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Legislativní východisko

Základním legislativním východiskem pro tvorbu a 
správu ZABAGED® je zákon č. 200/1994 Sb., o 

zeměměřictví a na něj navazující prováděcí vyhláška  
č. 31/1995 Sb. 

§ 10b
Obsahem správy databáze je:

d) zdokonalování databáze za účelem zpřesnění 
údajů o poloze některých geografických objektů,



� Skenování a vektorizace ZM 10 

� Prvotní naplňování databáze

� 1. Plošná aktualizace, 

� Geometrické zpřesňování 

objektů

� 2. Plošná aktualizace -3 letý cyklus

� Zpřesnění výškopisu ZABAGED ®

� Zahájení Průběžné aktualizace 

vybraných objektů 

� Rozšiřování obsahu ZABAGED®  

� 3. Plošná aktualizace 

� Integrace Geonames do systému 

ZABAGED ®

� Průběž. aktual. - pokrač. rozšiřování 

obsahu ZABAGED®  
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� 4. Plošná aktualizace

� Zpřesňování vybraných objektů 

ZABAGED ® podle dat LLS

� Pokrač. rozšiřování obsahu ZABAGED®  

Historie zpřesňování



Zdroje

ZABAGED ®

Letecké měřické 
snímky 
(stereovyhodnocování
prvků ve 3D, podpora pro 
práci ve 2D)

Ortofoto
( ortogonalizace = DMR 4G)

Topografické terénní 
šetření
(ověření nejasných lokalit, 
především existence a polohy 
vodních toků v pramenných 
oblastech)

Data z leteckého laserového 
skenování (LLS)
• DMR 5G
• Shade relief
• „Technické“ vrstevnice
• Data připravená analytickými    

procedurami (makry) nad 
DMR 5G 
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Ilustrace



Zpřesňované typy objektů

Od roku 2013 probíhá:

• Dálnice, evidované silnice
• Železniční tratě
• Vodní toky (povýšení do 3D)
• Břehové čáry vodních toků
a vodních ploch (povýšení do 3D) 

• Kótované body (3D)
• Stupeň, sráz (3D)
• Zeď, most, vodopád, přehradní hráz, jez, rokle, výmol, pata 
terénního stupně  - pokud je bylo možné identifikovat z DMR 5G (3D)

Cílová polohová přesnost do 1 m.

+ všechny 
prvky ležící 
na těchto 
objektech, 
popř.  
poblíž nich 



Software

• Microstation V8i SS2 + makra pro analýzu DMR 5G  
a přípravu podpůrných dat 

• APV ZABAGED – aplikační programové vybavení pro 
správu polohopisných objektů ZABAGED ®

• PhoTopoL – software pro stereofotogrammetrické 
vyhodnocování, který spolupracuje se sw. Atlas DMT

• Atlas DMT 6 – zpracování digitálního modelu terénu 



Podkladová data

DMR 5G (TIN) + stereofotogrammetrie



Technické vrstevnice – generované v prostředí Atlas DMT s 
ekvidistancí 0,5 a 0,25 m v kladu ZM10. Následně jsou v prostředí 
MS vizualizovány spádovky.

(oranžové tvoří vyvýšeniny, zelené sníženiny)  
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Podkladová data



„Údolíčka“ - vizualizace nejnižších míst podle vodních 
toků ZABAGED® a DMR 5G (varianta body a linie)
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Podkladová data



Pomocné stupně podél komunikací a vodních toků
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Podkladová data



Šedivý model ( popř. barevný model) z DMR 5G
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Podkladová data



Polygony potenciálních terénních hran
Polygony označují místa, která splňují požadavky na stupně pro 

výškopis ZABAGED®.
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Podkladová data



Data ZABAGED®
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Podkladová data
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Zdroj – terénní šetření



Ilustrace - výsledek

Terénní stupně, most



Ilustrace - výsledek

Terénní stupně, přehradní hráz, opěrné zdi, most



Stav zpřesnění komunikací



Stav zpřesnění vodstva



Stav  zpřesnění prvků ve 3D



Připravuje se !

Tvorba zpřesněné vrstvy budov ZABAGED®

Nejedná se jen o výrazné zpřesnění tvaru budov ZABAGED®, ale 
maximální využití existující kresby v ISKN, pokud odpovídá 
skutečnosti, se zachováním zásad fyzicko-geografické úplnosti.



Připravuje se !

Tvorba zpřesněné vrstvy budov ZABAGED®

Záměr:
• Pořízení základní vrstvy linií obrysů pat budov a některých dalších 
staveb, odpovídající fyzické realitě. (Budou doplněny budovy (částí budov) 
v terénu existujících, nicméně v ISKN nevedených).

• Geometrická přesnost zobrazení  odpovídající kódu kvality 5 katastru 
nemovitostí.

• Pořízení vrstvy klasifikovaných „značek budov“, které umožní tvorbu 
polygonů budov a jejich částí a jejich zblokování podle požadovaných 
vlastností.

• Maximální využití existujících  rezortních podkladů (DKM, ortofoto, LLS -
DMP 1G).

• Existence vazby na budovy evidované v RUIAN a KN umožní aktualizaci 
vrstvy budov nově evidovanými stavbami.



Závěry

Systematické zpřesnění polohy vybraných, v terénu jednoznačně 
definovaných, polohopisných a výškopisných objektů na celém 
území ČR:

• je jedním z prioritních úkolů ZABAGED®, s plánovaným ukončením 
v roce 2018

• povede k minimalizaci topologických kolizí jak mezi typy objektů 
ZABAGED® navzájem, tak s tematickými prostorovými daty jiných 
správců,

• splní lépe požadavky státní správy a územní samosprávy na 
polohovou přesnost a topologickou kvalitu základních geografických 
dat ČR.



Děkuji za pozornost.

Jana.Pressova@cuzk.cz


