby digitální katastrální mapy přepracováním a popis dálkového přístupu. 

Cílem praktické části práce je nalezení co možná nejpřesnější georeference a zpřístupnění 

georeferencovaných map na mapovém serveru katedry. 
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Informační systémy přístupu katastrální evidence 

1. Vývoj katastru 

1.1. Berní rula 

Již za Přemyslovců se vybírala daň z odhadnutých výměr pozemků. Na jejich základě byla 

ukládána výše berní povinnosti. Docházelo k zatajování majetku a lidé podávali námitky na 

nespravedlivé rozvržení daně. Již během 16. století vlivem nevyhovující situace zaznívaly 

návrhy zaměřit celé Čechy a zhodnotit výnosnost. Tyto návrhy však narazily na tvrdý odpor 

šlechty, která byla daně zproštěna a bránila se evidence majetku. 

I. berní rula 

První berní rula neboli První rustikální katastr z roku 1654 byla výsledkem „jenerální visitace“ 

čili očitého shlédnutí celé země visitačními komisemi. Ty zjišťovaly jméno a příjmení 

hospodáře, rozlohu ozimu a jaře, počet kusů dobytka, bonitu půdy, kterou rozlišovaly na dobrá, 

prostřední, špatná, a vedlejší zdroje obživy. Dělily obyvatelstvo na měšťany, sedláky, 

chalupníky, zahradníky. Zajímalo je také, kolik poddaných připadá na panství a rozloha 

nesvobodné, tudíž dani podléhající, půdy. 

II. berní rula 

Druhá berní rula z roku 1684 byla vylepšena dvěma reformami Kinského z let 1683 a 1684 

spravedlivějším rozvržením daně. Roku 1704 král přislíbil vyměření Čech, ale tento krok 

nedokázal prosadit. Druhá berní rula platila až do roku 1747. 

III. berní rula (I. tereziánský katastr) 

Stále nevyhovující berní systém vedl k tomu, že roku 1711 byla zvolena jedenáctičlenná 

rektifikační komise, která měla zřídit nápravu. Původně chtěla zdanit i půdu dominikální. 

Šlechta se proti tomuto návrhu tvrdě ohradila a nakonec byl dominikál jen zevidován, ale 

nezdaněn. Očitá visitace trvala poměrně dlouho, od roku 1715 až do roku 1729. Evidovaly se 

kromě zemědělské půdy i živnosti, obchod a domovní majetek. Tereziánský katastr nabyl 

platnosti až roku 1748. 

IV. berní rula (II. tereziánský katastr) 

Všeobecná nespokojenost s ohodnocením výnosu a kvality polností vedla k „jenerální 

revisitaci“ celé země. Tento katastr však nakonec vycházel z výměr prvního tereziánského 

katastru a zachoval i jména držitelů v něm zapsaných, i když již nežili. Částečným úspěchem 

bylo Exaequatorium dominicale, soupis a zdanění panské půdy, i když v nižší míře než půdy 

rustikální. 
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Informační systémy přístupu katastrální evidence 

Josefský katastr 

Daná situace, kdy výměry pozemků byly pouze odhadovány, již absolutně nevyhovovala. Bylo 

nutné přejít k přesnému zaměření rustikálního a dominikálního katastru. Josef II. se rozhodl 

rovnoměrně zdanit veškerou půdu bez ohledu na vlastníka. Pro zrychlení prací zaměřovali 

inženýři pouze velké pozemky šlechty a pozemky nepravidelných tvarů, malé si vyměřovali 

sedláci sami pod dohledem vrchnosti nebo po instrukci inženýra. Domy se jen sepsaly a dostaly 

domovní čísla, cesty a vodní toky a plochy se taktéž nezaměřovaly. Práce trvaly 4 roky a katastr 

vstoupil v platnost roku 1789. 

Tereziánsko – Josefský katastr 

Josefův nástupce, Leopold II., pod tlakem šlechty zrušil Josefský katastr a zavedl znovu 

Tereziánský. Brzy se projevily velké nedostatky tohoto katastru a tak byl roku 1792 zaveden 

katastr se základem výměr Josefského katastru, ale šlechtě byly ponechány výhody exaequatoria 

dominicale. 

Nevýhodou josefského katastrálního mapování byla různá přesnost a nejednotnost polních 

náčrtů při měření z malého do velkého a nebylo možné sestavit mapu většího celku natož celého 

území. Nerovnoměrně rozvržená daň nevyhovovala ani poplatníkům ani státním potřebám. 

1.2. Stabilní katastr 

Přípravné práce 

Císař František I. dne 21. 8. 1810 ustanovil dvorskou komisi s úkolem vypracovat „účelný 

systém pro zlepšení daně ve všech německých dědičných zemích“. Komise si byla vědoma 

závažnosti díla a nechtěla nic uspěchat. Každý krok pečlivě zvažovala a zkoušela v terénu, 

přebírala zkušenosti z mapování rakouských katastrů i katastrů v cizině. Jako vzor ji sloužily 

dva přístupy: francouzský, použitý v Lombardsku, Benátsku a Illirii, a bavorský. Při 

francouzském katastrálním vyměřování se zaměřovala každá obec zvlášť. To sice stačilo pro 

určení daně, ale při sestavení mapy většího celku na sebe jednotlivé části správně nenavazovaly. 

Proto se komise rozhodla použít bavorský způsob. Jeho základem bylo vytvoření 

trigonometrické sítě na celém území a pokračovat v měření z velkého do malého. Dalším 

důležitým krokem bylo stanovení měřítka. Tvůrci katastru vycházeli ze soustavy 

dolnorakouských měr. Mapy měly být také dostatečně podrobné a používající míry snadno 

převeditelné na míry používající se v terénu. Jeden čtvereční palec na mapě odpovídal jednomu 

jitru ve skutečnosti. Jitro je čtverec o straně 40 sáhů, jeden sáh má 72 palců. 40 × 72 = 2880, 

tudíž jeden palec na mapě je 2880 palců ve skutečnosti. Pouze pro rozsáhlé lesy a pastviny a pro 

horská území mohlo být použito poloviční měřítko 1:5760. V českých zemích nebylo použito. 
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Informační systémy přístupu katastrální evidence 

Tento návrh byl předložen císaři a ten patentem z 23. prosince 1817 dal základ stabilnímu 

katastru. 

Zobrazovací soustava 

Podle bavorského vzoru bylo vybráno Cassini-Soldnerovo transverzální válcové zobrazení 

(Cassiniho zobrazení upravené Soldnerem pro území bývalé monarchie). Jako referenční plocha 

byl použit Zachův elipsoid (a = 6376045 m, zploštění i = 1/310), „ale není prokazatelný způsob 

přechodu na referenční kulovou plochu.“ (ČADA, 2003, str. 21). Základem zobrazení je 

libovolně vybraný poledník a některá rovnoběžka přibližně uprostřed zobrazovaného území. 

K těmto geografickým čarám jsou vedeny rovnoběžky bez ohledu na světové strany. Poledník je 

v této souřadnicové soustavě jenom jeden. Ostatní čáry s ním rovnoběžné se od pravých 

poledníků liší. Všechny rovnoběžky jsou stejně dlouhé. 

V počátku souřadnicové sítě je zkreslení nulové. Směrem od počátku roste a při hranicích 

monarchie by dosahovalo velkých hodnot. Proto bylo celé území rozděleno na 9 

souřadnicových soustav (obr. 1) tak, aby byla daná země v jedné soustavě: 

1. Čechy, Horní Rakousy, Solnohradsko, 

2. Morava, Slezsko, Dolní Rakousy, 

Dalmácie, 

3. Tyrolsko, Vorarlbersko, 

4. Korutansko, Kraňsko, Přímoří, 

5. Štýrsko, 

6. Halič, 

7. Bukovina, 

k nim později přibyly: 

8. Chorvatsko 

9. Uhersko. 

Čechy mají počátek v bodě Gusterberg. 

To je kopec v Horních Rakousích 

s polohou 31°48’15,05‘‘ východně od 

Ferra (v době vzniku stabilního katastru se za nultý poledník neužíval greenwichský, ale 

poledník procházející ostrovem Ferro na Kanárských ostrovech) a 48°02’18,47‘‘ s. š. Při 

následné vojenské triangulaci (1862-1898) byl zjištěn na trigonometrickém bodě Gusterberg 

chybný astronomický azimut trigonometrické strany, tím stočení osy X vůči směru poledníku 

západním směrem o 4’ 22,3”, a následně i chybná orientace celého souřadnicového systému. 

Počátek svatoštěpánské soustavy pro Moravu a Slezsko je věž chrámu sv. Štěpána ve Vídni. 

Poloha je 34°02’27,32’’ východně od Ferra a 48°12’31,54’’ s. š. (podle Čady, 2001). 

Obr. 1: Rozdělení monarchie na souřadnicové 
systémy (převzato od: CAFOUREK, 1967) 
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Informační systémy přístupu katastrální evidence 

Klad listů 

Území bylo rozděleno na čtvereční míle (fundamentální listy, triangulační listy). Sloupce byly 

číslovány římskými číslicemi a rozdělovaly se na západní (západně od základního poledníku, 

značily se ZS) a východní (východně od základního poledníku, VS). Každý směr měl svoji 

číselnou řadu. Čechy zabíraly XX sloupců na západ a XXVI sloupců na východ, Morava a 

Slezsko XII sloupců na západ a XXVI sloupců na východ. Řádky byly číslovány arabskými 

číslicemi a číslovalo se od severu k jihu jednou číselnou řadou. Čechy mají od severu na jih 38 

řádků a Morava a Slezsko 27 (obr. 2). Každý fundamentální list se dělil na 20 částí tak, že od 

východu k západu byly 4 části označené písmeny a, b, c, d a od severu k jihu 5 částí písmeny e, 

f, g, h, i. Tím je zajištěn mapový (sekční) list o měřítku 1:2880. Pro měřítka 1:1440 nebo 1:720 

se tento mapový list dále dělil na 4 nebo 16 dílů označené číslicemi 1-4 nebo 1-8 přičemž se 

zapisovaly zlomkem (obr. 3). Příklad zápisu mapového listu o měřítku 1:720: ZS II 2 bf 3/6. 

 Obr. 2: Rozdělení českých zemí na fundamentální listy (převzato od: 
CAFOUREK, 1967) 

 

Obr. 3: Klad listů map stabilního katastru
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Informační systémy přístupu katastrální evidence 

Katastrální triangulace 

V letech 1821 – 1840 bylo území bývalé rakouské monarchie pokryto souvislou 

trigonometrickou sítí I. řádu, která byla dále podle postupu mapovacích prací zhušťována 

trigonometrickými sítěmi II. a III. řádu. Triangulační body byly voleny tak, aby na jednu 

čtvereční míli byly tři a aby byly dobře viditelné, převážně vrcholy hor a kopců a kostelní věže. 

