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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na využívání katastrálních map v oblasti územního 

plánování. Práce je zaměřena na podchycené vztahů mezi druhem pozemku, způsobem 

využití pozemku a způsobem využití stavby se zařazením do ploch s rozdílným 

způsobem využití v rámci územního plánování.  

Klíčová slova 

Katastr nemovitosti, katastrální mapa, územní plánování, nástroje územního plánování, 

plochy s rozdílným způsobem využití. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The bachelor thesis is focused on the use of cadastral maps in the sphere of spatial 

planning. The thesis is focused on the interrelated relations between the type of land, the 

way of using the land and the way of using the building with the inclusion in the areas 

with different use in the sphere of spatial planning. 
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Cadastre of real estates, Cadastral map, Spatial planning, Spatial planning tools, Areas 

with different uses 
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku využívání katastrálních map 

v územním plánování. Toto téma se týká důležitosti využití katastrální mapy, která je 

hlavní součástí v územním plánování pro tvorbu územního plánu, a proto jsem si ho 

vybral. Práce je rozdělena do částí analytická a praktická. V analytické části jsem se 

zaměřil na stručný popis a ukázky z oblasti katastru nemovitostí a územního plánování. 

Praktická část je zaměřena na vytvoření převodního klíče pro přiřazování druhů 

pozemků a způsobů využití pozemku a stavby do ploch s rozdílným způsobem využití. 

1.1. Cíle 

Cílem mé bakalářské práce je zaměření se na problematiku využívání 

katastrálních map v územně plánovací dokumentaci, kdy mapa není pouze podkladem, 

ale nositelem důležitých informací. Zcela zásadní role je využitelnost katastrální mapy 

v územním plánu, protože informace o druhu pozemku, způsobu využití pozemku          

a způsobu využití stavby jsou právním stavem pro další zařazení, na které jsem se 

zaměřil. 

1.2. Metodika 

Metodika je zaměřena na konkrétních datech v přiřazování konkrétních hodnot. 

V práci jsou používána popisná data, která jsou součástí katastrální mapy v atributové 

tabulce, tyto data jsou používány pro rozdělení podle druhu pozemku, způsobu využití 

pozemku a způsobu využití stavby. Rozdělením a přiřazením do plochy s rozdílným 

způsobem využití vzniká převodní klíč, který je dále použit pro ukázkový model, kde 

jsou parcely rozděleny do plochy s rozdílným způsobem využití. 
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2. Analytická část 
V této kapitole se pokusím popsat katastr nemovitostí, historický vývoj, základní 

informace a katastrální mapy, které jsou nezbytnou součástí katastru nemovitostí. Dále 

se pokusím stručně popsat historii územního plánování, ukotvení ve stavebním zákoně  

a mapové podklady pro tvorbu v územním plánování. 

2.1. Katastr nemovitostí 
„Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých 

věcech vymezených tímto zákonem zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické     

a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem.“ [7, § 1 odst. 1]  

2.1.1. Historický vývoj 

 

 První nedokonalé soupisy půdy 

První historicky doložená informace o sjednocení daňové politiky, tedy              

o vytvoření jakéhosi předchůdce katastru, pocházejí z roku 1022. Kníže Oldřich 

vybíral daně z polností. Technickou jednotkou byl lán a jeho zlomky, což 

představovala plocha o dnešních asi 18 hektarů. [2] 

 Zemské desky a urbáře 

Využití zemských desek bylo soudem vedené knihy pro účely zápisů soudních 

sporů. Šlechta si zajišťovala práva na majetek počátkem 14. Století zápisem do 

zemské desky. Ve 14. Století a počátkem 15. Století byly zemské desky zavedeny 

díky soudům pro Moravu a Slezsko. První zápis v zemských deskách byl v roce 1278 

v době panování Přemysla Otakara II. Urbáře zachycovaly poddanské povinnosti. 

Zapisovaly se tyto povinnosti před rokem 1650. Pozemky připsané v urbářích pro 

poddané byly nazývány pozemky urbárními, rustikálními. Pozemky vrchnostenské 

byly nazývány panské, dominikální a dvorské, které nebyly do počátku 18.  

Století podrobené žádné dani. [2] 
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 Rustikální katastr 

První berní rula. Byl vytvořen jako iniciativa vytvořená pro kraje, která byla 

vyřešena v roce 1652 na sněmu krále Ferdinanda III. Byly nařízeny vytvořit krajské 

seznamy poplatníků podle nové přiznávací listiny. Komise určená pro plnění měla 

zjišťovat statek od statku a panství od panství počet poddaných a jejich platební 

schopnost a kromě toho shlédnout všechna pole a vlastněný dobytek. Dále bylo nutné 

uvádět kolik korců poddaný osívá na podzim a na jaře. Odhad podle korců nebyl 

spolehlivý. Korec byla přibližná hodnota plochy na níž se 1 korec žita, jenže korec 

nemusel být vrchovatý, mohl být zarovnaný nebo menší a mnohdy měli místní 

vlastní míru korce. Tento výtvor byl dokončen v roce 1654 známý jako První berní 

rula nebo První rustikální katastr. Jednalo se o rustikální katastr, takže se týkal všech 

poddaných sedláků, farářů, měšťanů apod.[1, 2] 

Druhá berní rula. Přicházely oprávněné stížnosti v Čechách na velikosti 

vlastníkových pozemků, k nápravě však nedocházelo. Tíže nespravedlivého zdanění 

doléhala především na poddané. Vysoké daně je zbídačovaly. Zlepšení nastalo po 

reformách v roce 1683 a 1684, které prosadil hrabě Kinský, byl členem komise pro 

daňové reformy. V první reformě se stanovila berní jednotka – osedlost s ohledem na 

výnosnost. V druhé reformě se započítávala pustá role jen poloviční výměrou. Takto 

upravená berní rula z roku 1684 bylo známá jako Druhá berní rula neboli Druhý 

rustikální katastr. Stížností poklesly, ale jen částečně. Zůstaly zde stále 

nespravedlnosti v pouhých odhadech výměry poddaných, kteří mnohdy byly nuceni 

platit vyšší daně za polnost než skutečně měli. V této době byly vytvořeny i tzv. 

lánové rejstříky, které byly považovány jako první moravský katastr, jehož vizitace 

byla uskutečněna v letech 1656-1658.[1, 2] 
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 Tereziánský katastr 

Počátkem 18. století bylo zjevné, že dosavadní způsoby získávání daní 

nezaručují výhodné způsoby. V roce 1706 na zemském sněmu Království českého 

bylo doporučeno zahrnovat do přiznání půdy i půdu dominikánskou, což bylo pro 

vrchnost neslýchanou věcí. Toto přiznání mělo být dodatkem k rustikálnímu katastru. 

Zaznamenávaly se podrobné informace o půdách, vrchnosti udávaly rozsah plodné 

půdy podle kultur a měli podávat přiznání za rustikál, kde uváděli jména hospodářů, 

výměru a jakost luk a polí. Přiznání rustikálu bylo velmi podrobné. Byla vytvořena 

vizitace, která trvala od roku 1715 do roku 1729, které byla velmi nákladná               

a podrobná. Roku 1740 nastoupila na trůn princezna Marie Terezie Valpurga Amálie 

Kristina známá jako Marie Terezie I. Panovnice od začátku nejevila zájem                

o katastrální reformy, které začali probíhat za vlády jejího otce krále Karla IV. 

S ohledem na mnoho válečných konfliktů nejevila Marie Terezie o katastrální 

problematiku zájem, V roce 1747 podepsala výsledky třetí berní ruly, čímž stanovil   

a její závaznost, na její počest byl tento operát nazván První tereziánský katastr 

rustikální, který vstoupil v platnost dnem 1. 5. 1749 a nahradil předchozí berní rulu    

a moravské lánové rejstříky. Tato berní rula neměla dlouhého trvání, s ohledem na 

neúnosnost výpočtu daní z výměry pozemku. Na reformu katastru byl královnou 

jmenován hrabě Bedřich Vilém Haugwitz. Tím proběhla další vizitace rustikální 

půdy a od roku 1757 začal platit druhý tereziánský katastr rustikální neboli čtvrtá 

berní rula z roku 1757. K tomuto novému operátu byly vytvořeny přiznávací lístky 

pro dominikální půdu, které byly dokončeny k roku 1756, lístky sloužily k vyrovnání 

pozemkové daně, a to podle plochy jednotlivých vrchností. Nový katastr je znám 

jako Exeaquatorium dominicale nebo katastr dominikální. Spojením druhého 

tereziánského katastru rustikálního a katastru dominikálního vznikl velký katastr 

všech pozemků a statků. Tento velký katastr je nazývám katastrem tereziánským 

aneb tereziánskou rektifikací katastru. Sama panovnice brala výsledné dílo jako 

provizorium. 
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Panovnice nepřipouštěla žádné opravy nebo revizitaci, dokud neproběhne komplexní 

zaměření celého území s jednotným charakterem. Bylo nutné vytvořit základní prvek 

a to katastrální mapu.[1, 2, 14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1. Knižní zápis Tereziánského katastru 

 (zdroj: https://is.muni.cz/el/1422/jaro2015/MP201Zk/um/web/pages/o-do-1848.html) 

 

