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Katastrální mapa

! Digitalizace dokončena 
◦ usnesení vlády ČR č. 871 ze dne 25. července 
2007 

! Stav k 14.6.2018: 
◦ 99,04% k.ú. v digitální podobě (DKM, KMD, KM-
D) 
● z toho 0,32% (42) k.ú. v KM-D 
● z toho 3,87% (506) k.ú. na části území 
◦ zbývá již jen 0,96% (125) k.ú. v analogové 
podobě



Katastrální mapa

! Plán na další období 
! Zahájení nového mapování (cíl – zpřesnění 
katastrálních map). 

! Opětovné zahájení periodických revizí katastru 
(cíl – soulad právního a reálného stavu). 

! Do roku 2030 v každém k.ú. proběhne 
buď nové mapování a nebo revize 
katastrálního operátu. 



Katastrální mapa

! Postup digitalizace je možné sledovat: 
◦ na webových stránkách cuzk.cz ( Katastr nemovitostí » Digitalizace a 

vedení katastrálních map » Digitalizace katastrálních map ) 
◦ v aplikaci http://katastralnimapy.cuzk.cz/

http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti.aspx
http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Digitalizace-a-vedeni-katastralnich-map.aspx
http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Digitalizace-a-vedeni-katastralnich-map.aspx
http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Digitalizace-a-vedeni-katastralnich-map/Digitalizace-katastralnich-map/Digitalizace-katastralnich-map.aspx
http://katastralnimapy.cuzk.cz/


Aplikace



Nahlížení do KN
! URL: http://nahlizenidokn.cuzk.cz  
! Všichni zdarma 
! Více než 2 miliony návštěv a 400 tis. unikátních IP adres 
měsíčně 

! Více než 3000 současně pracujících uživatelů v denních 
špičkách 

! Staženo více než 5 TB měsíčně 
! V nedávné minulosti jsme odstranili CAPTCHU

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/


Nahlížení – volání z jiných aplikací

! Pokud je voláno Nahlížení z externí aplikace 
(např. mapy.cz, vlastní GIS, atd.)



Nahlížení – volání z jiných aplikací
! Po přihlášení (nebo přístup z hlavní stránky 
Nahlížení) => komplet údaje



Novinky v Nahlížení do KN

! Lokalizace parcel dle polygonů parcel/budov => 
zvýraznění vyhledaného prvku



Novinky v Nahlížení do KN

! Zobrazení nemovitostí předaných na ÚZSVM dle 
§ 64 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí.  

! Jedná se o nemovitosti neznámého nebo 
nedostatečně identifikovaného vlastníka.  

! Nově jsou zobrazovány v mapové části Nahlížení 
do KN  

! Kompletní seznam zveřejněn na stránkách 
ÚZSVM, https://www.uzsvm.cz/informace-pro-
verejnost-2139-0-85/ 

https://www.uzsvm.cz/informace-pro-verejnost-2139-0-85/
https://www.uzsvm.cz/informace-pro-verejnost-2139-0-85/
https://www.uzsvm.cz/informace-pro-verejnost-2139-0-85/


Novinky v Nahlížení do KN



Novinky v Nahlížení do KN



Novinky v Nahlížení do KN



Novinky v Nahlížení do KN - ZDŘ
! V souvislosti s novelou KatV se v Nahlížení do KN 
zveřejňují  informace  o neodstraněných  
nesouladech 
◦ „Nesoulad druhu pozemku se skutečným stavem“ (kód 265),  
◦ „Nesoulad způsobu využití pozemku se skutečným stavem“ (kód 
266),  
◦ „Nesoulad způsobu využití stavby se skutečným stavem“ (kód 267),   
◦ „Nesoulad zobrazení obvodu budovy se skutečným stavem“ (kód 
268). 
◦ „Nesoulad se skutečným stavem“ (kód 269) 
◦ „Nesoulad se skutečným stavem – nezapsaná stavba“ (kód 279) 

! Nesoulady se nezobrazují na Výpisu z KN!