Pro výpočet vzdálenosti mezi body bylo nutné znát alespoň jednu základnu trojúhelníka. 

Měřeny byly čtyři základny (CAFOUREK, 1967): 

1. u Vídeňského Nového Města v Dolních Rakousích (6410,903 sáhů = 12158,175 m), 

2. u Welsu v Horních Rakousích (7903,812 sáhů = 14989,453 m), 

3. u Radovce v Bukovině (5199,597 sáhů = 14989,453 m), 

4. u Hallu v Tyrolsku (2990,384 sáhů = 5671,215 m). 

Trigonometrická síť I. řádu (zvaná též velká síť) a byla vyměřována trigonometrická síť II. řádu 

(malá síť) byly vyměřovány Reichenbachovým repetičním teodolitem a jsou společné pro 

katastrální i vojenské mapování. Vodorovné úhly v síti I. řádu byly zaměřovány až dvanáctkrát, 

svislé třikrát, vždy v normální a převrácené poloze dalekohledu (ČADA, 2003). 

Trigonometrická síť III. řádu, taktéž vyměřována teodolitem, byla použita pouze pro katastrální 

účely. 

Při tvorbě grafické sítě IV. řádu došlo ke dvěma podstatným změnám. Práci již nevykonávali 

trigonometři, jak tomu bylo v předchozích etapách, ale grafičtí triangulátoři. Ti zaměřovali 

vizírem měřičského stolu na trigonometrické body a zakreslovali na papír bez jakýchkoli 

výpočtů. Tento způsob se udržel až do roku 1858, později byla i síť IV. řádu určována početně. 

Podrobné vyměřování 

Podle patentu z 23. prosince sloužila jako předmět vyměřování katastrální obec. Za ty se 

pokládaly jednotky fungující jako berní obce. Před počátkem vyměřování bylo nejprve nutné 

zjistit její velikost a tvar, zaměřit hranice a vyřešit nastalé spory o pozemky. Podrobné 

vyměřování v českých zemích začalo roku 1824 a skončilo roku 1843 s přestávkou mezi roky 

1830 – 1833. 

Zaměřovány byly parcely pozemkové a stavební. Stavební parcely byly ty, na nichž stála 

stavení, ať zděná či roubená. Dvůr uzavřený několika staveními s nimi tvořil jednu stavební 

parcelu. Malé budovy (zahradní domky, salaše apod.) se sice zaměřovaly, ale samostatnou 

parcelu netvořily. Ostatní parcely byly určené jako pozemkové. 

Pro zaměření parcel byla grafická síť velmi řídká a tak geometr zaměřil geometrickou síť 

místního významu pro tu danou obec. Byla tvořena přibližně 5 body v závislosti na členitosti a 
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přehlednosti terénu. Parcely byly zaměřovány s maximální přípustnou odchylkou 1/200 nebo 

1/100 pro neobdělávané parcely. 

Kancelářské práce 

Po ukončení měření s terénu se v zimě vypočetly výměry parcel a originální mapa se kolorovala 

a popsala. Všechny výpočty po geometrovi kontroloval inspektor. Z popisu jsou nejdůležitější 

parcelní čísla. Pozemkové parcely byly značeny červenou a stavební parcely černou barvou, 

každá svoji vlastní číselnou řadou. Pro větší přehlednost se do příslušných parcel zakreslovaly 

smluvené značky (listnaté a jehličnaté lesy, sady, zahrady, vinice i kostely, hřbitovy, mlýny, 

myslivny apod.). Pro kolorování se používalo těchto barev (CAFOUREK, 1967): 

hnědá – pole, chmelnice, pískovny, hliniště a polní cesty, 

zelená – sytá barva označovala zahrady, méně sytá louky a neméně sytá pastviny, 

růžová – vinice, 

šedá – lesy a anglické parky, 

modrá – vodní plochy, 

červená – světlá - zděné budovy, zděné mosty a silnice, tmavá - významné zděné budovy, 

žlutá – dřevěné budovy a pěšiny, 

bílá – původní barva papíru se ponechávala na ulicích, náměstích, pustinách a holých skalách. 

Povinné císařské otisky 

Povinné císařské otisky jsou polohopisnou kopií originálních map stabilního katastru. Rozdíly 

můžeme nalézt jen v ostatních prvcích mapy. Nejnápadnější rozdíl je v kladu listů, kdy byl pro 

každou obec volen individuálně tak, aby byla spotřeba papíru minimální. Nebyla také dodržena 

zásada, že sekční list musí být pokreslen naležato, v důsledku šetření papíru jsou některé listy 

pokreslené nastojato. Proto je nelze podle rámových údajů zařadit ani do řádků ani do sloupců. 

Ostatní rozdíly nejsou nijak významné. 

Reambulace 

Mapy stabilního katastru velmi rychle stárly a neodpovídaly skutečnosti. Zákonem z 24. května 

1869 byla nařízena reambulance katastru. Toto opatření směřovalo ke zjištění a zakreslení všech 

změn od původního vyměřování. Reambulance byla skončena roku 1881 a bylo stanoveno, že 

každých 15 let musí být provedena revise katastru. To je velmi dlouhé časové období a již roku 

1883 byl schválen zákon o udržování katastru v souladu se skutečným stavem. Od 1. ledna 1898 

byla do katastrálních operátů zavedena metrické míra. 
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1.3. Pozemkový katastr 

Vznik PK 

Během I. světové války bylo vedení stabilního katastru zanedbáno. Nedostatek zdrojů, jak 

finančních tak lidských, rychlou nápravu znemožnilo. Vznik ČSR navíc situaci zkomplikoval, 

neboť zákon z roku 1883 platil pouze v Čechách, na Slovensku a Podkarpatské Rusi 

(Zakarpatské Ukrajině) platily zákony uherské, ve Slezsku pruské. Tento stav byl znepokojující 

a bylo třeba provést změny, které by odstranily rozdíly v jednotlivých částech země. 

Dne 16.12.1927 byl vydán zákon č. 177/1927 S. z. n., o pozemkovém katastru a jeho vedení 

(Katastrální zákon). Převzal veškeré operáty stabilního katastru, jež je možno dále doplňovat a 

upravovat. Katastr, oficiálně přejmenovaný na pozemkový, již prvotně nesloužil ke stanovení 

daně, ale evidoval nemovitosti a byl nepostradatelný při právních jednáních o nich. Zákon dále 

ukládal zřídit PK všude tam, kde nebyl, obnovit a reambulovat tak, aby byl schopen vedení a 

udržovat ho ve stavu odpovídající skutečnosti. Byla zavedena jednotná zobrazovací soustava 

platná pro veškeré mapovací a měřičské práce. Jí se stal Systém Jednotná Trigonometrická Síť 

Katastrální (S-JTSK) navržen ing. Josefem Křovákem. 

Systém - Jednotná trigonometrická síť katastrální 

Křovákovo zobrazení, jako základ S-JTSK, je dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné 

poloze využívající Besselův elipsoid. Odvození zobrazení zahrnuje čtyři kroky. První krok 

zobrazuje Besselův elipsoid (a = 6377397,155 m, b = 6356078,963 m, zploštění 1/299,152815) 

na Gaussovu kouli (R = 6380703,6105 m) pomocí Gaussova konformního zobrazení. V druhém 

kroku se převádí zeměpisné souřadnice na kartografické. Obecná poloha kužele vychází z tvaru 

a polohy ČSR. Křovák našel za pomoci kružítka na globu nejužší pás svíraný kartografickými 

rovnoběžkami, do kterého lze celé území sevřít (obr. 4). Základní rovnoběžku zvolil o šířce Š0 = 

78° 30’, kartografický pól umístil do místa o souřadnicích na referenční kouli: 

UK = 59° 42’ 42,6969’’, 

VK = 42° 31’ 31,41725’’. 

Obr.4: Umístění území ČSR v Křovákově zobrazení,  

 14



Informační systémy přístupu katastrální evidence 

Ve třetím kroku se Gaussova koule konformně zobrazí na plášť kužele. Pro zmenšení zkreslení 

na okrajích pásu zmenšil Křovák poloměr koule na hodnotu 0,9999*R. Po této úpravě kleslo 

zkreslení zhruba na polovinu (od -10 cm do +14 cm na 1 km). Čtvrtý krok zahrnuje převod do 

pravoúhlých rovinných souřadnic. Osy jsou umístěny tak, že celé území ČSR leží v I. 

kvadrantu, tudíž jsou všechny souřadnice kladné. Pro libovolný bod platí X>Y. 

Pro tvorbu trigonometrické sítě I. řádu byla použita vojenská triangulace  

(1862–1898). S touto sítí měla S-JTSK společných 107 z celkového počtu 268 bodů. Samotné 

vyrovnání prováděl J. Křovák asi rok bez využití výpočetní techniky a bylo skončeno v roce 

1927. Pro určení polohy, orientace a velikosti sítě nebyl zvolen žádný základní bod, nebylo 

provedeno astronomické měření ani měření nových základen. Síť byla odvozena právě od 

vojenské triangulace. Od roku 1928 byla síť postupně zhušťována až do V. řádu. 

Měla několik nedostatků. Nebyla napojena na sítě sousedních států, byla zatížena tížnicovou 

odchylkou, které ovšem v té době ještě nebyly známy a nebyly měřeny azimuty ani základny, 

proto došlo ke smrštění a roztažení sítě. 

Katastrální operáty 

Operát měřičský obsahoval katastrální mapy původní nebo otisky a příruční (indikační) 

katastrální mapy, dříve též nazývané indikační skizzou. Písemný operát byl tvořen rejstříkem 

parcel, parcelním protokolem, pozemnostními archy, seznamem pozemnostních archů, 

rejstříkem držitelů, seznamem parifikační půdy a záznamem změn. Sbírka listin pak obsahovala 

výpisy z triangulačních údajů, popisy hranic katastrálních území, zápisníky měřených směrů 

(úhlů) a délek, polní náčrty a geometrické (polohopisné) plány, místopisy měřických bodů, 

výpočetní protokoly, vyhlášky o katastrálním řízení, ohlašovací listy, soudní usnesení, seznamy 

nesrovnalostí, výkazy a záznamy změn, reklamační a odvolací listiny a vyřazené části 

pozemkového katastru. Úhrnné výkazy obsahovaly přehledy pozemnostních archů, výkazy 

úhrnných katastrálních hodnot, úhrnná sestavení jakostních tříd a úhrnné výkazy o rozptýlenosti 

půdy a o velikostních skupinách držitelů půdy. 