 Josefský katastr 

Po smrti své matky Marie Terezie nastupuje na trůn Josef II, ten uložil Dvorské 

kanceláři, aby vytvořila návrh na opravu katastru na základě vyměření půdy bez 

ohledu na vlastníka, nerozdělovat půdu vrchnosti a hospodářů. Tento úkon vytvořil 

negativní ohlasy, námitky a výhrady ze strany šlechticů. Právním podkladem tohoto 

katastru byl Nejvyšší patent císaře Josefa II. ze dne 20. 4. 1785 o reformě pozemkové 

daně z vyměření půdy, který poznamenal české i rakouské dějiny. Jednalo se             

o zaměření všech úrodných pozemků uvnitř obcí, určí a zobrazí se jejich výměry 

s hrubým výnosem podle úrodnosti. Patentem byla stanovena technicky 

definovatelné plocha a to katastrální obec, pozdější katastrální území. Dále bylo 

v naší historii poprvé uloženo katastrální mapování.[1, 2, 14] 

 

https://is.muni.cz/el/1422/jaro2015/MP201Zk/um/web/pages/o-do-1848.html
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 Tereziánsko – josefský katastr 

Josefský katastr trval velmi krátkou dobu, císař Josef II. zemřel 20. 2. 1790. Jeho 

panování převzal bratr Leopold II. Josefský katastr byl zrušen bratrem Leopoldem II. 

na přání šlechty, které se nelíbilo podrobné zaměření její půdy, toto zaměření 

ukázalo všechny nesprávnosti ve výměrách tereziánského katastru. Tímto činem 

vznikl významný patent 30. 6. 1893, kterým Leopold II. ve snaze vyhovět přání 

šlechty zrušil josefský katastr a dnem 1. 7. 1793 zavedl kombinované způsoby 

katastru tereziánského a josefského. Kdy byly z katastru josefského převzaty výměry 

a z katastru tereziánského se převzaly principy a politika území. To dávalo šlechtě 

výhody v ocenění. Tento katastr byl později podkladem pro založení zemských desek 

a daňových předpisů až do roku 1860, kdy vstoupil v platnost tzv. stabilní katastr.  

[1, 2, 14] 

 Stabilní katastr 

První vyměření pozemků byly zřejmé již za panování Marie Terezie I. 

Největším problémem vypracováním katastrálních prací byl především brán ohled na 

co nejlacinější postup a především spěch dokončení. Císařským patentem               

z 1. 6. 1811 č. 946 Sb. zák. soud. byl vyhlášen Všeobecný zákoník občanský, který 

obsahoval zásady pro další funkci katastru. Stanovoval, že stavba je součástí 

pozemku a k převodu vlastnictví nemovitých věcí je potřeba zápis do pozemkových 

knih (vklad, intabulace). Základy dnešního katastru nemovitostí byly položeny 

patentem ze dne 23. 12. 1817 o dani pozemkové a vyměření půdy. Základem patentu 

byl přesný soupis a geodetické vyměření veškeré půdy. Patentem byl zadán 

všeobecný postup zhotovení katastrálních map. Stabilní katastr byl zcela vytvořen na 

vědeckých základech mapového díla velkého měřítka. Pro nové mapové dílo bylo 

zvoleno Cassini-Soldnerovo nekonformní transverzální válcové zobrazení a systém 

pravoúhlých souřadnic s počátky v trigonometrických bodech Gusterberg pro Čechy 

a Svatý Štěpán pro Moravu. Základní měřítko mapového díla bylo 1 : 2880, které 

vycházelo z požadavku, aby se jedno dolnorakouské jitro zobrazilo na mapě jako 

jeden čtvereční palec, kdy jedno jitro se rovnalo čtverci o straně 40 sáhů, jeden sáh 

byl roven 6ti stopám a stopa 12ti palcům. Tyto hodnoty se mezi sebou vynásobili (40 

x 6 x 12 = 2880) a dali vzniknout měřítko stabilního katastru. V terénu byly hranice 

řádně označeny. Podrobné měření bylo vyhotoveno grafickým protínáním. [1, 2, 14] 
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Podrobné měření probíhalo souběžně pro Čechy a Moravu, kdy měření pro Čechy 

probíhalo v letech 1826 – 1843 a pro Moravu v letech 1824 – 1836. Všechny 

zaměřené pozemky byly zobrazeny a očíslovány. Výměry jednotlivých parcel byly 

určeny z plochy zobrazené v mapě. Z tohoto měřického operátu jsou dodnes 

používány odvozené mapy. Stabilní katastr ztrácel na kvalitě neudržováním, proto 

bylo nařízeno tzv. reambulance stabilního katastru (doplnění). Tímto činem kvalita 

díla značně utrpěla, protože se práce prováděly ve spěchu v letech 1869 – 1881. 

V roce 1871 byly přijaty dva zákony, první zákon č. 95/1871 ř. z., o zavedení 

obecného zákona o pozemkových knihách a druhý zákon č. 92/1874  z. z. Č.,            

o založení nových pozemkových knih pro království České a o jejich vnitřním 

zařízení. Zákon stanovil zápis všech nemovitostí, práv a povinnostem do 

pozemkových knih, zároveň že knihy jsou veřejné. Reambulace map stabilního 

katastru poukázala na fakt, že pokud nebude zajištěna nepřetržitá údržba, bude 

katastr znehodnocen. Nový zákon č. 83/1883 ř. z., o evidenci katastru daně 

pozemkové nařídil, že katastr musí být udržován v souladu se skutečným a právním 

stavem. V roce 1896 byl katastr revidonám a od roku 1898 byly zavedeny v katastru 

metrický míry. Pro nové zaměření bylo postupně upouštěno od grafického 

znázornění a přešlo se na metodu číselného měření, to mělo za následek přesnost, sít 

trvale stabilizovaných bodů trigonometrických a polygonových, možnost vyjádření 

každého zaměřeného body v pravoúhlých souřadnicích, možnost rekonstrukce 

zaměřeného body a zobrazovat území v jakémkoliv měřítku. Katastr daně 

pozemkové platil až do roku 1927. [1, 14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2. Ukázka mapy obce Lipnice ve Stabilním katastru 

 (zdroj: http://www.drobnepamatky.cz/stabilni-katastr)  

http://www.drobnepamatky.cz/stabilni-katastr
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 Pozemkový katastr 

Nový katastrální zákon byl přijat dnem 16. 12. 1927 č. 177/1927 Sb.,                  

o pozemkovém katastru a jeho vedení. Byl nepostradatelný pro právní jednání           

o nemovitostech a původní poslání bylo postupně přetvořeno na právní a všeobecně 

hospodářský účel. Zastaralé zobrazení budov a pozemků se postupně začalo 

nahrazovat moderním, podrobným a přesným zobrazením, nejčastěji v měřítkách       

1 : 1000 nebo 1 : 2000. Nově vyhotovené katastrální mapy byly zobrazovány 

v národním souřadnicovém systému S-JTSK (Systém jednotné trigonometrické sítě 

katastrální), charakterizace byla Besselovům elipsoid a Křovákovo konformní 

kuželové zobrazení v obecné poloze. Každá evidovaná parcela obsahovala držitele, 

výměru, kulturu, jakostní třídu a katastrální výtěžek. Mezi podstatné části 

pozemkového katastru patřil měřický operát, písemný operát, sbírka listin a úhrnné 

výkazy. Pozemkový katastr byl zákonem zvolen jako veřejný.  

Pro založení nebo obnovení pozemkového katastru bylo definování katastrální řízení, 

jako měření nebo místní šetření. Zákon stanovoval pravidla součinnosti mezi 

knihovními soudy a katastrálními měřickými úřady.  

Každý držitel pozemku měl všeobecné ohlašovací povinnosti. Pozemkový katastr byl 

velmi přesný a spolehlivým roku 1938. V pozdějších dobách údržba katastru nebyla 

dostatečná, zejména po roce 1945, kdy se začal katastr velmi rozcházet se 

skutečností. Po roce 1956 se katastr už vůbec neudržoval. Katastrální zákon             

č. 177/2912 Sb. byl zcela zrušen nástupem zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii             

a kartografii. Po skončení 2. světové války přinesly poválečné konfiskace, přídělové 

řízení, pozemkové reformy a vyhlášení tzv. druhé pozemkové reformy. Třetina 

území byla zasažena rozsáhlými změnami. Intabulační princip byl prolomen, na 

kterém byla založena funkce a spolehlivost pozemkových knih a vlastnické právo 

přecházelo na přídělce dnem převzetí držby. Nový právní stav byl zcela v nesouladu 

s katastrem a pozemkovými knihami. Přídělový operát nebyl založen zcela jednotně. 

