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Abstrakt 
 

 

 Předložená disertační práce se v první částí zabývá historií a současným využitím 

katastrální mapy, zejména jejího informačního obsahu v hornictví, a to při činnosti důlního 

měřiče v průběhu hornické činnosti či činností prováděných hornickým způsobem.  

Jde zejména o problematiku při zpracování : 

 mapy povrchu,  

 stanovení chráněného ložiskového území ( CHLÚ ), 

 stanovení dobývacího prostoru ( DP ), 

 likvidace hlavních důlních děl, 

 konstrukce, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů,celíků,  

a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů. 

Ve druhé části se práce zabývá vlivy poddolování a jejich důsledky na obnovu, práci  

a údržbu katastrálních map v katastrálních územích zasažených hornickou činností.  

Při těchto pracích nelze použít standardních technologií a kritérií přesnosti dle platné 

legislativy. Na základě teoretických a praktických zkušeností byly doporučeny 

technologické postupy pro údržbu a práce s katastrálními mapami v těchto katastrálních 

územích. Z výše uvedeného vyplývá, že tato interdisciplinární práce je určitým průnikem 

horního práva a práva zeměměřického  (zejména problematiky katastrální).V závěru 

shrnuji návrh, a soubor opatření zejména v legislativní oblasti pro budoucí novelizaci 

právních norem. 

 

Klíčová slova:  katastrální mapa, mapa povrchu, katastr nemovitostí, důlní měřictví, 

katastrální území, vlivy poddolování. 
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Abstract 
 

 First part of the dissertation submitted herein is dedicated to the history  

and contemporary utilization of cadastral map, especially of its informative content within 

the mining industry, within the framework of mine surveyor activities upon execution  

of mining operations and/or activities done applying mining type technologies.  

Subject matter concerns especially as follows: 

 surface maps,  

 marking out the Protected Deposit Areas (Czech abbreviation - CHLÚ), 

 marking out the Mining Leases (DP), 

 liquidation of the main workings,  

 designing, compiling the documentation and marking out barrier pillars, solid 

coals, and zones for protection of both underground workings and surface 

objects.  

Second part of presented dissertation has been dedicated to undermining effects  

and their consequences for recovery, maintenance, digitalization, and up-to-dating  

the cadastral maps in cadastre units affected with mining activities. Standard technologies 

and accuracy criteria are not allowed for application as per contemporary valid legislation. 

Based on both theoretical and practical experience technological procedures were 

recommended for maintaining and working with cadastral maps within these cadastral 

units. From the above mentioned results that this interdisciplinary work represents certain 

intersection between the mining law and geodetical one (especially as for the cadastral 

issues). Conclusions summarize proposal and a set of measures especially within the 

sphere of legislation for future novelization of legal standards.  

 

Key words:  cadastral map, surface map, real estate cadastre, mine surveying, cadastral 

unit, undermining effects. 
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Seznam zkratek 
 

BH                     Báňské hejtmanství 

CHLÚ               chráněné ložiskové území 

ČBÚ                  Český báňský úřad 

ČNR                  Česká národní rada 
ČSTS                 Česká státní trigonometrická síť 

ČÚZK                Český úřad zeměměřický a katastrální 

DKM                 digitální katastrální mapa 
DP                     dobývací prostor 

EN                      evidence nemovitostí 
FÚO                   fotogrametrická údržba a obnova 

GNSS                  Globální navigační družicový systém  
ISKN                  informační systém katastru nemovitostí 

JEP                     jednotná evidence půdy 
KMD                  katastrální mapa digitalizovaná 

KM                    katastrální mapa  

KN                     katastr nemovitostí  
k.ú.                     katastrální území 

OBÚ                   Obvodní báňský úřad 

OKR                   Ostravsko - Karvinský revír 
PET                    polyethylenterephtalat 

PK                      pozemkový katastr   
S-JTSK              systém - Jednotné trigonometrické sítě katastrální  

S-SK                  systém – stabilní katastr 
THM                  technicko hospodářské mapování 

ÚBÚ                  Ústřední báňský úřad 

ÚAZK               Ústřední archív zeměměřictví a katastru 

ÚSGK                Ústřední správa geodézie a kartografie 

VNN          velmi vysoké napětí 

VN                     vysoké napětí 

ZMVM              základní mapování velkého měřítka 
ZPMZ                záznam podrobného měření změn 
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1  Úvod 
 

 Katastr je velmi  rozsáhlé a nákladné dílo, které se vytváří po řadu desetiletí, 

zpravidla navazuje na předchozí výsledky a postupně se vyvíjí tak, jak se vyvíjí společnost 

a její potřeby. Jelikož katastrální mapa byla a dodnes je v různých podobách jeho složkou, 

vývoj katastrálního mapování a katastrální mapy kopíruje vývoj katastru.  

 Kontinuita katastru má mimořádný význam, její narušení mívá vážné důsledky  

a odstraňuje se velmi obtížně. Vlivem značného rozsahu vedených informací jsou 

koncepční změny katastru a jeho obsahu vždy mimořádně nákladnou a dlouhodobou 

záležitostí, měřenou desítkami let. 

 Řádné vedení a zdokonalování  katastru je navíc podmíněn i dlouhodobou 

politickou a ekonomickou stabilitou. Spolehlivě fungující katastr  je naopak důležitým 

předpokladem prosperující ekonomiky.  

 Katastr  patří svým rozsahem mezi nejrozsáhlejší informační systémy  

s mimořádnými požadavky na přesnost a spolehlivost vedených dat, které mají závažné 

právní a ekonomické důsledky. Zcela ojedinělý, ve srovnání s ostatními informačními 

systémy, je v katastru i veřejných knihách samozřejmý požadavek na spolehlivé evidování 

nejen posledního platného stavu, ale celého předchozího vývoje, včetně návazností  

na průkazné doklady. 

 Při budování katastru nejde o jednorázovou záležitost, ale o kontinuální 

dlouhodobý proces. Změny obsahu i metod vedení katastru jsou vzhledem k rozsahu 

vedených informací vždy záležitostí desítek let. Mimořádně vysoká věrohodnost  

a spolehlivost údajů je pro katastr nezbytná. Největší příčinou všech vad a chyb  

při katastrálních pracích byla a jest dodnes snaha o co nejlacinější postup s nadřazením 

rychlosti a množství provedené práce nad kvalitu a přesnost, ovlivněná ekonomikou  

a v dobách „nesvobody“ politicky. Tyto vady se odstraňují jen velmi obtížně  

a dlouhodobě negativně ovlivňují i výsledky práce dalších generací.  
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 Evidence nemovitostí má v naší zemi staletou tradici, jejíž počátky sahají hluboko 

do středověku. Vyvíjela se od dob vlády Přemyslovců  do dnešní doby, tj. do vydání 

zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. [1] 

 V minulosti sloužily tehdy známé evidenční instrumenty o nemovitostech ke dvěma 

základním účelům, a to majetkoprávním a daňovým (fiskálním). Pro každý z těchto účelů 

byla evidence vedena samostatně. 

 Pro majetkoprávní účely byly vedeny tzv. veřejné knihy (zemské desky, 

pozemkové knihy, železniční a horní knihy). Veřejné knihy se formovaly v historickém 

vývoji od druhé poloviny 13. století přes zemské desky, gruntovní vesnické knihy a urbáře 

až k moderním pozemkovým knihám 19. a 20. století, jejichž hlavním úkolem bylo chránit 

práva vlastníků nemovitostí. Pozemkový katastr byl na rozdíl od veřejných knih zařízením 

státním, který sloužil k vyměřování  daní, poplatků a dávek (zejména daně pozemkové  

a daně domovní).  

 Nauka o katastru nemovitostí je jednou ze zeměměřických disciplín, která zahrnuje 

historické, právní a zeměměřické poznatky. 

 Současný katastr je v České republice pokračováním pozemkového katastru podle 

zákona č. 177/1929 Sb. z období tzv. první republiky. 
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1.1 Cíle disertační práce 
  
 Cíle této disertační práce jsou: 
 

 Analýza využití informačního obsahu katastrální mapy v historii a dnes  

při činnosti důlního měřiče v průběhu hornické činnosti, či činnostech 

prováděných hornickým způsobem. 

 Návrh na doplnění báňských předpisů v souladu se současnou legislativou 

platnou v katastru nemovitostí. 

 Analýza specifik poddolovaného území na obnovu katastrálního operátu 

přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby. 

 Návrh technologie obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru 

geodetických informací do digitální podoby v katastrálních územích dotčených 

hlubinným dobýváním. 
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2  Shrnutí dosavadních poznatků o řešené problematice 
        
 V této kapitole se práce zabývá historickým vývojem katastru, katastrálních map  

a jejich využití  při vyhotovování důlních map, či dokumentace o hornické činnosti  

v minulosti. 

 

2.1  Katastrální mapa, její historický vývoj, atributy a formy 
 

 Katastrální mapa je specifickou formou mapy, se kterou se v naších zemích 

střetáváme něco přes dvě stě let.  

 Tereziánským katastrem byla ukončena jedna etapa a josefským katastrem byla 

zahájena nová etapa ve vývoji katastrů.  Dávné pozemkové katastry měly pouze slovní, 

popisný charakter bez jakékoli grafické složky. Vydáním Nejvyššího patentu císaře  

Josefa II. ze dne 20. dubna 1785 o reformě pozemkové daně  a vyměření půdy začíná nová 

etapa katastru na našem území. V tomto patentu mimo jiné Josef II.  poprvé v naší historii 

uložil katastrální mapování, tedy vyměření půdy, jako základ berní politiky. Josefský 

katastr a všechny následující katastry obsahují vždy existenci nové nedělitelné složky 

katastrálního operátu, kterou je mapový  (grafický)  operát, byť v případě josefského 

katastru pouze ve formě náčrtů (broulionů). [1] 

 První katastrální mapy vynikaly barevnou tonalitou. Využívaly ke znázornění 

rozdílů mezi jednotlivými druhy pozemků až sedmi barev. Ve třicátých letech 20. století  

a po novém mapování se barevná tonalita přestává používat. 

 Moderní katastrální mapa je mapou výlučně polohopisnou a monochromatickou, 

neboť obsahuje pouze černou kresbu. Na laika může působit  jako nedokonalá,  

či polotovar. Pro toho, kdo umí v katastrálních mapách číst, má však velkou vypovídací 

schopnost. Nalezne v nich údaje shromažďované po několik generací a je obrazem života 

společnosti a jejich ekonomických výsledků.  

 Současný stav ve fondu katastrálních map je charakterizován potřebou zachování 

kontinuity s předchozím vývojem a současně nutností modernizace katastrálních map. 
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 Pojem katastrální mapa se dnes vztahuje výlučně k mapě současného katastru 

nemovitostí. Starší mapy nazýváme jako mapy předchozích pozemkových evidencí,  

nebo  mapy zjednodušené evidence. 

 

2.1.1 Historický vývoj českého katastru 
 
 
 Abychom dokázali popsat katastrální mapu v její historii, musíme začít od historie 

a vývoje českého katastru, neboť se jedná o „ spojené nádoby“. Historický vývoj českého 

katastru můžeme rozdělit do dvou významných časových období. 
 1. časové období (1022-1817) je charakterizováno vedením KN  na základě 

komisionálních soupisů nemovitostí bez mapových podkladů. 

 2. časové období (1817-dosud) je charakterizováno vedením KN na základě 

výsledků šetření a měření při katastrálním mapování. 

 Snahy po získání dobrého měřického podkladu pro rozdělování pozemkové daně  

i potřeba přesných vojenských map celé říše, vedly po úspěšných zkouškách Františka I.  

k vydání císařského patentu ze dne 23. prosince 1817, v němž byla stanovena pravidla 

nového katastru pro daň pozemkovou. 

 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 

topografickou 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. Jako normální měřítko bylo stanoveno 1 : 2880, kdy 1 vídeňský palec 

odpovídá 40 vídeňským sáhům, 1 čtvereční palec pak 1 dolnorakouskému jitru  

(1 600 čtverečních sáhů).  

 Zaměřením jednotnou metodou měřického stolu tak vznikly originální mapy jejichž 

n-té grafické reprodukce slouží v podstatě dodnes. Původně se předpokládalo,  

že katastrální mapa i soupis nemovitostí budou neměnné (odtud název stabilní katastr). 

 Brzy po zaměření však mapa ani soupis neodpovídaly skutečnosti. Proto byla podle 

zákona č. 88/1869 ř.z. (o revizi katastru daně pozemkové) nařízena reambulace,  
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kterou měly být provedeny změny a též opravy ve stabilním katastru. Stabilnímu katastru 

této doby se též říká reambulovaný katastr. Z geodetického hlediska byla tato reambulace 

provedena nekvalitně, takže mnohde dobré původní zaměření znehodnotila. 

 Třebaže zákon o úpravě daně pozemkové z roku 1869 stanovil provádění revize 

vždy po 15 letech, potřeba souladu s pozemkovými knihami si vynutila již v roce 1883, 

tedy tři roky po ukončení reambulace, vydání zákona ze dne 23. května 1883,  

č. 83/1883 ř.z., o udržování evidence katastru daně pozemkové. 

 Do katastru byly prováděny jen změny trvalého rázu, změny způsobu užívání 

pozemku neměly vliv na pozemkovou daň. 

 V zájmu udržování souladu se skutečností byla vlastníkům uložena povinnost 

ohlašovat změny pod sankcí daňového znevýhodnění. Provádění úplné revize držby bylo 

stanoveno každé tři roky. Takto vedený katastr je nazýván evidovaný katastr. 

 Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 byl evidovaný katastr 

převzat v nezměněné formě. Během války zanedbané vedení katastru a rozsáhlé změny 

držby v důsledku pozemkové reformy vedly k zásadním změnám. K těm dochází  

až od roku 1928, kdy nabyl účinnosti zákon č. 177 ze dne 16. prosince 1927 S.z.n.  

o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon), doplněný vládním nařízením  

č. 205/1928 S.z.n. a vládním nařízením č. 64/1930 S.z.n. 

 Katastrální zákon zrušil všechny předcházející předpisy vztahující se  

na pozemkový katastr a jeho vedení, mimo ustanovení obsažená v tomto zákoně. 

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

pozemků v Československé republice. Zákon definoval pojem pozemku a parcely. Katastr 

měl sloužit jako podklad pro vyměřování daní, pro zakládání, obnovování a doplňování 

veřejných knih a jejich map, zajištění držby, pro převody nemovitostí a pro reálný úvěr. 

Měl být také pomůckou pro kartografické a výškopisné práce, pro technická podnikání,  

pro statistické a hospodářské účely, pro ochranu památek i pro vědecké a badatelské účely. 

Měl být tedy katastrem víceúčelovým.[1,4] 

 Slibný rozvoj katastru a zejména nové mapování podle „Instrukce A“ z roku 1932 

narušily válečné události, druhá pozemková reforma v roce 1945 a komunistický převrat 

v roce 1948.  
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 Pozemkový katastr se používal až do roku 1956, katastrální zákon byl zrušen  

až zákonem č. 46/1971 Sb. „O geodézii a kartografii“. 

 Po skončení 2. světové války a obnovení Československé republiky došlo 

k 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 do intabulačního principu. Skutečný právní stav se 

v mimořádně velkém rozsahu dostal do nesouladu se stavem pozemkových knih. 

