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K HISTORII DĚLENÍ KRUHŮ MĚŘICKÝCH PŘÍSTROJŮ
kruhu bylo na 24 hodin, používané ještě po-
čátkem 20. stol. např. u důlně-měřických buzol 
a v námořní navigaci, obr. 2. V roce 1782 fran-
couzský učenec Joseph Louis de Lagrange na-
vrhl a mezinárodně propagoval zavedení setin-
né  úhlové míry (centesimální, 400 g, 1g = 100 c = 
= 10 000 cc, v novém značení 1 gon = 1000 
mgon). Při původní definici metru je kvadrant 
poledníku Země, tedy 100 g, roven 10 000 km. 
S podporou francouzské Akademie věd již
v letech 1792–1799 triangulovali v této míře 
Jean-Baptiste Joseph Delambre a Pierre Andreas 
Méchain, obr. 3. V praxi poměrně výjimečné 
bylo nonagesimální (podle J. Ryšavého, též: 
sexacentesimální) dělení kruhu na 360°, přičemž 
1° se dále dělil setinně na 100ˋ = 10 000ˋˋ. To 
umožňovalo pro výpočty zápisníků používat 
jednoduchých kalkulátorů, obr. 4. Vojenské 
přístroje obvykle používají (snad od 18. stol.) 
dělení na 6 000 nebo 6 400 dílců (dc). Kruh 
zpravidla nese značení stovek dílců, další dě-
lení je prováděno např. stupnicí v zorném poli 
dalekohledu, obr. 5. Platí ρ ≈ 1000, což vý-
razně usnadňuje např. trigonometrický výpo-
čet vzdálenosti ze známého rozměru cíle.

(Há)

Obr. 1 Polokruhový astroláb,
detail příčného měřítka,

nesign., 18. stol.

Obr. 2 Hornická buzola,
detail, Josef & Jan Frič,

1886

Obr. 3 Čtení polárního transportéru vernierem,
nesign., 20. stol.

Obr. 4 Kalkulátor,
počátek 20. stol.

Obr. 5 Přístroj pro řízení dělostře-
lecké palby, bmh - Leitz 2M-R, 1940

Geodézie ( ještě ve 20. stol. nazývaná prak-
tickou geodézií) byla spojena s astronomií, 
od níž v úpravách přejímala i přístroje. Již
v 2. t. př. n. l. byla v Mezopotámii ve vědeckých 
klínopisných textech užívána šedesátková po-
ziční soustava a kalendář o 360 dnech. Důsled-
kem je např. též šedesátinné dělení kruhu, 
hodin atd. Pravotočivý směr číslování vycházel 
ze zdánlivého pohybu Slunce. Hipparchos ve 
2. stol. př. n. l. rozdělil rovník na 360 dílů a po-
užil pro zeměpisné souřadnice označení země-
pisná délka a šířka. Dělení (zeměpisných) 
stupňů na minuty a vteřiny zavedl až Klaudios 
Ptolemaios ve 2. stol. (sexagesimální dělení,
1° = 60´ = 3 600“), obr. 1. Další tradiční dělení 
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Hodnocení přesnosti
sonaru Deeper CHIRP+
pro batymetrické mapování

Abstrakt

Současné metody přesných měření hloubek vodních těles jsou nákladné a časově náročné. Cílem příspěvku je zhodnocení 
přesnosti zařízení relativně levného, dostupného a snadno ovladatelného rybářského sonaru Deeper Smart Sonar CHIRP+ 
pro batymetrické mapování, pro které není primárně určeno. Výsledkem testování je zjištění, že přesnost úzkého paprsku 
sonaru Deeper Smart Sonar CHIRP+ se blíží přesnosti geodetických metod a že měření sonarem dosahuje dostatečně 
přesných hodnot, přičemž úzký paprsek lze považovat za nejpřesnější. Pro nízkonákladové studie bylo ověřeno, že i levné 
a na ovládání jednoduché zařízení Deeper Smart Sonar CHIRP+ lze použít k přesnému měření hloubek vodních těles.

Evaluation of Deeper CHIRP+ Sonar Accuracy for Bathymetric Mapping

Abstract 

Current methods of accurate measuring of water body depths are expensive and time-consuming. This paper aims to 
evaluate the accuracy of the relatively inexpensive, affordable, and easy-to-use Deeper Smart Sonar CHIRP+ for bathy-
metric mapping, which is not the primary function of this device. Testing showed that the accuracy of the narrow beam 
of the Deeper Smart Sonar CHIRP+ is close to that of geodetic methods and that the sonar measurements are sufficiently 
accurate, with the narrow beam being considered the most accurate. For low-cost studies, it has been verified that even the 
low-cost and simple to operate Deeper Smart Sonar CHIRP+ can be used to accurate measuring of the water bodies depths.

Keywords: bathymetry, sonar, accuracy, statistical hypothesis testing
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nost zmíněného sonaru bude srovnatelná s přesností mě-
ření hloubek vodních těles geodetickými metodami.

Metodika

3.1  Použité metody

Nejprve byla podle plánu případových studií provedena 
práce v terénu s přístroji. Použité přístroje jsou sonar 
Deeper Smart Sonar CHIRP+, totální stanice Trimble S3 
Robotic a přijímač GNSS (globální navigační družicové 
systémy) Trimble R4 GNSS System. Byla zaznamenávána 
hloubka vodních těles – byla pořízena sonarová data. 
Jako referenční byla k sonarovým datům pořízena i data 
geodetická – byla určena relativní poloha totální stanicí či 
přesná poloha přijímačem GNSS metodou RTK (real time 
kinematics – kinematika v reálném čase). Pořízená data 
byla zpracována do podoby umožňující porovnání sona-
rových dat s referenčními. Většina výstupů je ve formě 
grafů zobrazujících určitým způsobem hloubku vodních 
těles. Vyhodnocení přesnosti je na základě výsledků testo-
vání statistických hypotéz a podle různých statistických 
ukazatelů. Například byla použita metoda analýzy roz-
ptylu, tedy statistický test, kterým bylo ověřováno, nako-
lik se liší měření různými paprsky použitého sonaru a jestli 
je naměřený rozdíl v daných podmínkách významný.

Interpolace reliéfu a rastrová kalkulačka (pro odečítání 
povrchů od sebe) se podílely na vytváření výsledných map 
z plošného mapování. Rastrová kalkulačka konkrétně pro 

Úvod

Zabývat se batymetrií a podmořskou topografií je stejně dů-
ležité jako zabývat se topografií pozemskou. Podle Boldta [1] 
se u sladkovodních vod batymetrické průzkumy využí-
vají především pro samotné zjišťování hloubek toků a ná-
drží i pro studie ohledně kvality vody – například ma-
pování biologických úniků, nebo též pro výzkumy při po-
vodních.

Provedení všech výše zmíněných studií na profesionál-
ní a přesné úrovni vyžaduje složitá a pro malé organiza-
ce či jednotlivce velmi nákladná a na obsluhu složitá zaří-
zení [2]. Existují však i řešení levnější, přesto pro jednot-
livce stále příliš složitá a drahá. Tyto skutečnosti podní-
tily motivaci zjistit, zdali relativně cenově dostupné a na 
ovládání jednoduché zařízení, které není primárně pro 
přesné určování hloubek a tvorbu batymetrie určeno, 
poskytuje měření hloubky vodních těles s dostatečnou 
přesností.

Cíl

Cílem příspěvku je otestovat a na základě tří případových 
studií o různých podmínkách posoudit přesnost relativně 
levného, dostupného a snadno ovladatelného rybářského 
sonarového zařízení Deeper Smart Sonar CHIRP+ pro ba-
tymetrické mapování na vodních tělesech různého druhu 
– tekoucích i stojatých.  Snahou je z případových studií, 
jejichž výsledkem budou profily, 3D modely dna či srov-
nání různých paprsků sonaru mezi sebou zjistit, zda přes-

Horák, J.: Hodnocení přesnosti sonaru...



Obr. 1 Měření hloubky říčního koryta v podélném profilu úzkým paprskem

4.
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žitosti měření, které zde i proběhlo a data byla nakonec 
exportována do formátu CSV. Zpracování stažených dat 
z cloudového úložiště a tvorba většiny výstupů proběhla 
v prostředí tabulkového procesoru Microsoft Excel, který je 
součástí balíku kancelářských aplikací Microsoft 365 (dříve 
Office 365). Pro počítání průměrů z mnoha záznamů jed-
notlivých dílčích měření pomocí nástroje Dissolve byl vy-
užit geografický informační systém ArcGIS Pro ve verzi 
2.5.0. Program byl ale především využit pro zpracování 
plošného mapování, kdy v něm proběhly procesy jako 
interpolace povrchů, jejich vzájemné odečtení či tvorba 
vrstevnic do map.

