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1 | Technická specifikace prohlížecí služby
INSPIRE

Prohlížecí služba splňuje technické specifikace pro INSPIRE prohlížecí služby, přestože data, která umožňuje prohlížet
se směrnicí INSPIRE harmonizována nejsou. Prohlížecí služba je poskytována podle Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2007/2/ES ze dne 14.3.2007 o zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství
(INSPIRE) a podle navazujících právních předpisů (zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
a č.200/1994, o zeměměřictví, v platných zněních). Služba je implementována podle verze 3.11 Technické specifikace
síťových služeb nad neharmonizovanými daty tématu Katastrální parcely (podle datové specifikace 3.0.1) rozšířenými
o další prvky katastrální mapy. V první řadě jsou data rozšířena o KM-D a o analogovou katastrální mapu, takže
služba pokrývá celé území České republiky. Dalším rozšířením oproti INSPIRE je obsah – Katastrální mapa obsahuje
vnitřní kresby parcel, definiční body budov i parcel, parcelní čísla i hranice parcel podle kvality.

Základní URL pro připojení je http://services.cuzk.cz/wms/local-km-wms.asp?. V souladu s Technickou speci-
fikací je služba provozována podle standardu OGC WMS, verze 1.3.0 a 1.1.1.

Data pochází z katastrální mapy, konkrétně obsahuje DKM, KMD, KM-D a analogovou mapu. To zajišťuje plné
pokrytí celého území České republiky. Data DKM a KMD jsou aktualizována průběžně a jsou stará cca 2 hodiny.
KM-D se aktualizuje jednou za tři měsíce. Analogová mapa i KM-D jsou doplněny OMP (orientační mapou parcel),
která je zobrazována jako změny nad rastrem a je aktualizována rovněž průběžně. Analogová mapa je aktualizována
jednou ročně, ale v případě velkého počtu změn může být aktualizována i častěji.

Služba WMS podporuje následující vrstvy:

• KN,

– RST_KN,

– RST_KMD,

– omp,

– DKM,

∗ parcelni_cisla,
∗ obrazy_parcel,
∗ hranice_parcel,
∗ dalsi_p_mapy,

• KN_I,

– RST_KN_I,

– RST_KMD_I,

– omp_i,

– DKM_I,
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∗ parcelni_cisla_i,
∗ obrazy_parcel_i,
∗ hranice_parcel_i,
∗ dalsi_p_mapy_i,

• hranice_parcel_barevne,

• podrobne_body_barevne,

• DEF_BUDOVY,

• DEF_PARCELY,

• RST_PK,

• RST_PK_I,

• prehledky,

– prehledka_kat_prac,
– prehledka_kat_uz,
– prehledka_kraju-linie,

• bp,

– bp_ppbp,
∗ bp_ppbp_cisla,
∗ bp_ppbp_znacky,

– bp_zpbp,
∗ bp_zpbp_cisla,
∗ bp_zpbp_znacky,

– bp_pridruzene,
∗ bp_pridruzene_cisla,
∗ bp_pridruzene_znacky,

• vb_linie,

• vb_linie_i,

• vb,

– vb_plochy_cast,
∗ vb_plochy_cast_uzivani,
∗ vb_plochy_cast_vedeni,

– vb_plochy_parcela,
∗ vb_plochy_parcela_ostatni,
∗ vb_plochy_parcela_uzivani,
∗ vb_plochy_parcela_vedeni,
∗ vb_plochy_parcela_chuze,
∗ vb_plochy_parcela_listina.

Příkladem volání služby WMS je:

http://services.cuzk.cz/wms/local-km-wms.asp?request=getMap&version=1.3.0&layers=RST_PK&format=
image/png&CRS=EPSG:5514&BBOX=-739756,-1055144,-738882,-1054548&width=900&height=900
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Obrázek 1.1: Odpověd serveru na ukázkový dotaz
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2 | Poskytované vrstvy

Místní série datových sad Katastrální mapa (KM) zobrazuje obsah katastru podle konvencí zavedených v České re-
publice. Seznam vrstev je uveden v souboru getCapabilities na adrese http://services.cuzk.cz/wms/local-km-
wms.asp?service=WMS&version=1.3.0&request=getCapabilities. Prohlížecí služby jsou poskytovány i prostřed-
nictvím WMS ve verzi 1.1.1. Prostřednictvím prohlížecích služeb je možné získat až 50 vrstev. Většina z nich je však
podmnožinou jiné vrstvy, proto je zde uveden seznam vrstev na nejvyšší úrovni a v dalších tabulkách jsou uvedeny
vrstvy podřazené těmto vrstvám.

