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DIGITALIZACE KATASTRÁLNÍCH MAP



Stav k 2.5.2021:
 99,58% k.ú. v digitální podobě (DKM, KMD, KM-D)

z toho 0,11% (15) k.ú. v KM-D

v dalších 26 k.ú. existuje KM-D na části

z toho 2,41% (315) k.ú. na části území

 zbývá již jen 0,42% (55) k.ú. v analogové podobě

 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/

KATASTRÁLNÍ MAPA

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/Digitalizace-katastralnich-map/Digitalizace-katastralnich-map.aspx
http://katastralnimapy.cuzk.cz/


KATASTRÁLNÍ MAPA

Plán revizí a nových mapování je dostupný:

 na webových stránkách cuzk.cz ( Katastr nemovitostí » Poskytování 

údajů z KN » Číselníky ISKN » Číselníky k mapě » Detailní stav a plán revizí k.ú.)

 v aplikaci http://katastralnimapy.cuzk.cz/

 v aplikaci https://services.cuzk.cz/prehled-

mapovani-a-revize/ (novinka 8/2020)

https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti.aspx
https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Poskytovani-udaju-z-KN.aspx
https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Ciselniky-ISKN.aspx
https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Ciselniky-ISKN/Ciselniky-k-mape.aspx
http://katastralnimapy.cuzk.cz/
https://services.cuzk.cz/prehled-mapovani-a-revize/


PLÁN REVIZÍ A NOVÝCH MAPOVÁNÍ K.Ú.



KATASTRÁLNÍ MAPA



KATASTRÁLNÍ MAPA



 URL: https://nahlizenidokn.cuzk.cz

Nahlížení do KN

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/


NOVINKY V NAHLÍŽENÍ DO KN – NIV 



Možné přihlášení pomocí NIA (https://www.eidentita.cz)

Kompletní informace budou nově dostupné 

pouze přihlášeným uživatelům! 

Ostatním uživatelům pouze omezené 

zobrazení bez osobních údajů.

NAHLÍŽENÍ DO KN

https://www.eidentita.cz/


NAHLÍŽENÍ DO KN

Kompletní údaje (přihlášený uživatel)

Omezené údaje (anonymní uživatel)



Nově doplněna informace o zaplacení 

správního poplatku.

NAHLÍŽENÍ DO KN



NAHLÍŽENÍ DO KN (PRO GEODETY)

 Do podkladů pro geodety doplněna možnost stažení 

původních PK rastrů (negeoreferencovaných) v 

balíčcích po KP. 



NAHLÍŽENÍ DO KN (PRO GEODETY)

 Jsou dostupné také z adresy https://services.cuzk.cz/rastry-pk

https://services.cuzk.cz/rastry-pk


Dálkový přístup pro neregistrované uživatele



DÁLKOVÝ PŘÍSTUP PRO NEREGISTROVANÉ UŽIVATELE

 V souvislosti se spuštěním Portálu národního bodu pro

identifikaci a autentizaci (https://www.eidentita.cz/) spustíme

v červnu novou aplikaci DPN.

 Určena pro fyzické osoby (NIA).

 Umožňuje nákup sestav (Výpis z KN, Sbírka listin,

atd.) přes platební portál.

 Právnické osoby budou nadále používat klasický

Dálkový přístup do KN.

https://www.eidentita.cz/


DÁLKOVÝ PŘÍSTUP DO KN

 URL: https://katastr.cuzk.cz/

https://katastr.cuzk.cz/


DÁLKOVÝ PŘÍSTUP DO KN

 V zobrazení mapy se nově zobrazují polygony budov



DÁLKOVÝ PŘÍSTUP DO KN

 Připravujeme zobrazení mapy k minulosti



DÁLKOVÝ PŘÍSTUP DO KN

 Připravujeme možnost získání Kopie KM k minulosti



INSPIRE  WFS (STAHOVACÍ SLUŽBY)

