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SUMMARY 

This work examines process of digitizing of land maps in the Czech Republic. The first 

part describes the history of the real estate register; the second part focuses on the 

development of digitizing of land plans from the very beginning till the end of 2009. It 

summarizes all reasons why the process has not been finished as scheduled. This work 

compares the process of digitizing in Land Register Offices in Chomutov, Louny and 

Most. At the conclusion exact methods of digitizing are described. It shows and compares 

time consumption for making of digitized land maps in three selected estate areas.   

 

KEYWORDS: Cadastre of real estate, Renovation of the cadastre, digital catastral map, 

Set of geodetic informatik, metadats 

 

ANOTACE 

 Předložená bakalářská práce na téma Digitalizace katastrálních map ve své první 

části popisuje historii katastru nemovitostí. Druhá část je zaměřená na vývoj digitalizace 

katastrálních map od prvopočátků až do konce roku 2009. Ukazuje všechny příčiny, proč 

se digitalizace katastrálních map nestihla podle původního plánu. Tato bakalářská práce 

porovnává vývoj digitalizace katastrálních map na Katastrálních pracovištích 

v Chomutově, v Lounech a v Mostě. Na závěr práce popisuje přesné postupy digitalizace 

katastrálních map. Porovnává a ukazuje časovou náročnost tvorby digitální katastrální 

mapy ve třech vybraných katastrálních územích.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA: Katastr nemovitostí, obnova katastrálního operátu, digitální 

katastrální mapa, soubor geodetických informací, metadata 
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1 ÚVOD 

Téma digitalizace katastrálních map jsem si vybrala, protože je to v dnešní době 

velmi aktuální a diskutované téma.  

Katastrální úřady jsou nuceny převádět své mapy, dosud vedené na plastových 

fóliích, do digitální formy. Tyto mapy v digitální podobě jsou dále využívány nejen 

katastrálními pracovišti, ale tvoří i například základní podklad pro územní plánování.  Také 

Evropská unie má velký zájem na tom, aby se digitalizace katastrálních map dokončila. Má 

zájem propojit digitálními mapami celé území její působnosti. 

Katastrální mapování má v České republice dlouholetou tradici. Již za vlády 

Přemyslovců se katastrální mapy začaly využívat pro základ vyměřování daně. Od té doby 

prošel katastr mnoha etapami. Ne všechny etapy vývoje katastru byly úspěšné, ale i přes to 

se podařilo vytvořit téměř dokonalý informační systém – Katastr nemovitostí České 

republiky.  

 Cílem této bakalářské práce je popsat historii Katastru nemovitostí České 

republiky. Ukázat, jak se evidování vlastnických a jiných práv vyvíjelo. Zjistit, kdy se 

s digitalizací katastrálních map začalo a jak digitalizace pokračovala. Vysvětlit a ukázat  

důvody proč se plán dokončit digitalizaci katastrálních map v roce 2006 nesplnil. Popsat 

následné plány, jak  digitalizaci katastrálních map dokončit na území celé České republiky. 

Tato bakalářská práce porovná vývoj digitalizace katastrálních map na Katastrálním 

pracovišti v Chomutově v Lounech a Mostě v určitých zlomových obdobích.  

 Tvorba katastrálních map má mnohaletou tradici. Katastrální mapy vznikají 

obnovou katastrálního operátu novým mapováním, přepracováním původního operátu a 

převedením do digitální formy a na podkladě pozemkových úprav. Dnes je nové mapování 

hlavně otázkou finančních prostředků. Proto se katastrální pracoviště snaží tvořit nové 

digitální katastrální mapy přepracováním původních podkladů, které má k dispozici. Mezi 

původní evidence, ze kterých katastrální pracoviště čerpají patří Pozemkový katastr, 

přídělové řízení, Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí. Ze všech těchto evidencí 

se při tvorbě digitální katastrální mapy vychází, tak aby výsledná digitální katastrální mapa 
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byla co nejpřesnější. Při obnově katastrálního operátu katastrální úřady přicházejí na 

spousty nedostatků, které se právě obnovou katastrálního operátu odstraní.  

Termín katastr vznikl z latinského slova capitastrum = seznam daně z hlavy. 

Později býval obecně pod tímto názvem označován systematický soupis osob, věcí nebo 

práv, který stručně a přehledně sloužil k daňovým účelům. 
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2 HISTORIE KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

2.1 Začátky pozemkové evidence 

 Prvními katastrálními operáty byly tzv. katastry, byly tvořené pro daňové účely. 

Zpočátku se jednalo o soupisy půdy, později soupisy domů. V těchto soupisech byly i 

informace, které neměli charakter nemovitostí. Byly to například přiznané příjmy a roboty 

poddaných. Nestarší dochované zprávy o dani pozemkové jsou z dob panování prvních 

Přemyslovců. Panovníci a knížata jako vlastníci pozemků, umožňovali držbu části své 

půdy poddanému lidu. A tato tzv. rustikální půda byla podrobena dani. Daňová povinnost 

se samozřejmě týkala i pozemků a statků ve vlastnictví obyčejných lidí (měšťanů, 

mlynářů). Oproti tomu půda církevní a půda šlechty nebyla podrobená žádné rentě. 

Rozhodujícím prvkem pro stanovení daně byla kvantita, zatímco kvalita půdy byla 

opomíjena. Původní plošnou jednotkou byl lán, jež měl různou velikost podle místa a 

podle toho, kdo půdu vlastnil. V roce 1268 se zavedla tzv. zemská míra a vznikly nové 

plošné jednotky. Byl to lán královský, kněžský, panský, zemanský, svobodný a selský. 