3.4  Lokality

Měření první případové studie proběhlo na tekoucí vodě 
– na řece Moravě v Chráněné krajinné oblasti Litovelské 
Pomoraví nedaleko Přírodní památky Kurfürstovo rame-
no severně od Olomouce. Data pro část druhé případové 
studie byla získána na stojaté vodě – na Opatovickém 
písníku jižně od Hradce Králové. Zbytek dat, tedy pro zbý-
vající část druhé případové studie a pro třetí případovou 
studii, byl naměřen rovněž na stojaté vodě – na Velkém 
písníku nacházejícím se východně od Přelouče.

Výsledky 

4.1  Případová studie Řeka Morava

Případová studie zjišťovala přesnost měření sonarem na 
tekoucí vodě. Bylo zjištěno, že zaměřování sonarem příč-
ného i podélného profilu na tekoucí vodě (obr. 1) vykázalo 
malý rozdíl v naměřené hloubce ve srovnání s referenční 
geodetickou metodou (byla použita totální stanice). Po 
ověření t-testem na shodnost středních hodnot (obr. 2) 
lze konstatovat, že přesnost sonaru v podmínkách tekoucí 
vody je dostačující.

odečítání povrchů od sebe, čímž byly získány výsledné 
rozdílové rastry.

3.2  Použitá data

Veškerá data, se kterými bylo v práci operováno, jsou daty 
primárními, tedy všechna byla pořízena autorem přímo 
pro tuto práci. Jelikož je cílem ověřit přesnost daného so-
naru, přímo ním musela být provedena všechna napláno-
vaná měření. Měření geodetickými metodami, které slou-
žilo k sonarovému jako referenční, bylo pořizováno sou-
časně se sonarovým měřením, či těsně po něm, aby oba 
typy měření zachycovaly co nejvíce podobnou situaci záj-
mového dna vodních těles. V první případové studii byla 
pořízena sonarová data, která vedla k sestavení (a vždy 
i k porovnání právě s geodetickým měřením) částečného 
příčného profilu vodního toku a podélného profilu části 
vodního toku, v druhé případové studii bylo ze sonaro-
vých dat sestrojeno několik příčných profilů na klidných 
vodních plochách a dvě mapy (rozdílové rastry hloubek 
mezi sonarovým a geodetickým digitálním modelem relié-
fu). Další sonarová data byla naměřena ve třetí případové 
studii, která už ale nebyla zaměřena na porovnání s geo-
detickou metodou, nýbrž na porovnání všech paprsků so-
naru mezi sebou.

3.3  Použité programy

Veškeré nastavení i průběh měření sonaru se ovládá po-
mocí aplikace pro chytré mobilní telefony Fish Deeper, 
která je dostupná pro operační systémy iOS, Android i Har-
mony OS. Po ukončení měření lze z této aplikace nahrát 
data do internetového cloudového úložiště totožného 
jména. V této studii byla aplikace použita ve verzi 1.11.1 
a 1.11.2 v operačním systému Android verze 10. Použitá 
totální stanice i přijímač GNSS od americké společnosti 
Trimble využívají pro měření své programové vybavení 
s názvem Trimble Access, které je v přijímači GNSS ve verzi 
2015.00. V tomto programu byly nastaveny všechny nále-

Horák, J.: Hodnocení přesnosti sonaru...



Obr. 2 Párový t-test podélného profilu, doplněk Real Statistics Using Excel

Obr. 3 Měření příčného profilu na klidné hladině úzkým paprskem
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(opět úzkým a středním) a nakonec byl naměřen dvakrát 
stejný profil úzkým paprskem ke zjištění stálosti měření.

Srovnání profilu naměřeného úzkým paprskem s měře-
ním metodou RTK (graf průběhu na obr. 3) pomocí páro-
vého t-testu (obr. 4) jasně potvrdilo, že na klidné hladině 
byl úzký paprsek sonaru velmi přesný.

Postup testování byl shodný jako v předchozích přípa-
dech – ověření normality dat Shapiro-Wilkovým testem, 
poté oboustranný párový t-test na střední hodnotu ově-
řující nulovou hypotézu (H

0
), že se na dané hladině vý-

znamnosti střední hodnoty výběrů neliší. Absolutní hod-
nota testovacího kritéria se nachází v oboru přijetí testo-
vané hypotézy, proto byla nulová hypotéza přijata. Střed-
ní hodnoty se na dané hladině významnosti výběrů sku-
tečně neliší.

Oproti úzkému paprsku hloubky naměřené středním 
paprskem (obr. 5) dosahovaly ve srovnání s referenčním 
měřením významných odchylek dokládajících, že na klid-
né hladině je přesnost tohoto měření nedostatečná. Ten-
to závěr potvrdil opět i párový t-test (obr. 6).

Vypočtená p-hodnota byla shledána menší než stano-
vená hladina významnosti α, proto byla nulová hypotéza 
(H

0
) o shodnosti středních hodnot zamítnuta. Přijato bylo 

Nulová hypotéza byla sestavena tak, že se na dané hla-
dině významnosti střední hodnoty obou výběrů (ze sona-
ru a z totální stanice) neliší. Protože výsledná p-hodnota 
testu byla větší než hladina významnosti α, nulová hypo-
téza (H

0
) byla přijata. Střední hodnoty se na dané hladině 

významnosti neliší.

4.2  Případová studie Opatovický a Velký písník I

Případová studie na Opatovickém a na Velkém písníku 
posuzovala přesnost měření sonaru na klidné hladině za 
účasti operátora přímo ve vodě. Studie přinesla poznatky 
o zaměřování příčných profilů a o zaměřování bodů při 
plošném mapování.

4.2.1  Příčné profily

Při zaměřování profilů, které proběhlo na Velkém písníku, 
byla srovnána měření různými paprsky sonaru – úzkým 
a středním – s referenčním měřením metodou RTK, dále
byla porovnána přesnost měření dvěma různými paprsky

Horák, J.: Hodnocení přesnosti sonaru...



Obr. 6 Profil, klidná hladina, střední paprsek: Párový t-test, doplněk Real Statistics Using Excel

Obr. 5 Příčný profil na klidné hladině středním paprskem

Obr. 4 Profil, klidná hladina, úzký paprsek: Párový t-test, doplněk Analýza dat
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Obr. 8 Srovnání sonarových měření z příčných profilů č. 1 a č. 2

Obr. 7 Srovnání profilů č. 1 a č. 2, nepárový t-test, doplněk Real Statistics Using Excel
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4.2.2  Plošné mapování

Při plošném mapování vznikly dva rozdílové rastry. Roz-
dílový rastr byl vytvořen z dat z úzkého paprsku sonaru 
(obr. 9) a vzápětí i ze středního paprsku (obr. 10). Rozdí-
lový rastr je mapa, v níž lze sledovat velikost odchylek 
mezi sonarovým měřením a referenčním měřením GNSS. 
Zatímco u úzkého paprsku se výsledná odchylka pohybo-
vala mezi -11 a +10 cm (záporná hodnota znamená, že 
v daném místě sonar naměřil menší hloubku než GNSS 
a opačně v případě kladné hodnoty odchylky), u středního 
se nacházela pouze v kladných hodnotách +2 až +24 cm.

Hodnoty maximálních odchylek prokazují, že měření 
úzkým paprskem sonaru je díky menší odchylce (a ještě 
téměř stejné na obě strany) přesnější než měřením střed-
ním paprskem, jehož maximální odchylka je více než dva-

znění alternativní hypotézy (H
A
) říkající, že na dané hladi-

ně významnosti se střední hodnoty výběrů liší.
Při srovnávání samotných sonarových měření mezi se-

bou z totožných profilů (zaměřených úzkým paprskem) 
bylo dosaženo uspokojivého výsledku, který potvrdil, že 
se dvě sonarová měření ve stejných podmínkách od sebe 
neliší. Toto bylo potvrzeno oboustranným nepárovým 
t-testem (obr. 7). I křivky v grafu obou sonarových měření 
jsou téměř shodné (obr. 8).

Posuzována byla pouze varianta t-testu pro shodné roz-
ptyly (Equal Variances). V tomto druhu testu a v jeho obou-
stranné variantě (Two Tail) byla porovnána p-hodnota s hla-
dinou významnosti α, kdy na základě těchto hodnot byla 
přijata nulová hypotéza (H

0
) celého nepárového t-testu, 

tedy že se střední hodnoty výběrů (ze sonarového mě-
ření č. 1 a č. 2) neliší.

