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Abstrakt  
 
Bakalářská práce je zaměřena na historický vývoj katastru nemovitostí a jeho dostupnost, 
zachovalost a využití z pohledu katastrálního pracoviště Domažlice.  
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
This bachelor thesis is oriented to historical development of cadastre of real estates and his 
accessability, fair and exploitation from the point of view of the Cadastral workplace 
Domažlice.  
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0 Úvod 
 
Úkolem této bakalářské práce je popsat historický vývoj katastru nemovitostí od 
prvopočátku až do dnešní doby, s výčtem jednotlivých operátů, s poukázáním na různé 
pohledy na pozemkové evidence v různých dobách. 
 Tak jak se vyvíjela společnost, vyvíjela se i potřeba evidence pozemků. Zpočátku 
hlavně z pohledu vyměřování daní, později přibyly i další důvody pro nové evidence. Tato 
práce shrnuje jednotlivé etapy vývoje KN v jeden přehledný celek. Jejím těžištěm jsou 
především kapitoly 10 a 11, které se zabývají současným stavem a dostupností 
jednotlivých operátů, jejich významem a využitelností pro činnosti KP Domažlice. 
S využitím svých patnáctiletých zkušeností s činnostmi na KP týkajících se i dřívějších 
operátů pozemkových evidencí, zde popisuji přímo praktické využívání těchto podkladů 
jednak pracovníky KP, tak i osobami oprávněnými provádět zeměměřické činnosti. 
V závěru jsou nastíněny i některé postupy dalšího archivování některých částí operátů na 
KP Domažlice. 
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1   Soupisy půdy a věcných práv k nemovitostem do            
začátku 19. století 

 
 

Slovo katastr bylo odvozeno z latiny a znamená krátce asi totéž co soupis (caput = hlava, 
capitastrum = soupis podle hlav). Obecně pak býval tímto slovem označován soupis 
pozemků nebo i výtěžků z obchodů a živností pořizovaný k daňovým účelům.  Snaha o 
jednotnou daňovou politiku je patrná již v roce 1022, kdy český kníže Oldřich († 1034) z 
rodu Přemyslovců zavedl vybírání daně z lánu [1]. Evidence byla sestavována na základě 
doznání vrchností o počtu selských usedlostí na jejich panstvích. Velikosti pozemků byly 
pouze odhadovány a jednotkou byl lán. 
 

Soukromá práva na majetek si začala šlechta zajišťovat počátkem 14. století 
zápisem v zemských deskách. Původně ovšem tyto zemským soudem vedené knihy 
sloužily k zápisům o soudních sporech. První písemný doklad o zápisech je ve formuláři 
zemského písaře z roku 1278. Podle českého vzoru byly na Moravě roku 1348 zavedeny 
desky zemské u soudu brněnského a olomouckého a začátkem 15. století i ve Slezsku u 
soudu opavského [1]. 

 
Od 16. století se v českých zemí vytvořila instituce stálých zeměměřičů, jimiž 

disponovala královská komora nebo úřad desk zemských. Jejich povinností bylo zjišťovat 
velikost a hranice panství královských i šlechtických, zejména těch, jež měnila majitele 
nebo se stala předmětem sporu. Počet měřičů se pozvolna zvětšoval až do konce 18. století, 
kdy pak byli vesměs nahrazeni inženýry civilními i vojenskými [3]. 

 
Držebnosti poddaných a jejich povinnosti si dávala vrchnost před rokem 1650 

zapisovat do knih zvaných urbáře. Pozemky připsané v urbářích byly nazývány pozemky 
urbárními, rustikálními, později též kontribuentními. Pozemky vrchnostenské se nazývaly 
panské, dominikální anebo dvorské a nebyly až do roku 1706 podrobeny žádné dani [1]. 
Zvyšující se požadavky na výši daní vedly k postupné potřebě zpřesňování daňových 
podkladů tak, aby daně odpovídaly skutečně možným výnosům půdy. Vznikala tak potřeba 
spolehlivější znalosti nejen o výměře, ale i o kvalitě a výnosech půdy [2]. 

 

 

1.1   Berní rula I a II  (1650 – 1748) 
 

První jednotně zakládané a vedené katastry v českých zemích vznikají po roce 1650 [2]. 
Stále více se projevovala nutnost rozdělit pozemky podle kvality, případně je zaměřit a 
určit tak jejich výměru. Až hospodářská situace v zemi po třicetileté válce a z ní 
vyplývající úprava daňových poměrů způsobila, že se tehdy sněm Království Českého 
usnesl na tom, aby byly daně vyměřovány na spravedlivějším a věcnějším základě. Této 
dani měly být i nadále podrobeny jen statky a pozemky v držení poddaných. Vzniklý 
elaborát (vyhotovený v letech 1653-1656) byl prvním berním katastrem pro Čechy a je 
znám jako první rustikální katastr  (první berní rula) , který platil v letech 1656-1684. 
Rozlišovala se půda zemědělská a neobdělávaná a jakost půdy měla jen tři třídy – dobrá, 
prostřední a špatná. Berní rula se skládala z několika svazků, popisujících vždy jeden 
z tehdejších krajů. Tyto svazky byly zpracovány nestejnoměrně, neboť některá komise 
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zpracovávající soupisy usedlostí si s ní dala více práce , jiná méně a předtištěné formuláře 
neexistovaly.  Sepsaná půda zahrnovala necelých 18 % celkové rozlohy Čech [3].  

První rustikální katastr byl revidován a doplněn v letech 1674-1683. Uvádí se pak 
jako druhý rustikální katastr  z roku 1684 (druhá berní rula ), který platil až do roku 
1748. 

 Za první moravský katastr je možné považovat tzv. lánové rejstříky (první lánová 
vizitace v letech 1656-1658, druhá 1669-1679) [1]. Každé panství a každý zemskodeskový 
statek byl sepsán ve zvláštním svazku, kterých bylo celkem 371.  

 

 

1.2   Tereziánský katastr (1749 – 1789) 
 
V roce 1706 bylo sněmem Českého království rozhodnuto o zdanění obou druhů pozemků, 
tedy jak pozemků rustikálních, tak pozemků dominikálních. Byly zakládány knihy fasí 
(přiznání), které byly vedeny na základě vlastních přiznání výnosů z pozemků. 

 
Dne 1.5.1749 vstoupil v platnost tzv. první tereziánský katastr rustikální (třetí 

berní rula), který nahradil předchozí berní rulu i moravské lánové rejstříky [1]. Sepsaná 
půda zahrnovala necelých 26 % celkové rozlohy Čech, čili proti berní rule byl zaznamenán 
určitý pokrok. 

 
V roce 1949 byla vyhlášena generální vizitace , která měla vést ke spravedlivějšímu 

zdaňování. Výsledkem byla 4. berní rula z roku 1957. Byly zavedeny i nové přiznávací 
listy pro statky dominikální, aby byla vyrovnána pozemková daň a to dle počtu a plochy 
půdy jednotlivých vrchností (exaequace - vyrovnání). Šetření bylo ukončeno roku 1756 a 
výsledný elaborát je známý pod názvem Exaequatorium dominicale (panské vyrovnání) z 
roku 1757 [1]. Takto upřesněný dominikální katastr  již rozlišoval veškeré zahrady, role, 
úhory, vinice, chmelnice, pastviny a lesy. Tvořil základ pro tereziánský katastr 
dominikální.  

 

Rustikální tereziánský katastr spolu s tereziánským katastrem dominikálním tvořily 
úplný a velký katastr všech pozemků a statků jak rustikálních tak dominikálních. Nazýval 
se pak souhrnně katastrem tereziánským. Tento katastr nebyl zcela jednotný, 
v jednotlivých zemích rakouského mocnářství byl zařízen různě. Jde o první katastr 
v českých zemích, který zahrnoval veškerou půdu, tedy poddanskou i šlechty. Neměl 
žádné mapy, šlo pouze o seznamy pozemků a statků [2]. 

 

 

1.3   Josefský katastr (tereziánsko-josefský)  (1789 – 1860) 
 

Značným pokrokem byl katastr Josefský, který byl zaveden patentem císaře Josefa II o 
reformě daně pozemkové a vyměření půdy ze dne 20.4.1785. Jde o první katastr založený 
na výsledcích skutečného, i když velmi hrubého, měření a nikoli pouze na základě 
daňových přiznání. Základní jednotkou pro odhad výtěžku nebyla již nepřesná usedlost, ale 
pozemek jehož výměra byla v terénu změřena [2].  
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Katastr byl vyhotoven pro jednotlivé berní obce. Nejprve byly určeny hranice 
těchto katastrálních obcí (včetně protokolu o průběhu hranic), plocha každé obce se 
rozdělila na menší celky ohraničené cestami, potoky atd., na tzv. pozemkové tratě a hony. 
Každá trať byla zaměřena a samostatně zobrazena na náčrtech zvaných brouillony, 
jednotlivé zobrazené pozemky byly označeny číslem [2]. Pro určování polohy bodů se 
používala metoda měřičkého stolu. Zaměřovaly se jen obdělávané pozemky, zatímco 
neplodná půda, cesty, vodní plochy se vynechaly. Výměry každého pozemku byly určeny 
z polních délek (délka a šířka pozemku), některé si podle návodu (součástí patentu) změřili 
držitelé sami (snahou bylo zrychlení a zlevnění prací – šlechtickou půdu, lesy, bažiny, 
velké rybníky a velké nepravidelné pozemky měřili inženýři a geometři, kdežto menší 
poddanské pozemky si měřili sami sedláci pod dohledem panských úředníků). Pro každou 
katastrální obec byly vyhotoveny seznamy – fassovní knihy, kde vedle popsání polohy a 
názvu pozemkové tratě byla uvedena čísla pozemků, jména majitelů a výměry pozemků 
atd..Celkem písemný operát josefského katastru obsahoval 6066 těchto fassovních knih. 
Vedením celé akce byla pověřena dvorská komise, v každém kraji podkomise (inženýři + 
pomocný personál), v každém okrsku vedoucí vrchnost a v každé obci řídil práce rychtář. 
Měření bylo dobře zorganizováno, probíhalo velmi rychle a bylo dokončeno během 4 let, 
takže už 1.11.1789 vstoupil operát Josefského katastru v platnost.  

 

Operát Josefského katastru 

• polní náčrty, 

• knihy fasí (přiznání), 

• fasní archy (pozemkové topografické archy), 

• úhrné sestavení plošné výměry kultur a kontrolovaného ročního výtěžku. 

Bohužel větší část tohoto operátu se nedochovala, zbylý elaborát je uložen ve státních 
archívech. 

 

Primitivní a ukvapené měření bez geodetických základů nemohlo však zajistit 
spolehlivé výsledky, což se ukázalo při snaze roku 1792 sestavit z náčrtů souvislou mapu 
celé říše, neboť z jednotlivých polních tratí nebylo často možno sestavit ani mapu obce.  
Zajímavostí bylo, že v českých zemích bylo zjištěno o 60 % zdanitelné půdy více než 
v předchozích soupisech, což představovalo přibližně 90 % veškeré české půdy [3]. Snad 
právě proto josefský katastr nenalezl porozumění u šlechty a ta si vymohla zrušení nového 
katastru po jeho roční platnosti (1789-1790) a opětné zavedení tereziánského katastru. Po 
zrušení josefského katastru platil tereziánský katastr jen krátkou dobu. Brzy se totiž 
ukázalo, že návrat od lepšího katastru josefského k horšímu tereziánskému nepřinesl státu 
žádné výhody. Josefský katastr ukázal všechny nesprávnosti ve výměrách tereziánského 
katastru, proto byl zaveden katastr, v němž se převzaly správné výměry z josefského 
katastru a ponechaly šlechtě výhody z ocenění exaequatoria. Nový katastr byl založen v 
roce 1792. Nazýval se tereziánsko-josefský katastr a byl podkladem pro založení 
zemských desek a pro daňové předpisy. Platil až do roku 1860, kdy vstoupil v platnost 
operát stabilního katastru [1].  
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2 Operát stabilního katastru (1860 – 1927) 
 

Snahy o získání dobrého měřického podkladu pro rozdělování daně, ale i potřeba přesných 
vojenských map celé říše, vedly Františka I k vydání císařského patentu ze dne 23.12.1817 
o dani pozemkové a vyměření půdy, v němž byla stanovena pravidla nového katastru daně 
pozemkové. Zásady patentu obsahovaly mimo jiné také ustanovení, že pro každou obec se 
zhotoví způsobem uvedeným ve zvláštní instrukci samostatná mapa, ve které bude rozsah 
obce a jednotlivých pozemků, lišících se kulturou nebo vlastnictvím vyznačen svou 
polohou, tvarem i velikostí v příslušném měřítku dle skutečnosti. Dále pak, že měřické 
práce a mapování mají provést civilní nebo vojenští geometři, teoreticky i prakticky 
způsobilí. Některé osvědčené zásady předchozího katastru byly převzaty. Pro svou 
důkladnost a představu, že bude navždy sloužit svému účelu, byl nazván stabilním 
katastrem [2]. 

 

Katastr rozlišoval pozemky dani podrobené a pozemky od daně osvobozené. Mezi 
pozemky podrobené patřila půda plodná a tzv. partifikáty (pozemky využívané k jiným 
účelům než zemědělským a lesnickým, které měly být zdaněny podle porovnání se 
sousedními pozemky – partifikací). Plodná půda byla členěna podle následujících kultur: 
zahrady, vinice, role, louky, pastviny, lesy. K partifikátům patřily např. zastavěné plochy, 
lomy, soukromé cesty, dráhy atd. K pozemkům osvobozeným patřila neplodná půda, 
rybníky bez užitku, řeky a potoky, veřejné cesty, kostely a kaple, hřbitovy atd. [2].  

 

Stabilní katastr byl již zcela založen na vědeckých základech velkoměřítkového 
mapového díla. Pro nové mapové dílo bylo zvoleno Cassini-Soldnerovo nekonformní 
transverzální válcové zobrazení a systém pravoúhlých souřadnic s počátky v 
trigonometrických bodech Gusterberg (pro Čechy) a Svatý Štěpán (pro Moravu). Každá 
země měla svůj souřadnicový systém. Rozhraní mezi soustavami nemohlo být vymezeno 
poledníky a rovnoběžkami, jejichž obrazy si neodpovídaly, a muselo být stanoveno pevně 
a trvale v terénu zemskými hranicemi. Celá monarchie se dělila na 9 souřadnicových 
soustav.  Zvolené základní měřítko zobrazení (1:2880) vycházelo z tehdejšího požadavku, 
aby se jedno dolnorakouské jitro (tj. čtverec o straně 40 sáhů – 57a 55m2) na mapě 
zobrazilo jako jeden čtvereční palec (1 sáh = 6 stop, 1 stopa = 12 palců, 40 sáhů x 6 stop x 
12 palců = 2880). Hranice všech pozemků byly v přírodě za účasti jejich držitelů řádně 
vyšetřeny a označeny. Podrobné měření bylo realizováno ve většině případů metodou 
měřického stolu (grafickým protínáním). V Čechách probíhalo podrobné měření v letech 
1826-1843, na Moravě v letech 1824-1836. Všechny zaměřené pozemky byly zobrazeny a 
očíslovány jako parcely . Výměra jednotlivých parcel byla určena ze zobrazené plochy 
v mapě [1]. 

 
Dne 28.2.1824 byla vydána měřická instrukce – Instrukce k provádění zemského 

vyměřování, nařízeného podle nejvyššího patentu ze dne 23.12.1817, na základě níž 
probíhaly veškeré měřické práce.Řízením prací byla pověřena Dvorská komise pro řízení 
pozemkové daně, která sídlila ve Vídni. Svá rozhodnutí a své požadavky sdělovala  
podřízeným zemským komisím formou dekretů. Zemské komise vedly katastrální 
vyměřování v každé zemi a sídlily v zemském hlavním městě. Jím byly podřízeny krajské 
komise, které vedly katastrální práce v příslušném kraji. V čele stál krajský hejtman nebo 
jeho zástupce. Krajské komisi příslušel dozor nad stanovením a zaměřením obecních a 
pozemkových hranic, dohled na vrchnosti, aby podporovaly inspektory a geometry při 
výkonu jejich služebních povinností a péče o úspěšný průběh všech prací [3]. 
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Nejprve byla provedena trigonometrická triangulace, jejímž úkolem bylo pokrýt 
plochu celé monarchie souvislou sítí trojúhelníků. Ta byla svěřena Triangulační a početní 
kanceláři. Úkolem kanceláře bylo navazovat na vojenskou trigonometrickou síť I. a II. řádu 
a dále ji zahustit tak, aby na každou čtvereční míli připadaly tři body určené početně 
jakožto základ pozdější grafické triangulace. Výsledky prací kanceláře jsou vtěleny asi do 
600 silných svazků a 452 fundamentálních listů trigonometrické triangulace. 
Trigonometrickou triangulační síť zřídili vesměs vybraní nižší důstojníci, nesoucí oficiální 
titul trigonometr. Na grafické triangulaci, jejíž úkolem bylo ze tří trigonometrických bodů 
připadajících na jednu čtvereční míli určit tolik grafických bodů, aby na každý sekční list 
připadaly tři, pracovali grafičtí triangulátoři – zvlášť zruční a spolehliví geometři. 
Grafická triangulace se prováděla již stolovou metodou v měřítku 1:14 400. Stabilizace 
nových bodů byla bohužel provedena se značným zpožděním, až po dokončení 
podrobného měření. V Čechách byly triangulační práce provedeny v letech 1824-1840. Na 
určení obecní hranice byl vybrán zemskou komisí geometr pro popis obecních hranic ze 
způsobilých geometrů. Za podrobné měření obce byl zodpovědný geometr pro podrobné 
vyměřování, jehož úkolem bylo vyměřit a vypočítat výměry všech pozemků a vykreslit 
originální mapu. K ruce mohl mít jednoho adjunkta nebo pomocníka. Byl bezprostředně 
podřízený inspektorovi. Tento mapový inspektor přiděloval geometrům obce a vynášel 
grafické body na stolové listy. Podléhalo mu průměrně 15 geometrů a každého musel 
čtyřikrát měsíčně revidovat. Podléhal mapovému podřediteli, který byl členem krajské 
komise. Prováděl kontroly svých podřízených a podával zprávy zemské komisi. Nad ním 
stál ještě zemský mapový ředitel, který byl členem zemské komise. Dále byli využíváni 
figuranti a nádeníci, kteří vykonávali nejjednodušší pomocné práce a indikátoři, z řad 
majitelů usedlostí, kteří podávali geometrovi poučení o obecních  hranicích, jednotlivých 
parcelách, jménech, druzích kultur atd. [3][5]. 

 
Rozsáhlá agenda související s trigonometrickou i grafickou triangulací dala vznik 

velkému souboru operátů – písemných a měřických, dohromady tvořící jediný fond pod 
jménem Triangulační operát stabilního katastru [3].  

 
 

 Písemná část obsahuje: 
• zápisníky vodorovných úhlů – ty jsou dvojího druhu – k síti I. řádu, k síti II. řádu, 
• zápisníky zenitových vzdáleností, 
• zápisníky triangulačních výsledků – výpočty stran trojúhelníků, sestava jižníků,                                  

     výpočet souřadnic trigonometrických bobů, 
• zápisníky triangulačních výsledků – triangulační protokoly, topografické popisy         

bodů, rejstřík, 
• zápisníky triangulačních údajů - topografické popisy bodů a jejich zeměpisné šířky 

a  délky, 
• zápisníky  trigonometrických nadmořských výšek, 
• redukce zenitových vzdáleností, 
• výpočty vyrovnaných nadmořských výšek,  
• polní zápisníky (manuály), 
• seznamy souřadnic a místopisů stanovisek měřického stolu, 
• předběžné výpočty trojúhelníků – předběžné a pomocné výpočty, 
• místopisy trigonometrických bodů. 
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Měřická část obsahuje: 
• zobrazení trigonometrických sítí podle zemí a podle pracovních úseků, 
• zobrazení trigonometrické sítě I. řádu – v měřítku 1 : 864 000 (1 palec = 3 míle, 3 x 

4000  sáhů x 6 stop x 12 palců ), 
• zobrazení trigonometrické sítě II. řádu – pro Čechy obsahuje celkem 30 náčrtů                    

                                    v měřítku 1 : 192 000 (1 palec = 2/3 míle), 
• fundamentální listy trigonometrické triangulace – předběžné a definitivní, 
• klad fundamentálních listů trigonometrické triangulace, 
• triangulační listy grafické triangulace, 
• klad triangulačních listů grafické triangulace – podle inspektorátů,   podle krajů,                                                     
• rektifikace grafické triangulace. 

 
 
Podrobné vyměřování v českých zemích bylo prováděno v období let 1824-1843, 

tedy 17 let [3]. Pro účely podrobného měření síť IV. řádu ještě nestačila. Vzdálenosti 
grafických bodů (asi 1 km) byly příliš veliké na vyměřování jednotlivých parcel podle 
nich. Proto geometr musel vytvořit ještě jednu síť místního významu – geometrickou síť. 
Vrcholy této trojúhelníkové sítě potom byla stanoviska stolu. Touto prací vlastně skončila 
velká etapa katastrálních prací – triangulace.  

 
Geometr pro podrobné vyměřování používal předem vyhotovený polní náčrt, 

většinou vytvořený jen od ruky, zpravidla adjunktem. Po příchodu do obce si rozdělil 
katastr na jednotlivé trati, ty zaměřil nejdříve a dostal tím kostru katastru. Pak následovalo 
měření  jednotlivých parcel metodou měřického stolu a tím přímo vznikala část originální 
mapy. Katastrální mapa se vyhotovovala pro každou obec zvlášť. Zároveň s mapou 
vyhotovoval adjunkt tzv. indikační skicu – později nazývanou příruční mapa, což nebylo 
nic jiného než kopie originální mapy doplněná o některé další údaje (např. jméno vlastníka, 
číslo domu). Po dokončení měření musel geometr spolu s vrchnostenskými, úředníkem, 
rychtářem a třemi místními znalci  projít celý katastr a parcelu po parcele přezkoušet. 
Tímto geometr dostal již během polních prací dva měřické operáty – polní náčrt a 
indikační skicu. Třetí a hlavní operát – originální mapu, pouze částečně rozpracovanou, 
dopracoval v zimním období na podkladě právě polních náčrtů a indikačních skic. 
Katastrální mapa byla doplněna parcelními čísly a současně se vyhotovoval parcelní 
protokol, původně samostatný pro stavební a pozemkové parcely. Další prací bylo 
zjišťování výměr parcel. Nejprve rozdělil sekční list na jednotlivé trati a zjistila se jejich 
výměra – odsunutím z mapy. Po výpočtu všech tratí se porovnal součet výměr s výměrou 
celého sekčního listu a provedlo se vyrovnání. Tímto způsobem pak byly zjištěny i výměry 
parcel. Kontrolu výpočtu parcel prováděl inspektor[3][5].  
 
Přehled písemných operátů [3]: 

• výpočetní protokol, 
• protokol pozemkových parcel, 
• protokol stavebních parcel, 
• definitivní popis obecních hranic, 
• výkaz o způsobu využití půdy, 
• abecední seznam majitelů pozemků, 
• výkaz parcel neznámých majitelů, 
• písemné sdělení jmen od vrchnosti. 
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Mimo tyto hlavní části písemného operátu bylo vyplňováno dle instrukce mnoho dalších 
výkazů a seznamů např. [3]: 

• zpráva o pokrocích grafické triangulace, 
• zpráva o pokrocích v popisu hranic - měsíčně ji sestavoval inspektor,     
• zpráva o pokrocích podrobného měření -sestavoval je měsíčně inspektor, 
• souhrnný výkaz o pokroku katastrálních prací – sestavoval jej mapový podředitel, 
• seznam osob zaměstnaných v katastru, 
• seznam personálních změn, 
• revisní deník podředitele, 
• souhrnný výkaz o pokroku podrobného vyměřování v podředitelství, 
• revisní deník inspektora, 
• seznam triangulovaných bodů, 
• protokol přenesených triangulovaných bodů, 
• předběžný popis hranic, 
• náčrtek zmapovaného území, 
• výkaz o podrobném vyměřování, 
• deník – vedli jej denně podředitel, inspektor i geometr. 

 
Již zmiňovaný měřický operát obsahoval: 

• originální mapy, 
• indikační skici. 

 
Uložení těchto operátů bylo následující: Ústřední archiv ve Vídni měl soustřeďovat 

důležité dokumenty celostátního významu, zejména všechny operáty trigonometrické 
triangulace, litografické otisky katastrálních map všech obcí, opisy výsledků měření, 
úhrnné výkazy katastrálních hodnot a spisy týkající se sáhových měřítek. Zemské archivy 
opatrovaly všechny materiály, které se nedostaly do Vídně, zejména originální mapu, 
indikační skici a  protokoly všeho druhu [3]. 

 
Po dokončení map vyvstal nový úkol – postarat se o reprodukci celého operátu 

z důvodu poškození nebo zničení nenahraditelných indikačních skic a originálních map  a 
z důvodu evidence majetkových změn, pro orientaci veřejnosti atd. Rozmnožováním byl 
pověřen litografický ústav, který z každé originální mapy pořídil větší počet otisků (příloha 
3) většinou litografickou metodou. Jeden otisk byl uložen u berního úřadu, další u 
obecního úřadu a další byl přikládán k pozemkovým knihám. Zbývající otisky ukládal a 
podle potřeby doplňoval zemský archiv map katastrálních, popř. je prodával veřejnosti [3]. 