Každý z nich měl svou velikost. Začaly se rozdělovat pozemky podle druhu obdělávání- 

půda orná, lesní, luční, křoviny a chrastiny. Taktéž se zavedly tzv. bonity, které 

charakterizovaly jakost půdy na dobrou, prostřední a špatnou. 

 Poplatníci daní byli nespokojení, protože podklady pro výpočet daně byl 

nedokonalý a nevěrohodný. Byl vyvíjen tlak na zaměřování pozemků, aby nedocházelo 

k utajování půdy a mohla být spravedlivě určena výměra. O tuto myšlenku se pokusil v 16. 

stolení panovník Maxmilián I. s Českým sněmem. Dvorská komora s tím nesouhlasila, 

protože se bála soustavného zdaňování dominikální půdy. Toto se nepodařilo ani o šedesát 

let později za vlády Ferdinanda II [6].  

2. 2 Katastr rustikální 

 Katastr rustikální datujeme od roku 1654 do roku 1748. Třicetiletá válka způsobila 

v českém hospodářství i v daňovém systému velký nepořádek. Vládě nastala povinnost 

založit bernictví na nových základech. [1] 
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 V roce 1650 sněm království českého rozhodl o provedení generální vizitace. Byla 

provedena přehlídka rustikálních pozemků. Roku 1654 byla vyhlášena I. berní rula 

nazývaná rustikálním katastrem. Kvalita I. berní ruly nebyla dobrá, proto byla provedena 

revitalizace držby. Byla vyhlášena II. berní rula, označována jako 2. rustikální katastr. 

Platil až do konce roku 1748. [2] 

2. 3 Katastr tereziánský 

 Katastr tereziánský platil od roku 1748 do roku 1785. Odvádění daní z panské i 

poddanské půdy se realizovalo až v roce 1707. Začaly se zakládat soupisy i 

vrchnostenských statků a to na základě vlastního přiznání. Šlechta měla však zhruba o 8% 

nižší zdanění  a také nižší ocenění půdy. Vznikaly knihy, které se staly v roce 1748 

podkladem pro vyhlášení 3. berní ruly. 3. berní rula byla označována jako 1. tereziánský 

katastr. Docházelo k nesprávnému principu stanovení daní. Vycházelo se z počtu usedlostí 

jednoho panství. Tento princip se nelíbil především vrchnosti. Reakcí na rostoucí protesty 

bylo vyhlášení generální vizitace 3. berní ruly v roce 1749. Výsledkem generální vizitace 

byla 4. berní rula, častěji označována jako 2. tereziánský katastr. [1,2] 

2. 4 Josefský katastr 

 Josefský katastr platil v období od roku 1785 až do roku 1792. Po ukončení vlády 

Marie Terezie usedl na trůn její syn Josef II. Císař si uvědomoval problematiku a složitost 

daňové politiky. Požádal o vypracování návrhu řešící nekvalitní katastry. Na podkladě 

těchto podkladů vydal císař patent o reformě pozemkové.  

Patent stanovoval: 

 zobrazení pozemků a označení tzv. topografickým číslem 

 majitele pozemku 

 všechny plodné pozemky v zemi 

 rozlišení pozemků  

 pozemek- nová jednotka pro stanovení daně 

 rozlišení podle druhu obdělávání 

 výnosnost pozemků 
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Josefský katastr vznikl na základě tohoto patentu. Byl to první katastr založený na 

přímém měření skutečného stavu v terénu. Měření bylo primitivní a ukvapené bez 

geodetických základů. Nemohlo zajistit uspokojivé výsledky. Nebylo možné sestavit ani 

mapu obce, natož souvislou mapu celé říše. Tento katastr nerozlišoval půdu rustikální a 

dominikální, proto nenalezl porozumění u šlechty. Šlechta si po smrti Josefa II. vymohla 

jeho částečné zrušení. [1] 

2. 5 Tereziánsko- josefský katastr 

 Platil od roku 1792 do roku 1860. V tomto katastru se převzali správné výměry 

z josefského katastru a výhody pro šlechtu z katastru tereziánského. Stal se podkladem pro 

vyměřování daňové povinnosti až do roku 1860. Poté vstoupil v platnost Stabilní katastr. 

[2] 

2. 6 Stabilní katastr 

Stabilní katastr platil od roku 1860 do roku 1927. Císař František I. vydal 23. 12. 1817 

souhrn pravidel pro založení tzv. stabilního katastru, který byl založen na vědeckých 

základech. 

 Patent obsahoval: 

 pozemky budou rozlišeny podle druhu a užívání 

 katastr bude obsahovat veškeré pozemky hospodářsky obdělávané i 

neobdělávané, bez ohledu na panskou nebo poddanskou půdu 

 pozemky budou geometricky zaměřeny, sepsány, zobrazeny a 

popsány 

 plodné pozemky budou v jakostních třídách - bonitách, stanoví se 

čistý výnos z pozemku - základ pro stanovení výše daně 

V roce 1824 byla vydaná měřická instrukce, aby mapové dílo bylo ve všech částech 

země vyhotoveno stejným způsobem. Originální mapy sloužily zpočátku obcím jako mapy 

evidenční, kde byly zaznamenávány změny až do doby, kdy byly nahrazeny otiskem 

originálních map, doplňovaných změnami.  
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 Z operátu stabilního katastru je dodnes odvozena většina platných katastrálních 

map na území České republiky. Takové katastrální mapy, většinou v měřítku 1:2880 jsou 

platné přibližně na 64% území dnešního státu. Na obrázku číslo 1 vidíme ukázku mapy 

stabilního katastru. Ukázka z katastrálního území Domina. [6] 