Ze zákona byly měřičské a písemné operáty pozemkového katastru veřejné. Bývaly 

zapůjčovány úřadům a soudům, za úplatu mohl kdokoli požádat o výpis nebo nahlédnutí do 

katastru. Popis tvorby nové katastrální mapy upravovala Instrukce A vydaná roku 1932 a 

Instrukce B z roku 1933 upravovala vedení katastru. 
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Měřítko katastrálních map 

Mapy se vyhotovovaly zpravidla v měřítku 1:2 000, výjimečně v 1:1000 nebo 1:4 000. Dále 

byly v platnosti mapy stabilního katastru v sáhovém měřítku 1:2880. Území bylo rozděleno na 

čtverce o straně 50 km a velikostí mapového rámu 50x50 cm, tzv. základní triangulační listy. Ty 

jsou dále děleny na 25 čtverců o straně 10 km a velikostí mapového rámu taktéž 50x50 cm, tzv. 

triangulační listy. Ty se dělily na 8x10 obdélníků o stranách 1250x1000 m. Tyto mapové listy 

jsou v měřítku 1:2000 o rozměrech 62,5x50 cm (obr. 5). 

Obr. 5: Odvození měřítka map PK

Situace po roce 1945 

Pozemkový katastr byl spolehlivě veden jen do roku 1938. Po skončení II. světové války a 

nástupu KSČ dochází k mimořádně velkým změnám ve vlastnictví. Znárodnění majetku 

znamenalo zásah do nesouladu pozemkových knih se skutečností. Zřídit nápravu nebylo vůbec 

možné a ani ve státním zájmu. Státní správu nezajímalo, kdo pozemky vlastní, nýbrž užívá. Tím 

ztrácela neudržovaná pozemková kniha i katastr význam a po roce 1956, kdy byla zavedena 

jednotná evidence půdy (JEP), se přestaly vést. PK byl zrušen až roku 1971 zákonem č. 46/1971 

Sb., o geodézii a kartografii. 

1.4. Jednotná evidence půdy (JEP) 

Usnesením vlády č. 192 ze dne 25.1.1956 se zakládá jednotná evidence půdy (JEP). Ta 

evidovala přednostně užívací vztahy k pozemkům. Jeho operát nesloužil k prokazování 

majetko-právních vztahů k nemovitostem. 

Operáty 

Struktura operátu vycházela z operátu pozemkového katastru. Skládala se z měřičského operátu 

(pozemková mapa, evidenční mapa, pracovní mapa), písemného operátu (soupis parcel, 

evidenční listy, seznam uživatelů), sbírky listin a úhrnných výkazů. 
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Založení a údržba 

Založení a údržba JEP se provádělo dvěma způsoby, přesnou metodou a zjednodušeným 

způsobem. Přesná metoda vycházela především z požadavku účelného a úsporného měření. 

Nebyla prováděna nadbytečná měření a vypouštěly se kontroly správnosti. To vedlo ke snížení 

kvality vznikajícího díla. Podkladem pro zpracování pozemkové mapy JEP byla katastrální 

mapa PK doplněná změnami. Při vedení JEP nebyly dodržovány předchozí měřičské předpisy, 

především Instrukce B a byly povoleny odchylky nepřesahující trojnásobek odchylky 

uvedených v Instrukci B. Výměry změněných parcel se buď převzaly z platných katastrálních 

operátů nebo se zjistily početně. Při výpočtu byla taktéž práce značně zjednodušena. Při 

zakládání JEP zjednodušeným způsobem byly všechny polní i kancelářské práce omezeny na 

minimum. Polní práce se prováděly pouze v případě řešení sporů. Podkladem pro měřičský a 

písemný operát byly prakticky všechny dostupné a platné operáty předchozích evidencí. 

Vážným nedostatkem JEP bylo zanedbání vlastnických práv, nemožnost rozlišit typ hranic, 

chybějící vazba na pozemkové knihy a celkové snížení kvality přesnosti pozemkových map. 

1.5. Evidence nemovitostí (EN) 

Přechod na EN 

Evidence nemovitostí převzala v plném rozsahu měřičský operát JEP se všemi jeho nedostatky. 

Ovšem ne všechny mapy EN mají původ v JEP. Od roku 1961 probíhalo Technicko-

hospodářské mapování (THM), jehož výsledky byly použity i pro potřebu JEP a následně EN. 

EN vzniká na základě zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí. Oproti JEP se stávají 

předmětem evidence nejen užívací, ale i vlastnické vztahy. EN se snažila doplnit chybějící údaje 

o vlastnictví zanedbávanou evidencí. Bylo prováděno od roku 1967 až do roku 1988. Z důvodu 

nekvalitně zpracovávaných map JEP bylo třeba vytvořit mapy nové. Mělo se využít map PK a 

jen kresba, kterou mapy PK neobsahovaly se použila z nedokonalých map JEP. 

Operát 

Měřičský operát tvořila mapa pozemková, pracovní a evidenční v měřítku 1:5 000. Písemný 

operát se skládal ze standardních sestav, účelových sestav, listů vlastnictví, výkaz změn. 

Standardní sestavy obsahovaly seznam uživatelů a vlastníků, rejstřík uživatelů a vlastníků, 

soupis parcel, evidenční listy, seznam domů s číslem popisným, staveb s číslem evidenčním a 

přehled úhrnných údajů evidenčních listů. Další součásti operátu byly sumarizace a sbírka listin. 
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1.6.  Katastr nemovitostí (KN) 

K 1. 1. 1993 vstoupil v platnost zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných 

věcných práv k nemovitostem a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí. „Přináší s sebou 

osvědčené principy pozemkového katastru a především obnovuje zásady vedení katastru, a to 

zásadu priority (pořadí zápisů se řídí dobou předložení návrhu na zápis do katastru nemovitostí), 

zásadu dispoziční (řízení o povolení vkladu se zahajuje výhradně na návrh účastníka smlouvy), 

zásadu konstitutivní (práva k nemovitostem vznikají, mění se nebo zanikají dnem vkladu nebo 

výmazu práva na základě rozhodnutí katastrálního úřadu-pracoviště), zásadu legality (zápisy lze 

provést až po přezkoumání úplnosti a náležitostí předkládaných listin), zásadu formální 

publicity (veřejnost katastru nemovitostí), zásadu veřejné víry (důvěra ve správnost zápisů po 

1.1.1993).“ (KUBA, OLIVOVÁ, 2005) 

Katastr vzniklý prostým přejmenováním evidence nemovitostí po ni přebral veškeré operáty i se 

všemi nedostatky a chybami. Rozsáhlé privatizace a restituce vyžadovaly rychlou nápravu. 

Každý požadoval dokumenty prokazující jeho vlastnictví. Na jejich vyhledávání bylo zapotřebí 

mnoho času a kvalifikovaných sil. Ukázalo se nezbytné zapojit do vedení katastru výpočetní 

techniku a provést digitalizaci operátu. 

Dalším krokem bylo zavedení zjednodušené evidence parcel. To jsou parcely, původem 

pozemkového katastru, grafických přídělů nebo parcely pozemkového katastru jiného 

katastrálního území, sloučené do větších celků bez znatelných hranic v terénu, které nebyly 

v operátech KN vedeny. Tyto parcely mají své vlastníky. Informace o těchto vlastnících i o 

daných parcelách šlo dohledat pouze v operátech předchozích evidencí. 

V roce 1997 se začalo s vývojem nového informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). 

Ten byl uveden do provozu v roce 2001 a od té doby se velká část operátu vede v elektronické 

podobě. V současnosti není pro získání základních informací o nemovitostech návštěva 

katastrálního pracoviště většinou nutná. Požadované informace se dají zjistit pomocí služeb 

Nahlížení do KN a Dálkový přístup do KN. Pomocí Dálkového přístupu je možné získat i 

ověřenou kopii výpisu z KN. Blíže se těmito službami zabývám v kapitole Informační systém 

katastru nemovitostí. 

Zákon stanovuje veřejnost KN. Každý má právo do KN nahlížet a pořizovat si pro svoji potřebu 

opisy, výpisy, náčrty. Má též právo získat ústní informace. Za úplatu může získat ověřené kopie 

a výpisy SGI a SPI. 

Předmět evidence 

Evidují se pozemky v podobě parcel. Ty se dělí podle druhu na: orná půda, chmelnice, vinice, 

zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty (to jsou zemědělské pozemky), lesní pozemky, 
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vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy (nezemědělské pozemky). Dále jsou 

v zájmu evidence budovy, byty a nebytové prostory (neboli jednotky), rozestavěné budovy nebo 

jednotky (pokud o to oprávněná osoba zažádá). Od roku 1999 jsou většině pozemkových parcel 

přiděleny údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ), které jsou důležité při 

oceňování pozemku. 

Katastrální operát 

Katastrální operát tvoří Soubor geodetických informací (SGI), Soubor popisných informací 

(SPI), Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů z katastru, Dokumentace výsledků šetření a 

měření pro vedení a obnovu geodetických informací, Sbírka listin. 

SGI tvoří katastrální mapa. Obsahuje body bodového pole, polohopis a popis. Vyskytuje se 

třech formátech. Digitální katastrální mapa (DKM) je geometricky i polohově určena v S-JTSK, 

tvoří (bude tvořit) souvislé zobrazení celého území ČR. Katastrální mapa digitalizovaná (KM-

D) vznikla přepracováním grafické mapy v sáhovém měřítku. Je to ostrovní mapa k. ú., 

katastrální hranice nebyly s okolními k. ú. vyrovnány. Geometrické a polohové určení si 

zachovala z původní grafické mapy. Grafická katastrální mapa je vedena v analogové formě na 

plastových foliích. Zobrazovací soustavu má ponechanou z doby svého vzniku. Bodové pole 

tvoří všechny trvale stabilizované i trvale signalizované body polohového a výškového 

bodového pole včetně přidružených bodů u trigonometrických a zhušťovacích bodů. Předmětem 

polohopisu jsou různé druhy hranic a geometrické a polohové určení prvků polohopisu. Popis 

katastrální mapy tvoří rámové a mimorámové údaje. 

SPI je vedeno v digitální podobě a obsahuje údaje o katastrálním území, údaje o parcele, údaje o 

vlastnících nemovitostí či jiných oprávněných a podrobnější údaje katastru (např. další práva 

k nemovitostem, omezení práv, údaje BPEJ). 

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru každoročně vydává ČÚZK ve Statistické 

ročence půdního fondu stavem k 31. prosinci. 

Dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací 

obsahuje výsledky obnovy operátu novým mapováním, přepracováním i jeho prvotní tvorbu. 

