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Stránky ČÚZK, https://www.cuzk.cz

INFORMACE K OTEVŘENÝM DATŮM ČÚZK

https://www.cuzk.cz/


1. Geoportál ČÚZK, https://geoportal.cuzk.cz

PŘÍSTUP K OTEVŘENÝM DATŮM ČÚZK

https://geoportal.cuzk.cz/


2. Národní katalog otevřených dat (NKOD)

PŘÍSTUP K OTEVŘENÝM DATŮM ČÚZK



2. Přechod ze CKAN na DCAT-AP

PŘÍSTUP K OTEVŘENÝM DATŮM ČÚZK

 nová OFN pro rozhraní katalogů 
otevřených dat

 Json-ld

 využití hierarchie série – datová sada

 Důsledky:

 Zrychlení harvestu (hodiny x minuty)

 Odstranění chyb v záznamech 
https://opendata.gov.cz/statistika:datova-
kvalita

 Rozšíření evropského číselníku typů souborů

 Smazání některých záznamů 

https://opendata.gov.cz/statistika:datova-kvalita


PŘÍSTUP K OTEVŘENÝM DATŮM ČÚZK

2. Přechod ze CKAN na DCAT-AP

 Co ze strany OFN postrádáme:

 Inkrementální harvest

 Specifikace souvisejícího geografického 

území ve formě BBOXu

 Další kroky:

 Přechod na distribuce ve formě služeb

 Specifikace souvisejícího geografického 

území ve formě BBOXu



3. Rozhraní ATOM, https://atom.cuzk.cz

PŘÍSTUP K OTEVŘENÝM DATŮM ČÚZK

https://atom.cuzk.cz/


- Umožňuje automatizované stahování dat

- Obdoba RSS protokolu

ROZHRANÍ ATOM



- Klient umožňuje vyhledávání (využívá 

standardní službu ATOM/OpenSearch). 

ROZHRANÍ ATOM



- Klient umožňuje vyhledávání

ROZHRANÍ ATOM



- Umožňuje přístup k datům

- dle Směrnice INSPIRE, 

- z RÚIAN,

- katastrální mapy,

- geografickým datům

- a dalším statistickým údajům. 

ROZHRANÍ ATOM



 GML data pro témata:

 KATASTRÁLNÍ PARCELY (CP)

 ÚZEMNÍ SPRÁVNÍ JEDNOTKY (AU)

 ADRESY (AD)

 BUDOVY (BU)

INSPIRE



 Od roku 2012 poskytujeme dle zákona č. 111/2009 Sb. 

Zákon o základních registrech

 Jedná se zejména o adresy a další prvky (parcely, 

stavební objekty, katastrální území, atd.)

RÚIAN – REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE, ADRES

A NEMOVITOSTÍ



DATA 50 A DATA 200



Od 1.1.2014 dle zákona č. 256/2013 Sb. 

(Katastrální zákon)

Obsahuje kompletní katastrální mapu 

(hranice parcel, včetně dalších prvků 

polohopisu)

KATASTRÁLNÍ MAPA



 Různé statistické údaje, např. Úhrnné hodnoty 

druhu pozemku

DALŠÍ ÚDAJE



WMS SLUŽBY

▪ INSPIRE 

▪ AD https://services.cuzk.cz/wms/inspire-ad-
wms.asp?service=WMS&request=getcapabilities

▪ AU https://services.cuzk.cz/wms/inspire-au-
wms.asp?service=WMS&request=getcapabilities

▪ CP https://services.cuzk.cz/wms/inspire-cp-
wms.asp?service=WMS&request=getcapabilities

▪ BU https://services.cuzk.cz/wms/inspire-bu-
wms.asp?service=WMS&request=getcapabilities

https://services.cuzk.cz/wms/inspire-ad-wms.asp?service=WMS&request=getcapabilities
https://services.cuzk.cz/wms/inspire-au-wms.asp?service=WMS&request=getcapabilities
https://services.cuzk.cz/wms/inspire-cp-wms.asp?service=WMS&request=getcapabilities
https://services.cuzk.cz/wms/inspire-bu-wms.asp?service=WMS&request=getcapabilities


WMS SLUŽBY

▪ Katastrální mapa https://services.cuzk.cz/wms/local-km-
wms.asp?service=WMS&request=getcapabilities

▪ Správní jednotky https://services.cuzk.cz/wms/local-ux-
wms.asp?service=WMS&request=getcapabilities

▪ Stav digitalizace https://services.cuzk.cz/wms/local-dg-
wms.asp?service=WMS&request=getcapabilities

https://services.cuzk.cz/wms/local-km-wms.asp?service=WMS&request=getcapabilities
https://services.cuzk.cz/wms/local-ux-wms.asp?service=WMS&request=getcapabilities
https://services.cuzk.cz/wms/local-dg-wms.asp?service=WMS&request=getcapabilities


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



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


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/


ROZŠÍŘENÍ STORED QUERIES U WFS SLUŽEB

 U všech WFS služeb je nově k dispozici operace 

GetFeatureByPolygon, která vyhledává prvky 

na základě zaslaného polygonu. Bude spuštěno v 

nejbližších dnech. 

 Rozšíření stávající operace GetFeatureByPoint



SOAP PROTOKOL U WFS SLUŽEB

 Připravujeme podporu SOAP volání u našich WFS 

služeb. Bude spuštěno v nejbližších dnech. 



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

Helmovka šafránová (Mycena crocata)

mailto:petr.soucek@cuzk.cz

