
Číselník typů prvků prostorových dat KN, udržovaný 
periodicky na základě dat ČÚZK

KN_KOD KN VVZNAM 

18 Číslo (def.bod) pozemkové parcely 

28 Číslo (def.bod) stavební parcely 

101 Bod polohového bodového pole 

102 Bod PBP - pouze podzemní značka 

103 Bod jednotné nivelační sítě 

104 Stabilizovaný bod technické nivelace 

105 Hraniční znak 

301 Orná půda 

302 Chmelnice 

303 Vinice 

304 Zahrada 

305 Ovocný sad 

306 trvalý travn í porost 

307 Pastvina 

308 lesní půda bez rozlišení porostu 

314 Park, okrasná zahrada 

315 Hřbitov 

316 Neplodná půda 

318 Nemovitá kulturní památka 

402 Budova zděná, betonová, kovová 

403 Budova dřevěná 

404 Budova zděná, betonová, kovová evidovaná v SPI 

405 Budova dřevěná evidovaná v SPI 

408 Čára jako výplň schodiště 

409 Kostel, kaple nebo modlitebna 

410 Synagoga 

411 Předmět malého rozsahu určený středem 

412 Předmět malého rozsahu bez rozlišení 

420 Most, propustek 

424 Vodní dílo 

601 Kovový, betonový stožár 

602 Příhradový stožár 

604 Stožár vysílací, retranslační stanice 

701 Povrchová těžba nerostů a surovin 

703 ložisko slatin a rašelin 



802 Vodní tok širší než 2m 

803 Vodní nádrž, rybník 

804 Močál, bažina 

811 Veřejná studna 

1001 Název města 

1002 Název městského obvodu nebo části 

1004 Název obce 

1005 Název části obce 

1007 Název náměstí, parku 

1008 Název ulice 

1009 Název pozemkové tratě 

1010 Název podružné pozemkové tratě 

1012 Název sousedního státu 

1013 Název řeky sloužící k vodní dopravě 

1014 Název řeky, jezera, vel.rybníku, přehrady 

1015 Název potoka, rybníku 

1016 Číslo bodu bodového pole 

1018 Popisné parcelní číslo 

1019 Popisné parcelní číslo (volné) 

1027 Číslo hraničního znaku na státní hranici 

1028 Čára pro umístění šipky (volná) 

1029 Šipka k parcelnímu číslu (volná) 