 
Tímto byla ukončena jedna etapa katastrálních prací. Na těchto podkladech bylo 

možno přistoupit k další etapě – k přípravě vyměření daní (oceňování). Prvním úkolem 
bylo určit pozemky daním podrobené a pozemky od daní osvobozené. Další pozornost se 
soustřeďovala již jen na zdaňované pozemky a sice na to, jaký dávají výtěžek. Výsledky 
měření a oceňování pozemků byly po určitou dobu veřejně vyloženy, aby je každý majitel 
pozemků mohl zkontrolovat a popřípadě podat námitku. Každý protest byl geometrem a 
odhadní komisí vyšetřen a výsledek šetření oznámen majiteli. Přibližně v téže době byla 
pro každou obec zřízena kniha držebností, v niž měl každý majitel usedlosti svůj zvláštní 
list, vyplněný podle parcelních protokolů. Zde byly zaznamenány výměry pozemků, čisté 
výnosy a změny v majitelích. Každý držitel měl z něho výtah, tzv. arch držebnostní. 
Později (roku 1874) byly knihy držebnostní zrušeny a nahrazeny knihami pozemkovými. 
Stabilní katastr vstoupil v platnost v Čechách v roce 1860 (např. na Moravě již v roce 
1851) [3]. 
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2.1   Reambulace (1880) 
 

Protože stabilní katastr nebyl spolehlivě doplňován nastalými změnami, zejména nebyla 
doplňována katastrální mapa, neshodoval se postupně se skutečností [2]. To vedlo k vydání 
zákona ze dne 24.5.1869, o revizi katastru daně pozemkové. Úkolem této reambulace bylo 
zejména jednorázové doplnění měřického i písemného elaborátu. Bylo potřeba zjistit 
veškeré nastalé změny v kulturách, majitelích a předmětech měření, tyto změny vyšetřit, 
zaměřit a doplnit do katastrálních map. Pracovalo se na otiscích originálních map a 
využívaly se i indikační skici. Při této akci se též  stabilizovaly trigonometrické body již 
dříve určené a místo bodů zaniklých  se určovaly a stabilizovaly body nové. Reambulační 
zákon také stanovil, že každých 15 let musí být provedena revize katastru. Vlastní 
reambulace byla dokončena v roce 1880, ovšem práce byly prováděny ve spěchu, povrchně 
a neodborně, což mělo za následek podstatné znehodnocení map stabilního katastru. 
 

 Ovšem reambulace ukázala, že patnáctileté období, určené pro revisi, nestačí a že 
je nutno udržovat katastr neustále. Proto byl vydán zákon ze dne 23.5.1883 o evidenci 
katastru daně pozemkové. Tím byl vytvořen trvalý stav evidenčních geometrů a každému 
přiděleno stálé působiště. Všichni majitelé pozemků byli povinni veškeré změny hlásit 
geometrovi a geometr musel jednou za tři roky provést v každé obci revizi [3]. Podrobně 
zde bylo rozpracováno řízení o vyšetřování změn včetně zaměřování změn evidenčními 
geometry i vyhotovování geometrických plánů (příloha 6) oprávněnými soukromými 
techniky. Zjištěné změny se zapisovaly do výkazů změn, které potom byly podkladem 
k provedení změn v jednotlivých částech katastru. Vzájemný soulad s pozemkovou knihou 
byl zajišťován zasíláním tzv. ohlašovacích listů-archů knihovnímu soudu. Byla rovněž 
upravena veřejnost katastru, do nějž mohl nahlížet každý. Reambulovaný katastr byl po 
vzniku samostatného Československa převzat v nezměněné podobě a platil až do roku 
1927, kdy nabyl účinnosti zákon o pozemkovém katastru – katastrální zákon. 
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3   Pozemková kniha (1874 – 1964) 
 
Výsledky reambulovaného katastru měly sloužit i k založení nových pozemkových knih. 
Stávající pozemkové knihy stabilního katastru (knihy držebností) nevyhovovaly potřebám 
soudů ani občanů, protože neudávaly dostatečně podrobně a přesně jednotlivé části 
knihovního tělesa (tedy jednotlivé pozemky) zapsaného pod jednou knihovní vložkou na 
jednom listu hlavní knihy držebností. Dále neobsahovaly jaká práva a povinnosti jsou 
s knihovním tělesem spojena [2] (doposud se zapisovalo např.: „usedlost čp. 45 v Otově“ 
bez výčtu jednotlivých parcel). 
 

Toto vedlo k vydání zákona ze dne 25.7.1871, o zavedení obecného zákona o 
pozemkových knihách (obecný knihovní zákon), který nabýval účinnosti při zřízení 
nových pozemkových nebo horních knih podle zemských zákonů dnem, kdy se tyto knihy 
začnou vést. Pro Čechy byl vydán zemský zákon dne 5.12.1874 o založení nových knih 
pozemkových pro království České a o jejich vnitřním zařízení. Založení nových 
pozemkových knih bylo svěřeno předsedům soudů I. instance a mělo se v jednotlivých 
obcích zahájit až po dokončení revize katastru (reambulace) [2]. 

 
 Do pozemkových knih měly být zapisovány všechny nemovitosti a všechna práva, 

která byla prohlášena  za rovna nemovitým věcem. Vyloučen z nich však byl veřejný 
statek    (veřejné cesty, náměstí a návsi, vody…) a nemovitosti zapsané v horních a 
železničních knihách. O všech nemovitostech nezapisovaných v pozemkových knihách  
(tedy součástech veřejného statku) se vedly seznamy s údaji, umožňujícími zápisy o těchto 
nemovitostech vyhledat. Změny v seznamu veřejného statku se prováděly výhradně podle 
údajů katastru, neboť obecný knihovní zákon se na veřejný statek nevztahoval [2]. Při 
zakládání nových pozemkových knih byly významně používány již dříve zmíněné 
držebnostní archy.  

 
Pozemkové knihy byly zařízeny podle systému hlavní knihy. Pozemková kniha 

obsahovala: 
• hlavní knihy (příloha 7), 
• sbírka listin, 
• mapy pozemkových knih. 

Dále obsahovala pomůcky pro snadnější přehled: 
•  osobní rejstřík, 
•  reálný (věcný) rejstřík, 
•  seznamy veřejného statku, 
•  seznam parcel zapsaných v jiných knihách, 
•  deník pro knihovní podání. 

 
Hlavní kniha , vedená pro každé katastrální území, se skládala z jednotlivých 

knihovních vložek určených k zápisu knihovních těles a právních vztahů s nimi spojených. 
Za knihovní těleso byla považována někdy jediná nemovitost, obvykle šlo však o jejich 
ucelený hospodářský soubor, spojený osobou téhož vlastníka nebo spoluvlastníků. Každá 
knihovní vložka se členila na 3 části (listy A, B, C). 

 
1. List A (list statkové podstaty [6]) měl dva oddíly. V prvním (označeném A1) se 

zapisovaly všechny nemovitosti tvořící knihovní těleso podle parcelních čísel 
vedených v katastru, včetně kultury, čísel domů, popř. označením jiných staveb. 
V druhém oddíle (označeném A2) se zapisovaly změny knihovního tělesa a také 
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oprávnění spojená s vlastnictvím uvedených nemovitostí, tedy služebnosti a věcná 
břemena, s odkazem na příslušnou položku založení listiny ve sbírce listin (č.d.). 

 
2. List B (list vlastnictví [6]) udával vlastníka nemovitostí, způsob nabytí vlastnictví a 

jeho změny. U spoluvlastníků se zde zapisovaly ideální spoluvlastnické podíly, dále 
se zde zapisovala osobní omezení vlastníků, např nezletilost, nesvéprávnost, atd. 

 
3. List C (list závad [6]) byl určen k zápisu věcných práv váznoucích na knihovním 

tělese   (např. zástavní právo, výměnek, právo stavby, věcná břemena…). 
 

Další podstatnou částí pozemkových knih byla sbírka listin , v níž se ukládaly pro 
všechny hlavní knihy ověřené kopie všech listin a ohlašovacích listů, na jejichž základě 
byly provedeny zápisy, včetně geometrických plánů či snímků z katastrální mapy se 
zákresem změn. Sbírky listin byly vedeny dohromady pro každou berní obec, listiny byly 
řazeny podle položky zápisu v deníku pro knihovní podání (číslo deníku – č.d.).   

 
Mapy pozemkových knih se udržovaly pomocí zákresů na základě ohlašovacího 

listu, zasílaného katastrálním úřadem, s kopií (snímkem) katastrální mapy s vyznačenou 
změnou. Osobní rejstříky obsahovaly abecední seznam všech vlastníků a jiných 
oprávněných s odkazem na číslo knihovní vložky. V reálných rejstřících byly seřazeny 
všechny parcely, které se vyskytovaly v daném  katastrálním území, taktéž s odkazem na 
číslo knihovní vložky. Osobní i reálné rejstříky se vyhotovovaly vždy pro každé katastrální 
území zvlášť, někdy  byly přímo součástí hlavní knihy (většinou na začátku či na konci 
knihy). Seznamy veřejného statku byly vždy součástí hlavní knihy, bylo-li jich více, 
označovaly se římskými číslicemi. 

 
 Zápisy v pozemkových knihách měly konstitutivní charakter (§ 4 obecného 

knihovního zákona), práv se nabývalo až vkladem (intabulací) do pozemkové knihy. 
Katastrální mapy i mapy pozemkové knihy nebyly rozhodující. Zápisy v pozemkové knize 
byly přehledné, každému dostatečně srozumitelné a zejména průkazné. Podávaly úplný 
přehled o celém předchozím vývoji, neplatné či zrušené zápisy se totiž neškrtaly nebo 
nemazaly, ale pouze červeně podtrhávaly. Pozemková kniha si proto získala vysokou 
důvěru veřejnosti a stala se spolehlivým právním nástrojem ochrany práv vlastníků a 
věřitelů [2]. 

 
Zásady vedení nových pozemkových knih platily s některými výjimkami až do 

roku 1950, kdy došlo k zásadním změnám v občanském zákoníku (zákon č. 141/50 Sb.) 
[2], např. byl zrušen konstitutivní charakter zápisů – intabulace. Vlastnictví se nabývalo již 
samotnou smlouvou, popř. ze zákona nebo úředním výrokem, a nikoliv až vkladem do 
pozemkové knihy. I když nebyla výslovně zrušena povinnost zápisů do veřejných knih, 
neměly zápisy nadále charakter konstitutivní. Praktickým důsledkem byla neúplnost zápisů 
a tím i postupně nemožnost vůbec změny knihovat. Vlastnictví pak bylo nutno prokazovat 
velmi obtížně původními listinami. K úplnému  zrušení pozemkových knih a tedy i 
obecního knihovního zákona došlo až vydáním zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci 
nemovitostí.  
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4   Operát pozemkového katastru včetně mapování dle 
Instrukce A  (1927 – 1955) 

 
Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 byl převzat v nezměněné 
podobě reambulovaný katastr. Teprve až v roce 1928 dochází k zásadním změnám, kdy 
nabyl účinnosti zákon č. 177 ze dne 16.12. 1927, o pozemkovém katastru a jeho vedení      
(katastrální zákon), doplněný  vládním nařízením č. 205/1928 a č. 64/1930. Katastrální 
zákon zrušil všechny předchozí předpisy vztahující se na pozemkový katastr a jeho vedení. 
Pozemkový katastr byl definován jako geometrické zobrazení, soupis a popis veškerých 
pozemků v ČR. Zákon definoval pojem pozemku a parcely. Katastr sloužil jako podklad 
pro vyměřování daní, pro zakládání, obnovování a doplňování veřejných knih a jejich map, 
zjištění držby, pro převody nemovitostí a pro reálný úvěr. Byl též pomůckou pro 
kartografické a výškopisné práce, pro technická podnikání, pro statistické a hospodářské 
účely, pro ochranu památek i pro vědecké a badatelské účely [2]. Byl tedy katastrem 
víceúčelovým a prohlášen za veřejný [4]. 
  

Vedením katastru byly pověřeny katastrální měřické úřady. Vládním nařízením 
byla též stanovena osobní zodpovědnost zaměstnanců katastrální služby za správnost a 
přesnost jimi vykonaných prací, což jistě přispělo k pečlivému a svědomitému vedení 
katastru.    

 
Katastrální zákon zavedl novou zobrazovací soustavu platnou pro veškeré 

prováděné měřické práce – Jednotnou trigonometrickou síť katastrální (JTSK). Bylo 
zvoleno, vzhledem k protáhlému tvaru republiky, Křovákovo dvojité konformní kuželové 
zobrazení v obecné poloze na Besselově elipsoidu (dosaženo nejmenší zkreslení sečným 
kuželem se 2 kartografickými rovnoběžkami na Gaussově kouli o nulovém délkovém 
zkreslení). JTSK byla postupně budována  v letech 1920 -1957 Triangulační kanceláří 
v čele s Ing. Křovákem. Z časových důvodů byly na části území převzaty měřené osnovy 
směrů z vojenského triangulace (1862 – 1898, 42 bodů v Čechách). Celkem bylo 
vybudováno 28 900 trigonometrických bodů I. až IV. řádu. Triangulační údaje JTSK byly 
obsaženy v triangulačním operátu a byly vedeny Státním zeměměřickým a kartografickým 
ústavem v Praze.  

 
Katastrální mapa se stala podkladem topografického mapování, zastavovacích a 

polohopisných plánů a kartografických prací. Písemný operát pozemkového katastru byl 
jediným podkladem veřejných knih a pozemkové statistiky. 

 
Pozemkový katastr se udržoval v souladu se skutečným stavem a katastrální zákon 

stanovil pravidla součinnosti mezi katastrálními měřickými úřady a knihovními soudy 
(jejich vzájemná ohlašovací povinnost). K udržení správnosti údajů pozemkového katastru 
s veřejnými knihami (pozemkové knihy) měly knihovní soudy povinnost zasílat 
katastrálním měřickým úřadům, které vedly pozemkový katastr, všechna knihovní usnesení 
o změnách, jež byly předmětem zápisu v katastru. Naproti tomu kat. měř. úřady byly 
povinny zasílat knihovním soudům veškeré změny, které podléhaly zápisům 
v pozemkových knihách (ohlašovací listy). Všeobecná ohlašovací povinnost byla 
stanovena pro všechny držitele pozemků. 
 

  Nové mapování (dle Instrukce A – viz. dále) se provádělo číselně, převážně 
v měřítkách 1:1000 nebo 1:2000 a bylo zmapováno asi 5 % území, převážně měst. 
Pozemkový katastr pochopitelně převzal dosavadní výsledky stabilního (reambulovaného) 
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katastru, včetně veškerých platných měřických a písemných operátů, které bylo možné 
dále vést, nebo které bylo možno po úpravách využít. Dosavadní předpisy a vykonávání 
všech katastrálních prací sjednotil na celém území státu. Postupně byly vydávány nové 
velmi podrobné předpisy pro jednotlivé úseky katastrální služby - hlavně Instrukce A 
z roku 1932 pro obnovu pozemkového katastru a Instrukce B z roku 1933 pro vedení 
pozemkového katastru [2]. 

 
 

4.1   Instrukce A 
[7] 

Návod jak vykonávati měřické práce pro obnovení pozemkového katastru novým 
katastrálním řízením. 

 
Tato instrukce obsahuje podrobný návod pro všechny měřické a výpočetní práce při 
obnově katastru. 
 Tyto práce byly rozděleny do tří hlavních skupin: 

• katastrální měření, 
• vyhotovování měřického operátu, 
• výpočet výměr parcel. 

 
 Veškerá měření musela být připojena na novou Jednotnou trigonometrickou síť 
katastrální. 
  
 Vlastní měření bylo rozděleno na tři části: 

1. určování trigonometrických bodů, 
2. určování významnějších měřických bodů, 
3. podrobné měření. 

  
 Nejprve vždy byla provedena podrobná neboli místní triangulace, při které se 
vybudovaly body o délce stran sítě kratších než 4 km. Polní měřické práce probíhaly 
v tomto pořadí: 
             1.  Rekognoskace – přezkoumání, příp. oprava, stabilizace a signalizace bodů na 

než se má připojit místní triangulace,  
                                            - provedena na podkladě přehlídkového plánu ( 1:75 000 nebo    

1:20 000 ), do kterého se zakreslovaly přibližně nové 
navrhované body. 

             2.  Volba míst nových  bodů - měla být zaručena trvanlivost a využití nových bodů 
                                                                             - byl vyhotoven tzv. observační plán, obsahující                                

definitivní záměry. 
             3.  Trvalá stabilizace  – většinou 1 nadzemní a 2 podzemní znaky. 
             4.  Budování měř. signálů – např. pyramidy. 
             5.  Oznámení o trvalém označení a vytyčení trigonometrického bodu.  
             6.  Označení trigonometrického bodu číslem, popř. názvem, a jeho orientace na 

jiný trigonometrický bod či orientační bod.    
             7.  Vyhotovení místopisu trigonometrického bodu – číslo, název, k.ú., popis bodu, 

náčrt… 
             8.  Vlastní zaměření bodu – zápis naměřených hodnot do zápisníků. 
  
 Dále bylo provedeno zhuštění trigonometrické sítě zhušťovacími body (podobný 
postup jako u trigonometrických bodů). Následovala tzv. polygonizace – doplnění, 
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zhuštění místní triangulace dalšími měřickými body (polygonové body) tak, aby se daly 
použít pro podrobné měření. Výstupem byly místopisy polygonových  a jiných měřických 
bodů. 
 
 Dalším krokem již bylo vlastní podrobné měření v tomto pořadí: 

1. Označení katastrálního území mezníky. 
2. Zaměření katastrálních hranic s vyhotovením přehledného náčrtu průběhu 

katastrálních hranic. 
3. Označení – omezníkování držebnostních hranic, popř. jejich vyrovnání či 

úprava.  
4. Šetření držby – vyhotoveny protokoly z šetření držby s odsouhlasením 

hranic vlastníky. 
5. Zaměření držebnostních hranic a hranic kultur, vodstva, cest… 
 

 Při tomto měření se vyhotovila hlavní část měřického operátu – polní náčrty 
zpravidla v měřítkách 1:1000 a 1:500 (příloha 8) obsahující výsledky podrobného měření a 
místního šetření + přehled polních náčrtů. 
 
 Hlavní části polního měřického operátu: 

• elaborát podrobné (místní) triangulace, 
• elaborát podrobného měření včetně polygonizace, 
• společné věci oběma elaborátům. 
 

 Elaborát podrobné triangulace mimo jiné obsahoval: 
− výpis a zobrazení triangulačních údajů, 
− přehlídkový a observační plán, 
− kontrolované zápisníky měřených úhlů, 
− technický popis. 

            Elaborát podrobného měření včetně polygonizace obsahoval: 
− popis katastrálních hranic + přehledný náčrt, 
− kontrolované zápisníky měřených úhlů a délek, 
− místopisy polygonových a jiných měřických bodů, 
− listy katastrální mapy – pokud byla mapa vytvořena metodou měřického 

stolu, 
− protokoly z šetření držby + náčrt. 

 Ke společným věcem oběma elaborátů patřilo: 
− výplatní listiny a výkazy mezd, 
− písemnosti o triangulaci, polygonizaci a podrobném měření. 
 

 Po skončení měřických prací přišly na řadu kancelářské práce – zpracovávání 
naměřených dat. Ty se dělily na: 

1. Výpočty z místní triangulace a zhušťovacích bodů. 
2. Výpočty z polygonizace a podrobného měření. 
3. Vyhotovení katastrální mapy. 
4. Vyhotovení příruční katastrální mapy. 
 
 

 ad 1)  
− Byla vyhotovena kniha výsledků triangulačních prací – obsahovala soupis 

všech triangulačních údajů. 
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− Proveden vlastní výpočet pravoúhlých souřadnic + vyrovnání metodou 
nejmenších čtverců. 

− Doplněn technický popis o výpočty. 
− Byl vyhotoven výpočetní operát – výpočty centračních změn, vyrovnání 

směrů, výpočty přibližných souřadnic, souřadnicové vyrovnání, seznam 
souřadnic, observační plán doplněný o vypočtené hodnoty, zákres nových 
bodů do speciálních map ( později SMO – 5 ). 

ad 2) 
−    Byl vyhotoven výpočetní operát obsahující zejména seznam souřadnic 

polygonových bodů s výpočetním protokolem.  
ad 3) 

−    Bylo-li použito metody měřického stolu, mapa byla vykreslena přímo při 
polních pracích, jinak se mapa vykreslila pomocí koordinatografu nebo 
vynášecí soupravou na podkladě polních náčrtů a údajů v nich, popř. 
měřických zápisníků, včetně parcelních čísel, mapových značek a popisu 
mapy. Následovala kontrola styků  sousedních map a dvou katastrálních 
území. 

 
−    Dalším krokem byly výpočty výměr parcel. Prováděly se většinou graficky                       

odsunem z vyhotovené mapy pomocí např. nitkového planimetru. Každý 
mapový list byl rozdělen na skupiny přibližně stejně velké a vypočítaly se 
jejich jednotlivé výměry s vyrovnáním na celý mapový list. Poté se 
vypočítaly výměry jednotlivých parcel s vyrovnáním na výměru celé 
skupiny. Při těchto výpočtech se vyhotovil elaborát výpočtu výměr, který 
obsahoval zejména: 

– výpočetní protokol o výpočtu výměr skupin a parcel, 
– sestavení výměr parcel. 

            ad 4) 
− Pro zhotovení příruční mapy se používal otisk katastrální mapy na tuhé 

lepence,   jehož jednotlivé listy byly složeny do formátu sekčního rámce. 
Příruční mapa obsahovala navíc některé informace např.: čp. domů, obvody 
pozemkových tratí, obvod záplavového území… 

 
 Před vyhlášením platnosti byl veškerý vzniklý elaborát přezkoušen, poté 
následovalo námitkové řízení a vlastní zápis do operátu pozemkového katastru. 
 
 Výsledný elaborát z mapování dle Instrukce A:  

•   měřický operát, 
•   výpočetní operát, 
•   katastrální (příloha 9) a příruční mapa, 
•   seznam trigonometrických, zhušťovacích, polygonových bodů a bodů 

podrobného měření a jejich místopisy, 
•   náčrt průběhu hranic katastrálního území, 
•   protokoly z šetření držby, 
•   polní náčrty (příloha 8), 
•   sestavení výměr parcel, protokoly o výpočtu výměr skupin a parcel, 
•   seznam názvů pozemkových tratí. 
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4.2   Přehled operátu pozemkového katastru 
[4] 

 
Pozemkový katastr obsahoval součásti podstatné, vedlejší a pomocné vyhotovené zpravidla 
pro každé katastrální území zvlášť. 

 
Podstatné součásti: 
• měřický operát,  

− katastrální mapa (příloha 5 a 9), 
− příruční katastrální mapa (příloha 10), 

• písemný operát,  
− rejstřík parcel, 
− parcelní protokol (příloha 11), 
− pozemnostní archy (příloha 12), 
− seznam pozemnostních archů, 
− rejstříky držitelů, 
− záznamy změn, 

• sbírka listin,  
− výpisy triangulačních údajů, 
− popis hranic katastrálního území, 
− zápisníky měřených směrů, 
− polní náčrty, 
− geometrické plány – manuály (příloha 13), 
− místopisy měřických bodů, 
− výpočetní protokoly, 
− ohlašovací listy, 
− seznamy nesrovnalostí, 
− výkazy a záznamy změn, 
− reklamační a odvolací listiny, 
− vyřazené části pozemkového katastru, 

• úhrnné výkazy,  
− přehled pozemnostních archů, 
− výkazy úhrnných katastrálních hodnot, 
− úhrnné sestavení jakostních tříd,  
− úhrnné výkazy o rozptýlenosti půdy a o velikostních skupinách držitelů.   

 
 Vedlejší součásti: 

• přehledové mapy katastrálního území, 
• seznamy silnic, vodstva, el. vedení vysokého napětí atd.. 
 

Pomocné součásti: 
• odhadní vceňovací a vtřiďovací pomůcky, 
• sestavení jakostních tříd, 
• výpisy z veřejných knih, 
• seznamy domů, 
• seznamy názvů pozemkových tratí  atd.. 
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Slibný rozvoj katastru a zejména nové mapování narušily válečné události, 
přídělové a scelovací řízení a komunistický převrat v roce 1948. Pozemkový katastr se 
používal až do roku 1956, z části až do roku 1964. Katastrální zákon byl definitivně zrušen 
až v roce 1971 zákonem č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.  
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5   Přídělový a scelovací operát 
 
5.1   Přídělové řízení 
 
Po skončení 2. světové války a obnovení Československa došlo k mimořádně rozsáhlým 
změnám ve vlastnictví. Znárodnění, konfiskace, přídělová i scelovací řízení byly upraveny 
zvláštními zákony, které znamenaly zásahy do občanského zákoníku i knihovního zákona a 
průlom intabulačního principu. Těmito změnami byla zasažena až třetina státu [1]. 
Skutečný právní stav se v mimořádně velkém rozsahu dostal do nesouladu se stavem 
pozemkových knih. Uvést tento stav do souladu a vyznačit všechny změny do 
pozemkových knih, pro které platila přísná a složitá pravidla, nebylo v krátkém čase vůbec 
možné. Zvláště v případech přídělů zemědělského majetku, podle dekretů prezidenta 
republiky č. 12/45 Sb. ze dne 21.6.1945 o konfiskaci a urychleném rozdělení 
zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského 
národa, č. 28/45 Sb. ze dne 28.6.1945 o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a 
jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci [2] a č. 108/45 
Sb. o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, které vyžadovaly 
rozsáhlé úpravy hranic pozemků, šlo o dlouhodobou záležitost. 