V důsledku rozsáhlých změn po komunistickém převratu v roce 1948 ve vlastnických  

a užívacích poměrech, zejména násilná kolektivizace zemědělství a povýšení pravomocí 

státu, ztrácela neudržovaná pozemková kniha i katastr nemovitostí postupně význam  

a prakticky se přestaly vést.  

 K převratným změnám po roce 1948 došlo i v oblasti práva, kdy dne 1.1.1951 

vstoupil v platnost nový občanský zákoník č. 141/1950 Sb., který výslovně stanovil,  

že stavby nejsou součástí pozemku a za věci nemovité považoval pozemky a stavby  

(s výjimkou staveb dočasných). 

 Zastavení zápisů v pozemkovém katastru a pozemkových knihách a potřeba státu 

plánovat a řídit zemědělskou výrobu vedlo v roce 1955 k pořízení jednorázového soupisu 

veškeré půdy a její výměry podle kultur a skutečného užívání, bez ohledu na platné právní 

vztahy.  

 Následně letech 1956 až 1960 byla na celém území státu založena - Jednotná 

evidence půdy (JEP). JEP nevycházela z žádné zákonné úpravy, ale pouze z usnesení vlády 

ze dne 25. ledna 1956. JEP se zakládala na základě vyšetření skutečného stavu užívání 

půdy a jejích kultur s využitím dostupných podkladů, především z pozemkového katastru, 

ale i zastavovacích plánů, grafických přídělových plánů a výsledků tehdejších 

pozemkových úprav. Pracovalo se s otisky katastrální mapy na nezajištěném papíře, 

měření bylo maximálně zjednodušeno, prováděno bez stabilizace a kontrol. Obrovské 

úlevy byly povoleny pro vlastní přesnost měření i následné zákresy do map, či výpočty 

výměr. Vzhledem k rozsahu díla a krátkosti času byly využity neodborné síly, takže  

ani velmi mírná kritéria přesnosti nemohla být při plnění tohoto politicky pojatého úkolu 

dodržena. 

 
 
 

13



 Takto vzniklé pozemkové mapy JEP se pak ale staly jedním z podkladů  

při vyhotovení map navazující evidence nemovitostí. I když měly sloužit jen k doplnění 

hranic kultur, které neudržované mapy katastru nemohly poskytnout, nepodařilo se dosud 

všechny důsledky tohoto díla odstranit a hrubé chyby se nacházejí i v současných mapách. 

 Nový občanský zákoník č. 40/1964 Sb., který nabyl účinnosti 1. dubna 1964, 

přinesl řadu změn. Nově upravil pojem nemovitosti jako pozemky a stavby spojené se 

zemí pevným základem a upravil i nabývání osobního vlastnictví. Ke smlouvě o převodu 

nemovitosti bylo třeba její registrace státním notářstvím, vlastnictví přecházelo registrací 

smlouvy. Mimoknihovní princip nabývání vlastnictví zůstal zachován. Potřeby vést 

současně skutečné užívací vztahy k půdě i vlastnické vztahy měla zajistit nová evidence 

nemovitostí, která byla legislativně upravena zákonem č. 22/1964 Sb. o evidenci 

nemovitostí a prováděcí vyhláškou č.23/1964 Sb.  

 Evidence nemovitostí vycházela z předchozí jednotné evidence půdy (JEP),  

která měla být doplněna o evidenci nově zavedených právních užívacích vztahů  

a vlastnictví. Právní vztahy se evidovaly na základě ověřených kopií nebo originálů listin 

předkládaných k zápisu na jednoduchých listech vlastnictví se strukturou údajů obdobnou 

bývalé pozemkové knize. Doplnění nikde nevedených údajů o vlastnictví za období  

od r. 1951 bylo prováděno systematickým šetřením přímo v obcích. Podpůrně se využívalo 

pozemkových knih. Tyto práce, prováděné podle Směrnice pro komplexní zakládání 

evidence nemovitostí (ÚSGK č. 7000/1966/23-332 z 12. listopadu 1966), probíhaly  

za podpory státních notářství od r. 1967 do 1988, a podařilo se při nich jednak došetřit 

poslední známý právní stav, jednak doplnit sbírku listin o všechny dostupné právní listiny 

v originálech nebo ověřených kopiích. I když praktickému provádění lze leccos vytknout, 

jde o obdivuhodný výkon a získané listiny umožňují i následně případné chyby  

či nedokonalost zápisů na listech vlastnictví opravit. Otázka katastrálních map se začala 

řešit již v závěru období vedení JEP, jejíž provizorní a značně nekvalitní mapy nebyly 

nadále udržitelné. [4] 

 Při vyhotovení nových pozemkových map, které měly plně nahradit dřívější mapy 

pozemkového katastru se postupovalo podle Směrnice pro obnovu map JEP reprodukcí  

v souvislém zobrazení (ÚSGK č. 23-338.9-3100/1963 z 20. června 1963). K obnově se 

mělo využít především kresby z neudržovaných katastrálních map a pouze kresba,  
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která nebyla v těchto mapách obsažena, se přebírala z nedokonalých map JEP. Výsledná 

kvalita takto obnovených map byla ovlivněna nejen pečlivostí a odbornými znalostmi 

zpracovatele, ale i řadou nejasností, jak vyřešit problém souvislého zobrazení map, které 

byly původně vyhotoveny jako ostrovní a byly poznamenány rozdílnou srážkou i místními 

deformacemi. I přes snahy zabránit dalšímu zhoršení kvality map k němu nepochybně 

došlo.  

 Pro jednotlivé skupiny činností při zakládání a vedení evidence nemovitostí byly 

postupně vydány směrnice a návody. Např. pro údržbu map platila původně poměrně 

podrobná Směrnice pro údržbu map evidence nemovitostí (ÚSGK č. 7600/1966/23-334  

ze dne 25. července 1966), která v zásadních ustanoveních přímo odkazovala na části 

bývalé a dosud nepřekonané Instrukce B (která respektovala vlastnosti jednotlivých druhů 

starších map). Při pozdější systémové přestavbě technických předpisů došlo k přílišnému 

zjednodušení zásad měření, i když mapy historického původu se svými vlastnostmi 

zůstaly. [9] 

 Určitým posunem ve vyhotovování katastrálních map bylo nové mapování  

v měřítkách 1 : 1000 a 1 : 2000, nejprve podle směrnic pro technickohospodářské 

mapování (THM), později podle směrnic pro tvorbu základní mapy velkého měřítka 

(ZMVM).  

Při mapování se podařilo postupně zvládnout fotogrammetrické technologie a dosáhnout 

vysoký stupeň automatizace v celém procesu tvorby. Nedostatkem tohoto mapování  jsou 

chatrné  základy místního šetření , vyplývající z nedokonalé legislativy. 

 Legislativní základy evidence nemovitostí byly celkově nedostatečné, navíc  nebyly  

respektovány. Metody, postupy i obsah evidence se měnily dosti podstatným způsobem 

pouze na základě interních pokynů, často podle přání jiných rezortů. Přitom jediné  

4 obecně závazné právní předpisy vydržely prakticky beze změn téměř 30 let. Zásadním 

nedostatkem bylo nevyřešení spolehlivé evidence parcel ve vlastnictví občanů sloučených 

do větších půdních celků, které v souladu s předpisy neměly být ani zobrazovány  

v mapách. 

 Obnova pořádku a práva po roce 1989, ale především ekonomika byla hlavním  

a důvodem k zahájení vládního programu rozsáhlé privatizace a restitucí. Jednou  

ze základních podmínek pro úspěšný chod  tohoto procesu byl spolehlivě fungující katastr 
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a pozemková kniha. Téměř všechny instituce, úřady, společnosti, obce a občané 

požadovali dokumenty prokazující jejich vlastnictví, nejen současné, ale pro restituce  

i historické. Stávající evidence nemovitostí se ukázala být zcela nevyhovující a střediska 

geodézie byla zahlcena požadavky. Požadované informace o vlastnictví sice existovaly,  

ale jejich vyhledávání vyžadovalo vysoce kvalifikovanou, individuální a časově náročnou 

práci. Právě na této nedostatečnosti se ukázalo, že stávající evidenci je nezbytné 

přebudovat na spolehlivě fungující katastr, který je jednou ze základních podmínek 

postupu privatizačního programu. 

 Vybudování katastru, tentokráte spojeného i s funkcí bývalé pozemkové knihy, 

začalo přípravou a vydáním  legislativy, která nabyla účinnosti ke dni 1. 1. 1993 a  byla 

doplněna dalšími potřebnými zákony a vyhláškami. 

 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 ČR (katastrální zákon),  

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

 vyhláška č.126/1993 Sb., prováděcí vyhláška k zákonům č.265/1992 Sb.  

a 344/1992 Sb., 

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

 Nová legislativa vytvořila tzv. "právní katastr" spojující v jediném instrumentu 

spravovaném výhradně zeměměřickými orgány funkce jak pozemkového katastru,  

tak bývalé pozemkové knihy. Tentokrát v modernizované formě umožňující využití 

výpočetní techniky. [4] 

 Katastr musel pro zachování nezbytné kontinuity vycházet ze  stavu předchozí 

značně nedokonalé evidence nemovitostí. Nabytím účinnosti zákonů se sice mapy  

a písemné operáty rázem staly k 1. 1. 1993 operáty KN, ale pouze „de jure“. Bylo nutné  

je v co nejkratší době podstatně upravit. Některé stačilo převzít, jiné doplnit, ale další zcela 

přepracovat. Zatímco písemný operát se relativně snadno s využitím stávajících údajů 

přepracoval, katastrální mapy tvoří zcela specifický problém, který nebylo možno vyřešit  
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v krátkém čase, se řeší  prakticky dodnes. Po evidenci nemovitostí zdědil katastr mimo 

poměrně přesné mapy vyhotovené číselnými metodami (asi 30 % území) také graficky 

vyhotovené mapy mající svůj původ v mapách stabilního katastru (asi na 70 % území), 

které jsou poznamenány nejen nedokonalostmi při svém vzniku, nepravidelnou srážkou, 

lokálními deformacemi, ale hlavně nekvalitní údržbou za období téměř 150-ti let a mnoha 

obnovami, které nebyly řešeny pouze technicky , ale politicky.  

 Prvořadým úkolem bylo dokončení digitalizace písemného operátu. Automatizace  

v předchozí evidenci nemovitostí nedořešila dnes nejdůležitější obsah katastru, kterým jsou 

listy vlastnictví. Specifickým problémem KN byly parcely ve vlastnictví občanů, které 

byly sloučeny do větších půdních celků. Tyto parcely nebyly zobrazeny v katastrálních 

mapách, ani v písemném operátu, ale  pouze ve zjednodušené pomocné evidenci 

umožňující jejich vyhledávání v mapách a dokumentech předchozích evidencí. Protože šlo 

o asi 8 milionů takových parcel,  první krok spočíval v jejich doplnění alespoň  

do písemného operátu. 

 Pro toto období stanovil ČÚZK  vydáním Koncepce digitalizace KN  hlavní úkoly, 

které lze zjednodušeně shrnout do následujících bodů:  

 doplnění chybějících parcel,  

 dokončení automatizace listů vlastnictví,  

 doplnění daňových údajů k parcelám,  

 zhušťování podrobného bodového pole podle potřeb pozemkových úprav,  

 postupná digitalizace katastrálních map. 

  

 V roce 1993 zahájená digitalizace souboru popisných informací katastru 

nemovitostí byla dokončena v roce 1998.  V průběhu tohoto procesu bylo do databáze 

katastru nemovitostí doplněno téměř 40 mil. vět a její objem se tak zdvojnásobil. 

Digitalizace souboru popisných informací katastru nemovitostí vytvořila základní 

podmínky pro přechod na vyšší verzi ISKN s dálkovým přístupem k údajům v centrální 

databázi katastru nemovitostí.  

 Digitalizace katastrálních map byla zahájena v návaznosti na dokončování 

digitalizace popisných údajů katastru nemovitostí.  Pozornost je zaměřena především  

na katastrální mapy na území měst a větších obcí, kde jsou většinou k dispozici kvalitnější 
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podklady. Probíhá zde více transakcí na trhu s nemovitostmi a realizují se rozvojové 

záměry. Digitalizace katastrálních map v takových lokalitách je ovšem časově náročná. 

 Nyní je katastrální mapa v digitální formě k dispozici ve 42 %  katastrálních 

územích, z celkového počtu 13 027 katastrálních území v České republice. Z toho 30 % 

tvoří DKM (digitální katastrální mapa) a zbývajících 12 % tvoří KMD (katastrální mapa 

digitalizovaná).  

 Do doby, než bude k dispozici digitální vektorová katastrální mapa v dalších 

územích, jsou pro potřeby uživatelů k dispozici rastrová data získaná přesným skenováním 

katastrálních map a map dřívějších pozemkových evidencí. Rastrová data katastrálních 

map s aktuálním obsahem se pořizují podle uplatňovaných požadavků průběžně. 

V současnosti jsou tyto mapy dostupné v rozsahu celé ČR. 

 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 zjednodušeným způsobem 

s využitím historického mapového fondu dřívějších evidencí, a jednak velmi naléhavým 

problémem řešení následků nedokončeného přídělového a scelovacího řízení. Zatímco 

odstranění parcel vedených ve zjednodušené evidenci je problémem technickým, řešení 

následků nedokončeného přídělového a scelovacího řízení je problémem se závažnými 

právními aspekty.  

 Vláda ČR rozhodla v červenci 2007 o urychlení digitalizace vytvořením vhodných 

podmínek, které umožní dokončit digitalizaci katastrálních map tehdy na 62 % státního 

území do konce roku 2015. Usnesení vlády k urychlení digitalizace konečně umožnilo 

zapojení soukromého sektoru v rozsahu přibližně 40 % nutných kapacit po dobu sedmi let. 

 Předpokladem plnění tohoto plánu je, že v katastrálních územích s nedokončeným 

přídělovým a scelovacím řízením proběhnou postupně do r. 2015 pozemkové úpravy 

k rekonstrukci přídělů a dokončení scelení. 

 Tempo pozemkových úprav, které jsou nejefektivnějším nástrojem pro řešení 

vztahů v území jako celku, neboť přinášejí mimo jiné digitální katastrální mapu spolu  

s vyřešením vlastnických vztahů, je však díky nedostatečné finanční podpoře poměrně 

pomalé. 
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 Také obnova katastrálního operátu novým mapováním, která je nejlepším řešením 

daného problému, naráží na nedostatečnou finanční podporu a snahu donutit „resort“  

k nejlacinějšímu a nejrychlejšímu postupu (přepracování).  

 

2.1.2 Formy katastrální mapy 
 

 Katastrální mapa je podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví závazným 

státním mapovým dílem velkého měřítka (do 1 : 5000 včetně), obsahující body polohového 

pole, polohopis, popis. 

 Katastrální mapa zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, která jsou 

předmětem katastru nemovitostí. Pozemky se v katastrální mapě zobrazují  průmětem 

svých hranic do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly a značkami druhů 

pozemků. Budovy se zobrazují průnikem nebo průmětem vnějšího obvodu. Katastrální 

mapy v dekadickém měřítku obsahují též hranice chráněných území a ochranných pásem  

a další prvky polohopisu, které jsou taxativně vyjmenovány v prováděcí vyhlášce [21]. 