1032 Čára pro umístění šipky 

1033 Šipka k parcelnímu číslu 

1040 Linie obvodů bonitovaných a nebonitovaných ploch 

1042 Kód BPEJ 

1043 Kód nebonitované plochy 

1050 Nezařazená linie po migraci 

1051 Nezařazený text po migraci 

1052 Nezařazený symbol po migraci 

1060 Symbol vodního toku užšího než 2m 

20100 Hranice státní (bez značky) 

20102 Hranice státní (značka uprostřed) 

20103 Hranice státní (značka na začátku) 

20104 Hranice státní (značka na konci) 

20105 Hranice státní (na obou koncích) 

20110 Hranice státní shora neviditelná (bez značky) 

20112 Hranice státní shora neviditelná (značka uprostřed) 

20113 Hranice státní shora neviditelná (značka na začátku) 



20114 Hranice státní shora neviditelná (značka na konci) 

20115 Hranice státní shora neviditelná (na obou koncích) 

20120 Hranice státní pohyblivá, nestálá (bez značky) 

20122 Hranice státní pohyblivá, nestálá (značka uprostřed) 

20123 Hranice státní pohyblivá, nestálá (značka na začátku) 

20124 Hranice státní pohyblivá, nestálá (značka na konci) 

20125 Hranice státní pohyblivá, nestálá (na obou koncích) 

20130 Hranice státní převzatá (bez značky) 

20132 Hranice státní převzatá (značka uprostřed) 

20133 Hranice státní převzatá (značka na začátku) 

20134 Hranice státní převzatá (značka na konci) 

20135 Hranice státní převzatá (na obou koncích) 

20140 Hranice státní sporná (bez značky) 

20142 Hranice státní sporná (značka uprostřed) 

20143 Hranice státní sporná (značka na začátku) 

20144 Hranice státní sporná (značka na konci) 

20145 Hranice státní sporná (na obou koncích) 

20150 Hranice státní podzemní (bez značky) 

20152 Hranice státní podzemní (značka uprostřed) 

20153 Hranice státní podzemní (značka na začátku) 

20154 Hranice státní podzemní (značka na konci) 

20155 Hranice státní podzemní (na obou koncích) 

20300 Hranice kraje (bez značky) 

20302 Hranice kraje (značka uprostřed) 

20303 Hranice kraje (značka na začátku) 

20304 Hranice kraje (značka na konci) 

20305 Hranice kraje (na obou koncích) 

20310 Hranice kraje shora neviditelná (bez značky) 

20312 Hranice kraje shora neviditelná (značka uprostřed) 

20313 Hranice kraje shora neviditelná (značka na začátku) 

20314 Hranice kraje shora neviditelná (značka na konci) 

20315 Hranice kraje shora neviditelná (na obou koncích) 

20320 Hranice kraje pohyblivá, nestálá (bez značky) 

20322 Hranice kraje pohyblivá, nestálá (značka uprostřed) 

20323 Hranice kraje pohyblivá, nestálá (značka na začátku) 

20324 Hranice kraje pohyblivá, nestálá (značka na konci) 

20325 Hranice kraje pohyblivá, nestálá (na obou koncích) 

20330 Hranice kraje převzatá (bez značky) 

20332 Hranice kraje převzatá (značka uprostřed) 



20333 Hranice kraje převzatá (značka na začátku) 

20334 Hranice kraje převzatá (značka na konci) 

20335 Hranice kraje převzatá (na obou koncích) 

20340 Hranice kraje sporná (bez značky) 

20342 Hranice kraje sporná (značka uprostřed) 

20343 Hranice kraje sporná (značka na začátku) 

20344 Hranice kraje sporná (značka na konci) 

20345 Hranice kraje sporná (na obou koncích) 

20350 Hranice kraje podzemní (bez značky) 

20352 Hranice kraje podzemní (značka uprostřed) 

20353 Hranice kraje podzemní (značka na začátku) 

20354 Hranice kraje podzemní (značka na konci) 

20355 Hranice kraje podzemní (na obou koncích) 

20400 Hranice okresu (bez značky) 

20402 Hranice okresu (značka uprostřed) 

20403 Hranice okresu (značka na začátku) 

20404 Hranice okresu (značka na konci) 

20405 Hranice okresu (na obou koncích) 

20410 Hranice okresu shora neviditelná (bez značky) 

20412 Hranice okresu shora neviditelná (značka uprostřed) 

20413 Hranice okresu shora neviditelná (značka na začátku) 

20414 Hranice okresu shora neviditelná (značka na konci) 

20415 Hranice okresu shora neviditelná (na obou koncích) 

20420 Hranice okresu pohyblivá, nestálá (bez značky) 

20422 Hranice okresu pohyblivá, nestálá (značka uprostřed) 

20423 Hranice okresu pohyblivá, nestálá (značka na začátku) 

20424 Hranice okresu pohyblivá, nestálá (značka na konci) 

20425 Hranice okresu pohyblivá, nestálá (na obou koncích) 

20430 Hranice okresu převzatá (bez značky) 

20432 Hranice okresu převzatá (značka uprostřed) 

20433 Hranice okresu převzatá (značka na začátku) 

20434 Hranice okresu převzatá (značka na konci) 

20435 Hranice okresu převzatá (na obou koncích) 

20440 Hranice okresu sporná (bez značky) 

20442 Hranice okresu sporná (značka uprostřed) 

20443 Hranice okresu sporná (značka na začátku) 

20444 Hranice okresu sporná (značka na konci) 

