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• Digitální geografický model pokrývající celé území ČR

• Režimy aktualizace ZABAGED® 
→ Plošná (periodická) aktualizace popisné i prostorové 

složky ZABAGED® po mapových listech, 
součástí aktualizace názvosloví Geonames

‒ Zdroj dat: ortofoto, laser scanning, internet, 
úřady, šetření v terénu

→ Průběžná aktualizace vybraných objektů napříč 
celou databází, postupně roste její význam

‒ Zdroj dat: externí správci dat – ministerstva, 
ČÚZK, ŘSD, SŽDC, ČSÚ, AOPK, ČHMÚ, obce,…

→ Zvyšování geometrické přesnosti – vybrané typy 
objektů (vodní toky, terénní reliéf), zpřesnění budov - zdroj dat: ISKN

→ Rozšiřování obsahu ZABAGED® – údaje o výšce objektů, doplňování popisných informací
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Zeměměřický úřad - ZABAGED®
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Systém pro správu a aktualizaci ZABAGED®
• Vytvořen na platformě GIS produktu LIDS firmy Asseco

• 3-vrstvá technologie zohledňující standardy

• Systém v provozu již od r. 2006, postupný rozvoj a integrace s dalšími systémy

• Grafická i popisná data uložena bezešvě v centrální databázi

→ Online aktualizace ze 7 detašovaných pracovišť 

→ 600 GB vektorových dat, 280 mil. záznamů vč. historie

→ pravidelně kolem 100 koncových uživatelů

• Konfigurace klientských aplikací probíhá z centra

→ prostřednictvím XML konfiguračních souborů
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• GIS systém vyvíjený Asseco Central Europe

• 30 let na trhu

• Zákazníci v 9 zemích Evropy

• Komplexní GIS funkčnost pro práci s prostorovými daty

Co je LIDS?

Pořizování Aktualizace

Výstupy

Výměna dat

Tisk map, reportů

Analýza
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LIDS – system components
LIDS

Desktop klienti

SQL

HTTP(S)

úložiště GIS dat
historie
uživatelská
nastavení

plná GIS funkčnost

aplikační logika
podkladové mapy
metadata / konfigurace
rozhraní na další systémy

LIDS
Database

LIDS 
Application

Server

JDBC

WFS, SOAP WMS / WMTS, RESTfull

LIDS
web / mobilní klienti

vyhledávání /  
lokalizace
editace atributů
redlining
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ZABAGED® - Aktualizace dat
• Aktualizace dat paralelně v dlouhých transakcí

= změnových řízeních „ZŘ“

→ Optimistický přístup -> data se nezamykají

→ Historizace -> export změnových dat

• Proces aktualizace dat

→ Aktualizace dat v klientovi GIS (LIDS) 

‒ změny viditelné pouze uživatelům 
přihlášeným do ZŘ

→ velký důraz na Kontroly dat (víceúrovňové)

→ detekce a řešení konfliktů

→ na závěr zplatnění dat
= promítnutí všech změn do „živé“ databáze
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ZABAGED® - Otevřenost systému
• Integrace s dalšími systémy

→ Geonames (názvosloví)

→ Propojení na systém ISÚI

‒ aktualizace uličních čar pro ISÚI -> RÚIAN

→ Rozšíření o data ISKN pro zpřesnění budov

• Podpora OGC služeb
→ WMS, WMTS, WFS 

• Export/Import dat
→ Podpora všech běžných formátů

→ Řízený import na základě změn v datech



Nový ZABAGED®
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• 2018 – výběrové řízení na modernizaci systému
→ prosinec 2018 - výběr dodavatele -> Asseco CE, podpis smlouvy

• Předmět projektu
→ Dodávka komplexního programového vybavení APV ZABAGED® 2014+ pro vedení 

a aktualizaci databáze ZABAGED® 2014+ včetně základních programových systémů

• Časový rámec
→ 2019 až 2020 – postupná dodávka APV ZABAGED® 2014+ 

-> nasazení do rutinního provozu

→ 2021 až 2025 – Technická podpora + podpora a údržba programového vybavení 
po ukončení záruky

Aplikační programové vybavení ZABAGED® 2014+ 



• Technologické – PostgreSQL, Apache Tomcat, LIDS Explorer

• Společná správa a vedení 2D a 3D dat ->

• Historizace dat a možnost odložení vedené historie dat k určitému datu
→ nahrazení Oracle WSM vlastním řešením historizace i dlouhých transakcí v

• SW podpora pro vedení informací o kvalitě až do úrovně lomových bodů

• Vytvoření publikační databáze (analýzy, integrace s externími systémy)
→ provozní x publikační DB, replikace s využitím technologií PostgreSQL

• Užší napojení systému ZABAGED na systém základních registrů 
(napojení na služby ISZR)

• Systém sledování a řízení výroby podporující plošný i průběžný režim aktualizace
→ řešení prostřednictvím 
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APV ZABAGED® 2014+  - hlavní změny
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Architektura řešení - infrastruktura
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• Základní funkce pro výběr a zobrazení dat
• Aktualizace dat
• Systém pro sledování a řízení výroby
• Kontroly dat
• Analytické a odvozovací funkce
• Vstupy dat (importy, ext. služby)
• Výstupy dat (exporty, tisk, reporty)
• Vazba na externí systémy
• Administrace systému

Moduly systému
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Systém pro sledování a řízení výroby - SAMO
• Možnost nastavovat aplikaci pomocí metadat a scriptování

• Možnost na míru nastavit, řídit a sledovat:
→ rozdělování prací operátorům a sledováni produktivity práce

→ průběh plošné i průběžné aktualizace dat

→ řešení konfliktů

• Uživatelské rozhraní nabízí:
→ informace o všech změnových řízeních ve formě přehledného seznamu, 

→ pokročilá filtraci seznamu ZŘ na základě všech atributů -> zobrazení výsledků 
v přehledové mapě 

→ vytváření statistických přehledů, grafů, export do standardních formátů
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Asseco Central Europe, a.s.
Trenčianska 56/A
821 09 Bratislava 
Slovak Republic
phone: +421 2 20 838 400

sales@asseco-ce.com
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asseco.com/ce

Budějovická 778/3a 
140 00 Praha 4 
Czech Republic
phone: +420 234 292 500
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