 
Dle dekretu č. 12/45 Sb.  byl s okamžitou platností a bez náhrady konfiskován 

zemědělský majetek ve vlastnictví osob německé, maďarské národnosti, zrádců a nepřátel 
republiky a právnických osob, které úmyslně sloužily nacistickým účelům. Dle dekretu     
č. 108/45 Sb. byl konfiskován ostatní movitý i nemovitý majetek, na který se nevztahoval 
dekret č. 12/45 Sb., tedy od rodinných domků a živností až po továrny [8]. 

  
Pro správu zkonfiskovaného majetku byl zřízen Národní pozemkový fond (dále jen 

NPF). Pro účely vypracování přídělových plánů a určení úhrad za přidělený příděl byly 
vytvořeny místní a okresní rolnické komise. Dle dekretu č. 28/45 bylo nutno zažádat o 
příděl prostřednictvím těchto komisí, které jej prozkoumaly a spolu s návrhem přídělového 
plánu a návrhem úhrad jej postoupily zemskému národnímu výboru a ten je se svým 
dobrozdáním předkládal ministerstvu zemědělství. Návrh na úhradu se určoval podle 
výnosnosti, polohy, vzdálenosti a stavu obdělávání půdy. Splácení bylo buďto jednorázové 
nebo ve splátkách. Půdu přiděloval NPF při ministerstvu zemědělství a to rozhodnutím o 
přídělu ve formě dekretu o vlastnictví půdy. Pro označení přídělové podstaty bylo 
používáno pouze číslo popisné příslušné usedlosti, nebo jen pořadové číslo přídělu [8]. 

 
Po technické stránce probíhal příděl tak, že přídělce uvedla na usedlost místní 

rolnická komise, která pořídila i první seznam přiděleného nemovitého i movitého 
majetku. Vymezila přídělci zemědělskou půdu, na které měl hospodařit a to v rozsahu 
odpovídajícímu možnostem dané usedlosti – až 13 hektarů zemědělské půdy. Pokud 
hospodářské možnosti usedlosti přesahovaly 13 ha, obhospodařoval zbytek jako nájemce. 
Zpravidla šlo tedy o půdu, která k usedlosti patřila. 

 
Pro nabytí vlastnictví nebylo nutné, aby přídělová listina byla zapsána do 

pozemkové knihy.Vlastnické právo přecházelo na přídělce dnem převzetí držby, čímž byl 
prolomen intabulační princip, na kterém byla založena funkce a spolehlivost pozemkových 
knih. To nakonec vedlo k zásadnímu zásahu do knihovního zákona vydáním zákona           
č. 90/1947 Sb. ze dne 8.5.1947 o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného 
nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahující se na přidělený 
majetek. Tento zákon podstatně zjednodušil vyznačení konfiskovaného majetku i zápis 
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přiděleného majetku novým vlastníkům, zejména pak připustil zřizování tzv. předběžných 
knihovních vložek, které obsahovaly jen velmi přibližné označení knihovního tělesa např. 
jen číslem popisným zemědělské usedlosti. Pro zápis přiděleného majetku dle dekretu       
č. 108/45 Sb. platila povinnost důsledného postupu dle knihovního zákona, kdy vlastnické 
právo bylo konstituováno až zápisem v pozemkové knize. 

  
Protože se ukázala potřeba změny půdní držby tak, aby více odpovídala 

hospodářským potřebám usedlosti a nebylo nutné respektovat dříve limitující majetkové 
hranice, docházelo k pozemkovým úpravám, které končily vymezením pozemku v terénu, 
zpravidla jen primitivními metodami. Tyto práce prováděli většinou pracovníci bývalých 
katastrálních úřadů a státní zeměměřické služby. Změny vlastnických hranic v operátech 
mohly být vyznačeny na podkladě tzv. polohopisných nástinů a srovnávacích sestavení, 
místo geometrických plánů vyhotovených podle grafických přídělových plánů. Dělení 
parcel se v katastrálních mapách mělo vyznačovat tužkou a zápisy do písemného operátu 
provést zápisem s poznámkou “proz.“, ovšem ve většině případů se neprovedlo ani toto. 
Práce na upřesnění přídělů a jejich definitivním vytýčení a zaměření, které nepostupovaly 
dostatečně rychle i přes nasazení množství málo kvalifikovaných sil, byly nakonec po 
změně politického režimu v roce 1948 přerušeny. Výsledkem bylo nedostatečně evidované 
vlastnictví značného rozsahu, podchycené jen v přídělových elaborátech, které ale mělo 
právní platnost. 

 
Přídělový operát nebyl na celém území republiky založen zcela jednotně. Byl 

vyhotovován podle katastrálních území a převážně se skládal z těchto částí [8]: 
 

• Grafický p řídělový plán (příloha 15) 
− převážně vyhotovován v měřítku 1:5000, v některých katastrálních 

územích byl vyhotoven pro místní trať v měřítku 1:2880, 
− obvod všech parcel jednoho přídělce zvýrazněn barevnou lemovkou a 

označen číslem přídělu, popř. číslem popisným usedlosti, 
− nové hranice u dělených parcel byly zakresleny červenou barvou, většinou 

podle ruky (z těchto parcel byly určovány výměry -  planimetrováním). 
 

• Návrh přídělu (příloha 14) 
− očíslovány pořadovými čísly,  
− pro každého přídělce samostatně, 
− obsahoval výčet všech přidělených parcel, popř. jejich sloučení, druh 

pozemku, výměru a na konci výčtu celkovou výměru přídělu. 
 

• Seznam zkonfiskovaných parcel 
− obsahoval v aritmetickém pořadí parcelní čísla, výměru, popř. části výměr s 

 uvedením do kterého přídělu náleží, 
− obsahoval u každé parcely číslo dosavadní knihovní vložky.  

 
• Seznam pozemků získaných směnou 

− obsahoval údaje o parcelách ( číslo parcely, výměru, číslo přídělu ) na které 
se nevztahovala konfiskace, kterých ovšem bylo třeba pro nové uspořádání 
půdy. Byly směněny za konfiskované pozemky. 
 

• Seznam břemen 
− vyhotovoval se jen v případě , že existovala břemena, která nelze zrušit. 
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• Přehled návrhů přídělů 

− pořadové číslo přídělu, přídělce, č.p., celková výměra přídělu. 
 
 
 

5.2   Scelovací řízení 
 

Za účelem efektivnějšího využívání půdního fondu, zejména pro zemědělskou činnost a 
dále k lepšímu využití území úpravami a změnami komunikační sítě a melioračních 
zařízení bylo přistupováno ke scelování pozemků neboli komasaci. Tento proces se 
projevoval již v období první republiky, ale hlavně těsně po skončení 2. světové války. 
Tyto pozemkové úpravy již upravoval zákon č. 80/1884 m.z.z. ze dne 13.2.1884 o 
scelování hospodářských pozemků ve znění pozdějších zákonů, dále vládní nařízení          
č. 171/1940 Sb., doplněno vládním nařízením č. 208/1943 Sb. ze dne 27.7.1943, které bylo 
po válce nahrazeno zákonem č. 47/1948 Sb. ze dne 21.3.1948 o některých 
technickohospodářských úpravách pozemků (scelovací zákon) [8]. Realizace tohoto 
zákona však probíhala již v nových politických podmínkách (po převratu v únoru 1948) a 
tato skutečnost se projevila v řadě nedokončených scelovacích řízení. 
  
 Ke scelovacím řízením v určitém územním obvodu (zpravidla k.ú.) mohlo dojít na 
návrh jednoho či několika vlastníků zemědělských nebo lesních pozemků, nebo na žádost 
MNV, ONV či sdružení zemědělců.  Ke scelovacímu řízení mohlo být přikročeno jestliže 
v příslušném obvodu o to požádala nejméně 1/3 vlastníků, kde katastrální výtěžek jejich 
pozemků přesahoval více než ½ katastrálního výtěžku celého obvodu, nebo žádala-li o 
provedení prací nejméně ½ vlastníků ze scelovacího obvodu. Žádost se uplatňovala u 
oblastní komise, zřízené ze zákona, která s případným doporučením postoupila tuto žádost 
zemské komisi, která tuto žádost schvalovala. Pokud byla schválena, pak se po místním 
šetření, provedeném oblastní komisí, hlasovalo o utvoření scelovacího družstva. Hlasování 
se mohli zúčastnit a členy družstva být pouze vlastníci pozemků, které ve scelovacím 
obvodu vlastnili nejméně 1 ha půdy. Došlo-li k vytvoření scelovacího družstva, mohla 
oblastní komise rozhodnout o zahájení pozemkových úprav, jejichž provedení příslušelo 
scelovacímu družstvu, a vyhlásit zahájení scelovacích prací [8].  

 
 Vlastní scelovací řízení mělo 3 fáze [8]:  

1. předběžné řízení, 
2. hlavní řízení, 
3. závěrečné řízení. 
 

Předběžné řízení 
− provedla se obchůzka scelovacího obvodu s jeho vyznačením, odhad (třídění) 

pozemků a zjištění dosavadního držebnostního stavu. Výsledkem byl rejstřík 
držebností, odhadní mapa a popis vzorových ploch a tříd, což vše dohromady 
tvořilo odhadní plán, 

− odhadní plán byl po předchozím oznámení vyložen po dobu 15 dnů v obcích 
scelovacího obvodu k nahlédnutí a účastníci scelování mohli uplatňovat námitky, 

− podkladem pro předběžné řízení byl  platný měřický a písemný operát 
pozemkového katastru. 
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Hlavní řízení 
− došlo k vypracování projektu společných zařízení (cesty, vodstvo…), který 

schvalovala oblastní komise formou výměru. Ten byl veřejně vyhlášen a bylo 
možno k němu uplatnit námitky. Podkladem pro grafickou část projektu byla 
zmenšenina katastrální mapy v měřítku 1:5000, v níž byly vyznačeny průběhy cest 
a dalších zařízení včetně označení projekčních oddělení. 

− zjišťovala se přání vlastníků ohledně polohy a druhů náhradních pozemků, které by 
vyhovovaly jejich potřebám a na základě toho se podle zásad stanoveným 
scelovacím družstvem vyhotovil návrh nového rozdělení pozemků. Po vyhotovení 
byl projednán  s účastníky řízení a měl být vytyčen v terénu. 

− stanovily se náhradní pozemky, peněžité vyrovnání a vypracoval se scelovací plán. 
− došlo k odevzdání náhradních pozemků do zatímního užívání, čímž se docílilo co 

nejrychlejší zabezpečení obdělávání půdy. K přechodu vlastnických práv na nové 
vlastníky náhradních pozemků mělo dojít dle knihovního zákona (č.95/1871 ř.z) až 
zápisem do pozemkových knih. 

 
       Scelovací plán obsahoval: 

• průvodní zprávu, 
• mapu nového rozdělení, 
• rejstřík držebností, 
• výpočet a rejstřík náhrad. 

 
Mapa nového rozdělení (příloha18) 

- obsahovala zákres hranic scelených  pozemků, které se označovaly podle 
jednotlivých nových vlastníků písmeny (identifikační znak), 

- celé území bylo rozděleno společnými zařízeními na projekční oddělení, která se 
očíslovala (např. 90 b). 

 
Rejstřík držebností 

- vyhotovoval se již v rámci odhadního plánu a obsahoval údaje o původních 
pozemcích a jejich vlastnících (parcelní čísla, výměry, výnosy, vlastníka…), 

- podle tohoto rejstříku se poskytovala finanční náhrada, pokud nemohla být 
poskytnuta náhrada v pozemcích. 

 
Rejstřík náhrad 

- obdobný jako rejstřík držebností; obsahoval stejné údaje, ovšem o nových 
náhradních pozemcích  a jejich nových vlastnících,  

- všechny pozemky téhož vlastníka byly označeny jeho identifikačním písmenem, 
- někdy obsahoval více dílů, např. III. díl většinou obsahoval společná zařízení. 
 

 Scelovací plán se vyložil k nahlédnutí v obcích scelovaného obvodu na dobu 15 dní 
v jejímž průběhu mohly být uplatněny námitky. Poté byl předložen oblastní komisi 
k potvrzení. Po potvrzení scelovacího plánu již nebylo možno žádat o navrácení na 
předešlý stav. 
 
Závěrečné řízení zahrnovalo: 

− vyhotovení podkladů pro změnu a opravu nebo založení pozemkové knihy a 
pozemkového katastru, 

− rozvrh nákladů na scelovací řízení, 
− opatření pro udržování společních zařízení, 
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− vyhlášku o zakončení scelovacího řízení. 
 

 Scelovací řízení měly oblastní komise zakončit vyhláškou zveřejněnou v úředním 
listě. Bezprostředně poté mělo dojít k provedení změn a opravě v pozemkové knize a 
v pozemkovém katastru, čímž by bylo celé řízení zakončeno konstituováním nových 
právních vztahů. Mnoho akcí nebylo zcela dokončeno a kolem roku 1950 došlo 
k celkovému útlumu prací. Převážná část scelovacích prací skončila v etapě hlavního 
řízení, bez provedení závěrečných prací a tím vznikla situace, že skutečná držba v přírodě 
nesouhlasila se stavem v pozemkových knihách a pozemkovém katastru [9]. 
 
Platnost scelovacího řízení 
 Nový stav nebyl zapsán do pozemkových knih ani v pozemkovém katastru, avšak 
návrat do původního stavu dle zápisů v těchto operátech nebyl pro značnou pracnost 
únosný. Noví držitelé náhradních pozemků převzali užívání a při scelovacím řízení bylo 
provedeno vypořádání rozdílů v hodnotách původních a nových pozemků. Dle § 63 odst. 2 
scelovacího zákona platilo, že byl-li scelovací plán oblastní komisí potvrzen, nebylo 
možné žádat o navrácení v předešlý stav ani obnovu řízení. Navíc, státní notářství užívalo 
od roku 1964 soustavně při projednávání dědictví a při smluvních převodech sceleného 
stavu jako posledního a platného a tím byly postupně zakládány právní vztahy k náhradním 
pozemkům. Na základě těchto skutečností bylo scelovací řízení tehdejšími středisky 
geodézie bráno jako poslední a platný stav a bylo při komplexním zakládání evidence 
nemovitostí (KZEN – viz. dále)  pro něj dokončeno zakládání právních vztahů [9]. 
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6   Operát jednotné evidence půdy (1956 – 1964) 
 

Určité vakuum v padesátých letech, po zastavení zápisů v pozemkovém katastru a 
pozemkových knihách, a potřeba státu plánovat a řídit zemědělskou výrobu vedly v roce 
1955 nejprve k pořízení jednorázového soupisu veškeré půdy a její výměry podle druhů 
kultur a skutečného užívání bez ohledu na platné právní vztahy. Teprve následně v letech 
1956 až 1960 byla urychleně na celém území státu založena Jednotná evidence půdy 
(JEP), u níž se počítalo s pravidelným vedením a udržováním v souladu se skutečným 
stavem v přírodě [2]. 
 
 Založením a další údržbou JEP byla pověřena tehdejší Ústřední správa geodézie a 
kartografie a její okresní složky, okresní měřická střediska (OMS). Pro založení JEP byla 
vydána v roce 1956 Směrnice č. 1 pro založení jednotné evidence půdy ze dne 10.12.1955 
[2]. 

 
 JEP se zakládala na základě vyšetření skutečného stavu užívání půdy a jejich kultur 
s maximálním využitím dostupných podkladů, především z pozemkového katastru, ale i 
zastavovacích plánů, grafických přídělových plánů a výsledků pozemkových úprav [2]. 
Vlastnictví  bylo v JEP výrazně potlačeno. 
 
 Již od roku 1954 probíhaly tzv. přehlídky kultur, kdy se změny zaznamenávaly do 
katastrálního operátu podle dosud platných  předpisů. Po vydání směrnice začaly přípravné 
práce k založení elaborátu JEP, např. v pohraničních oblastech se vyhotovoval pomocný 
rejstřík parcel na podkladě parcelního protokolu. 
 
 Poté následovalo místní šetření (dále jen MŠ), které prováděla  stálá zemědělská 
komise MNV. Oznámení o konání MŠ se ohlásilo vždy 14 dní předem a vyrozuměli se o 
tom všichni vlastníci a uživatelé půdy v dotčené obci. Zároveň se prováděly i polní 
měřické práce. Komise se soustředila hlavně na vyšetření kultur, vlastnictví a užívání 
pozemků. Výsledky MŠ se zapisovaly do tzv. záznamů, která byly založeny k evidenčním 
(pozemkovým) listům, popř. do parcelních protokolů. Polní měřické práce mohly být 
nahrazeny převzetím stavu z geometrických plánů, zastavovacích plánů, v pohraničních 
obcích z grafických přídělových plánů, polohopisných nástinů, náčrtů atd. již uložených u 
OMS. Vlastní měření bylo maximálně zjednodušeno a omezeno ( směrnice vysvětlovala 
pojem účelnosti a úspornosti ), bez stabilizace a bez kontrol. Neplatily odchylky podle 
Instrukce B. Pronikavé úlevy byly povoleny i pro přesnost zákresů do map, pro které byly 
povoleny i zcela netechnické a přibližné postupy. Zaměřené změny byly vyznačeny v 
nové pracovní mapě (příloha 20) přímo v poli popř. v polních náčrtech. O výsledku šetření 
vyhotovila komise protokol, který podepsali členové komise, operující technik a další, kteří 
se účastnili šetření [10]. 
 
 Dalším krokem byly kancelářské práce, tedy vlastní vyhotovování elaborátu. JEP 
měla jako pozemkový katastr měřický a písemný operát, sbírku listin a úhrnné výkazy. 
Katastrální mapa pozemkového katastru byla „uzavřena“ a měla nadále sloužit pouze jako 
mapový podklad pro pořizování fotokopií pro účely JEP a jako technická mapa k účelům 
technického podnikání. Zákresy do mapy se povolovaly pouze v nevyhnutelných 
případech, např. pro výpočet výměr, pro vyhotovování geometrických plánů ( GP ) atd., ale 
pouze tužkou ( v praxi se ovšem některé GP zakreslovaly standardním způsobem – 
červenou tuší, některé změny byly zaneseny do katastrální mapy modře ). Nové změny 
měly být zakreslovány výhradně v nové pozemkové mapě (příloha 19). 
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6.1   Přehled operátu JEP 
[10] 

 
Části měřického operátu:  

• pozemková mapa (příloha 19), 
- ve většině případů se vyhotovovala jako kianokopie původní katastrální 

mapy pořízené na kreslícím papíru s modrým tónem („modrák“), 
- zakreslovaly se zde veškeré vyšetřené změny při přehlídce kultur uvedené 

v záznamech, změny hranic neosídlených území, změny doložené 
měřickými podklady např. polní náčrty, parcelační plány atd., veškeré 
změny provedené v katastrální mapě tužkou a veškeré změny vyšetřené 
z MŠ, 

- mapy byly uloženy u OMS, 
• evidenční mapa,  

- kopie pozemkové mapy, 
- sloužila pro vedení JEP na MNV kde byla také uložena, 
- zákresy z pozemkové mapy se zde pouze překreslovaly, 

• pracovní mapa (příloha 20), 
- byla vyhotovena jako sepiakopie na kreslící papír horší kvality ve hnědém 

odstínu, 
- nahrazovala původní příruční mapy (indikační skici), 
- zakreslovaly se zde výsledky MŠ i pozdějšího měření včetně měřených 

údajů  (staničení, kolmice, oměrné…).   
 
Výměry změněných a nových parcel se určovaly: 

1. z měřických podkladů (např. GP), polohopisných plánů výstavby, parcelačních 
plánů atd., 

2. grafickým určením výměry podle tužkového zákresu v katastrální mapě, 
3. grafickým určením výměry podle zákresu v pozemkové mapě. 
 

Písemný operát 
• soupis parcel 

- obsahoval aritmeticky seřazená parcelní čísla z celého katastrálního území 
již podle nového stavu po MŠ, 

- dále obsahoval označení listu mapy, čísla pozemkového listu, evidenčního 
listu, jakostní třídy a výměry, 

• pozemkové listy 
- založeny pro všechny vlastníky a uživatele pozemků v kat. území, 
- obsahovaly údaje o vlastníkovi – uživateli, číslo evidenčního listu, název 

hospodářské obce, kat. území atd., 
- byly rozděleny na 3 části: 

1. oddíl A – zde se zapisovaly pozemky ve vlastnictví vlastníka,       
uvedeného v záhlaví, seřazené podle katastrálních území, 

2. oddíly B, C, D – pozemky, které vlastník skutečně užívá, 
          oddíl B – vlastní pozemky, 
          oddíl C – pozemky v nájmu, 
          oddíl D – pozemky přikázané do užívání, 
3. oddíl E – pozemky, které vlastní, ale neužívá, 
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• rejstřík vlastníků – uživatelů 
- obsahoval všechny uživatele a vlastníky v kat. území včetně bydliště, čísel 

pozemkového a evidenčního listu, 
• seznam pozemkových listů 

- obsahoval celkový počet pozemkových listů, v aritmetickém pořadí čísla 
všech pozemkových listů včetně údajů o vlastníkovi – uživateli, 

• prvotní doklady 
- byly vyhotovovány až později, 
- byl to vlastně seznam parcel vyhotovený na podkladě doplněného 

pomocného rejstříku parcel, 
- veškeré textové údaje zde byly nahrazeny číselným kódováním, 
- byly zpracovány v početních stanicích naděrováním do děrných štítků a 

z nich byly na děrnoštítkových strojích  vyrobeny a vytištěny sestavy pro 
jednotlivé obce a katastrální území.   

 
Sbírka listin 

• listiny k zápisu hlášení změny, 
• soupisy hlášení změn, 
• výkazy změn, 
• GP, polní náčrty, zápisníky, 
• výpočetní protokoly, 
• reklamační listy, 
• vyřazené části operátu. 
 

Úhrnné výkazy 
• úhrnné údaje o druzích pozemků (ÚHDP), 
• celkové přehledy o plochách kultur, 
• hospodářské obvody, 
• sektorový přehled o plochách kultur. 
 

 Výše popsaný operát byl uložen na tehdejších OMS, některé jeho části byly vedeny 
i u MNV např. evidenční mapa, evidenční listy (obdoba pozemkových listů), rejstřík 
vlastníků – uživatelů a seznamy evidenčních listů. 
 
 Ze zpětného pohledu a se zřetelem na budoucí vývoj katastru nemovitostí bylo 
období JEP (1956 – 1964) + zrušení intabulačního principu  (občanským zákoníkem         
č. 141/1950 Sb.)  velkým krokem zpět. Byl narušen do té doby dobrý a velice 
propracovaný systém jak pozemkové knihy tak i pozemkového katastru. S důsledky tohoto 
období se katastrální úřady (pracoviště) potýkají stále ve velké míře i v současnosti (např. 
evidování parcel dvojím způsobem – ve zjednodušené evidenci ZE a dle katastru 
nemovitostí KN, chyby v katastrálních mapách, návaznost vlastnictví atd.).      
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7   Operát evidence nemovitostí včetně THM a ZMVM       
(1964 – 1993) 

 
 
Evidence nemovitostí vznikla z naléhavé potřeby věrohodné a úplné evidence právních 
vztahů k nemovitostem, kterou nebyla ani JEP, ani nepovinná Pozemková kniha. Vznikla 
zákonem o evidenci nemovitostí č. 22/1964 Sb. a navazující vyhláškou č. 23/1964 
s účinností od 1.4.1964. K tomuto dni byla pro nové zápisy uzavřena pozemková kniha a 
byla dána do úschovy státním notářstvím, která vznikla zákonem č. 95/1963 Sb. (notářský 
řád). Státní notářství byla zřízena mj. pro rozhodování a registrování ve věcech právních 
vztahů k nemovitostem. Dne 1.4.1964 nabyl též účinnosti nový občanský zákoník             
č. 40/1964 Sb.. 
 

Evidence nemovitostí (EN) vycházela z předchozí JEP, která měla být doplněna o 
evidenci nově zavedených právních užívacích vztahů a vlastnictví [2]. Ke smlouvě o 
převodu nemovitosti bylo třeba její registrace státním notářstvím, vlastnictví přecházelo 
registrací smlouvy (nešlo-li o převod do socialistického vlastnictví). Mimoknihovní princip 
nabývání vlastnictví zůstal zachován. 

 
 Právní vztahy se evidovaly na základě ověřených kopií nebo originálů listin 
předkládaných k zápisu na jednoduchých listech vlastnictví (LV, příloha 24) se strukturou 
údajů obdobnou bývalé pozemkové knize (označováno jako I. etapa zakládání evidence 
nemovitostí). Doplnění již nevedených údajů o vlastnictví za období od roku 1951 se 
provádělo jednorázovým šetřením pro celá katastrální území přímo v obcích na základě 
pozemkových  knih a lustrací z nich a dalších listin [2]. Tyto práce se řídily podle 
Směrnice pro komplexní zakládání evidence nemovitostí ze dne 12.11.1966 (KZEN, 
označováno jako II. etapa) [12]. 
 