Měřickou části operátu byl grafický přídělový plán, který byl vyhotoven 

zmenšeninou katastrální map do měřítka 1 : 5000. Hranice parcel byly v terénu 

vytyčeny a označeny jako kolíky. Nové hranice byly zakreslovány co 

nejjednodušším způsobem a z těchto zakreslených hranic byly zjišťovány výměry 

dělených parcel. [3, 14] 
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Dne 8. 5. 1947 byl přijat zákon č. 90/1947 Sb., o provedení knihovního pořádku stran 

konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů 

vztahujících se přídělový majetek, který velice zjednodušil zápisy do pozemkových 

knih a změnil principy platného knihovního práva. Bylo připuštěno používání 

provizorních a málo přesných měřických podkladů. Několik let vznikal neutěšený 

stav, který nebyl do dnes napraven. Nové hranice nebyly v katastrálních mapách 

zobrazeny a příděly nebyly zaměřeny. Používané přídělové plány jsou přitom často 

nečitelné, poškozené nebo ztracené. Vznikal chaotický právní stav započatými          

a nedokončenými scelovacími řízení. Kompetence, upřesnění nebo rekonstrukce 

přídělů přísluší v současné době pozemkových úřadům na základě zákona                

č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Dne 1. 1. 1951 

nabyl účinnosti zákon č. 141/ 1950 Sb., občanský zákoník. Občanský zákoník zavrhl 

osvědčenou zásadu římského práva a výslovně stanovil, že stavba není součástí 

pozemku. Od intabulačních principů zápisů do pozemkových knih a vlastnictví bylo 

definitivně opuštěno. Občanských zákoník završil postupný úpadek významu            

a spolehlivost zápisů v pozemkových knihách i v pozemkovém katastru. Upadl 

zájem na evidování soukromých práv k nemovitostem. Socialistické hospodářství 

bylo založeno na plánování zemědělské výroby, proto nebylo důležité kdo půdu 

vlastní, ale kdo jí obhospodařuje. Pro tento požadavek byla v roce 1956 založena 

jednotná evidence půdy (JEP). Od pozemkového katastru bylo opuštěno i přes 

nedosažení souladu se skutečností a přestal být nadále udržován. Jednotná evidence 

půdy neměla základ v obecně závazném právním předpisu a byla zakládána pouze na 

usnesení vlády č. 192 z ledna roku 1956. Podstatou evidence bylo užívání půdy bez 

ohledu na vlastnické vztahy. Soukromá práva nepodléhala žádné úplné                      

a systematické evidenci mezi roky 1951-1964. [3, 14] 
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Obrázek 3. Výřez obce Náchod z mapy pozemkového katastru 

(zdroj: https://archivnimapy.cuzk.cz/ISAR/Data/Ukazky/B3/B3_1.jpg)  

 

 Evidence nemovitostí 

Dne 1. 4. 1964 nabyly účinnosti nový občanský zákoník č. 40/1964 Sb., dále 

zákon o evidenci nemovitostí č. 22/1964 Sb., a notářský řád č. 95/1963 Sb. Nová 

právní úprava nesměřovala k obnovení intabulačních principů a úplné evidenci 

soukromých práv k nemovitostem. Evidence nemovitostí mělo zejména evidovat 

údaje o nemovitostech nutné pro plánování a hospodářství, zejména zemědělské 

výroby. Prováděcí vyhláška č. 23/1964 Sb. vymezila i nemovitosti, které se podle 

parcelních čísel neevidovaly a do map nezakreslovaly. Ohlašovací povinnosti všech 

uživatelů nemovitostí vůči příslušnému národnímu výboru a orgánům geodézie 

zajišťoval soulad evidence nemovitostí se skutečným stavem, kdy docházelo 

k ohlášení 15 dnů od vzniku změny a 15 dnů od ohlášení uživatele. Listiny                

o nemovitostech měly být předkládány orgánům geodézie do 60 dnů od nabytí právní 

moci nebo ode dne jejich vzniku. Údaje evidence nemovitostí byly závazné jen pro 

řízení zemědělské výroby a plánování, pro statistiku o zemědělském půdním fondu 

byly údaje vedení socialistickými organizacemi. Bylo nutné založení nového vedení 

systematické evidence půdy, jelikož od roku 1951 se žádná taková údržba 

neprováděla. Komplexní základní evidence nemovitostí (KZEN), při kterém se 

zjišťovaly a zapisovaly aktuální právní vztahy k nemovitostem, které trvaly mezi 

roky 1964 – 1988. Evidence nemovitostí obsahovala měřický operát, písemný operát, 

sbírku listin a sumarizační výkazy. [3, 14] 

https://archivnimapy.cuzk.cz/ISAR/Data/Ukazky/B3/B3_1.jpg
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Měřický operát vycházel z předchozích ostrovních map bývalého pozemkového 

katastru, které byly skresleny do souvislého zobrazení. 

Nové pozemkové mapy byly postupně vyhotovovány na základě výsledků technicko-

hospodářského mapování THM (1961 – 1981), později na základě tvorby základní 

mapy velkého měřítka ZVM (1981 - 1992). [3, 14] 

 

 Katastr nemovitostí České republiky 

V roce 1989 nebylo již nadále únosné vycházet z neúplného obsahu evidence 

nemovitostí, ani pokračování na jejich principech. Od 1. 1. 1993 nabyla účinnost 

nová právní úprava š. 264/1992 Sb. kterým se mění občanský zákoník a některé další 

zákony, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv 

k nemovitostem, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 

(katastrální zákon) a zákon č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních 

orgánech). Katastr nemovitostí, integruje do jediného instrumentu funkci bývalé 

pozemkové knihy i bývalého pozemkového katastru. Správa katastru nemovitostí 

vykonávají katastrální úřady. Částečně byl obnoven intabulační princip. Věcná 

práva, které nemají podmíněné nabytí vkladem, se do katastru nemovitostí zapisují 

záznamem. Katastrální operát tvoří soubor geodetických informací – SGI, soubor 

popisných informací – SPI, souhrnné přehledy o půdním fondu, dokumentace 

výsledků šetření, měření a sbírka listin. Katastr nemovitostí při svém začátku zcela 

převzal operát předchozí evidence nemovitostí. Bylo nutné založení zjednodušené 

evidence pozemků pro obsahovou neúplnost evidence nemovitostí. Zjednodušená 

evidence pozemků obsahuje parcelní číslo pozemkové evidence, původní nebo 

zbytkovou výměru a údaj o vlastníkovi. Pozemky zjednodušené evidence nejsou 

zobrazeny v platných katastrálních mapách a využívá se proto stále jejich zobrazení. 

Základní zjednodušená evidence byla prováděna souběžně s digitalizací SPI v letech 

1994 – 1998. V letech 1997 – 1998 byl katastr nemovitostí jednorázově doplněn       

o údaje bonitované půdní ekologické jednotky (BPEJ) k parcelám. Digitalizace byla 

zahájena v roce 1998. Zákonem č. 120/2000 Sb. bylo staveno, že katastr je veden 

jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky. 

Od roku 2001 začal být katastr nemovitostí veden v informačním systému katastru 

nemovitostí (ISKN), který technicky umožnil přístup k údajům katastru ve formě 

počítačových souborů. [14] 
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2.1.2. Základní ustanovení 
 Katastr nemovitostí je soubor údajů, který obsahuje informace o nemovitostech 

zahrnující jejich soupis, popis, geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto 

nemovitostem. [15]  

 Účel katastru nemovitostí  

Katastr nemovitostí slouží k ochraně práv nemovitostí, pro účely daní                 

a poplatků, k ochraně životního prostředí, nerosteného bohatství a zájmů státní 

památkové péče, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, 

hospodářské a statistické, pro tvorbu informačních systémů sloužící ke zde 

uvedeným účelům. [15] 

 

 Předměty evidence 

 V katastru nemovitostí jsou evidovány parcely, budovy s číslem popisným           

i evidenčním a budovy, kterým se číslo popisné i evidenční nepřiděluje, jednotky 

vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, práva stavby                    

a nemovitosti, o nichž jsou stanoveny jiné právní předpisy [7] 

 Obsah katastru nemovitostí 

Obsahem katastru nemovitostí je geometrické a polohové určení nemovitostí         

a katastrálního území, dále je obsahem druh pozemku, čísla a výměry parcel, údaje        

o budovách, cenové údaje, údaje pro daňové účely, údaje o evidovaných budov, zda 

se jedná o stavbu dočasnou, údaje o právech včetně údajů o vlastnících a ji 

oprávněných z jiného práva, které se zapisuje do katastru nemovitostí, upozornění      

o nemovitostech, dohody spoluvlastníků, údaje o bodech podrobných polohových 

bodových polí, místní a pomístní názvy. 

U fyzických osob zapsaných do katastru nemovitostí je evidováno jméno, 

příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, adresa trvalého pobytu, popřípadě 

adresa bydliště. 

U právnických osob je evidován název nebo obchodní firma, identifikační číslo 

osoby nebo jiný obdobný identifikační údaj a adresu sídla [7] 
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 Obsah katastrálního operátu 

Katastrální operát je uspořádání obsahu katastru nemovitostí podle katastrálních 

území. Katastrální operát tvoří soubor geodetických informací, soubor popisných 

informací, dokumentace výsledků šetření, místní a pomístní názvosloví, sbírka listin, 

protokoly o vkladech, záznamech, poznámkách, dalších zápisech, opravách chyb, 

námitkách proti obnovenému katastrálnímu operátu, výsledky revizí a záznamy pro 

další řízení. [7] Podle autora Petra Baudyše [5] je dnešní katastr nemovitostí plně 

převzatý i s vadami z bývalých katastrálních operátů a zastává myšlenku, že údaje 

mohou být nespolehlivé a nepřesné. 

 Obnova katastrálního operátu  

 Obnova katastrálního operátu novým mapováním 

Obnova katastrálního operátu se provádí v případě, že dosavadní přesnost 

používaného měřítka je nedostatečná, je nevyhovující dosavadní stav pro 

požadavky katastru nemovitostí nebo dojde k značnému poškození katastrálního 

operátu, že není možné ho rekonstruovat z platného stavu dokumentačních 

podkladů. Po obnově je digitální katastrální mapa na celém řešeném území. 

 Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav 

Při obnově katastrálního operátu se využívají výsledky pozemkových úprav. 

Určení tvaru, rozměru a plochy nemovitosti se v tomto případě určuje geometricky 

a polohově. Je-li pozemkovou úpravou dotčena souvislá část katastrálního území, 

jsou výsledky pozemkové úpravy využiti pro obnovu katastrálního operátu. 