 

 

Obrázek č. 1- Mapa stabilního katastru (dokumentace KP Chomutov) 

2. 6. 1 Reambulace stabilního katastru 

 Reambulace probíhala od roku 1869 až do roku 1883. Stabilní katastr zestárnul 

dříve, než se předpokládalo, protože nebylo zajištěno jeho udržování. Úkolem reambulance 

bylo zejména jednorázové doplnění písemného a měřického operátu změnami. [6] 

2. 6. 2 Evidence reambulovaného katastru 

 Reambulací map stabilního katastru se ukázalo, že katastr může být brzy 

znehodnocen. Musí být tedy zajištěn systém nepřetržitého doplňování a údržby. Byl vydán 

zákon o udržování evidence katastru daně pozemkové. Stanovil udržování zápisů 
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pozemkového katastru v souladu se skutečným stavem. Dále také udržoval soulad mezi 

zápisem veřejných knih a zápisem do pozemkového katastru. [6] 

2. 7 Pozemkový katastr 

 Funkčnost stabilního katastru narušila I. světová válka. Stal se nespolehlivým a 

nestabilním. Při vzniku Československé republiky v roce 1918 došlo ke kolizi v právním 

systému. Vláda se rozhodla vypracovat nový katastrální zákon, který by řešil problematiku 

nejednotnosti právních předpisů. Zavedla pro celou republiku jednotný systém katastrální 

služby.  

 Snahou bylo vytvořit katastr víceúčelový. Měl by sloužit jako podklad pro 

vyměřování daní, pro zakládání, obnovování, a doplňování veřejných knih a jejich map. 

Katastrální zákon spolu s dalšími předpisy přispěl k navýšení úrovně. Technická úroveň 

nově vytvářených katastrálních map nabývala vysoké úrovně. Byla dohodnuta jednotná 

zobrazovací soustava, platná pro veškeré mapovací i měřické práce.  

 Operát pozemkového katastru byl veřejný. Veřejnosti nebyly, ale přístupné všechny 

dokumenty, jako například úhrnné výkazy a sbírka listin. Pozemkový katastr byl přesný a 

spolehlivý, a to především do roku 1938, kdy jeho rozvoj narušily válečné události. Po 

roce 1938 nebyla už jeho údržba dostatečná a po roce 1945 se začal hrubě rozcházet se 

skutečností. Po roce 1956 se přestal udržovat úplně. Na obrázku číslo 2 vidíme ukázku 

mapy pozemkového katastru - katastrální území Domina. [1,2] 
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Obrázek č. 2- Mapa pozemkového katastru (dokumentace KP Chomutov) 

2. 8 Jednotná evidence půdy 

 V letech 1956-1964 přinesla poválečná konfiskace zásadní změny ve vlastnických 

právech k nemovitostem. Nesoulad mezi katastrálním operátem a skutečností se stále 

zvětšoval. V poválečném období upadl veškerý zájem o vedení katastru a to až do poloviny 

50. let minulého století. Plánovala se hospodářská výroba. Bylo nutné vědět, kdo půdu 

skutečně obhospodařuje, nikoli, kdo jí vlastní. Majetkoprávní vztahy nebyly prioritou. Na 

podkladě usnesení vlády z roku 1956 se zavedla jednotná evidence půdy. Podstatou tohoto 

operátu bylo evidování uživatelských vztahů bez ohledu na vlastnické vztahy. Tímto se 

tato evidence značně odlišovala od předchozích evidencí. [1] 

 Pozemková mapa jednotné evidence půdy zachycovala současný stav 

pozemkových, vlastnických, držebnostních a užívacích poměrů, v daném katastrálním 

území. Pro její vyhotovení se použily otisky map pozemkového katastru s modrým 

odstínem.  
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 Na obrázku číslo 3 vidíme ukázku mapy Jednotné evidence půdy- katastrální území 

Domina.  

 

Obrázek č. 3- Mapa Jednotné evidence půdy (dokumentace KP Chomutov) 

2. 9 Evidence nemovitostí 

 Evidence nemovitostí byla od roku 1964 až do roku 1993. Časem se zjistilo, že 

chybí řádná evidence vlastnických práv. Proto byl přijat zákon č. 22/1964 Sb. který založil 

novou evidenci nemovitostí. Plynule navázala na jednotnou evidenci půdy, byla postupně 

doplňována. Využívalo se hlavně zápisů z pozemkových knih a šetření u vlastníků 

nemovitostí. Soulad měla zajišťovat ohlašovací povinnost vůči příslušnému národnímu 

výboru a následná povinnost výboru vůči orgánům geodézie. Postupem času se evidence 

nemovitostí ukázala být zcela nevyhovující hlavně kvůli legislativním základům. Na 

obrázku číslo 4 vidíme ukázku mapy evidence nemovitostí - katastrální území Domina. [2] 
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Obrázek č. 4- Mapa evidence nemovitostí (dokumentace KP Chomutov) 

2. 10 Katastr nemovitostí České republiky 

 Katastr nemovitostí České republiky datujeme od roku 1993 až do současnosti. 