 Pozemky ve vlastnictví občanů, které užívaly socialistické organizace (většina  
pozemků) se evidovaly zjednodušenou formou (základ dnešní zjednodušené evidence). 
Tyto pozemky se sloučily do větších půdních celků a vlastnické hranice v přírodě 
neexistovaly, proto ani nebyly vedeny v mapách. V praxi se projevila nesprávnost tohoto 
opatření, kdy se ztrácel řádný přehled vlastnictví jednotlivých pozemků, a od roku 1967 si 
vynutila vydávání tzv. identifikací parcel, ve kterých byly porovnávány údaje o parcelách 
podle dřívějších evidencí (pozemkový katastr, pozemková kniha, scelovací a přídělové 
řízení) s parcelami podle evidence nemovitostí.   
 
 Mimořádně významná otázka map se začala řešit již v závěru období vedení JEP, 
jejíž provizorní a značně nekvalitní mapy nebylo možno dále udržovat. Přikročilo se proto 
k vyhotovení nových pozemkových map, které měly plně nahradit dřívější mapy JEP a 
pozemkového katastru. Postupovalo se dle Směrnice pro obnovu map JEP reprodukcí 
v souvislém zobrazení ze dne 20.6.1963. K obnově se mělo využít především kresby 
z neudržovaných katastrálních map, a pouze kresba, která nebyla v těchto mapách 
obsažena, se přebírala z nedokonalých map JEP. Výsledná kvalita takto obnovených map 
byla ovlivněna nejen pečlivostí a odbornými znalosti zpracovatele, ale i řadou nejasností, 
jak vyřešit problém souvislého zobrazení map, které byly původně vyhotoveny jako 
ostrovní pro každé katastrální území zvlášť a byly poznamenány rozdílnou srážkou i 
místními deformacemi [2]. Původně byly pozemkové mapy vedeny na papírovém 
podkladu (příloha 21), na nově zmapovaných územích byly používány mapy nalepené na 
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rozměrově stálé podložce ( hliníkové desky ), v sedmdesátých letech se fotografickým 
kopírováním pořídily kopie na průsvitné plastové PET fólie (příloha 22).  
 Pro jednotlivé skupiny činností při zakládání a vedení evidence nemovitostí byly 
postupně vydávány směrnice a návody. Např. pro údržbu map platila poměrně podrobná  
Směrnice pro údržbu map evidence nemovitostí ze dne 25.7.1966, která odkazovala na 
části původní Instrukce B [2]. 
 

Určitých úspěchů doznalo nové mapování v dekadických měřítkách 1:1000 a 
1:2000, nejprve podle Směrnice pro technickohospodářské mapování (THM,          
1961-1981), později podle Směrnice pro tvorbu základní mapy velkého měřítka 
(ZMVM, 1981- 1992). Při mapování se používaly i fotogrammetrické technologie a 
dosáhlo se vysoké automatizace v celém procesu tvorby. Nedostatkem ovšem byly slabé 
základy MŠ, vyplývající z nedokonalé legislativy, které snížily praktickou využitelnost 
těchto map  (týká se hlavně map THM). Tato mapová díla pokrývají přibližně 25 % území 
[2].  

 
 Písemný operát EN byl původně veden ručně na papírových formulářích. V 70. 
letech byl kromě LV převeden na počítačové soubory a v 80. letech byly tyto soubory 
upraveny do databáze registru EN vedené v centrální databázi v tehdejším Geodetickém 
ústavu. Tehdejší střediska geodézie (SG) pracovala s vytištěnými papírovými sestavami, 
později s mikrofišemi (příloha 28). Změny v těchto souborech a sestavách se prováděly 
dávkově (většinou jednou za rok) na základě výkazů změn děrných štítků.    
 

EN zakládala, vedla a udržovala v souladu se skutečným stavem střediska geodézie  
SG, nástupci OMS. 

 
 

7.1   Komplexní zakládání evidence nemovitostí 
[12] 

 
Postup prací: 
1.   Přípravné práce zahrnovaly např.: 

• přípravu mapových podkladů ( pracovní mapa, příruční mapa, graf. příděl. plán 
popř. zvětšenina místní trati), 

• vyhledání všech právoplatných listin, které došly na SG v dřívějších letech a 
podle kterých nebyly zápisy v pozemkovém katastru provedeny, 

• připravovaly se tiskopisy výkazů a záznamů změn, 
• prováděl se průzkum knihovních vložek u státního notářství, popř. se prováděly 

lustrace (výpisy) u neuzavřených  knihovních vložek. 
 

2. Instruktáž - pracovník pověřený šetřením prováděl v obci tzv. instruktáž určenou                        
k seznámení vlastníků s významem EN při níž: 

• oznámil přibližnou dobu zahájení šetření, 
• vyzval vlastníky, kteří nemají zapsány některé právní vztahy k nemovitostem 

v pozemkové knize nebo na LV, aby si k šetření připravily ověřené opisy listin 
prokazující tyto právní vztahy. 

 
3. Pozvání vlastníků a uživatelů k šetření právních vztahů 

• nejméně týden před zahájením byl požádán MNV k pozvání vlastníků k šetření 
v obci obvyklým způsobem, 
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• přespolní vlastníci byli pozváni dopisem, 
• k součinnosti byly vyzvány též bankovní ústavy – státní spořitelny ohledně 

případných zápisů či výmazů pohledávek. 
 
4. Vlastní šetření právních vztahů 

• prováděl je pracovník SG se zástupci MNV a vlastníků, popř. uživatelů, 
• zkoumal se souhlas údajů v pozemkové knize nebo v listině předložené 

vlastníkem se zápisy v operátech EN.   
 

5. Zápis výsledků šetření do výkazu a záznamu změn 
• zápis nových změn do výkazu změn odsouhlasil vlastník svým podpisem, 
• u vlastníků, kteří již měli provedeny změny na LV, se pouze tento stav 

odsouhlasil podpisem, 
• do záznamů změn se zapisovaly zjištěné změny bez listinných podkladů, které 

se řešily později. 
 

6. Závěr šetření 
• provedla se kontrola úplnosti šetření např. zda byly zapsány do výkazu změn 

všechny parcely a vlastníci zapsaní v operátech EN, 
• sepsal se závěrečný protokol (zápis) o ukončení šetření, v němž se popsal 

celkový průběh šetření a jeho zhodnocení. 
 

7. Zápis výsledků šetření v operátech EN 
• zápis se prováděl podle výkazů změn např. v LV, pozemkové mapě, 

evidenčních listech atd.. 
 

8. Vyhlášení platnosti komplexního zakládání EN. 
 
 Práce na KZEN probíhaly až do roku 1988 a podařilo se při nich z velké části 
jednak došetřit poslední známý právní stav a jednak doplnit sbírku listin o všechny 
dostupné právní listiny v originálech nebo ověřených kopiích. KZEN lze mnohé vytknout 
(hlavně zápisy týkající se právnických osob, tehdy ve vlastnictví státu), ovšem částečně se 
podařilo zacelit mezeru v evidenci vlastnických práv vzniklou v předchozí JEP. 

  
 Údržba EN v souladu se skutečným stavem byla zajišťována na podkladě hlášení 
uživatelů a vlastníků, národních výborů nebo vlastního zjišťování změn při MŠ. MŠ 
probíhalo vždy pro celé katastrální území a bylo podobné jako MŠ pro KZEN, ovšem 
s ohledem na údržbu map, tedy včetně měřické části. Pochůzkou v terénu se vyšetřovaly 
změny v druzích pozemků, změny v zástavbě, kontrolovalo se očíslování domů čísly 
popisnými a evidenčními a místopisné názvosloví. Vyšetřené změny se posléze zaměřily a 
vyhotovily se polní měřické náčrty (později záznamy podrobného měření změn ZPMZ), 
podle nichž se opravily pozemkové mapy. Všechny vyšetřené a zaměřené změny se 
zapsaly do výkazů změn, kde vlastníci stvrzovali souhlas svým podpisem. 
 

 

7.2   Technickohospodářské mapování (1961-1981) 
[16] 

 
Pro THM bylo použito Gauss-Krügerovo příčné, válcové, konformní zobrazení ve             
3 stupňových pásech v souřadnicovém systému S-42. Od roku 1969 se již provádělo THM 
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v S-JTSK a Křovákově zobrazení, neboť všechny mapy v S-42 a Gauss-Krugerově 
zobrazení byly utajeny a sloužily pouze pro vojenské účely. 

 
1. Přípravné práce 

• byl vypracován technický projekt, který obsahoval část technickou a část 
rozpočtovou, 

• zjišťoval se stav bodových polí, číselných a grafických podkladů a dalších údajů o 
mapovaném území, 

• v případě fotogrammetrické metody se zajišťovalo letecké měřické snímkování, 
• založil se a postupně v průběhu prací se doplňoval průvodní záznam, který mimo 

jiné obsahoval: - při zahájení prací: stav geodetických podkladů a stav operátu EN,  
- v průběhu prací: zahájení a skončení jednotlivých druhů prací,                                                      

     odchylky od projektu, provedení kontroly,  
     zhodnocení kvality prací atd.. 
 
2. Budování podrobného bodového pole (PPBP) 

• z důvodu zhuštění a využitelnosti stávající sítě bodů pro měření, 
• body byly budovány zejména polygonizací, směrovým a délkovým protínáním a 

rajóny, 
• pro nově vzniklé body se vyhotovovaly geodetické údaje, 
• byl vyhotoven seznam souřadnic a výšek a přehledný náčrt bodového pole,  
• pro výškopisné měření se budovaly body IV.řádu a plošné nivelační sítě. 

 
3. Místní šetření [15] 

Provádělo se před zahájením měřických prací. Jeho účelem bylo vyšetřit a označit 
všechny předměty měření a druhy hranic  a vyšetřit údaje pro popis mapy a založení 
písemného operátu. 

• přípravné práce – SG připravila všechny pomůcky pro MŠ např.:  
− popis hranic k.ú., otisky pozemkových map, kopie některých částí písemného 

operátu, GP a jiné grafické podklady, které nebyly provedeny v operátu EN,  
− připravily se náčrty pro MŠ – rámcové (polní trať), blokové (místní trať), 
− vyhotovil se přehled náčrtů MŠ, 
− ke každému náčrtu se vyhotovil soupis nemovitostí po jednotlivých vlastnících-

uživatelích.  
• oznámení o  zahájení TH mapování  

− zasílalo se s ročním předstihem MNV, JZD a státním statkům, 
− o zahájení prací byli účastníci vždy uvědoměni 30 dní předem; MNV byl 

požádán, aby v místě obvyklým způsobem oznámil konání MŠ  a 3 dny před 
MŠ byli pozváni zástupci MNV a vlastníci k šetření. 

• místní šetření  
− prováděl jej pracovník SG nebo oddílu pověřeného prováděním TH mapování 

za účasti zástupce MNV a vlastníků-uživatelů, 
− šetření se provádělo hlavně se zřetelem na 

o uživatele a vlastníka, 
o názvosloví – pomístní názvy, 
o správní hranice – vznikl náčrt o průběhu a protokol o vyšetření správních 

hranic, 
o vlastnické a užívací hranice – označovány červenou barvou, kolíky, 

mezníky, 
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o hranice druhů pozemků, 
o stavební místa, budovy, nádvoří (zjišťovala se příslušnost dvorů, úzkých 

uliček, zdí), 
o pozemní komunikace a vodstvo atd., 

− do náčrtů o MŠ se při pochůzce zaznamenávaly pokud možno vzájemně 
polohově správně předměty měření, 

− v soupisu nemovitostí se porovnávaly údaje se skutečností; vyšetřené a 
doložené změny se zapisovaly stejným způsobem jako do výkazu změn; 
správnost zapsaných změn stvrzovali podpisem vlastníci, 

− o výsledku šetření se vyhotovil dílčí protokol, v němž svůj souhlas stvrdili 
podpisem zástupci MNV a přítomní vlastníci a uživatelé; k dílčím protokolům 
se přikládaly listinné doklady o změnách, plné moci atd.. 

• ukončení MŠ – sepsal se závěrečný protokol. 
 
 

4. Měření 
Provádělo se zaměřování předmětů polohopisu a výškopisu. Výsledkem byly 

číselné a grafické podklady nutné pro grafické vyhotovení mapy a pro výpočet výměr. 
Výchozími body pro podrobné měření byly body bodového pole a pomocné body 
(stanoviska polárního měření, body měřických přímek atd.). Pro podrobné měření 
polohopisu se zpravidla používaly metody polární, ortogonální a protínání, popř. 
tachymetrické metody. Pro měření výškopisné se používaly metody tachymetrické a plošné 
nivelace. Od roku 1961 se  používala univerzální fotogrammetrická metoda (letecká 
stereofotogrammetrie). Před leteckým měřickým snímkováním musela být většina 
podrobných bodů signalizována terči nebo nátěrem kontrastní barvou. Výškopis byl 
vyhotoven přímým fotogrammetrickým vyhodnocením vrstevnic o základním intervalu 
1m. Pro účely fotogrammetrického vyhodnocení musely být určeny a v terénu za měřeny 
vlícovací body. 

• výsledky měření 
− polní měřické náčrty (příloha 25) doplněné o naměřená data – polohopisné, 

výškopisné, (při použití polární a tachymetrické metody se zpravidla vyhotovil 
pouze společný náčrt pro polohopis i výškopis; v některých případech za polní 
náčrt sloužil i náčrt z MŠ), 

− zápisníky měření – polární, ortogonální atd.,   
− originály fotogrammetrického vyhodnocení polohopisu a výškopisu. 

            Polní náčrty spolu se zápisníky měření obsahovaly všechny výsledné údaje šetření 
a měření, které sloužily ke konstrukci mapy, k jejímu popisu, kontrole a sestavení 
písemného operátu. 
 
5. Kancelářské práce 

• Výpočty bodového pole. 
• Příprava konstrukčních listů 

− pro každý mapový list, 
− kvalitní rýsovací papír nalepený na rozměrově stálé podložce (hliníková 

fólie), 
− obsahoval mapový rám, souřadnicovou čtvercovou síť (10x10 cm), body 

bodového pole. 
• Zobrazovací práce – tužkou 

− na konstrukční list se vynášel měřený polohopis, výškopis se zobrazoval na 
kopie polohopisu nebo na nesráživé fólie, 
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− popis map se zhotovil na průsvitce, 
− zákresy v mapách se kontrolovaly podle kontrolních oměrných z měřických 

náčrtů. 
• Kartografické práce – kresba tuší nebo rytina 

− výsledkem byly kartografické originály polohopisu, výškopisu a popisu. 

Hranice mapovaného území určovaly sekční čáry měřických náčrtů a proto se v 
okrajových k.ú. mapované oblasti někdy přikročilo k tzv. dekadizaci zbylé nezmapované 
oblasti. Jednalo se o převod původní pozemkové mapy v měřítku 1:2880 do měřítka nové 
mapy tak, aby celé k.ú. bylo v jednotném měřítku. Při této práci ovšem došlo k velkým 
nepřesnostem a mapy v těchto lokalitách (hlavně v místech napojování dekadizované části 
s částí měřenou) jsou velice nízké kvality. 

• Výpočty výměr 
− prováděly se analyticky z grafických souřadnic odsunutých z kartografického 

originálu nebo ze souřadnic bodů vypočtených z přímo měřených měr, 
− výměry se vyrovnávaly u výpočtu ze souřadnic vypočtených z přímo 

měřených měr na výměru celého k.ú. a u výpočtu z grafických souřadnic na 
výměru mapového listu, 

− vyhotovilo se sestavení parcel pro celé k.ú. v aritmetickém pořadí parcelních 
čísel s výměrou a číslem mapového listu. 

• Sestavení písemného operátu 
− některé části se doplnily, jiné se vyhotovily celé nové, např. soupis parcel, 

evidenční listy, seznamy a rejstříky uživatelů a vlastníků, seznamy domů, 
výkazy ÚHDP atd.. 

 
6. Reprodukce map 

• nejprve byla provedena kontrola kartografických originálů, 
• jako tiskové podklady se používaly stranově převrácené kopie kartografických 

originálů polohopisu, výškopisu a popisu, 
• vyhotovil se zkušební nátisk (soutisk), který se potom použil pro závěrečnou revizi, 
• konečný tisk map probíhal ofsetovou technologií, 
• mapa byla označena jako Technickohospodářská mapa. 

 
7. Závěrečné práce 

• veškeré kontroly se prováděly v průběhu prací a zapisovaly se do průvodních 
záznamů, 

• byla vyhotovena technická zpráva pro každé mapované území 
- údaje o mapovaném území, 
- způsob realizace projektu, 
- odchylky od projektu a jejich zdůvodnění, 
- údaje o dodržení platných technických předpisů, 
- stav bodového pole, 
- údaje o přesnosti,  
- použité metody a přístroje, 
- zhodnocení kvality prací. 

 
 Před vyhlášením platnosti nového operátu byly všechny změny na podkladě 
vyhotoveného nového písemného operátu zapsány pomocí výkazů změn do zbývajících 
částí operátu EN např.LV. Platnost nového operátu byla oznámena dopisem příslušným 
MNV. 
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7.2.1   Výsledný elaborát THM 
 

• Průvodní části operátu  
- technická zpráva, 
- průvodní záznam, 
- záznamy o kontrole, 
- technický projekt, 
- oznámení o přípravě, zahájení prací, 
- kopie hlášení o poškození bodu bodového pole. 

• Seznamy souřadnic a grafické přehledy 
- číselné a grafické podklady z přípravných prací, 
- seznamy souřadnic a výšek bodového pole a vlícovacích bodů 

(fotogrammetrie), 
- seznamy souřadnic podrobných bodů, 
- geodetické údaje o PPBP, 
- přehledný náčrt bodového pole. 

• Elaborát zhušťovacích bodů 
- technická zpráva, 
- pozorovací plán, 
- zápisníky měření, 
- geodetické výpočty, 
- geodetické údaje, 
- seznam souřadnic a výšek. 

• Elaborát nivelace IV. řádu 
- technická zpráva, 
- zápisníky měření, 
- geodetické výpočty, 
- místopisy nivelačních bodů, 
- seznam výšek. 

• Elaborát MŠ 
- podklady z přípravných prací, 
- pozvánky k MŠ, doruční listy, plné moci, 
- jmenné seznamy pomístního názvosloví, 
- náčrty o průběhu a protokoly o vyšetřování správních hranic, 
- náčrty MŠ, grafický přehled náčrtů, 
- soupisy nemovitostí, 
- dílčí a závěrečné protokoly MŠ. 

• Zápisníky měření – polární, ortogonální, vodorovných směrů a vzdáleností atd.. 
• Měřické náčrty (příloha 25) - polohopisné a výškopisné, blokové a rámcové, 

přehled kladů. 
• Geodetické výpočty 
• Výpočty výměr 

- skupin parcel, 
- sestavení výměr parcel, 
- seznam podrobných bodů a grafický přehled. 

• Nový písemný operát EN 
- srovnávací sestavení nových a dosavadních čísel parcel, 
- soupisy parcel, 
- evidenční listy, 
- seznamy a rejstříky uživatelů a vlastníků, 
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- seznamy domů, 
- výkazy ÚHDP, 
- prvotní doklady vyhotovené na podkladě soupisu parcel. 

• Mapy a mapový elaborát 
- měřický operát EN – pozemkové mapy – kartografické originály, 
                                     - evidenční a pracovní mapy, 
- kartografický originál výškopisu a popisu, 
- tiskové podklady polohopisu a výškopisu, 
- zkušební soutisk polohopisu, výškopisu a popisu. 

• Děrné pásky ze strojového zpracování 
 

U SG se z výše popsaného elaborátu ukládaly ve všeobecné dokumentaci tyto části: 
- kopie technické zprávy, 
- seznamy souřadnic a výšek bodového pole a vlícovacích bodů (fotogrammetrie), 
- seznamy souřadnic podrobných bodů, 
- geodetické údaje PPBP, přehledný náčrt bodového pole, 
- elaborát MŠ, 
- zápisníky měření, 
- měřické náčrty, 
- výpočty výměr, 
- písemný operát a sumarizační výkazy, 
- měřický operát. 
 

Zbylé části se ukládaly v technické dokumentaci u tehdejších národních podniků Geodézie 
v příslušných krajích.  
 

 
7.3   Tvorba základní mapy velkého měřítka (1981 - 1992) 

[17] 
 

Při vyhotovení ZMVM bylo použito Křovákovo dvojité konformní kuželové zobrazení 
v obecné poloze a souřadnicový systém JTSK.  
 
1. Přípravné práce 

• byl vypracován projekt geodetických a kartografických prací, který obsahoval části 
písemné, grafické a kalkulační, 

• stanovilo se nasazení lidí, techniky, kooperací, využitelnosti stávajících  podkladů, 
cenová kalkulace, kalkulace spotřeby času, materiálu atd., 

• založil se a postupně v průběhu prací se doplňoval průvodní záznam, který mimo 
jiné obsahoval: - při zahájení prací stav geodetických podkladů a stav operátu EN , 

                              - v průběhu prací: zahájení a skončení jednotlivých druhů prací,                                                      
           odchylky od projektu, provedení kontroly,  
• zjišťoval se stav bodových polí, číselných a grafických podkladů a dalších údajů o 

mapovaném území, zhodnocení kvality prací atd., 
• v případě fotogrammetrické metody se zajišťovalo letecké měřické snímkování. 

 
2. Místní šetření [18] 

Provádělo se před zahájením měřických prací, jehož účelem bylo zjistit a vyšetřit 
všechny předměty obsahu mapy a údajů EN. 
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• Přípravné práce 
− SG připravilo všechny podklady pro MŠ např.: soupis parcel, seznam a 

rejstřík uživatelů-vlastníků, seznam domů, pozemkové mapy, GP a ZPMZ, 
přehledy sítě bodového pole atd.,  

− probíhala kontrola vzájemného  souladu písemného a měřického operátu, 
− připravily se náčrty pro MŠ – rámcové ( polní trať ), blokové ( místní trať ) a 

jejich přehled, 
− ke každému náčrtu se automatizovaně vyhotovil soupis nemovitostí po 

jednotlivých vlastnících-uživatelích.  
• Oznámení o  zahájení mapování  

− zasílalo se s ročním předstihem příslušným orgánům a organizacím ( MNV, 
JZD a státní statky atd. ), 

− 3 dny před MŠ byli pozváni zástupci MNV, pozvání vlastníků-uživatelů  
k šetření zajišťoval MNV, 

− vlastníci byli vyzváni, aby označili své vlastnické hranice. 
• Místní šetření  

− prováděl jej pracovník SG nebo oddílu Geodézie n.p. pověřeného prováděním 
mapování za účasti zástupce MNV a vlastníků-uživatelů, 

− šetření se provádělo hlavně se zřetelem na 
o uživatele a vlastníka ( jména , adresy, rodná čísla ),  
o názvosloví – pomístní názvy, 
o správní hranice – vznikl náčrt o průběhu a protokol o vyšetření 

správních hranic, 
o vlastnické a užívací hranice – označovány červenou barvou, kolíky, 

mezníky, 
o hranice druhů pozemků, 
o stavební místa, budovy, nádvoří ( zjišťovala se příslušnost dvorů, 

úzkých uliček, zdí ), 
o pozemní komunikace a vodstvo atd., 

− výsledky MŠ se zaznamenávaly do náčrtů a soupisu nemovitostí, kde 
jednotliví vlastníci –uživatelé svůj souhlas vyjádřili podpisem. 

 
Po ukončení MŠ se sepsal protokol , který též podepsali zúčastnění. 

 
3. Budování podrobného bodového pole 

• z důvodu zhuštění a využitelnosti stávající sítě bodů pro měření, 
• body byly budovány zejména polygonizací, směrovým a délkovým protínáním, 

rajóny a ve velké míře se používalo blokové aerotriangulace pro určení vlícovacích 
bodů, 

• pro nově zniklé body se vyhotovovaly geodetické údaje, 
• byl vyhotoven seznam souřadnic a výšek a přehledný náčrt bodového pole.  
 

4. Podrobné měření polohopisu 
 Výchozími body pro podrobné měření byly body bodového pole. Základní metodou 
měření byla metoda polární, doplňujícími metodami byly ortogonální, konstrukční oměrné, 
protínání z délek a směrů apod.. Též byla hojně využívána tvorba mapy fotogrammetrickou 
metodou. Podrobné měření se ověřovalo oměrnými mírami. 

• Výsledky měření 
− měřické náčrty (příloha 26) doplněné o naměřená data – blokové a rámcové, 

(podkladem pro měřické náčrty byly náčrty z MŠ), 
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− zápisníky podrobného měření – různé druhy podle použité měřické metody, 
− u fotogrammetrické metody – fotogrammetrické měřické náčrty vyhotovené 

na zvětšeninách  leteckých snímků. 
 

            Náčrty měřické a z MŠ spolu se zápisníky měření a soupisem parcel obsahovaly 
všechny výsledné údaje šetření a měření, které sloužily ke konstrukci mapy, k jejímu 
popisu, kontrole a sestavení písemného operátu. 
 
5. Výpočet souřadnic bodů a kontrola kvality podrobného měření 

• výpočty souřadnic podrobných bodů se prováděly již  na počítačích a 
kalkulátorech,  

• podkladem byly měřické náčrty a zápisníky, 
• u fotogrammetrické metody se transformovaly modelové souřadnice na geodetické, 
• byla prováděna kontrola správnosti měření a výpočtů. 
 

Výsledkem výpočtů byl seznam souřadnic podrobných bodů v S-JTSK na 
záznamovém médiu a tištěný seznam pro jednotlivá k.ú. a v nich pro jednotlivé náčrty. 