 Obnova přepracováním  

Při obnově katastrálního operátu přepracováním se převádí dosavadní katastrální 

mapa do elektronické podoby. [25, 29] 
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2.1.3. Katastrální mapa 

Katastrální mapa je mapou velkého měřítka. V současné době je v elektronické 

podobě vedena na více než polovině území, kde ve zbylých částech jsou území vedeny 

v podobě analogové. Katastrální mapy digitální jsou vedeny zpravidla v S-JTSK             

a měřítku 1 : 1 000, analogové katastrální mapy jsou vedeny v několika různých 

měřítkách a kladech mapových listů, takové mapy se skenují a jsou dostupné jako 

rastrové soubory v souvislém zobrazení. Obsahem katastrální mapy je polohopis  

(např. hranice chráněných území a ochranných pásem, hranice katastrální území nebo  

státní hranice apod.), popis (např. čísla bodů polohového bodového pole, místní  

a pomístní názvosloví, označení parcel parcelními čísly nebo měřítko, údaje                      

o souřadnicovém systému apod.) a body polohových bodových polí pro mapy v systému 

S-JTSK. [6, 10, 18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4. Ukázka výřezu katastrální mapy 

 (zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz) 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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Digitalizace je současný pojem dnešních katastrálních map, kdy staré analogové 

mapové listy převádí do podoby digitální, a tím vzniká možnost přístupu ke 

katastrálním mapám prostřednictvím internetu. Kvalita katastrálních map tímto 

způsobem narůstá, pokud lze některé soulady odstranit, některé nesoulady ve sběru dat 

z minulého století se odstranit nedají. Přesnost digitalizace analogových map zvýšit 

nelze. V již zmíněná webové aplikaci „Nahlížení do katastru nemovitostí“ z kapitoly 

2.1.3. Veřejná dostupnost lze zobrazit hranice parcel v místech, kde existuje digitální 

forma katastrální mapy v barevné odlišnosti. Hranice parcel mají barvu zelenou nebo 

červenou, též body hranic parcel jsou ve stejných barvách. Body v barvě zelené jsou 

evidovány jako dostatečně přesné a není nutné je dále zpřesňovat, obsahují tzv. kód 

charakteristiky kvality (kód kvality) 3, která nese souřadnicovou chybu 0,14-0,28m. 

Body v barvě červené jsou evidovány jako méně přesné, data těchto bodů jsou dána 

zobrazením z původní analogové mapy, tyto hranice mají kód kvality 4 až 8, kde je 

souřadnicová odchylka 0,26-2,00m. Zpřesňování katastrálních map lze při obnově 

katastrálního operátu novým mapováním, které budou doplňovat obnovu na podkladě 

výsledků pozemkových úprav. Tyto úkony by měli probíhat i v lokalitách, kde 

digitalizovaná katastrální mapa nemá dostatečnou přesnost. [16, 17, 27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5. Ukázka stavu přesnosti bodů nad obcí Mokrovraty 

(zdroj: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz) 

 

 

 

 

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/
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 Podoby katastrální mapy  

 

 Digitální katastrální mapa (DKM) je vyhotovena v systému S-JTSK a měřítku       

1 : 1 000. Vzniká obnovou katastrálního operátu novým mapováním, na podkladě 

výsledků pozemkových úprav, přepracováním souboru geodetických informací nebo 

převedením jejího číselného vyjádření do digitální formy. [26] 

 Katastrální mapa digitalizovaná (KM-D) je mapa dvou forem podle 

souřadnicového systému do kterého byla převedena. Pokud byl, ponechám původní 

systém stabilního katastru S-SK označuje se mapa jako KM-D, pokud došlo 

k převodu do novějšího a stále používaného systému S-JTSK, je mapa označena jako 

KMD. Podkladem pro tvorbu obou druhů map byly aktuální katastrální mapy na 

plastových fóliích v měřítku 1 : 2880 a v souřadnicovém systému Gusterberg nebo 

Svatý Štěpán. [26] 

 Katastrální mapa analogová je vedena na plastové fólii s přesností a v zobrazovací 

soustavě stavenými v době vzniku. Podkladem můžou být staré analogové mapy 

stabilního katastru v měřítku 1:2880 nebo novější mapové podklady v měřítku           

1 : 1000, 1 : 2000. [26] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6. Výřez přehledové mapy digitalizace v ČR s legendou mapy 

(zdroj: https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Digitalizace-a-vedeni-katastralnich-

map/Digitalizace-katastralnich-map/Digitalizace-katastralnich-map.aspx) 

 

https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Digitalizace-a-vedeni-katastralnich-map/Digitalizace-katastralnich-map/Digitalizace-katastralnich-map.aspx
https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Digitalizace-a-vedeni-katastralnich-map/Digitalizace-katastralnich-map/Digitalizace-katastralnich-map.aspx
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2.1.4. Veřejná dostupnost 

 Nahlížení do katastru nemovitostí [34] 

Katastr nemovitostí je veřejně dostupný a volně přístupný všem uživatelům 

internetu formou aplikace „Nahlížení do katastru nemovitostí“. Tato aplikace je 

bezplatná a nevyžaduje registraci, dále umožňuje získávat některé údaje a informace 

týkající se parcel, staveb, jednotek, práv stavby a založených řízení pro účely zápisu 

práv k nemovitostem. Výstupy z této aplikace nejsou zadarmo, ale je možnost jejich 

nákupu v této aplikaci. V aplikaci si lze zobrazit mapu, v které jsou volitelné mapové 

podklady a vrstvy. Celá aplikaci a mapa jsou určeny pro interaktivní práci uživatele.  

Obrázek 7. Ukázka panelu veřejně dostupného systému Nahlížení do katastru 

(zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) 

 

 Dálkový přístup 

Na rozdíl od nahlížení do katastru nemovitostí je dálkový přístup služba placená, 

které registrovaným uživatelům umožňuje přístup k údajům katastru nemovitostí. 

Dokumenty pořízené například výpisem z katastru nemovitostí jsou shodné 

s dokumenty vydanými na katastrálním úřadě. Údaje v dálkovém přístupu se dají 

považovat za aktuální, jelikož aktualizace probíhá v centrální databázi obvykle 

každých 20 minut. Přístup je pouze pro uživatele se zákaznickým účtem, na které 

jsou veškeré výpisy účtovány. [35] 

 Výpis z katastru nemovitostí 

Výpis je veřejnou listinou, která prokazuje stav evidované nemovitosti v katastru 

nemovitostí k okamžiku vyhotovení listu vlastnictví. Takový výpis je označen 

číslem listu vlastnictví, datem, otiskem kulatého razítka katastrálního úřadu se 

státním znakem, jménem a podpisem zaměstnance úřadu a doložkou o úhradě 

správního poplatku. [10, 30, 31] 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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2.2. Územní plánování 

Územní plánování je nástroj veřejné správy pro racionální rozvoj určitého území. 

2.2.1. Legislativa 
Územní plánování jako nástroj veřejné správy je řízen zákony a vyhlášky. 

 Zákony:  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související 

předpisy (novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb.) 

  Zákon č. 184/ 2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického 

práva k pozemku nebo ke stavbě 

 Vyhlášky: Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech 

  Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně 

plánovací činnosti 

  Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití 

území 

  Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 

veřejnoprávní smlouvy a územního opatření[24] 

Ve stavebním zákoně jsou podrobně rozepsány všechny pojmy, podmínky, nástroje        

a další prvky územního plánování, zde jsou vybrané: 

 Hlavní cíle územního plánování 
„Vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území 

Účelné využití a prostorové uspořádání území 

Dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů 

Stanovuje koncepci rozvoje území 

Chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území“ [33, str. 20] 
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2.2.2. Nástroje územního plánování  

Nástroje územního plánování jsou vymezeny zákonem č. 183/2006 Sb.,                

o územním plánování a stavebním řádu HLAVA III Díl 1-7.  

      

Územně plánovací podklady (územně analytické podklady (pořizování, 

aktualizace, projednání) a územní studie) [8] 

 Jsou podkladem k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací 

dokumentace a jejich změn a dále slouží pro rozhodování v území. Podklady jsou 

tvořeny územně analytickými podklady (zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj v území) 

a územní studií (navrhuje, prověřuje a posuzuje možné řešení vybraných problémů). 

[19] 

     

 Politika územního rozvoje (obsah, návrh, schválení, aktualizace) [8] 

 Jde o dokument celostátní povahy. Určuje požadavky na úkoly územního plánování 

v republikových, příhraničních a mezinárodních souvislostech s ohledem na 

udržitelný rozvoj území. Určuje základní podmínky pro plnění úkolů a určuje 

strategii. Politiku územního rozvoje pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pro 

celé území a schvaluje ji vláda. Politika územního rozvoje je závazná pro pořizování 

a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro 

rozhodování v území. [8, 19, 32] 

 Politika územního rozvoje se zpracovává nad Mapou České Republiky v měřítku        

1 : 500 000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8. Ukázka Politiky územního rozvoje  

(zdroj: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6400102)   

  

http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6400102
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Územně plánovací dokumentace [8] 

 Je ucelený soubor informací o území, který komplexně řeší funkční využití území, 

včetně plošného a prostorového uspořádání a sumarizuje a stanovuje limity využití 

území a zpracovává závazné regulační prvky. 