 Téma:
 CP (parcely a katastrální území) 

https://services.cuzk.cz/wfs/inspire-cp-wfs.asp

 AD (adresy) https://services.cuzk.cz/wfs/inspire-ad-wfs.asp

 AU (administrativní jednotky) 

https://services.cuzk.cz/wfs/inspire-au-wfs.asp

 BU (budovy) https://services.cuzk.cz/wfs/inspire-bu-wfs.asp

 CPX (kompletní katastrální mapa) 

https://services.cuzk.cz/wfs/inspire-cpx-wfs.asp

 Poskytuje vektorová data (oproti rastrovým 

obrázkům u WMS)

 Formát: GML 3.2.1

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


 Na adrese https://services.cuzk.cz zveřejněna 

dokumentace k tématu CPX

INSPIRE – NÁRODNÍ ROZŠÍŘENÍ CPX

https://services.cuzk.cz/


ZMĚNA V IDENTIFIKÁTORU SOUŘADNICOVÝCH SYSTÉMŮ

 Změna v identifikátoru souřadnicových systémů v 

INSPIRE datových sadách. 

 Současná podoba identifikátoru ve formě OGC 

URN (např.: urn:ogc:def:crs:EPSG::3045) => byla 

změněna na identifikátor http URI (např.: 

https://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3045).

 Změna proběhla u předpřipravených souborů 

GML (ATOM).

 U WFS služeb podporovány obě verze (v 

GetCapabilities jsou uvedeny jen novější verze). 

https://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3045


SOAP PROTOKOL U WFS SLUŽEB

 Připravujeme podporu SOAP volání u našich WFS 

služeb.



NEMOVITOSTI NEZNÁMÉHO VLASTNÍKA

 Od 10.2.2021 jsou na adrese 

https://services.cuzk.cz/shp/uzsvm/ nově poskytovány 

shapefile soubory, které obsahují nemovitosti 

evidované pro nedostatečně identifikovaného 

vlastníka, předávané na ÚZSVM, dle §§ 64,65 zákona 

č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. 

 Stejné nemovitosti také obsahuje nová vrstva 

nem_nedostatecne_identif_vlast, která je nově 

součástí wms služby pro katastrální mapu 

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

 Aktualizace vrstvy je 1x za půl roku při předání dat na 

ÚZSVM. 

https://services.cuzk.cz/shp/uzsvm/
https://services.cuzk.cz/wms/local-km-wms.asp


NEMOVITOSTI NEZNÁMÉHO VLASTNÍKA



NOVÝ PORTÁL ATOM

 Od srpna 2020 jsme spustili nový ATOM portál 

ČÚZK, https://atom.cuzk.cz/

https://atom.cuzk.cz/


WMTS SLUŽBY PRO KATASTRÁLNÍ MAPU

 Nově poskytujeme WMTS službu pro katastrální 
mapu (Google projekce EPSG:3857 a JTSK EPSG:5514)

 https://services.cuzk.cz/wmts/local-km-wmts-
google.asp?service=WMTS&request=getcapabilities (Google projekce)

 https://services.cuzk.cz/wmts/local-km-wmts-
jtsk.asp?service=WMTS&request=getcapabilities (JTSK)

 Poskytované vrstvy: 

https://services.cuzk.cz/wmts/local-km-wmts-google.asp?service=WMTS&request=getcapabilities
https://services.cuzk.cz/wmts/local-km-wmts-jtsk.asp?service=WMTS&request=getcapabilities


 Viz https://www.cuzk.cz/Predpisy/Podminky-

poskytovani-prostor-dat-a-sitovych-sluzeb.aspx

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ DAT A SLUŽEB

Od 1. 1. 2020 používáme standardní licence 

CC-BY 4.0

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


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

Šťavnatka březnovka (Hygrophorus marzuolus)

mailto:petr.soucek@cuzk.cz


 Online přednáška „Petr Souček: Barevný svět hub“ 

ČMS 4.5.2021 od 18 hodin, 

https://youtu.be/okz5uem-A0o

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

https://youtu.be/okz5uem-A0o
mailto:petr.soucek@cuzk.cz