 
6. Vyhotovení originálu mapy 

• originálem základní mapy byl měřický originál polohopisu na rozměrově stálé 
plastové fólii doplněný popisem a vyhotovený na pokladě náčrtů měřických a 
z MŠ, seznamu souřadnic a předpisu pro kresbu pomocí počítače a automatického 
kreslícího stolu, 

• kopie tohoto originálu se stala po převzetí a vyhlášení platnosti nového operátu 
pozemkovou mapou označenou jako Základní mapa ČSSR, 

• vyhotovil se též přehled čísel bodů, což byla většinou zvětšenina originálu mapy 
doplněná o čísla všech podrobných bodů a zmenšenina mapy do měřítka 1:2880. 

 
Pokud na okraji mapovaného území již existovaly mapy téhož měřítka, doplnil se 

obsah těchto map reprografickými a kartografickými postupy do originálu mapy.  
 
7. Výpočet výměr  

• prováděl se automaticky, výpočtem ze souřadnic lomových bodů na základě 
předpisu pro kresbu a seznamu souřadnic, 

• výpočet se kontroloval plošným uzavřením výpočetních skupin a k.ú., 
• výsledkem byl seznam parcel s výměrami v aritmetickém pořadí uzavřený na 

plochu celého k.ú.. 
 

8. Založení báze dat mapy ZMVM 
• elaboráty na záznamovém médiu – seznam souřadnic, předpisy pro kresbu (příloha 

27), výpočty výměr. 
 
9. Obnova operátu EN 

• u dosavadních pozemkových map, které byly jen částečně nahrazeny novými 
základními mapami, se provedlo odstranění neplatné kresby a vyznačil se odkaz na 
novou základní mapu, 

• provedly se změny v registru EN ( elektronická podoba částí operátu ) na podkladě 
doplněného výkazu změn a opraveného soupisu parcel, 

• písemný operát se obnovil novým výstupem z registru EN, 
• byly opraveny a doplněny údaje na LV. 
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10. Vyhotovení základní mapy 1:5000 s doplněným výškopisem 
• byla vyhotovena tam, kde celou plochu mapového listu 1:5000 pokrývaly nové 

základní mapy (jinde se výškopis nevytvářel). 
 
11. Závěrečné práce 

• každá pracovní etapa se kontrolovala, o čemž se vyhotovoval písemný záznam. 
• byla vyhotovena technická zpráva, která obsahovala: 

- údaje o mapovaném území, druh mapování a účel, 
- využité výsledky dřívějších měření, 
- pracovní etapy, časový sled, zpracovatelé, 
- údaje o dodržení platných technických předpisů, posouzení přesnosti, 
- stav bodového pole, 
- použité metody a přístroje, 
- výčet elaborátů a jejich rozdělení, 

• MNV na žádost orgánu geodézie vyhlásilo námitkové řízení, řízení zabezpečoval 
pracovník SG za účasti zástupce MNV, 

• uživatelům-vlastníkům se předložil k nahlédnutí nový písemný a měřický operát 
EN a byly s nimi projednány odchylky od stávajícího operátu, 

• mohla být podána námitka, a jednalo-li se o chybu v operátu, zapsala se do výkazu 
změn nebo se zapsala do záznamu pro další řízení a posléze se vyšetřila popř. 
zaměřila.  

 
12. Vyhlášení platnosti obnoveného operátu 

• vyhlašoval se po provedení všech změn zjištěných při námitkovém řízení, 
• platnost obnovených operátů se oznámila všem zúčastněným orgánům a 

organizacím a uvedla se v centrálních věstnících. 
 
 

7.3.1   Výsledný elaborát ZMVM 
 

• Průvodní části operátu  
- soubory technických zpráv, 
- průvodní záznam, 
- kontrolní záznamy, 
- projekt geodetických a kartografických prací, 
- oznámení o přípravě, zahájení prací, 
- kopie hlášení o poškození bodu bodového pole. 

• Elaborát podrobného bodového pole 
- technická zpráva, 
- zápisníky měření, 
- geodetické výpočty, 
- geodetické údaje, 
- seznam souřadnic a výšek, přehled bodového pole včetně vlícovacích bodů. 

• Elaborát MŠ 
- zápis o porovnání podkladů a výsledků MŠ a operátu EN, 
- protokol o MŠ a o předání částí operátu, 
- doruční listy, plné moci, 
- jmenné seznamy pomístního názvosloví, 
- náčrty MŠ, grafický přehled náčrtů, 
- soupisy nemovitostí, 
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- soupisy nesouladů, srovnávací sestavení dosavadních a nových parcel. 
• Zápisníky měření – polární, ortogonální, vodorovných směrů a vzdáleností atd.. 
• Měřické náčrty (příloha 26) - blokové a rámcové, fotogrametrické, přehled kladů. 
• Předpis pro kresbu a výpočet výměr (příloha 27) – tištěné a na záznamovém médiu. 
• Seznam souřadnic – tištěné a na záznamovém médiu. 
• Obnovený písemný operát EN 

- soupisy parcel, seznamy výměr parcel, 
- evidenční listy, 
- seznamy a rejstříky uživatelů a vlastníků, 
- seznamy domů, 
- výkazy ÚHDP atd.. 

• Měřický operát  
− pozemkové mapy – kopie originálů map, 
− originální mapy, 
− přehledky čísel bodů, 
− zmenšeniny 1:2880, 
− kopie originální mapy 1:5000. 

         
 
 

7.4   Přehled operátu EN 
[11][14] 

 
Měřický operát 

• pozemkové mapy 1:2880, 1:2000, 1:1000 (příloha 21, 22, 23) včetně přehledu čísel 
bodů v lokalitách ZMVM a zmenšenin, 

• pracovní mapa  
- kopie pozemkové mapy sloužící při měřických pracích v terénu, 

• evidenční mapa  
- kopie pozemkové mapy sloužící potřebám MNV, 
- měly být každoročně doplňovány nebo obnovovány kopie. 

 
Písemný operát 

• výkaz změn  
- podklad pro zápis změn v operátech EN, 
- obsahoval zápisy všech změn, k nimž došlo za kalendářní rok, označené 

položkou výkazu změn (pol. v.z.), 
- zápisy se prováděly podle došlých hlášení, listin a výsledků MŠ, 

• soupis parcel 
- všechny parcely obce sestavené v aritmetickém pořadí pro jednotlivá k.ú., 
- automaticky zpracovaný – výstup z registru, 

• listy vlastnictví (LV, příloha 24) 
- jedna z nejdůležitějších částí operátu EN, 
- vyhotoveny podle nemovitostí, 
- vázány většinou po 100 kusech do sešitů v aritmetickém pořadí, 
- rozděleny na části A, B, C, D, 

o část A: jméno vlastníka, jeho datum narození popř. rodné číslo, vlastnický                                                                                                                                    
podíl a odkaz na pol. v.z., kdy byl vlastník zapsán,  

o část B:  parcelní čísla včetně odkazu na pol. v.z., kterou zde byly zapsány,  
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o část C: listiny omezující vlastnické právo + heslovitý zápis omezení 
s odkazem na pol. v.z., např. věcná břemena, zástavní práva atd., 

o část D: nabývací listiny k nemovitostem s odkazem na pol. v.z., důležité      
poznámky,  

• evidenční listy (EL) 
- vyhotoveny pro každého uživatele, 
- obsahovaly všechny užívané nemovitosti, 

• seznam uživatelů a vlastníků 
- sloužil k rychlému zjištění uživatele a vlastníka, 
- v aritmetickém pořadí čísla EL a LV, 
- automaticky zpracovaný – výstup z registru, 

• rejstřík uživatelů a vlastníků 
- sloužil k rychlému zjištění čísla EL nebo LV, 
- abecední seznam uživatelů a vlastníků, 
- automaticky zpracovaný – výstup z registru, 

• seznam domů s čp. a seznam staveb s ev.č. 
- v aritmetickém pořadí čp. a ev.č. s parcelními čísly a čísly EL a LV, 
- automaticky zpracovaný – výstup z registru. 
 

 
Sbírka listin 
1. Doklady o provedených změnách v EN 

• výkaz změn po provedení změn v operátech EN,  
• soupis hlášení a listin,  
• listiny,  
• geometrické plány, 
• dokumentace zaměřených změn, 

- polní měřické náčrty, později ZPMZ, přehled ZPMZ atd., 
• výpočty výměr a geodetické výpočty, 
• jiné doklady, 

- výsledky MŠ, 
- elaborát z THM a ZMVM atd.. 

2. Pomocné záznamy 
• průběžný soupis hlášení a listin pro zápis změn v EN, 
• záznam změn, 

- vyhotoven na stejném tiskopise jako výkaz změn, 
- zapisovaly se zde změny, které nebylo možné provést v operátech EN 

z důvodu nesplnění všech náležitostí potřebných pro provedení zápisu, 
- každoročně se měly prošetřovat, 

• záznam pro další řízení EN, 
• seznam pozemků dočasně odňatých zemědělské výrobě, 
• seznam dočasně neobdělávané půdy, 
• jmenný seznam pomístního názvosloví. 
 

Sumarizační výkazy 
• úhrnné hodnoty druhů pozemků (ÚHDP), 
• rozčlenění orné a zemědělské půdy do výrobních podoblastí, 
• sektorové přehledy o plochách kultur a dočasně nevyužité půdy, 
• přehled vybraných zemědělských závodů socialistického sektoru, 
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• sestavení sektorů, 
• rozbory změn v půdním fondu. 
 

 Výše popsaný operát EN byl začleněn do tzv. dokumentačních fondů, které 
sdružovaly veškeré operáty nacházející se na SG tzn. všech předchozích pozemkových 
evidencí včetně EN. Dále dokumentační fondy, kromě operátů dřívějších a EN, obsahovaly 
tyto elaboráty [13]: 
1. Bodová pole 

• geodetické údaje a seznamy souřadnic základního polohového bodového pole            
(ZPBP) a  PPBP, 

• soubory nivelačních údajů nivelačních bodů I.-IV.řádu, podrobné nivelační sítě a 
bodů technické nivelace, 

• hlášení závad a změn na bodech polohových a nivelačních , 
• přehledy ZPBP a nivelační sítě na mapách 1:50 000, 
• přehledy sítě PPBP a jejího vývoje, přehledy výškového pole na mapách 1:5000. 

2. Mapy 
• evidenční mapy SMO-5 (státní mapa odvozená 1:5000), 
• mapy změn 1:50 000. 

3. Písemné operáty a jiné listinné doklady 
• seznamy souřadnic bodů PPBP a podrobných bodů, 
• elaborát pro obnovu operátu EN . 

4. Výsledky převzatých mapovacích a jiných geodetických prací 
• elaboráty z mapování dle Instrukce A a reambulance. 

5. Mikrozáznamy (příloha 28) 
• veškeré seznamy, rejstříky, výkazy atd. byly od roku 1979 vedeny též na 

mikrofiších, díky čemuž mohly být tyto části operátu rozmnoženy a pomocí čtecích 
zařízení je bylo možné využít na více místech SG.  

6. Evidenční pomůcky a sbírky spisů 
• různé kartotéky, infertilní knihy atd., 
• technické předpisy, normy, ceníky atd., 
• evidenční knihy zakázkových prací provedených SG a další. 

 
 

 Ke konci období EN (1991) se začalo s vedením a údržbou některých údajů o 
nemovitostech i na SG v elektronické formě (LV, soupisy parcel, vlastníků, uživatelů atd.). 
Nejprve s pomocí jen několika počítačů pro celé středisko, později byly zřizovány celé 
počítačové sítě a každý pracovník měl přístup k těmto údajům v elektronické podobě. 
Tento elektronický vývoj přispěl k značnému urychlení veškerých prací, zvláště v období 
počátku uplatňování restitučních nároků, kdy SG byla zahlcena žádostmi o poskytnutí 
údajů z EN. 
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8   Současný operát katastru nemovitostí   
 
Po obnově demokratických politických poměrů v r.1989 nebylo již nadále únosné vycházet 
z neúplného obsahu EN, ani pokračovat v nedokonalých principech, na kterých byla 
založena a vedena [1]. Byly zahájeny rozsáhlé privatizace a restituce majetku. Jednou ze 
základních podmínek úspěchu tohoto procesu byl spolehlivě fungující katastr a pozemková 
kniha. Z těchto důvodů bylo přijato rozhodnutí přebudovat stávající evidence. 

 

Od 1.1.1993 nabyly účinnosti zcela nové právní úpravy, základní legislativa, která 
dala základ pro vznik nového katastru. Jde o následující předpisy: 

− zákon č. 264/1992 Sb., kterým se mění občanský zákoník a některé další zákony, 

− 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), 

− zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, 

− zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví (zeměměřický zákon). 

 

Státní správu katastru nemovitostí (KN) začaly vykonávat zákonem zřízené 
katastrální úřady (KÚ). KÚ 1 - nástupci býv. Geodézií, s.p. (celkem jich bylo zřízeno 7), 
KÚ 2 – nástupci býv. SG (70) a detašovaná pracoviště (34). Institut katastru a pozemkové 
knihy byl soustředěn do jediného státního orgánu (KÚ) a resortu Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). V roce 2004 byla provedena reorganizace a KÚ 
byly ponechány pouze pro jednotlivé kraje a okresní pracoviště byla přejmenována na 
katastrální pracoviště (KP).  

 
Nový KN je soubor údajů o nemovitostech, který zahrnuje jejich soupis a popis a 

jejich polohové a geometrické určení [19]. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných 
věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem. Tvoří ucelený, 
průběžně aktualizovaný, počítačově ovládaný informační systém o pozemcích, stavbách a 
bytech a nebytových prostorech. KN přinesl zásadní změnu v evidenci právních vztahů 
k nemovitostem. Vrátil se k osvědčeným principům pozemkové knihy a zejména obnovuje 
[19]: 

• 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). 

 

 

Zápisy právních vztahů k nemovitostem měly v předchozí EN pouze evidenční 
charakter. Zapisovala se práva vzniklá na podkladě smluv registrovaných státním 
notářstvím, rozhodnutím soudů a státních orgánů oprávněných rozhodovat o právních 
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vztazích k nemovitostem. Bývalá SG o těchto právech nerozhodovala, pouze je evidovala. 
Od roku 1993  KÚ (KP) již nejsou pouhými evidenčními středisky, mají oproti bývalým 
SG vedle evidenční povinnosti řadu nových oprávnění rozhodovacího charakteru a 
povinností. 
Zápisy do KN týkající se práv k nemovitostem se provádějí: 
 

• vkladem – má za následek vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitostem a 
k bytům a nebytovým prostorům. Předmětem vkladu jsou např. smlouvy o 
převodu vlastnictví, o zástavním a podzástavním právu, o věcném břemenu, o 
převodu bytu a nebytového prostoru, o společném jmění manželů atd.. KÚ (KP) 
zkoumá, zda listina obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti a vklad 
povoluje či zamítá.  

• záznamem – kdy práva k nemovitostem nevznikají, nemění se ani nezanikají. 
Tato práva k nemovitostem existují nezávisle na zápisu do katastru nemovitostí. 
Předmětem záznamu jsou např.  věcná práva, která vznikla, změnila se nebo 
zanikla ze zákona, rozhodnutím státního orgánu (soud, pozemkový úřad, stavební 
úřad, finanční úřad atd.), příklepem licitátora ve veřejné držbě atd.. KÚ (KP) 
pouze kontroluje, zda listina obsahuje všechny náležitosti a popř. vrátí listinu 
vyhotoviteli k odstranění chyby. 

• poznámkou – kdy práva k nemovitostem nevznikají, nemění se ani nezanikají. 
Má pouze signalizační charakter, že o nemovitosti bylo zahájeno určité řízení, 
nebo že vlastník má určité omezení dispozičních práv. KÚ (KP) též kontroluje, 
zda listina obsahuje všechny náležitosti a popř. vrátí listinu vyhotoviteli 
k odstranění chyby. 

  
 

Již na konci období EN byla tehdejší SG vybavována počítačovými prostředky a 
v roce 1994 bylo dokončeno vybavení všech katastrálních úřadů sítěmi PC/LAN (asi 40 
stanic na každé pracoviště). Zpočátku byl využíván software vytvořený pro předchozí EN, 
který neodpovídal všem požadavkům nového katastru, později byly zavedeny programy 
více vyhovující potřebám KN. V roce 1997 byl započat vývoj nového Informačního 
systému katastru nemovitostí (ISKN, příloha 29, 30, 31, 32). Hlavním důvodem vývoje 
ISKN bylo odstranění nedostatečnosti dosud provozovaného systému a zajištění 
zdokonaleného, výkonného a trvalého nástroje administrace katastru [2]. ISKN byl 
zaveden do provozu po delším ověřování v polovině roku 2001. Od zavedení ISKN se 
prakticky veškeré práce, týkající se vedení a obnovy katastru, zpracovávají v elektronické 
podobě (vyjma prací spojených s katastrálními mapami vedenými dosud na PET foliích a 
prací s dřívějšími operáty).  
 

Většina procesů katastru nemovitostí probíhá v rámci řízení. Řízení charakterizuje 
průběh jednotlivých procesů pomocí dílčích zápisů o provedených činnostech – tzv. 
operací a událostí. Podle uživatelské dokumentace ISKN je to „sled na sebe navazujících 
činností, jež vedou ke splnění účelu, pro který bylo dané řízení založeno“. Řízení tedy 
charakterizuje „kdo, co, kdy a jak“ v rámci daného řízení provedl. Rozlišují se následující 
typy řízení: 

 
• řízení V ( zápis vkladu nebo výmazu vlastnického a jiného věcného práva 

k nemovitostem do katastrálního operátu ) 
• řízení Z ( záznam práv z rozhodnutí jiného státního orgánu, soudu atd. ) 
• řízení PGP ( Potvrzování geometrických plánů ) 
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• řízení PU ( Poskytování údajů ) 
• řízení OO ( Obnova operátu ) 
• řízení OP ( Odeslaná pošta ) 
• řízení OR ( Ostatní rozhodnutí ) 
• řízení RO ( Revize katastru ) 
• řízení P ( Porušení pořádku ) 
• řízení PD ( Podací deník ) 
• řízení PM ( Podklady pro měření ) 
• řízení PUP ( Pozemkové úpravy ) 
 

Součástí řešení ISKN je i tzv. vzdálený přístup (pro KÚ, KP) a dálkový přístup (pro 
vnější uživatele) k údajům katastru, který umožňuje přímý přístup k datům z centrální 
databáze, která replikuje data lokálních databází průběžně každé dvě hodiny, klientům 
zaregistrovaným na základě smlouvy uzavřené dříve se Zeměměřickým ústavem a dnes 
s ČÚZK. V roce 2004 byla též na webové stránce ČÚZK zařazena nová aplikace 
„Nahlížení do katastru nemovitostí a přehled řízení“, která umožňuje všem uživatelům 
internetu bezplatně získávat vybrané údaje o pozemcích, budovách a bytech včetně 
informace o vlastnictví a informace o stavu některých druhů řízení na katastrálních 
úřadech-pracovištích. 

  
KN je ze zákona veřejný a „každý má právo do něj za přítomnosti pracovníka 

katastrálního úřadu nahlížet a pořizovat si z něho pro svou potřebu opisy, výpisy nebo 
náčrty“ (§ 21 odst. 1 katastrálního zákona) a má též právo získat bezplatně potřebné ústní 
informace. Též je možné za úplatu popř. správní poplatek získat od KÚ-KP další údaje 
z katastru nemovitostí např.: výpisy, opisy nebo kopie z SGI a SPI jako veřejné listiny, 
ověřené kopie listin, různé tiskové a elektronické výstupy z katastrálního operátu, 
informace z dálkového přístupu, výpisy, opisy nebo kopie z dřívějších pozemkových 
evidencí atd.. 

 
Operát KN vznikl k 1.1.1993 převzetím operátu EN a byl s ním v té době prakticky 

shodný. Od té doby se tento operát postupně a zásadně mění, doplňuje a upravuje se jeho 
obsah. Zásadním problémem byly parcely ve vlastnictví občanů, které byly sloučeny do 
větších půdních celků. Tento problém bylo třeba překlenout založením zjednodušené 
evidence pozemků. Pozemky zjednodušené evidence nebyly zobrazeny v platných 
katastrálních mapách a využívalo se, a dodnes se stále využívá, jejich zobrazení v mapách 
bývalého pozemkového katastru nebo navazujících operátech přídělového a scelovacího 
řízení. Zjednodušená evidence pozemků obsahuje alespoň parcelní číslo podle dřívější 
pozemkové evidence, původní nebo zbytkovou výměru (po majetkoprávně provedených 
změnách) a údaj o vlastníku. Zakládání zjednodušené evidence bylo prováděno souběžně s 
digitalizací SPI (soubor popisných informací) v letech 1994-1998.  

 

Při digitalizaci SPI se na počítačová média postupně převáděly podrobnější údaje 
KN, což zahrnovalo postupné doplnění všech parcel ze zjednodušené evidence do 
písemného operátu, včetně nabývacích titulů ( listin ) a prošetření a doplnění všech 
vlastnických a jiných věcných práv k evidovaným parcelám. Veškeré změny a doplnění 
byly zaznamenávány pomocí výkazů změn na LV, a to jak v ručně vedené, tak i 
v elektronické podobě a byly vyhotovovány grafické přehledy na kopiích map bývalého 
pozemkového katastru včetně parcel ze scelování a grafického přídělového plánu (příloha 
34). Využívalo se všech dostupných podkladů z dřívějších evidencí, hlavně z pozemkové 
knihy a pozemkového katastru ( mapy, parcelní protokoly, GP – manuály atd.), 
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přídělového a scelovacího řízení, elaborátu z KZEN atd.. Tato činnost se ovšem prováděla 
ve spěchu, s několikrát se měnícími návody, bez součinnosti vlastníků a ne vždy zcela 
vyškolenými a dřívějších evidencí znalými pracovníky, z čehož následně vyplynulo 
množství chyb, se kterými se katastrální úřady potýkají dodnes. Tento převod byl ukončen 
v roce 1999 a současně byly v tomto období přiřazeny k většině zemědělské půdy údaje o 
bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ), které sehrávají významnou úlohu 
při oceňování nemovitostí a při stanovení základu daně z pozemků. 

 

Po EN zdědil katastr mimo poměrně přesných map vyhotovených číselnými 
metodami (ZMVM) také graficky vyhotovené mapy mající svůj původ jednak v TH 
mapování ale hlavně v mapách stabilního katastru (až 70 % území), které jsou 
poznamenány nejen nedokonalostí při svém vzniku, nepravidelnou srážkou, lokálními 
deformacemi, ale hlavně nekvalitní údržbou za období téměř 150 let (vzpomeňme např. 
období JEP) a mnoha následnými obnovami.  

 

Tak jako v předchozích operátech tak i v KN se neustále pracuje na zkvalitňování 
katastrálního operátu, aby lépe vyhovoval současným požadavkům kladený na katastr 
nemovitostí. Pro tento účel slouží různé druhy obnovy katastrálního operátu a tzv. revize 
údajů katastru nemovitostí. 

 

Obnovou katastrálního operátu se bude věnovat kapitola 9 - Způsoby obnovy 
současného operátu katastru nemovitostí. 

 

 

8.1   Revize údajů katastru nemovitostí 
[20] 

 
Revizi údajů KN vyhlašuje KÚ-KP podle potřeby k zajištění souladu údajů KN se 
skutečným stavem v terénu [19]. Hlavním posláním revize měla být kontrola souladu 
v časových odstupech 5 let tak, aby KN byl neustále aktuální. Ovšem KÚ byly od počátku 
vzniku KN zahlceny množstvím úkolů ( podklady pro restituce, zápisy do KN, digitalizace 
SPI atd. ) a také z kapacitních důvodů nebylo možné tyto revize provádět. Dnes je ve 
většině případů tato revize spojená s obnovou operátu přepracováním SGI, ovšem jen ve 
zkrácené verzi. Revize byla též prováděna při přepracování map v sáhovém měřítku na 
KM-D.  

 
Průběh činností spojených s revizí se zaznamenává v řízení RO, ve kterém se 

zapisují údaje o zahájení, konání místního šetření, vyhotovených písemnostech, výsledcích 
atd.. V případě zjištění nedostatků se jednotlivé závady zapisují do řízení ZDŘ – záznam 
pro další řízení, ve kterých je poznamenán popis závady, způsob odstranění a účastníci, 
jichž se konkrétní řízení týká. Pokud jsou poté předloženy doklady k odstranění závady, 
jsou zapsány do KN řízením V nebo Z podle povahy dokladů a řízení ZDŘ je ukončeno. 
Pokud vlastník nepředloží ve stanovené lhůtě doklady na odstranění závad, dopustí se 
přestupku a je založeno řízení P. 

 
Účastníci revize 

• katastrální úřad (katastrální pracoviště) 
• obec 
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• podle potřeby i jednotliví vlastníci 
 

Revize probíhá v těchto etapách: 
1. Přípravné činnosti – datum zahájení revize oznamuje KÚ-KP dva měsíce předem 

obci, v níž bude revize prováděna a požádá obec o vyhlášení 
doby konání revize způsobem v místě obvyklém, porovnání 
souladů SPI a SGI atd. 