Novinky v Nahlížení do KN - ZDŘ

Nesoulad druhu pozemku se skutečným stavem



Novinky v Nahlížení do KN - ZDŘ

Zobrazení nesouladů v grafice – šrafovanou čarou



Dálkový přístup do KN

! URL: https://katastr.cuzk.cz/  
! Nový vzhled aplikace 
! Veřejná správa zdarma

https://katastr.cuzk.cz/


Novinky v Dálkovém přístupu do KN
◦ Poskytování listin ze sbírky listin (od 1.1.2016)



Novinky v Dálkovém přístupu do KN
◦ Poskytování listin ze sbírky listin (od 1.1.2016)



Dálkový přístup do KN

Celkem: 11 259 208 listin



Dálkový přístup do KN

Interní
Externí

Celkem: 1 025 104  listin (73% externí uživatelé)



Archiv-WEB

! URL: http://katastralnimapy.cuzk.cz/   
! Zobrazení stavu digitalizace, různých mapových 
vrstev (klady ML, hranice územních jednotek, …), 
atd. 

! Nově plán revizí

http://katastralnimapy.cuzk.cz/


Archiv-WEB – stav digitalizace



Archiv-WEB – plán revizí



Archiv-WEB – plán revizí



Služby



WMS – katastrální mapa (KM)

! URL: http://services.cuzk.cz/wms/local-km-
wms.asp 

! Poskytujeme kompletní katastrální mapu 
! Splňuje standard OGC WMS 1.3.0 (1.1.1)

http://services.cuzk.cz/wms/local-km-wms.asp
http://services.cuzk.cz/wms/local-km-wms.asp


INSPIRE  WMS CP (katastrální parcely)

! URL: http://services.cuzk.cz/wms/inspire-cp-
wms.asp  

! Poskytuje parcely pouze z území DKM/KMD 
! Splňuje standard OGC WMS 1.3.0 (1.1.1)

http://services.cuzk.cz/wms/inspire-cp-wms.asp
http://services.cuzk.cz/wms/inspire-cp-wms.asp


INSPIRE  WMS BU (budovy)

! URL: http://services.cuzk.cz/wms/inspire-bu-
wms.asp  

! Spuštěno v říjnu 2015 
! Poskytuje polygony budov

http://services.cuzk.cz/wms/inspire-bu-wms.asp
http://services.cuzk.cz/wms/inspire-bu-wms.asp


INSPIRE  WMS AD (adresy)

! URL: http://services.cuzk.cz/wms/inspire-ad-
wms.asp  

! Poskytuje adresy z RÚIAN

http://services.cuzk.cz/wms/inspire-ad-wms.asp
http://services.cuzk.cz/wms/inspire-ad-wms.asp


INSPIRE  WMS AU (územní správní jednotky)

! URL: http://services.cuzk.cz/wms/inspire-au-
wms.asp    

! Poskytuje územní jednotky z RÚIAN

http://services.cuzk.cz/wms/inspire-au-wms.asp
http://services.cuzk.cz/wms/inspire-au-wms.asp


WMS – rozšířené jednotky (UX)

! URL: http://services.cuzk.cz/wms/local-ux-
wms.asp  

! Poskytuje další jednotky (ORP, POU, KP, VO,  
atd.) 