Sbírka listin obsahuje protokoly o vkladech a záznamech, výkazy změn, smlouvy, rozhodnutí a 

jiné listiny, spisy, záznamy pro další řízení a protokoly o výsledku revize katastru. Její vedení 

podléhá přesnému režimu. Značnou část sbírky listin tvoří archiválie. 
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2. Digitální zpracování dat 

Vést data v digitální podobě s sebou přináší mnoho výhod. Výpočetní technika umožňuje velmi 

rychlé vyhledání požadovaných informací, které by se na „papíře“ hledaly desítky minut až 

několik hodin. Také se stávalo, že požadovaná parcela, ač na mapě byla zakreslena, nebyla 

vyhledávajícím nalezena. Významného zrychlení doznal také přenos dat. Transport poštou, 

který trval v řádu dní, nahradilo využití datových sítí, kde přenos trvá několik vteřin, minut či 

hodin v závislosti na objemu dat a rychlosti připojení. Při kopírování dat nedochází k jejich 

deformaci či postupnému znehodnocování, jak tomu bývalo dříve. U digitálních dat lze zaručit 

jejich aktuálnost v každém okamžiku a absolutní soulad SPI (soubor popisných informací) a 

SGI (soubor geodetických informací), což u papírově vedeného operátu není prakticky možné. 

Velkou výhodou digitálních map před analogovými je stále dobrá čitelnost. Analogové mapy 

mívají popis rozmazaný, rozpitý, a tudíž nečitelný. Také se na nich mohou vyskytovat skvrny a 

jiné nečistoty, které se dají zaměnit za skutečné prvky mapy. 

2.1. Digitalizace souboru popisných informací 

V procesu digitalizace se začalo digitalizací SPI v roce 1994. Zjišťovaly a doplňovaly se 

chybějící údaje o fyzických, právnických osobách a doplňovaly se kódy částí obcí. Záznamy již 

v KN vedené se přepsaly. V rámci procesu se zaváděla zjednodušená evidence parcel, kde se 

dohledávaly údaje, které v KN nebyly vedeny. Ukončena byla v roce 1998. 

2.2. Digitalizace souboru geodetických informací 

Digitalizace SGI počala ihned po dokončení SPI. Padlo několik návrhů, jak postupovat. 

Nejpřesnější způsob jak docílit digitálního SPI je provést nové mapování. To ovšem 

z finančního i časového hlediska není možné. Pro se přistoupilo k obnově operátu 

přepracováním stávající podkladů. Pouze tam, kde pro nedostačující kvalitu podkladů není 

možné operát přepracovat, se provádí mapování nové. S digitalizací se začalo v katastrálních 

územích, jejichž mapové podklady měly původ v THM, ZMVM nebo Instrukci A. Tyto mapy 

byly číselně určené v S-JTSK a nebyl větší problém převést je do podoby DKM. Mapové 

podklady zbytku území mají původ v systémech stabilního katastru (S-SK). Z nich se zprvu 

vytvářeli KM-D, ale pro jejich vlastnosti byla jejich tvorba zastavena. Pro úspěšnou digitalizaci 

je nezbytné převést tyto analogové mapy do rastrové mapy v S-JTSK. 

Naskenují se jednotlivé mapové listy katastrálních map v sáhovém měřítku. Každý mapový list 

je zatížen nějakou deformací či srážkou. Pro rekonstrukci mapového listu se volila afinní 

transformace po celých mapových listech, která ovšem nezohledňovala nepravidelné lokální 
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srážky. Ty mohly tvořit až několik procent. Výsledky takovéto rekonstrukce nejsou uspokojivé 

a jednotlivé mapové listy na sebe správně nenavazují. 

Doc. Ing. Václav Čada, CSc. navrhl novou technologii rekonstrukce mapových listů využitím 

geometrické teorie plátování (teorie bikubického Coonsova plátu). Ta spočívá v rozdělení 

mapového listu na čtyřúhelníky (podle palcových značek) vymezující prostor s homogenní 

srážkou, transformace se provádí po těchto částech. Jsou tedy zohledněny rozdílné srážky 

v různých částech listu. Výsledkem je přesněji rekonstruovaný mapový list v S-SK. Spojením 

těchto rastrů vzniká rastr celého k. ú. v S-SK. Zde je nutná vizuální kontrola správné návaznosti 

sousedních listů. Zjištěná chyba může být v polohopisu nebo v nesprávné rekonstrukci 

mapového listu a tu je třeba odstranit opakováním celého procesu. Rozborem zobrazení 

identických bodů katastrální hranice sousedních k. ú. se určí přesnost souvislého zobrazení. 

Pokud je střední souřadnicová chyba mxy ≤ 0,4 sáhu, vyrovnávání katastrální hranice se 

neprovádí a výsledná hranice je shodná se zobrazenou. Pokud 0,4 sáhu < mxy ≤ 0,8 sáhu, 

katastrální hranice je tvořena linií složenou z vyrovnaných identických bodů. V případě 

mxy > 0,8 sáhu je nutné zjistit příčinu chyby a celý proces opakovat. Pokud i po opakování je 

mxy > 0,8 sáhu, provede se vyrovnání a tato skutečnost se uvede. Jestliže nastane případ 

mxy > 1,6 sáhu, provede se šetření v terénu se zaměřením v S-JTSK, k vyrovnání dojde až po 

transformaci do S-JTSK. Pokud se nepodaří průběh katastrální hranice v terénu dohledat, uvede 

se tato skutečnost a i přesto se provede souvislé zobrazení do S-SK. Transformace do S-JTSK 

se provádí globálním transformačním klíčem na identických bodech o souřadnicích určených 

v S-SK i S-JTSK. Pro zpřesnění je vhodné použít nereziduální (vyrovnávací) Jungovu 

transformaci případně TPS (Thin Plate Spline). 

Mapy S-SK v dekadických měřítkách se skenují a eliminace srážky mapových listů probíhá 

pouze tehdy, nedochovaly se měřičské podklady, které by umožňovaly číselné zpracování v S-

JTSK. 

3. Informační systém katastru nemovitostí (ISKN) 

V roce 1997 se začalo s vývojem nového informačního systému, který by technicky zajistil 

uživatelům dostupnost dat z katastru. Na projektu se podílelo několik společností. Systémovým 

integrátorem a dodavatelem aplikačního programového vybavení byla společnost NESS Czech 

(původně APP), hlavními dodavateli technologické infrastruktury společnosti Infinity, Compaq 

(nyní HP), Oracle a Bentley (ČÚZK). ISKN byl uveden do provozu v roce 2001. 
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ISKN zahrnuje všech 107 katastrálních pracovišť a jediné centrum v Praze. Lokální databáze 

katastrálních pracovišť obsahují data týkající se pouze jejich územní působnosti. Pracoviště také 

provádějí veškeré změny v katastru, centrum slouží jako velké úložiště dat. 

Pro komunikaci se využívá privátní datové sítě WAN (z angl. Wide Area Network). Bezpečnost 

je zajištěna šifrováním přenášených dat. Centrum má přímé spojení s každým bodem sítě, 

katastrální úřad se svým podřízeným pracovištěm a centrem. Jednotlivé linky mají kapacitu od 

256 kb/s do 512 kb/s v závislosti na velikosti KP. KÚ jsou připojeny 2 Mb/s nebo 4 Mb/s, 

centrum 34 Mb/s. Kapacita sítě se bude v souvislosti s plánovanou centralizací databáze 

zvyšovat. 

Obr. 6: Schéma externí centrální databáze. Vysvětlení: 1 – vyplnění formuláře; 2 – parametry 
sestavy; 3 – vrácení podepsané sestavy (pouze ve formátu PDF, HTLM toto neumožňuje); 4 – stažení 
sestavy; 5 – vektorová DKM; 6 – naskenovaná rastrová mapa

Centrum se dělí na dvě části, interní a externí. Interní část se provozuje v clusteru serverů HP 

Compaq. V případě poruchy jednoho z nich převezme druhý jeho funkci. Data se zálohují 

dvěma způsoby – klasická lokální záloha a synchronní replika v externí části centra. K interní 

centrální části databáze se přistupuje pomocí APV ISKN nebo SQL dotazy. Externí část centra 

využívá aplikace DP (obr. 6). Je vystavěna na třívrstvé architektuře klient server. Dálkovým 

přístupem je možno vytvořit cca 10 000 sestav za hodinu, v současnosti se vytváří cca 7 000 

sestav za den. 

Replikace dat jsou založeny na technologii replikací Oracle. Každá lokální databáze (LDB) 

replikuje část svých dat do interní centrální databáze (ICDB) v intervalu dvou hodin. Z ICDB 

jsou, taktéž v intervalu dvou hodin, replikována všechna data do externí centrální databáze 

(ECDB). Tyto data využívá dálkový přístup. Do LDB jsou z ICDB replikovány číselníky a 

pomocná data. Jednotlivé LDB mezi sebou komunikují prostřednictví ICDB. 
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ICDB běží na unixovém serveru (verze Oracle 9.2, velikost databáze je cca 600 GB), LBD na 

Windows 2000 server (Oracle 9.2, 5-10 GB v závislosti na velikosti pracoviště). Data jsou 

uložena standardní Oracle cartridge – Spatial Data Option. Grafická data jsou prohlížena, 

ukládána a modifikována pomocí Bentley Microstation, rastrové mapy jsou uloženy po 

jednotlivých mapových listech (ČÚZK). Katastrální data jsou ukládána do tří tabulek. Nejprve 

jsou nakopírována do tabulky budoucnost. Po jejich zplatnění se do té doby aktuální data 

v tabulce současnost přesunou do tabulky minulost a nahradí je zplatněná data (obr. 7). Takto je 

možné získat data k určitému libovolnému datu v minulosti (s ohledem na spuštění provozu 

aplikace). 

Obr. 7: Uložení dat v tabulkách. Vysvětlení: 1 – přesunutí neplatných dat; 2 - zplatnění dat 

Na rok 2009 je plánované dokončení centralizace databáze ISKN. Katastrální pracoviště již 

nebudou pracovat ve svých lokálních databázích, ale v jedné centrální. To zajistí okamžitou 

aktuálnost dat (v současnosti až dvě hodiny stará data v centru) a jednotnost ve vedených 

datech. 

3.1. Nahlížení do katastru nemovitostí 

Na webových stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz je volně přístupná aplikace Nahlížení do 

katastru nemovitostí všem uživatelům internetu zdarma. Umožňuje získat některé údaje o 

právních vztazích k nemovitostem v ČR a informace o stavech řízení založených na 

katastrálních pracovištích. Všechny údaje mají informativní charakter a nelze je použít jako 

ověřený výpis z KN. Stáří takto získaných údajů může být až 24 hodin. 

