
Jak překládat do angličtiny abstrakty publikovaných prací 
z oboru katastru nemovitostí 

 
Neodmyslitelnou součástí publikace vědeckého sdělení, referátu, článku či monografie 
z oboru katastru nemovitostí je anglická verze abstraktu a někdy též závěrů (shrnutí). 
Současný stav vykazuje proměnlivou úroveň těchto překladů, a to jak při používání obecných 
termínů, tak zejména při používání správných  anglických ekvivalentů odborných termínů, 
způsobenou menšími znalostmi angličtiny (často u starších pracovníků) nebo menší 
pečlivostí u mladších kolegyň a kolegů. 
 
      Renomovanými zdroji pro dále uvedené tabulky byly tyto publikace: 

• FIG Technical dictionary. Volume 17: General terms. BKG Frankfurt am Main, 2001. 
• Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí (www.vugtk.cz/slovnik). 

      
     Předložená pomůcka má napomoci zvýšení celkové úrovně a srozumitelnosti abstraktů 
z oboru katastru nemovitostí pro zahraniční čtenáře, pro které je důležitým zdrojem 
informace o obsahu publikace v českém jazyce. 
 
                                                                                   doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. 
                                                                         předseda Terminologické komise ČÚZK 
 
 
Všeobecné výrazy 
 
                    č e s k y              a n g l i c k y     p o z n á m k a 
abstrakt abstract  
asistent assistant  
bakalář bachelor  
bakalářská práce bachelor thesis  
celoživotní profesní vzdělávání continued professional development    zkratka   CPD 
cíl (výuky) (learning) objective  
cvičení practice  
článek article  
další vzdělávání further education  
diplomant diploma candidate  
diplomová práce dissertation, diploma thesis  
diplomová zkouška diploma exam(ination)  
disertační práce doctoral thesis  
docent associate professor . 
dokazovat demonstrate, prove  
dosáhnout reach  
důkaz proof  
fakulta (obor studia) faculty (of), department (US)  
habilitace habilitation  
habilitační práce postdoctoral thesis  
hodnocení, zhodnocení evaluation  
inženýr (Ing.) master of science    zkratka   MSc 
jmenování (do funkce) appointment  
katedra chair (of)  
klíčová slova key words  
maturita school-leaving exam(ination)  
měřicí technika measuring technique  



monitorování, sledování monitoring  
návrh suggestion, proposal  
návrh (dokumentu), náčrt draft  
navrhnout suggest, propose  
norma  standard ISO, EN, ČSN 
normalizace standardisation, standartization  
novela (zákona, vyhlášky) amendment  
obrázek  figure zkratka   Fig. 
odborná škola (průmysl. škola) technical college  
odvodit derive  
odvození derivation, deriving  
odvozený derived  
písemná zkouška written exam(ination), written test  
podávat (zprávu) report  
pojednat (o) deal (with)  
pojem concept  
popisovat, ilustrovat describe, illustrate  
poradce, tutor tutor  
porovnání comparison, comparing  
porovnat compare  
posoudit assess  
postgraduální studium postgraduate course  
potvrzovat, potvrdit confirm  
použít, aplikovat (na) utilize, use, apply (to)  
praxe (v rámci výuky) traineeship  
profesní vzdělávání vocational training  
profesor professor  
předmět (výuky) subject  
přednáška lecture, reading  
představovat, reprezentovat represent  
příloha annex, supplement, enclosure  
příspěvek contribution  
referát, stať paper  
semestr semester  
seminární práce, projekt seminar paper  
seminář seminar  
shrnutí, resumé summary  
standard standard užší význam než norma 

standardizace standartisation, standardization užší význam než 
normalizace 

státní zkouška state examination  
studijní obor course of studies  
studijní program curriculum  
studium studies  
tvorba, generování creation, generation  
ukázka sample, specimen  
ukazovat show  
uvádět, uvést, prezentovat present  
užití, použití, aplikace (na) utilization, use, using, application (to)  
vědecký pracovník research worker, scientific worker  
věnovat pozornost (čemu) pay attention (to)  
vysoká škola university, college  
vysokoškolský učitel university (college) lecturer  



výuka teaching, studies  
výukové středisko training centre  
vyzkoušet prove  
výzkum research  
výzkumník, badatel researcher  
zadaný assigned  
zadat assign  
základní vzdělání basic training  
zápočet (studia) credit  
závěr conclusion  
zeměměřický inženýr (land) surveyor  
zeměměřictví (land) surveying  
získat, vyhled(áv)at  (IT) retrieve  
zkouška exam(ination)  
zkušební komise board of examiners  
znalost(i) knowledge  
zpráva report  
 
 

Odborné termíny 
 
Před vyhledáním odborného termínu v následující tabulce zkontrolujte zda termín není 
uveden v Terminologickém slovníku zeměměřictví a katastru – obor Katastr 
nemovitostí 
na internetové adrese http://www.vugtk.cz/slovnik/obor_KN_katastr-nemovitosti, 
kde naleznete i další termíny, jejich anglické ekvivalenty, definici a případnou zkratku. 
 