Horák, J.: Hodnocení přesnosti sonaru...



Obr. 10 Rozdílový rastr hloubek, měřeno středním paprskem sonaru a metodou RTK

Obr. 9 Rozdílový rastr hloubek, měřeno úzkým paprskem sonaru a metodou RTK

ROZDÍLOVÝ RASTR HLOUBEK

ROZDÍLOVÝ RASTR HLOUBEK
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Tab. 1 Průměrné hloubky v měřených bodech [m]

bod 1

bod 2

bod 3

bod 4

bod 5

bod 6

bod 7

bod 8

bod 9

bod 10

bod 11

bod 12

bod 13

-7,0039

-7,0618

-7,6067

-7,5461

-7,6596

-7,5701

-7,5584

-7,3348

-7,4045

-7,3394

-6,4996

-7,1616

-7,0314

-6,8469

-6,8373

-7,5477

-7,5597

-7,6650

-7,5549

-7,4432

-7,2731

-7,2881

-7,2615

-6,4877

-7,0974

-6,8734

paprsek

úzký střední široký

-6,7753

-6,8148

-7,4679

-7,4986

-7,4592

-7,4836

-7,3435

-7,1802

-7,2006

-7,1587

-6,3715

-7,0318

-6,7721
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zprůměrovanými měřeními v jednotlivých bodech za kaž-
dý paprsek stejné střední hodnoty a rozptyly (jeden vý-
běr odpovídá jednomu sloupci (jednomu paprsku) v tab. 1) 
– tedy že se hloubky naměřené různými paprsky ve všech 
bodech významně neliší.

Jelikož je hodnota testovacího kritéria F nižší než kritic-
ká hodnota F

krit
, výsledkem jednofaktorové analýzy roz-

ptylu je přijetí nulové hypotézy, čímž bylo potvrzeno, že 
za těchto podmínek není na dané hladině významnosti 
rozdíl mezi měřeními různými paprsky signifikantní.

Diskuse

V průběhu řešení bylo zaznamenáno několik problémů 
a nejasností, které ztěžovaly buď samotný sběr dat, jejich 
následné zpracování, či tvorbu výstupů. Způsoby prove-
dení případových studií byly kvůli problémům někdy mě-
něny přímo i při jejich provádění.

Při zaměřování příčného profilu vodního toku – řeky 
Moravy – nebylo možné zaměřit celý její příčný profil. 
Prvotním předpokladem, jak měla být tato případová stu-
die provedena, bylo zaměřit celý příčný profil od jednoho 
břehu řeky k druhému. V zájmové lokalitě byl ale v den mě-
ření ve vzdálenější části vodního toku natolik silný proud, 
že nebylo bezpečné do něho vstupovat a zaměřovat v něm. 
Jelikož nebylo cílem studie zaměřit tento konkrétní profil 
a znát v něm hloubku, nýbrž otestovat kvalitu sonarového 
měření hloubek na tekoucí vodě v porovnání s geodetic-
kou metodou, byl ještě na totožném místě zaměřen i po-
délný profil (po proudu řeky a cca dva metry od břehu), 
čímž byl cíl případové studie naplněn. Ideální by ovšem

krát větší. Dokonce v celé zájmové oblasti vykázalo měření 
středním paprskem větší hloubku než referenční GNSS. 
Nebylo jediné místo, kde by si hloubky z obou přístrojů 
odpovídaly.

4.3  Případová studie Velký písník II

Poslední případová studie vzájemně srovnávala sonarová 
měření všemi třemi paprsky. Nebyla hodnocena skutečná 
přesnost měření hloubek jednotlivými paprsky, pouze byla 
sledována specifika měření všech paprsků a jejich srovna-
telnost.

Na Velkém písníku byla všemi třemi paprsky naměřena 
hloubka v celkem 13 bodech (tab. 1) – u 13 bójí, mezi 
nimiž se autor-operátor pohyboval po vodním tělese v pla-
vidle, vždy se k nim ukotvil a po ustálení vodní hladiny pro-
běhlo sonarové měření.

Až na dvě těsné výjimky – bod 4 a 5 – je ve všech
bodech největší hloubka změřena středním paprskem 
(obr. 11).

Grafy rozkolísanosti všech paprsků při měření v jed-
notlivých bodech vyjadřují intenzitu a rozsah změn mě-
řených hodnot jednotlivými paprsky v průběhu cca 30 
sekund měření. Grafy rozkolísanosti pro bod s největší 
rozkolísaností (obr. 12, bod č. 2) a bod s nejmenší rozkolí-
saností (obr. 13, bod č. 4) dokládají, že ve většině případů 
nejméně rozkolísaným paprskem byl široký paprsek, a na-
opak nejvíce rozkolísaným byl střední paprsek sonaru.

Analýza rozptylu (obr. 14) stanovila, zda se měření jed-
notlivými paprsky sonaru od sebe významně liší. Nulová 
hypotéza (H0) analýzy rozptylu byla formulována tak, že
na hladině významnosti α = 0,05 mají výběry tvořené  

Horák, J.: Hodnocení přesnosti sonaru...



Obr. 11 Porovnání měření hloubek všemi paprsky v bodech

Obr. 12 Rozkolísanost všech paprsků při měření bodu č. 2

Obr. 13 Rozkolísanost všech paprsků při měření bodu č. 4
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Obr. 14 Jednofaktorová analýza rozptylu v prostředí Microsoft Excel, z doplňku Analýza dat
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V poslední případové studii – Velký písník II – nastaly 
právě takové problémy, že studie byla nakonec provede-
na jiným způsobem, než jak byla původně naplánována. 
Nejprve byl princip měření změněn z vytyčování po linii 
na kontinuální měření. To bylo sice provedeno, ovšem již 
z dat v původní i zpracované podobě bylo jasně rozpo-
znatelné, že kontinuálně naměřená data různými paprsky 
jsou vzájemně neporovnatelná. Proto bylo upuštěno od 
vyvozování jakýchkoli závěrů z této části případové stu-
die. Z toho důvodu se hlavní částí studie stalo zaměřování 
hloubek všemi paprsky v bodech. Hloubky byly zaměřeny 
celkem ve 13 bodech, tedy podle toho, kolik bylo v nej-
bližším okolí na písníku rozmístěno bójí, které simulovaly 
ukotvení lodě v daném bodě.

Z výsledků práce vyplývá, že při měření úzkým paprs-
kem sonaru lze dosahovat dostatečně přesných výsledků 
ve srovnání s geodetickými metodami. V budoucnu by ale 
mělo být otestováno měření hloubek všemi paprsky dané-
ho sonaru tam, kde lze dosahovat podstatně větších hlou-
bek, než jakých bylo dosaženo v této práci. Maximální 
hloubka naměřená v této práci má hodnotu cca 7,6 m, 
ovšem výrobcem deklarovaná hranice, do které by sonar 
měl umět zaznamenávat hloubku, je až 100 m [3].

Závěr

Příspěvek se zabýval možnostmi batymetrického mapo-
vání za využití levného, dostupného a snadno ovladatel-
ného rybářského sonarového zařízení Deeper Smart So-
nar CHIRP+, které by mohlo sloužit jako alternativa k jinak 
finančně a znalostně náročným konvenčním metodám to-
hoto mapování.

bylo dostavit se na místo měření ještě v jiný termín, kdy 
průtok nebude tolik silný a zaměřit i příčný profil řeky. Pří-
padně vybrat pro příčný profil vodního toku jinou lokalitu 
měření.

Dalším problémem, který v průběhu řešení nastal, ale 
záhy byl jednoduše vyřešen, bylo zjištění, že k provedení 
činností spočívajících v měření sonarem a hned poté přijí-
mačem GNSS nestačí mít k dispozici jeden mobilní tele-
fon, nýbrž dva a z toho alespoň jeden s internetovým při-
pojením. Proto, že je sonar s mobilní aplikací, kterou je 
ovládán, propojen přes technologii Wi-Fi, nelze již na tom-
též mobilním telefonu sdílet mobilní internetové připo-
jení (tzv. tethering) – vytvořit tzv. mobilní hotspot, který je 
v místech bez dostupnosti jiného internetového Wi-Fi sig-
nálu nezbytný pro připojení přijímače GNSS k referenč-
ním stanicím, což je podmínkou pro určování polohy me-
todou RTK. K vytvoření mobilního hotspotu byl při řešení 
práce využit mobilní telefon asistenta autora a autorovým 
mobilním telefonem byl ovládán sonar.