Bylo potřeba vybudovat fungující systém. Vydala se základní legislativa, která nabyla 

účinnosti k 1. 1. 1993 a byla dále doplněna dalšími potřebnými zákony. Na obrázku číslo 5 

vidíme ukázku dnešní mapy Katastru nemovitostí České republiky.  
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Obrázek č.  5- Mapa Katastru nemovitostí České republiky (dokumentace KP Chomutov) 
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3 OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU 

3.1 Začátky obnovy katastrálních map 

 Vláda České republiky vydala Usnesení č. 312 z 30. 12. 1993, kde vytyčuje hlavní 

úkoly práce Katastru nemovitostí. Jedním z úkolů je převést všechny katastrální mapy do 

digitální formy do konce roku 2006. S tím, že minimálně 50% map bude digitalizovaných 

do roku 2000. Od tohoto data začaly katastrální úřady digitalizovat své soubory 

geodetických informací. 

V roce 1993 vyčlenila Vláda České republiky ze státního rozpočtu na podporu 

digitalizace katastrálních map, 771 miliónů korun českých V roce 1994, 993 miliónů korun 

českých a v roce 1995, 1364 miliónů korun českých. K rozvoji činnosti přispěla v roce 

1995 zahraniční technická pomoc a to dar švýcarské vlády, program PHARE a pomoc 

kanadské vlády. Katastrální úřady si mohli dovolit přijmout další zaměstnance, mohli 

vybavit svá pracoviště programově a počítačově. V roce 1994 měl každý zaměstnanec na 

Katastrálním úřadě svůj počítač připojený k počítačové síti.   Katastrální úřady začaly 

digitalizovat katastrální mapy tak, aby v roce 2006 bylo vše zdigitalizované.   

3.2 Stav digitalizace katastrálních map ke konci roku 2006 

 V roce 2006 měla být v celé České republice dokončená digitalizace katastrálních 

map. Na katastrálním pracovišti v Mostě bylo v roce 2006 zdigitalizováno 54 katastrálních 

území z celkového počtu 88. Což je 64% z celkového počtu. Na katastrálním pracovišti 

v Chomutově bylo zdigitalizováno 61 katastrálních území z celkového počtu 152 

katastrálních území. Což je 40%. A na katastrálním pracovišti v Lounech bylo ke konci 

tohoto roku zdigitalizováno 30 katastrálních území z celkového počtu 95 katastrálních 

území. Což představuje 32% z celkového počtu. 

 V České republice bylo k 31. 12. 2006 zdigitalizováno 4400 z celkového počtu 

13027, což představuje 33,8%. Vlastní průběh přepracování katastrálních map do digitální 

formy je negativně ovlivňován jednak nutností doplnění katastrálních map parcelami 

sloučenými v průběhu kolektivizace do velkých půdních celků, dnes evidovaných 

zjednodušených způsobem s využitím historického mapového fondu dřívějších evidencí a 
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jednak velmi naléhavým problémem řešení následků nedokončeného přídělového a 

scelovacího řízení. Zatímco odstranění evidování parcel zjednodušeným způsobem je 

problém technický, řešením následků nedokončeného přídělového a scelovacího řízení je 

problémem se závažnými právními aspekty. Pozemkové úpravy odstraňují tento problém 

pomalu.  

 Dalším důvodem, proč nebyla digitalizace katastrálních map dokončená byl nárůst 

počtu vyřízených návrhů na vklad. Od roku 2002 do roku 2006 narostl počet vyřízených 

žádostí o vklad o 65%. Vývoj vyřízených žádostí návrhů na vklad vidíme na grafu č. 1. 

Z grafu je patrné, že se počet řízení od roku 2001 zvyšoval.  

 

 Graf číslo 1  -  Vývoj vyřízených návrhů na vklad [prezentace Ing. Karla Štencla- archív ČUZK] 

Zvýšil se také počet řízení zapisovaných záznamem, a to o 119%. Vzrůstající 

tendence nárůstu vyřízených záznamových listin vidíme na grafu č. 2.  
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Graf číslo 2  -  Vývoj vyřízených záznamových listin [prezentace Ing. Karla Štencla- archív ČUZK] 

Katastrální pracoviště rovněž zatížil vzrůst počtu žádostí o poskytování údajů. 

Počet žádostí od roku 2001 vzrostl o 108%. Vše vidíme na grafu číslo 3. 

 

Graf číslo 3  -  Vývoj vyřízených záznamových listin [prezentace Ing. Karla Štencla- archív ČUZK] 

Od roku 2001 se snižovaly stavy zaměstnanců, o 2% ročně, ale i přes se 

katastrálním pracovištím dařilo snižovat lhůty na vyřízení.  Z těchto důvodů je patrné, že 
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digitalizace katastrálních map nemohla být podle nastavených podmínek do roku 2006 

dokončená. Digitalizovalo se tempem 2 - 3% ročně z celkového počtu katastrálních území 

v celé České republice. To znamená asi 400 katastrálních území za rok.  

I přes to se podařilo Katastrálním pracovištím lhůty na vyřízení jednotlivých 

žádostí zkracovat.  

3. 3 Stav digitalizace v roce 2007 

Na katastrálním pracovišti v Mostě bylo v roce 2006 zdigitalizováno 55 

katastrálních území z celkového počtu 88, což je 65%. Na katastrálním pracovišti 

v Chomutově bylo zdigitalizováno 61 katastrálních území z celkového počtu 152 

katastrálních území, to představuje 40%. A na katastrálním pracovišti v Lounech bylo ke 

konci tohoto roku zdigitalizováno 31 katastrálních území z celkového počtu 95, což 

představuje 33% katastrálních území. V celé České republice bylo digitalizováno 4729 

z celkového počtu 13027 katastrálních území. Což představuje pouze 36,3%.  