 Katastrální mapa je nedílnou součástí souboru geodetických informací katastrálního 

operátu (tj. uceleného technického díla, které se skládá z taxativně vyjmenovaných 

součástí) a to souboru geodetických informací, souboru popisných  informací, souhrnného 

přehledu o půdním fondu z údajů katastru, dokumentace výsledků šetření a měření  

pro vedení a obnovu geodetických informací včetně seznamu místního a pomístního 

názvosloví a dokumentace činností prováděných při vedení souboru popisných informací. 

 Katastrální mapa má tyto formy : 

 Digitální katastrální mapa (DKM) s geometrickým a polohovým určením 

v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a s přesností 

podrobného měření  podle příslušného ustanovení právního předpisu. 

 Katastrální mapa grafická (analogová) s přesností a v zobrazovací soustavě 

stanovenými v době jejího vzniku; v případě sáhové mapy je její nenahraditelnou                  

úlohou mimo jiné zprostředkování informace zcela mimořádného právního 

významu tj.  informace  o polohovém určení nemovitosti  (skutečné právní umístění 

na zemském povrchu v relativním vztahu k ostatním nemovitostem). 
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 Digitalizovaná katastrální mapa (KMD), obnovená digitalizací analogové mapy, 

charakterizovaná přesností souřadnic podrobných bodů nižší, než je přesnost 

stanovená pro digitální mapu. 

 Katastrální mapa může mít v ucelených částech katastrálního území různou formu. 

U souřadnic podrobných bodů DKM nebo KMD se uvádí kód charakteristiky kvality  

(kód kvality), který vyjadřuje jejich přesnost nebo původ a je ukazatelem pro jejich využití 

pro účely katastru. 

 Digitální katastrální mapa  může vyniknout  trojím způsobem : 

 přímým měřením podle předpisů pro tvorbu digitální mapy, přičemž výsledek je 

charakterizován přesností  podrobného měření podle příslušného ustanovení 

právního předpisu, 

 digitalizací dříve vyhotovených číselných map majících souřadnice všech 

podrobných bodů v S-JTSK, přičemž výsledek digitalizace odpovídá přesnosti 

podle příslušného ustanovení právního předpisu, 

 digitalizací analogových (grafických) map, především map v měřítku 1 : 1 000 

vyhotovených podle Instrukce A, pokud výsledek digitalizace odpovídá kódu 

kvality  podle příslušného ustanovení právního předpisu. 

 Katastrální mapa grafická (analogová) má několik forem. I v současné době masové 

digitalizace katastrálních map je stále nejrozšířenější katastrální mapou grafická mapa 

sáhového měřítka  1 : 2800 vedená na plastové folii. Ve své podstatě se jedná  

o pokračovatelku mapy bývalého stabilního katastru, ale jako nejméně třetí odvozeninu 

původní mapy. 

 Z map bývalého pozemkového katastru, který převzal operát stabilního  

(evidovaného) katastru, byly vyhotoveny v padesátých letech 20. století reprografické 

kopie na papír a používaly se jako pozemkové mapy Jednotné evidence půdy (JEP).  

Tyto byly v šedesátých letech kartograficky přepracovány do tzv. souvislého zobrazení  

a vyhotovené kopie na papíře byly používány jako pozemkové mapy evidence nemovitostí 

(EN). V sedmdesátých letech byly z těchto pozemkových map doplněných o změny z EN 

vyhotoveny kopie na plastové fólie (PET). Mapy souvislého zobrazení na relativně 
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nesrážlivé PET fólii tvoří v současné době převážnou část mapového fondu katastru 

nemovitostí. 

 Menší, část analogových katastrálních map tvoří : 

 mapy v S-JTSK na PET foliích vyhotovené na základě mapování v 60. a 70. letech 

minulého století; jedná se o grafické mapy z technickohospodářského mapování 

(THM) a základního mapování velkých měřítek (ZMVM); mapovacími metodami 

geodetickými a fotogrammetrickými, 

 mapy v S-JTSK na PET foliích vyhotovené grafickou transformací původních map  

zpracovaných z číselného měření; zde patří mapy z číselného měření z prvních 

třech desetiletí 20. století, vyhotovené v zobrazovací soustavě stabilního katastru 

v sáhovém nebo dekadickém měřítku zobrazující území velkých měst; mezi takto 

vyhotovené mapy patří mapy z třicátých a čtyřicátých let vzniklé  na základě první 

pozemkové reformy; do této skupiny patří i mapy THM zpracované původně 

v systému S-42, které byly přepracovány do S-JTSK grafickou transformací, 

 mapy v S-JTSK na PET foliích vyhotovené metodou fotogrammetrické údržby  

a obnovy (FÚO); vznikaly přepracováním pozemkových map EN v měřítku  

1 : 2880 grafickou transformací do S-JTSK po jednotlivých krách na identické 

body a čárové prvky určené fotogrammetricky v sedmdesátých letech minulého 

století, 

 mapy v S-JTSK vyhotovené z druhé etapy THM a ZMVM, pokud poloha bodů 

určených těmito druhy mapování nesplňuje kritéria v kódu kvality stanovené  

příslušným ustanovením právního předpisu. 

 Digitalizovaná mapa se vyhotovuje digitalizací některé grafické či jiné analogové 

mapy uvedené výše v textu této práce. Souřadnice jejích podrobných bodů mohou být dnes 

v S-JTSK (KMD), v systému Gusterberg, v systému Svatý Štěpán, nebo v místním 

systému (KM-D). Její dominantní charakteristikou je přesnost podrobných bodů, která je 

horší či rovna kódu kvality podle příslušného ustanovení právního předpisu. 
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2.1.3 Atributy katastrální mapy 
 

 Katastrální mapa se vyznačuje podle významu pro katastr nemovitostí a další její 

využití ve smyslu preambule katastrálního zákona těmito atributy : 

a) atribut právní – spočívá ve vymezení rozsahu tzv. věcného práva  

ke konkrétní nemovitosti tím, že zákresem vlastnických hranic pozemku se 

jednoznačně definuje jeho geometrické a polohové určení. Podle zákresu 

popř. standardního grafického výstupu DKM lze vytýčením v terénu obnovit 

průběh hranic pozemku a zpětně určit občansko–právní vztah k této 

nemovitosti 

b) atribut evidenční  – slouží k podpoře systému evidence nemovitostí  

na území našeho státu 

c) atribut technický  –  představuje atribut umožňující využití mapového díla  

pro jiné účely než pro vedení katastru nemovitostí. Do této části možno 

zahrnout jeho aplikace např. při projektování (ve stavebnictví), v hornictví, 

v zemědělství, ve vodohospodářství apod. 

d) atribut historický 

 

 Historický vývoj katastrální mapy je dokumentován na následujících obrázcích  

jedné části dnešního katastrálního území (k.ú.) Zvíkov u Lišova. Obrázky č.1 – 5 [1], 

obrázky č. 6 – 9 převzaty z archívu katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální 

pracoviště České Budějovice. 
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                      Obr. č.  1  Část polního náčrtu (broulionu) z josefského měření,  
                                        k.ú. Zvíkov u Lišova  
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                                          Obr. č.  2  Část mapy josefského katastru z roku 1785,  
                                                        k.ú. Zvíkov u Lišova  
 
 

  
  

                                          Obr. č.  3  Část mapy stabilního katastru z roku 1828,  
                                                            k.ú. Zvíkov u Lišova  

 
 
 

24



    
                                          Obr. č.  4  Část mapy reambulovaného katastru z roku 1889,  
                                                            k.ú. Zvíkov u Lišova  
 

     
                                          Obr. č.  5  Část mapy evidovaného katastru z let 1896-1927,  
                                                            k.ú. Zvíkov u Lišova  
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                                              Obr. č.  6  Část mapy pozemkového katastru z let 1927-1956,  
                                                           k.ú. Zvíkov u Lišova.  
 
 

 
                                        Obr. č.  7  Část mapy JEP z let 1956-1964,  

                                  k.ú. Zvíkov u Lišova.                          
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                                               Obr. č.  8  Část mapy EN z let 1964-1992,  

                                    k.ú. Zvíkov u Lišova.                          
                 
 

 
                                              Obr. č.  9  Část mapy KN z let 1993-2005,  
                                                           k.ú. Zvíkov u Lišova.  
                 
 

Část DKM k.ú. Zvíkov u Lišova je uložena v přílohách této práce jako příloha č. 1 
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2.2  Důlní měřictví,  historický vývoj, důlní mapy a využití  katastrálních  
       map při práci důlního měřiče v minulosti 
 

 V této kapitole se práce zabývá historickým vývojem důlního měřictví a legislativy 

v českých zemích, zejména pak na území české části hornoslezské pánve a využitím 

katastrálních map a jejich obsahu při vyhotovování důlních map, či dokumentace  

o hornické činnosti  v minulosti. 
 

2.2.1  Historický vývoj důlního měřictví  
  

 Důlní měřictví je činnost o zobrazování dobývaných prostor a stanovení jejich 

prostorových vztahů k zemskému povrchu. Je nedílnou součástí hornické činnosti a důlní 

měřictví je staré, jako hornictví samo. Prvním právním dokumentem v našich zemích, 

který se zabývá důlním měřením je „Iura civium et montanorum civitatis Iglaviensis“ 

z roku 1249 (Jihlavský horní zákon), ve kterém se mimo jiné píše o propůjčkách důlních 

polí, jejich rozměrech a vyměřování v terénu. Začlenění důlních měřičů do horní správy 

nalezneme v horním zákoně z roku 1300 vydaným pod titulem „Constitutiones juris 

mettallici Wenceslai II. Regis Bohemiae“  (Horní řád Kutnohorský). O důlních měřičích  

a jejich práci je psáno v knize první kapitole 11. „O měřičích (mensores). Dále v knize 

druhé, kapitole 2. „ O vyměřování dolů“.   Na tomto místě nelze nevzpomenout zakladatele 

vědeckého pojetí hornictví, kterým je Georgius Agricola, jež ve svém životním díle  

„De re mettalica libri doudecim“ ( Dvanáctero knih o hornictví a hutnictví) pokládá důlní 

měřictví za samostatnou hornickou nauku. V knize páté popisuje ryze důlně měřické práce 

jako připojovací a usměrňovací měření, použití hornického kompasu apod. 

 Až do první poloviny 19. století se hornické činnosti a tedy i báňská správa včetně 

důlního měřictví řídily středověkými horními zákony - ,,narovnáními o hory a kovy“ císaře 

Ferdinanda I. z r. 1534, Maxmiliána II. z r. 1575 a Jáchymovským horním řádem z r. 1548. 

 Uvedené právní normy byly zaměřeny na rudné hornictví, tedy těžbu nerostů,  

které byly předmětem horního regálu (zlato, stříbro, olovo, zinek a další kovy). 

 Od 80. let 18. století nastal v českých zemích mohutný rozvoj všech průmyslových 

odvětví. Získání pro průmysl důležitých surovin zejména uhlí ovlivnilo jak hornictví samo, 
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tak legislativu v něm. V roce 1789 bylo uhlí vyhlášeno jako nerost spadající pod režim 

horního zákona. Nejvyšším dekretem dvorské kanceláře z roku 1790 byla povolena těžba 

uhlí každému, nejen na vlastních, ale i pozemcích jiného vlastníka. 

 První úřední zpráva s přesným označením místa nálezu uhelného ložiska na území 

Ostravy je z roku 1763. Tato zpráva byla Horním (báňským) úřadem v Kutné Hoře  

i ověřena. Další, již podrobné zprávy o nálezech kamenouhelných slojích v Polské  

(dnes Slezské) Ostravě z let 1767 a 1768 podal c. k. hormistr Jan Jakub Lutz. Výsledek 

uhelné prospekce je zakreslen J. J. Lutzem na první známé důlní mapě v OKR. Zmenšená 

kopie této mapy je uložena v přílohách této práce, jako příloha č. 2.   

 Počátek pravidelné těžby uhlí v ostravské části OKR je datován začátkem roku 

1782 v  Petřkovicích u Ostravy, kdy držitel hlučínského panství Johann Adam svobodný 

pán Grutschreiber získal 28. 2. 1782 právo těžby na uhelné sloje Juliána a Vilemína  

ve vrchu Landek a propůjčku 40 důlních měr. Uhelné sloje nalezl v roce 1780 důlní měřič 

Schulze z Eislebenu.  

 Úkolem důlního měřictví tehdy bylo mimo jiné zaměřovat a zakreslovat do důlních 

map důlní díla, vyrubané prostory a hranice důlních polí, včetně povrchových objektů, 

které se v důlním poli nacházely. Provozované doly, které byly většinou otevřené štolou, 

měly vlastní místní souřadnicový systém, jehož počátkem bylo ústí štoly popř. střed jámy. 

Sítě byly orientovány kladnou osou X k severu podle astronomického poledníku  

a v některých  případech podle generálního směru štoly.  

 Důlní mapy  byly až do přelomu 18. a 19. století  zhotovovány v Uherské sáhové 

soustavě (též zvané Bánsko Štiavnické), později ve Vídeňské sáhové soustavě. Užívání 

uherské měrové soustavy přetrvávalo z typického konservatismu důlních měřičů i když  

v rakouské monarchii byla Jednotná dolnorakouská sáhová měrová soustava zavedena  

(tzv. Vídeňská) v r. 1764 císařovnou Marii Terezii a platila až do zavedení metrické 

soustavy v r. 1876. Pro kresbu map se používala různá měřítka, obvykle podle velikosti 

důlního pole, nejčastěji 1 : 720 a 1 : 1440. V Hlučínské části revíru, kde platila pruská 

sáhová míra, byla užívána měřítka 1 : 800, 1 : 1600. Způsob zákresů důlních děl, porubů  

a dalších předmětů do důlních map byl prováděn rozdílným způsobem, nestejnými 

značkami s různým užitím barev podle jednotlivých vlastníků důlních polí. Ukázka 

nárysné důlní mapy je na obrázku č.10 (z archívu Hornického muzea OKD Ostrava). 
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Obr. č.  10  Kopie důlní nárysné mapy sloje Vilemína z r. 1828 dolu Ihme  
                   v Petřkovicích u Ostravy.  
 

 Rychlé odrubávání uhelných slojí nad úrovní otvírkových štol vedlo důlní 

podnikatele v ostravské části ve 40. letech 19. století k založení prvních dolů,umožňujících 

těžbu z větší hloubky, z nichž některé existovaly po řadě rekonstrukcí až do devadesátých 

let 20. století, např. doly Anselm, Terezie, František. V 50. letech pak byly založeny i první 

doly na Karvinsku, např. Gabriela, Eleonora, Betina, Jan a Karel. Hlavní a přitom velký 

rozmach dolování v ostravské části revíru nastal po r. 1843. Tehdy byl založen velký počet 

nových převážně hlubinných dolů. 

 Každá těžební společnost či privátní majitel měly pro své doly vlastní místní 

souřadnicové a výškové sítě. Při čemž byl obdobně, jako u mělkého dolování, zvolen jako 

směr sítě katastrální či astronomický poledník a za počáteční bod střed nebo těžní lano 

některé jámy. Při měření se nevycházelo od stejného druhu poledníku; některé doly 

pracovaly  s poledníkem astronomickým, jiné zase užívaly poledníku katastrálního.  

Protože tehdy nebyla vykonávána větší měření na povrchu, která by mezi sebou spojovala 

sousední doly a tvořila tak u jednotlivých závodů pevný základ pro důlní měření,  

je samozřejmé, že se musely na hranicích mezi doly různých majitelů vyskytovat často 

nesrovnalosti. 