! Splňuje standard OGC WMS 1.3.0 (1.1.1)

http://services.cuzk.cz/wms/local-ux-wms.asp
http://services.cuzk.cz/wms/local-ux-wms.asp


WMS – Cadastre index map (CIM)

! URL: http://services.cuzk.cz/wms/elf-cadastre-
wms.asp   

! Poskytujeme kompozici služeb CP, AD, AU 
! Vyrobena v rámci projektu ELF

http://services.cuzk.cz/wms/elf-cadastre-wms.asp
http://services.cuzk.cz/wms/elf-cadastre-wms.asp
http://services.cuzk.cz/wms/elf-cadastre-wms.asp


INSPIRE  WFS (stahovací služby)

! Téma: 
◦ CP (parcely a katastrální území) http://services.cuzk.cz/
wfs/inspire-cp-wfs.asp    
◦ AD (adresy) http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-ad-wfs.asp  
◦ AU (administrativní jednotky) http://services.cuzk.cz/wfs/
inspire-au-wfs.asp  
◦ BU (budovy) http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-bu-wfs.asp 

! Poskytuje vektorová data (oproti rastrovým 
obrázkům u WMS) 

! Formát: GML 3.2.1

http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-cp-wfs.asp
http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-cp-wfs.asp
http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-ad-wfs.asp
http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-au-wfs.asp
http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-au-wfs.asp
http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-bu-wfs.asp


INSPIRE  WFS (stahovací služby)



Otevřená data



! Viz http://www.cuzk.cz/Predpisy/Podminky-
poskytovani-prostor-dat-a-sitovych-sluzeb.aspx 

Podmínky poskytování dat a služeb

V budoucnu možné využití 
standardních licencí Creative Commons

http://www.cuzk.cz/Predpisy/Podminky-poskytovani-prostor-dat-a-sitovych-sluzeb.aspx
http://www.cuzk.cz/Predpisy/Podminky-poskytovani-prostor-dat-a-sitovych-sluzeb.aspx
http://www.cuzk.cz/Predpisy/Podminky-poskytovani-prostor-dat-a-sitovych-sluzeb.aspx


Otevřená data ČÚZK

http://atom.cuzk.cz 

http://atom.cuzk.cz/
http://atom.cuzk.cz/


! Dostupný přes aplikaci VDP http://vdp.cuzk.cz/  
! Otevřená data ze zákona - §62 ZZR 

! Několik variant (kompletní x základní, stavový x změnový) 
! Aktualizace: denně

Výměnný formát RÚIAN (VFR)

http://vdp.cuzk.cz/


! http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
StahniAdresniMistaRUIAN.aspx 

! Soubory jsou dostupné po obcích 
! CSV soubory obsahují všechny atributy adresního 
místa, které jsou nutné k sestavení adresy 

! Aktualizace: 1x měsíčně

Adresy z RÚIAN (CSV)

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/StahniAdresniMistaRUIAN.aspx
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/StahniAdresniMistaRUIAN.aspx
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/StahniAdresniMistaRUIAN.aspx


Adresy z RÚIAN (CSV)



! Vybraná data RÚIAN ve formátu SHP 
◦ URL:  
● http://services.cuzk.cz/shp/obec/ 
● http://services.cuzk.cz/shp/stat/  

◦ Dostupné v souborech po obcích 
● adresní místa a stavební objekty,  
● polygony k.ú. a obce, 
● polygony ZSJ a VO (volební okrsky), 
● ulice s definiční čarou. 

◦ Dostupné v jednom souboru za stát 
● polygony k.ú., obcí, okresů, ORP, POU,  
● polygony Reg. soudrž., VÚSC a státu. 

◦ Aktualizace: 1x denně

Vybrané prvky RÚIAN v SHP

http://services.cuzk.cz/shp/obec/
http://services.cuzk.cz/shp/stat/


Vybrané prvky RÚIAN v SHP - ukázka



Vybrané prvky RÚIAN v SHP - ukázka



! Data SGI KN ve formátu VFK 
◦ URL: http://services.cuzk.cz/vfk/ 
◦ Dostupné v souborech po KP a po k.ú.  
◦ Mapy z území DKM/KMD 
◦ Aktualizace: 1x měsíčně 

! Data SGI KN ve formátu VKM 
◦ Mapa z území KM-D je k dispozici  
 ve formátu VKM 
◦ Soubory jsou k dispozici po k.ú. 
◦ URL: http://services.cuzk.cz/vkm/   
◦ Aktualizace: čtvrtletně