Rozsah digitalizace neodpovídá společenské potřebě představované požadavky      

 e-governmentu  a potřebě správců informačních systémů o území. Vláda České republiky 

proto vydala Usnesení Vlády České republiky č. 871 ze dne 25. července 2007, kde 

souhlasí s návrhy opatření k urychlení digitalizace katastrálních map. Předsedovi Českého 

úřadu zeměměřického a katastrálního ukládá povinnost informovat každoročně vládu o 

postupech a stavu digitalizace. Předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 

musí předkládat Výroční zprávy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. 

Katastrální úřady musely upřesnit bilance na rok 2008 a zpracovat předběžné bilance od 

roku 2009 do roku 2015. Chybějící personální kapacity získat náborem nových 

zaměstnanců v roce 2009. V roce 2007 se digitalizaci věnovalo přibližně 800 zaměstnanců 

katastrálních úřadů. Z toho 400 v útvarech obnovy katastrálního operátu a 400 na 

katastrálních pracovištích.  

Bez finančního navýšení resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního by 

nebylo  zrychlení tempa digitalizace katastrálních map reálné. Usnesení vlády České 

republiky zajišťuje  zvýšení příjmů Českého úřadu zeměměřického katastrálního o 217 mil. 

Kč ročně a jejich valorizací v následujících letech až do roku 2013.  

Usnesením vlády České republiky se předpokládá navýšení kapacit na digitalizaci 

katastrálních map o průměrně 457 pracovníků ročně po dobu 7 let. Postupně by se měli 
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snižovat stavy zaměstnanců na Katastrálních úřadech v letech 2016 a 2017, a to na původní 

stav v roce 2007. 

 Katastrální úřady mají využívat soukromý sektor pro urychlení tempa digitalizace. 

Mají vypisovat veřejné zakázky. Zapojení soukromého sektoru by podle plánů mělo být 

40% po dobu 7 let. Pracovníci katastrálních úřadů by měli vlastními kapacitami udělat 

přípravné a dokončovací práce uložené legislativou. Provést revizi katastru a zjistit průběh 

hranic. Převzít a zpracovat obnovený soubor geodetických a soubor popisných informací. 

Katastrální úřady si sami provedou transformace.  

K zajišťování financování digitalizace katastrálních map byla připravena novela 

zákona o správních poplatcích. Touto novelizací by se platil správní poplatek za zápis 

vkladu do Katastru nemovitostí 500 Kč za každou nemovitost a za věcné právo. To 

znamená, že za nejběžnější prodej domu se zahradou by účastník smlouvy zaplatil 1500 

Kč. Platil by za zahradu, za parcelu pod stavbou a za stavbu. Maximální částka, která by se 

za návrh na vklad platila by byla 20000 Kč. Správní poplatky, které by se vybraly navíc, 

by pomohly zvýšit tempo digitalizace katastrálních map. Tato novela zákona o správních 

poplatcích bohužel neprošla Poslaneckou sněmovnou.  
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3. 4 Stav digitalizace k 31. 12. 2009 

 Stav digitalizace ke konci roku 2009 nejlépe uvidíme na grafu. Na grafu č. 4 vidíme 

vývoj digitalizace na Katastrálním pracovišti v Lounech. Z grafu je patrné, že Katastrální 

pracoviště v Lounech začalo digitalizovat své mapy, dosud vedené na foliích, v roce 1997. 

Stav ke konci roku 2009 je 38% což představuje 36 katastrálních území z celkového počtu 

95.  

 

Graf č. 4: Vývoj digitalizace katastrálních území do konce roku 2009 na Katastrálním pracovišti v Lounech 
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Digitalizace katastrálních map na katastrálním pracovišti v Chomutově začala 

v roce 1996. K 31. 12. 2009 má Katastrální pracoviště v Chomutově digitalizováno 71 

katastrálních území z celkového počtu 152, což představuje 48%. Průběh digitalizace 

vidíme na grafu č. 5.  

 

 

 

Graf č. 5: Vývoj digitalizace katastrálních území do konce roku 2009 na Katastrálním pracovišti 

v Chomutově 
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Katastrální pracoviště v Mostě začalo digitalizovat své mapy v roce 1997. Na grafu 

č. 6 vidíme přesný průběh digitalizace. Katastrální pracoviště v Mostě má zdigitalizováno 

63 katastrálních území z celkového počtu 85. Tento poměr představuje 74% již 

zdigitalizovaných území.  

 

 

 

Graf č. 6: Vývoj digitalizace katastrálních území do konce roku 2009 na Katastrálním pracovišti v Mostě 
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Pro lepší představu vidíme  na grafu č. 7 vývoj zdigitalizovaných katastrálních 

území na území celé České republiky.  Graf přesně zobrazuje vývoj digitalizace 

v minulých, ale je i zpracován předpokládaný vývoj v  letech budoucích. Od roku 2007 by 

se měla digitalizace zvýšeně zrychlovat, což ovšem z aktuálních hodnot nevyplývá. Pro rok 

2009 byl naplánován úkol vyhlásit platnost obnoveného operátu do digitální formy 

v rozsahu 955 katastrálních území. Tento úkol se nepodařilo splnit. Je ovšem třeba 

připustit, že do značné míry je toto nesplnění ovlivněno mimoresortními dodavateli prací, 

při převádění katastrálního operátu do digitální formy. Mezi hlavní vlivy na nižší míru 

vyhlašování platnosti digitálních katastrálních map, měl například propad plánu 

dokončování komplexních pozemkových úprav, a to o 125 katastrálních území. Dále je 

digitalizace prováděna přednostně ve větších sídlech, což je časově náročnější. Také bylo 

nutné zacvičit nově přijaté pracovníky.  

