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• Představení ZABAGED®

• Trocha z historie ZABAGED®

• Změny v obsahu ZABAGED®

• Rozšiřování a zkvalitňování zdrojů pro aktualizaci dat

• Hlavní současné úkoly: aktualizace dat a zpřesňování geometrie

• Nejsme ostrov v Evropě

• Nabízené produkty ZABAGED ®
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Osnova

http://www.cuzk.cz/
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ZÁKLADNÍ BÁZE

GEOGRAFICKÝCH DAT

digitální geografický model 
území České republiky, 

který je spravován 
Zeměměřickým úřadem

• Základní geografické typy objektů a 
jejich vlastnosti

• Důraz na:

aktuálnost dat,
geometrickou přesnost dat, 
správnou klasifikaci dat,
logickou a geometric. topologii dat,
síťovou konzistenci,
atributovou úplnost

http://www.cuzk.cz/
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Historie 1994 -

http://www.cuzk.cz/
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Současnost

http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZABAGED_PUB/WMService.aspx

Data ZABAGED z produkčního systému APV

http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/ZABAGED/MapServer

+
Mobilní      
aplikace 
Mapy ČÚZK 

http://www.cuzk.cz/
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Současnost

http://www.cuzk.cz/
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Obsah ZABAGED®

NOVÉ:

• Definiční bod správního celku
• Silnice neevidovaná, Silnice ve výstavbě
• Definiční bod adresního místa
• Heliport
• Bunkr
• Želez. stanice, zastávka  x Areál žel. stanice,      
zastávky
• Pošta - definiční bod
• Škola - definiční bod
• Čerpací stanice pohonných hmot - definiční 
bod
• Meteorologická stanice - definiční bod
• Úložné místo
• Výškový bod reliéfu
• Výškový bod povrchu

 ZRUŠENÉ (ukázka):

Druh budovy - hájovna

VÝZNAMNÉ  ZMĚNY:

• Budova jednotlivá, blok budov
• Areál účelové zástavby
• Silnice, dálnice
• Ulice
• Most, Podjezd
• Železniční přejezd
• Letiště
• Elektrárna
• Vodní tok
• Hranice správní a katastr. území

http://www.cuzk.cz/
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Zdroje pro aktualizaci ZABAGED®

ZABAGED ®

Informace z volně 
přístupných webových 
stránek nebo geoportálů

Informace z obcí

Ortofoto ČR

Topografické 
terénní šetření

Data z leteckého 
laserového skenování

Geonames

Smluvně zajištěné 
informace od správců 
jiných databází, orgánů a 
organizací státní správy

Informace od našich uživatelů (např. 
hlášení o chybě nebo změně přes 
Geoportál ČÚZK
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Letecké měřické 
snímky

http://www.cuzk.cz/
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Zdroje aktualizace ZABAGED®: letecké měřické snímky

Letecké měřické snímky

LMS černobílé analogové –
barevné digitální, různá 
spektrální pásma

Vyhodnocení  výškopisných objektů

Druhové a výškové členění lesů

Identifikace zbořených budov

http://www.cuzk.cz/


www.cuzk.cz 10

Zdroje aktualizace ZABAGED®: Ortofoto ČR

Letecké měřické snímky

Ortofoto ČR

3 letý cyklus snímkování, snímky černobílé, 
analogové,  původní ZABAGED výškopis 
3D vrstevnice, 50 cm pixel 2 letý cyklus snímkování, 

snímky barevné, digitální, 
DMR 4G, pixel 20 cm

http://www.cuzk.cz/
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• Digitální model reliéfu 5G (DMR 5G)
• Stínovaný model

• Technické vrstevnice

• Nepravidelná trojúhelníková síť (TIN)
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Zdroje aktualizace ZABAGED®: LLS

Letecké měřické snímky

Ortofoto

Data z leteckého 
laserového skenování

http://www.cuzk.cz/
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• Stránky měst, krajů a 
jejich geoportály

• Zajmové weby, např. 
rozhledny, studánky, 
drobné sakrální 
památky, apod.
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Zdroje aktualizace ZABAGED®: Internet, obce