Název vrstvy Popis

KN Obsahuje obraz katastrální mapy složený z analogové katastrální mapy, KM-D,
orientační mapy parcel a DKM. Díky tomu je zajištěno stoprocentní pokrytí území
České republiky.Čáry jsou vyvedeny černou barvou.

KN_I Inverzní katastrální mapa. Je složena z rastrové katastrální mapy, KMD, orientační
mapy parcel a DKM. Díky tomu je zajištěno stoprocentní pokrytí území České
republiky. Oproti vrstvě KN je vyvedena bíle, takže je dobře vidět na tmavém
podkladu.

hranice_parcel_barevne Vrstva obsahuje hranice parcel obarvené podle kvality. Červeně jsou zobrazeny
především hranice parcel, jejichž přesnost je dána zobrazením v původní mapě z
1. poloviny 19. století. Zeleně obarvené hranice jsou dostatečně spolehlivé a není
třeba je dále zpřesňovat.

podrobne_body_barevne Vrstva obsahuje barevně odlišené podrobné body podle kvality. Červeně jsou oz-
načeny podrobné body, jejichž přesnost je dána zobrazením v původní mapě z 1.
poloviny 19. století. Zeleně obarvené podrobné body jsou dostatečně spolehlivé a
není třeba je dále zpřesňovat.

DEF_BUDOVY Definiční body budov včetně popisného nebo evidenčního čísla.
DEF_PARCELY Definiční body parcel opatřené parcelním číslem a případným podlomením.
RST_PK Rastrové mapy pozemkového katastru, který se vedl od roku 1931 do roku 1956.
RST_PK_I a Inverzní mapy pozemkového katastru vedené žlutou barvou, dobře viditelnou na

tmavém podkladu.
prehledky Přehledky katastrálních pracovišť, katastrálních území a krajů. Kromě hranic ob-

sahují názvy a kódy katastrálních pracovišť a katastrálních území.
bp Obsahuje body Podrobného polohového bodového pole (PPBP), Základního polo-

hového bodového pole (ZPBP) a přidružené body. Body obsahují čísla a značky.
vb_linie Linie určující průběh věcných břemen v terénu. Jsou uvedeny pouze tam, kde se

účinnost věcného břemena nevztahuje na celou parcelu, ale pouze na její část.
vb_linie_i Linie určující průběh věcných břemen v terénu. Jsou uvedeny pouze tam, kde se

účinnost věcného břemena nevztahuje na celou parcelu, ale pouze na její část.
Vyvedeny bílou barvou.

vb Plochy vymezující účinnost věcných břemen. Jsou rozlišeny barevně podle typu
věcného břemene, které zastupují. Zvlášť se zobrazují věcná břemena užívání (bledě
modře), vedení, chůze a jízdy, podle listiny a ostatní věcná břemena a to jak k části
parcely, tak k celé parcele.
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Obrázek 2.1: Obarvení ploch věcných břemen podle typu

V následujících tabulkách jsou podrobně rozepsány vrstvy podřazené vrstvám z předchozí tabulky.

Skupina/Název Barva/RGB Měřítko Popis Aktualizace

RST_KN rastrový
obrázek

<5 000 rastrová mapa KN minimálně jednou
ročně

RST_KMD rastrový
obrázek

<5 000 rastr vytvořený z
KM-D

čtvrtletně

omp oranžová/
(255,128,0)

<5 000 orientační mapa par-
cel

průběžně

DKM černá/ (0,0,0) <5 000 parcelní čísla, obrazy
parcel, hranice par-
cel, další prvky mapy

průběžně

parcelni_cisla černá/ (0,0,0) <2 000 parcelní čísla – vrstva
podřízená DKM

průběžně

obrazy_parcel černá/ (0,0,0) <2 000 obrazy parcel –
vrstva podřízená DKM

průběžně

hranice_parcel černá/ (0,0,0) <5 000 hranice parcel –
vrstva podřízená DKM

průběžně

dalsi_p_mapy černá/ (0,0,0) <3 000 další prvky mapy –
vrstva podřízená DKM

průběžně

Vrstvy podřízené vrstvě KN
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Skupina/Název Barva/RGB Měřítko Popis Aktualizace

RST_KN_I rastrový
obrázek

<5 000 inverzní rastrová
mapa KN

minimálně jednou
ročně

RST_KMD_I rastrový
obrázek

<5 000 inverzní rastr
vytvořený z KM-
D

čtvrtletně

omp_i oranžová/
(255,128,0)

<5 000 orientační mapa par-
cel

průběžně

DKM_I bílá/
(255,255,255)

<5 000 inverzní parcelní
čísla, obrazy parcel,
hranice parcel, další
prvky mapy

průběžně

parcelni_cisla_i bílá/
(255,255,255)