 Jiným způsobem mapování bylo vyhotovení důlních map s vlastní souřadnicovou 

soustavou a libovolným počátkem, které byly orientované podle katastrálního poledníku 

platného pro dané území. Jako výchozí body byly použity body katastrální triangulace 
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(1822-1824) v okolí důlního pole. Zhuštění stávajícího bodového pole bylo realizováno 

vlastní trigonometricko-polygonometrickou sítí. Orientace souřadnicových os byla 

převzata z katastrální souřadnicové soustavy (S-SK) tak, že místní osa „x“ byla 

rovnoběžná s katastrální osou „X“ a místní osa „y“ byla rovnoběžná s katastrální osou „Y“. 

Směr katastrálního poledníku SK se neztotožňoval se směrem místního poledníku 

směřujícího k severu, jejich rozdíl vyjadřuje konvergence „γ“. Takové soustavy byly 

zavedeny např. v Kladně  a druhá v OKR. 

 Třetím způsobem vyhotovení důlních map byly mapy kreslené přímo v katastrální 

soustavě. Způsob mapování pak byl stejný jako katastrální mapování. 

 Prvním legislativním dokumentem, který propojuje důlní mapování s katastrální 

mapou je Císařský patent č. 146/1854 ř. z. (Obecný horní zákon). 

 V § 50 „Mapa polohy měr“ je uvedena povinnost vést mapu povrchové situace 

v katastrálním měřítku 1 : 2880, ve které musí být zakresleny žádané míry dolové, jejich 

počet a poloha. Ve své podstatě jde o dnešní podobu mapy dobývacího prostoru. V § 185 

tento zákon uvádí povinnost pořídit přesnou důlní mapu, když celková délka důlních děl 

překročí 200 m. Tato mapa musí zobrazovat důlní polohopis i situaci na povrchu 

z vlastního měření, nebo podle úřední pomůcky – katastrální mapy. Takto vyhotovená 

mapa nese atributy dnešní mapy povrchu.  Tímto zákonem byla mimo jiné též zavedena 

jednotná míra ve všech dolech a hutích – vídeňský sáh, jako míra délková. 

 Na základě obecného horního zákona a snahy o sjednocení roztříštěnosti a množství 

různých souřadnicových systémů, jejichž používání vedlo k výše popsaným problémům, 

zavedl v roce 1858 Ing. František Ott v OKR revírní souřadnicovou soustavu.  

 

2.2.1.1 Triangulace v Ottově síti 
 

 Revírní souřadnicovou soustavu pro doly na Ostravsku zavedl v roce 1858  

Ing. František Ott, důlní měřič Severní dráhy Ferdinandovy. Souřadnicové osy této sítě 

byly rovnoběžné s osami rakouské katastrální souřadnicové soustavy Sv.Štěpán, platné  

pro území Dolní Rakousy, Moravu, Slezsko a Dalmácii. Volba souřadnicových os se 
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přizpůsobila zvyklostem v důlním mapování, z důvodu častého používání kompasu osa +x 

směřuje k severu, (tzv.severník), osa +y  k východu. 

 Důlní triangulaci v západní části OKR (cca 58 km2) provedl Ing. František Ott,  

v roce 1858 (monografie 1928). Triangulace byla zaměřena pro potřeby dolů mateřské 

společnosti a současně po dohodě s těžířstvy resp. doly pro další důlní pole sv. p. barona 

Rothschilda, hraběte Wilczka, knížete Salm-Reiferscheidta a Zwierzinova těžířstva. 

Triangulací byly trigonometricky určeny souřadnice všech významných bodů v té době 

existujících jam (středy jam nebo prostřední těžní lana), charakteristických bodů  

na povrchu (kostelní věže, radnice, tovární komíny) a body v terénu, které byly 

stabilizovány žulovými kameny.  

 Na území Ostravska byly zvoleny dvě základny. Jedna z nich se nacházela u trati 

Severní dráhy, východně od moravsko-ostravského nádraží, (současné Ostrava hl. nádraží) 

a měla délku 2393,362 m (1262°). Druhá základna byla kratší a měla kontrolní význam. 

Byla umístěna při východním hranici v ostravské části revíru v obci Michálkovice a měla 

délku 195,813 m (103,251°). 

 Jako hlavní poledník Ottovy souřadnicové soustavy byla zvolena třetí sekční linie 

východního sloupce XIX na západ (dc) a za základní rovnoběžku čtvrtá sekční linie  

vrstvy 9 na jih (hi). Průsečík linie uvedeného sloupce a vrstvy sekčního listu jsou počátkem 

Ottovy souřadnicové soustav, viz obrázek č. 11. Ottova souřadnicová soustava. [2,10]   
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    Obr. č.  11   Ottova souřadnicová soustava  

  

 K měření v triangulační Ottově síti byl použit teodolit vyrobený firmou 

BREITHAUPT v Kasselu, který byl prvním přístrojem použitým k hornickým účelům.  

Na dolech byly použity v 70. letech 19. století, poprvé u dolů Wilczkovských v roce 1872. 

Výpočty byly provedeny v sáhové míře (°) a až po roce 1876 byl celý Ottův elaborát 

přepočítán míru metrickou. Uvedeným elaborátem je myšlena kniha, psaná německým 

jazykem,  obsahující výpočty a souřadnice všech jam v Ottově souřadnicové síti datována 

k letům 1870-1880. Opis elaborátu se snímkem přehledné mapy obdržela všechna 

zúčastněná těžířstva. 

 V pozdějších letech byl k Ottovu systému připojen důl „Ignát“ (dnešní Šverma)  

v obci Mariánské Hory, která náležela Moravsko ostravskému těžířstvu Marie-Anne. 

Východní část OKR od Petřvaldu nebyla na Ottův systém připojena a nebyla žádným 

jiným způsobem jednotně zaměřena. Téměř každá společnost v této oblasti prováděla 

vlastní trigonometrické měření a měla místní souřadnicový systém, ve kterém byly 

 
 
 

33



souřadnicové osy rovnoběžné s katastrální soustavou a počátečním bodem byl střed  

nebo lano těžní jámy. 

 Postupem času velká část původních bodů Ottovy triangulace zanikla z důvodu 

zastavění, zrušení nebo rekonstrukcí zaměřených jam. Jiná část zase přestala být spolehlivá 

z důvodu poddolování oblasti, ve které se bod nacházel a tak bylo nutno do Ottovy sítě 

implantovat nové body. Určité zlepšení pro důlně měřickou činnost bylo státní mapování 

prováděné v letech 1889-1914 v západní části revíru zaměřením obcí Slezská Ostrava, 

Moravská Ostrava, Vítkovice a Přívoz. Novým mapováním byl získán velký počet nových 

trigonometrických bodů, které byly převedeny do Ottovy souřadnicové soustavy. [2] 

 

2.2.1.2 Vztah mezi S-SK a Ottovou souřadnicovou soustavou 
  

 Připojení Ottovy triangulační sítě k trigonometrické síti stabilního katastru bylo 

provedeno zaměřením kostelních věží ve Vratimově, Hošťálkovicích a ve Vrbici z bodu 

zvoleného na starém odvalu v Muglinově, který patřil do Ottovy souřadnicové soustavy  

viz obrázek č. 12. 

 
                                             Obr. č.  12  Připojení Ottovy souřadnicové soustavy  
                                                                do souřadnicového systému Sv. Štěpán. 
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 Jednalo se o body II. řádu katastrální triangulace na území Ostravy, které měřili dva 

geometři Ploebst a Schmitt v letech 1822-1824 viz obr.3. V současné době lze souřadnice 

těchto bodů v sáhové míře nalézt v ÚAZK (Ústřední archív zeměměřictví a katastru)  

se sídlem v Praze a to jmenovitě ve svazku S4 s názvem „Sestavení triangulačních 

výsledků a topografické popisy trigonometrických bodů“, který je datován k letům  

1821-1829. 

                         
  
                          Obr. č.  13  Rozdělení území Ostravy při triangulačních pracích v S-SK  
                                              na dvě části. 

 

 Svazek S4 obsahuje 3 knihy pro I.,II. a III. řád se silnými lepenkovými deskami. 

Každá kniha obsahuje titulní list, protokoly triangulačních výsledků, protokoly 

topografických popisů, abecední seznam jmen trigonometrických bodů. Výsledky jsou 

uvedeny na dvojstraně. Na levé straně jsou čísla a tvar trojúhelníku, názvy jeho bodů, 

hodnoty redukovaných úhlů, opravy z vyrovnání, hodnoty vyrovnaných úhlů. Na pravé 

straně jsou uvedeny délky stran ve vídeňských sázích s jejich logaritmy, jižníky, předběžné 

souřadnice ve vídeňských sázích. Na jedné dvoustraně jsou řešeny 4 trojúhelníky, dole 

vpravo v podélném odstavci jsou definitivní souřadnice některých bodů z řešených 

trojúhelníků. Ty jsou určeny z průměru dvou nebo více předběžných určení (ÚAZK 1829). 

Souřadnice připojovacích bodů s jejich současným označením v ČSTS jsou uvedeny 

v tabulce č.1. 
      Tab. č.  1  Souřadnice připojovacích bodů Ottova souřadnicového systému  
                       do souřadnicového  systému Sv. Štěpán. 
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ČSTS 
 

Souřadnice Y,X systému SK 
 

S-JTSK 
 

 
TL-Č.B. 

 
Osten [sáhy] 

 
Norden 
[sáhy] 

 
Y [m] 

 
X [m] 

 
Y [m] 

 
X [m] 

 
WIRBITZ 

 
  2710-31 

 
73681,889 

 
99152,832 

 
-139736,512

 
-188041,744 

 
467656,31 

 
1096501,44 

 
HOSTIALKOWITZ 

 
2715-65 

 
69806,288 

 
96988,657 

 
-132386,497

 
-183937,421 

 
475421,29 

 
1099772,74 

 
RATIMOW 

 
3606-14 

 
73377,665 

 
92826,705 

 
-139159,556

 
-176044,346 

 
469563,20 

 
1108366,36 

 

 Souřadnice bodu v Muglinově byly vypočteny metodou protínání zpět, od nich  

pak odvozeny azimuty jednotlivých stran v trojúhelnících a vypočteny souřadnice 

jednotlivých bodů [2,10]. 

 Poledník Ottovy souřadnicové soustavy byl rovnoběžný s poledníkem souřadnicové 

soustavy stabilního katastru procházejícím věží chrámu Sv.Štěpána ve Vídni.  

Tato katastrální soustava byla platná pro země Rakousko-Uherské říše Dolní Rakousy, 

Moravu, Slezsko a Dalmácii.  

 Vztah mezi Ottovou souřadnicovou soustavou a S-SK je dán lineární transformací: 

  ,                                                                 (1) ψψ sincos ´´
0 XYyy ++=

           ,                                                                   (2) ψψ sincos ´´
0 YXxx −+=

 

kde y 0 = -138443,332 m, x 0 = -183579,651 m jsou souřadnice počátku Ottovy soustavy  

v S-SK, Y´, X´ jsou souřadnice v S-SK a ψ = 180° je úhel natočení poledníku Ottovy 

souřadnicové soustavy oproti poledníku S-SK. 

 Ukázky důlních map této doby  jsou uloženy v přílohách této práce.  Jako příloha  

č. 3 je mapa ostravské části OKR z r. 1865, jejímž autorem je V. Jičínský. Přílohou č. 4 je 

mapa OKR převzatá z Monographie des Ostrau-Karwiner Steinkohlen-Reviers z r.1885, 

autorem které je F. Jelínek. Obě tyto mapy ukazují um a pečlivost autorů, ale také vykazují 

všechny prvky dnešní formy mapy povrchu. [2] 
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2.2.2  Důlní mapy  a předpisy období první republiky   
 

 Zákonem č. 2/1918 byly recipován obecný horní zákon a byla zřízena báňská 

hejtmanství. V Brně pro Moravu, Horní a Dolní Slezsko a Hlučínsko. 

 Po vydání nového katastrálního zákona v r. 1927 přistoupilo Báňské hejtmanství 

(BH) v Brně z důvodu roztříštěnosti dosavadního způsobu vedení důlních map  

u jednotlivých těžebních společností v OKR a dalších revírech k opatřením na zavedení 

jejich jednotnosti a normalizaci. Obdobně jako BH v Praze vydalo BH v Brně nařízení  

č.j. 1745/1932 ze dne 15.6. 1932 o důlních mapách, vč. značek důlních map.  

 V této normě se mimo jiné uvádí, že důlní mapy se zpravidla sestávají z mapy 

povrchové situace  a z map situace důlních děl. Mapy musí být vyhotoveny v měřítku  

1 : 1000, výjimku v měřítku povoluje ve vážných důvodech báňské hejtmanství. Pravoúhlá 

soustava souřadnic musí být souhlasná se soustavou československé základní 

trigonometrické sítě. Pro mapu povrchové situace lze použít buď snímků katastrálních 

map, které jsou vyhotoveny v měřítku 1 : 1000, nebo zvětšenin katastrálních map  

na měřítko 1 : 1000, na trvanlivém průsvitném plátně. 

 Na mapě povrchové situace musí být znázorněny : hranice katastrálních obcí, body 

na povrchu, sloužící k připojení polohopisného i výškového měření, body označující rohy 

propůjčených dolových měr a přebytků a jejich hraničních čar, hlavní body demarkačních 

čar, ústí hlavních jam a štol, hranice stanovených ochranných pilířů a ploch. Dále musí být 

v mapě vyznačeny : železniční tratě, visuté i podzemní  lanové dráhy, silnice, elektrické 

vedení vysokého napětí, významná vodní díla, rybníky, vodovodní a jiná důležitá potrubí, 

vodojemy, odvaly, propadliny způsobené dolováním a rekultivované plochy.  

 Proti povinnostem, uložených nařízením, se zvedla velká vlna odporu. Ředitelská 

konference dolů OKD podala 17. 8. 1934 proti nařízení rekurs s odůvodněním přílišné 

nákladnosti akce. Nařízení BH nebylo uvedeno v OKR v život. Ani jeho novelizace, 

vydaná nařízením BH v Brně č. 322/1949 Ú.l. a nařízení BH v Praze a v Brně  

č. 1049/1949 Ú.l. o značkách důlních map nebylo v OKR respektováno. 
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2.2.3 Důlní mapy  a předpisy po roce 1945   
  

 Pokud se týče vedení důlních map, uvádí se, že po roce 1945 byl ještě po určitou 

dobu platný  Císařský patent č. 146/1854 ř. z. (Obecný horní zákon) ve znění předpisů jej 

měnících a doplňujících ke dni 1.1.1930, jež ukládal majitelům dolů pečovat o řádné 

zaměření důlního díla delšího než 50 vídeňských sáhů , jakož i založení řádných důlních 

map. Podle tehdy ještě platného vše uvedeného horního zákona nebyly pro vedení důlních 

map předepsány náplň a způsob a byly ponechány na vůli jednotlivých těžebních podniků. 

 Pokud se týče souřadnicových systémů požívaných v tomto období v OKR, je třeba 

uvést, že se nadále u skupiny dolů v západní časti revíru se užíval Ottův systém.  

Ve východní části 15 dolů využívalo šest místních sítí, které měly počátky ve středech 

důlních jam. 