 

Graf č. 7: Vývoj digitalizace katastrálních území v České republice [prezentace Ing. Karla Štencla] 
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času tak náročná. Nově přijmutí zaměstnanci by měli být již více zapracovaní, proto se 

předpokládá vyšší tempo oproti roku 2009.  
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4. POSTUP PŘI OBNOVĚ KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU 

4. 1 Obnova katastrálního operátu novým mapováním 

 Obnova katastrálního operátu novým mapováním se použije, pokud je geometrické 

a polohové určení v nedostatečné přesnosti. Pokud použité měřítko katastrální mapy 

nevyhovuje dnešnímu vedení katastru, popřípadě, když dojde ke zničení nebo ztrátě, nebo 

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

z dokumentovaných podkladů platného stavu. Nebo pokud je v nynějším operátu mnoho 

změn. [4]  

Při obnově katastrálního operátu novým mapováním se zjišťují průběhy hranic 

skutečného stavu v terénu. Zjišťují se hranice průběhu územních správních jednotek, 

hranic katastrálních území, hranic pozemků a vnějšího obvodu staveb. Při zjišťování hranic 

lze ověřovat i další údaje, které jsou obsahem katastru.  

 Zjišťování hranic provádí komise složená z pracovníků katastrálního úřadu a ze 

zástupců obce a dalších orgánů určených katastrálním úřadem. Ředitel katastrálního úřadu 

určí předsedu komise. Předsedou komise je vždy pracovník katastrálního úřadu [5].  

 Zjišťování hranic se provádí vždy za účasti pozvaných vlastníků a jiných 

oprávněných nebo jejich zástupců. Na nesoulad upozorní všechny osoby nebo předseda 

komise při zjišťování skutečného průběhu hranic. Předseda komise sepíše o výsledcích 

zjišťování hranic protokol. Vlastníci a jiní oprávnění nebo jejich zástupci svým podpisem v 

protokolu stvrzují souhlas s průběhem a označením vlastnických hranic v terénu. Dojde-li 

k rozporu v tvrzení vlastníků a jiných oprávněných o průběhu hranic pozemků, považují se 

za platné ty hranice, které jsou již v katastrálním operátu uvedené. Označí se jako sporné 

hranice v obnoveném katastrálním operátu. Pokud jsou hranice katastrálního území stejné 

se státními hranicemi, poskytne údaje o jejich průběhu Českému úřadu zeměměřickému a 

katastrálnímu Ministerstvo vnitra. Nepřítomnost pozvaného vlastníka nebo jiného 

oprávněného při zjišťování hranic není na překážku k využití výsledků zjišťování hranic k 

vyhotovení nových souborů geodetických a popisných informací. [4,5] 
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4. 2 Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků 

pozemkových úprav 

 Také výsledky komplexních pozemkových úprav se využijí při obnově 

katastrálních map. Za geometrické a polohové určení nemovitosti se v takovém případě 

považuje určení tvaru, polohy a rozměru nemovitosti souřadnicemi bodů jejích hranic 

podle schváleného návrhu pozemkových úprav. Pokud je jednoduchou pozemkovou 

úpravou dotčena souvislá část katastrálního území,  je-li považována za účelnou, s ohledem 

na správu katastru, využijí se její výsledky. [4]  

 Katastrální úřad do 30 dnů po obdržení vyrozumění pozemkového úřadu o zahájení 

řízení o pozemkových úpravách rozhodne a určí podmínky a způsob zpracování výsledků 

pozemkových úprav. Hlavně určí postup při označení parcel parcelními čísly a způsoby 

transformace rastrových souborů map dřívějších pozemkových evidencí. [4,5]  

 Pokud se v katastrálním území současně s obnovou katastrálního operátu na 

podkladě výsledků pozemkových úprav obnovuje katastrální operát mimo obvod 

pozemkových úprav, domluví se katastrální úřad s pozemkovým úřadem na organizaci 

vlastních činností. Zúčastnění vlastníci by měli být informováni a zváni k účasti na 

zjišťování průběhu hranic bez zbytečné újmy na čase nebo nákladech. [5]  

Katastrální úřad nemusí použít výsledky pozemkových úprav k obnově 

katastrálního operátu bezprostředně. Příkladem může být malý územní rozsah 

pozemkových úprav. Pro vyznačení výsledku pozemkových úprav se v tomto případě 

vyhotoví v katastrálním operátu geometrický plán nebo upřesněný přídělový plán.  

  V případě ponechání pohyblivé hranice katastrálního území v obnovovaném 

katastrálním operátu se souřadnice lomových bodů této hranice vypočtou jako průměr ze 

souřadnic protilehlých lomových bodů spůlné parcely, kterou pohyblivá hranice prochází.  