Aplikace se člení na tři sekce. V sekci řízení musíme při vyhledávání zadat povinné parametry 

katastrální úřad a katastrální pracoviště (KP). Pod odkazy Informace o řízení a Přehled řízení 

zadáme typ a číslo řízení. Výstupem jsou informace o námi zadaném řízení, při použití odkazu 

Přehled řízení odkazy na řízení seřazené podle svého čísla. Pod odkazem Seznam přijatých 

řízení zadáme datum přijetí a výstupem jsou odkazy na řízení přijaté v zadaném dni. 

V sekci Informace z KN jsou tři odkazy. Odkaz Parcela vyžaduje zadat název katastrálního 

území (k. ú.), odkazy Budova a Jednotka název obce, přičemž lze použít vyhledávací řetězec 

obsahující minimálně dva znaky. Všechny následující parametry jsou také povinné. Výstupy 

těchto dotazů obsahují mimo některých informací o nemovitostech také odkazy na budovu 

(Parcela, Jednotka), parcelu (Budova) a jednotky (Budova) a možnost zobrazit objekt v mapě. 
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Pod odkazem Mapa se v závislosti na měřítku výřezu zobrazuje Základní mapa ČR v měřítkách 

1: 50 000 nebo 1: 10 000, při měřítku výřezu menším než 1: 5 000 se zobrazuje mapa 

katastrální. 

ČÚZK poskytuje také WMS (Web Map Services) pro zobrazení katastrálních map v prostředí 

GIS. Služba obsahuje několik vrstev: skenované mapy KN, DKM, KM-D, definiční body parcel 

a budov a přehledky. Je přístupná pod url http://wms.cuzk.cz/wms.asp. 

3.2.  Dálkový přístup 

Webovou aplikací Dálkový přístup do katastru (DP) lze získat údaje z katastru nemovitostí 

prostřednictvím internetu na stránkách https://katastr.cuzk.cz. Sestavy pořízené DP mají stejnou 

váhu jako výpisy pořízené přímo na katastrálním úřadě. Aplikace každé vyhotovené sestavě 

přidělí elektronickou značku, která slouží jako úřední ověření  kopie. Přistupovat k datům může 

každý, kdo má na ČÚZK založen k tomuto účelu účet. Podle druhu uživatele se vydávají tři 

typy účtů: účty pro bezúplatný dálkový přístup, účty pro účely vydávání ověřených výstupů 

z KN, běžné účty. 

Bezúplatní uživatelé používají modifikovanou verzi DP pro výkon své činnosti, jejich výstupy 

se nefakturují. Tyto účty mohou být zřízeny pouze samosprávným orgánům obcí, měst, krajů, 

státní správě apod. Ověřující uživatelé používají redukovanou verzi DP. Je jim umožněno 

vyhotovovat pouze výpisy mající charakter veřejné listiny určené pro ověření. Jsou účtovány 

podle zvláštních předpisů. Tyto účty mohou být zřízeny pouze subjektům mající právo ověření 

(notáři, Česká pošta, obecní úřady, Hospodářská komora). Platící uživatelé mají k dispozici 

plnou verzi DP, výstupy se účtují podle platného ceníku a může být zřízen komukoli. Blíže 

upravuje vyhláška č. 162/2001 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky. 

3.2.1. Výpis z katastru nemovitostí 

Ve formuláři si zvolíme formát výstupní sestavy (pdf nebo html). Formátem pdf máme 

zaručeny rozměry výstupní sestavy na A4, formát html toto nezaručuje. V položce platnost 

k datu si můžeme zvolit výpis k určitému datu (nejzazší datum lze zvolit 4.9.2001, starší data 

nejsou DP k dispozici, implicitně je zadáno aktuální). Tučně zvýrazněné položky jsou povinné, 

v tomto případě katastrální území. Lze ho zadat vyhledávacím řetězcem o minimální délce dvou 

znaků a následně vybrat z nabídky, zadáním čísla dle FSÚ nebo pracovního čísla a následného 

výběru ze seznamu. Dále je povinný alespoň jeden z parametrů OS, LV, seznam parcel, seznam 

budov, seznam jednotek. Seznam OS a seznam LV není dálkovým přístupem přístupný. 

Oprávněný subjekt fyzickou osobu můžeme zadat celým příjmením (nepovinně i jménem), 

rodným číslem bez lomítka nebo jen datumem narození ve tvaru RRMMDD. U právnické osoby 

můžeme zadat obchodní jméno nebo IČO. Jména lze psát i bez diakritických znamének. 
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U seznamu parcel musíme povinně zadat Kmenové číslo parcely, pokud má podlomení, je 

povinné i to. Při zadání seznamu budov zadáme povinné parametry Část obce, Typ budovy a 

Č.P./Č.E. Část obce nejsnáze vybereme použitím tlačítka výběr nebo můžeme použít i 

vyhledávací řetězec, zadáme typ budovy a číslo popisné nebo evidenční. Parcely a budovy 

můžeme vybírat na mapě tam, kde se nachází DKM nebo alespoň definiční body parcel. Výběr 

na mapě lze provádět pouze do prázdného seznamu. Není-li seznam prázdný je automaticky bez 

varování vymazán. Vybrat lze nejvýše 100 objektů, výběr dalších bude ignorován. Seznam 

jednotek se zadává stejně, jako seznam budov, jen je navíc třeba zadat Číslo jednotky. To se 

zadává ve tvaru č. p. a trojmístné číslo jednotky (pro jednotku 3 v budově s č. p. 21 se číslo 

jednotky zadá 21003). Údaj přidáme do seznamu kliknutím na tlačítko Vložit a poté můžeme 

přidat další. Kdykoli si můžeme zobrazit seznam námi vybraných objektů a nechtěné objekty 

vyřadit. Sestava se vytvoří tlačítkem Spuštění sestavy. 

3.2.2. Přehled vlastnictví 

Zobrazený formulář vyplníme podobně jako výpis z KN. Tučně zvýrazněné položky jsou 

povinné, obec a typ právního vztahu pouze zpřesňující. U této funkce existují dva typy účtů. 

Standardně se zřizuje účet standardní, u kterého je zadat parametr Kraj povinné a výběr se 

limituje pouze na zadaný kraj. Lze zažádat o rozšířený přístup, který již parametr Kraj povinně 

nevyžaduje a lze tudíž vyhledávat po celé ČR. Zřizuje se uživatelům, u kterých je 

pravděpodobné, že budou zjišťovat práva k nemovitostem po celé ČR (např. soudy, zdravotní 

pojišťovny, orgány policie, notáři, soudní exekutoři a jiní). 

3.2.3. Informace o řízení 

Všechny tři parametry jsou povinné. Kraj a Katastrální pracoviště je výhodnější vybrat ze 

seznamu. Číslo řízení se musí zadat ručně. Pokud zadáme v rámci čísla řízení i kód 

katastrálního pracoviště, který není povinný, má tento kód přednost před zadaným katastrálním 

pracovištěm, pokud se tyto kódy liší. 

3.2.4. Zjednodušený přístup do katastru nemovitostí 

Skupina těchto odkazů umožňuje bezplatně získat základní informace o listech vlastnictví (LV) 

nebo nemovitostech. Tyto informace jsou vzájemně propojeny odkazy. Nemovitosti lze také 

zobrazit na mapě, je-li na území DKM nebo alespoň definiční body parcel. Můžeme také 

vytvořit standardní výpis z KN. Vyhledávat se dá čtyřmi odkazy: 

- podle čísla listu vlastnictví musíme zadat název k. ú., lze použít i vyhledávací řetězec. Jiný 

způsob možný není. Dále je potřeba znát číslo vlastnictví. Pokud je počet spoluvlastníků nebo 

seznam parcel (budov, jednotek) větší jak pět, je zobrazeno pouze prvních pět položek a 

poznámka „úplný výčet – viz list vlastnictví“. 
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- podle čísla parcely jsou všechny parametry povinné, pokud existují (podlomení a díl parcely). 

Nachází-li se v území více parcel stejného čísla (stavební, pozemková nebo ZE parcela) jsou 

zobrazeny údaje pro všechny. Pouze tímto způsobem lze získat informace o budově bez č. p. 

nebo jednotce v takovéto budově. 

- podle čísla budovy se zadávají všechny parametry povinně, typ budovy se vybere jen mezi 

budova s číslem popisným nebo budova s číslem evidenčním. 

- podle čísla jednotky je formulář podobný jako u odkazu podle čísla budovy, navíc se zadává 

jen parametr číslo jednotky. Zápis čísla jednotky viz Výpis z katastru nemovitostí. 

3.2.5. Informace o nemovitostech 

Informace o parcelách – ve formuláři pro zadání seznamu parcel je jediný povinný parametr 

Katastrální území. Ostatní parametry jsou pouze zpřesňující a nepovinné. Pokud žádný 

nezadáme, neomezíme tím výběr a při stisku tlačítka Vybrat a vložit do seznamu se vyberou 

všechny parcely v daném k. ú. Parametry Mapový list a Způsob ochrany je třeba vybrat 

z nabízeného seznamu tlačítkem výběr, ostatní lze zadat ručně. Pokud se na celém území k. ú. 

nachází jen DKM, výběr podle mapového listu nemá smysl. Parcely lze také vybrat na mapě do 

prázdného seznamu viz Zobrazení map. 

Informace o budovách – kromě povinného parametru Katastrální území musí být zadán buď 

Seznam budov nebo Seznam parcel. Při zadání seznamu budov je dále povinný parametr Část 

obce. Lze ovšem vkládat do seznamu i budovy z různých částí obce. Ostatní parametry pouze 

omezují výběr. Typ budovy se zadá jen budova s číslem popisný nebo s číslem evidenčním. 

Ostatní nabídky ignorujeme. Budovu bez č. p. nebo č. e. vybrat nelze. Seznam parcel vyvolá 

formulář viz Informace o parcelách. Výběr je omezen pouze na parcely, na kterých stojí budova. 

Budovu i parcelu lze také vybrat na mapě viz Zobrazení map. 

Informace o jednotkách – povinný parametr je Katastrální území a pak alespoň jeden z Parcela, 

Budova nebo Seznam jednotek. Formulář pro zadání seznamu jednotek je podobný formuláři pro 

zadání seznamu budov, jen navíc se může zadat číslo jednotky. Pokud neomezíme výběr, 

vyberou se všechny jednotky v dané části obce. Parametr Budova nebo Parcela můžeme vybrat 

buď ze seznamu tlačítkem výběr nebo zapsat ručně, parcelu i s případným podlomením. 

Výběrem parcely je také jediný možný způsob, jak získat informace o jednotce v nečíslované 

budově. 

