Změny datového modelu
polohopisu ZABAGED®
za rok 2021

Praha
Prosinec 2021

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD

Popis změn
Do datového modelu polohopisu ZABAGED® byly především přidány nové typy objektů:
- Železniční točna, přesuvna (AN075)
- Zábrana (AP041)
- Hasičská stanice, zbrojnice – definiční bod (FUC45).
Na základě zavedení nového definičního bodu Hasičská stanice, zbrojnice – definiční bod (FUC45) došlo také
k doplnění hodnoty „hasičská stanice, zbrojnice“ u atributu DRUHBUD objektu Budova jednotlivá nebo blok budov
(AL015) a stejně tak i u atributu TYPZAST objektu Areál účelové zástavby (AL000).
Dále došlo k doplnění nového atributu TYP_PUDY (Typ půdy) u objektů Orná půda a ostatní dále
nespecifikované plochy (EA010, NF101) a Ovocný sad, zahrada (EA040, NF103).
Na základě změn vedení dat správce byly doplněny nové hodnoty u atributu ID_METEO objektu Meteorologická
stanice – definiční bod (RES04) a u atributu KOD objektu Heliport (GB035).
U objektu Zeď (AL260) došlo naopak u atributu TYPZED ke zrušení hodnoty „ZOT“ (zeď opěrná nad terénem).

Přehled změn
Uveden v následujících tabulkách.

Nové typy objektů
(včetně atributů)
Typ objektu
Název atributu
(Kód); geometrie

Datový typ

Předmět atributu

Hodnota
atributu

Význam atributu

xxxxxxxx

identifikátor hasičské stanice, zbrojnice dle HZS

111111111

objekt, který není v databázi správce

HS
HZ

hasičská stanice
hasičská zbrojnice

TO
PR

točna
přesuvna

Z
T

závora, brána
trvalá zábrana

Datum aktualizace
datového modelu

Kategorie: SÍDELNÍ, HOSPODÁŘSKÉ A KULTURNÍ OBJEKTY
Hasičská stanice,
zbrojnice - definiční
bod
(FUC45)
bod

ID_JPO

VARCHAR2(9)
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identifikátor objektu JPO

TYPJPO_K
TYPJPO_P

VARCHAR2(3)
VARCHAR2(30)

typ objektu JPO

NAZEVOBCE

VARCHAR2(50)

název obce

Kategorie: KOMUNIKACE
Železniční točna,
přesuvna
(AN075)
polygon
Zábrana
(AP041)
bod

TYPOBZEL_K
TYPOBZEL_P

VARCHAR2(3)
VARCHAR2(50)

POCETKOL

NUMBER(2,0)

počet přístupových kolejí

TYP_K
TYP_P

VARCHAR2(1)
VARCHAR2(15)

typ zábrany
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Nové atributy u dosavadních typů objektů
Typ objektu
(Kód)

Název atributu

Datový typ

Předmět atributu

Hodnota
atributu

Význam atributu

Datum aktualizace
datového modelu

Kategorie: VEGETACE A POVRCH
Orná půda a ostatní
dále nespecifikované
plochy
(EA010, NF101)

TYP_PUDY_K
TYP_PUDY_P

VARCHAR2(3)
VARCHAR2(50)

typ půdy

OR
OSN

orná půda
ostatní dále nespecifikovaná plocha

Ovocný sad, zahrada
(EA040, NF103)

TYP_PUDY_K
TYP_PUDY_P

VARCHAR2(3)
VARCHAR2(50)

typ půdy

OS
OTK
ZA

ovocný sad
ostatní trvalá kultura
zahrada
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Nové hodnoty atributů u dosavadních typů objektů
Typ objektu
(Kód)

Název atributu

Datový typ

Předmět atributu

Hodnota
atributu

Význam atributu

Datum aktualizace
datového modelu

Kategorie: SÍDELNÍ, HOSPODÁŘSKÉ A KULTURNÍ OBJEKTY
Budova jednotlivá
nebo blok budov
(AL015)

DRUHBUD

VARCHAR2(200)

druh budovy

Areál účelové
zástavby
(AL000, NF127)

TYPZAST_K
TYPZAST_P

VARCHAR2(3)
VARCHAR2(50)

typ účelové zástavby

Meteorologická
stanice – definiční bod
(RES04)

TYPMETEO_K
TYPMETEO_P

VARCHAR2(8)
VARCHAR2(80)

typ meteorologické stanice dle
správce

AMS3

VARCHAR2(6)
VARCHAR2(100)

kód ICAO a název heliportu z
oficiálního seznamu podle AIP
nebo určeno v ZÚ

LKaa
(a ... písmeno)

hasičská stanice, zbrojnice

417

ASNS
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hasičská stanice, zbrojnice

automatizovaná meteorologická stanice bez
obsluhy
automatizovaná sněhoměrná stanice

Kategorie: KOMUNIKACE
Heliport
(GB035)

KOD
NAZEV

oficiální název ze seznamu AIP

Prosinec 2021

Zrušené hodnoty atributů u dosavadních typů objektů
Typ objektu (Kód)

Název atributu

Datový typ

Předmět atributu

Hodnota
atributu

Význam atributu

Datum aktualizace
datového modelu

Kategorie: SÍDELNÍ, HOSPODÁŘSKÉ A KULTURNÍ OBJEKTY
Zeď
(AL260)

TYPZED_K
TYPZED_P

VARCHAR2(3)
VARCHAR2(30)

typ zdi

ZOT

zeď opěrná nad terénem
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