V lokalitě, která byla vybrána pro zaměření bodů pro 
plošná mapování (Opatovický písník), se hloubka vody zvy-
šovala tak rychle, že pro potřeby plošného mapování byly 
úzkým paprskem zaměřeny jen tři řady bodů a středním 
pouhé dvě (řada bodů rovnoběžná s břehovou čárou). Mě-
řit dále od břehu nebylo kvůli hloubce možné. Tento nízký 
počet bodů (zvláště u středního paprsku) se projevil pře-
devším při interpolaci povrchů, která tím pádem nemohla 
být tak přesná. U interpolací rovněž podobu výsledku ovliv-
ňuje vždy jednak výběr interpolační metody, ale též i její 
konkrétní nastavení. Tedy že při použití jiných interpolač-
ních metod by výstupy z plošného mapování nejspíše měly 
částečně jinou podobu, ovšem na druhou stranu ne nato-
lik odlišnou, aby byly vyvozeny jiné závěry, než ke kterým 
se ve studii došlo.

Horák, J.: Hodnocení přesnosti sonaru...



Obr. 1 Budova, v ktorej sa uskutočnili rokovania

Obr. 2 Rokovanie a účastníci zasadnutia
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37. stretnutie bývalých štátov
rakúsko-uhorskej monarchie
v Terste
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kúsok od nábrežia Jadranského mora v centre Terstu, za hosťujúcu stranu konfe-
renciu otvoril riaditeľ „Cadastral, Cartographic and Land Registration Services - 
Italian Revenue Agency“ Claudio Fabrizi, pričom hneď v zapätí nasledoval hosti-
teľský blok talianskych kolegov, ktorí aj napriek voľnejšiemu zneniu tém pre-
zentovali rôzne oblasti z talianskeho katastra a vývoja máp. Odborný program 
prvého dňa (obr. 2) bol prevažne zastúpený prednáškami hostiteľskej krajiny, 
ktoré prezentovali vedúci predstavitelia oddelení z úradov: „Central Directorate 
for Cadastral, Cartographic and Land Registration Services“ (Centrálne riadi-
teľstvo pre služby katastrálne, kartografické registrácie nehnuteľností), „Italian 
Revenue Agency“ (Taliansky daňový úrad) a „Italian Military Geographic Insti-
tute“ (Taliansky Vojenský geografický inštitút), pri príležitosti 150. výročia zalo-
ženia inštitútu. Veľká časť odborných prednášok bola venovaná predovšetkým 
elektronickým službám pre odbornú a laickú verejnosť, elektronizácii a digita-
lizácii údajov s výmenou skúseností zúčastnených krajín. Niektoré témy sa 
venovali aj porovnaním presností rôznych máp, ktoré boli vyhotovené v rozlič-
ných mapovacích kampaniach s rozdielom vzniku viac ako sto rokov. Ďalej na-
sledovali bloky prednášok z Rakúska a Chorvátska. Rakúšania z úradu „Bundes-
amt für Eich und Vermessungswesen“, divízia Katastrálne úrady prezentovali 
stav skenovania a digitalizácie archívov a máp. Chorváti z „Državna Geodetska 
Uprava“ prezentovali a predstavovali zaujímavé projekty a rozpracovanosť 
v oblasti 3D katastra, spolu s novým informačným systémom pre kataster, 
ktorý plánujú nasadiť v roku 2024. Z prezentácie vyplynulo, že 3D kataster 
v oblasti práva na priestor je značne neprebádaná oblasť a krajiny bývalej mo-
narchie ešte nemajú danú problematiku podrobne zmapovanú.

Druhý deň rokovania vystúpili zástupcovia Českej republiky (ČR), Slovenska, 
Talianska z provicií Trentino a Južné Tirolsko a Slovinska. Odborná prezentácia 
zástupcov ČR z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního sa zaoberala 
okrem informácií v súvislosti s potrebou elektronizácie služieb aj skvalitneniu 
operátu prostredníctvom nového mapovania, pričom boli prezentované aj rôz-
ne elektronické služby ako notifikácie zmien údajov o vlastníkoch a podobne. 
Podľa oficiálnych štatistík v ČR bol v čase pandémie práve kataster najviac vy-
užívaný register štátu. Nasledovala prezentácia zástupcov rezortu Úradu geo-
dézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR), kde Martina 
Behuliaková prezentovala za slovenskú stranu, okrem základných informácií 

Provedené případové studie potvrdily možnost použití 
daného sonarového zařízení – Deeper Smart Sonar CHIRP+ 
– pro nízkonákladové batymetrické studie, neboť bylo do-
kázáno, že přesnost úzkého paprsku tohoto zařízení je srov-
natelná s přesností geodetických metod při měření hlou-
bek vodních těles.

Příspěvek vychází z výsledků bakalářské práce Jindřicha Horá-
ka Hodnocení přesnosti sonaru Deeper CHIRP+ pro baty-
metrické mapování zpracované pod vedením RNDr. Jakuba 
Miřijovského, Ph.D., na Katedře geoinformatiky Přírodově-
decké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a obhájené 
v roce 2021.

  LITERATURA:

[1]

[2]

[3]

Do redakce došlo: 8. 5. 2022

Lektoroval:
Ing. Petr Fučík, Ph.D.,

Výzkumný ústav meliorací
a ochrany půdy, v. v. i.

V dňoch 8. až 10. 6. 2022 sa v historickej me-
tropole významného  morského prístavu pri 
Jadranskom mori v talianskom meste Terst 
uskutočnilo ďalšie, už 37. pracovné stretnu-
tie bývalých štátov rakúsko-uhorskej monar-
chie. Ako po iné roky, aj tento ročník bol 
zameraný na prezentovanie a zdieľanie skú-
seností a poznatkov k spoločným odborným
témam. Tento rok bol však výnimočný, a to predovšetkým z toho hľadiska, že 
išlo už o prezenčné pracovné stretnutie bývalých štátov rakúsko-uhorskej mo-
narchie. Radosť z osobného stretnutia účastníkov bola o to väčšia, že bolo 
možné uskutočniť osobné stretnutie, prvé od nástupu pandémie v roku 2020. 
Tohtoročný program sa niesol nie ako po iné roky v znamení jednej témy, ale 
rovno dvoch tém: „integrácia katastrálnych a pre-katastrálnych údajov v histo-
rickom GIS“ a „katastrálne údaje pred a po pandémii“. Okrem iného bol od-
borný program v znamení budúcich výziev v katastri nehnuteľností, ideí, plá-
nov a nových možností v katastri.

V budove Regionálneho štátneho úradu Autonómneho regiónu Furlan-
sko-Júlske Benátky (Autonomous Region of Friuli - Venezia Giulia, obr. 1), len 
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Obr. 5 Interiér observatória na určenie strednej hladiny mora
a prehliadka observatória účastníkmi v prístave Molo Sartorio

Obr. 4 Interiér observatória na určenie strednej hladiny mora

Obr. 3 Budova, v ktorej je umiestnené observatórium
na určenie strednej hladiny mora (foto: Martina Behuliaková)
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nulosti, v tomto roku už ho nasadzujú do produkčnej prevádzky. Jednou s da-
tabáz tohto veľkého projektu je aj databáza katastra.

Záverom z odborných diskusií a rokovaní bolo konštatované, že katastrálne 
služby, či už mapové alebo služby registrácie nehnuteľností a práv k nim v čase 
pandémie a aj po pandémii, zostali neustále dôležitou súčasťou ekonomického 
fungovania spoločnosti a je preto potrebné, aby sa rozvíjali v oblasti elektroni-
zácie všetkých papierových podkladov a ďalšej elektronizácie služieb. Súčasne 
je potrebné myslieť na bezpečnosť a kvalitu dát a poskytovaných služieb. Po 
záverečnej diskusii nasledovalo už len pozvanie na budúcoročné 38. stretnutie 
bývalých štátov rakúsko-uhorskej monarchie, kedy zástupcovia Slovinska po-
zvali všetky pravidelne zúčastňujúce sa strany do prekrásneho slovinského 
mesta Ptuj.

Zaujímavým spestrením rokovania však bola návšteva mareografu v neďa-
lekom prístave Molo Sartorio (obr. 3), ktorý určoval strednú hladinu mora pre 
jadranský výškový systém platný v minulosti pre celú rakúsko-uhorskú monar-
chiu. Exkurzia bola atraktívnejšia o možnosť nahliadnuť aj do miestneho obser-
vatória pre určenie strenej hladiny mora (obr. 4, 5), ktoré nie je prístupné 
širokej verejnosti.