        Provedením státní triangulace na území OKR v letech 1949/50 byl dán pevný základ 

pro sjednocení všech místních důlních sítí a bylo možné začít budovat kvalitní důlní 

bodové pole bez zatížení starými nepřesnostmi. Připojovací a usměrňovací měření živých 

pater na dolech bylo od té doby prováděno zásadně dvěma svislými jámami mechanickým 

promítáním olovnic při zastavených ventilátorech, jen zcela výjimečně některá nejhlubší 

patra byla orientována jednou svislou jamou a dvěma olovnicemi a tyto výjimečné případy 

byly po dosažení důlního propojení mezi dvěma jámami byly znovu připojeny  

a usměrněny. Měřické práce na vybudování a zkvalitnění důlně měřických sítí byly 

prováděny od r. 1950 až do r. 1959. Vypočteny byly nové transformační klíče pro sedm 

tehdy používaných souřadnicových systémů v OKR.  Na základě těchto klíčů byla pak 

provedena transformace důlní polohového bodového  polygonální sítě do S - JTSK.[3] 

 Význam důlního měřictví a vedení mapové dokumentace v hornické činnosti bylo 

zdůrazněno v roce 1957 v novém horním zákoně č. 41/1957 Sb., o využití a ochraně 

nerostného bohatství. Tento zákon upravil dvě kapitoly týkající se postavení a věcné 

náplně důlního měřictví a důlní geologie. V §  43 je stanovena povinnost vést důlní mapy 

podzemních i povrchových důlních děl a vést a doplňovat důlně měřickou dokumentaci. 

Pro rozvoj důlního měřictví mělo i význam zmocňující ustanovení § 57 odst.1, které 

ukládalo ČBÚ (dříve ÚBÚ) vydat v dohodě s příslušnými orgány podrobnější předpisy  

o vedení a doplňování důlních map a geologické dokumentace.  

 
 
 

38



 Tvorba důlně měřického předpisu byla prováděna v součinnosti s katedrou důlního 

měřictví VŠB v Ostravě. 

 Postupně byly vydány: 

 Důlně měřický předpis ÚBÚ č.j. 5700/1962 o důlně měřické dokumentaci  

na hlubinných dolech. 

 Důlně měřický předpis ÚBÚ č.j. 1700/1966 o důlně měřické dokumentaci  

na povrchových uhelných dolech.  

 Důlně měřický předpis ÚBÚ č.j. 4700/1967 – seznam smluvených značek důlních 

map,.  

 Důlně měřický předpis ČBÚ č.j. 700/1972 pro povrchové dobývání rud a nerud. 

 Důlně měřický předpis ČBÚ č.j. 3700/1974 pro geologický průzkum a těžbu ropy.  

 

 Důlně měřický předpis ÚBÚ č.j. 5700/1962 o důlně měřické dokumentaci  

na hlubinných dolech, se skládá z osmi oddílů obsahujících 144 §. Třetí oddíl stanovuje 

v rámci souboru dokumentace podmínky pro vyhotovení  základní důlní mapy, profilů  

a řezů, vedení účelových důlních a povrchových map a vedení důlních a povrchových 

přehledných map. V tomto oddíle v § 19 odst. 3 je definována mapa povrchové situace 

jako součást základní důlní mapy. Musí být vyhotovena na průsvitce, aby mohla být 

přikládána k mapám jednotlivých slojí, lávek nebo žil.  Musí obsahovat údaje  

nebo objekty, které je podnik (závod) povinen zakreslovat dle horních předpisů  

nebo jiných norem, zejména:  

 hranice dobývacího prostoru s vyznačením vrcholových bodů, číslo rozhodnutí  

o schválení dobývacího prostoru, 

 hranice státní, hranice správních území, 

 hranice úředně stanovených nebo schválených ochranných pilířů a pásem 

s uvedením čísla příslušného rozhodnutí, 

 případná jiná omezení dolování.  
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 Povrchová mapa dle § 20 musí splňovat podmínky pro veřejné mapy velkých 

měřítek (technicko-hospodářské mapy) a musí obsahovat další náležitosti: 

 rohy listů map velkých měřítek, 

 vrstevnice povrchu v intervalech nejméně 1 m s udáním roku zaměření terénu, 

 železniční tratě s uvedením hektometrů podle systému správy dráhy, 

 silnice (rozlišené podle důležitosti) s kilometrovými značkami, 

 železniční, silniční a jiné mosty, 

 vysuté lanové dráhy se zakreslením situace nosných stožárů a konstrukcí, 

 elektrické vedení VVN a VN se zakreslením polohy nosných sloupů a stožárů, 

 povrchové i zemní potrubí stlačeného vzduchu, elektrické zemní kabely VVN  

a VN a telekomunikační kabely, dálkové vodovody, plynovody, hlavní kanalizační 

potrubí, vodojemy, plynojemy apod., 

 řeky, potoky a vodoteče s označením směru toku, jezy, zdymadla a jiná 

vodohospodářská zařízení, 

 stav budov veřejných, průmyslových i soukromých , které by mohly být ohroženy 

vlivem důlních prací. [7] 
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3  Využití informačního obsahu katastrální mapy  
    v hornictví v současnosti 
 
 Ve výše uvedených kapitolách bylo popsáno využití katastrální mapy, zejména 

jejího informačního obsahu v minulosti. Tato kapitola se zabývá  využitím katastrální 

mapy, zejména jejího informačního obsahu v hornictví, a to při činnosti důlního měřiče 

v průběhu hornické činnosti či činností prováděných hornickým způsobem. Jde zejména  

o problematiku při zpracování : 

 mapa povrchu,  

 stanovení průzkumného území, 

 stanovení chráněného ložiskového území ( CHLÚ ), 

 stanovení dobývacího prostoru ( DP ), 

 stanovení hranice dotčeného území při poddolování, 

 likvidace hlavních důlních děl, 

 konstrukce, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků  

a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů. 

 

3.1  Mapa povrchu jako součást důlně měřické dokumentace   
       při hornické činnosti a některých činnostech prováděných  
       hornickým způsobem  
 

 Dle Vyhlášky Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb. o důlně měřické 

dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým 

způsobem, ve znění pozdějších předpisů [14]  je mapa povrchu nedílnou součástí grafické 

části dokumentace, která obsahuje :   

       a) náčrty, 

                  b) základní důlní mapu, 
  
                  c) profily a řezy, 
  
                  d) mapu povrchu, 
  

   e) účelové důlní mapy. 
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 Dle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., odst. 1 § 19 se mapa 

povrchu vede  podle zvláštních předpisů (§ 4 zákona č.200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve 

znění pozdějších předpisů [21]) na podkladu  pozemkové mapy evidence nemovitostí. 

Tvoří-li číselný výsledek pozemkové mapy evidence nemovitostí registr souřadnic 

podrobných bodů, musí být souřadnice podrobných bodů pozemkové mapy a obvody mapy 

povrchu identické. 

 

          Dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví § 4  Zeměměřickými činnostmi ve 

veřejném zájmu jsou: 

a) budování, obnova a údržba bodových polí, 

b) vyhotovení nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí, 

c) vyhotovení geometrického plánu a dokumentace o vytyčení hranice pozemku, 

d) plnění úkolů pro potřeby obrany státu včetně k tomu nezbytné mezinárodní  

    spolupráce a vědecko-technického rozvoje, 

e) tvorba a vedení databáze, 

f) tvorba, obnova a vydávání základních a tematických státních mapových děl, 

g) vyhotovení zeměměřických podkladů a dokumentace pro výkon státní  

     správy, 

h) vyměřování státních hranic 

i) standardizace jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky  

    a jmen sídelních a nesídelních geografických objektů z území mimo Českou  

    republiku, 

j) vedení informačních systémů v zeměměřictví, 

k) dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností, 

l)  založení a vedení technických map obcí. 

 

 Dále dle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb.,: 

 Odst. 2 § 19  

Mapa povrchu se vede v měřítku základní důlní mapy. Nesmí se používat mapy odvozené 

pro jejich výraznou nepřesnost pro daný účel. V odst. 3 § 39 -  Přechodná ustanovení je 

uvedeno, že do doby zpracování map evidence nemovitostí číselnou metodou je možno 
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používat pro mapy povrchu jiného měřítka, než ve kterém je vyhotovena základní důlní 

mapa.[14] 

 Odst. 3 § 19  

Nedojde-li ke zhoršení čitelnosti a přehlednosti, může být mapa povrchu použita jako 

podkladová mapa pro základní mapu provedených prací při některých činnostech 

prováděných hornickým způsobem.[14] 

 Odst. 4 § 19  

Je-li mapa povrchu vedena digitální formou, je možno využít jak vektorového, tak 

rastrového zobrazení. Grafický tiskový výstup je obrazem povrchové mapy, který je 

vytvořen soutiskem vrstev grafického systému na jednom listě.[14] 

 Obsah mapy povrchu: [14] 

V mapě povrchu se zobrazují údaje, uvedené v § 17 odst.1 písm. f), j), k), l), p),  kterými 

jsou  tyto  mimorámové údaje:  

f) o doplňování základní důlní mapy,  

j) název organizace, 

k) název ložiska, 

l) název dobývacího prostoru, 

p) evidenční číslo základní důlní mapy. 

 Dále se značkami dle přílohy č.3 zakreslují do mapy povrchu údaje dle § 17 odst. 2 

písm. b), c) a g) (z toho pouze horní hrana prvního skrývkového řezu, vstupy do jeskyní, 

případně jiných podzemních prostor), kterými jsou: 

b) státní hranice a hranice katastrálních území,  

c) hranice chráněných ložiskových území, chráněných území a ochranných pásem   

    podle zvláštních předpisů, dobývacích prostorů, ochranných pilířů, orientačních  

    bezpečnostních celíků, ochranných celíků, ochranných pásem vrtů, případně jiná  

    omezení činností podle § 1 včetně uvedení čísla rozhodnutí, jímž byla hranice  

    stanovena, 

g) důlní a podzemní díla, související s činností podle § 1 s technologickými údaji. 

 Další údaje mapy povrchu jsou uvedeny v § 17 odst. 2 písm. j) až p),  kterými jsou : 

 j) údaje o objektech a místech zvláštní důležitosti, 

k) úplná důlní situace v pásmu nejméně 100 m za hranicí dobývacího prostoru, 
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l) linie profilů a řezů, 

m) vrty a sondy, 

n) správní, sociální a technologické objekty a zařízení, 

o) krasové a jiné dutiny přírodního charakteru, 

p) odkaliště, odvaly, výsypky, skládky, úložiště odpadů a rekultivované plochy  

     a další důležité skutečnosti, které vzniknou při činnostech podle § 1. 

 Posledním údajem, který je obsahem mapy povrchu  jsou vrstevnice terénu 

v intervalu, který určí hlavní důlní měřič. 

 Jak je patrno z výčtů údajů pro obsah hornické části mapy povrchu jsou vybrány ty 

údaje z obsahu základní důlní mapy, které jsou potřebné zejména pro sledování postupu 

hornických prací či prací prováděných hornickým způsobem hlavně s ohledem na střety 

zájmů. 

 Jak vyplyne z následujících kapitol této práce je mapa povrchu úhelným kamenem 

pro využití údajů a dat v ní obsažených při hornické činnosti a některých činnostech 

prováděných hornickým způsobem. 

        Vzhledem k tomu, že vyhláška Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., nabyla 

účinnosti v roce 1992 (změny v roce 1997  a 2005)  a přesto nereaguje na  změny, které se 

udály v oblasti legislativy zeměměřictví a katastru nemovitostí, doporučuji v její 

novelizaci tyto změny:   

 V odst. 2 § 19 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., se mapa povrchu 

vede  podle zvláštních předpisů (§ 4 zákona č.200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění 

pozdějších předpisů ) na podkladu  mapy katastru nemovitostí,  u analogových map též 

map předchozích pozemkových evidencí.  

 

                                          Použití map katastru nemovitostí 

a) digitální mapy ve formě DKM je možné použít jen v těch katastrálních 

územích, která nejsou dotčena vlivy poddolování,  

b) digitální mapy ve formě DKM v katastrálních územích dotčených vlivy 

poddolování a digitální mapy ve formě KMD a KM-D je třeba transformovat 
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a přizpůsobit pomocí identických bodů jejichž souřadnice polohy byly určeny 

přímým měřením, či převzaty z registru souřadnic KN, 

c) analogové mapy katastru nemovitostí a mapy předchozích pozemkových 

evidencí je možno digitalizovat z rastrových dat získaných na katastrálním 

úřadě a dále je třeba s těmito mapami pracovat jako s mapami podle písm. b)  

  

                                                      Odůvodnění :  

 Dle nařízení vlády č. 430/2006 Sb. o stanovení geodetických referenčních systémů 

a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání není 

pozemková mapa evidence nemovitostí státním mapovým dílem závazným na území 

státu.[8] 

 Použití všech forem katastrálních  map, včetně práce s nimi, které uvádím  

v doporučení návrhu změn je dnes možné dle vyhlášky č. 26/2007 Sb.,. Tato vyhláška 

mimo jiné legislativně upravuje vyhotovení geometrického plánu a dokumentace  

o vytyčení hranice pozemku, což jsou dle  zákona č. 200/1994 Sb., § 4  zeměměřické 

činnosti ve veřejném zájmu, stejně jako vyhotovení zeměměřických podkladů  

a dokumentace pro výkon státní správy (mapa povrchu). Navrhovaná změna použití 

katastrálních map podle písm. c) nevylučuje používání KM dle dosud platné vyhlášky. 

 V přílohách této práce pod číslem 5 je uložena část mapy povrchu. 

 

3.2  Mapa povrchu jako součást návrhu na stanovení chráněného  
       ložiskového území (CHLÚ) 
 

 Legislativně je CHLÚ ošetřeno v těchto právních normách: 

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky č. 364/1992 Sb., o chráněných 

ložiskových územích [16], zákon č. 44/1988 sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 

(horní zákon), ve  znění pozdějších změn [18].   

 CHLÚ je území, na kterém stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním 

výhradního ložiska, by mohly znemožnit nebo ztížit dobývání výhradního ložiska. 
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Stanovením CHLÚ se provádí ochrana výhradního ložiska proti znemožnění  

nebo ztížení jeho dobývání.  

         CHLÚ stanoví ministerstvo životního prostředí České republiky po projednání  

s orgánem kraje v přenesené působnosti rozhodnutím vydaným v součinnosti  

s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, obvodním báňským úřadem  

a po dohodě s orgánem územního plánování a stavebním úřadem. 

          Řízení o stanovení chráněného ložiskového území se zahájí na návrh právnické nebo 

fyzické osoby, která požádala o vydání osvědčení o výhradním ložisku, nebo z podnětu 

orgánu státní správy. Návrh se doloží osvědčením o výhradním ložisku a návrhem hranic 

chráněného ložiskového území. 

           Účastníkem řízení o stanovení chráněného ložiskového území je navrhovatel. 

Zahájení řízení oznámí ministerstvo životního prostředí České republiky dotčeným 

orgánům státní správy, orgánu územního plánování a stavebnímu úřadu.  

         Hranice chráněného ložiskového území se vyznačí v územně plánovací dokumentaci. 

V zájmu ochrany nerostného bohatství se nesmí v chráněném ložiskovém území zřizovat 

stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, pokud k tomu nebyl 

dán souhlas podle tohoto zákona. 

        Povolení staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí  

s dobýváním, může vydat příslušný orgán podle zvláštních předpisů  jen se souhlasem 

orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaným po projednání s obvodním báňským 

úřadem. 

