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Hierarchie prvků RÚIAN 
 

Data jsou publikována 1x měsíčně na adrese 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/StahniAdresniMistaRUIAN.aspx . Jedná se o archiv 

(YYYYMMDD_strukt_ADR.csv.zip) ve formátu zip, který obsahuje celkem 7 souborů, jejichž obsahem 

jsou adresní místa z celé ČR s vazbou na další prvky. 

 

Popis souborů 

Název souboru Popis souboru Atributy 

adresni-mista-vazby-cr.csv 
Soubor obsahuje vazby adresních 
míst na ostatní prvky (výpis pouze 
kódem). 

ADM_KOD;ULICE_KOD;COBCE_KOD;

MOMC_KOD;OP_KOD;SPRAVOBV_K

OD;OBEC_KOD;POU_KOD;ORP_ 

KOD;OKRES_KOD;VUSC_KOD 

vazby-cr.csv 
Soubor obsahuje skladebnost 

územních prvků část obce až stát.  

COBCE_KOD;OBEC_KOD;POU_KOD; 

ORP_KOD;OKRES_KOD;VUSC_KOD;R

EGSOUDR_KOD;STAT_KOD 

vazby-hlm-praha.csv 

Soubor obsahuje skladebnost 

územních prvků v Hlavním městě 

Praze (nutné pro Správní obvod). 

MOMC_KOD;SPRAVOBV_KOD;OBEC

_KOD;POU_KOD;ORP_KOD;VUSC_KO

D;REGSOUDR_KOD;STAT_KOD 

vazby-katastr-uzemi-cr.csv 

Soubor obsahuje skladebnost 

základních sídelních jednotek, 

katastrálních území do obce.  

ZSJ_KOD;KATUZ_KOD;OBEC_KOD 

vazby-momc-statutarni-

mesta.csv 

Soubor obsahuje skladebnost 

územních prvků ve statutárních 

městech a Hlavním městě Praze.  

MOMC_KOD;OP_KOD;OBEC_KOD; 

POU_KOD;ORP_KOD;VUSC_KOD;REG

SOUDR_KOD;STAT_KOD 

 

vazby-orp-cr.csv 
Soubor obsahuje skladebnost 

územních prvků POU až stát.  

POU_KOD;ORP_KOD;OKRES_KOD;VU

SC_KOD;REGSOUDR_KOD;STAT_KOD 

vazby-ulice-obce-s-ulicni-

siti.csv 

Soubor obsahuje vazbu ulice na 

obec.  
ULICE_KOD;OBEC_KOD 
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Popis atributů 
 

Název atributu Popis atributu 

ADM_KOD kód adresního místa 

COBCE_KOD kód části obce 

KATUZ_KOD kód katastrálního území 

MOMC_KOD kód městské části/obvodu 

OP_KOD kód městského obvodu Prahy 

OBEC_KOD kód obce 

OKRES_KOD kód okresu 

ORP_KOD kód obce s rozšířenou působností 

POU_KOD kód pověřené obce 

REGSOUDR_KOD kód regionu soudržnosti 

SPRAVOBV_KOD kód správního obvodu Prahy 

STAT_KOD kód státu 

ULICE_KOD kód ulice 

VUSC_KOD kód kraje (VÚSC) 

ZSJ_KOD kód základní sídelní jednotky 

 

Poznámka: 

Vazba na obec, POU, ORP je realizována přes část obce (nikoliv přes parcelu a katastrální území). 

V některých specifických případech (zejména u stavebních objektů, které jsou očíslovány z jiné obce, 

než do které obce územně objekt patří) to může být různé. 

 

Podpora na ČÚZK 
Podrobnější informace o ISÚI/RÚIAN jsou k dispozici na webových stránkách projektu 
https://ruian.cuzk.cz/. 
V případě, že potřebné informace a odpovědi na Vaše otázky nenaleznete, můžete se obrátit 
na podporu ČÚZK: 

 Telefon: 284 041 570 (denně Po – Pá, 7:00 – 17:00 hod.) 

 E-mail: podpora@cuzk.cz 

https://ruian.cuzk.cz/
mailto:podpora@cuzk.cz