Ing. Michal Leitman,
ÚGKK SR 

o nových aktivitách rezortu, aj informácie týkajúce sa mapových služieb portá-
lu ZBGIS® (základná báza údajov pre geografický informačný systém) spolu so
zobrazovaním pôvodných a iných máp v jednom georeferencovanom prostredí, 
ktoré sú dostupné odbornej a laickej verejnosti bezplatne. Následne informo-
vala aj o projekte rozšírenia databázy štandardizovaných geografických názvov 
o názvy z katastrálnych a lesných máp, ktorý prebieha od roku 2015. Prezentá-
ciu zakončila novinkami z oblasti špeciálne vyvinutého informačného systému 
„Zoznam stavieb“, ktorý je plne v gescii rezortu ÚGKK SR a od roku 2019 slúži 
mestám a obciam na evidenciu vybraných detailných údajov o skolaudova-
ných bytových budovách. Taktiež v prednáške informovala o činnostiach rezortu 
ÚGKK SR vedúceho k skvalitňovaniu údajov katastra nehnuteľností spolu s mož-
nosťami digitalizácie operátu v budúcnosti. Kolegovia z talianských provincií 
Trentino a Južné Tirolsko v prezentácii umelecky stvárnili a porovnali mapy vyho-
tovené v rôznych obdobiach s odstupom viac ako sto rokov, pričom prezentácia 
bola zameraná na vyzdvihnutie máp ako umeleckého diela a zároveň bola 
prezentovaná súdobá presnosť mapovania v hornatom prostredí dnes a v minu-
losti. Posledné boli prednášky zo Slovinska, v ktorých zástupcovia predstavili 
výsledky realizovaného projektu „iProstor“, ktorý prepája všetky doterajšie in-
formačné systémy v štátnej a verejnej správe. Projekt bol prezentovaný aj v mi-
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Obr. 1 Prof. Friedrich Ackermann

Obr. 2 Tančík při cestě objektem

58. fotogrammetrický týden
ve Stuttgartu
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měry senzoru 31 520 x 13 769 pixelů). Obě kamery umožňují dosáhnout  
GSD = 2 cm z relativní výšky letu 570 resp. 760 m. Pozoruhodné je rozšíření 
obdélníkového formátu napříč směru letu, které má při dosavadním příčném pře-
krytu (zpravidla 30 %) pokrýt až o 20 % větší území, nebo při zachování dosud 
plánovaných a užívaných drah letu zvětšit příčný překryt sousedních řad o 15 %.

Firma Vexcel Imaging ohlásila výrobu nové kamery 4. generace UC Eagle 4.1, 
která byla představena na veletrhu INTERGEO v Essenu v říjnu 2022. Rozměry 
PAN senzoru (užívá se stále metoda pan sharpening) jsou 28 000 x 18 000 pixelů 
o rozměru 3,76 μm;  kamera má výměnné objektivy s ohniskovou vzdáleností 
90, 120, 150 a 210 mm (ten je nutno vyměnit ve výrobním závodě). 

Celou sérii středoformátových digitálních měřických kamer představila ex-
terně na výstavce dánská firma PHASEONE. Kamera iXM s rozměry senzoru 
11 664 x 8750 pixelů o rozměru 3,76 μm je lehká, takže může být nesena bez-
pilotním letadlem (dronem) – převážně typu multicopter, nebo vírníkem 
(gyrocopter) nebo vrtulníkem (helicopter).

Firma RIEGEL představila řadu 6 leteckých laserových skenerů vynikajících 
parametrů, které mohou být podle jejich hmotnosti (1,6 – 12 kg) neseny multi-
koptérou, vírníkem, vrtulníkem nebo menším letadlem (zpravidla hornoploš-
níkem).

Převážná většina přednášejících pochází z akademického prostředí nebo 
výzkumných ústavů, kde řeší projekty zabývající se vývojem nových metod 
analýzy geoprostorových dat. Velmi často zazněl termín Deep Learning (který 
nemá německý, francouzský nebo český ekvivalent), kde hrají významnou roli 
neuronové sítě při rekognoskaci skrytých vzorků dat v rozsáhlé datové sadě. 
Jde o soubor algoritmů, které jsou implementovány k identifikaci relevantních 
vztahů v datových sadách a tím imitují mozek člověka. Tyto algoritmy jsou „tré-
novány“ na místech se známými kvalitativními vlastnostmi a následně extra-
polovány do celé plochy digitálního snímku nebo záznamu laserovým skenerem.

Tato významná odborná akce byla založena v roce 1909 Carlem Pulfrichem 
jako každoroční „prázdninový kurs fotogrammetrie“ u firmy Carl Zeiss Jena. Po 
přestávkách, vynucených světovými válkami, se poprvé konal jako Fotogram-
metrický týden (Photogrammetrische Woche) v roce 1951 na Technické univer-
zitě v Mnichově a dále již nepřetržitě pokračoval v lichých rocích jako bienále. 
V letech 1965-1971 se ujala jeho pořádání Technická univerzita v Karlsruhe 
a od roku 1973 až dosud Univerzita ve Stuttgartu. Na vysoké kvalitě jeho obsahu 
a aktuálnosti se v letech 1969-1991 významně podílel prof. Friedrich Acker-
mann (obr. 1), který zemřel v roce 2021, kdy se pro covidovou pandemii akce 
nekonala a byla odložena na rok 2022.

58. Photogrammetric Week (v posledních letech je výhradním jazykem an-
gličtina) se konal od 13. do 16. 9. 2022 v Domě hospodářství Bádenska-Württem-
berska ve Stuttgartu a nebyl již zdaleka „jen fotogrammetrický“; spíše by mohl 
být jeho program nazván Cesty od reality k digitálnímu dvojčeti. Účastníků celé 
akce bylo 183 z 30 zemí čtyř kontinentů, z postkomunistických zemí jen 1 z Čes-
ké republiky, 2 Maďaři, 3 Rumuni, 2 Ukrajinci a 5 Slovinců. Odhadem bylo ze 
všech účastníků kolem 70 % ve věku do 40 let, kteří se v práci bezesporu do-
rozumívají anglicky, takže referáty a diskuse byly v rychlém tempu. Bylo takto 
předneseno 20 vědeckých příspěvků a 6 hodinových prezentací pozvaných 
4 velkých firem, (Vexcel, Leica, Riegl, IGI), které popsaly pouze nové kamery 
a laserové skenery, a 2 firem, které popsaly nové softwary pro zpracování a ana-
lýzu geoprostorových dat (Trimble a ESRI).

Program byl tematicky rozčleněn do 4 částí: Senzory a UAV, Fotogrammet-
rie a laserové skenování, Přesné (precizní) zemědělství a Informační modelo-
vání staveb (BIM). „Hity“ byly bezesporu dva:
•   3D modelování měst (na bázi digitálního leteckého snímkování, leteckého

i pozemního laserového skenování a automatizace analýzy sémantických dat),
•   3D mapování interiérů staveb pro potřeby BIM.

Pro letecké snímkování měst se nyní převážně používají digitální měřické 
kamery, kterými se pořizují pětice snímků současně (s osou záběru v nadiru, 
šikmo vlevo a vpravo a dále šikmo vpřed a vzad). Jde zejména o typ Leica 
CityMapper-2, IGI UrbanMapper-2 (2 in 1) a Vexcel UltraCam Osprey 4.1, které 
umožňují pořizovat barevné a infračervené obrazové záznamy s GSD (rozliše-
ním na zemi v nadiru) 2 cm z výšky letu 380-470 m a jsou vybaveny počítačo-
vou kompenzací smazu (AMC), protože u šikmých snímků nelze dřívější mecha-
nickou kompenzaci (FMC) použít. Detailní objekty v zastíněných částech a mís-
tech bez textury leteckých snímků se vyhodnocují ze záznamů leteckým nebo 
pozemním laserovým skenerem. Registrovaná prostorová data umožňují vy-
tvořit model zástavby v úrovni až LoD 3, 3D modely stromové vegetace, 3D mo-
del města obohacený o sémantické informace o užívání půdy (land use) a nej-
nověji i 3D virtuální model města s možností nahlížet do ulic z různých úhlů 
a vzdálenosti. 