         Návrh na stanovení chráněného ložiskového území předkládá právnická nebo fyzická 

osoba, která požádala o vydání osvědčení o výhradním ložisku 

         K návrhu se přiloží mapa povrchové situace v dostatečně velkém měřítku, které 

nesmí být menší než 1 : 25000. Do mapy se zakreslí hranice chráněného ložiskového 

území a pokud je to možné i svislý průmět obrysů ložiska do tohoto území, dále hranice 

jiného dříve stanoveného chráněného ložiskového území nebo dobývacího prostoru, 

označení a souřadnice vrcholů jejich geometrických obrazců a hranice jiných chráněných 

území, popřípadě ochranných pásem. Opět se v průběhu hornické činnosti střetáváme 

s využitím informačního obsahu KM v hornictví v tomto případě přes mapu povrchu. 
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          Plošný obsah chráněného ložiskového území, souřadnice vrcholů jeho 

geometrického obrazce  mapa povrchové situace musí být ověřeny hlavním důlním 

měřičem nebo pracovníkem oprávněným ověřovat geometrické plány a jiné výsledky 

geodetických prací. 

           Jak je patrno z výše uvedeného, rozhodnutí o stanovení CHLÚ s sebou nese řadu 

negativních jevů, vůči vlastníkům dotčených pozemků z nichž uvádím : 

 omezení dalšího rozvoje území, 

 omezení práv vlastníků dotčených pozemků, 

 limit pro stanovení ceny pozemku. 

 Omezení práv vlastníků pozemků zahrnutých rozhodnutím do CHLÚ by podle 

mého názoru měl být uveden ve výpisu z katastru nemovitostí . Buď v poznámce, kde se 

uvádějí omezení, která vyplývají z rozhodnutí orgánů státní správy, či v části B listu 

vlastnictví ve způsobu ochrany pozemků.  

        Do katastrálního operátu by se tato skutečnost zapisovala ve smyslu zákona č. 

265/1992 Sb., formou záznamu. [19] 

        Podle současné legislativní úpravy KN není toto významné omezení ve využívaní  

pozemků předmětem evidence KN. Pouze dle vyhlášky č. 26/2007 Sb., lze pomocí 

záznamu podrobného měření změn tuto skutečnost zobrazit v KM.[17] 

 Kromě výše uvedených skutečností přistupuje ještě jeden problém.  Polygon CHLÚ 

nekopíruje zpravidla vlastnické hranice dotčených pozemků, ale při jeho stanovení dochází 

u některých dotčených pozemků dělení na díly. Pokud průběh CHLÚ není totožný 

s průběhem hranic dotčených pozemků musí být každý takový pozemek rozdělen, aby bylo 

možno zapsat omezení práva jednoznačně k celému pozemku. V tomto případě musí být 

vyhotoven geometrický plán. 

 Vzhledem k tomu, že vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky  

č. 364/1992 Sb.,[16] nabyla účinnosti v roce 1992, nereaguje na  změny, které se udály 

v oblasti legislativy zeměměřictví a katastru nemovitostí, doporučuji v její novelizaci tyto 

změny:   

 V odst. 4 § 1 text pracovníkem oprávněným ověřovat geometrické plány a jiné 

výsledky geodetických prací nahradit úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem 
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s oprávněním pro ověřování výsledků podle § 13 odst.1 písm. a) zákona  

č. 200/1994 Sb. 

 Dále do 12 měsíců po nabytí účinnosti novely předpisu povinnost organizace 

vyhotovit ZPMZ pro vymezení chráněného území , kterým jako jediným instrumentem 

dle vyhlášky č. 26/2007 Sb., [17] lze zobrazit hranice CHLÚ do KM. 

 Předkladatel novely by měl projednat s Českým úřadem zeměměřickým  

a katastrálním (ČÚZK) možnost zápisu omezení práv vlastníků pozemků nacházejících se 

v CHLÚ. 

 

3.3  Mapa povrchu jako součást návrhu na stanovení dobývacího  
       prostoru (DP) 

 

      Legislativně je DP ošetřen v těchto právních normách: 

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech,  

ve znění   pozdějších předpisů. [13]  Zákon č. 44/1988 sb., o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších změn. [18] 

 Dle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 172/1992 Sb., se dobývací prostor se 

označí názvem katastrálního území, v němž leží dobývací prostor nebo jeho největší část. 

 Návrh  na  stanovení  dobývacího  prostoru předkládá organizace obvodnímu  

báňskému úřadu. 

 Návrh obsahuje : 

Název dobývacího prostoru, jeho plošný obsah, označení a souřadnice vrcholů  

geometrického  obrazce,  popřípadě  jeho  výškové ohraničení a zdůvodnění  hranic  

dobývacího  prostoru;  souřadnice vrcholů se zjistí odsunutím z mapy nebo měřickými 

metodami. 

 K návrhu se přiloží : 

Kopie  mapy  povrchu  v  měřítku  do 1 : 25 000 včetně se zakreslením hranic  dobývacího 

prostoru a vrcholů jeho geometrického obrazce, jakož i  sousedních  dobývacích prostorů  

a stanovených chráněných ložiskových území,  chráněných území a ochranných pásem.  

Je-li dobývací prostor pod povrchem  ohraničen  přirozenými  hranicemi  nebo hloubkově, 
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vyznačí se tvar  dobývacího  prostoru  v  řezech.  V  případě dobývání s vlivem na povrch  

se  na  kopii  mapy  povrchu  vyznačí nemovitosti dotčené vlivy dobývání.  

 Dále pak seznam  souřadnic vrcholů s hodnotami uvedenými s přesností na celé 

metry,  výpočet plošného obsahu dobývacího prostoru s přesností na m2 a seznam  

katastrálních  území  nebo jejich částí, na kterých se dobývací prostor  nachází,   

s  uvedením  jejich  poměrného  zastoupení  v  ploše   dobývacího    prostoru. Plochy   

katastrálních   území   se   určují  planimetricky,  a  to aritmetickým průměrem 

vypočítaným ze tří měření s přesností  na  dvě  desetinná  místa  s vyrovnáním na plochu 

dobývacího prostoru   v   km2  nebo  jinými  metodami  dosahujícími  alespoň  téže 

přesnosti. 

 Dle zákona č. 44/1988 sb.,[18] se dobývací prostor se stanoví na základě výsledků 

průzkumu ložiska podle rozsahu, uložení, tvaru a mocnosti výhradního ložiska se zřetelem 

na jeho zásoby a úložní poměry tak, aby ložisko mohlo být hospodárně vydobyto.  

Při stanovení dobývacího prostoru se vychází ze stanoveného chráněného ložiskového 

území a musí se přihlédnout i k dobývání sousedních ložisek a k vlivu dobývání. 

 Dobývací prostor může zahrnovat jedno nebo více výhradních ložisek nebo, je-li to 

vzhledem k rozsahu ložiska účelné, jen část výhradního ložiska. 

 Dobývací prostor se stanoví pro dobývání výhradního ložiska určitého nerostu nebo 

skupiny nerostů. Současně se stanoví, které nerosty výhradního ložiska budou dočasně 

ukládány. Je-li oddělené dobývání jiného nerostu nebo skupiny nerostů jinou organizací 

racionálnější, stanoví se pro jejich dobývání zvláštní dobývací prostor. 

 Hranice dobývacího prostoru na povrchu se stanoví uzavřeným geometrickým 

obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy se určují souřadnicemi, udanými v platném 

souřadnicovém systému. Jeho prostorové hranice pod povrchem se zpravidla stanoví 

svislými rovinami, které procházejí povrchovými hranicemi. Výjimečně se tyto prostorové 

hranice mohou stanovit podle přirozených hranic. Dobývací prostor může být vymezen  

i hloubkově. 

 Obvodní báňský úřad může nařídit, aby hranice dobývacího prostoru byly 

vyznačeny pomezními značkami na povrchu, popřípadě i v důlních dílech, zejména je-li to 

třeba v zákonem chráněném obecném zájmu nebo z hlediska chráněných zájmů vlastníků 
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(správců, uživatelů) nemovitostí, které leží v hranicích dobývacího prostoru,  

anebo z hlediska zájmů organizací, jejichž dobývací prostory sousedí. 

 Hranice stanoveného dobývacího prostoru vyznačí orgán územního plánování  

v územně plánovací dokumentaci.  

 Vzhledem k tomu, že vyhláška Českého báňského úřadu č. 172/1992 Sb.,  

o dobývacích prostorech ve znění   pozdějších předpisů [13] nabyla účinnosti v roce 1992  

a přesto nereaguje na  změny, které se udály v oblasti legislativy zeměměřictví a katastru 

nemovitostí, doporučuji v její novelizaci tyto změny:    

 Do 12 měsíců po nabytí účinnosti novely předpisu povinnost organizace 

vyhotovit ZPMZ pro vymezení rozsahu chráněného území, kterým jako jediným 

instrumentem dle vyhlášky č. 26/2007 Sb., [17] lze zobrazit hranice DP do KM. 

 Předkladatel novely by měl projednat s Českým úřadem zeměměřickým  

a katastrálním (ČÚZK) možnost zápisu omezení práv vlastníků pozemků nacházejících se 

v DP. 

 

3.4  Mapa povrchu jako součást návrhu na stanovení ochranných  
       pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů 

 

 Legislativně je tato problematika ošetřena ve vyhlášce  Českého báňského úřadu  

č. 415/1991 Sb., o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, 

celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů [12] 

 Ochranným pilířem rozumíme vymezení prostoru v horském masivu  

od chráněného objektu až k ložisku, ve které se neprovádí dobývací práce. Celík je 

nevydobytá část ložiska, sloužící k zajištění bezprostřední  bezpečnosti v hornické provozu 

přímo v dole, a to mezi dvěmi hornickými činnostmi, nebo geologickými útvary, z nichž 

jede subjekt může vytvořit nebezpečí pro druhý. 

 Návrh ochranných pilířů, celíků a pásem důlních a povrchových objektů 

vypracovává organizace  při projektování, výstavbě a rekonstrukci dolů a lomů,  

při zpracování návrhu na plán otvírky, přípravy a dobývání, popřípadě při jiném provádění 

hornické činnosti. 
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Podmínky pro konstrukci ochranného pilíře při hlubinném dobývání vymezují 

rozsah chráněné plochy na povrchu a na tuto plochu navazující tvar tělesa ochranného 

pilíře v ložisku a jeho průvodních horninách. Chráněná plocha musí být určena body, 

jejichž souřadnice se udávají v platném souřadnicovém systému (vrcholy mnohoúhelníka, 

střed kružnice apod.), které je možno zaokrouhlit na celé metry. 

 

Soubor dokumentace projektu ochranného pilíře jam a povrchových objektů musí 

mimo jiné obsahovat: 

 mapu povrchu s vyznačením chráněné plochy, povrchových objektů, linií řezů  

a hranicemi ochranného pilíře v jednotlivých slojích, žilách, plástech, 

 mapu povrchu s vyznačením chráněné plochy včetně vyznačení hranice ochranného 

pilíře na jednotlivých patrech. 

 

  Soubor dokumentace projektu ochranného pilíře při povrchovém dobývání musí 

mimo jiné obsahovat:  

 mapu povrchu s vyznačením chráněné plochy, povrchových objektů a zařízení, 

linií, řezů, souřadnicové sítě, hranicí ochranného pilíře na skrývce a v ložisku. [12] 

 

3.5  Mapa povrchu jako součást dokumentace o likvidaci hlavních  
         důlních děl 
 

 Legislativně je tato problematika ošetřena ve vyhlášce Českého báňského úřadu  

č. 52/1997Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl [15]  

 Tato vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, která vyúsťují na povrch ( hlavní 

důlní díla) a důlních děl do nich ústících při hornické činnosti a při dobývání 

nevyhrazených nerostů v podzemí. Při likvidaci těchto děl se vyhotovuje závěrečná zpráva, 

jejíž nedílnou součástí mimo jiné musí být :  
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 pasportizace důlních děl ústících na povrch nebo přiblížených k povrchu  

v dosahu pásma přímého vlivu rozvolňovacích procesů, způsob jejich likvidace, 

bezpečnostní opatření, 

 mapa povrchové situace ve vhodném měřítku s vyznačením chráněného 

ložiskového území a dobývacího prostoru, zařízení a staveb na povrchu, 

bezpečnostních pásem (hlavních důlních děl, důlních děl ústících na povrch nebo 

přiblížených k povrchu, úroveň hladiny vod s vyznačením nebezpečných míst 

(zatopení, zvodnělá místa apod.) a základní důlní mapa důlních děl, bezprostředně 

navazujících na jámu se zakreslením způsobu jejich likvidace. [15]  

 Na tomto místě nelze nevzpomenout opět Ottovu souřadnicovou soustavu. Proces 

ukončení těžby, likvidace hlavních důlních děl a zrušení DP v Ostravské části OKR 

započaté v roce 1992 by nemohl být dle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 52/1997 Sb., 

ukončen, neboť v rušených dobývacích prostorech byly staré důlní jámy a štoly z období 

nejstarší hornické činnosti. Musela být provedena pasportizace těchto hlavních důlních děl, 

vytyčení v terénu a zajištění proti výstupu důlních plynů na povrch. Pomocí souřadnic 

z Ottova elaborátu byly souřadnice pro vytyčení ústí těchto důlních děl v terénu  určeny 

grafickou transformací přes identické body map PK a KN, nebo lineární transformací  

do S-SK a následně Helmertovou transformací do S – JTSK. 
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4  Vliv hlubinného dobývání na povrch 
      

 Hlubinné dobývání nerostů výrazně ovlivňuje krajinu. Ta je poškozována  

hornickou činností jako speciálním odvětvím průmyslu, založeném na získávání 

nerostných surovin hlubinnou těžbou. Negativní změny v krajině představují její celkové 

narušení a zhoršení všech podmínek její využitelnosti.  

4.1 Charakteristika poddolovaného území 
 

 Postupným zavalováním vyrubaných prostorů nadložními horninami dojde  

při vyrubání dostatečně velké plochy slojového ložiska až k pohybům na povrchu.  

Tyto pohyby se neprojevují pouze poklesem povrchu (poklesy), ale i horizontálními 

pohyby (posuny). Z těchto pohybů se dají odvodit další druhy deformací povrchu 

postupným derivováním základních funkcí pohybu, tj. funkcí poklesů a posunů. 

 Nejjednodušší případ nastane při vytěžení vodorovně uloženého ložiska, u kterého 

byla vyrubána plocha větší, než je tzv. plná účinná plocha.  

 Mnoha měřeními je potvrzeno, že vlivem dobývání se vytvoří na povrchu 

poklesová kotlina, jejíž plošný rozsah je větší než průmět vyrubané plochy sloje na povrch 

viz obrázek č. 14. 
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                             Obr. č.  14  Základní pojmy a deformace v poklesové kotlině 

 

 Přesah přes průmět vyrubané plochy, tedy rozsah vlivu dolování na povrch, závisí 

na hloubce uložení ložiska a mezním úhlu vlivu μ a je vyjádřen pomocí poloměru plně 

účinné plochy:    

                                                                                                     (3) 

 

 Uvnitř průmětu vyrubané plochy nenastane plný pokles Smax odpovídající mocnosti 

sloje a způsobu dobývání, nýbrž až ve vzdálenosti rúč. Velikost poklesu přibývá od okraje 

poklesové kotliny k jejímu středu až do vzdálenosti 2rúč. Toto pásmo nazýváme svahem 

poklesové kotliny, oblast uvnitř, v níž dochází k plnému poklesu Smax, se nazývá dno 

poklesové kotliny. 
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 U bodů podrubaných větší než plně účinnou plochou předpokládáme v konečné fázi 

poklesů prostý svislý pohyb. U bodů na svahu poklesové kotliny i pohyby vodorovné 

vzniklé tím, že bod nacházející se ve svahu poklesové kotliny se pohybuje směrem 

k vyrubané ploše - k jejímu těžišti. 

