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Využití mapových podkladů katastru nemovitostí 

v přípravě pozemkových úprav 



Generální shromáždění Organizace spojených 
národů vyhlásilo rok 

2015 Mezinárodním rokem p ůdy a 

5. prosinec Mezinárodním dnem p ůdy. 

Významnou akcí, která reflektuje a podporuje toto 
téma je mezinárodní výstava EXPO 2015 v Miláně, 
jejímž tématem je „Uživit planetu – energie pro 
život“.



NAUKA

O RAKOUSKÉM KATASTRU A O KNIHÁCH POZEMKOVÝCH

SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA KRÁL. ČESKÉ

PRO POSLUCHAČE VYS. ŠKOL TECHNICKÝCH A PRO CIV. TECHNIKY

NAPSAL
FRANT. NOVOTNÝ,

DOCENT GEODÉSIE C. K. ČESKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ, ÚŘEDNĚ OPRÁVNĚNÝ
STAVEBNÍ INŽENÝR A CIVILNÍ GEOMETR

PRAHA 1897

NAKLADATEL ALOIS WIESNER, KNIHTISKÁRNA
Pro potřeby inspektorů ZKI zdigitalizoval, textově upravil a 

případnými poznámkami opatřil
Lumír Nedvídek v roce 2014.

http://cuzk.cz/CUZK/media/knihy/Novotny%20F%20Nauka%20o%20rakouskem%20katastru/00_obs.htm



"Obsahovala-li osada velké komplexy lesů aneb pozemků 
méně výnosných, bylo dovoleno zhotoviti listy sekční v měřítku 
1" = 80° (1 : 5760). 

Mapa obce sdělána byla později opět v měřítku 1 : 2880 a to 
zvětšením těchto listů." A dnes už nijak nerozpoznáme, kde 
bylo fakticky v terénu mapováno v měřítku 1:5760, když finální 
výsledek máme v měřítku 1:2880 (ač do něj byl jenom zvětšen 
a samozřejmě i se zvětšením všech nepřesností takového 
mapování). 

Těžko se pak hovoří o nějaké paušální přesnosti katastrální 
mapy.



V období reambulace stabilního katastru "Stávající změny v 
kulturách pozemků a změny povstalé dělením a proměněním 
pozemku na místa stavební provedeny byly jen povrchně a 
často byly jen od oka do mapy zakresleny." 

V takových případech ("zakreslených jen od oka") se jistě 
nelze divit ani více jak desetimetrovým deformacím kresby (na 
kterou byly nezřídka později navázány i další geometrické 
plány). 

A zejména mnohé železniční trati byly vybudovány a do 
katastrálních map "zakresleny" právě při reambulaci stabilního 
katastru.



Mapové podklady pro pozemkové úpravy

• Výsledky dřívějších 
zeměměřických činností 

• Geometrické plány 
• Záznamy podrobného 

měření změn
• Měřické náčrty

• Mapy katastru 
nemovitostí

• Mapy dřívějších 
pozemkových evidencí 

• Základní mapa České 
republiky 1:10000

• Ortofoto mapy



Mapa stabilního katastru



Mapa II. vojenského mapování



Mapa III. vojenského mapování



Mapa pozemkového katastru



Přídělový plán



Mapa katastru nemovitostí



Vymezení zájmového území na povodí 



Vlastnická mapa



Obvod pozemkových úprav



Dnem 1.2.2015 nabyl účinnosti nový Návod pro 

obnovu katastrálního operátu a převod

Obvod pozemkových úprav musí být tvořen hranicemi, 
které nejsou vlastníky zpochybňovány. 

http://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK.aspx



Legislativa

[1] Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

[2] Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, ve znění zákona č.120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 319/2004 Sb., zákona č.
413/2005 Sb., zákona č.124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 380/2009 Sb.

[3] Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

[4] Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a  doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb., vyhlášky č. 365/2001 Sb.,
vyhlášky č. 92/2005 Sb. a vyhlášky č.311/2009 Sb.

[5] Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod

[6] Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

[7] Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových
úprav

[8] Metodický návod k provádění pozemkových úprav



Užitečné odkazy:

http://kontaminace.cenia.cz/

http://bpej.vumop.cz/



Děkuji za pozornost

Ing. Michal Pochop