3D modely měst nacházejí významné uplatnění např. v urbanistice (lze 
snadno „vymazat“ jednotlivé budovy i celé bloky a na jejich místo „postavit“ 
nové podle variant projektu), modelovat rozsah záplav při povodních nebo 
dokumentovat škody po živelných katastrofách (např. tornádu) pro potřeby 
pojišťovnictví.

Blízká fotogrammetrie nachází stále větší uplatnění při modelování inte-
riérů staveb pro 3D dokumentaci jejich stavu v rámci celého životního cyklu. 
K pořízení prostorových dat se již používají nejen „měřické batohy“ (backpack), 
představené např. Leicou nebo čínskou firmou již na kongresu Mezinárodní 
společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum (ISPRS) v roce 2016 v Praze, 
obsahující kamery, laserový skener, aparaturu GNSS/IMU, baterie a paměťové 
médium, ale nyní i čtyřnohé, podobně vybavené autonomní roboty nebo tan-
číky (obr. 2), které samy volí optimální cestu objektem.

Největší výrobci digitálních leteckých měřických kamer představili nové typy 
velkoformátových kamer se senzory typu CMOS a rozměrem pixelu pouhých 
3,76 μm: kameru Leica DMC-4 ve dvou verzích (DMC-4S s úhlem záběru 58o 
a rozměry senzoru 31 520 x 13 440 pixelů a DMC-4H s úhlem záběru 45o a roz-
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Obr. 2 Žáci při práci na stanovišti s geografickými kvízy
a mapami

Obr. 1 Budova Moravského kartografického centra

Obr. 3 Geodetická měření

V Moravském kartografickém centru 
ve Velkých Opatovicích se konaly 
Kartograficko-geodetické dny
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Akce byla určena žákům základních škol a gymnázií, pro které bylo připra-
veno 17 stanovišť, a to jak v budově MKC, tak i v přilehlém areálu zámeckého 
parku a ve starých pivovarských sklepích. Plnili zde úkoly z oblasti geodézie, 
kartografie a meteorologie. Vyplňovali geografické kvízy (obr. 2), prováděli 
geodetická měření (obr. 3), seznamovali se s nejmodernější technikou (obr. 4), 
či se stávali na chvíli kartografy.

Ze stejného důvodu (původu přednášejících) byly předneseny údaje o perio-
dickém leteckém snímkování a leteckém laserovém skenování celého území stá-
tu jen ve dvou případech. Reprezentant státního orgánu Institut Géographique 
National (Francie) referoval o opakovaném leteckém snímkování celé Francie 
v intervalu 3 roky s cílem pořízení ortofota s rozlišením 20 cm na zemi. Národní 
program Lidar Haute Densité sleduje vytvoření digitálního modelu povrchu 
s průměrnou hustotou 10 bodů/m2 v letech 2021-2025. „Dlaždice“ o rozměrech 
2 x 2 km jsou t. č. již k dispozici na 12 % státního území. 

Na území Nizozemska provádí obdobné činnosti soukromá firma Cyclome-
dia. Je uváděna jako světová jednička v užívání mobilního mapovacího systé-
mu na autě. Realizovala uliční panoramatické snímkování současně s lasero-
vým skenováním celého Nizozemska v roce 2016, dále takto působí v Německu 
a od roku 2021 také v České republice pro Seznam.cz. Od roku 2019 provádí 
v Nizozemsku hybridní snímkování kamerou Leica CityMapper pro současné 
vyhotovení true ortofota se střední souřadnicovou chybou 10 cm a laserového 
mračna. Od roku 2020 realizuje projekt 3DNL, jehož produkty jsou digitální 
barevné nadirové a šikmé snímky, true ortofoto ( GSD od 2,5 do 11 cm podle 
významu území) a laserová mračna s hustotou od 4 do 20 bodů/m2.  

Součástí Fotogrammetrických týdnů je též udělení Ceny Carla Pulfricha za 
vynikající přínos k rozvoji fotogrammetrie, DPZ a geoinformační vědy, kterou 
dotuje firma HEXAGON Leica. V roce 2022 ji získal prof. Charles Toth z Ohio State 
University (53 let, v letech 1990-2022 vytvořil nebo se podílel na 300 publiko-
vaných pracích z oboru fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země a geo-
prostorových věd).

Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.,
Praha

Ve Velkých Opatovicích se dnech 15. a 16. 9. 2022 konaly Kartograficko-geode-
tické dny, aneb pojďte s námi měřit zámek (obr. 1). 6. ročník akce probíhal pod 
organizačním vedením Moravského kartografického centra (MKC) a ve spolu-
práci s odborníky z Masarykovy univerzity Brno, Mendlovy univerzity Brno, 
Střední průmyslové školy stavební Kudelova Brno, Univerzity obrany Brno, Uni-
verzity Palackého Olomouc, Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, 
Vysokého učení technického Brno, Výzkumného ústavu geodetického, topo-
grafického a kartografického, v. v. i. Zdiby a Zeměměřického úřadu Praha.
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A. Kopáčik a K. Leitmannová pri rozhovore

Obr. 4 Ukázka nejmodernější techniky

Návšteva redakčnej rady GaKO na 
Komore geodetov a kartografov
v Bratislave

Dňa 14. 9. 2022 navštívila re-
dakčná rada Geodetického a kar-
tografického obzoru (GaKO) Ko-
moru geodetov a kartografov 
(KGK). Komora je samosprávna
stavovská organizácia, ktorá združuje autorizovaných geodetov a karto-
grafov, ktorí autorizačne overujú vybrané geodetické a kartografické 
činnosti. Komora je právnickou osobou so sídlom v Bratislave.
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v oblasti komunikácie navonok. Čo sa interného prostredia KGK týka, rád by som 
aktivizoval všeobecne činnosť orgánov KGK. Podľa mňa v mnohých oblastiach 
sme sa v uplynulých rokoch posúvali určitou zotrvačnosťou. Budeme o tom 
hovoriť s členmi orgánov KGK, s členskou základňou. Rád by som pritom využil 
potenciál, ktorý prinášajú do KGK naši mladší kolegovia.  

V 26-ročnej histórii existencie KGK sa niekoľ kokrát diskutovalo a spochybňo-
valo povinné členstvo v komore. Aké výhody prináša povinné členstvo oproti 
dobrovoľnému?

Pri vedení tejto diskusie nie je možné opomenúť, že zákonom o KGK je členom 
KGK zverený výkon verejnej moci vo vybraných oblastiach a v rozsahu defino-
vanom v zákone. Za účelom zabezpečenia výkonu verejnej moci, zákon ukladá 
KGK okrem iného aj samosprávne riadenie činností zastrešovaných komorou 
a evidenciu údajov členov KGK a to v rozsahu potrebnom na plnenie povinností 
KGK podľa zákona. V súlade s európskymi smernicami transponovanými do 
zákona o komore, k povinnostiam členov KGK okrem iného patria: zabezpe-
čenie kvalitného výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, účasť 
na sústavnom a kontrolovanom celoživotnom vzdelávaní, dodržiavanie etického 
kódexu geodeta a kartografa a povinné poistenie voči škodám pri výkone čin-
nosti autorizovaného geodeta a kartografa. V rámci samosprávneho pôsobe-
nia, orgány KGK dohliadajú na dodržiavanie povinností členmi KGK, ktorých 
dodržiavanie môžu vymáhať v internom disciplinárnom konaní. 

Zabezpečenie hromadného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti 
za škodu pri výkone činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, prináša pria-
 me finančné benefity vo výške rovnajúcej sa výške členských príspevkov v ko-
more. KGK uzatvára ďalej každoročne pre svojich členov výhodnú hromadnú 
zmluvu s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej repub-
liky na online odber viac ako 50-tich noriem vrátane ich aktualizácií za popla-
tok cca 18 € na člena ročne. Náklady na obstaranie týchto noriem by dosahovali 
individuálne pre každého člena čiastku cca 580 € ročne. V neposlednom rade KGK 
pravidelne každoročne organizuje alebo spoluorganizuje rôzne školenia, semi-
náre a konferencie, čím vytvára priestor na sústavné vzdelávanie svojich členov. 

Koľko členov má KGK v súčasnosti a koľko geodetov bolo členom komory 
počas jej 26-ročnej existencie?

Počet členov KGK po celú dobu jej existencie jednoznačne určuje počet vyda-
ných oprávnení. K 14. 9. 2022 bol počet vydaných oprávnení 1 146. Aktuálny 
počet členov KGK neustále variuje a je samozrejme nižší, k 14. 9. 2022 evidujeme 

I přes nepřízeň počasí se dvoudenní akce zúčastnilo na 350 dětí z 10 škol 
a kromě dárkových předmětů si odnášely nové vědomosti a informace, které 
získávaly hravou formou, což byl záměr organizátorů.

