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Plán aktualizace ZABAGED® pro rok 2014 

1. Plán plošné (periodické) aktualizace ZABAGED®. 

2. Plán průběžné aktualizace ZABAGED®. 

3. Stav zpřesnění komunikací ZABAGED® (silnice, dálnice, neevidovaná silnice, 

železniční trať a prvky ležící na nich) podle dat leteckého laserového skenování 

(LLS) ke konci roku 2013 a plán na rok 2014. 

4. Stav zpřesnění vodních toků a vybraných bodů a čar terénní kostry podle dat LLS ke 

konci roku 2013 a plán na rok 2014. 

 

________________________________________________________________ 

 

 

1. Plán plošné (periodické) aktualizace ZABAGED® na rok 2014 
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2. Plán průběžné aktualizace vybraných typů objektů ZABAGED® na 

rok 2014 
 

Typ objektu  Počet aktualizací za rok  
Budova (nově zapsáno v ISKN)  2  

Definiční bod adresního místa  4  

Větrný mlýn  1  

Větrný motor  1  

Bunkr  1  

Škola – definiční bod  2  

Pošta – definiční bod  2  

Silnice, dálnice  2  

Křižovatka mimoúrovňová  2  

Křižovatka úrovňová  2  

Uzlový bod silniční sítě  2  

Most (na evidované silnici, dálnici)  2  

Podjezd (na evidované silnici, dálnici)  2  

Tunel (na evidované silnici, dálnici)  2  

Ulice  dle návrhu obce  

Definiční bod náměstí  dle návrhu obce  

Železniční přejezd  2  

Železniční trať  1  

Železniční stanice, zastávka 1  

Areál železniční stanice, zastávky  1  

Letiště  1  

Obvod letištní dráhy  1  

Osa letištní dráhy  1  

Heliport  1  

Elektrárna  1  

Elektrické vedení (*) 1  

Stožár elektrického vedení (*) 1  

Rozvodna, transformovna (*) 1  

Plavební komora  1  

Přístaviště  1  

Přívoz  1  

Rozvodnice  1  

Hranice správní jednotky a katastrálního území  2  

Definiční bod správního celku  2  

Maloplošné zvláště chráněné území  2  

Velkoplošné zvláště chráněné území  2  

Bod polohového bodového pole  1  

Bod základního výškového bodového pole  1  
           (*) – v rozsahu působnosti ČEPS, a.s. a E.ON Distribuce, a.s. 

 

 

  



3 
 

3. Stav zpřesnění komunikací ZABAGED® podle LLS ke konci roku 

2013 a plán na rok 2014 

 

 

 

4. Stav zpřesnění vodních toků a vybraných bodů a čar terénní 

kostry podle LLS ke konci roku 2013 a plán na rok 2014 

 