2. Revize SPI – ověřují se u vlastníků jména, adresy, rodná a identifikační čísla 
- porovnává se seznam budov s čp. a ev.č. 
- prozkoumají se zápisy v dosud vedeném ZDŘ popř. se ukončí  

3. Revize SGI – revize průběhu hranic katastrálního území 
- revize průběhu hranic nemovitostí, druhů pozemků a způsobu využití  
- provádí se pochůzkou v terénu nebo s použitím leteckých snímků 
- vyšetření dalších prvků polohopisu 
- revize PPBP – zda nebyly body zničeny, poškozeny, zda jejich využití 

není trvale znemožněno, popř. se doplní  nebo opraví geodetické údaje 
- ve spolupráci se zástupci obecního úřadu se prověří seznam místního a 

pomístního názvosloví  
4. Závěrečné činnosti – o výsledku revize se sepisuje protokol, který se spolu 

s přílohou po skončení revize založí do sbírky listin. 
V příloze protokolu potvrzují vlastníci nemovitostí nebo jiní 
oprávnění souhlas s provedením zjištěných změn, které se 
týkají jejich nemovitostí.  

 
 Výsledky revize jsou: 

• protokol s přílohou 
• kopie katastrální mapy se zákresem zjištěných změn 
• seznam místních a pomístních názvů a seznam jejich změn 
• ZDŘ s přílohami 
• kopie přehledu sítě PPBP s vyznačenými změnami 
• oznámení závad a změn na bodech podrobného polohového pole 
• nové nebo opravené geodetické údaje o bodech PPBP 

 
Po skončení revize se vyznačí všechny změny uvedené v protokolu o výsledku 

revize v řízení Z a provedou se změny druhů pozemků a jejich využití, není-li k tomu 
potřeba předložit rozhodnutí nebo souhlas orgánu státní správy nebo pokud byl takový 
doklad předán při revizi. Doplní či opraví se katastrální mapa o vyšetřené změny a zruší se 
zničené body PPBP. Po vyznačení změn se výsledky revize, kromě protokolu, založí do 
dokumentace. 

     
 
 

8.2   Přehled katastrálního operátu 
[19][21] 

 
Soubor geodetických informací 

• katastrální mapa  
− digitální katastrální mapa DKM s geometrickým a polohovým určením v  

S-JTSK provozována v programu MicroStation, začleněná do ISKN 
(příloha 32), 
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− katastrální mapa digitalizovaná KM-D v zobrazovací soustavě shodné 
s původní mapou (Gusterberg, Sv. Štěpán)  provozována též v  programu 
MicroStation, ovšem mimo ISKN, 

− katastrální mapa analogová v měřítkách 1:2880, 1:2000, 1:1000 vedená na 
PET foliích a v rastrové formě (příloha 21, 22, 23), 

− přehledy čísel bodů v lokalitách s analogovou mapou jejíž původem je 
ZMVM (dnes se již nahrazuje grafickým výstupem rastru katastrální mapy 
s připojenými podrobnými body ze seznamu souřadnic), 

− zmenšeniny analogových map do sáhového měřítka,  
• seznam souřadnic bodů podrobného bodového polohového pole a podrobných 

bodů polohopisu v katastrálních územích v S-JTSK s analogovou mapou, 
• grafický přehled parcel a BPEJ v prostorách s analogovými mapami (přehled 

parcel ve ZE s vyznačením hranic jednotlivých BPEJ, příloha 33). 
                                  

Soubor popisných informací  
 Je veden v lokálních počítačových sítích přímo na územně příslušných katastrálních 
pracovištích na záznamovém médiu počítače v ISKN a v centrální databázi dat na ČÚZK. 

• údaje o katastrálním území (číselný kód, název, okres, obec, výměra atd.), 
• údaje o parcele  (k.ú., parcelní číslo, výměra, kvalita výměry, druh pozemku, 
číslo LV, číslo mapového listu atd.), 

• údaje o vlastníkovi a jiném oprávněném (k.ú., číslo LV, identifikační či rodné 
číslo vlastníka, název či jméno vlastníka, spoluvlastnický podíl atd.), 
Pozn.: do doby zprovoznění ISKN, tj. polovina roku 2001, byly tyto údaje vedeny 
duplicitně též na ručně vedených LV, 

• podrobnější údaje katastru (údaje o BPEJ, zástavní práva, věcná břemena, 
omezení převodu atd.). 

Z SPI se vytváří řada výstupů, např. rejstříky vlastníků a jiných oprávněných, 
seznamy parcel KN a ZE, informace o parcelách KN a ZE, výpisy z katastru nemovitostí, 
různé statistické údaje a mnoho dalších. 

   
Souhrnné přehledy o půdním fondu 
 Přehled o půdním fondu podle údajů KN je každoročně publikován ve Statistické 
ročence půdního fondu, kterou vydává ČÚZK. 
 
Dokumentace výsledků šetření a měření 
 Obsahuje výsledky zeměměřických činností v KN: 

• v podrobném polohovém bodovém poli, 
− přehled sítě pevných bodů PPBP a jejího vývoje, 
− geodetické údaje, 
− technická zpráva, protokol o výpočtech, zápisníky měření, seznam 

souřadnic, oznámení o zřízení měřické značky, oznámení závad a změn, 
• při zjišťování průběhu hranic a podrobném měření, 

− doklady ze zjišťování průběhu hranic pozemků, 
− přehled záznamů podrobného měření změn (od roku 1998 se již nevede), 
− záznamy podrobného měření změn (ZPMZ) s prvopisem geometrického 

plánu včetně náčrtů a geometrických plánů vyhotovených podle dřívějších 
předpisů, 

− výpočty výměr parcel (dnes již součástí ZPMZ), 
• při obnově katastrálního operátu, 

− elaborát obnovy katastrálního operátu novým mapováním, 
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− elaborát obnovy katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových 
úprav, 

− elaborát obnovy katastrálního operátu přepracováním SGI, 
• podle dřívějších předpisů v býv. pozemkovém katastru, JEP a EN, 

− elaboráty z mapování dle Instrukce A a reambulance, 
− elaborát z THM a ZMVM. 
 

Sbírka listin   
• protokol o vkladech – zaznamenávají se zde došlé návrhy na vklad a výsledek 

řízení    o vkladu (od doby ISKN se vede pouze 
v elektronické podobě), 

• protokol o záznamech - zaznamenávají se zde došlá rozhodnutí a jiné listiny 
určené    k záznamu a vyznačení poznámky a informace 
o jejich vyřízení (od doby ISKN se vede pouze 
v elektronické     podobě), 

• výkaz změn – veden v elektronické podobě a do zavedení ISKN byl tištěn a   
přikládán k listině. Po zavedení ISKN nahrazen řízeními (V, Z, 
OR, OO, PUP, RO atd.), 

• smlouvy, rozhodnutí a jiné listiny – do doby ISKN zakládány shodně jako v EN, 
tzn. podle položek výkazu změn, po ISKN 
zakládány dle položek, tzv. dokumentačních 
fondů (příloha 35), 

• spisy – zaznamenává se zde celý průběh řízení o vkladu, obsahuje jedno 
vyhotovení listiny a další listinné dokumenty, které byly podkladem 
k rozhodování KÚ-KP o povolení vkladu,  

• záznam pro další řízení (ZDŘ) – slouží pro zápis nedoložených dokladů při revizi 
a obnově katastru, 

• protokol o výsledku revize katastru – datum a rozsah revize, způsob provedení 
revize, odkaz na položku ZDŘ, podpis zástupce       
KÚ-KP. 

 

Tak jako u EN je též KN začleněn do dokumentačních fondů zahrnující celý archiv 
katastrálního úřadu-pracoviště. 
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9 Způsoby obnovy současného operátu katastru                                         
nemovitostí 

 
 
Jak již bylo dříve poznamenáno, obnova katastrálního operátu  probíhá z nutnosti neustále 
jej zkvalitňovat tak, aby lépe vyhovoval současným požadavkům kladeným na KN a 
zároveň, aby ISKN odpovídal současným i perspektivním potřebám státu a byl srovnatelný 
s obdobnými systémy v zemích Evropské unie.  
 

Jedním z hlavních důvodů obnovy katastrálního operátu je skutečnost začlenění 
 SGI do ISKN. Aby ISKN co nejdříve  obsahoval kompletní informace o celém území, 
přistoupilo se k masivní obnově katastrálního operátu v rámci celého resortu ČÚZK - 
převodu analogových číselných katastrálních map na DKM. V současnosti je převedeno 
cca 22,2 % všech katastrálních map na DKM, navíc ještě cca 9,4 % na KM-D. Dalšími 
důvody pro obnovu operátu jsou odstranění evidence vlastnictví dvojím způsobem (ZE), 
aktualizace katastrálního operátu a v neposlední řadě odstranění skrytých chyb 
v katastrálním operátu. 
 

Obnova katastrálního operátu zahrnuje vyhotovení nového SGI – hlavně se jedná o 
digitálně zpracovanou katastrální mapu (DKM v S-JTSK) a nového SPI. Obnova se 
provádí: 

• přepracováním SGI,  

• novým mapováním, 

• na podkladě výsledků pozemkových úprav.  

 

 

9.1   Obnova operátu přepracováním SGI 
 
 
Při obnově katastrálního operátu přepracováním se převádí katastrální mapa z analogové 
formy do formy grafického počítačového souboru a to několika způsoby určenými 
zpravidla podle druhu stávající katastrální mapy: 

- převedením obsahu mapy číselně vyjádřené v S-JTSK podle dřívějších předpisů 
např. ZMVM, popř. THM , Instrukce A, 

- přepracováním číselně zaměřeného obsahu mapy (např. THM, Instrukce A),  

- zpočátku se přistoupilo též k přepracování katastrálních map vyhotovených 
v sáhovém měřítku, které svou analogovou formou již nevyhovují požadavkům 
na soudobou mapu velkého měřítka. Bylo nutné zvážit neexistenci exaktních 
zobrazovacích rovnic pro převod do Křovákova zobrazení, neboť oba systémy 
vycházejí z odlišných elipsoidů, kartografických zobrazení a geodetických 
základů. Tento problém se řešil zachováním dosavadních souřadnicových 
systémů původních map (gusterberský, svatoštěpánský) a zachováním ostrovního 
typu mapy. Výsledkem této práce byla katastrální mapa digitalizovaná (KM-D) 
nezačleněná do ISKN. Práce na KM-D byly v roce 2003 pozastaveny. Výhledově 
se uvažuje o převodu těchto map do S-JTSK a zároveň se budou mapy v sáhovém 
měřítku převádět na KM-D v S-JTSK. 
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Při tomto typu obnovy se nezjišťuje průběh hranic pozemků v terénu za účasti 
jejich vlastníků, KP pouze provede dílčí revizi údajů KN, která spočívá zejména v ověření 
zápisů v ZDŘ, v revizi seznamu budov s čísly popisnými a čísly evidenčními, v revizi 
PPBP a v odstranění známých chyb v katastrálním operátu [19]. Jednotkou obnovy 
přepracováním je katastrální území. 

 
Rozmanitost podkladů, využitelných pro obnovu přepracováním (zejména jejich 

kombinace co do měřítek, souřadnicových systémů a přesnosti), nedovoluje stanovit zcela 
jednotný, všude použitelný popis dílčích činností nebo dílčích výsledků při obnově 
přepracováním [22]. 

 
 

 
9.1.1  Obnova operátu převedením 
 

Pokud je obsah platné katastrální mapy vyjádřen číselně v S-JTSK podle dřívějších 
předpisů pro tvorbu ZMVM a jsou-li tak vyjádřeny i změny, nepovažuje se převedení 
takového vyjádření do podoby DKM za obnovu katastrálního operátu [22], proto pro tento 
převod platí jisté zjednodušené postupy např.: částečné revize budov a PPBP a nekonání 
námitkového řízení. 

 
Pro převod se využívají dokumentované podklady zejména: 

− číselné výsledky dřívější obnovy novým mapováním (ZMVM), 
− operát dřívějších pozemkových evidencí pro doplnění parcel ve ZE, 
− výsledky zeměměřických činností, zejména GP, 
− ortofotomapy pro zjištění hrubých chyb. 
 

Projekt obnovy-převodu 
Pro převáděné uzemí se vyhotoví zjednodušený projekt obsahující zejména: 

− charakteristiku obnovované mapy, mapy dřívější pozemkové evidence a obsahu 
katastru (rozsah území, počty parcel a LV), 

− charakteristiku obnovené  katastrální mapy  a zvolené postupy obnovy,  
− způsob transformace rastrů pro převzetí parcel ZE, 
− grafický přehled území v měřítku 1:5000. 
 

Vyhlášení obnovy-převodu  
Zahájení obnovy převedením, oznámí KP dotčené obci, která tuto skutečnost vyhlásí 
oznámením o obnově katastrálního operátu převedením do digitálního vyjádření. Současně 
s vyhlášením obnovy se založí průvodní záznam, který se v průběhu prací dále vede. 
 
Revize 
Provede se pouze zjednodušená revize údajů KN, zejména revize seznamu budov s čísly 
popisnými a evidenčními, revizi PPBP, popř. revize v ZDŘ. 

 
Obnova SGI – tvorba DKM, obnova SPI 
 Vlastní převod grafické mapy na DKM je prováděn v SW Nautil – což je  
programový prostředek pro zabezpečení obnovy operátu. Vypustí se obsah polohopisu, 
který je nad rámec stanovený vyhláškou č.190/96 Sb. a nepřevezme se do nové mapy.  
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 Do katastrální mapy se doplňují parcely ZE vektorizací rastrových dat mapy 
bývalého pozemkového katastru, vyhotovených dle Návodu pro převod map v systémech 
stabilního katastru do souvislého zobrazení v S-JTSK ze dne 25.6.2004 ČÚZK                 
č.j. 1015/2004-22 a Technologického postupu pro převod map v systémech stabilního 
katastru do S-JTSK systémem Kokeš verze 6 pro MS Windows ze dne 25.6.2004 ČÚZK 
č.j. 1016/2004-22 (plátování, transformace globálním transformačním klíčem) s následnou 
dotransformací na identické body (body zjištěné z vybraných ZPMZ, vytyčovacích náčrtů 
a body budov). Přípravu rastrů pro doplnění ZE do katastrální mapy provádí 
specializované pracoviště Katastrálního úřadu podle požadavků KP. Následuje vektorizace 
zmapovaných hranic a hranic parcel ZE dle rastrů a automatizovaně se vyhotoví koncept 
DKM, kde se řeší návaznost parcel, jejich případná generalizace, odkazy na ZPMZ, 
poznámky. Koncept DKM vyjadřuje grafické srovnání parcel vyjadřující stav před a po 
obnově. Následně se vytvoří grafický soubor (DKM), databáze bodů a souřadnice 
definičních bodů parcel (automatizovaně). Doplní se popř. se upřesní údaje o BPEJ, které 
vytváří Výzkumný ústav meliorace a ochrany půdy, a provede se nový výpočet výměr 
parcel pokud nebyly určeny přesněji z údajů zjištěných měřením v terénu. Veškeré práce 
v programu Nautil probíhají až na vektorizaci plně automatizovaně. 

 
Výsledkem obnovy operátu převedením je výstup z programu Nautil – obnovený 

operát ve výměnném formátu ISKN (*.vfk), který lze importovat do ISKN.  
 

Vyhlášení platnosti 
Před vyhlášením platnosti KP vyloží nový operát v obci po dobu nejméně 10 pracovních 
dnů k veřejnému nahlédnutí, jehož termín oznámí v místě obvyklém obec nejméně 30 dnů 
před jeho vyložením, nebo se zašle oznámení vlastníkům o převedení parcel ZE do DKM. 
KP určí a obec oznámí, kdy obnovený katastrální operát nabude platnosti. Případné 
námitky, jelikož neprobíhá námitkové řízení, řeší KP prostřednictvím řízení OR a oprav 
chyb v katastrálním operátu.  
  
 V den nabytí platnosti nového operátu je nahrazena katastrální mapa na plastové 
fólii DKM a dosavadní SPI novým SPI. 

 
Jelikož neexistuje žádný předpis, či návod, jak provádět tento převod na DKM, je 

výsledný elaborát na každém KP jiný, a dokonce se liší i v rámci jednoho KP podle data 
dokončení. Výsledný nový operát, včetně nové DKM, ovšem musí být v rámci celého 
resortu stejný.   

 
Elaborát obnovy operátu převedením SGI (založen v dokumentačních fondech KP): 

• oznámení obci o obnově, 
• projekt obnovy, 
• průvodní záznam, 
• výsledky dílčí revize seznamu budov, 
• výsledky dílčí revize PPBP (Oznámení závad a změn na bodech PBPP, opravený 

seznam souřadnic, opravené geodetické údaje o bodech PBPP), 
• transformované rastrové soubory, 
• protokol o transformaci, 
• protokol o dotransformaci, 
• koncept DKM, 
• grafický soubor – DKM, 
• databáze bodů, 
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• kontrolní záznam (kontrola SPI, SGI), 
• BPEJ, 
• soubor výměr parcel, 
• srovnávací sestavení parcel (vyhotovuje se na základě konceptu DKM 

automaticky), 
• nový SPI, 
• technická zpráva, 
• oznámení vlastníkům o převedení parcel ZE do DKM, 
• dokumentace vyhlášení platnosti nové DKM. 

 
 
 
9.1.2   Obnova operátu přepracováním                                   

[22][23] 
 

Jedná se o přepracování číselně zaměřeného obsahu mapy bez určení podrobných 
bodů v S-JTSK. Přepracováním číselně zaměřeného obsahu mapy se rozumí vyhotovení 
DKM výpočtem souřadnic lomových bodů parcel z hodnot naměřených při původní 
obnově katastrálního operátu (např.: THM, Instrukce A) s převzetím nebo výpočtem 
souřadnic lomových bodů hranic podle ZPMZ, které jsou součástí platného SGI,                 
a s následným doplněním parcel ZE. 

 
Přípravné práce 
Před započetím samotné obnovy probíhají na KP tzv. přípravné práce. Tyto přípravné 
práce obsahují zejména: 

− zajištění veškerých dostupných podkladů, 
− nový výpočet původního PPBP a vložených polygonových pořadů s porovnáním 

nových souřadnic s původními a posouzení dosažených odchylek,   
− zjištění relativní přesnosti měření kontrolním přepočtem měřických přímek a 

duplicitně určených podrobných bodů, 
− výpočet přesnosti polohopisu porovnáním nezávisle určených bodů PPBP 

s identickými podrobnými body popř. zaměřit kontrolní identické body v terénu. 
 
Projekt obnovy 
Výsledkem etapy přípravných prací je zpráva, na jejímž základě se zpracuje projekt 
přepracování, který se poskytne k vyjádření příslušnému zeměměřickému a katastrálnímu 
inspektorátu k posouzení. Tento projekt obsahuje: 

− charakteristiku obnovované mapy, mapy dřívější pozemkové evidence a obsah 
katastru (rozsah území, počty parcel a LV), 

− charakteristiku obnovené  katastrální mapy  a zvolené postupy obnovy, 
− přibližný rozsah potřeby doplnění nebo vybudování PPBP, 
− na základě zprávy z přípravných činností rozhodnutí o postupu přepracování a      

o kvalitě bodů, získaných z původního mapování, 
− způsob transformace rastrů pro převzetí parcel ZE, 
− způsob přečíslování pomocných bodů bodového pole, pokud nelze dodržet 

původní číslování, 
− původní technické zprávy o zpracování, 
− zdůvodnění případných odchylek od platných předpisů, 
− součástí může být i zpráva z přípravných prací, 
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− grafický přehled území v měřítku 1:5000. 
 
Vyhlášení obnovy  
Po schválení projektu zeměměřickým a katastrálním inspektorátem se oznámí příslušné 
obci zahájení obnovy stejným způsobem jako u obnovy katastrálního operátu převedením. 
 
Revize 
Provede se částečná revize KN ve stejném rozsahu jako v předchozí kapitole, popř. se 
provede vybudování nového PPBP. Dále se provede kontrola souladu katastrální mapy se 
skutečností, pochůzkou v terénu, a zaznamenají se změny do kopie katastrální mapy 
s odkazem na číslo ZDŘ. 
 
Výpočet podrobných bodů 

• Současně s revizí může probíhat tvorba přehledu ZPMZ, která složí pro evidenci 
všech výsledků zeměměřických činností uložených v dokumentaci. Vede se 
v grafické digitální formě. 

• Vyhotovení náčrtů, na které je možné použít barevnou kopii původního náčrtu. 
V náčrtu se provede očíslování všech lomových bodů parcel, které se budou 
následně vypočítávat dle původní dokumentace. 

• Výpočty se provádí v SW, který patří do schváleného programového vybavení 
resortu ČÚZK. Souřadnice podrobných bodů se získají výpočtem z původního 
geodetického určení v S-JTSK nebo vektorizací rastrových souborů, popř. 
kartometrickou digitalizací. 

• Výpočty všech bodů se dokumentují protokoly, které se ukládají pouze v digitální 
podobě. 

 
Měření 
Při přepracování se může využívat též měření v terénu. Měření se používá ve třech 
případech: 

− měření doplňující, 
− měření zpřesňující (např. přeměření ZPMZ), 
− měření kontrolní a ověřovací.  

 
Obnova SGI – tvorba DKM, obnova SPI 

• Vlastní převod grafické mapy na DKM je prováděn obdobně jako u převedení SGI 
(předchozí kapitola 9.1.1). 

• Ověření kvality mapy přepracované na DKM a zajištění homogenity polohopisu 
s bodovým polem se provede pomocí zaměřených zkušebních bodů. 

• Zhotoví se protokol obsahující rozdíly souřadnic zkušebních bodů vypočtených ze 
zaměření a souřadnic vypočtených z původního měření. 

 
 
Výsledkem obnovy operátu převedením je stejně jako u převodu SGI výstup 

z programu Nautil – obnovený operát ve výměnném formátu ISKN (*.vfk), který lze 
importovat do ISKN. 
 
 
Námitkové řízení 
Při přepracování katastrální mapy na DKM se provádí námitkové řízení.  KP vyloží nový 
operát v obci po dobu nejméně 10 pracovních dnů k veřejnému nahlédnutí, jehož termín 
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oznámí v místě obvyklém obec nejméně 30 dnů před jeho vyložením, a KP zvolí počet dní, 
kdy u vystaveného operátu budou pracovníci KP, aby poskytli informace veřejnosti. 
Vlastníci a jiní oprávnění mohou během vyložení nového operátu a do 15 dnů od jeho 
skončení podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O případných 
námitkách rozhoduje KP, popř. se lze odvolat k zeměměřickému a katastrálnímu 
inspektorátu. O výsledcích námitkového řízení sepíše KP protokol[19].  
 
Vyhlášení platnosti obnoveného operátu 
Platnost obnoveného operátu vyhlásí KP, pokud ve stanovené lhůtě nebyly proti obsahu 
nového operátu podány námitky nebo bylo-li o námitkách pravomocně rozhodnuto. 

 
 V den nabytí platnosti nového operátu se nahradí katastrální mapa na plastové fólii 
grafickým souborem a dosavadní SPI novým. 

 
Elaborát obnovy operátu přepracováním SGI (založen v dokumentačních fondech KP): 

• oznámení obci o obnově, 
• zpráva z přípravných prací (např. posouzení přesnosti pův. měření, protokoly z  

výpočtů, výčet nalezené dokumentace původního měření), 
• projekt obnovy, 
• průvodní záznam, 
• výsledky dílčí revize seznamu budov, 
• výsledky revize PPBP popř. elaborát obnovy PPBP (projekt, přehledný náčrt, 

záznamy o rekognoskaci bodů, oznámení závad a změn na bodech PBPP, nový 
seznam souřadnic, nové geodetické údaje o bodech PBPP, protokoly o výpočtech, 
zápisník ze stroje, oznámení o zřízení měřické značky, technická zpráva), 

• elaborát podrobného měření (měřické náčrty + přehled, zápisníky), 
• dokumentace určení souřadnic podrobných bodů (protokoly z výpočtů), seznam 

souřadnic, 
• transformované rastrové soubory, 
• přehled a protokoly o transformaci, 
• výsledky zjištění přesnosti a homogenity polohopisu DKM, 
• koncept DKM, 
• grafický soubor – DKM, 
• databáze bodů, 
• kontrolní záznam (kontrola SPI, SGI), 
• BPEJ, 
• soubor výměr parcel, 
• srovnávací sestavení parcel (vyhotovuje se na základě konceptu DKM 

automaticky), 
• nové SPI, 
• technická zpráva (údaje o využitých podkladech, časový sled prací, zhodnocení 

výsledku), 
• dokumentace řízení o námitkách, 
• dokumentace vyhlášení platnosti obnoveného operátu. 
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9.2    Obnova operátu novým mapováním 
[24] 

 
K obnově – vyhotovení nového SGI a SPI se přistupuje tehdy, jestliže geometrické a 
polohové určení nemovitostí v důsledku značného počtu změn, nedostatečné přesnosti 
nebo měřítka již nevyhovuje, případně dojde-li ke ztrátě, zničení nebo poškození 
katastrálního operátu. 
 
 Průběh jednotlivých prací je obdobný jako u ZMVM (oproti MŠ ze ZMVM je 
zjišťování průběhu hranic důsledně zaměřené na vlastnické hranice). Největší rozdíl je ve 
výsledku obnovy. Zatímco u ZMVM to byla analogová mapa spolu s písemným operátem 
vedeným převážně v papírové podobě, tak u současné obnovy mapováním je výsledný 
produkt nový SGI, včetně DKM, a nový SPI. 
 
 O obnově operátu novým mapováním po vyjádření příslušného zeměměřického a 
katastrálního inspektorátu a souhlasu ČÚZK rozhoduje KÚ. 
 