 Ve skutečnosti musí každý bod, i když v různé míře, projít všemi fázemi pohybu 

při dynamickém vytváření statické poklesové kotliny. Jednotlivé parametry dynamických 

mezitvarů poklesové kotliny se mění v závislosti na postupu dobývacích prací. Teprve  

po jejich skončení se s časovým zpožděním vytvoří statická poklesová kotlina se stabilními 

parametry. 

 Prostorový pohyb každého bodu poklesové kotliny se dá rozložit do dvou složek: 

svislé (pokles) s a vodorovné (posun) viz. obrázek č. 15. 

 

 

         Obr. č.  15  Pohyb bodu v poklesové kotlině 

 

 Zásadní význam pro katastrální mapování, ale i ostatní mapovací práce, má přesná 

znalost polohy pevně stabilizovaných bodů.  Jejich poloze, respektive jejich polohovým 

změnám, bude věnována i větší pozornost. Pro úplnost však již pouze stručně jsou uvedeny 

další údaje o vlastnostech poklesové kotliny.  

 Z hodnot poklesů jednotlivých bodů určíme křivku poklesů. Její první derivací 

stanovíme křivku naklonění, druhou derivací stanovíme křivku křivosti. 
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 Z hodnot vodorovných posunů svahu poklesové kotliny určíme křivku 

vodorovných posunů. Její první derivací stanovíme křivku napětí (přesněji křivku 

poměrných stlačení a prodloužení). 

 Tyto parametry poklesové kotliny je v terénu možno přímo posuzovat a měřit.  

Pro prognózování těchto negativních jevů je důležitější předvídat jejich velikost. 

Numericky vyjádřit (vypočítat) jejich hodnotu. Toto se děje předběžným výpočtem 

poklesu a deformací. 

 Je nutné zdůraznit, že vlivy na velikost deformace v poklesové kotlině jsou velice 

složitou závislostí. Tato závislost byla a dosud stále je předmětem studia báňských 

odborníků v tomto oboru. Přestože výsledky jejich práce se však od sebe liší, vytvářejí 

teoretickou základnu, která by mohla vést ke sjednocení spolehlivého způsobu použití 

těchto teorií při předběžných výpočtech. Je ovšem třeba konstatovat, že rozdíly mezi nimi 

navzájem a mezi skutečností, pokud vycházejí ze skutečně pozorovaných tvarů poklesové 

kotliny, nejsou až tak velké, aby se některé nemohly použít k zmíněným předběžným 

výpočtům, v hornické praxi pro pohyby bodů v nadloží dobývaného ložiska. Výsledky 

předběžného výpočtu poklesů a deformací použít pro kategorizaci stavenišť  

na poddolovaném území, kde objekty jsou zařazovány do skupin podle intenzity 

deformace, která na ně působí podle stanoveného intervalu, nikoliv podle její jednoznačné 

hodnoty. 

 Lepších výsledků předběžného výpočtu poklesů a deformací v poklesové kotlině 

lze dosáhnout nikoliv pouze z teoretických předpokladů, ale přímým měřením těchto 

deformací v dané lokalitě a z těchto naměřených, tedy skutečných, hodnot zpětným 

výpočtem určit potřebné výpočetní koeficienty pro předběžný výpočet. Tyto skutečné 

hodnoty deformací lze nejlépe zjistit na pozorovacích stanicích, kde body jsou pevně 

stabilizovány. Zpětným, lépe opačným, postupem výpočtu rozumíme takový postup,  

kdy naopak z naměřených hodnot pohybu bodu pozorovací přímky vypočítáváme příslušné 

koeficienty, které pro předběžný výpočet je potřeba znát. Omezíme-li se na reálný 

předpoklad, že bodů na pozorovací přímce bude více než zjišťovaných neznámých 

koeficientů, tedy budou existovat nadbytečná měření, lze provést zmíněný výpočet 

s vyrovnáním nejmenších čtverců. 
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 Výsledkem pak budou nejpravděpodobnější hledané hodnoty neznámých z bodů, 

kterých bylo k výpočtu a vyrovnání použito. Podrobíme-li získané výsledky analýze, 

zjistíme, že úkol je teoreticky vyřešen naprosto dokonale. Prakticky budou reprezentativní 

pouze pro blízké okolí pozorovací přímky, na jejíchž bodech byly použité hodnoty 

naměřeny. Důvodem je nehomogenní okolní nadloží a mikrotektonika v daném území. 

Důvodem je tedy neexistence homogenního nadloží bez ploch diskontinuity. Jestliže 

nadloží sloje bude prostoupeno výraznou diskontinuitou, jež vychází do pokryvného útvaru 

nebo až na povrch, pohyb pohoří se bude dít po této ploše a nebude za ní pokračovat.  

Z toho důvodu se na povrchu tvoří stupňovité zlomy různého typu, i když by  

to z charakteru nadloží a hloubky uložení  ložiska nikdo nepředpokládal. V poklesové 

kotlině pak dochází k vývoji nespojitých deformací, které jsou nebezpečné pro celou řadu 

objektů v hornické krajině viz obrázek č. 16. 

 

 
                               Obr. č.  16  Vliv tektonické poruchy na tvar poklesové kotliny 

 

 V podstatě ani platnost výpočtem zjištěných neznámých pro větší plošný rozsah 

není možná s ohledem na matematicko-statistickou formulaci problému. Bude-li zmíněná 

pozorovací přímka lokalizována v jisté části poklesové kotliny, popsaným způsobem 

vyšetříme hledané hodnoty pro předběžný výpočet deformací pro tuto konkrétní lokalitu 

reprezentativní. Bude-li vybudována pozorovací stanice plošně v celé poklesové kotlině, 
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pak vyhodnocením naměřených hodnot bude sice opět dokonalá (přesná) hodnota,  

ale průměru těchto hledaných hodnot v místě bez rozlišení polohy bodů v poklesové 

kotlině (tedy zda se nacházejí na dně či svahu poklesové kotliny). 

 Možno tedy konstatovat, že výsledkem výpočtu všech zjištěných výpočtových 

parametrů pro předběžný výpočet bude jakýsi vázaný aritmetický průměr závislý  

na souboru změřených bodů v různých částech poklesové kotliny, nikoliv hodnota  

pro konkrétně uvazovaný bod povrchu nebo jeho relativně blízké okolí. Zprůměrovaným 

hodnotám výpočetních parametrů pro předběžný výpočet budou odpovídat i zprůměrované 

výsledky výpočtu předběžných pohybů, které svojí přesností nemohou sloužit  

jako hodnoty pro aktuální výpočet skutečné polohy bodů polohového pole, které zde tvoří 

základ obecně jakéhokoliv nejen katastrálního mapování. Situace je však ještě mnohem 

složitější, protože v části mapovaného území bude již vytvořena stabilní poklesová kotlina, 

v jiné části se budou teprve vytvářet její nestabilní dynamické mezitvary. 

4.2 Praktické poznatky vlivů dobývání na povrch v OKR 
 

 Z předchozího vyplývá naprosto jednoznačně, že vznikem poklesové kotliny 

dochází k podstatné změně morfologie krajiny. Nutné je doplnit kvalitativní chování 

ideální poklesové kotliny v jejích jednotlivých typických částech. 

 Střed poklesové kotliny s maximálním poklesem, zde probíhá dno kotliny 

vodorovně (při vydobytí plochy sloje větší než je plně účinná plocha), posun, 

naklonění a křivost je nulová, poloměr zakřivení nekonečno. 

 Část poklesové kotliny ležící nad hranou porubu vykazuje poloviční maximální 

pokles a největší naklonění. Zde přechází konvexní část poklesové kotliny  

na konkávní, křivost poklesové kotliny je nulová, poloměr kotliny 

nekonečno.Vodorovné posuny zde dosahují své maximální hodnoty. 

 Okraj poklesové kotliny je oním místem na povrchu, kde doznívají všechny 

pohyby, tj. poklesy i posuny. V důsledku toho je zde naklonění i křivost nulová, 

poloměr zakřivení pak nekonečno. 

 Část poklesové kotliny ležící uprostřed mezi okrajem poklesové kotliny  

a průměten hrany porubu na povrch. Tato část vykazuje maximální hodnoty 
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roztažení, maximální stlačení vykazuje naopak část poklesové kotliny souměrně 

položena od svislé projekce hrany porubu směrem k těžišti vyrubané plochy. [5] 

  

 Konečné hodnoty deformací nemusí obecně (s výjimkou poklesů) znamenat, že jde 

o hodnoty maximální. Zatímco vývoj poklesů je jednostranný (stále roste až do konečné 

hodnoty), ostatní parametry se vyvíjejí podle toho, do jakého místa poklesové kotliny  

se bod na povrchu dostane, takže hodnota okamžité deformace může být daleko větší  

než hodnota konečná. 

 V důsledku vzniku poklesové kotliny na povrchu a zde popsaných deformací,  

v ní dochází k porušování objektů na povrchu. Deformace mohou dosáhnout takových 

hodnot, že dojde k porušení a vzniku škod na těchto objektech.  

 Markantní a na první pohled jsou zřejmé důlní škody na stavebních objektech, 

vodotečích dopravních zařízeních. Existují však také škody, které na první pohled nejsou 

vůbec patrny. Jednou z nich a  je kvalitativní znehodnocení polohového a výškového 

bodového pole. Zde nedochází k fyzickému narušení či  destrukci, ale vzájemnému pohybu 

kdysi pevných, bodů vůči sobě. 

 Z dosavadních výsledků a výzkumů v oblasti vlivů poddolování vyplývá, že pohyb 

uvažovaného bodu je pohybem křivočarým  a prostorovým.  

 Mimo tyto obecné poznatky je nutné zohlednit některé specifické vlastnosti, které 

jsou typické pro jednotlivé části OKR. 

 

Konkrétní údaje o územním rozsahu v OKR: 

 Rozloha dobývacích prostorů v OKR je 319 km2. Plocha poddolovaného území 

(vymezena nulovou hranicí poklesu) činí 150 km2, tj. téměř 50% celkové ploch dobývacích 

prostorů. Z hlediska velikosti účinků poddolování lze OKR rozdělit na tři části, které  

se svým charakterem liší. Každá oblast má svá specifika a jiný charakter vlivů 

poddolování. 

 

 

 
 
 

59



Ostravská část (oblast): 

 Ostravská část revíru je typická dlouhodobým dobýváním slojí o malých 

mocnostech a poměrně velké hloubce uložení. Důsledkem jsou pak plošně rozsáhlé 

poklesové kotliny s relativně malými deformacemi povrchu. V současné době se jedná  

o oblast již těžebně utlumenou (konec minulého století). Z hlediska pohybu povrchu 

prakticky již stabilizovanou. 

 

Karvinská oblast: 

 Zde je jiný charakter vlivů poddolování než v ostravské oblasti. V této oblasti se 

těží sloje převážně Karvinského souvrství převážně větší mocnosti než 2 m a i z nich ještě 

značnou část tvoří tzv. sedlové sloje o mocnosti často větší než 4 m. Pohyb povrchu je zde 

tudíž značný. Vzhledem k intenzivním vlivům poddolování je i reliéf krajiny silně 

zdevastovaný. Značná část stavebních objektů musela být likvidována. Změnou reliéfu 

krajiny byly podstatně ovlivněny i všechny původní funkce krajiny - stabilitu bodových 

polí nevyjímaje. 

 

Frýdecko-místecká část: 

 Jižní část OKR (Frýdecko-místecko) je nejmladší těžební oblastí OKR. Intenzivní 

těžba zde započala cca před 40 lety. Podmínky těžby jsou srovnatelné s Ostravskou částí 

OKR. 

 Rozdílnosti uvedených lokalit v intenzitě a době těžby uhelných ložisek, stejně tak 

jako úložní geologické poměry, mechanické vlastnosti nadložních hornin jsou faktory, 

které ovlivňují pohyb povrchových bodů - pokles a posun. Posun je jednou 

z nejdůležitějších složek obecného pohybu narušujících tuhou vybudovanou síť v hornické 

krajině. 

 Z uvedených poznatků o teoretické poklesové kotlině lze pro polohopisné měření 

vyslovit několik důležitých poznatků, které podstatnou měrou ovlivňují technologii  

i přesnost mapovacích prací. V poklesové kotlině či kotlinách, které se v poddolovaných 

územích následně vytvářejí, dochází během vývoje poklesové kotliny, tj. během času, 

k zákonitému pohybu nadloží. Nutné je si uvědomit, že pohyb každého povrchového bodu 
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při vytváření dynamické poklesové kotliny je velmi složitý a jeho parametry se mění.  

Je ovlivňován postupem dobývacích prací. Teprve po jejich skončení  se s časovým 

zpožděním vytvoří statická poklesová kotlina se stabilními parametry. Tyto vodorovné 

pohyby (stejně jako svislé) lze dopředu prognózovat. Jejich přesnost však není pro všechny 

účely vyhovující, a pro některé účely lze tento výpočet považovat sice za velmi kvalitní, 

ale přeci jen odhad. Posuny stabilizovaných bodů bodových polí na povrchu jsou příčinou 

znehodnocení těchto bodů, jejichž vzájemný vztah vůči sobě byl přesně stanoven měřením 

a výpočtem. Charakteristickým znakem posunů je jejich proměnnost co do velikosti  

i směru.  
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5  Katastrální mapa na poddolovaném území 
 

Horizontální posuny zemského povrchu jako důsledek důlní činnosti zcela 

zásadním způsobem ovlivňují tvorbu, vedení a údržbu katastrálních map. Obecně 

vyjádřeno  zhoršují  geometrickou kvalitu  těchto map. Toto zhoršení může být velmi 

výrazné a v každém případě vyžaduje změny standardních technologií při práci s KM. 

V katastrálních územích  jižní (Frýdecko-místecké) části OKR vykazují 

horizontální posuny velikost do 3 dm. V katastrálních územích Ostravské části OKR poté 

až 1 m.  Karvinská část OKR je charakterizována posunem překračujícím 1m a více.  

Při vyhodnocování vlivu posunů na kvalitu konkrétní mapy přitom nejsou v principu 

rozhodující celkové posuny jednotlivých podrobných bodů polohopisu od počátků těžby 

resp. od fyzického vzniku bodů v terénu, ale relativní posuny od vzniku KM mapováním.   

Analýzu pohybu ať podrobných, či bodů geometrického základu musíme srovnávat 

v časových epochách.  

 

5.1  Digitalizace katastrálních map poddolovaných k.ú. 
 

            Digitalizace katastrálních map na celém území České republiky byla zahájena  

v návaznosti na dokončování digitalizace souboru popisných informací  katastru 

nemovitostí v roce 1996.  Pozornost byla zaměřena především na katastrální mapy  

na území měst a větších obcí, kde jsou většinou k dispozici kvalitnější podklady, probíhá 

zde více transakcí na trhu s nemovitostmi a realizují se rozvojové záměry. Mezi tuto 

skupinu patří i celá Ostravsko- Karvinská aglomerace. V kapitole č. 4  této práce uvádím, 

že plocha  poddolovaného území (vymezena nulovou hranicí poklesu) činí 150 km2.  