3.2.6. Zobrazení map 

Formulář nabízí 4 nepovinné parametry, které pomohou lokalizovat zájmovou oblast. Grafické 

okno se vyvolá tlačítkem Zobraz mapu. Pokud jsme nezadali žádný parametr, zobrazí se 

celostátní mapa České republiky (obr. 8) s hranicemi krajů (žlutá) a hranicemi působnosti 

 26



Informační systémy přístupu katastrální evidence 

katastrálních pracovišť (tyrkysová). Další vrstvou je přehledová mapa katastrálních území (obr. 

9). Ta se zobrazuje při šíři grafického okna do 80 km. Tmavě modrá určuje hranici působnosti 

katastrálního pracoviště, tyrkysová hranice jednotlivých katastrálních území. Barevné kódy mají 

tyto významy: 

- červený kód – na celém území je digitální katastrální mapa (DKM), 

- fialový kód – na části území je DKM, 

- zelený kód – území s digitalizovanou katastrální mapou (KM-D), 

- žlutý kód – území s orientační mapou parcel, v němž je předepsáno číselné 

zaměřování změn, 

- bílý kód - území s orientační mapou parcel, v němž není předepsáno číselné 

zaměřování změn. 

Obr. 8: Ukázka celostátní mapy ČR 

Obr. 9: Ukázka přehledové mapy k. ú. 

Na území s DKM se při šíři grafického okna do 5 km zobrazí navigační mapa DKM. Aby se 

nové vrstvy načetly, je třeba aktualizovat obsah znovunačtením dat ze serveru. V aplikaci je 

měřítko jak číselné tak grafické nedostupné a nedá se nastavit. Proto zobrazení jednotlivých 

vrstev musíme provádět náhodně. 
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Katastrální a orientační mapy 

Katastrální mapu lze vygenerovat do výřezu velikosti maximálně 1000 x 600 m. Při použití 

funkce Okno výřez se při dostatečném zvětšení zobrazí v pravé dolní části nápis Prostor pro 

zobrazení katastrální a orientační mapy parcel. Pravým tlačítkem myši otevřeme grafické 

menu. Přepneme si z přehledové mapy na katastrální a orientační mapu parcel, potvrdíme 

upozornění a mapa se načte. Na území s DKM se načte DKM, na území, kde DKM není, se 

načte orientační mapa parcel. To je skenovaná mapa KN a její platnost k aktuálnímu datu není 

zaručena. Datum skenování není přístupný. Kromě orientační mapy mohou být zobrazeny i 

vektorové zplatněné změny hranic (obr. 10). Vedení vrstvy však není pro každé k. ú. povinné. 

V některých územích jsou nad rastrovými mapami definiční body parcel (obr. 11). Jejich 

zobrazení je shodné s definičními body DKM. Je možnost v grafickém menu vypnout a zapnout 
jejich zobrazení (stejně tak i def. body DKM). 

Obr. 10: Zakreslování změn do rastrových map KN 

Obr. 11: Definiční body parcel 

DKM je aktuálně platná vektorová vrstva. Lze z ní vytvořit kopii opatřenou elektronickou 

značkou, zaúčtovanou jako klasická sestava. To se provede v grafické menu Kopie DKM 

v PDF. Zvolíme měřítko a orientaci výřezu (na výšku nebo na šířku) a vybereme požadované 

území. Námi vytvořený výstup se zobrazí jako sestava v sestavách uživatele. Kopie mapy 

obsahuje informace o lokalitě, měřítku a datumu vyhotovení. Měřítko platí pouze pro tisk ve 

formátu A4 (velikost mapového rámu 190x277 mm). 

 28



Informační systémy přístupu katastrální evidence 

Obr. 12: Liniové a bodové znaky DKM 

Obr. 13: Liniové a bodové znaky DKM 

DKM se skládá z liniových a bodových znaků (obr. 12 a obr. 13). Liniové jsou hranice k. ú. 

(červeně), hranice parcel (zeleně), hranice objektů uvnitř parcel (žlutě) a převzatá hranice 

bývalých parcel ZE (zelená přerušovaná), dále osa železniční koleje (hnědá) a osa nadzemního 

vedení (bílá přerušovaná). Bodové znaky jsou hlavně definiční body parcel. Červený popis 

definičních bodů mají stavební parcely, žlutý popis pozemkové parcely.Bíle je obarven 

pomocný popis parcel. Tyto čísla jsou mimo parcelu a nemají funkci definičních bodů. Další 

znaky viz obr. 14. 

Obr. 14: Další znaky používané v DKM 

Součástí DKM jsou také prvky BPEJ. Zobrazit je můžeme v grafickém menu bez aktualizace 

okna. Jsou znázorněny slabými šedými čarami a kódy bonitovaných půdně-ekologických 

jednotek. 
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Pomocné mapy 

Při šíři grafického okna pod 28 km se zobrazí ortofotomapa, která jde kdykoli vypnout bez 

aktualizace okna. K dispozici jsou také mapy středního měřítka 1:50 000, zobrazované v šíři 

okna mezi 6-20 km, a 1:10 000, zobrazované v šíři pod 6 km. Tyto mapy zabírají celé území 

republiky. Při tvorbě kopie DKM do PDF se automaticky vypnou a do výstupné sestavy se 

podobně jako skenované mapy KN neexportují. 

Výběr na mapách 

Výběr na mapách je možný pouze tehdy, pokud do grafického okna vstoupíme při zadávání 

seznamu parcel nebo seznamu budov. Pouze tímto režimem je funkce Výběr parcely aktivní. 

Funkce Vybrat polygonem a Vybrat ohradou je nefunkční. Vybírat lze pouze na území s DKM 

nebo tam, kde jsou k dispozici definiční body parcel. Lze také vybírat pouze z k. ú. zadaného 

jako povinný parametr. V sousedním území je DKM, pokud existuje, zobrazena, ale již nejsou 

zobrazeny definiční body. 

Výběr parcel se provádí tak, že se označí parcelní číslo. Označení jiných prvků je ignorováno. 

Podržením klávesy Ctrl můžeme vybrat více parcel najednou, ale nevyšší možný počet je 100. 

Poté již další výběr není možný. Po ukončení výběru je nutné v grafickém menu vybrat volbu 

Ukončit výběr parcel. Aplikace nás přesměruje zpátky do formuláře, ze kterého byl výběr 

vyvolán. Výsledný seznam lze ještě doplnit ručně, ale nikoli na mapě. Při zahájení výběru na 

mapě je seznam vždy smazán. Výběr budov se provádí podle stejných pravidel jako výběr 

parcel. Budovy se vybírají označením znaku pro budovu (bílá tečka v parcele). Nelze vybrat 

budovu bez parcelního čísla. Označování jiných objektů je taktéž ignorováno. 

Měření na mapách 

Aplikace umožňuje i měřit vzdálenosti. Délka se zobrazuje v metrech v pravém dolním rohu. 

Nejsou-li načteny podrobné body, které se dají zobrazit pomocí grafického menu, jsou-li 

v daném území, má měření pouze grafickou přesnost. Přesné hodnoty délek se dají zjistit jen na 

číselném plánu. Můžeme měřit vzdálenosti mezi body nebo vzdálenost bodu od úsečky. Na 

číselném plánu se kurzor přichytává k podrobným bodům na DKM i k úsečce. Na území bez 

DKM měření vzdálenosti bod – úsečka není možný. 
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3.2.7. Seznamy nemovitostí 

Soupis parcel KN – povinný parametr k. ú. lze nepovinně omezit zadáním seznamu parcel (viz 

Informace o parcelách). Pokud není seznam parcel zadán, výstupem jsou všechny parcely KN 

v daném k. ú. Výpis obsahuje pro každou parcelu výměru a kód způsobu určení výměry, druh a 

způsob využití pozemku, číslo LV, označení mapového listu (pokud není parcela v DKM) a 

údaje o budově (pokud je na pozemku). 

Soupis parcel ZE – Obsahuje soupis všech parcel ZE v k. ú.. Výpis obsahuje pro každou parcelu 

výměru, původní k. ú. (pokud se liší od současného), číslo LV, výjimečně číslo parcely KN. 

Seznam budov s č. p./e. č. – povinný parametr k. ú. lze nepovinně omezit zadáním část obce 

(vypíše budovy právě v té části) nebo typ budovy (omezuje seznam na budovy s č. p. nebo s č. 

e.). Budovy bez č. p. nebo č. e. sestava neobsahuje. 

3.2.8. Podrobná bodová pole 

Sestavy obsahují pouze seznamy souřadnic a výšek bodů. Údaje o PVPP dálkový přístup 

neposkytuje. 

3.2.9. Územní jednotky 

Obce, Části obcí, Katastrální území – výstupem je seznam těchto územních jednotek na 

zvoleném území. 

Statistické údaje o k. ú. – sestava obsahuje celkové výměry a počty parcel pro jednotlivé druhy a 

využití pozemků a celkové počty parcel KN, ZE, budov, oprávněných subjektů a LV. 

3.2.10. Sestavy uživatele 

Po vytvoření výpisu (sestavy) je uživatel přesměrován na stránku obsahující seznam sestav 

spuštěných uživatelem. Ty mohou být v různém stavu zpracování. Otevřít nebo smazat může 

uživatel sestavy se statusem zpracován (tato sestava ještě nebyla zaúčtována) nebo zaúčtován 

(sestava byla zobrazena a zaúčtována). Než sestava nabude stavu zpracován, může chvíli trvat. 

Není nutné čekat, až je sestava připravena. Mezitím můžeme vytvářet další sestavy nebo se 

odhlásit ze systému. Tyto sestavy lze kdykoli do 24 hodin opět vyvolat odkazem Sestavy 

uživatele. Nesmazané sestavy se automaticky po 24 hodinách od vytvoření vymazávají. 

3.3. Webové služby dálkového přístupu 

Webové služby dálkového přístupu rozšiřují aplikaci Dálkový přístup o nové uživatelské 

rozhraní. Tato služba přistupuje ke stejné databázi a lze získat totožná data s jedinou výjimkou. 