20445 Hranice okresu sporná (na obou koncích) 

20450 Hranice okresu podzemní (bez značky) 



20452 Hranice okresu podzemní (značka uprostřed) 

20453 Hranice okresu podzemní (značka na začátku) 

20454 Hranice okresu podzemní (značka na konci) 

20455 Hranice okresu podzemní (na obou koncích) 

20500 Hranice obce (bez značky) 

20502 Hranice obce (značka uprostřed) 

20503 Hranice obce (značka na začátku) 

20504 Hranice obce (značka na konci) 

20505 Hranice obce (na obou koncích) 

20510 Hranice obce shora neviditelná (bez značky) 

20512 Hranice obce shora neviditelná (značka uprostřed) 

20513 Hranice obce shora neviditelná (značka na začátku) 

20514 Hranice obce shora neviditelná (značka na konci) 

20515 Hranice obce shora neviditelná (na obou koncích) 

20520 Hranice obce pohyblivá, nestálá (bez značky) 

20522 Hranice obce pohyblivá, nestálá (značka uprostřed) 

20523 Hranice obce pohyblivá, nestálá (značka na začátku) 

20524 Hranice obce pohyblivá, nestálá (značka na konci) 

20525 Hranice obce pohyblivá, nestálá (na obou koncích) 

20530 Hranice obce převzatá (bez značky) 

20532 Hranice obce převzatá (značka uprostřed) 

20533 Hranice obce převzatá (značka na začátku) 

20534 Hranice obce převzatá (značka na konci) 

20535 Hranice obce převzatá (na obou koncích) 

20540 Hranice obce sporná (bez značky) 

20542 Hranice obce sporná (značka uprostřed) 

20543 Hranice obce sporná (značka na začátku) 

20544 Hranice obce sporná (značka na konci) 

20545 Hranice obce sporná (na obou koncích) 

20550 Hranice obce podzemní (bez značky) 

20552 Hranice obce podzemní (značka uprostřed) 

20553 Hranice obce podzemní (značka na začátku) 

20554 Hranice obce podzemní (značka na konci) 

20555 Hranice obce podzemní (na obou koncích) 

20600 Hranice kat.území (bez značky) 

20602 Hranice kat.území (značka uprostřed) 

20603 Hranice kat.území (značka na začátku) 

20604 Hranice kat.území (značka na konci) 

20605 Hranice kat.území (na obou koncích) 



20610 Hranice kat.území shora neviditelná (bez značky) 

20612 Hranice kat.území shora neviditelná (značka uprostřed) 

20613 Hranice kat.území shora neviditelná (značka na začátku) 

20614 Hranice kat.území shora neviditelná (značka na konci) 

20615 Hranice kat.území shora neviditelná (na obou koncích) 

20620 Hranice kat.území pohyblivá, nestálá (bez značky) 

20622 Hranice kat.území pohyblivá, nestálá (značka uprostřed) 

20623 Hranice kat.území pohyblivá, nestálá (značka na začátku) 

20624 Hranice kat.území pohyblivá, nestálá (značka na konci) 

20625 Hranice kat.území pohyblivá, nestálá (na obou koncích) 

20630 Hranice kat.území převzatá (bez značky) 

20632 Hranice kat.území převzatá (značka uprostřed) 

20633 Hranice kat.území převzatá (značka na začátku) 

20634 Hranice kat.území převzatá (značka na konci) 

20635 Hranice kat.území převzatá (na obou koncích) 

20640 Hranice kat.území sporná (bez značky) 

20642 Hranice kat.území sporná (značka uprostřed) 

20643 Hranice kat.území sporná (značka na začátku) 

20644 Hranice kat.území sporná (značka na konci) 

20645 Hranice kat.území sporná (na obou koncích) 

20650 Hranice kat.území podzemní (bez značky) 

20652 Hranice kat.území podzemní (značka uprostřed) 

20653 Hranice kat.území podzemní (značka na začátku) 

20654 Hranice kat.území podzemní (značka na konci) 

20655 Hranice kat.území podzemní (na obou koncích) 

21700 Obvod budovy evidované v SPI 

21800 Hranice - vnitřní kresba 

21810 Hranice - vnitřní kresba shora neviditelná 

21820 Hranice - vnitřní kresba pohyblivá, nestálá 

21830 Hranice - vnitřní kresba převzatá 

21840 Hranice - vnitřní kresba sporná 

21850 Hranice - vnitřní kresba podzemní 

21900 Hranice parcely standardní 

21910 Hranice parcely shora neviditelná 

21920 Hranice parcely pohyblivá, nestálá 

21930 Hranice parcely převzatá 

21940 Hranice parcely sporná 

21950 Hranice parcely podzemní 

21999 Hranice parcely převzatá z map dřívějších pozemkových evidencí



22000 Hranice - vnitřní kresba bez topologie 

22300 Hranice chráněného území 

22400 Hranice ochranného pásma 

23100 První břemeno 

23200 Druhé břemeno 

23300 Třetí břemeno 

23400 Čtvrté břemeno 

23500 Páté břemeno 

23600 Šesté břemeno 

23700 Věcné břemeno 

50100 Osa železniční koleje norm.rozchodu 

52100 Visutá lanová dráha 

52200 Pozemní lanová dráha 

60500 Osa nadzemního vedení 

60502 Venkovní silové vedení bez rozlišení 

100018 Definiční bod pozemkové parcely 

100028 Definiční bod stavební parcely 

100038 Definiční bod parcely ZE 

100101 Definiční bod budovy 
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