Katastrální mapa 
ve VFK a VKM

http://services.cuzk.cz/vfk/
http://services.cuzk.cz/vkm/
http://services.cuzk.cz/vkm/


! Data SGI KN ve formátu DGN 
◦ URL: http://services.cuzk.cz/dgn  
◦ Dostupné v souborech po k.ú.  
◦ Mapy z území DKM/KMD 
◦ Aktualizace: 1x denně 

! Data SGI KN ve formátu SHP 
◦ URL: http://services.cuzk.cz/shp    
◦ Soubory jsou k dispozici po k.ú. 
◦ Mapy z území DKM/KMD 
◦ Aktualizace: 1x týdně

Katastrální mapa 
v DGN a SHP

http://services.cuzk.cz/dgn
http://services.cuzk.cz/shp


! Data SGI KN ve formátu DXF 
◦ URL: http://services.cuzk.cz/dxf  
◦ Dostupné v souborech po k.ú.  
◦ Mapy z území DKM/KMD 
◦ Aktualizace: 1x denně

Katastrální mapa v DXF

http://services.cuzk.cz/dxf


Katastrální mapa v SHP - ukázka



! Data pro témata: 
◦ KATASTRÁLNÍ PARCELY (CP) 
◦ ÚZEMNÍ SPRÁVNÍ JEDNOTKY (AU) 
◦ ADRESY (AD) 
◦ BUDOVY (BU) 

! URL:  
◦ CP - http://services.cuzk.cz/gml/inspire/cp/,  
◦ AU - http://services.cuzk.cz/gml/inspire/au/, 
◦ AD - http://services.cuzk.cz/gml/inspire/ad/,  
◦ BU - http://services.cuzk.cz/gml/inspire/bu/.  

INSPIRE GML

http://services.cuzk.cz/gml/inspire/cp/
http://services.cuzk.cz/gml/inspire/au/
http://services.cuzk.cz/gml/inspire/au/
http://services.cuzk.cz/gml/inspire/au/
http://services.cuzk.cz/gml/inspire/au/
http://services.cuzk.cz/gml/inspire/au/
http://services.cuzk.cz/gml/inspire/au/
http://services.cuzk.cz/gml/inspire/ad/
http://services.cuzk.cz/gml/inspire/ad/
http://services.cuzk.cz/gml/inspire/ad/
http://services.cuzk.cz/gml/inspire/ad/
http://services.cuzk.cz/gml/inspire/ad/
http://services.cuzk.cz/gml/inspire/ad/
http://services.cuzk.cz/gml/inspire/bu/


! Statistiky s úhrnnými hodnotami druhů pozemků, 
tj. výměry jednotlivých druhů pozemků po 
katastrálních územích 

! http://services.cuzk.cz/sestavy/UHDP/  
! Aktualizace čtvrtletně

ÚHDP

http://services.cuzk.cz/sestavy/UHDP/


! CSV soubor se zrušenými adresními místy 
(zdroj: ISÚI), obsahuje 147 061 adres.

Zrušená adresní místa



Číselník ulic
! CSV soubor se seznamem ulic ČR (zdroj: 
ISÚI), obsahuje 63 105 ulic (i zrušené!).



Děkuji za pozornost 
Petr Souček, petr.soucek@cuzk.cz 

Mřížovka červená / Clathrus ruber

mailto:petr.soucek@cuzk.cz
mailto:petr.soucek@cuzk.cz
mailto:petr.soucek@cuzk.cz


Děkuji za pozornost 
Petr Souček, petr.soucek@cuzk.cz 

Hřib dubový / Boletus reticulatus

mailto:petr.soucek@cuzk.cz
mailto:petr.soucek@cuzk.cz
mailto:petr.soucek@cuzk.cz