WSDP nepodporují zobrazení map. 
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4. Digitalizace, transformace a přístup k mapám povinných 

císařských otisků 

Starých map českých zemí je celá řada. Např. Klaudyánova mapa Čech, Helwigova mapa 

Slezska, Fabriciova mapa Moravy, Komenského mapa Moravy, Müllerova mapa Čech, všechny 

tyto mapy mají malé měřítko a porovnávat s dnešními mapami by bylo možné jen na úrovních 

větších územních celků. Dílo v dostatečně velkém měřítku, které by bylo možné porovnávat na 

nižší úrovni, jsou mapy I. vojenského mapování (tzv. Josefské). Mapy byly vyhotoveny 

v měřítku 1:28 800 na podkladě Müllerovi mapy a šetření v terénu. Pro její vyhotovení nebylo 

využito žádné měření a proto, při pokusech o sestavení území většího celku, na sebe jednotlivé 

části nenavazují (Multimediální učebnice Dějin kartografie). První dílo, které má dostatečně 

podrobné měřítko a na svoji dobu kvalitní polohové základy jsou právě mapy stabilního 

katastru. Originální mapy sloužily pro zakreslování změn. Tím se mapový list plnil novými 

prvky a neplatné se hromadily. Častým používání se ovšem snižovala kvalita papíru. Z těchto 

map lze vyčíst vývoj využití krajiny, pokud není mapový list příliš poškozen. Povinné císařské 

otisky, narozdíl od originálních map, nebyly pro katastrální evidenci používány, sloužily pouze 

k osobní potřebě císaře. Je na nich zobrazen stav v době svého vzniku. Nelze z nich vyčíst 

vývoj, ale jde snadno porovnat se stavem v jiný časový okamžik. Jejich obrovskou výhodou je 

malé poškození kresby i papíru narozdíl od originálních map. Bohužel se mapy některých 

pohraničních katastrálních území nedochovaly do současnosti. Před II. světovou válkou se 

musel veškerý katastrální operát včetně map zabraného území nacistickým Německem 

odevzdat. Po válce se již nepodařilo získat všechny mapy zpět a jejich osud je dosud nejasný 

(Grim). 

Povinné císařské otisky jsou zatíženy určitou deformací mapového listu. Narozdíl od 

originálních map stabilního katastru je nelze rekonstruovat. Důvodem je neúplnost či 

nepřítomnost mapového rámu, na kterém někdy chybí i palcové značky, kterých se využívá 

Čadou navržený postup rekonstrukce bikubickým Coonsovým plátem. 

Pro originální mapy stabilního katastru je přesně dán klad listů pro celé území a není složité 

mapy do souřadnicového systému umístit na rohy mapových listů v software TopoL, který má 

v sobě systémy stabilního katastru Gusterberg a sv. Štěpán zabudované. Povinné císařské otisky 

mají listoklad upravený pro každé katastrální území zvlášť tak, aby byla spotřeba papíru co 

nejmenší. Přesto se souřadnice rohů mapových listů mohou pro transformaci jako vlícovací 

body použít, pokud se je podaří na daných listech dohledat. Na obr. 15 je znázorněn klad listů 

katastrálních území Vejvanovice (odstíny modré), Dolní Bezděkov (odstíny zelené) a Slíčany 
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(žlutě). Dále je vhodné pro transformaci ze souřadnicového systému S-SK do S-JTSK využít 

identických vlícovacích bodů povinných císařských otisků a současné katastrální mapy. 

 

Obr. 15: Rohy mapových listů (červeně je znázorněn klad listů systému Gusterberg, černě kraje 
mapových listů povinných císařských otisků) 

Jednotlivé kroky postupu budou předvedeny na katastrálních územích Dolní Bezděkov a 

Vejvanovice v okrese Chrudim. V současnosti se na obou k. ú. Nachází digitální katastrální 

mapa (DKM). 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru (ÚAZK) mi poskytl naskenované mapové listy ve 

formátu JPEG (z angl. Joint Photographics Experts Group). Z těchto rastrů jsem odebral 

všechny nežádoucí okrajové části, aby zbyla pouze požadovaná kresba. K tomu se dá využít 

nástrojů některého z grafických editorů dostupných na trhu. Jelikož formát JPEG ukládá se 

ztrátovou kompresí, která je právě kvůli ztrátě dat pro uložení geografických dat nevhodná, 

uložil jsem upravený rastr do formátu TIFF (z angl. Tagged Image File Format) s bezztrátovou 

kompresí LZW (název LZW je odvozen od jmen autorů komprese Lemple, Zif, Welch). LZW 

komprese byla volena z důvodu zmenšení velikosti souboru. 

V současnosti nabízí ČÚZK službu Webové mapové služby pro katastrální mapy popsané 

v kapitole Nahlížení do katastru nemovitostí. Tato data by bylo z praktického hlediska možné 

pro transformaci povinných císařských otisků použít, ale v době, kdy měla transformace 

probíhat, nebyla tato služba k dispozici. Proto mi byly poskytnuty DKM příslušných k. ú. 
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v novém výměnném formátu (NVF s příponou VFK, dále jen VFK). VFK je textový soubor, do 

kterého se může libovolně exportovat několik bloků dat (nemovitosti, jednotky, bonitní díly 

parcel, vlastnictví, jiné právní vztahy, řízení, prvky katastrální mapy, BPEJ, geometrický plán, 

rezervovaná čísla; zdroj: ČÚZK). VFK se neustále vyvíjí a ČÚZK poskytuje data stále 

v novějších verzích formátu (v současnosti verzi 3.2). 

Pokud se souborem VFK neumí pracovat software použitý na transformaci (v mém případě 

ArcGIS 9.2), je potřeba data převést do formátu jiného. Firma ARCDATA PRAHA vytvořila 

ulititku ISKN Studio pro ArcGIS 9.2. Tato aplikace umí pracovat s VFK i osobními 

geodatabázemi a geodatabázemi AcrSDE. Dokáže exportovat data do těchto geodatabází a 

vektorizovat je. Při práci s VFK je důležité použít správnou verzi šablony. Jednotlivé verze 

VFK se od sebe liší a ISKN Studio nedokáže automaticky jednotlivé verze od sebe rozeznat. 

Cesta k šabloně se nastavuje v záložce Nástroje > Možnosti > Šablony. Pro správnou funkčnost 

utilitky se mimo systémové nároky požaduje vlastnit jednu z licencí AcrView, ArcEditor nebo 

ArcInfo. 

4.1. Georeference 

Mapy povinných císařských otisků se nejpřesněji georeferencují na rohy listokladu originálních 

map a identické vlícovací body nacházející se na katastrální hranici. Pokud se na daném listu 

nachází jeden či více bodů zobrazující rohy listokladu originálních map, jeho souřadnice v S-

JTSK se dohledá v software TopoL (obr. 16). 

Obr. 16: Dohledání souřadnic rohu listokladu v software TopoL 

Za identické body byly zvoleny všechny lomové body hranice. Ne všechny zvolené body je 

možné použít i jako vlícovací. Katastrální hranice mohla od doby vzniku mapy doznat změny 

nebo mapová kresba nemusí být správná, proto je nutná vizuální kontrola bodů vykazující větší 

residual než ostatní body a jejich případné vypuštění (obr. 17). Residual je vzdálenost bodu 

georeferencovaného rastru a identického bodu podkladu (v tomto případě podložené DKM). 

Dále je nutné, aby identické body byly rozloženy po celém obvodu kresby. V případě 

nedostatku bodů na katastrální hranici nebo v částech, kde katastrální hranice neprobíhá, je 

vhodné využít identické body v rámci kresby (např. křižovatky komunikací, hranice parcel). 
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Jako méně vhodné považuji využití bodů na vodních tocích a plochách, protože je velká 

pravděpodobnost regulace říčního koryta. Chybou v polohopisu, která nebývá ojedinělá, nemusí 

na sebe sousední mapové listy v rámci jednoho k. ú. dobře nenavazovat. Je proto vhodné zvolit 

několik bodů na spoji těchto listů. 

Obr. 17: Použitý identický bod (vlevo) a nepoužitý identický bod (vpravo) 

4.2. Volba transformace 

Původní záměr byl použít afinní transformaci. Při georeferenci k. ú. Dolní Bezděkov se zdála 

tato transformace uspokojivá. Střední kvadratická chyba jednoho rastru vykazovala hodnotu 

1,25 a druhého 1,74. Katastrální hranice mapové kresby celkem dobře přiléhaly na katastrální 

hranici současné DKM a oba mapové listy na sebe dobře navazovaly. 

Obr. 18: Klad listů povinných císařských otisků k. ú. Vejvanovice 

Problém nastal až při georeferenci k. ú. Vejvanovice. Toto území se skládá ze čtyř částí. I po 

opakování volby identických bodů nebylo dosaženo uspokojivého výsledku. Rastry (listy 

s označením 1 a 3 na obr. 18) vykazovaly přijatelnou odchylku (1,06 a 1,49), ale rastry 

s označením 2 a ad2 odchylku větší (2,76 a 2,44). Problematický byl původní rastr 8349-1-

002.jpg (list s označením 2 na obr. 18). V jeho severní části se ho nepodařilo „napasovat“ na 

současné hranice k. ú. Proto jsem hledal nějaký způsob, jak vzniklou nedostatečnost odstranit. 

Jako uspokojivé řešení se mi jeví použití spline transformace. Tato transformace sice více 
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deformuje mapový list než transformace afinní (Krejčí, Cajthaml, 2007), ovšem v našem nebyla 

deformace příliš výrazná. 

Obr 19: Rozdíl mezi afinní transformací (vlevo) a spline transformací (vpravo) 

Pokud jsme po vizuální stránce s výsledkem spokojeni (hodnota ochylky při použití spline 

transformace je rovna 0), je vhodné uložit použité vlícovací body a přistoupí se k převzorkování 

rastru (rectify). Typ převzorkování (resample type) použijeme Nearest Neighbor (nejbližší 

soused), který nedopočítává novou hodnotu z okolních buněk, jak to provádí typy Bilinear 

Interpolation a Cubic Convolution, ale pouze kopíruje hodnotu sousední buňky. 

Georeferencované rastry se opět ukloží do souboru TIFF. Poté je třeba odstranit, nejlépe 

v grafickém editoru, v nově vytvořeném rastru černé části vzniklé otočením rastru a absencí dat 

v těchto místech. Tím získáme rastr transformovaný do S-JTSK. Pro lepší zobrazování je 

vhodné vytvořit mozaiku rastrů. K tomu jsem použil nástroj Mosaic to new raster (umístění: 

ArcToolbox > Data Management Tools > Raster). Rastry bylo nutné spojovat po dvou. 

Z důvodu jejich nestejné velikosti a vzájemné pozice se po mozaikování vytvořila černá místa 

s chybějícími daty, která bylo nutno odstranit. Důležitá je volba mozaikovací metody (Mosaic 

Method). Z důvodu, že všechny pixely kolem mapové kresby měly hodnotu RGB = (255, 255, 

255), jsem použil metodu minimum, která na překryvu rastrů přenese do výstupního rastru 

menší hodnotu pixelu, tj. hodnotu pixelu kresby. 

4.3. Vizualizace map 

Pro zpřístupnění transformovaných map povinných císařských otisků po síti jsem využil 

mapový server lokalizovaný na serveru katedry aplikované geoinformatiky a kartografie. Jedná 

se o ArcGIS Server využívající platformu Java™.K přístupu k tomuto serveru mi byl zřízen 

účet. Přihlásit se k němu lze jen interně v rámci PřF UK, z ostatních míst není server viditelný. 