 Z územně plánovací dokumentace vyplývají regulativy a další ustanovení, které jsou 

obecně závazné – např. využití pozemku (k čemu lze a k čemu nelze pozemek 

využívat). Součástí jsou zásady územního rozvoje, územní a regulační plán. [20, 32] 

 

  

Zásady územního rozvoje (návrh, řízení, vydání, aktualizace, zkrácený postup 

řízení a nabytí účinnosti aktualizace) 

 Jsou nástrojem územně plánovací činnosti kraje. Stanoví zejména základní 

požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy                

a koridory pro veřejně prospěšné opatření, stanoví kritéria pro rozhodování               

o možných variantách změn v jejich využití. Pravidelná aktualizace této 

dokumentace je nejpozději každé 4 roky. Zásady územního rozvoje jsou vytvářeny 

nad mapou příslušného měřítka Základní mapy. [4, 21, 32] 

 1 : 50 000, 1 : 100 000, 1 : 200 000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9. Výřez ze Zásad územního rozvoje nad městem Tábor s 

výřezem legendy 

(zdroj: https://gisportal.kraj-

jihocesky.gov.cz/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=e295eaa404bc46fdb59a742e1afdd3

2c) 

 

 

 

https://gisportal.kraj-jihocesky.gov.cz/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=e295eaa404bc46fdb59a742e1afdd32c
https://gisportal.kraj-jihocesky.gov.cz/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=e295eaa404bc46fdb59a742e1afdd32c
https://gisportal.kraj-jihocesky.gov.cz/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=e295eaa404bc46fdb59a742e1afdd32c
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Územní plán (pořízení, úhrada nákladů, návrh na pořízení, zadání, návrh, řízení, 

vydání, vyhodnocení a změny, zkráceny postup pořizování, nabytí účinnosti, 

opatření proti průtahům, spojené pořízení s regulačním plánem a zastavěné 

území) [8, 32] 

 Je základní koncepční dokument obce k usměrňování jejího rozvoje. Zastupitelstvo 

obce je zmocněno v samostatné působnosti rozhodnout o pořízení územního plánu           

a o jeho vydání. 

 „Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle         

a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje               

a s politikou územního rozvoje. Vydává se formou opatření obecné povahy podle 

správního řádu a je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem 

obce, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.“[19, str. 

19] Územní plán je vyhotoven nad Státní mapou 1 : 5000 nebo katastrální mapou.

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10. Výřez z územního plánu města Tábor – oblast Všechov a výřez mapové legendy 

(zdroj: http://www.taborcz.eu/assets/File.ashx?id_org=16470&id_dokumenty=48990) 

 

 

 

 

   

http://www.taborcz.eu/assets/File.ashx?id_org=16470&id_dokumenty=48990
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 Vymezení zastavěného území 

 Zastavěným územím se rozumí území vymezení územním plánem nebo postupem 

podle stavebního zákona, nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je 

zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená          

v mapách evidence nemovitostí (intravilán). [8, 19] 

 

 

Regulační plán (pořízení, úhrada nákladů na pořízení, pořízení z podnětu, 

pořízení na žádost, řízení, posouzení pořizovatelem, vydání, souběžné pořízení 

s územním plánem, doba platnosti, změna a zrušení a zkrácený postup 

pořizování změny a nabytí účinnosti) [8] 

 Stanovuje podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové 

uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území pro vytváření příznivého 

životního prostředí. Je vyhotoven zpravidla nad mapovým podkladem polohopisného 

a výškopisného zaměření nebo katastrální mapou. [20, 28, 32] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Obrázek 11. Výřez z rozpracovaného regulačního plánu Praha Braník s výřezem legendy 

(zdroj: http://www.iprpraha.cz/clanek/138/rozpracovane-regulacni-plany)  

 

 

    

http://www.iprpraha.cz/clanek/138/rozpracovane-regulacni-plany
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Územní rozhodnutí (veřejnoprávní smlouva, rozhodnutí o umístění stavby, 

rozhodnutí o změně využití území, rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na 

území, rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, rozhodnutí o ochranném 

pásmu) [8] 

 Územním rozhodnutím stavební úřad vymezuje území na navrhovaný účel a učí 

podmínky, kterými se zabezpečují zájmy společnosti v území, hlavně soulad s cíli        

a záměry územního plánování. Územním rozhodnutím se rozhoduje o umisťování 

staven nebo zařízení, změně využití v území, změně vlivu užívání stavby na území, 

dělení nebo scelování pozemků a ochranném pásmu. [8, 20] 

    

Územní řízení (příslušnost k územnímu rozhodnutí, účastníci, žádost o vydání 

územního rozhodnutí, zahájení, přerušení, závazná stanoviska, námitky               

a připomínky, posuzování záměru žadatele, územní rozhodnutí, doba platnosti 

územního rozhodnutí, změna a zrušení územního rozhodnutí, posouzení vlivů na 

životním prostředí, společní územní a stavební řízení, společné řízení 

s posouzením vlivů na životní prostředí, zjednodušené územní řízení a územní 

souhlas) [8] 

 Je proces, při kterém se posuzuje, zda je možné navrhovanou stavbu daného typu 

umístit do daného území a také, jestli je stavba v souladu s územně plánovací 

dokumentací. Výsledkem územního řízení je územní rozhodnutí.[22] 

   

Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území 

 Vydává se jako opatření obecné povahy podle správního řádu, omezuje nebo 

zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, pokud by 

mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně 

plánovací dokumentace. [8] 

  

 Úprava vztahů v území (předkupní právo a náhrady za změnu v území) [8] 

 Úprava vztahů v území zahrnuje dle zákona předkupní právo a s tím spojené náhrady 

za změnu v území. [8] 

 K pozemku nebo jeho části určenému územním plánem nebo regulačním plánem pro 

veřejně prospěšnou stavbu nebo pro veřejně prospěšné opatření má obec nebo kraj, 

nebo stát podle příslušnosti k vlastnictví předkupní právo. Obec má též předkupní 

právo k pozemku pro veřejné prostranství. Vymezení veřejně prospěšné stavby nebo 

veřejně prospěšného opatření v územním plánu nebo regulačním plánu se zasílá 

příslušnému katastrálnímu úřadu k vyznačení předkupního práva v katastru 

nemovitostí. [8, 28] 
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2.2.3. Státní mapová díla 

Státní mapová díla jsou důležitou součástí územního plánování, nad těmito 

mapovými díly jsou zpracovávána data a výsledek jsou podklady, které jsou součástí 

územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace. 

Státní mapová díla jsou závazné podle §3 nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení 

geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu    

a zásadách jejich používání. Tyto mapová díla tvoří mapové listy souvisle zobrazující 

území České republiky, jsou závazná na území České republiky. Státní mapová díla 

vydává Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Tvorba a aktualizace jsou 

zajišťovány Zeměměřickým úřadem, katastrální mapa je výjimkou, ta je spravována 

katastrálními úřady. Mezi státní mapová díla patří: [11, 13, 23] 

 Státní mapa 1 : 5000 (SM5) je mapou velkého měřítka, které obsahuje polohopis, 

výškopis a popis. Zdrojem polohopisu je katastrální mapa, výškopisnou část tvoří 

vrstevnice převzaté ze Základní mapy České republiky 1 : 10 000 nebo 

ZABAGED®. Slouží jako podklad pro projektování a plánování. Používané systému 

jsou S-JTSK a Bpv. Klad mapových listů vychází ze Státní mapy 1 : 50 000, mapové 

listy mají rozměr 2 x 2,5 km (16 301 mapových listů na území ČR). [13, 23] 

 
 

 

Obrázek 12. Výřez ze Státního mapového díla 1 : 5 000 nad obcí Dražice  

(zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/#) 

 

 

 

http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/
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 Základní mapy ČR jsou dostupné v měřítkách 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000,          

1 : 100 000 nebo 1 : 200 000. Mají topografický charakter, obsahují polohopis, 

výškopis a popis. Zpracovány v jednotném kladu mapových listů, které jsou 

orientovány přibližně podle světových stran. Vznikly odvozením z topografických 

vojenských map. Obsahem map jsou značky dle Seznamu mapových značek. 

Používané systémy jsou S-JTSK a Bpv. Jsou hojně využívané v geografických 

informačních systémech, mapových portálech a webových aplikacích. [13, 23] 

 

Obrázek 13. Výřez ze Základní mapy 1 : 50 000 nad obcí Dražice 

(zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/#) 

 Mapa České republiky v měřítku 1 : 500 000 je všeobecně zeměpisná mapa 

malého měřítka, která zobrazuje celé území ČR na jednom mapovém listu včetně 

příhraničních oblastí. Používané systémy jsou S-JTSK a Bpv. [13, 23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14. Mapa České republiky (zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/#) 

http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/
http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/
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 Topografické mapy jsou dostupné v měřítkách 1 : 25 000, 1 : 50 000 a 1 : 100 000, 

slouží pro potřeby obrany státu. Zobrazují území ČR v příhraničí, hlavní mapovací 

metodou byla letecké fotogrammetrie pro základní měřítko 1 : 25 00, ostatní 

odvozeny. Topografické mapy byly tvořeny v Gauss-Krügerově zobrazení – S-52 

(Krasovského elipsoid), později zpřesněný S-42. Po vstupu ČR do NATO nastal 

přechod na systém WGS-84 a zobrazení UTM (Mercatorovo transverzální zobrazení 

s 6-ti stupňovými pásy). Jsou zpracovávány Geografickou službou Armády ČR 

v Dobrušce, vydavatelem je Generální štáb Armády ČR. [13, 23] 

 

 Vojenská mapa České republiky v měřítcích 1 : 250 000, 1 : 500 000, 1 : 1 000 000 

 

 Tematické státní mapová díla závazná na území státu (Základní vodohospodářské 

mapa 1 : 50 000, Silniční mapa 1 : 50 000, Mapa krajů ČR 1 : 200 000 a další). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15. Výřez z vodohospodářské mapy 1 : 50 000 nad Nepomukem 

(zdroj: http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/ZVM50/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/ZVM50/
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 Katastrální mapa, která je mapou velkého měřítka. Slouží pro potřeby vedení 

Katastru nemovitostí ČR. Jejím obsahem jsou hranice pozemků, stavební objekty, 

hranice katastrálních území, popis a další předměty v rozsahu stanoveném přílohou 

vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí. [13, 23] 

Obrázek 16. Výřez z katastrální mapy nad obcí Dražice  

(zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/#) 

2.2.4. Mapová díla používána v  územním plánování [11] 

V územním plánování se používá jen část z celkových státních mapových děl. Mezi  

takovéto mapová díla patří: 

 Katastrální mapa 

Využívána převážně pro účely územního plánu a regulačního plánu 

s vymezením předkupního práva pro veřejně prospěšné stavby a opatření. 