Projekt obnovy 
Pro obnovované území se vypracuje projekt obnovy, který zejména obsahuje: 

− charakteristiku obnovovaného území, 
− přibližný rozsah potřeby doplnění nebo vybudování PPBP, 
− způsob obnovy a zvolené postupy, 
− výčet využitelných podkladů, 
− předpokládaný časový postup etap, nároky na pracovní sílu a jejich vybavení, 
− grafický přehled území v měřítku 1:5000. 

 
Revize a obnova PPBP: 

• rekognoskace a přezkoušení daných bodů PPBP dle geodetických údajů, 
• stabilizace a určení souřadnic nových bodů PPBP (v současnosti se nejvíce využívá       

metody měření pomocí GPS a rajonů, výpočet souřadnic s vyrovnáním metodou 
nejmenších čtverců), 

• oznámení vlastníkům dotčených pozemků o zřízení měřické značky, 
• vyhotovení nových geodetických údajů, seznamu souřadnic.  

 
Vyhlášení obnovy operátu 
Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním zašle KÚ obci s jednoročním 
časovým předstihem. 
 
Zjišťování průběhu hranic: 

• zahájení zjišťování průběhu hranic oznámí KÚ obci 30 dní předem, 
• provádí komise složení z pracovníků KÚ a zástupců obce a dalších orgánů, 
• probíhá za přítomnosti vlastníků a jiných oprávněných,  
• předmětem zjišťování průběhu hranic jsou zejména: vlastnické hranice, hranice 

druhu parcel, vnější obvod budov, hranice katastrálního území, jména a adresy 
vlastníků, rodná a identifikační čísla, využití nemovitostí, čísla popisná a evidenční, 
místní a pomístní názvy atd., 

• vyhotoví se náčrty o zjišťování průběhu hranic zpravidla v měřítku 1:500 a 1:1000 
a k jednotlivým náčrtům se připraví protokoly a soupisy nemovitostí, 
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• výsledky zjišťování průběhu hranic se uvádějí do náčrtů, protokolů a soupisu 
nemovitostí, kde vlastníci svým podpisem potvrdí svůj souhlas. 

 
Podrobné měření: 

• obvyklé metody zaměřování podrobných bodů polohopisu: polární, konstrukční 
oměrné, protínání ze směrů či délek, možné též fotogrametrické metody, 

• připojení na bodové pole, které se podle potřeby doplní pomocnými body, 
• vyhotovují se měřické náčrty ve stejném kladu jako náčrty o zjišťování průběhu 

hranic, 
• zaměřují se všechny vyšetřené hranice, 
• zápisníky z měření se vedou pouze v textovém souboru jako výstup ze stroje, 
• výpočet souřadnic všech podrobných bodů je uveden v protokolech.  
 

Obnova SGI – tvorba DKM, obnova SPI 
Postup je shodný jako v kapitolách 9.1.1 a 9.1.2 Obnova operátu převedením a 
přepracováním. 
 
Námitkové řízení 
Postup je shodný jako v kapitole 9.1.2 Obnova operátu přepracováním. 
 
Elaborát obnovy operátu novým mapováním (založen v dokumentačních fondech KP): 

• projekt obnovy, 
• průvodní záznam, 
• výsledky revize PPBP popř. elaborát obnovy PPBP (projekt, přehledný náčrt, 

záznamy o rekognoskaci bodů, oznámení závad a změn na bodech PBPP, nový 
seznam souřadnic, nové geodetické údaje o bodech PBPP, protokoly o výpočtech, 
zápisník ze stroje, oznámení o zřízení měřické značky, technická zpráva), 

• elaborát zjišťování průběhu hranic ( složení komise, oznámení obci o zahájení 
obnovy, doruční listy a doručenky, oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic, 
protokoly o šetření s náčrty a soupisy nemovitostí, plné moci, přehled náčrtů, 
seznam pomístních názvů, závěrečný protokol),  

• elaborát podrobného měření (měřické popř. fotogrametrické náčrty + přehled, 
zápisníky, protokoly o výpočtu souřadnic, seznamy souřadnic), 

• transformované rastrové soubory, 
• přehled a protokoly o transformaci, 
• koncept DKM,  
• grafický soubor – DKM, 
• databáze bodů, 
• kontrolní záznam (kontrola SPI, SGI), 
• BPEJ, 
• soubor výměr parcel, 
• srovnávací sestavení parcel (vyhotovuje se na základě konceptu DKM 

automaticky), 
• nový SPI, 
• technická zpráva (údaje o využitých podkladech, časový sled prací, zhodnocení 

výsledku), 
• dokumentace řízení o námitkách, 
• dokumentace vyhlášení platnosti obnoveného operátu. 
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9.3   Obnova operátu na podkladě výsledků pozemkové úpravy 
 

Po dokončení digitalizace SPI byla přijata v dohodě s Ministerstvem zemědělství koncepce 
propojení prací na komplexních pozemkových úpravách s obnovou katastrálního operátu, 
kdy výsledkem těchto úprav bude nejen nové uspořádání vlastnických vztahů a jiných práv 
k nemovitostem, ale i nová DKM. Při tomto způsobu obnovy katastrálního operátu je 
nezbytná součinnost pozemkového úřadu a KP. 

 

9.3.1   Pozemkové úpravy 
[25][26] 

 
Pozemkovými úpravami  se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají 
pozemky, scelují se nebo dělí, a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a 
vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření 
vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi 
související věcná břemena.  
 
 Pozemkové úpravy se provádějí zpravidla formou komplexních pozemkových 
úprav, popřípadě jednoduché pozemkové úpravy. Účastníky řízení o pozemkových 
úpravách jsou vlastníci pozemků, které jsou dotčeny řešením v pozemkových úpravách a 
fyzické a právnické osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům mohou 
být řešením pozemkových úprav přímo dotčena, a obce, v jejichž územním obvodu jsou 
pozemky zahrnuté do obvodu pozemkových úprav. 
 
 Vlastníci pozemků řešených v pozemkových úpravách si volí na dobu provádění 
pozemkových úprav sbor zástupců, který je zastupuje při jednáních, a jehož členem je též 
ředitel pozemkového úřadu nebo jím pověřený pracovník pozemkového úřadu a zástupce 
obce. Sbor spolupracuje při zpracování návrhu pozemkových úprav, posuzuje jeho 
jednotlivé varianty a navrhovaná opatření, vyjadřuje se k plánu společných zařízení,           
k podaným připomínkám v průběhu pozemkových úprav, k návrhu pozemkových úprav a 
spolupracuje při realizaci schválených pozemkových úprav. 
  
Příprava řízení o pozemkových úpravách  
Pozemkový úřad zpravidla s ročním předstihem oznámí předpokládaný termín zahájení 
pozemkových úprav příslušnému KÚ a dotčené obci, budou-li výsledky pozemkových 
úprav sloužit k obnově katastrálního operátu. Potřebnými doklady, zajišťovanými v rámci 
přípravných prací od KP, jsou zejména SGI a SPI katastrálního operátu, popřípadě operáty 
dřívějších pozemkových evidencí a dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a 
obnovu SGI. 
 
Zahájení řízení 
Pozemkový úřad zahájí řízení o pozemkových úpravách vždy, pokud se pro to vysloví 
vlastníci pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území. 
Po rozhodnutí pozemkového úřadu o konání pozemkových úprav vyhlásí výběrové řízení 
na provedení pozemkové úpravy a vítězná firma, odborně způsobilá k projektování 
pozemkových úprav, vykonává další práce spojené s pozemkovou úpravou. Zahájení řízení 
o pozemkových úpravách oznámí pozemkový úřad veřejnou vyhláškou a vyvěsí po dobu 
15 dnů na úřední desce pozemkového úřadu a obcí, v jejichž územních obvodech jsou 
pozemky zahrnuté do pozemkových úprav. Pozemkový úřad písemně vyrozumí o zahájení 
řízení též příslušný KÚ a další dotčené orgány.  
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Úvodní jednání 
Pozemkový úřad svolá úvodní jednání, na které pozve zpracovatele, účastníky  a další 
vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových úprav. Seznámí je s účelem, 
formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav. 
 
Podrobný průzkum terénu a jeho vyhodnocení 
Podrobný průzkum terénu se provede v celém obvodu pozemkových úprav tak, aby byl 
zjištěn skutečný stav využívání území z hlediska zemědělské výroby, ochrany půdy, 
krajinného prostředí atd.. Podrobným průzkumem terénu se zjišťuje též nesoulad mezi 
skutečností v terénu a stavem evidovaným v KN a současně se posuzuje možnost změny 
druhů pozemků, popř. se provede revize či obnova PPBP. 
 
Určení obvodu pozemkových úprav 
Pozemkový úřad určí obvod pozemkových úprav s přihlédnutím k požadavkům vlastníků 
pozemků, příslušné obce a KP. 
 
Zjišťování průběhu hranic pozemků 
Pozemkový úřad uvědomí příslušnou obec a KÚ o termínu zjišťování průběhu hranic 
minimálně s měsíčním předstihem a projedná s nimi způsob a rozsah spolupráce při tomto 
zjišťování. Zjišťování průběhu hranic provádí komise složená z pracovníků pozemkového 
úřadu, KÚ, zpracovatele návrhu, zástupců obcí a podle potřeby i zástupců dalších úřadů. 
Zjišťování průběhu hranic pozemků probíhá obdobně jako při obnově operátu novým 
mapováním (kap. 9.2). 
 
Zpracování soupisu nároků vlastníků pozemků 
Zpracování soupisu nároků vlastníků pozemků předchází zjištění výměry obvodu 
pozemkové úpravy. Na základě zaměření skutečného stavu v terénu se upřesní obvod 
pozemkových úprav a okruh účastníků řízení a popř. se opraví součty výměr směňovaných 
parcel v soupise nároků vlastníků pozemků opravným koeficientem. Pozemkový úřad 
předloží KP seznam parcel, které jsou dotčeny pozemkovými úpravami, za účelem 
vyznačení zahájení pozemkových úprav v KN. 
 
Návrh pozemkových úprav  
Návrhu nového uspořádání pozemků vlastníků předchází zpracování plánu společných 
zařízení. Plán společných zařízení posoudí sbor a schválí jej zastupitelstvo obce na 
veřejném zasedání. Zpracovatel návrhu je povinen v průběhu zpracování návrhu 
projednávat nové uspořádání pozemků s dotčenými vlastníky pozemků a vlastníci jsou 
povinni se k návrhu vyjádřit. Pozemkový úřad oznámí na úřední desce, kde je možno        
po dobu 30 dnů nahlédnout do zpracovaného návrhu, návrh musí být vystaven též v obci. 
Po uplynutí doby pozemkový úřad svolá závěrečné jednání, na kterém zhodnotí výsledky 
pozemkových úprav a účastníky seznámí s návrhem, o kterém bude rozhodnuto. 
Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkový úřad oznamuje veřejnou vyhláškou a doručí 
všem známým účastníkům. Rozhodnutí o schválení návrhu, které nabylo právní moci, 
pozemkový úřad předá KP k vyznačení do KN. Schválený návrh je závazným podkladem 
pro rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv, popř.        
o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům a pro zpracování 
obnoveného SGI. 
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Provádění pozemkových úprav 
Pozemkový úřad zabezpečí, aby nové uspořádání pozemků bylo vytyčeno a označeno         
v terénu podle potřeby vlastníků. 
  

Výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na 
podkladě pozemkových úprav musí být KP předány k posouzení způsobilosti jejich 
převzetí do KN nejpozději 30 dnů před vydáním rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně 
nebo přechodu vlastnických práv. Obnovený katastrální operát se stává platným dnem 
nabytí právní moci rozhodnutí. Nový SGI a SPI se do KN zavede bezodkladně po doručení 
pravomocného rozhodnutí pozemkového úřadu [19]. 

  
Elaborát obnovy katastrálního operátu na podkladě výsledků z pozemkové úpravy 

[19] 
Zpracovatel pozemkové úpravy předává KP tyto výsledky: 

• seznam parcel vstupujících do pozemkové úpravy, 
• pravomocné rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy, 
• pravomocné rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, popř. o zřízení 

nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům, 
• protokoly o zjišťování průběhu hranice obvodu pozemkové úpravy, související 

náčrty, soupisy nemovitostí, 
• GP a ZPMZ obvodu pozemkových úprav, 
• technická zpráva, 
• dokumentace o zřízení nebo doplnění PPBP ( projekt, záznamy o rekognoskaci 

bodů, oznámení závad a změn na bodech PPBP, seznam souřadnic, přehledný 
náčrt, zápisníky měření, protokoly o výpočtech, geodetické údaje, oznámení o 
zřízení měř. značky, technická zpráva), 

• dokumentace nového geometrického a polohového určení hranic pozemků (měřické 
náčrty, přehled náčrtů, zápisníky měření, protokoly o výpočtech), 

• seznam souřadnic podrobných bodů, 
• dokumentace o vytýčení hranic pozemků, 
• GP pro vyznačení věcného břemene, 
• nový SPI, SGI a údaje o BPEJ ve výměnném formátu, 
• doklady o změnách hranic, pomístního názvosloví a ochraně nemovitostí. 
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 10    Současný stav a dostupnost jednotlivých operátů 
(včetně historických) pro činnosti KP Domažlice 

 
 
Pro různé činnosti KP je i dnes velmi důležitá co největší zachovalost jednotlivých operátů 
dřívějších pozemkových evidencí. Tyto podklady jsou velkým přínosem např. pro obnovu 
operátu, pro řešení vlastnických sporů, oprav chyb v katastrálním operátu a dalších prací 
prováděných KP i z pohledu historického vývoje vlastnických vztahů. 
 
  Počínaje pozemkovým katastrem se většina operátu dochovala a je uložena a 
opatrována v archivu a v oddělení dokumentace na KP, které je jejich správcem. Na 
některých částech dřívějších operátů se ovšem podepsal zub času. Jejich časté používání a 
v některých případech i nešetrné zacházení s nimi (v časech JEP až téměř zatracení) vedlo 
v lepších případech k nečitelnosti či poškození. Též změny sídel dřívějších OMS či SG a 
jejich stěhování byly pro tyto operáty zátěží, ať již z důvodu poškození či úplné ztráty.  
 
Na KP Domažlice se dochovaly tyto části jednotlivých operátů: 
Stabilní katastr  

- Otisky originální mapy stabilního katastru pro všechna katastrální území v územní 
působnosti KP - zachovalé (příloha 3). 

- Zemské hraniční mapy z let 1840-1846 (nové omezníkování hranic monarchie mezi 
Čechami a Bavorskem). Dochovaly se téměř kompletní náčrty z celé hranice (vyjma 
části okresu Domažlice) svázané do jednotlivých svazků - zachovalé (příloha 4). 

 
 

Reambulovaný katastr 
- Obnovené, o změny doplněné, pozemkové mapy stabilního katastru všech 

katastrálních území v územní působnosti KP. Po vzniku pozemkového katastru byly 
tyto mapy jeho součástí - zachovalé, pouze pár mapových listů je špatně čitelných či 
částečně poškozených (příloha 5). 

- GP, náčrty (manuály) z prováděných revizí - dochována většina z těchto archiválií, 
některé hůře čitelné (příloha 6). 

 
 

Pozemková kniha 
Pozemková kniha byla na KP dána do správy v roce 1993 a v roce 1996 přestěhována ze 
zrušených tehdejších státních notářství. Díky objemnosti (též hmotnosti) a důležitosti 
pozemkové knihy jsou její části na KP Domažlice uloženy odděleně v samostatných 
prostorách tak, aby bylo možné do nich jednoduše nahlížet popř. vyhotovovat opisy či 
kopie i pro veřejnost (příloha 7). 

- Hlavní knihy pro všechna katastrální území v územní působnosti KP, celkem 1160 
knih.   Raritou těchto knih jsou prováděné zápisy u nefyzických osob i po roce 1950. 
Většina těchto knih se dochovala v bezvadném stavu až na několik výjimek - 
rozpadlá vazba, částečně potrhané, špatně čitelné (příloha 7).  

- Prozatímní (předběžné) knihovní vložky (v roce 1996 byly svázány tak jako hlavní 
knihy) – v katastrálních územích s přídělovým řízením, celkem 89 knih - zachovalé. 

- Sbírka listin od roku 1918, dochována téměř kompletní, rozdělená dle tehdejších 
berních okresů: Domažlice, Horšovský Týn, Kdyně, Stod. Na KP Domažlice nejsou 
uloženy pouze listiny z katastrálních území tehdy patřících pod okres Stod. Listiny 
jsou svázané do knih po jednotlivých rocích - zachovalé. 
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- Osobní a reálné rejstříky pro všechna katastrální území, v některých katastrálních 
územích jsou součástí hlavních knih - zachovalost podobná jako u hlavních knih. 

- Seznamy veřejných statků (vždy součástí hlavní knihy). 
 

Nedochovaly se mapy pozemkových knih a deníky dle kterých se zapisovala jednotlivá 
podání, a dle kterých se číslovaly listiny. 

 
 

 Instrukce A 
Mapování dle Instrukce A v okrese Domažlice proběhlo pouze v katastrálním území 
Poběžovice a na části katastrálního území Domažlice v intravilánu  obce v letech         
1949-1951. Dochovalo se vše potřebné pro další využití a dnes je tento elaborát (hlavně 
měřické náčrty a nová mapa) hodnocen jako jedno z nejkvalitnějších děl  v oblasti obnovy 
operátu: 

- polní měřické náčrty v měřítku 1:500 (velmi precizně zpracované, lehce čitelné a ani 
dnes s pomocí výpočetní techniky a grafických výstupů z počítačů nepřekonané - 
zachovalé (příloha 8), 

- katastrální mapa v měřítku 1:1000 - zachována v bezvadném stavu (příloha 9), 
- příruční mapy -zachovány v bezvadném stavu, 
- protokoly o vyšetření držby – zachovalé, 
- elaborát podrobné triangulace (výpis a zobrazení triangulačních údajů, přehlídkový a 

observační plán, zápisníky měřených úhlů) – zachovalé, 
- elaborát podrobného měření včetně polygonizace (seznam trigonometrických, 

polygonových a jiných měřických bodů, výpočet centračních změn, výpočet 
výškových rozdílů, výpočet souřadnic uzlových bodů, místopisy polygonových bodů, 
výpočty polygonových bodů, zápisníky měřených úhlů a vzdáleností, výpočet 
souřadnic bodů měřických přímek, výpočet jižníků a vzdáleností, výpočet souřadnic 
dvojitým strojem, výpočet rajonů, místopisy bodů určených protínáním) – vše 
zachovalé. 

 
 

Pozemkový katastr 
Pozemkový katastr je jeden z nejčastěji využívaných operátů dřívějších evidencí: 

- měřický operát (katastrální mapy, příruční mapy) všech katastrálních území v územní 
působnosti KP - zachovalé, pouze pár mapových listů je špatně čitelných či částečně 
poškozených (příloha 5 a 10), 

- písemný operát - parcelní protokoly (příloha 11), pozemnostní archy (příloha 12), 
seznamy pozemnostních archů, rejstříky držitelů všech katastrálních území v územní 
působnosti KP - většina zachovalá, několik parcelních protokolů má rozpadlé vazby, 
nedochovaly se pouze rejstříky parcel (nahrazují parcelní protokoly) a záznamy 
změn, 

- sbírka listin - elaborát z Instrukce A, GP-manuály, některé výpočetní protokoly – 
většinou zachovalé, chybí některé GP-manuály. Nedochovaly se některé části, které 
by občas byly přínosem většinou při šetření vývoje parcel při opravě v katastrálním 
operátu (výkazy změn, ohlašovací listy, některé výpočetní protokoly). 

- úhrnné výkazy (pouze úhrny katastrálních hodnot), 
- přehledová mapa měřického okresu (několik zhotovení), 
- výpisy z pozemkové knihy – vázané do sešitů – zachovalé. 
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Přídělové řízení 
Přídělový operát nebyl zakládán zcela jednotně a pro každé katatastrální území se mírně 
lišil podle vyhotovitele. Jelikož okres Domažlice je příhraniční, zasáhlo přídělové řízení 
téměř do 2/3 katastrálních území tohoto okresu. 

- Grafické přídělové plány v měřítku 1:5000 nebo 1:2880 v různých formátech  (od A4 
až po velké archy A0), některé podlepené pevným kartonem - dochováno cca 95 % 
těchto plánů, většina špatně čitelných, některé částečně poškozené (příloha 14). 

- Návrhy přídělů, až na jedno, pro všechna katastrální území dotčené přídělovým 
řízením - většinou zachovalé, v několika katastrálních územích jsou částečně 
poškozené nebo chybí několik stránek. 

- Seznamy zkonfiskovaných parcel (přídělové rejstříky parcel) – několik jich chybí a 
pár je jich částečně poškozeno. 

- Seznamy pozemků získaných směnou. 
- Některé seznamy břemen.  
- Přehledy návrhů přídělů (součástí návrhů přídělů).  
 
 

Scelovací řízení 
Scelovacím řízením bylo v okrese Domažlice postiženo celkem 5 katastrálních území. 
Jedná se o katastrální území s nejhoršími podklady pro vedení ZE.  

- Rejstříky držebností –zachovalé. 
- Rejstříky náhrad I., II. a III. díl - zachovalé (příloha 15). 
- Polní měřické náčrty (vyhotovené na speciálním plátnu) - většina zachovalá     

(příloha 16). 
- Scelovací plány v měřítkách 1:2000 a 1:2880 -zachovalé (příloha 17). 
- Mapy nového rozdělení v měřítkách 1:2000 - většina zachovalá. 
- Opisy parcelních protokolů – zachovalé. 
- Sumární výtahy z pozemkových knih – zachovalé. 
- Seznamy projekčních oddělení – zachovalé. 
- Některé protokoly z výpočtů ploch (jen několik). 
- Grafické přehledy parcel ve ZE z digitalizace SPI – jediné mapy, kde je vyznačen 

stav scelovacího řízení včetně parcelních čísel vedených v ISKN (vedené pouze na 
kopiích map bývalého pozemkového katastru s dolepením částí scelovacích plánů) – 
špatně čitelné a reprodukovatelné (příloha 31). 

 
 

Jednotná evidence půdy: 
• Měřický operát – pozemkové mapy „modráky“ (příloha 18) a pracovní mapy (hnědé 

kopie, příloha 19) všech katastrálních území v územní působnosti 
KP – zachovalé. 

• Písemný operát  – soupisy parcel, 
− rejstříky uživatelů a vlastníků, 
− seznamy pozemkových listů, 
− prvotní doklady (pouze v písemné formě). 

Části písemného operátu jsou většinou zachovalé, některé částečně poškozené 
s chybějícími listy. Pozemkové listy se   na KP nedochovaly. 

• Sbírka listin  – polní náčrty, GP, výpočetní protokoly - většinou zachovalé, 
− soupisy parcel - částečně zachovalé, 
− výkazy změn - částečně zachovalé, 
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− soupisy hlášení změn - částečně zachovalé. 
• Úhrnné výkazy - pouze úhrnné údaje o druzích pozemků (ÚHDP). 
 
 
 

Evidence nemovitostí 
Vznikem evidence nemovitostí došlo k několika významným změnám v oblasti evidence 
vlastnických a užívacích práv k nemovitostem (např. uzavření pozemkové knihy, vznik 
státních notářství, zakládání listů vlastnictví a rozsáhlá obnova operátu - THM, později 
ZMVM). V důsledku těchto změn vzniklo velké množství elaborátů zejména z THM, 
ZMVM a KZEN. 

• Měřický operát: 
− pozemkové mapy souvislého zobrazení 1:2880, původní na papírovém podkladu 

(příloha 19) a pozdější na PET fóliích (příloha 20) – zachovalé, 
− pozemkové mapy 1:2000, 1:1000, původní na hliníkových deskách a pozdější na 

PET fóliích (příloha 21) - velká část těchto map patří dosud mezi v současnosti 
platné katastrální mapy – zachovalé, 

− přehled čísel bodů v lokalitách ZMVM (neudržované) – zachovalé,  
− zmenšeniny pozemkových map do měřítka 1:2880 (neaktualizované) – zachovalé,  
− pracovní mapy (pouze několik). 

• Písemný operát: 
− výkazy změn (do roku 1984 v písemné podobě, v letech 1985-1995 na 

tiskopisech pro optické snímání , v letech 1996-2001 vedené a tištěné z počítače a 
od roku 2001 vedené pouze v počítači) – zachovalé, 

− soupisy parcel (automaticky zpracované, vytištěné) – zachovalé, 
− seznamy uživatelů a vlastníků (automaticky zpracované, vytištěné) – zachovalé, 
− rejstříky uživatelů a vlastníků (automaticky zpracované, vytištěné) – zachovalé, 
− seznamy domů s čísly popisnými a seznamy staveb s čísly evidenčními 

(automaticky zpracované, vytištěné – zachovalé. 
Od roku 1979 výše uvedené části písemného operátu vedeny též na mikrofiších                 
(zachovalé).  
− Evidenční listy (automaticky zpracované, vytištěné) – zachovalé. 
− Listy vlastnictví (svázány většinou po 100 kusech do sešitů v aritmetickém 

pořadí) - zachovalé (příloha 22). 
• Sbírka listin:  

− výkazy změn po provedení změn v operátech EN, soupisy hlášení změn, 
jednotlivé listiny (uloženy po katastrálních územích v jednotlivých svazcích, 
některé svázány do knih) – zachovalé, 

− GP, ZPMZ, přehledy ZPMZ – převážně zachovalé, 
− výpočty výměr – zachovalé, 
− elaborát z KZEN, THM, ZMVM, 
− některé záznamy změn a ZDŘ (pouze několik), 

• Sumarizační výkazy – pouze několik výtisků ÚHDP. 
 