<2 000 inverzní parcelní čísla
– vrstva podřízená
DKM

průběžně

obrazy_parcel_i bílá/
(255,255,255)

<2 000 inverzní obrazy
parcel – vrstva
podřízená DKM

průběžně

hranice_parcel_i bílá/
(255,255,255)

<5 000 inverzní hranice
parcel – vrstva
podřízená DKM

průběžně

dalsi_p_mapy_i bílá/
(255,255,255)

<3 000 inverzní další prvky
mapy – vrstva
podřízená DKM

průběžně

Vrstvy podřízené vrstvě KN_I

Skupina/Název Barva/RGB Měřítko Popis Aktualizace

prehledka_kat_prac světle zelená/
(106,255,106)

100 001 –
500 000

hranice a kódy katas-
trálních pracovišť

průběžně

prehledka_kat_uz fialová/
(128,0,255)

5 001 –
100 000

hranice a kódy katas-
trálních území

průběžně

prehledka_kraju-linie světle zelená/
(106,255,106)

500 001 –
1 000 000 000

hranice krajů průběžně

Vrstvy podřízené vrstvě prehledka

Skupina/Název Barva/RGB Měřítko Popis Aktualizace

bp_ppbp tmavě
modrá/
(0,0,160)

<25 000 značky a čísla bodů
podrobného polo-
hového bodového
pole

průběžně

pokračování tabulky na další straně
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pokračování tabulky z předchozí strany
Skupina/Název Barva/RGB Měřítko Popis Aktualizace

bp_ppbp_cisla tmavě
modrá/
(0,0,160)

<25 000 čísla bodů podrob-
ného polohového
bodového pole –
vrstva podřízena
bp_ppbp

průběžně

bp_ppbp_znacky tmavě
modrá/
(0,0,160)

<25 000 značky bodů podrob-
ného polohového
bodového pole –
vrstva podřízena
bp_ppbp

průběžně

bp_zpbp fialová/
(128,0,128)

<25 000 značky a čísla bodů
základního polo-
hového bodového
pole a zhušťovacích
bodů

průběžně

bp_zpbp_cisla fialová/
(128,0,128)

<25 000 čísla bodů základ-
ního polohového
bodového pole a
zhušťovacích bodů
– vrstva podřízena
bp_ppbp

průběžně

bp_zpbp_znacky fialová/
(128,0,128)

<25 000 značky bodů zák-
ladního polohového
bodového pole a
zhušťovacích bodů
– vrstva podřízena
bp_ppbp

průběžně

bp_pridruzene fialová/
(128,0,128)

<25 000 značky a čísla
přidružených bodů

průběžně

bp_pridruzene_cisla fialová/
(128,0,128)

<25 000 čísla přidružených
bodů – vrstva
podřízena bp_ppbp

průběžně

bp_pridruzene_znacky fialová/
(128,0,128)

<25 000 značky přidružených
bodů – vrstva
podřízena bp_ppbp

průběžně

Vrstvy podřízené vrstvě bp

Skupina/Název Barva/RGB Měřítko Popis Aktualizace

vb_plochy_cast tmavě
modrá/
(0,0,160)

<3 000 plošná věcná bře-
mena, která nejsou
účinná na celé
parcele, ale pouze na
její části

průběžně

pokračování tabulky na další straně
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pokračování tabulky z předchozí strany
Skupina/Název Barva/RGB Měřítko Popis Aktualizace

vb_plochy_cast_ostatni světle fi-
alová /
(230,210,255)

<3 000 plochy ostatních
věcných břemen
účinných pouze
na části parcely –
vrstva podřízena
vb_plochy_cast

průběžně

vb_plochy_cast_uzivani světle modrá/
(205,255,255)

<3 000 plochy věcného
břemene užívání
účinná pouze na
části parcely –
vrstva podřízena
vb_plochy_cast

průběžně

vb_plochy_cast_vedeni fialová/
(205,205,255)

<3 000 plochy věcného
břemene vedení
účinná pouze na
části parcely –
vrstva podřízena
vb_plochy_cast

průběžně

vb_plochy_cast_chuze růžová/
(255,205,255)

<3 000 plochy věcného
břemene chůze a
jízdy účinná pouze
na části parcely –
vrstva podřízena
vb_plochy_cast

průběžně

vb_plochy_cast_listina světle čer-
vená /
(255,205,205)

<3 000 plochy věcného
břemene podle
listiny účinná pouze
na části parcely –
vrstva podřízena
vb_plochy_cast

průběžně

vb_plochy_parcela tmavě
modrá/
(0,0,160)

<3 000 plošná věcná bře-
mena, která jsou
účinná na celé
parcele

průběžně

vb_plochy_parcela_ostatnisvětle fi-
alová /
(230,210,255)