 Podklady pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových 

úprav jsou: 

 pravomocné rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav 

 pravomocné rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv 

 seznam parcel vstupujících do pozemkové úpravy 
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 protokoly o zjišťování hranice obvodu pozemkových úprav a hranic 

pozemků, které nevyžadovaly řešení pozemkovými úpravami, ale bylo u 

nich třeba obnovit soubor geodetických informací  

 technická zpráva, nebo dílčí technické zprávy podle ucelených etap činností 

s výčtem předávaných částí 

 geometrické plány a záznamy podrobného měření změn na obvodu 

pozemkových úprav 

 dokumentace nového geometrického a polohového určení pozemků a 

dalších prvků polohopisu katastrální mapy, která obsahuje 

o měřické náčrty 

o zápisníky podrobného měření 

o přehled měřických náčrtů 

o srovnávací sestavení parcel s porovnáním parcel dosavadního a 

protokol o výpočtech a splnění kritérií přesnosti výsledku 

zeměměřické činnosti  

o obnoveného katastrálního operátu u neřešených pozemků, a to podle 

jednotlivých listů vlastnictví 

 

 seznam souřadnic pomocných a podrobných bodů v rozsahu týkajícím se 

obnovy souboru geodetických informací  

 dokumentace o vytyčení hranice pozemku 

 digitální mapa v měřítku 1 : 1000 a údaje evidované o parcelách v souboru 

popisných informací podle schváleného návrhu pozemkových úprav včetně 

vymezení rozsahů věcných břemen k částem pozemků; tyto údaje se 

předávají ve výměnném formátu 

 podklady nebo listiny pro 

o vydání rozhodnutí o změnách hranic katastrálních území 

o jednání o změnách pomístních názvů 

 námitky podané k neřešeným pozemkům k rozhodnutí katastrálnímu úřadu  

 u parcel údaje o bonitované půdně ekologické jednotky ve výměnném 

formátu 

 dohody obcí o změnách hranic obcí 
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  Výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na 

podkladě výsledků pozemkových úprav, musí být katastrálnímu úřadu předány úředně 

oprávněným inženýrem zeměměřickým. Katastrální úřad posoudí způsobilost o výměně 

nebo přechodu vlastnických práv, nejméně 30 dnů před vydáním rozhodnutí. [4,5]  

Nový soubor popisných informací a soubor geodetických informací se do katastru 

zavede bezodkladně po doručení pravomocného rozhodnutí o výměně nebo přechodu 

vlastnických práv, nebo o zřízení popřípadě zrušení věcného břemene k dotčeným 

pozemkům. Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu zveřejní katastrální 

úřad. [5].  

 O platnosti obnoveného katastrálního operátu uvědomí Katastrální úřad vlastníky 

neřešených pozemků písemným oznámením. [5] 

4. 3 Obnova katastrálního operátu přepracováním souboru 

geodetických informací a převod číselného vyjádření analogové mapy 

do digitální podoby 

  Katastrální mapy, které jsou vedeny jako analogové mapy, se obnovují 

přepracováním na digitální mapu nebo digitalizovanou mapu. Nejméně dva měsíce předem 

oznámí katastrální úřad zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním. Vše 

zveřejní na úřední desce. Oznámení zašle katastrální úřad územně příslušné obci s žádostí 

o jeho zveřejnění. [5] 

Při obnově katastrálního operátu přepracováním se provede: 

 oprava chyb v katastru 

 částečná revize katastru  

 doplnění pozemků dosud evidovaných zjednodušeným způsobem do 

obnovovaného souboru geodetických informací  

 výpočet výměr dílů bonitované půdně ekologické jednotky 

 porovnání souladu mezi souborem geodetických a popisných informací 

Souřadnice lomových bodů hranic parcel analogové mapy se: 

 vypočtou z výsledků dřívějšího fotogrammetrického nebo geodetického 

určení polohopisu v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální nebo 
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v původním souřadnicovém systému, ve kterém bylo provedeno číselné 

zaměření přepracovávané katastrální mapy, nebo z výsledků měření 

dokumentovaných v záznamech podrobného měření změn v místním  

 určí kartometrickou digitalizací, přičemž souřadnice se transformují do 

systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální po mapových listech nebo 

po blocích  

 převezmou z registru souřadnic bodů evidovaných v katastru 

 určí vektorizací rastrových souborů analogových map v systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální nebo v jiném souřadnicovém systému 

transformovaných do systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální, u 

nichž je eliminována deformace mapy[8]  

 Pokud je číslování parcel nepřehledné nebo je poddělení některých kmenových 

čísel parcel příliš vysoké, můžou se parcely při obnově katastrálního operátu 

přepracováním přečíslovat.  Přečíslování parcel se dokumentuje ve srovnávacím sestavení 

parcel dosavadního katastrálního operátu včetně parcel zjednodušené evidence a 

obnoveného katastrálního operátu. Dosavadní výměry se ponechají v případě, pokud při 

shodném kódu způsobu určení výměry,  nejsou překročeny mezní odchylky. [5]  

 Vyhlášení platnosti katastrálního operátu obnoveného přepracováním se zveřejní v 

součinnosti s příslušnou obcí. Katastrální úřad zveřejní vyhlášení platnosti obnoveného 

katastrálního operátu přepracováním, rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

 Vyložením doplněného souboru informací popisných a souboru informací 

geodetických k veřejnému nahlédnutí upozorní Katastrální úřady vlastníky, o doplnění 

těchto pozemků do digitální mapy. Vše se provede v souladu s § 52 vyhlášky č. 26/2007 

Sb., v znění pozdějších předpisů (katastrální vyhláška). Při veřejném nahlédnutí je možné 

podat návrh na opravu údajů katastru. [5] 

 4. 3. 1 Časová náročnost obnovy katastrálního operátu přepracováním   

 Přehled o časové náročnosti tvorby digitální katastrální mapy přepracováním nám 

tvoří tzv. metadata, nebo- li data o datech. Český úřad zeměměřický a katastrální metadaty 

přesně vymezuje prostor na jednotlivé fáze digitalizace.  Metadata jsou také aplikací pro 

plánování a sledování postupu digitalizace katastrálních map. Obsahují informace o 
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katastrálních územích. Obsahují také nástroje, kterými lze sledovat a kontrolovat postupy 

digitalizace katastrálních map.  