Letecké měřické snímky

Ortofoto

Data z leteckého 
laserového skenování

Volně přístupné webové 
stránky a geoportály

Informace z obcí

http://www.cuzk.cz/
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• Databáze geografických jmen ČR
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Zdroje aktualizace ZABAGED®: Geonames 

Ortofoto

Letecké měřické snímky

Data z leteckého 
laserového skenování

Volně přístupné webove 
stránky a geoportály

Informace z obcí

Geonames

http://www.cuzk.cz/
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Zdroje aktualizace ZABAGED®: Hlášení chyb a změn 

Ortofoto

Letecké měřické snímky

Data z leteckého 
laserového skenování

Volně přístupné stránky 
a geoportály

Informace z obcí

Geonames

Informace od uživatelů

http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/

http://www.cuzk.cz/
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Zdroje aktualizace ZABAGED®:  správci tematických dat  

Ortofoto

Letecké měřické snímky

Data z leteckého 
laserového skenování

Volně přístupné stránky 
a geoportály

Informace z obcí

Geonames

Informace od uživatelů

Smluvně zajištěné informace od 
správců jiných databází, orgánů 
a organizací státní správy

http://www.cuzk.cz/
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Zdroje aktualizace ZABAGED®: terénní šetření

Ortofoto

Letecké měřické snímky

Data z leteckého 
laserového skenování

Volně přístupné stránky 
a geoportály

Informace z obcí

Geonames

Informace od uživatelů

Smluvně zajištěné informace od 
správců jiných databází, orgánů 
a organizací státní správy

Terénní topografické šetření

http://www.cuzk.cz/
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Rok 2017 - 72 VÚ v ZÚ pro správu a rozvoj polohopisu ZABAGED:

• Aktualizace (periodická, průběžná)

• Cílené zpřesňování polohy vybraných typů objektů 

• Zkvalitnění obsahu ZABAGED® a příprava inovací 

• Rozvoj mezirezortní spolupráce a spolupráce se 
sousedními státy 

17

Hlavní úkoly

http://www.cuzk.cz/
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Hlavní úkoly: Periodická aktualizace ZABAGED®
(http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/?wmcid=540&serverconf=meta)

http://www.cuzk.cz/
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Hlavní úkoly: Průběžná aktualizace ZABAGED®
Rok 2017

Nové/připravované zdroje:

ČGS (ČBÚ) -Úložné místo, Dobývací 
prostory, Chráněné ložiskové území, druh 
těženého materiálu.

ÚZIS – Národní registr poskytovatelů 
zdravotnických služeb 

MPSV ČR – Registr poskytovat. sociál. 
služeb)

MŠMT ČR – RŠZ - školská zař. (diagn. 
ústavy)

MV ČR – Seznam orgánů veřejné moci

MZe - suché nádrže

ÚHUL (lesní cesty, klasifikace lesů)

VGHMÚř - RVO

České radiokomunikace  - vysílače

KČT – cesty

Spolupráce na projektu:

MZE  ISVS-VODA, (LPIS)

MPO ČR (čerpací stanice pohonných hmot)

MŠMT ČR (školy)

ČÚZK (RUIAN, ISKN – hranice správního a katastrálního území, 
definiční body adresních míst, nové budovy)

ŘSD (evidované silnice, mosty, tunely, podjezdy a uzlové body) 

SŽDC (železniční tratě, žel. stanice, zastávky, přejezdy)

ŘLP (letiště, obvod a osa letištní dráhy, heliporty)

CDV ( autobusová nádraží)

ČSÚ (definiční body správních celků, UTJ)

Obce (ulice)

ERÚ ( elektrárny, větrné motory)

E.ON, ČEPS (elektr. distribuční a přenosové vedení, stožáry)

innogy ČR (dálkové produktovody, přečerp. stanice produktovodů)

AOPK (chráněná území)

ČHMÚ (rozvodnice, meteorologické stanice)

SPS ( přístaviště)

Česká pošta (pošty)

ZÚ (Databáze bodových polí, hraniční dokumentace)