<3 000 plochy ostatních věc-
ných břemen účin-
ných na celé parcele
– vrstva podřízena
vb_plochy_parcela

průběžně

vb_plochy_parcela_uzivanisvětle modrá/
(205,255,255)

<3 000 plochy věcného
břemene užívání
účinných na
celé parcele –
vrstva podřízena
vb_plochy_parcela

průběžně

vb_plochy_parcela_vedenifialová/
(205,205,255)

<3 000 plochy věcného
břemene vedení účin-
ných na celé parcele
– vrstva podřízena
vb_plochy_parcela

průběžně

pokračování tabulky na další straně
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pokračování tabulky z předchozí strany
Skupina/Název Barva/RGB Měřítko Popis Aktualizace

vb_plochy_parcela_chuzerůžová/
(255,205,255)

<3 000 plochy věcného
břemene chůze
a jízdy účinných
na celé parcele –
vrstva podřízena
vb_plochy_parcela

průběžně

vb_plochy_parcela_listinasvětle čer-
vená /
(255,205,205)

<3 000 plochy věcného
břemene podle
listiny účinných
na celé parcele –
vrstva podřízena
vb_plochy_parcela

průběžně

Vrstvy podřízené vrstvě vb

Aby byl seznam kompletní, v poslední tabulce jsou uvedeny ty vrstvy, které žádné podřízené vrstvy nemají, jejich
barva, měřítko, popis a způsob aktualizace.

Skupina/Název Barva/RGB Měřítko Popis Aktualizace

hranice_parcel_barevne červená/
(255,0,0),
zelená/
(0,255,0)

<5 000 červeně jsou zobra-
zovány především
hranice parcel, je-
jichž přesnost je
dána zobrazením
v původní mapě z
19. století, ze které
platná katastrální
mapa vychází, ze-
leně jsou zobrazeny
hranice, o nichž v
KN evidované údaje
jsou dostatečně
spolehlivé a není je
proto potřebné dále
zpřesňovat

průběžně

pokračování tabulky na další straně
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pokračování tabulky z předchozí strany
Skupina/Název Barva/RGB Měřítko Popis Aktualizace

podrobne_body_barevne červená/
(255,0,0),
zelená/
(0,255,0)

<2 000 červeně jsou zobra-
zovány především
podrobné body,
jejichž přesnost je
dána zobrazením
v původní mapě
z 19. století, ze
které platná katas-
trální mapa vychází,
zeleně jsou zo-
brazeny podrobné
body, o nichž v KN
evidované údaje
jsou dostatečně
spolehlivé a není je
proto potřebné dále
zpřesňovat

průběžně

DEF_BUDOVY červená/
(255,0,0)

<5 000 definiční body budov průběžně

DEF_PARCELY modrá/
(0,0,255)

<5 000 definiční body parcel průběžně

RST_PK rastrový
obrázek

<5 000 rastrová mapa
pozemkového katas-
tru

průběžně

RST_PK_I rastrový
obrázek

<5 000 rastrová inverzní
mapa pozemkového
katastru

průběžně

vb_linie černá/ (0,0,0) <3 000 linie označující hran-
ice účinnosti věcného
břemene

průběžně

vb_linie_i bílá/
(254,254,254)

<3 000 linie označující hran-
ice účinnosti věcného
břemene

průběžně

Všechna data jsou pravidelně aktualizována, ale v různých intervalech. Data DKM a KMD jsou aktualizována
průběžně a jsou stará cca 2 hodiny. KM-D se aktualizuje jednou za tři měsíce. Analogová mapa i KM-D jsou doplněny
OMP (orientační mapou parcel), která je zobrazována jako změny nad rastrem a je aktualizována rovněž průběžně.
Analogová mapa je aktualizována jednou ročně, ale v případě velkého počtu změn může být aktualizována i častěji.
Věcná břemena a podrobné polohové bodové pole jsou součástí katastrální mapy a aktualizují se s ní. Základní polohové
bodové pole se aktualizuje jednou měsíčně.
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3 | Podporované souřadnicové systémy pro
službu WMS

Podporované souřadnicové systémy jsou v následující tabulce:

Název EPSG Kód

S-JTSK / Krovak East North 5514
S-JTSK / Krovak East North 102067
S-JTSK / Krovak East North 5221
S-JTSK / Krovak 2065
S-42 zone 3 28403
S-42 zone 4 28404
WGS 84 4326
ETRS89 4258
ETRS89 / LAEA Europe 3035
WGS 84 / UTM zone 32N 32632
WGS 84 / UTM zone 33N 32633
WGS 84 / UTM zone 34N 32634
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4 | Tabulka verzí

Verze Datum Změny

1.1 2014-03-10 Původní verze
1.2 2014-04-22 Oprava překlepů
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