Jak již bylo napsáno, operát EN byl součástí dokumentačních fondů nacházejících se na 
tehdejším SG. Zbylé části dokumentačních fondů se prakticky až na malé výjimky 
dochovaly všechny. 
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Komplexní zakládání evidence nemovitostí 
KZEN probíhalo v podstatě po celou dobu platnosti EN (1966-1988), proto i elaborát 
z těchto zakládání se částečně liší. 

- Oznámení o konání KZEN (součástí sbírky listin). 
- Protokol o průběhu šetření (součástí sbírky listin). 
- Výpisy z knihovních vložek (součástí sbírky listin). 
- Výkazy změn (součástí sbírky listin). 
 
 

Technickohospodářské mapování 
Technicko hospodářské mapování na území okresu Domažlice proběhlo cca na 15 % 
území. Až na nejdříve mapovanou lokalitu Jeníkovice se ve většině případů dochovalo vše 
potřebné pro další využití. Jedním z hlavních důvodů nekompletnosti operátu v této 
lokalitě bylo provedení mapování v S-42 a povinné začernění označení kladů měřických 
náčrtů, zápisníků a protokolů z MŠ z důvodů utajení a dále to, že zmapovaná lokalita 
původně před sloučením SG Domažlice a H.Týn patřila do působnosti druhého 
jmenovaného SG. Snad právě proto došlo ke ztrátám cca 30 % veškerých měřických náčrtů 
a zápisníků. Tato neblahá skutečnost má za následek obtížné provádění zeměměřických 
prací v této lokalitě (nemožnost předepsat podle měřických náčrtů a zápisníků z měření 
skutečné hranice vyšetřené a zaměřené při původním mapování THM). 

- Průvodní části operátu (technické zprávy – pouze několik). 
- Seznamy souřadnic (seznamy souřadnic bodů PPBP, náčrty bodového pole v měřítku 

1:5000, pro některá katastrální území i seznam souřadnic podrobných bodů – ve 
většině případů tyto souřadnice nebyly spočítány) - zachovalé.  

- Elaborát MŠ (protokoly šetření držby, náčrty MŠ, soupisy nemovitostí) – většina 
zachovalá. 

- Zápisníky měření (polární, ortogonální, tachymetrické, nivelační) – všechny 
dochované, v dobrém stavu. 

- Měřické náčrty (příloha 23) - polohopisné a výškopisné, blokové a rámcové, přehledy 
kladů náčrtů – všechny dochované jsou zachovalé, některé přehledy kladů náčrtů jsou 
poškozené. 

- Výpočty výměr (skupiny parcel, sestavení výměr parcel) – zachovalé. 
- Srovnávací sestavení nových a dosavadních parcel – zachovalé. 
- Nové pozemkové mapy (původní na hliníkových deskách a současně platné na  PET 

fóliích) – zachovalé. 
 
 

Základní mapa velkého měřítka 
Téměř vše zachováno v dobrém stavu až na několik maličkostí, které se pro každou 
lokalitu, či katastrální území liší (v současné době většina katastrálních území s ZMVM je 
převáděna na DKM): 

- průvodní části operátu, 
- elaborát podrobného bodového pole, 
- elaborát MŠ, 
- zápisníky měření, 
- měřické náčrty (příloha 24), 
- předpisy pro kresbu a výpočet výměr (příloha 25), 
- seznamy souřadnic, 
- nové pozemkové mapy na PET fóliích.  
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Katastr nemovitostí 
Jelikož se jedná o současnost, je veškerý operát KN dostupný nejen na KP (dálkový 
přístup, nahlížení do katastru přes internet). Velká část tohoto operátu je vedena 
prostřednictvím ISKN.  

- SGI - zejména DKM (příloha 29), KM-D, veškeré analogové katastrální mapy, 
grafické přehledy parcel a BPEJ (příloha 30), grafické přehledy z digitalizace SPI 
(příloha 31) – problém se zachovalostí je pouze u posledně jmenovaných – částečně 
poškozené, místy nečitelné. 

- SPI, 
- dokumentace výsledků šetření a měření, 
- sbírku listin. 

KN je začleněn do dokumentačních fondů, zahrnujících celý archiv KP, obsahující mimo 
jiné veškeré v této kapitole popsané operáty. 
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11   Význam a využitelnost jednotlivých operátů          
(včetně historických) pro činnosti katastrálního 
pracoviště 

 
 
Pro téměř veškeré činnosti prováděné katastrálním pracovištěm je nezbytné využívání částí 
jednotlivých operátů, včetně historických, uložených a opatrovaných na KP. Poškození, 
zničení či ztráta některé části zejména historického operátu má většinou v dané lokalitě za 
následek stížení prací nebo dokonce nemožnost provedení některé více či méně důležité 
práce. Příkladem z KP Domažlice může být ztráta přídělového operátu z jednoho 
katastrálního území a tudíž nutnost např. odmítat objednávky na srovnávací sestavení či 
identifikace parcel, nebo ztráta části měřických náčrtů a zápisníků měření z jedné lokality 
mapování THM, což má za následek nemožnost předepisování podrobných bodů z těchto 
chybějících podkladů. Jak je doloženo na těchto příkladech, je uložení a následné 
zabezpečení všech těchto dokumentů proti poškození a ztrátám při různých činnostech 
jedním z hlavních úkolů KP.  
 
 KP využívá a opírá se o jednotlivé operáty dřívějších pozemkových evidencí 
zejména při činnostech jako jsou:  

• poskytování informací občanům, 
• poskytování podkladů pro zeměměřickou činnost oprávněným osobám, 
• obnovu operátu, 
• řešení vlastnických sporů,  
• a v neposlední řadě při opravách chyb v katastrálním operátu. 

 
V následujících odstavcích jsou nastíněny nejdůležitější činnosti KP Domažlice (pro 
jednotlivé části všech operátů dřívějších pozemkových evidencí), při nichž se v současnosti 
využívají tyto podklady.  
 
 
Stabilní katastr  

• Otisky originální mapy stabilního katastru  
− používají se zejména jako pomůcka při dohledávání špatně čitelných parcelních 
čísel v mapách pozemkového katastru, 

− při zjišťování historického vývoje parcel. 
 
 

Reambulovaný katastr 
• Obnovené, o změny doplněné, pozemkové mapy stabilního katastru  

− jeden z nejdůležitějších a nejpoužívanějších částí původních operátů, 
− používá se zejména pro nahlížení a vyhotovování kopií veřejnosti a jako podklad 

pro zeměměřickou činnost oprávněných osob, 
− podklad pro zhotovování srovnávacích sestavení parcel a identifikací parcel, 
− při řešení vlastnických sporů, 
− jako podklad při obnově operátu (doplňování parcel ZE - převod map 

v systémech stabilního katastru do S-JTSK a následná vektorizace), 
− při pozemkových úpravách, 
− při zjišťování historického vývoje parcel, 
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− a v neposlední řadě při opravách v katastrálním operátu. 
• GP, náčrty (manuály) z prováděných revizí  

− používají se jako podklad pro zeměměřickou činnost oprávněných osob (např. 
vytyčování parcel ve ZE), 

− pro všechny činnosti spojené se zákresem změn v pozemkových mapách. 
 
 

Pozemková kniha 
• Hlavní knihy  

− používají se pro vyhotovování výpisů a kopií knihovních vložek veřejnosti, 
− při zjišťování historického vývoje parcel a vlastnictví, 
− při opravách v katastrálním operátu. 

• Prozatímní (předběžné) knihovní vložky 
− Využití totožné jako u hlavních knih. 

• Sbírka listin 
− pořizování kopií pro veřejnost, 
− při zjišťování historického vývoje parcel a vlastnictví, 
− při opravách v katastrálním operátu. 

• Osobní a reálné rejstříky  
− používají se k tomu k čemu byly určeny – pomůcka při práci s hlavní knihou. 

 
 

Instrukce A 
• Polní měřické náčrty  

− podklad pro zeměměřické činnosti oprávněných osob, 
− podklad pro obnovu operátu přepracováním, 
− při řešení vlastnických sporů, 
− při opravách v katastrálním operátu. 

• Katastrální mapa  
− totožné s využitím pozemkových map z reambulace. 

• Protokoly o vyšetření držby  
− používají se zejména při řešení vlastnických sporů. 

• Elaborát podrobného měření včetně polygonizace (seznam trigonometrických, 
polygonových a jiných měřických bodů, výpočet centračních změn, výpočet 
výškových rozdílů, výpočet souřadnic uzlových bodů, místopisy polygonových bodů, 
výpočty polygonových bodů, zápisníky měřených úhlů a vzdáleností, výpočet 
souřadnic bodů měřických přímek, výpočet jižníků a vzdáleností, výpočet souřadnic 
dvojitým strojem, výpočet rajonů, místopisy bodů určených protínáním)  
− totožné s využitím polních měřických náčrtů. 

 
 

Pozemkový katastr 
Jak již bylo poznamenáno, pozemkový katastr je jedním z nejčastěji využívaných operátů 
dřívějších evidencí. 

• Katastrální mapy 
− totožné s využitím pozemkových map z reambulace. 

• Příruční mapy 
− používají se zejména jako pomůcka při dohledávání špatně čitelných parcelních 
čísel v katastrální mapě. 
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• Parcelní protokoly  
− podklad pro zhotovování srovnávacích sestavení parcel a identifikací parcel 

(zjišťování výměr parcel), 
− při řešení vlastnických sporů, 
− při zjišťování historického vývoje parcel a vlastnictví, 
− při opravách v katastrálním operátu. 

• Pozemnostní archy  
− méně využívané např. při zjišťování historického vývoje parcel a vlastnictví. 

• Seznamy pozemnostních archů, rejstříky držitelů  
− totožné jako u pozemnostních archů. 

• GP-manuály, výpočetní protokoly 
− používají se jako podklad pro zeměměřickou činnost oprávněných osob (např. 

vytyčování parcel ve ZE), 
− pro všechny činnosti spojené se zákresem změn v pozemkových mapách. 

• Výpisy z pozemkové knihy 
− podklad pro zhotovování srovnávacích sestavení parcel a identifikací parcel, 
− při zjišťování historického vývoje parcel a vlastnictví. 

 
 

Přídělové řízení 
• Grafické přídělové plány 

− používají se zejména jako podklad pro zhotovování srovnávacích sestavení parcel 
a identifikací parcel, 

− při poskytování informací veřejnosti, 
− podklad pro zeměměřickou činnost oprávněných osob, 
− při řešení vlastnických sporů, 
− jako podklad při obnově operátu (doplňování parcel ZE), 
− při pozemkových úpravách, 
− při zjišťování historického vývoje parcel, 
− a v neposlední řadě při opravách v katastrálním operátu. 

• Návrhy přídělů 
− používají se zejména jako podklad pro zhotovování srovnávacích sestavení parcel 

a identifikací parcel, 
− při řešení vlastnických sporů, 
− při zjišťování historického vývoje parcel a vlastnictví, 
− a při opravách v katastrálním operátu. 

• Seznamy zkonfiskovaných parcel (přídělové rejstříky parcel), seznamy pozemků 
získaných směnou 
− využívají se při práci s návrhem přídělu a grafickým přídělovým plánem. 

• Přehledy návrhů přídělů (součástí návrhů přídělů) 
− využívají se při práci s návrhem přídělu.  

 
 

Scelovací řízení 
• Rejstříky držebností 

− při řešení vlastnických sporů, 
− při zjišťování historického vývoje parcel a vlastnictví, 
− a při opravách v katastrálním operátu. 
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• Rejstříky náhrad I., II. a III. díl  
− používají se zejména jako podklad pro zhotovování srovnávacích sestavení parcel 

a identifikací parcel, 
− dále totožné jako u rejstříky držebností . 

• Polní měřické náčrty  
− využívají se zejména jako pomůcka při nečitelnosti scelovacího plánu, 
− podklad pro zeměměřickou činnost oprávněných osob, 
− při řešení vlastnických sporů, 
− a při opravách v katastrálním operátu. 

• Scelovací plány 
− používají se zejména jako podklad pro zhotovování srovnávacích sestavení parcel 

a identifikací parcel, 
− podklad pro zeměměřickou činnost oprávněných osob, 
− jako podklad při obnově operátu (doplňování parcel ZE), 
− při pozemkových úpravách, 
− při řešení vlastnických sporů, 
− a při opravách v katastrálním operátu. 

• Mapy nového rozdělení  
− používají se jen zřídka zejména jako podklad pro pozemkové úpravy, 
− podklad pro zeměměřickou činnost oprávněných osob. 

• Opisy parcelních protokolů  
− používají se jen zřídka – obdobné jako u parcelních protokolů. 

• Sumární výtahy z pozemkových knih  
− používají se jen zřídka – obdobné jako výpisů z pozemkových knih. 

• Grafické přehledy parcel ve ZE z digitalizace SPI  
− nejvyužívanější část týkající se scelovacího řízení, 
− používá se zejména pro nahlížení a vyhotovování kopií veřejnosti a jako podklad 

pro zeměměřickou činnost oprávněných osob, 
− podklad pro zhotovování srovnávacích sestavení parcel a identifikací parcel, 
− při řešení vlastnických sporů, 
− jako podklad při obnově operátu (doplňování parcel ZE), 
− při pozemkových úpravách, 
− při zjišťování historického vývoje parcel, 
− a v neposlední řadě při opravách v katastrálním operátu. 
 
 

Jednotná evidence půdy: 
• Pozemkové mapy „modráky“ 

− využívají se jako podklad pro zeměměřickou činnost oprávněných osob, 
− při řešení vlastnických sporů, 
− při zjišťování historického vývoje parcel, 
− a při opravách v katastrálním operátu. 

• Pracovní mapy  
− využívají se jako podklad pro zeměměřickou činnost oprávněných osob (obsahují 

měřená data), 
− při řešení vlastnických sporů, 
− a při opravách v katastrálním operátu. 
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• Písemný operát (soupisy parcel, rejstříky uživatelů a vlastníků, seznamy 
pozemkových listů, prvotní doklady) 
− zřídka využívané,  
− při řešení vlastnických sporů, 
− při zjišťování historického vývoje parcel a vlastnictví, 
− a při opravách v katastrálním operátu. 

• Polní náčrty, GP, výpočetní protokoly  
− využívají se jako podklad pro zeměměřickou činnost oprávněných osob, 
− při řešení vlastnických sporů, 
− a při opravách v katastrálním operátu. 

 
 

Evidence nemovitostí 
• Pozemkové mapy (jedná se zejména o původní mapy na papírovém podkladu a 

hliníkových deskách) 
− využívají se jako podklad pro zeměměřickou činnost oprávněných osob, 
− při řešení vlastnických sporů, 
− při zjišťování historického vývoje parcel a vlastnictví, 
− a při opravách v katastrálním operátu. 

• Přehled čísel bodů v lokalitách ZMVM  
− občas se využívají jako podklad pro zeměměřickou činnost oprávněných osob, 
− v současnosti nahrazeno grafickým výstupem rastru katastrální mapy 

s připojenými podrobnými body ze seznamu souřadnic z ISKN. 
• Zmenšeniny pozemkových map do měřítka 1:2880 

−  podklad pro zhotovování srovnávacích sestavení parcel a identifikací parcel. 
• Výkazy změn, soupisy parcel, seznamy uživatelů a vlastníků (včetně údajů vedených 

na mikrofiších)  
− při zjišťování historického vývoje parcel a vlastnictví, 
− a při opravách v katastrálním operátu. 

• Listy vlastnictví  
− při zjišťování historického vývoje parcel a vlastnictví, 
− při řešení vlastnických sporů, 
− a při opravách v katastrálním operátu. 

• Sbírka listin   
− při poskytování informací veřejnosti (kopie, nahlížení), 
− při zjišťování historického vývoje parcel a vlastnictví, 
− při řešení vlastnických sporů, 
− a při opravách v katastrálním operátu. 

• GP, ZPMZ, přehledy ZPMZ, výpočty výměr 
− podklad pro zeměměřickou činnost oprávněných osob, 
− při zjišťování historického vývoje parcel, 
− při opravách v katastrálním operátu. 

 
 

Komplexní zakládání evidence nemovitostí 
• Výpisy z knihovních vložek, výkazy změn (součástí sbírky listin) 

− totožné jako u sbírky listin z EN. 
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Technickohospodářské mapování 
• Průvodní části operátu (technické zprávy) 

− při obnově operátu (zjištění kvality původní mapy z THM). 
• Seznamy souřadnic (bodů PPBP a měřických bodů) 

− podklad pro zeměměřickou činnost oprávněných osob, 
− podklad při obnově operátu přepracováním. 

• Elaborát MŠ (protokoly šetření držby, náčrty MŠ, soupisy nemovitostí)  
− při zjišťování historického vývoje parcel, 
− při řešení vlastnických sporů, 
− při opravách v katastrálním operátu. 

• Zápisníky měření (polární, ortogonální, tachymetrické, nivelační) 
− podklad pro zeměměřické činnosti oprávněných osob, 
− podklad pro obnovu operátu přepracováním, 
− při řešení vlastnických sporů, 
− při opravách v katastrálním operátu. 

• Měřické náčrty  
− totožné jako u zápisníků měření. 

• Pozemkové mapy (původní na hliníkových deskách) 
− využívají se jako podklad pro zeměměřickou činnost oprávněných osob, 
− při řešení vlastnických sporů, 
− při zjišťování historického vývoje parcel a vlastnictví, 
− a při opravách v katastrálním operátu. 

 
 

Základní mapa velkého měřítka 
• Průvodní části operátu 

− při obnově operátu (zjištění kvality původní mapy ZMVM). 
• Elaborát podrobného bodového pole (zejména geodetické údaje a seznam souřadnic) 

− podklad pro zeměměřickou činnost oprávněných osob, 
− podklad při revizi bodového pole při obnově operátu převedením. 

• Elaborát MŠ (zejména náčrty MŠ, soupisy nemovitostí, soupisy nesouladů) 
− totožné jako u elaborátu MŠ z THM. 

• Zápisníky měření 
− téměř se nepoužívá, pouze při přepočtu chybných souřadnic podrobných bodů. 

• Měřické náčrty, předpisy pro kresbu a výpočet výměr, seznamy souřadnic 
− podklad pro zeměměřickou činnost oprávněných osob, 
− podklad pro obnovu operátu přepracováním, 
− při řešení vlastnických sporů, 
− při zjišťování historického vývoje parcel, 
− při opravách v katastrálním operátu. 

 
 
Katastr nemovitostí 
Operát KN je významově nejdůležitější operát na KP pro svoji současnou platnost a pro 
jeho neustálé používání. Velká část tohoto operátu je vedena v ISKN do něhož lze nahlížet, 
pořizovat opisy, výpisy, snímky jako tiskový výstup z počítače, či hromadná data 
v elektronické podobě, jak pro oprávněné osoby provádějící zeměměřickou činnost, tak i 
pro veškerou veřejnost. Toto lze provést několika způsoby, jednak přímo na KP u 



 80 

pověřených pracovníků nebo formou dálkového přístupu k údajům katastru a v neposlední 
řadě přes webové stránky ČÚZK prostřednictvím „Nahlížení do katastru“.  
   

Prostřednictvím ISKN se též provádějí veškeré zápisy, změny či opravy (vkladem, 
záznamem, poznámkou) do katastru nemovitostí formou různých typů řízení (viz kapitola 
8). Pro obnovu operátu slouží jako jeden z podkladů data exportované z ISKN (jak ze SPI, 
tak i ze SGI) - nový výměnný formát (*.vfk). Tento formát je v současné době využívám i 
ve vztahu k zeměměřické i další veřejnosti.   

 
Operát katastru nemovitostí obsahuje dále části vedené mimo ISKN. Jedná se 

zejména o tyto: 
• KM-D 

− lze nahlížet, pořizovat snímky jako tiskový výstup z počítače, či hromadná data 
v elektronické podobě, jak pro oprávněné osoby provádějící zeměměřickou 
činnost, tak i pro ostatní veřejnost. 

• Katastrální mapy analogové 
− používají se zejména pro nahlížení a vyhotovování kopií veřejnosti a jako 

podklad pro zeměměřickou činnost oprávněných osob, 
− podklad pro zhotovování srovnávacích sestavení parcel a identifikací parcel, 
− při řešení vlastnických sporů, 
− jako podklad při obnově operátu, 
− při pozemkových úpravách, 
− při zjišťování historického vývoje parcel. 

• Grafické přehledy parcel a BPEJ, grafické přehledy z digitalizace SPI 
− podklad pro zeměměřickou činnost oprávněných osob, 
− podklad pro zhotovování srovnávacích sestavení parcel a identifikací parcel, 
− při opravách v katastrálním operátu. 

• Sbírka listin 
− obdobné využití jako u sbírky listin z EN. 

• Dokumentace výsledků šetření a měření (zejména se jedná o ZPMZ, GP, elaboráty 
z obnovy operátu novým mapováním, pozemkovou úpravou či přepracováním) 
− používá se jako podklad pro zeměměřickou činnost oprávněných osob, 
− při řešení vlastnických sporů, 
− při zjišťování historického vývoje parcel, 
− při opravách v katastrálním operátu. 

 
 

Se stále probíhajícími pracemi na obnově operátu (viz kapitola 9) postupuje i s nimi 
související digitalizace SGI. Zásluhou těchto změn začíná význam historických operátů 
dřívějších pozemkových evidencí pomalu ustupovat. 

 
 V lokalitách, kde byla a bude provedena obnova operátu pozemkovou úpravou, již 

nebude pro běžný chod katastrálních pracovišť těchto historických operátů potřeba 
(prozatím vyjma sbírky listin). V ostatních lokalitách se bude i nadále využívat těchto 
podkladů, jak při poskytování informací veřejnosti, zjišťování historického vývoje parcel, 
při poskytování podkladů pro zeměměřickou činnost, tak hlavně při opravách 
v katastrálním operátu. 
 

 Využívat se jistě bude hlavně částí operátů jako jsou sbírky listin, pozemková 
kniha a veškeré měřické podklady (ZPMZ, GP, náčrty z mapování, seznamy souřadnic). 
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S tím souvisí též problém převodu těchto dokladů na záznamové medium počítače 
(skenování, fotografování). Neustálé používání původních operátů vede i přes pečlivost a 
opatrné zacházení ze strany pracovníků KP k postupnému opotřebovávání a tím i snižování 
kvality.  Vzhledem k tomu je zapotřebí co nejdříve začít se skenováním popř. 
fotografováním těchto dokladů. Katastrální pracoviště jsou ovšem již po několik let 
zahlcena množstvím práce, kterou nelze odkládat a ani personální kapacity  v tomto ohledu 
nejsou dostatečné. 

 
 Na Katastrálním pracovišti Domažlice bylo zkušebně započato s fotografováním 

pozemkové knihy a z celkového počtu 1165 knih a 213 katastrálních území byla 
dokončena zatím pouze 1 kniha s jedním katastrálním územím. O skenování zatím alespoň 
došlých či nově zapsaných listin do KN se pouze uvažuje (již několik let), ale jak již bylo 
poznamenáno, z personálních důvodů k tomu nemohlo být (snad zatím) přistoupeno. 
Problémem je též dosud chybějící předpis či pokyn ČÚZK, ve kterém by byly stanoveny 
technické a organizační podmínky skenování. Skenování mapových podkladů (mapy býv. 
pozemkového katastru, analogové katastrální mapy) již bylo dokončeno.  

 
 Samotný proces skenování či fotografování těchto dokumentů představuje pro KP 

sice časově náročnou práci, která se ovšem v následujících letech mnohonásobně vrátí. 
Jednak při samotných činnostech, kde se již nebudou muset pracně vyhledávat části 
původních operátů (jednoduše se potřebný dokument zobrazí na obrazovku popř. se 
provede tiskový výstup z počítače), ale i s ohledem na pravděpodobnou budoucí skartaci 
některých dokumentů (prostory KP nejsou „nafukovací“). K tomuto lze též poznamenat, že 
tak jak se postupně mění, popř. zdokonaluje většina předpisů, návodů, vyhlášek a zákonů, 
tak dochází k ohromnému nárůstu všech dokumentů (v papírové podobě) potřebných např. 
k zápisu do katastru či potvrzení GP. Na co dříve stačil jeden list formátu A4, dnes je 
zapotřebí hned několik listů, někdy se jedná až o desítky stran. Samozřejmě, katastrální 
pracoviště větší část těchto dokumentů musí archivovat...   
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12   Závěr 
 
Tato bakalářská práce byla napsána též díky mým několikaletým praktickým zkušenostem, 
získaných během mého působení na KP Domažlice, které mi umožnilo osvojit si různé 
činnosti v oblasti KN související s veškerou zde uloženou dokumentací. Zároveň přispěla 
k prohloubení mých znalostí a bližšímu seznámení se s historickým vývojem KN. Věřím, 
že tak též dobře poslouží ostatním kolegům z pracoviště, kterým bude dána k dispozici pro 
nahlížení. Její využití bude doufám také možné na půdě zdejší školy, jako studijní 
pomůcka při studiu KN. Pro studenty by mohly být přínosné zejména kapitoly týkající se 
současného stavu, dostupnosti a využitelnosti jednotlivých katastrálních operátů. Doufám, 
že většina těch, kteří si přečtou tuto práci, ji budou číst s takovou chutí a energií, s jakou 
byla zpracovávána. 
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