Katastrální mapa je dostupná v tištěné podobě nebo elektronické formou rastrovou 

a vektorovou 

 Státní mapa 1 : 5 000 (SM5) 

Používána pro územní plán 

 Základní mapa 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000, 1 : 200 000 

Používána pro Zásady územního rozvoje 

 Mapa České republiky 1 : 500 000 

Používána pro Politiku územního rozvoje 

http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/
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2.2.5. Použití katastrální mapy 
Katastrální mapa slouží jako podklad pro územní plán, regulační plán nebo pro 

vymezení zastavěného území, předkupní právo pro veřejně prospěšnou stavbu nebo 

veřejně prospěšné opatření. Pro účely územního plánování je důležitá katastrální mapa 

s ohledem na atributovou tabulku, která obsahuje popisné informace, která jsou 

následně zpracovávány za účelem vytvoření ploch s rozdílným způsobem využití. Pro 

zpracovávání dat jsou důležité informace o druhu pozemku, způsob využité pozemku, 

způsob využití budovy, bonitovaná půdně ekologická jednotka, ochrana nemovitosti, 

vlastnické vztahy a další. [18 

 

 Vymezení zastavěného území 

Podkladem jsou kopie katastrální mapy v tištěné nebo elektronické podobě 

příslušného území a kopie mapy s vyznačeným intravilánem. Hranici zastavěného 

území tvoří čára vedoucí po hranicích jednotlivých parcel.  Vymezení zastavěného 

území se řídí stavebním zákonem. Vymezení ovlivňuje umisťování staveb. § 59. [8] 

 

 Předkupní právo 

Předkupní právo má obec k pozemku určeném územním plánem nebo 

regulačním plánem pro veřejné prostranství, dále má předkupní právo obec nebo 

kraj, který je vymezil v územně plánovací dokumentaci nebo stát podle příslušnosti 

k vlastnictví pro veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejně prospěšné opatření. 

Předkupní právo je součástí stavebního zákona v kapitole Úprava vztahů v území, 

která zahrnuje předkupní právo a náhrady za změnu v území §101-102. [8, 9, 28] 

Předkupní právo je blízce spjato s katastrem nemovitostí, kvůli vkladu předkupního 

práva na dotčené parcely, na rozdíl od vymezení zastavěného území musí předkupní 

právo obsahovat seznam dotčených parcel. 
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3. Praktická část  
 

Při analýze katastrální mapy, jsem se rozhodl vytvořit převodní klíč pro 

důležitost v územním plánu. 

Základní úlohou mé bakalářské práce je rozdělení parcel do ploch s rozdílným 

způsobem využití (dále jen „PRZV“). Iniciativou je vytvoření „převodního klíče“, který 

určí převod mezi druhem pozemku a způsobem využití pozemku/stavby do odpovídající 

plochy s rozdílným způsobem využití, tento převodní klíč bude znázorněn formou 

tabulky s případnými ukázkovými výstupy a základními dotazy SQL z prostředí 

ArcMap 10.2.2. Převodní prvky jsou vymezeny v příloze vyhlášky ze dne 20. března 

2017, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

vyhláška) bod 1, 2, 4. Základní druhy PRZV jsou vymezeny dle vyhlášky 501/2006. Sb. 

§ 4 - § 19.[12] 

 

Prvky, které jsou použity pro tvorbu „převodního klíče“ jsou: 

 Druh pozemku (dále jen „DP“) 

Druh pozemku je závazně stanovená charakteristika dle katastru nemovitostí, 

která je zapisována do knih a map. 

 Způsob využití pozemku (dále jen „ZVP“) 

Definovaný způsob katastrálním zákonem a prováděcím předpisem, kterým 

je pozemek využíván. 

 Způsob využití stavby (dále jen „ZVS“) 

Definovaný způsob katastrálním zákonem a prováděcím předpisem, kterým 

je stavba využívána. 

 

Katastr nemovitostí, druh pozemku, způsob využití stavby a způsobem využití 

pozemku představují právní stav pozemku a tento právní stav je velmi důležitý při 

zařazování, není však jednoznačný, jsou případy, které se musí korigovat podle 

skutečného stavu a bližších souvislostí. 
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 Případy, kdy druh pozemku nerozhoduje o způsobu jeho využití: 

 Špatně zaevidované parcely v katastru nemovitostí (dle DP má 

parcela označený číslem 2 – orná půda, PRZV = plocha zemědělská, 

avšak při prohlídce lokality je tento pozemek souvislým s rodinným 

domem, tudíž PRZV = plocha bydlení), tyto špatně zaevidované 

parcely mohou mít i jiný DP než 2 – orná půda, převážně rozhoduje 

umístění takto zaevidované parcely s ohledem na umístění 

v zastavěném území, či vně. 

 Pozemky, které nejdou jasně určit. Pozemek DP 14 – ostatní plocha  

ZVP 26 – jiná plocha, u takového pozemku nelze jednoznačně určit, 

o jakou plochu se jedná a je nutný bližší průzkum. 

3.1. Základní převodní tabulka  
Tato kapitola se zabývá převodem DP a ZVP/ZVS, jedná se o prvky vymezené 

v příloze vyhlášky ze dne 20. března 2017, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., 

o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), kdy jsou použity body 1 (druh 

pozemku), 2 (způsob využití pozemku) a 4 (způsob využití stavby). Tyto prvky mají 

mezi sebou funkční vztah, kdy druh pozemku má přidělenou informaci o využití. Na 

základě přiděleného vztahu lze takové pozemky rozdělit do PRZV, které jsou 

vymezeny Vyhláškou č. 501/2006 Sb., § 4 - § 19.[12] Například plochy bydlení, 

plochy lesní, plochy rekreace a další. Tyto kombinace jsou zobrazeny formou 

tabulky, která podává informaci o druhu pozemku spolu se ZVP nebo ZVS               

a přidělenou hodnotu PRZV. Ke každé tabulce je vytvořena vlastní ukázka 

z prostředí ArcMap 10.2.2., kdy jsou zobrazeny vždy pozemky s daným druhem 

pozemku a zápisem výběrové podmínky (SQL dotaz – Structured Query Language, 

jedná se o standardizovaný dotazovací jazyk, který je používán pro práci s daty 

v relačních databázích[37]). Hodnoty PRZV jsou barevně rozlišeny[36] podle 

barevné legendy používané v modelu územního plánu. Způsoby využití pozemku     

a stavby se můžou měnit spolu s přílohou katastrální vyhlášky, proto je nutné dávat 

důraz na aktuální znění či ve starších dokumentech na dobové provedení, podle 

stávajících znění. 
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Tabulka 1. Druh pozemku 2 = orná půda (zdroj: vlastní) 

Způsob 

využití 

pozemku 

PRZV 

základní 

PRZV 

podtyp 

Kód možných 

druhů 

pozemku 

Poznámka 

0 

Plochy 

bydlení 
 

2 až 14 

Pokud jde o souvislý 

pozemek rodinného domu 

při nesprávném 

zaevidování 

Plochy 

zemědělské 
 

Pokud jde o pozemek vně 

zastavěného území 

1 

skleník, 

pařeniště 

Plochy 

zemědělské 
 

2 až 7, 10 

 

Plochy výroby 

a skladování 

Plochy výroby 

zemědělské 
 

2 

školka 

Plochy 

zemědělské 
 2, 7 a 10  

29 

Fotovoltaická 

elektrárna 

Plochy výroby 

a skladování 

Plochy výroby 

energie 

z obnovitelných 

zdrojů 

2 až 14  

30 

Mez, stráň 

Plochy 

zemědělské 
 2 až 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17. DP Orná půda (zdroj: vlastní) 
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Tabulka 2. Druh pozemku 3 = chmelnice (zdroj: vlastní) 

Způsob využití 

pozemku 

PRZV 

základní 

PRZV 

podtyp 

Kód 

možných 

druhů 

pozemku 

Poznámka 

0 

Plochy výroby a 

skladování 
 

2 až 14 

 

Plochy 

zemědělské 
  

1 

skleník, pařeniště 

Plochy 

zemědělské 
 

2 až 7, 10 

 

Plocha výroby a 

skladování 

Plochy výroby 

zemědělské 
 

29 

Fotovoltaická 

elektrárna 

Plochy výroby a 

skladování 

Plochy výroby 

energie 

z obnovitelných 

zdrojů 

2 až 14  

30 

Mez, stráň 

Plochy 

zemědělské 
 2 až 14  

Plocha chmelnice se v ukázkových datech nevyskytuje, proto není přidán 

ukázkový výstup. 
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Tabulka 3. Druh pozemku 4 = vinice (zdroj: vlastní) 

Způsob 

využití 

pozemku 

PRZV 

základní 

PRZV 

podtyp 

Kód 

možných 

druhů 

pozemku 

Poznámka 

0 

Plochy výroby 

a skladování 
 

2 až 14 

 

Plochy 

zemědělské 
  

1 

skleník, 

pařeniště 

Plochy 

zemědělské 
 

2 až 7, 10 

 