Na tomto území provádí správu katastru České republiky Katastrální úřad  

pro Moravskoslezský kraj prostřednictví katastrálních pracovišť v Ostravě,  

Frýdku – Místku,  Karviné a Havířově. 

  

 

 

 

 
 
 

62



 V tabulkách č. 2 a 3 jsou uvedena všechna katastrální území ovlivněná hornickou činností. 

 
Tab. č.  2   Katastrální území ovlivněné hornickou činností  
 

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj 

Katastrální 
pracoviště Kód k.ú. Katastrální území 

Prac. 
číslo DKM 

KM-
D 

Původ 
kat. 

mapy 

Povinnost 
měřit      

v S-JTSK
Ostrava 715085 Bartovice 2     THM   

Ostrava 714691 Heřmanice 4 ano   Inst.A ano 

Ostrava 714534 Hrabová 6 ano   Inst.A ano 

Ostrava 714585 Hrabůvka 7     Inst.A ano 

Ostrava 714917 Hrušov 8 ano   Inst.A ano 

Ostrava 667366 Koblov 9 ano   Inst.A ano 

Ostrava 714224 Kunčice nad Ostravicí 11     Inst.A   

Ostrava 714241 Kunčičky 12 ano   Inst.A ano 

Ostrava 713830 Mariánské Hory 14 ano   Inst.A ano 

Ostrava 714747 Michálkovice 15 ano   Inst.A ano 

Ostrava 713520 Moravská Ostrava 16     Inst.A ano 

Ostrava 714941 Muglinov 17 ano   Inst.A ano 

Ostrava 704946 Nová Bělá 18 ano   Inst.A ano 

Ostrava 713937 Nová Ves u Ostravy 20 ano   Inst.A ano 

Ostrava 720470 Petřkovice u Ostravy 21 ano   Inst.A ano 

Ostrava 713767 Přívoz 27     Inst.A ano 

Ostrava 715018 Radvanice 28 ano   Inst.A ano 

Ostrava 714828 Slezská Ostrava 29     THM ano 

Ostrava 715506 Svinov 24 ano   Inst.A ano 

Ostrava 762342 Šenov u Ostravy 119     THM ano 

Ostrava 715433 Třebovice ve Slezsku 39 ano   THM ano 

Ostrava 714071 Vítkovice 32     THM ano 

Ostrava 785601 Vratimov 122     THM   

Ostrava 714305 Zábřeh nad Odrou 34 ano   Inst.A ano 

Ostrava 713970 Zábřeh-Hulváky 35 ano   Inst.A ano 

Ostrava 714089 Zábřeh-VŽ 36 ano   Inst.A ano 

Karviná 664014 Darkov 2 ano   Inst.A ano 

Karviná 631167 Doubrava u Orlové 17 ano   Inst.A ano 

Karviná 664103 Karviná-Doly 3 ano   Inst.A ano 

Karviná 663824 Karviná-město 1 ano   Inst.A ano 

Karviná 712434 Lazy u Orlové 28 ano   Inst.A ano 

Karviná 687308 Louky nad Olší 29 ano   G-THM ano 

Karviná 712361 Orlová 33 ano   Inst.A ano 

Karviná 720488 Petřvald u Karviné 35 ano   Inst.A ano 

Karviná 712493 Poruba u Orlové 37 ano   Inst.A ano 

Karviná 663981 Ráj 4 ano   Inst.A ano 

Karviná 744441 Rychvald 41 ano   G-THM ano 

Karviná 755630 Stonava 45 ano   G-THM ano 
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Tab. č.  3  Katastrální území ovlivněné hornickou činností 
 

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj 

Katastrální 
pracoviště Kód k.ú. Katastrální území 

Prac. 
číslo DKM 

KM-
D 

Původ 
kat. 

mapy 

Povinnost 
měřit      

v S-JTSK 
Havířov 600121 Albrechtice u Českého Těšína 7 ano   THM ano 
Havířov 637777 Dolní Suchá 14 ano   Inst.A ano 
Havířov 644404 Horní Suchá 20 ano   THM ano 
Havířov 637742 Prostřední Suchá 38 ano   Inst.A ano 

Frýdek - Místek 613380 Brušperk 4     THM   

Frýdek - Místek 634808 Fryčovice 19     THM   

Frýdek - Místek 651150 Chlebovice 35     THM   

Frýdek - Místek 712035 Oprechtice ve Slezsku 72     THM   

Frýdek - Místek 718211 Paskov 77     THM   

Frýdek - Místek 748307 Rychaltice 89     Sv. Št.   

Frýdek - Místek 745197 Řepiště 91     THM   

Frýdek - Místek 755290 Staříč 100     THM   

Frýdek - Místek 760676 Sviadnov 102 ano   Inst.A   

Frýdek - Místek 794139 Žabeň 113     THM   
 

 Celkem se jedná o 52 k.ú., z toho u 34 byla už provedena obnova katastrálního 

operátu přepracováním na DKM. Z této skupiny byl obnovou operátu  převeden SGI  

do DKM v 28  k.ú mapovaných dle instrukce A. Šest k.ú. obnovou katastrálního operátu 

z výsledků měření při mapování THM.   

 Tato skutečnost je zcela pochopitelná, neboť mapy vyhotovené  podle instrukce A 

byly nejlepším mapovým dílem, které vyniklo na území ČR. V tomto případě stačilo 

vypočíst souřadnice podrobných bodů polohopisu z náčrtů vyhotovených při tzv. novém 

mapování. Další skutečností je, že téměř všechny takto vzniklé mapy byly vyhotoveny  

na katastrálních pracovištích, které územně spravují dané katastrální území. [8] 

 Všechny podrobné body polohopisu zaměřené dle instrukce A jsou i v obnovených 

operátech uváděny s charakteristikou přesnosti určení souřadnic podrobného bodu  

polohopisu 3.  Podrobné body polohopisu z KM vyhotovených  mapováním THM mají 

charakteristikou přesnosti určení souřadnic podrobného bodu  polohopisu  4. 

 Jedná se o podrobné body epochy 1. Ostatní podrobné body zaměřené v průběhu 

dalších epoch do vyhlášení obnovy katastrálního operátu přepracováním byly vypočteny  

či jejich souřadnice byly převzaty z výsledků zeměměřických činností  prováděných 

v průběhu následujících epoch. Tyto podrobné body zaměřené v dalších epochách 
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splňovaly v charakteristiku určení  přesnosti souřadnic podrobného bodu 3, avšak nesplňují 

charakteristiku relativní přesnosti vůči bodům z epochy 1.   

 Nabízí se otázka, zda podrobné body určené v 1. epoše  skutečně splňují 

charakteristiku a kriteria určení  přesnosti souřadnic 3 dnes.  

Po provedení ověření takovýchto bodů s použitím technologie globálního 

navigačního družicového systému (GNSS) z bodů referenční sítě permanentních stanic, 

vykazovaly  chybu v poloze souřadnic v katastrálním území Karviná-Doly větší než 1 m.  

 Je s podivem, že tyto podrobné body v terénu jednoznačně identifikovatelné mohou 

být dle své charakteristiky přesnosti určení souřadnic geometrickým základem pro další 

podrobná měření. Z tohoto faktu vyplývá, že digitální katastrální mapy vyhotovené 

přepracováním podle instrukce A a mapy vyhotovené přepracováním z původních map 

THM s charakteristikou přesnosti určení souřadnic podrobného bodu 4 měly být po zralé 

analýze před vlastní digitalizací přepracovány jako katastrální mapy digitalizované. 

(KMD).  

 Realitou je, že tento názor potvrzuje i samotná vyhláška č. 26/2007 Sb. [17] v § 1 . 

V prostorech, ve kterých vlivem lidské nebo přírodní činnosti dochází v terénu k posunům 

znemožňujícím dodržení přesnosti katastrální mapy stanovené touto vyhláškou,  

se při vyznačování změn provede kontrola homogenity geometrického základu podrobného 

měření s polohopisem katastrální mapy na vybraných identických bodech. V případě 

zjištěného posunu se změna do katastrální mapy vyznačí postupem podle bodu 16.26 

přílohy (přizpůsobením změny mapě). Tento postup je totožný se zobrazením změny  

v mapách formy KMD a KM-D.  

 V tomto § je další pojem, který stojí za zamyšlení – vybraný identický bod.  

Ve  vyhlášce č. 26/2007 Sb. [17] není uvedeno kdo má  vybírat tento bod. Identický bod je  

v § 70 pouze definován. Vybraný identický bod v § 70 dle nynější definice by měl plnit 

svou funkci, ale ve vybraných prostorech dle § 92. Byly by jím  podrobné body zaměřené 

v 1. epoše vybrané příslušným katastrálním pracovištěm. V § 70 by se pro nevybrané 

prostory dle § 92 měla objevit definice, která je dle mého názoru přesnější. Tato definice je 

v instrukci B[9]. 

Jako pevné body lze volit takové body, které jsou v přírodě zřetelně a jednoznačně 

označeny, jejichž poloha od doby původního měření (při katastrálních mapách vzešlých 
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z nového měření  od doby tohoto měření) se nezměnila a jejichž zákres v mapě  

při přezkoušení měřením byl shledán správným. Vhodnou pomůckou k vyhledání takových 

bodů jsou prvé otisky původních katastrálních map nebo příruční katastrální mapy, 

vyhotovené při původním nebo novém měření. [9] 

5.2 Obnova  katastrálního operátu přepracováním SGI 
 

Na základě praktických a teoretických zkušeností doporučuji vzhledem k výše 

uvedeným problémům s mapami vyhotovenými obnovou katastrálního operátu 

přepracováním SGI ve vybraných prostorech dle § 92 vyhlášky č. 26/2007 Sb. [17] jiný 

způsob obnovy. 

Katastrální území Slezská Ostrava je prostor dle §92 vyhlášky č. 26/2007 Sb.  [17] 

Správu katastru nemovitostí ČR zde provádí Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, 

Katastrální pracoviště Ostrava. Jde o katastrální území, kde doznívají vlivy hlubinného 

dobývání. Platnou katastrální mapou je  mapa vyhotovená v roce 1973 při mapování THM. 

Charakteristika přesnosti určení souřadnic podrobných bodů  polohopisu je 4.  

Před započetím obnovy byla provedena analýza postupu obnovy formou konzultací 

úředně oprávněných zeměměřických inženýrů na seminářích pro vyhotovování 

geometrických plánů. Na KM byly vybrány identické body jejichž souřadnice byly známy 

z nového mapování (1973) – 1. epocha.  Při rekognoskaci v terénu byly nalezeny  

a ověřeny. Souřadnice polohy bodů byly určeny ze sítě připojené technologií GNSS.  

Z  takto určených bodů bylo zaměřeno 635 vybraných identických bodů. Vypočtené 

souřadnice polohy identických bodů byly porovnány se souřadnicemi obrazu a byl určen 

směr a velikost vektoru posunu. Podobné směry a velikosti vektorů rozdělily celé k.ú  

na kry. Část mapy k.ú. Slezská Ostrava s vyznačením směru a velikosti vektoru je uložena 

v přílohách této práce, jako příloha č. 6. 

Podrobné body obrazu byly transformovány do souřadnicové sítě podrobných bodů 

polohy. Body na hranici ker byly transformovány oběma transformačními klíči sousedních 

ker. Takto vypočtené souřadnice jsou základem registru souřadnic pro vyhotovení SGI . 
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6 Závěr  
 

 Cílem této disertační práce bylo analyzovat  využití informačního obsahu 

katastrální mapy v historii a dnes při činnosti důlního měřiče v průběhu hornické činnosti, 

či činnostech prováděných hornickým způsobem. 

 Prvním legislativním dokumentem, který propojuje důlní mapování s katastrální 

mapou je Císařský patent č. 146/1854 ř. z. (Obecný horní zákon). V § 50 „Mapa polohy 

měr“ je uvedena povinnost vést mapu povrchové situace v katastrálním měřítku 1 : 2880, 

ve které musí být zakresleny žádané míry dolové, jejich počet a poloha. Ve své podstatě 

jde o dnešní podobu mapy dobývacího prostoru. V § 185 tento zákon uvádí povinnost 

pořídit přesnou důlní mapu, když celková délka důlních děl překročí 200 m. Tato mapa 

musí zobrazovat důlní polohopis i situaci na povrchu z vlastního měření, nebo podle úřední 

pomůcky – katastrální mapy. Takto  vyhotovená mapa nese atributy dnešní mapy povrchu.   

 

 Povrchová mapa či mapa povrchu se v  legislativě objevuje stále. Počínaje vydáním 

nařízení BH v Brně  č.j. 1745/1932 o důlních mapách, přes důlně měřický předpis ÚBÚ č.j. 

5700/1962 až po vyhlášku ČBÚ č. 435/1992 Sb. o důlně měřické dokumentaci.. Mapa 

povrchu je vlastně mapou polyfunkční.  

 

 Pro doplnění báňských předpisů tak, aby byly v souladu se současnou legislativou 

platnou v katastru nemovitostí navrhuji změny ve:  

 Vyhlášce Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o důlně měřické 

dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných 

hornickým způsobem ve znění pozdějších předpisů  v odst. 2 § 19.   

 Vyhlášce ministerstva životního prostředí České republiky č. 364/1992 Sb.,  

v odst. 4 § 1 a do 12 měsíců po nabytí účinnosti novely předpisu povinnost 

organizace vyhotovit ZPMZ pro vymezení chráněného území.  

 Vyhlášce Českého báňského úřadu č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech 

ve znění   pozdějších předpisů do 12 měsíců po nabytí účinnosti novely předpisu 

povinnost organizace vyhotovit ZPMZ pro vymezení chráněného území. 
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Digitalizace katastrálních map  probíhá od roku 1996.  K analýze byly vybrány 
podrobné body polohopisu k.ú Karviná-Doly  zaměřené v první epoše dle instrukce A 

s charakteristikou přesnosti určení souřadnic podrobného bodu  polohopisu 3.  Souřadnice 

těchto bodů byly porovnány se souřadnicemi polohy určenými technologií globálního 

navigačního družicového systému (GNSS) z bodů referenční sítě permanentních stanic. 

Vykazovaly chybu v poloze souřadnic větší než 1 m.  
 

Nový postup pro proces obnovy katastrálního operátu byl aplikován v k.ú. Slezská 

Ostrava. Po provedení analýzy byly na KM vybrány identické body, jejichž souřadnice 

byly známy z nového mapování (1973) – 1. epocha.  Při rekognoskaci v terénu byly body 

nalezeny a ověřeny.  Souřadnice polohy bodů byly určeny ze sítě připojené technologií 

GNSS. Vypočtené souřadnice polohy identických bodů byly porovnány se souřadnicemi 

obrazu a byl určen směr a velikost vektoru posunu. Podobné směry a velikosti vektorů 

rozdělily celé k.ú na kry. Podrobné body obrazu byly transformovány do souřadnicové sítě 

podrobných bodů polohy. Body na hranici ker byly transformovány oběma 

transformačními klíči sousedních ker. Takto vypočtené souřadnice jsou základem registru 

souřadnic pro vyhotovení SGI . 
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