 V praxi se ovšem skutečná doba vytváření digitální katastrální mapy liší. Časovou 

náročnost digitalizace katastrálních map si ukážeme nejlépe na konkrétních případech. 

Vybrala jsem si 3 katastrální území.  

 Katastrální území Mašťov má 1864 parcel a 296 listů vlastnictví. Výměra 

katastrálního území Mašťov je 15 694 355 m
2
. Metadata udávala 2063 hodin na 

digitalizování. Skutečná hodnota množství hodin, ale ve skutečnosti byla 1136,8 hodin, 

konkrétní hodiny jednotlivých fází vidíme v tabulce č. 1.  

 Katastrální území Drmaly má 881 parcel a 207 listu vlastnictví. Výměra 

katastrálního území  je 3 614 835 m
2
. Metadaty plánované množství hodin bylo 916. Ve 

skutečnosti se katastrální území Drmaly stihlo převést do digitální formy za 675,2 hodin. 

Konkrétní údaje vidíme v tabulce č. 1. 

 Katastrální území Konice u Mašťova má 233 parcel a 14 katastrálních území. 

Rozkládá se na ploše 2 451 884 m
2
. Plánovaná metadata nám udávala 287 hodin na práci. 

Ve skutečnosti se katastrální území Konice u Mašťova digitalizovalo 444 hodin. Konkrétní 

údaje vidíme v tabulce č. 1. 

 

Tabulka č. 1- Skutečné a plánované hodnoty metadat 

 

Katastrální území 

Přípravné 

práce  

Výpočty a 

zobrazení 

Obnova SPI  Součet  Plánované 

hodiny 

Mašťov 328 761,6 47,2 1136,8 2063 

Drmaly 252 408 15,2 675,2 916 

Konice u Mašťova 160 268 16 444 287 

 

Všechny hodnoty v tabulce jsou uvedeny v hodinách.  
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5. ZÁVĚR 

 Operát katastru nemovitostí se skládá z mnoha forem katastrálních map. Tyto 

katastrální mapy mají různé parametry a velmi široké spektrum využitelnosti. Slouží pro 

tvorbu informačních systémů, pro tvorbu dalších map i pro tvorbu dalších aplikací 

vztahujících se k území. Proto bylo třeba ujednotit formy katastrálních map a převést je do 

digitální formy. 

 A z těchto důvodů bylo vydáno v roce 1993 usnesení vlády České republiky, podle 

kterého se začaly katastrální mapy převádět do digitální formy. Evropská unie vyvíjí nátlak 

na dokončení digitalizace a to směrnicí INSPIRE. Má bakalářská práce se zabývala 

vývojem digitalizace od jejího počátku, tzn. od roku 1993, až po současnost a otázkou, zda 

se vyhlásí digitální všechny katastrální mapy do posledního termínu, a to do roku 2015.  

 Porovnávala jsem stav zdigitalizovaných katastrálních územích na Katastrálním 

pracovišti v Chomutově v Lounech a v Mostě. Katastrální pracoviště v Lounech má 

digitalizováno 38% katastrálních územích. Katastrální pracoviště v Chomutově 48% 

katastrálních územích a Katastrální pracoviště v Mostě má již 74% území digitálních. 

Z uvedeného procentuálního vyjádření vyplývá skutečnost, že pouze stav 

zdigitalizovaných katastrálních území na Katastrálním pracovišti v Lounech nedosahuje 

stavu zdigitalizovaných území  v České republice. Česká republika má zdigitalizováno 

44%.  

 Český úřad zeměměřický a katastrální udává katastrálním pracovištím tempo 

digitalizace a to tzv. metadaty. Metadata jsou aplikací pro plánování a sledování postupu 

digitalizace katastrálních map. Obsahují informace o katastrálních územích. Obsahují také 

nástroje, kterými lze sledovat a kontrolovat postupy digitalizace katastrálních map. V praxi 

se ovšem liší skutečná doba vytváření digitální katastrální mapy. Tato skutečnost vyplývá 

z tabulky č. 1, kde jsou patrné rozdíly mezi skutečnými metadaty a metadady původně 

plánovanými.  
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V následující tabulce číslo 2 vidíme metadaty plánovaný počet zdigitalizovaných 

katastrálních území na Katastrálním pracovišti v Chomutově. 

 

Tabulka č. 2- Počty zdigitalizovaných katastrálních území 

       

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet katastrálních území 15 11 17 12 18 11 

 Pokud hodnoty z tabulky číslo 2 přičteme k počtu již zdigitalizovaných 

katastrálních území, vyjde nám 100% zdigitalizovaných katastrálních území. Vše je 

znázorněno v grafu číslo 8. Pokud bude tempo digitalizace stejné, jako doposud vše 

nasvědčuje tomu, že by se měla digitalizace dokončit včas, tzn. v roce 2015. Což je 

pravděpodobné vzhledem k tomu, že katastrální úřady přijaly mnoho nových zaměstnanců 

a také se vypisují veřejné zakázky, a tím pomáhá s digitalizací i soukromý  sektor.  

 

 

Graf číslo 8  - Předpokládaný vývoj zdigitalizovaných katastrálních území na KP Chomutov 
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