Plochy výroby 

a skladování 

Plochy výroby 

zemědělské 
 

29 

Fotovoltaická 

elektrárna 

Plochy výroby 

a skladování 

Plochy výroby energie 

z obnovitelných 

zdrojů 

2 až 14  

30 

Mez, stráň 

Plochy 

zemědělské 
 2 až 14  

Plocha vinice se v ukázkových datech nevyskytuje, proto není přidán ukázkový 

výstup. 
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Tabulka 4. Druh pozemku 5 = zahrada (zdroj: vlastní) 

Způsob 

využití 

pozemku 

PRZV 

základní 

PRZV 

podtyp 

Kód 

možných 

druhů 

pozemku 

Poznámka 

0 

Plochy 

bydlení 
 

2 až 14 

Pokud jde o souvislý 

pozemek rodinného 

domu při nesprávném 

zaevidování 

Plochy 

zemědělské 
  

1 

skleník, 

pařeniště 

Plochy 

zemědělské 
 

2 až 7, 10 

 

Plochy výroby 

a skladování 

Plochy výroby 

zemědělské 
 

29 

Fotovoltaická 

elektrárna 

Plochy výroby 

a skladování 

Plochy výroby 

energie 

z obnovitelných 

zdrojů 

2 až 14  

30 

Mez, stráň 

Plochy 

zemědělské 
 2 až 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18. DP Zahrada (zdroj: vlastní) 
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Tabulka 5. Druh pozemku 6 = ovocný sad (zdroj: vlastní) 

Plocha ovocný sad se v ukázkových datech nevyskytuje, proto není přidán 

ukázkový výstup. 

 

Tabulka 6. Druh pozemku 7 = trvalý travní porost (část 1.) (zdroj: vlastní) 

Způsob 

využití 

pozemku 

PRZV 

základní 

PRZV 

podtyp 

Kód možných 

druhů 

pozemku 

Poznámka 

0 

Plochy 

zemědělské 
 

2 až 14 

 

Plochy bydlení  

Pokud jde o souvislý 

pozemek rodinného domu při 

nesprávném zaevidování 

1 

skleník, 

pařeniště 

Plochy 

zemědělské 
 

2 až 7, 10 

 

Plochy výroby 

a skladování 

Plochy výroby 

zemědělské 
 

Způsob využití 

pozemku 

PRZV 

základní 

PRZV 

podtyp 

Kód možných 

druhů pozemku 
Poznámka 

0 

Plochy výroby a 

skladování 
 

2 až 14 

 

Plochy 

zemědělské 
  

1 

skleník, pařeniště 

Plochy 

zemědělské 
 

2 až 7, 10 

 

Plochy výroby a 

skladování 
Plochy výroby zemědělské  

29 

Fotovoltaická 

elektrárna 

Plochy výroby a 

skladování 

Plochy výroby energie 

z obnovitelných zdrojů 
2 až 14  

30 

Mez, stráň 

Plochy 

zemědělské 
 2 až 14  
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Tabulka 7. Druh pozemku 7 = trvalý travní porost (část 2.) (zdroj: vlastní) 

Způsob 

využití 

pozemku 

PRZV 

základní 

PRZV 

podtyp 

Kód 

možných 

druhů 

pozemku 

Poznámka 

2 

školka 

Plochy lesní  

2, 7 a 10 

 

Plochy 

zemědělská 
  

3 

plantáž dřevin 

Plochy lesní  

7 až 10, 14 

 

Plochy 

zemědělská 
  

29 

Fotovoltaická 

elektrárna 

Plochy výroby a 

skladování 

Plochy výroby 

energie 

z obnovitelných 

zdrojů 

2 až 14  

30 

Mez, stráň 

Plochy 

zemědělské 
 2 až 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19. DP trvalý travní porost (zdroj: vlastní) 
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Tabulka 8. Druh pozemku 10 = lesní pozemek (zdroj: vlastní) 

Způsob využití 

pozemku 

PRZV 

základní 

PRZV 

podtyp 

Kód možných 

druhů pozemku 
Poznámka 

0 Plochy lesní  2 až 14  

1 

skleník, pařeniště 

Plochy lesní  

2 až 7, 10 

 

Plochy výroby a 

skladování 

Plochy výroby 

lesní 
 

2 

školka 
Plochy lesní  2, 7 a 10  

3 

plantáž dřevin 
Plochy lesní  7 až 10, 14  

4 

Les jiný než 

hospodářský 

Plochy lesní  10  

5 

Lesní pozemek, na 

kterém je budova 

Plochy lesní  10  

17 

Ostatní komunikace 
Plochy lesní  10, 14  

20 

Sportoviště a 

rekreační plocha 

Plochy lesní 

 10, 14  

Plochy rekreace 

29 

Fotovoltaická 

elektrárna 

Plochy výroby a 

skladování 

Plochy výroby 

energie 

z obnovitelných 

zdrojů 

2 až 14  

30 

Mez, stráň 
Plochy lesní  2 až 14  
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Obrázek 20. DP lesní pozemek (zdroj: vlastní) 

 

 

Tabulka 9. Druh pozemku 11 = vodní plocha (část 1.)  (zdroj: vlastní) 

Způsob využití 

pozemku 

PRZV 

základní 

PRZV 

podtyp 

Kód možných 

druhů pozemku 
Poznámka 

0 
Plochy vodní a 

vodohospodářské 
 2 až 14  

6 

Rybník 

Plochy vodní a 

vodohospodářské 
 11  

7 

Tok přirozený 

Plochy vodní a 

vodohospodářské 
 11  

8 

Tok uměly 

Plochy vodní a 

vodohospodářské 
 11  

9 

Nádrž přírodní 

Plochy vodní a 

vodohospodářské 
 11  

10 

Nádrž uměla 

Plochy vodní a 

vodohospodářské 
 11  

11 

Zamokřená plocha 

Plochy vodní a 

vodohospodářské 

 11, 14  Plochy smíšené 

nezastavěného 

území 
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Tabulka 10. Druh pozemku 11 = vodní plocha (část 2.) (zdroj: vlastní) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21. DP vodní plocha (zdroj: vlastní) 

 

Způsob využití 

pozemku 

PRZV 

základní 

PRZV 

podtyp 

Kód možných 

druhů 

pozemku 

Poznámka 

28 

Vodní plocha s 

budovou 

Plochy vodní a 

vodohospodářské 
 11  

29 

Fotovoltaická 

elektrárna 

Plochy výroby a 

skladování 

Plochy výroby 

energie 

z obnovitelných 

zdrojů 

2 až 14  

30 

Mez, stráň 
-  2 až 14 

Problematická 

plocha, nelze 

určit bez bližšího 

průzkumu 
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Tabulka 11. Druh pozemku 13 = zastavěná plocha a nádvoří (část 1.) (zdroj: vlastní) 

Způsob využití 

pozemku 

PRZV 

základní 

PRZV 

podtyp 

Kód možných 

druhů 

pozemku 

Poznámka 

0 -  2 až 14 

Tento typ 

parcely může 

mít charakter 

jakékoliv možné 

plochy 

12 

Společný dvůr 
Plocha bydlení  13  

13 

Zbořeniště 
-  13 

Problematická 

plocha, nelze 

určit bez bližšího 

průzkumu 

29 

Fotovoltaická elektrárna 

Plochy výroby a 

skladování 

Plochy výroby 

energie 

z obnovitelných 

zdrojů 

2 až 14  

 

30 

Mez, stráň 

-  2 až 14 

Problematická 

plocha, nelze 

určit bez bližšího 

průzkumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22. DP zastavěná plocha a nádvoří (zdroj: vlastní) 



48 
 

Tabulka 12. Druh pozemku 13 = zastavěná plocha a nádvoří (část 2.) (zdroj: vlastní) 

Způsob využití 

stavby 

PRZV 

základní 

PRZV 

podtyp 
Poznámka 

2 

Zemědělská usedlost 

Plochy výroby a 

skladování 

Plochy výroby 

zemědělské 
 

6 

Bytový dům 
Plochy bydlení   

7 

Rodinný dům 
Plochy bydlení   

8 

Stavba pro rodinnou 

rekreaci 

Plochy bydlení 

  

Plochy rekreace 

9 

Shromaždiště  

Plochy veřejného 

prostranství 
  

10 

Obchod  

Plochy občanské 

vybavenosti 
  

11 

Ubytovací zařízení 

Plochy občanské 

vybavenosti   

Plochy rekreace 

12 

výroba 

Plochy výroby a 

skladování 
  

13 

Zemědělská stavba 

Plochy výroby a 

skladování 

Plochy výroby 

zemědělské 
 

14 

administrativa 

Plochy občanské 

vybavenosti 
  

Plochy 

administrativy 

15 

Občanská vybavenost 

Plochy občanské 

vybavenosti 
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Tabulka 13. Druh pozemku 13 = zastavěná plocha a nádvoří (část 3.) (zdroj: vlastní) 

Způsob využití 

stavby 

PRZV 

základní 

PRZV 

podtyp 
Poznámka 

16 

Technická 

vybavenost 

Plochy technická 

infrastruktury 
  

17 

Doprava 

Plochy dopravní 

infrastruktury 
  

18 

Garáž 

Plochy bydlení 

  
Plochy dopravní 

infrastruktury 

19 

Jiná stavba 
-  

Tento typ stavby může mít charakter 

jakéhokoliv využití 

20 

Víceúčelová stavba 

Plochy občanské 

vybavenosti   

Plochy rekreace 

21 

Skleník 

Plochy výroby a 

skladování 
  

22 

Přehrada 

Plochy vodní a 

vodohospodářské 
  

23 

Hráz přehrazující 

Plochy vodní a 

vodohospodářské 
  

24 

Hráz ochranná 

Plochy vodní a 

vodohospodářské 
  

25 

Hrát ohrazující 

Plochy vodní a 

vodohospodářské 
  

26 

Jez 

Plochy vodní a 

vodohospodářské 
  

27 

Stavba plavebně 

účelná 

Plochy vodní a 

vodohospodářské 
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Tabulka 14. Druh pozemku 13 = zastavěná plocha a nádvoří (část 4.) (zdroj: vlastní) 

