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Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý    Ú Ř A D 
 

Změny v Katalogu objektů ZABAGED® v4.1 (č.j. ZÚ-05984/2022-13600) 
 

1. Publikace nového typu objektu: 

1.1. Policejní služebna – definiční bod (FUC36), pod katalogovým listem 1. 50, 
kategorie Sídelní, hospodářské a kulturní objekty (katalogový list je uveden v 
závěru přílohy). 

1.2. Hraniční přechod, přeshraniční propojení (FA125), pod katalogovým listem 
2.16, kategorie Komunikace (katalogový list je uveden v závěru přílohy). 

2. Přidání nové hodnoty atributu: 

2.1.  DRUHBUD o hodnotu policejní služebna u typu objektu Budova jednotlivá nebo 
blok budov (AL015), vedeným pod katalogovým listem 1.02. 

2.2. Přidání nové hodnoty atributu TYPZAST o hodnotu policejní  areál u typu objektu 
Areál účelové zástavby (AL000), vedeným pod katalogovým listem 1.27. 

3. Úprava hodnot atributů přebíraných od správců u následujících typů objektů a jejich 
atributů:  

3.1. Škola - definiční bod (FUC26) – VZDELANI (úroveň vzdělání podle číselníku 
MŠMT ČR). 

3.2. Zdravotnické zařízení - definiční bod (FUC23) – DRZAR (druh zařízení dle ÚZIS 
ČR). 

3.3. Sociální zařízení - definiční bod (FUC21) – DRSOZA (druh zařízení dle MPSV ČR). 

3.4. Silnice, dálnice (AP001) – TYPSIL (třída evidované komunikace) a VYM_TAHY 
(vymezené tahy včetně zpoplatnění). 

3.5. Uzlový bod silniční sítě (ostatní) (AP004) – CHAR_UZL (charakteristika uzlového 
bodu). 

3.6. Most (AQ040) – PREMOST (předmět přemostění). 

3.7. Podjezd (AQ041) – PREVED (předmět převedení). 

4. Úpravy textu: 

4.1.  V kapitole Úvod: Obsah ZABAGED® tvoří 139 základních typů….(str. 4, odst. 4., ř. 
4), ZABAGED® - Polohopis. 136 typů geografických objektů... (str. 5, odst. 3., ř. 1). 

4.2. V kapitole Obsah a popis jednotlivých položek Katalogu: Hlavní část Katalogu tvoří 
139 katalogových listů…(str. 6, odst. 2., ř. 1). 

4.3. Rozšíření kapitoly Seznam kategorií a typů (kapitola 2) a Rejstříků objektů a jejich 
atributů (kapitola 4) v souvislosti s přidáním nových typů objektů. 

5. Doplnění informace ve Zdroji dat geometrických o hodnotu E.ON u typu objektu 
Rozvodna, transformovna (AD030, NF132). 

6. Zrušení informace ve Zdroji dat popisných o hodnotu Geonames u těchto typů objektu: 

Škola - definiční bod (FUC26), Úřad veřejné správy - definiční bod (FUC32), Nemocnice - 
definiční bod (FUC22), Zdravotnické zařízení - definiční bod (FUC23), Sociální zařízení - 
definiční bod (FUC21), Školské zařízení - definiční bod (FUC25). 

1. Úprava definice u typu objektu: Hrad (AL375), Zámek (AL371). 
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Kategorie objektů: 1. SÍDELNÍ, HOSPODÁŘSKÉ A KULTURNÍ OBJEKTY 

Typ objektu: 
(s pořadovým číslem) 

1.50 POLICEJNÍ SLUŽEBNA – DEFINIČNÍ BOD  

Kód typu objektu: FUC36 

 

Definice objektu: 
 

Místo, kde je umístěna policejní služebna.  
 

Geometrické určení objektu: bod 

Polohová přesnost   -  

Zdroj dat geometrických: Policie České republiky, ortofoto, šetření v terénu 

Zdroj dat popisných: Policie České republiky, šetření v terénu 

A t r i b u t y : 

Název atributu Datový typ Předmět atributu 
Hodnoty atributu 

Kód Popis/význam hodnoty atributu 

ID_PS VARCHAR2(9) identifikátor policejní služebny xxxx 

 

111111111 

identifikátor policejní služebny dle PČR 

 

objekt, který není v databázi správce 

TYPPS_K 

TYPPS_P 

VARCHAR2(3) 

VARCHAR2(60) 

typ policejní služebny DI 

DO 

ICP 

 

KRP 

OOP 

PS 

UO 

dopravní inspektorát 

dálniční oddělení 

územní oddělení inspektorátu cizinecké 
policie 
 
krajské ředitelství policie 

obvodní oddělení policie 

policejní stanice 

územní odbor 

NAZEV_PS VARCHAR2(80) název policejní služebny   

ID_RUIAN NUMBER(9,0) identifikátor adresního bodu 
v RÚIAN dle PČR 

  

FID_ZBG VARCHAR2(40) jednoznačný identifikátor 
objektu v ZABAGED® 
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Kategorie objektů: 2. KOMUNIKACE 

Typ objektu: 
(s pořadovým číslem) 

2.16 HRANIČNÍ PŘECHOD, PŘESHRANIČNÍ PROPOJENÍ 

Kód typu objektu: FA125 

 

Definice objektu: 

 
Úředně vyhlášené místo určené pro překračování vnějších nebo vnitřních hranic České republiky. 

Geometrické určení objektu: bod 

Polohová přesnost:  - 

Zdroj dat geometrických: ZÚ 

Zdroj dat popisných: MV ČR, ZÚ 

A t r i b u t y : 

Název atributu Datový typ Předmět atributu 
Hodnoty atributu 

Kód Popis/význam hodnoty atributu 

ID_OBJ VARCHAR2(15) jednoznačný identifikátor 
objektu 

 AAxxyyyy 

AA … kód sousedního státu 

BA – Bavorsko 

PL – Polsko 

RA – Rakousko 

SA – Sasko 

SK – Slovensko 

xx … číslo hraničního úseku 

yyyy… pořadové číslo v rámci jednoho 
sousedního státu 

A … písmeno 

xy … číslo 

u letiště kód ICAO (viz objekt 2.25 atribut 
KOD_ICAO) 

TYP_OBJ_K 

TYP_OBJ_P 

VARCHAR2(3) 

VARCHAR2(80) 

typ hraničního propojení HP 

PHP 

HC 

hraniční přechod 

přeshraniční propojení 

hraniční cesta 

NAZEV_CZ VARCHAR2(80) český název  označení v českém jazyce 

NAZEV_ZAHR VARCHAR2(80) cizojazyčný název  označení v jazyce sousední země 

STAT_K 

STAT_P 

VARCHAR2(3) 

VARCHAR2(80) 

mezinárodní kód sousedního 
státu 

AUT 

DEU 

POL 

SVK 

INT 

Rakousko 

Německo 

Polsko 

Slovensko 

mezinárodní letiště 

DOPR_K 

DOPR_P 

VARCHAR2(4) 

VARCHAR2(80) 

druh dopravy LET 

LOD 

PES 

SIL1 

SIL2 

ZEL 

letecká 

lodní 

pěší 

silniční na komunikaci evidované ŘSD 

silniční ostatní 

železniční 

FID_ZBG VARCHAR2(40) jednoznačný identifikátor 
objektu v ZABAGED® 

  

 
 
 