ZÚ (Geonames)

• aktualizace 1-4x za rok

• definiční čáry ulic průběžně 
(do 3 dnů od nahlášení obcí)  

http://www.cuzk.cz/


www.cuzk.cz 20

Tempo průběžné aktualizace 

http://www.cuzk.cz/
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Tempo průběžné aktualizace: ulice (definiční čáry ulic)
•Ulice v RUIAN (DČÚ) – návrh 
od obce do ISÚI

•3 dny na zavedení do ISÚI

•od obdržení návrhu každá 
ulice vždy jedinečné ID dle 
RÚIAN

• zpracovaní do dat ZABAGED

•dle §9 vyhlášky 359/2011 Sb. 
o základním registru územní 
identifikace, adres a 
nemovitostí lze provést při 
zavedení změny zaslané obcí 
nezbytné úpravy DCU (vložení 
bodu, napojení na síť 
komunikací v ZABAGED).

•ulice stejného jména 
pokračující v sousední obci 
vždy jiné ID dle RÚIAN

http://www.cuzk.cz/
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Hlavní úkoly – Zpřesňování geometrické polohy

Zpřesňování absolutní polohy vybraných typů objektů 
(od r. 2013):

• Dálnice, evidované silnice

• Železniční tratě

• Vodní toky

• Břehové čáry

• Terénní hrany (3D)

• Kótované body (3D) 

Další prvky, pokud je lze identifikovat

v DMR 5G (zdi, mosty, vodopády,

přehrady, jezy, .. (3D) 

• Zpřesnění  polohy a tvaru budov (od r. 2015)

22

+ všechny prvky ležící na těchto 
objektech, popř.  poblíž

Zdroj:
Data z LLS (DMR 5G), 
LMS, Ortofoto, ISKN

http://www.cuzk.cz/
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2. Zpřesňování dat ZABAGED®- komunikace

http://www.cuzk.cz/
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Zpřesňování stavebních objektů (budov) ZABAGED®
Posouzení kresby ISKN vzhledem 
k realitě a oprava případných 
nesouladů.

Základní zdroj:
• ISKN  
(hranice parcely,  hranice vnitřní kresby,  
značka budovy)

Podkladová data:
• Ortofoto ČR
• Ortogonalizované šikmé snímky

• Analytické výstupy z LLS (mračna 

bodů  a potenciální obrysy budov)

• ISKN 

(lomové body  s kódem charakteristiky 
kvality, změnový soubor nových a 
zrušených budov v ISKN od data posledního 
snímkování LMS)

• Aktuální ZABAGED®
•Internet, DTM  Liber. kraje - test

http://www.cuzk.cz/
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Zpřesňování stavebních objektů (budov) ZABAGED®

Etapy:

1.  Zpřesnění budov (stavebních objektů) podle dat ISKN a dalších zdrojů (projekt 

ZABARAK) +  Signalizace nesouladů – evidence prokazatelných chyb  v poloze nebo v 
geometrii zobrazení budov v ISKN

2.  Integrace zpřesněných budov do dat ZABAGED®

http://www.cuzk.cz/
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Jsme součástí Evropy 

Sasko (GeoSN)

• 2009 – 2011 projekt 
• leden 2017  obnovení spolupráce

Polsko (GUGiK) 

• 2014 
• 8/2014  - 1.návrh ke schválení (Slezské vojvodství)
• 2015 – návrh harmonizace komunikací po celé 
hranici 

Bavorsko (LDBV)
• 2013 – hotovo naplnění
• 2014, 2015, 2016 aktualizace

Slovensko (GKÚ)

• 2014 
• 2016 - 2017 – I. – IV. úsek schválený

Rakousko
• listopad 2016 – zahájení                                                             
spolupráce 

Celková délka
2 322,0 km

Harmonizace dat na státních hranicích

ATKIS

BDOT10k

ATKIS

DLM

ZBGIS®

http://www.cuzk.cz/
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Nabízené produkty dat ZABAGED®

http://www.cuzk.cz/
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Děkuji za pozornost.
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Ředitelka Odboru ZABAGED
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