Poděkování za přípravu a hladký průběh akce patří organizátorům z MKC, 
institucím a jejich pracovníkům za tvorbu poutavých ukázek z oblasti geodézie 
a kartografie. Dětem a pedagogickým pracovníkům pak za účast a zájem o jed-
notlivá stanoviště a zvídavost při plnění úkolů.

Petr Mach,
Zeměměřický úřad

Pri príležitosti návštevy KGK požiadala redakčná rada GaKO o rozhovor pred-
sedu KGK prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD. Rozprávala sa s ním predsedníčka 
redakčnej rady GaKO Ing. Katarína Leitmannová.

Pán predseda, v apríli 2021 ste boli zvolený za predsedu KGK. S akými ambí-
ciami ste prišli do vedenia komory?

KGK združuje autorizovaných geodetov a kartografov, fyzické osoby pôsobiace 
v praxi, ktorých  odborná spôsobilosť reprezentuje tú najvyššiu možnú úroveň. 
Je teda prirodzené očakávať, aby tieto osoby, členovia KGK dbali o kvalitný 
výkon geodetických a kartografických činností. K úlohám KGK patrí, okrem 
iného, aj vytváranie pozitívneho povedomia o činnosti autorizovaných geode-
tov a kartografov  v spoločnosti, ale aj budovanie dobrého mena celej profesie 
a odboru geodézia a kartografia. Toto snaženie významne podporujú mediálne 
nástroje, ktoré má komora k dispozícii – bulletin Slovenský geodet a kartograf 
a webová stránka KGK. Považujem preto za významný krok spustenie inovo-
vanej stránky KGK v uplynulých dňoch. Ďalším cieľom je skvalitnenie činnosti 
KGK a budovanie dobrého vzťahu so sesterskými profesijnými združeniami 
na Slovensku a v zahraničí. Nevyhnutnou súčasťou úspešného pôsobenia KGK 
v spoločnosti je aj budovanie dobrého a vysoko profesionálneho vzťahu s inšti-
túciami štátnej a verejnej správy. Týmto smerom by sa mali uberať aktivity KGK
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A. Kopáčik s členmi redakčnej rady

Z rokovania KGK s vedením ÚGKK SR
(foto: archiv KGK)
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kojní, že o našu budúcnosť je postarané. Na druhej strane je nám všetkým zná-
me, že služby, o ktoré má spoločnosť trvalý záujem (trvalý dopyt) postačujú na 
prekrytie štandardných nákladov geodetov-podnikateľov a nepokrývajú potreb-
ný rozvoj a sledovanie technologického vývoja (nákup moderných prístrojov 
a zariadení, aktuálnych softvérov, nových vozidiel, ...). To znamená, že si musí-
me stále hľadať a zabezpečovať aj ďalšie zdroje príjmov, ktoré sú ale väčšinou 
viazané na veľké investície, projekty a často aj politické rozhodnutia. Toto je 
priestor na spoločný postup so sesterskými profesijnými organizáciami (komo-
rami a združeniami).

KGK sa výrazným spôsobom podieľa na tvorbe metodiky a na vzdelávaní 
odbornej verejnosti (nie len svojich členov) v oblasti tvorby cien geodetických 
a kartografických činností. Členovia ekonomickej komisie KGK, pod vedením 
Ing. P. Repáňa, upravili metodiku tvorby cien zohľadňujúcu využívanie moder-
ných technológií (terestrické a letecké skenovanie, tvorba modelov a pod.). 
Významným krokom vpred je dohoda s tvorcami programových produktov na 
oceňovanie stavebných výkonov, ktorí budú počnúc januárom 2023 ponúkať 
vo svojich produktoch aj oceňovanie výkonov v oblasti poskytovania geode-
tických a kartografických činností.

Uvedené aktivity napomáhajú pochopeniu mechanizmu a princípov tvorby 
cien. Nemôžu však zamedziť individuálnemu a zámernému nerešpektovaniu 
týchto pravidiel a princípov. Takéto správanie je neetické a je postihnuteľné 
v rámci našej členskej základne. Veľmi ťažko alebo vôbec nie je postihnuteľné 
u osôb, ktoré nie sú členmi KGK. Tu vidím priestor na všeobecnú diskusiu, ale

 

714 aktívnych členov KGK. Mnohí z členov KGK svoju činnosť ukončili z vlastného 
rozhodnutia alebo nás opustili priamo pri výkone povolania. S úctou spomína-
me na našich bývalých členov KGK. Na vlastnú žiadosť má aktuálne pozasta-
venú činnosť viac ako 200 členov KGK. Členom KGK alebo osobnostiam pôso-
biacim v oblasti geodézie a kartografie, ktorí významnou mierou prispeli k roz-
voju KGK, k budovaniu dobrého mena a uznania KGK alebo odboru geodézia 
a kartografia v spoločnosti, môže byť udelený titul Čestný člen KGK. Aktuálne 
evidujeme 7-ich nositeľov tohto titulu.  

Na regionálnych stretnutiach sme otvorili diskusiu o udeľovaní titulu Eme-
ritný člen KGK, ktorý by mohli získať naši členovia, ktorí už nehodlajú vykoná-
vať povolanie, vrátia oprávnenia, ale naďalej sa chcú zapájať do činnosti KGK, 
resp. túto sledovať z „blízka“. Zaoberáme sa aj s myšlienkou dobrovoľného 
členstva v KGK, ktoré by mohlo sprístupniť viaceré benefity osobám, ktoré ne-
majú a ani nemali v minulosti odbornú spôsobilosť. Veľmi dobrým príkladom 
je v tomto smere Slovenská komora stavebných inžinierov.

Majú záujem o výkon autorizovaného geodeta aj občania zo zahraničia? 
Ak je cudzinec – geodet autorizovaným geodetom vo svojej domovskej 
krajine, uznáva sa mu táto spôsobilosť aj na Slovensku? 

Záujem o členstvo v KGK a výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa 
do dnešného dňa prejavilo menej ako 10 osôb zo zahraničia, všetko kolegovia 
z Českej republiky (ČR). Aktuálne má KGK dvoch riadnych členov z ČR. Nový 
zákon o KGK výrazným spôsobom posunul našu legislatívu smerom k legisla-
tíve Európskej únie (EÚ). Zákon jednoznačne vymedzuje postavenie, práva 
a povinnosti tak záujemcov o členstvo v KGK zo zahraničia, ako aj zahraničných 
členov KGK a samotnej KGK. Upravuje postupy na posúdenie a uznanie odbor-
nej spôsobilosti získanej v zahraničí, zavádza inštitút hosťujúceho a usadeného 
autorizovaného geodeta a kartografa, osobitného registra hosťujúcich auto-
rizovaných geodetov a kartografov. Môžeme konštatovať, že prijatím nového 
zákona o KGK je legislatívne prostredie na Slovensku plne v súlade s legislatí-
vou EÚ a umožňuje výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa oso-
bám zo zahraničia spôsobom, ktorý je obvyklý v krajinách EÚ.

Už niekoľko rokov je diskutovaná téma prebytku poskytovateľov geodetic-
kých a kartografických služieb nad dopytom, čo častokrát vedie k cenové-
mu dumpingu. Aké má KGK možnosti vplývať na svojich členov, aby takéto 
správanie neviedlo k znevažovaniu celej našej profesie?

Našu profesiu radím medzi tie, ktorých služby bude spoločnosť (štát, občania 
a podnikateľská sféra) vždy potrebovať. V tomto smere by sme mohli byť spo-
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spoločnosť stále nevníma dostatočne skutočnosť, že naša profesia je jediná, 
ktorá dokáže poskytnúť a garantovať celej spoločnosti správny, exaktný a jed-
notný lokalizačný štandard, včítane jednotného rozmeru v celom priestore.

Ďakujem za rozhovor.

Ing. Katarína Leitmannová,
predsedníčka redakčnej rady GaKO,

foto: Petr Mach,
technický redaktor GaKO

Dňa 24. 11. 2021 Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) schválila návrh 
nového zákona o Komore geodetov a kartografov (KGK), obr. 1. Návrh nového 
zákona o KGK je výsledkom niekoľkoročného úsilia KGK, najmä jej legislatívnej 
komisie na čele s Ing. J. Hardošom, vtedajším predsedom predstavenstva KGK, 
ktorej ďalšími členmi za KGK boli prof. Ing. A. Kopáčik, PhD., vtedajší predseda 
skúšobnej a autorizačnej komisie KGK a Ing. Miroslav Hudec, člen predstaven-
stva KGK. KGK iniciovala a pripravila prvý návrh znenia nového zákona už kon-
com októbra 2018. Prvé pracovné zasadnutie so zástupcami Úradu geodézie, 
kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) sa konalo 19. 2. 2019. Do 16. 8. 2019 KGK 
absolvovala so zástupcami ÚGKK SR spolu sedem rokovaní.