GIS Server sdílí a poskytuje geografické informace na lokální síti i síti internet. Umožňuje 

propojovat lokální data a data a služby jiných serverů (ArcGIS Server, ArcIMS, Open 
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Geospatial Consortium WMS, ESRI-hosted ArcWeb Services), souvisle prohlížet data v 2D i 

3D, provádět analýzy a sdílet jejich výsledky. Poskytuje jednoduché aplikační rozhraní ArcGIS 

Server Manager. Ten umožňuje vytvářet a spravovat služby, jako jsou mapování, dotazování, 

routing a geokódování a vytvářet a spravovat aplikace. (ArcGIS Server Help) 

Vizualizace probíhá tak, že se vytvoří služba, která pracuje s mapami a aplikace, pod kterou 

daná služba běží. Nejprve se musí vytvoří nová služba (Add New Services). Zadáme Service 

Name (název služby bez mezer a diakritických znamének) a Type. Protože je po službě 

požadováno zobrazení map, vybere se ze seznamu Map Service. Startup Type se zvolí mezi 

Automatic a Manual (obr. 20). 

Obr. 20: Add New Service 

Na další stránce se zadá cesta k předem připravenému *.mxd souboru, v kterém se mapy 

zobrazují přesně tak, jak se požaduje od připravované služby. K souboru musí mít služba běžící 

na mapovém serveru přístup. Na lokální disky počítačů v budově ani na síťové disky uživatelů 

server přístup nemá, proto jsou *. mxd soubor a data (mapy) uloženy přímo na lokálním disku 

serveru (obr. 21). 

Obr. 21: Cesta k *.mxd souboru 
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Dále se nastaví Output Directory a Cache Directory podle obr. 22. Do Output Directory se 

ukládají dočasné soubory používané serverem. Někdy se tyto soubory mohou uživateli vrátit 

p. Některé typy služeb zadání Output Directory vyžadují, jiné 

 a přístup přes web. Pro potřeby práce 

stačí ponechat defaultní nastavení (obr. 23). 

vanými konkrétní službě. Protože aplikace mohou 

sdílet "pool services", množství konkurenčních uživatelů systému může být větší než kolik by 

ěl každý uživatel přístup k přidělené službě. Pokud se nastaví non-pooled 

jako výstup, např. obrazy ma

nikoli. Cache Directory slouží k ukládání map na předem připravené dlaždice. Mapová služba je 

využívá pro rychlejší zobrazování. (ArcGIS Server Help) 

Obr. 22: Nastavení Output Directory a Cache Directory 

V další záložce se mohou nastavit další schopnosti služby

Obr. 23: Capabilities 

V následující záložce se nastaví Pooling (obr. 24). Pooling services umožňují GIS serveru 

podporu více uživatelům s méně zdroji aloko

bylo možné, kdyby m
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services, množství uživatelů na systém nemůže být větší než v poměru 1:1 s množstvím 

běžících instancí služby. Proto množství konkurenčních uživatelů, které může GIS server 

obsloužit, je shodné s množstvím non-pooled services, které může server v jeden okamžik 

efektivně podporovat. (ArcGIS Server Help) 

Obr. 24: Pooling 

Obr. 25: Souhrn zadaných parametrů 
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Poslední záložka obsahuje souhrn všech zadaných parametrů. Tvorbu služby dokončíme 

klepnutím na tlačítko Finish (obr 25). 

první záložce (obr. 26) se zadá Web Application Name 

(název aplikace bez diakritických znamének a mezer). 

řeba přidat do seznamu klepnutím na Add GIS 

Aby se výše vytvořená služba stala přístupnou, je třeba vytvořit aplikaci, která se službou 

pracuje (Create Web Application). V 

Obr. 26 Tvorba webové aplikace 

V druhé záložce se vyberou služby, které mají být v rámci aplikace poskytovány. V této práci to 

je zobrazení transformovaných map povinných císařských otisků a WMS služby pro katastrální 

mapy poskytované ČÚZK. WMS službu je t

Server a zadat url dané služby (obr. 27). 

Obr. 27: Výběr WMS služby 

Vybrané služby se pak umístí nad sebe tak, aby služba, která nemá být ničím překryta, byla 

v seznamu nejvýše a služba na pozadí nejníže (obr. 28). 
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Obr. 28: Výběr služeb pro aplikaci 

V dalších dvou záložkách je možnost nastavit a konfigurovat dotazování. To nebylo pro tuto 

práci použito. Následující záložka umožňuje přidat do mapového výstupu prvky, jako např. 

směrovku, grafické měřítko, copyright, a zobrazit či nezobrazit jednotlivé služby v obsahu (obr. 

30) a přehledové mapě (obr. 29). 

Obr. 29: Overview Map 

 41



Informační systémy přístupu katastrální evidence 

Obr. 30: Table Of Contents 

V další záložce se zadá Title Text, vybere téma zobrazení aplikace a může se

Links. Vhodný je odkaz na vytvořenou nápovědu k aplikaci. Poslední záložka ob

všech výše zadaných parametrů. Klepnutím na tlačítko Save Web App se námi

aplikace uloží. 

 zadat Web Page 

sahuje shrnutí 

 vytvořená 

e jsou transformované mapy povinných císařských otisků dvou 

katastrálních území v S-JTSK zobrazené společně se současnou katastrální mapou (WMS 

služba Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního) v právě vytvořené aplikaci. Díky tomu 

terní sítě PřF UK na adrese http://mapserver:8399/Povinne_cisarske_otisky. 

Výsledkem celé prác

lze dobře porovnávat dva časové okamžiky ve vývoji otevřené krajiny i lidských sídel. 

Výsledek práce se dá použít jak pro vědecké účely, tak pro zvýšení popularizace starých 

kartografických děl, která se v posledních letech těší stále větší oblibě. Aplikace je dostupná 

pouze v rámci in
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5. Závěr 

Katastrální evidence v českých zemích prodělala dlouhý a složitý vývoj. Nešťastné byly první 

pokusy o určení výměry pozemků pouhým odhadem. Menším pokrokem byly pokusy o 

zaměření pozemků a určení výměry z měření. Zvolená metoda (z malého do velkého) a způsob 

provádění prací nebyly vhodné pro tvorbu hodnotnějšího díla. Významný zlom nastal počátkem 

19. století založením stabilního katastru. Celkem příznivý vývoj katastrální evidence zastavila a 

můžeme říci, že vrátila o krok zpět, změna politické orientace po druhé světové válce. Během 

40 let totalitního režimu vzniklo tolik nedostatků, že se je za posledních 17 let nepodařilo 

odstranit. Přestože ČÚZK na obnově katastrální evidence neustále pracuje, bude trvat ještě 

několik let, než se dosáhne stavu, kdy bude na celém území státu přesná a bezešvá digitální 

katastrální mapa. 

Velmi pozitivním prvkem obnovy je vedení KN počítačovými prostředky a snaha využití 

digitální podoby dat. Přechod na tento způsob má velmi vysoké nároky na finanční či technické 

prostředky a lidské zdroje. Avšak, správa a aktualizace katastru perspektivně ušetří mnoho 

finančních prostředků a je velmi flexibilním informačním systémem. 

Aplikace Dálkový přístup do KN slouží pro získání ověřených kopií z katastru nemovitostí. Pro 

získání informací je také možné využít služeb aplikace Nahlížení do KN. Nahlížení do KN je 

přístupné komukoli bez jakékoli registrace. Aplikace Dálkový přístup do KN registraci 

vyžaduje. 

Skenované mapové listy povinných císařských otisků katastrálních území Dolní Bezděkov a 

Vejvanovice jsem georeferencoval a transformoval pomocí vlícovacích bodů na současnou 

katastrální mapu. Tyto lysty jsem poté mozaikoval v jeden rastr celého k. ú. K tomu jsem použil 

software ArcGIS 9.2 Desktop. Tyto mapy jsem umístil a zpřístupnil na mapovém serveru 

(ArcGIS Server). Výsledek práce je možné shlédnout na interní síti PřF UK ve webovém 

prohlížeči na adrese mapserver:8399/Povinne_cisarske_otisky. Poviné císařské otisky lze 

porovnat se současnou katastrální mapou prostřednictvím služby Českého úřadu zeměměřičství 

a katastru WMS pro katastrální mapy. 

Je možné nově transformované mapy otisků přidávat na server, a tak rozšiřovat počet 

zpřístupněných map. Bylo by možné pomocí serveru zpřístupnit další vrstvy společně s již 

přístupnými, např. ortofoto. 
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Seznam zkratek 

derální statistický úřad 
í centrální databáze 

KP  Katastrální pracoviště 

Lemple, Zipf, Welch (typ bezztrátové komprese) 
ML  Mapový list 

ormat 
TPS  Thin Plate Spline 

ná evidence 
ZMVM  Základní mapa velkého měřítka 

APV  Aplikační programové vybavení  
BPEJ  Bonitovaná půdně ekologická jednotka 
č. e.  číslo evidenční 
č. p.  číslo popisné 
ČR  Česká republika 
ČSR  Československá republika 
ČÚZK  Český úřad zeměměřičský a katastrální 
DKM  Digitální katastrální mapa 
DP  Dálkový přístup 
ECDB  Externí centrální databáze 
EN  Evidence nemovitostí 
GIS Geographic Information System (geografický informační systém) 
FSÚ  Fe
ICDB  Intern
ISKN  Informační systém katastru nemovitostí 
JEP  Jednotná evidence půdy 
k. ú.  Katastrální území 
KM  katastrální mapa 
KM-D  Katastrální mapa digitalizovaná 
KN  Katastr nemovitostí 

KSČ  Komunistická strana Československa 
KÚ  Katastrální úřad 
LDB  Lokální databáze 
LV  List vlastnictví 
LZW 

NVF Nový výměnný formát 
OS  Oprávněná osoba 
PK  Pozemkový katastr 
PřF UK Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 
s. š.  Severní šířka 
SGI  Soubor geodetických informací 
S-JTSK  Systém Jednotná Trigonometrická Síť Katastrální 
SPI  Soubor popisných informací 
S-SK  Systém Stabilní Katastr 
THM  Technicko-hospodářské mapování 
TIFF Tagged Image File F

WMS Web Map Service 
WAN  Wide Area Network 
WSDP  Webové služby dálkového přístupu 
ZE  Zjednoduše
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Digitální přílohy 

form_za p.doc formální zadani_b dání práce 

mxd soubor pro umístění na server 

s uloženými daty 

 vlastní text práce 

ací body použité vlícovací body pro transformace 

PovinneCisarskeOtisky.mxd 

PovinneCisarskeOtisky.gdb ArcSDE geodatabáze 

text.pdf

vlícov
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