                   č e s k y                  a n g l i c k y    p o z n á m k a 
administrativní hranice administrative boundary  
analogová katastrální mapa analogue cadastral (cadastre) map  
bonita půdy soil value  
bonitovaná půdně ekologická 
jednotka 

estimated pedologic-ecological unit zkratka  BPEJ   

budova building  
byt flat, dwelling  
celkový rastr katastrálního území complete raster of entire cadastre 

unit 
 

část obce part of municipality  
číselný výpočet výměry pracely numerical calculation of parcel area  
číslování parcel numbering of plots, - of land parcels  
dálkový přístup do ISKN remote access to the ISKN  
definiční bod parcely (budovy) definition point of a parcel (building)  
dělení pozemku land division  
digitalizovaná katastrální mapa digitized cadastral (cadastre) map  
digitální katastrální mapa digital cadastral (cadastre) map zkratka  DKM 
díl parcely part of a parcel  
druh pozemku nature of land use  
držba tenure  
elektronický podpis electronic signature, e-signature  
evidence nemovitostí real estate registry zkratka  EN 
extravilán rural area  
geometrické určení  geometric determination   



geometrický pán survey sketch zkratka  GP 
globální transformační klíč global transformation key  
grafický výpočet výměr graphical calculation of areas  
hranice boundary  
identifikace parcel identification of parcels  
infornační systém katastru 
nemovitostí 

information system of cadastre of 
real estates 

zkratka  ISKN 

intravilán built-up area  
jednoduchá pozemková úprava elementary land consolidation  
jednotná evidence půdy uniform land registry zkratka  JEP 
jméno katastrálního území name of cadastre unit  
katastr nemovitostí cadastre of real estates zkratka  KN 
katastrální mapování cadastre (cadastral) mapping,   
katastrální operát cadastre documentation  
katastrální pracoviště cadastre (cadastral) workplace  
katastrální úřad cadastre (cadastral) office zkratka  k.ú. 
katastrální území cadastre unit  
komplexní pozemková úprava complex land consolidation zkratka  KPÚ 
kvalita výměry quality of area determination  
lesní půdní fond forest land resources zkratka  LPF 
list vlastnictví owner´s folio, deed of ownership  
mapa pozemkového katastru land cadastre map  
měřický operát survey documentation  
místní šetření field inspection, adjudication  
nadzemní stavba overhead construction  
nahlížení do katastru nemovitostí viewing the cadastre documents  
nebytový prostor non-residential premises  

nemovitost real estate  
nový výměnný formát ISKN new exchange format of the ISKN zkratka  NVF 
obec municipality  
obnova katastrálního. operátu 
přepracováním 

renewal od cadastre documentation 
by revision 

 

obvod budovy building´s perimeter  
oceňování pozemků valuation of land parcels  
orientační mapa parcel orientation parcel map zkratka  OMP 
ověření geometrického plánu proof of authentification of survey 

skech 
 

parcela parcel of land, plot  
parcelní číslo (land) parcel number  
písemný operát written documentation  
plomba sealing  
polohové určení nemovitosti georeferencing of real estate  
pomístní názvosloví list of anoikonyms  
popisové pole label  
pozemek plot, (piece of) land  
pozemková kniha land registry (book)  
pozemkový katastr land cadastre zkratka  PK 
poznámka o … note of…..  
přídělové řízení allotment procedure  
reambulovaný katastr revised cadastre  
rekonstruovaný rastr map. listu reconstructed raster of a map sheet  
rozestavěná budova building under construction  
sbírka listin collection of documents  



scelování land redistribution  
slučka symbol of unification  
soubor geodetických informací file of geodetic information zkratka  SGI 
soubor popisných informací file of descriptive information zkratka  SPI 
souvislý rastr continuous raster  
sporná hranice disputable boundary  
srovnávací sestavení parcel comparative composition of parcels  
stabilní katastr stable cadastre zkratka  SK 
stavební pozemek building parcel of land  
údaj o parcele information on the parcel  
údržba updating  
úhrnné hodnoty druhů pozemků total values of nature of land use zkratka  ÚHDP 
užívací hranice land use boundary  
věcné břemeno easement  
věcné právo k nemovitosti property right to real estate  
vedení katastru nemovitostí maintenance of cadastre of real 

estates 
 

veřejná listina public document  
veřejnost katastrálního operátu publicity of cadastre documentation  
vklad práva entry of legal relations  
vlastnická hranice property boundary  
vlastnické právo property right  
vlastnictví property, ownership, possesion  
vydržení práva k nemovitosti usucaption of rights to real estates  
výkaz změn report on changes  
výměra parcely area of a parcel  
výpis z katastru nemovitostí extract of cadastre of real estates  
vytyčení setting-out, staking-out  
vytyčovací náčrt setting-out sketch  
zápis právních vztahů notation of legal relations   
zástavní právo lien, pawn law  
záznam record  
zápisník podrobného měření 
změn 

documentation of detailed survey of 
changes 

zkratka  ZPMZ 

zdrojový rastr výchozího 
mapového podkladu 

source raster of map base  

zemědělská půda agricultural land  
zemědělský půdní fond agricultural land fund zkratka  ZPF 
zemské desky Domesday Book  
způsob využití pozemku mode of land use  
 