Způsob využití 

stavby 

PRZV 

základní 

PRZV 

podtyp 
Poznámka 

28 

Vodní elektrárna 

Plochy výroby a 

skladování 

Plocha výroby 

energie 

z obnovitelných 

zdrojů 

 

29 

Odkaliště 

Plochy výroby a 

skladování 
  

Plochy těžby 

 

Tabulka 15. Druh pozemku 14 = ostatní plocha (část 1.) (zdroj: vlastní) 

Způsob 

využití 

pozemku 

PRZV 

základní 

PRZV 

podtyp 

Kód 

možných 

druhů 

pozemku 

Poznámka 

0 -  2 až 14 

Tento typ parcely 

může mít charakter 

jakékoliv možné 

plochy 

3 

Plantáž dřevin 

Plochy lesní 

 7 až 10, 14  

Plochy zemědělská 

11 

Zamokřená 

plocha 

Plochy smíšené 

nezastavěného 

území  11, 14  

Plochy vodní a 

vodohospodářské 

14 

Dráha 

Plochy dopravní 

infrastruktury 

Plochy dopravní 

železniční 
14  

15 

Dálnice 

Plochy dopravní 

infrastruktury 

Plochy dopravní 

silniční 
14  
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Tabulka 16. Druh pozemku 14 = ostatní plocha (část 2.) (zdroj: vlastní) 

Způsob 

využití 

pozemku 

PRZV 

základní 

PRZV 

podtyp 

Kód 

možných 

druhů 

pozemku 

Poznámka 

16 

Silnice 

Plochy dopravní 

infrastruktury 

Plochy dopravní 

silniční 
14  

17 

Ostatní 

komunikace 

Plochy veřejného 

prostranství 
 10, 14  

18 

Ostatní 

dopravní plocha 

Plochy dopravní 

infrastruktury 
 14  

19 

Zeleň 
Plochy rekreace  14  

20 

Sportoviště a 

rekreační 

plochy 

Plochy občanské 

vybavenosti 
 14  

Plochy rekreace 

21 

Pohřebiště 

Plochy občanské 

vybavenosti 
 14  

22 

Kulturní a 

osvětová plocha 

Plochy veřejného 

prostranství 
 14  

Plochy občanské 

vybavenosti 

23 

Manipulační 

plocha 

Plochy výroby a 

skladování 
 14  

25 

skládka 

Plochy technické 

infrastruktury 
   

26 

Jiná plocha 
-  14 

Tento typ parcely 

může mít charakter 

jakékoliv možné 

plochy 
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Tabulka 17. Druh pozemku 14 = ostatní plocha (část 3.) (zdroj: vlastní) 

Způsob 

využití 

pozemku 

PRZV 

základní 

PRZV 

podtyp 

Kód 

možných 

druhů 

pozemku 

Poznámka 

27 

Neplodná půda 
-  14 

Tento typ parcely 

může mít charakter 

jakékoliv možné 

plochy 

29 

Fotovoltaická 

elektrárna 

Plochy výroby a 

skladování 

Plochy výroby 

energie 

z obnovitelných 

zdrojů 

2 až 14  

30 

Mez, stráň 
-  2 až 14 

Tento typ parcely 

může mít charakter 

jakékoliv možné 

plochy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23. DP ostatní plocha (zdroj: vlastní) 
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3.2. Modely řešených situací  
Tato kapitola navazuje na tabulkové rozdělení, kdy jednotlivé tabulky byly odlišeny 

podle jednotlivých druhů pozemků se způsobem využití a následné přidělování dle 

PRZV. Tyto modely jsou vytvořeny s cílem sjednocení DP, ZVS, ZVP a vytvoření 

PRZV dle dostupných kombinací mezi jednotlivými prvky. Situace byly vybrány, aby 

bylo možné zobrazit co nejvíce rozdílných ploch. 

3.2.1. Rozdělení dle druhů pozemku 
Situace zobrazuje část katastrálního území, kde jsou jednotlivé parcely rozděleny 

podle druhu pozemku. Tyto druhy pozemku a barevné rozlišení jsou vyobrazeny 

v legendě situace. Na první pohled má největší plošné zastoupení orná půda avšak je ze 

situace patrné, že některé souvislé pozemky jsou evidovány jako orná půda v části obce, 

na kterých je postavena budova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 24. Rozdělení podle druhu pozemku (zdroj: vlastní) 
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3.2.2. Rozdělení dle způsobů využití pozemku a stavby  

Situace zobrazují dvě možné rozdělení, dle pozemku nebo dle stavby. Tyto možné 

druhy využití jsou k dohledání v kapitole 3.1. Základní převodní tabulka, kdy jsou 

jednotlivé způsoby využití spojené s druhem pozemku. Zde jsou pouze způsoby využití 

bez ohledu na druh pozemku. Největší zastoupení mají plochy nazvané jako „Neurčitý 

charakter“, tyto pozemky nemají evidovaný způsob využití, respektive ZPV = 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 25. Rozdělení podle způsobu využití pozemku (zdroj: vlastní) 
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Situace zobrazuje způsoby využití staveb v katastrálním území, převahují objekty 

k bydlení, tyto stavby jsou důležitým prvkem pro určení následné funkce v PRZV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 26. Rozdělení podle způsobu využití stavby (zdroj: vlastní) 
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3.2.3. Plochy s rozdílným způsobem využití  
Pro vytvoření modelu PRZV je potřeba spojit veškeré namodelované situace 

z předchozích kapitol. Je nutné znát druh pozemku, jednotlivé způsoby využití a navíc 

vlastnické vztahy. Můžou nastat situace, kdy projektant určí pozemek dle PRZV jiným 

druhem než si představuje vlastník, a tím vznikají při územním řízení střety, proto je 

nutné určovat plochy dle PRZV velmi opatrně s pohledem na všechny možné aspekty      

a vyhnout se problémům. Tato situace vznikla spojením zmiňovaných aspektů a mého 

vlastního pohledu na situaci, dle vlastního uvážení. Plochy jsou rozděleny pouze do 

základních ploch s rozdílným způsobem využití. Plochy se špatně evidovaným 

způsobem jsem zařadil do příslušných ploch podle umístění pozemku a s ohledem jestli 

na pozemku nejsou umístěny stavby. Barevnou legendu jsem převzal z datového 

modelu T-Mapy spolu s označením dle způsobů využití. [36]  

 

Obrázek 27. Plochy s rozdílným způsobem využití (zdroj: vlastní) 
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4. Závěr 
Cílem má bakalářské práce bylo prozkoumat využití katastrální mapy 

v územním plánování. Katastrální mapy jsou základním elementem, který je potřeba pro 

tvorbu územních plánů či rozdělení ploch do ploch s rozdílným způsobem využití. 

Vytvořil jsem potřebné převodní tabulky, kdy jsou v tabulkách kombinována data, které 

představují druh pozemku, způsob využití pozemku a způsob využití stavby.  

 Výsledkem mé bakalářské bylo vytvoření převodního klíče pro zařazení 

pozemků z katastru nemovitostí do ploch s rozdílným způsobem využití. Pro vytvoření 

modelu je nutné mít katastrální mapu ve vektorové podobě (čitelný formát pro prostředí 

ArcMap v mém případě – data.shp), do které se následně připojí popisná data, do 

atributové tabulky. Výsledné zařazení do ploch s rozdílným způsobem využití je 

zásadním výstupem, protože určuje parametry funkční regulace území. Přiřazování 

jednotlivých funkcí není možné důsledně algoritmizovat, protože je dáván důraz na 

pozemky, které nemají zcela správně evidovaný způsob využití nebo je využitelnost 

takového pozemku možné přidělit do rozdílných skupin, pro takové úskalí je nutné 

bližší šetření a projektantovo vlastní rozhodnutí o přidělené funkci, které se může lišit u 

každého autora. Tyto pozemky se dají rozdělit ze vztahu mezi druhem pozemku a 

způsobem využití do 3 kategorií, první kategorie jsou plochy jednoznačné (pozemek, u 

kterého nejsou možnosti výběru – např. plocha lesní (druh pozemku 10) a v ploše 

evidovaná parcela jako mez, stráň (způsob využití pozemku 30), u tohoto případu nelze 

jiná možnost než zařadit parcelu do ploch lesních), dále plochy předurčující, tyto plochy 

mají omezené možnosti výběru – např. stavba pro rodinnou rekreaci (způsob využití 

stavby 8), tak pro tuto plochu stavby lze určit plochy s rozdílným způsobem využití jako 

plochu bydlení nebo plochu rekreace. Poslední možnou kategorií, na kterou lze narazit 

při rozdělování do ploch s rozdílným způsobem využití je kategorie nejednoznačná, tato 

kategorie je problémovým bodem, který může znamenat chybně evidovanou parcelu či 

nejednoznačně určený způsob využití, pro takovou parcelu je nutný bližší posudek nebo 

bližší zkoumání pro správné zařazení. 

 Z uvedených poznatků lze vyvodit, že záznam způsobů využití pozemku a 

stavby bys zasloužil při vývoji legislativy úpravy k ohledu územního plánování, aby se 

přiřazování do ploch s rozdílným způsobem využití stalo jednoznačnějším.  
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