Skôr než mohol byť započatý legislatívny proces vedúci k finálnej podobe 
zákona, návrh prešiel diskusiami, ktorých sa zúčastňovali po dlhé mesiace najmä 
v zastúpení Legislatívno-právneho odboru (LPO) ÚGKK SR, JUDr. O. Poldaufová 
a Mgr. Ľ. Šoltýsová, a v zastúpení Legislatívneho odboru Vlády SR tím vedený 
Mgr. L. Held, riaditeľkou odboru. Spoločne pripravené znenie návrhu zákona 
absolvovalo dlhú a strastiplnú cestu legislatívneho procesu (medzirezortné pri-
pomienkovanie, rokovanie Vlády SR, rokovanie vo výboroch NR SR, rokovanie 
a schválenie v pléne NR SR), ktoré bolo úspešne dovŕšené podpisom zákona 
o KGK prezidentkou republiky dňa 4. 12. 2021.

Absolvovanie celého legislatívneho procesu by nebolo možné bez aktívnej 
a intenzívnej podpory Ing. J. Mrvu, predsedu ÚGKK SR, ktorý predkladal návrh 
zákona v grémiách jednotlivých orgánov a inštitúcií, ktoré návrh preroková-
vali na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2021. Zákon NR SR 
č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov nadobudol účinnosť 
1. 1. 2022. Znenie nového zákona o KGK bolo zverejnené v zbierke zákonov 
dňa 17. 12. 2021.

Nový zákon o KGK nahrádza doterajší zákon NR SR č. 216/1995 Z. z. o Ko-
more geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, ktorý nedostatočne 
reflektuje zmeny v slovenskej legislatíve a v legislatíve Európskej únie (EÚ). 
Potrebu vypracovania nového návrhu zákona si vyžiadala aj potreba logickej-
šieho usporiadania jednotlivých paragrafov a ustanovení doterajšieho zákona 
a doplnenie a spresnenie značného množstva ustanovení, ktoré už nebolo 
možné riešiť novelizáciou doterajšieho zákona.

Vypracovanie nového zákona o KGK vyvolal okrem iného aj potreba trans-
pozície Európskej legislatívy, a to smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2005/36/ES z 7. 9. 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 
30. 9. 2005) v platnom znení a smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2006/123/ES z 12. 12. 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 
27. 12. 2006) do našej legislatívy. Geodetické a kartografické činnosti a činnosť 
autorizovaného geodeta a kartografa nepatria do automatického systému uzná-
vania odbornej kvalifikácie, ale do všeobecného systému uznávania odbornej 
kvalifikácie v zmysle európskych smerníc a z nich transponovanej slovenskej 
legislatívy, a preto textácia zákona dopĺňa ustanovenia o spôsobe uznávania 

najmä na hľadanie nástrojov na spoločný postup s kolegami, ktorí nie sú člen-
mi KGK, ale vykonávajú našu profesiu. Bude to však dlhá a strastiplná cesta.

Aká je spolupráca komory a Úradu geodézie, kartografie a katastra Sloven-
skej republiky (ÚGKK SR)? Ako ju hodnotíte?

Aktuálna atmosféra a komunikácia s ÚGKK SR, včítane priamo riadených inšti-
túcií, je nadmieru pozitívna, otvorená a pragmatická. Rozhovory a diskusie sa 
vedú vecne bez hľadania akýchkoľvek postranných záujmov a prevláda pri nich 
ochota počúvať partnera a akceptovať jeho názor. Prvé výsledky vidíme v ob-
lasti legislatívy, kde sa spoločným úsilím podarilo dotiahnuť už spomínaný zá-
kon o KGK do úspešného konca. Očakávam, že budú nasledovať ďalšie úspešne 
dovŕšené legislatívne úlohy (zákon o geodézii a kartografii, vyhláška k zákonu 
o výstavbe a pod.). Odborná verejnosť si veľa sľubuje od pripravovanej elektro-
nizácie procesov, ale aj od poskytovania informácií alebo metrologického za-
bezpečenia výkonu geodetických a kartografických činností.

Ako hodnotíte súčasné postavenie geodézie v spoločnosti? Aké výzvy očaká-
vajú profesiu geodeta a kartografa v nasledujúcich rokoch?

Obsah profesie v zahraničí je chápaný ďaleko širšie ako chápeme našu profesiu 
na Slovensku. Napríklad najväčšia a najstaršia svetová organizácia FIG (Medzi-
národná federácia geodetov) združujúca geodetov a kartografov vyše 120 krajín 
sveta, má v portfóliu námornú a pobrežnú geodéziu, oceňovanie nehnuteľností, 
ale aj tvorbu cien v investičnom procese. Svetové organizácie sa sústreďujú 
najmä na riešenie globálnych problémov a výziev. Spolupracujú s lídrami sveta 
a reprezentantmi organizácií ako OSN (Organizácia spojených národov), WHO 
(World Health Organization – Svetová zdravotnícka organizácia – SZO). Zapájajú 
sa do riešenia takých úloh, akými je monitorovanie a predpovedanie vĺn „tsuna-
mi“, riešenia potravinovej nedostatočnosti vybraných regiónov sveta a pod. 
Aktuálne sa vyjadrovali členské organizácie k výzve OSN formulovanej v 17 ob-
lastiach pre zabezpečenie trvalého rozvoja (Sustainable Development Goals – 
SDG). V ostatných rokoch sa už trvale rieši širšie zastúpenie žien v našej profesii.

V kontexte našich domácich profesijných organizácií a štátnych orgánov oča-
kávam zintenzívnenie účasti Slovenska na riešení globálnych výziev, čo nie je 
možné bez zabezpečenia širšieho a podstatne aktívnejšieho zastúpenia našich 
organizácií a inštitúcií na medzinárodnej úrovni. Súbežne s medzinárodnými 
aktivitami a snaženiami je potrebné pokračovať v napĺňaní cieľov v rámci pro-
jektu elektronizácie našej spoločnosti, elektronizácii našich služieb a prenese-
nie ich výkonu do virtuálneho prostredia. Súbežne očakávam širšie sprístupne-
nie informácií verejnosti a s tým súvisiace zdokonaľovanie aplikácií a činnosti 
portálov. Dôležitá je však aj súbežná osveta a vzdelávanie laickej verejnosti, 
s cieľom poskytnúť jej najmä informácie o kvalite a obsahu údajov poskytova-
ných našim rezortom. Prínosom by bolo, ak by sme dokázali využiť tento pries-
tor súbežne aj na medializáciu našej profesie, nami poskytovaných služieb a in-
formácií a na zvýšenie spoločenskej hodnoty a úrovne profesie geodeta. Naša 
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o povinnom poistení autorizovaných geodetov a kartografov, spresňuje usta-
novenia o pozastavení činnosti, vyčiarknutí zo zoznamu autorizovaných geo-
detov a kartografov, spôsob financovania komory, ustanovenia o nezaplatení 
členských príspevkov a jeho dôsledkoch, ustanovenia o opätovnom zapísaní do 
zoznamu a jeho podmienkach, ochranu odmietnutých uchádzačov na súde.

Zákon ustanovuje postavenie členov komory, ich práva a povinnosti, ktoré 
sú analogické s obdobnými komorami v SR a v zahraničí. Medzi hlavné povin-
nosti člena KGK, v súlade s európskymi smernicami transponovanými do sloven-
skej legislatívy pre regulované povolania, okrem iného patria: dodržiavanie kva-
lity činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, sústavné a kontrolované celo-
životné vzdelávanie, dodržiavanie etického kódexu geodeta a kartografa a po-
vinné poistenie voči škodám pri výkone činnosti autorizovaného geodeta a kar-
tografa. Práva a povinnosti členov KGK bližšie určujú stanovy a iné vnútorné 
predpisy KGK, schválené valným zhromaždením KGK. Zákon zároveň určuje, že 
KGK za účelom výkonu verejnej moci zverenej jej na základe tohto zákona spra-
cováva osobné údaje členov komory, ako aj osobné údaje uchádzačov o člen-
stvo v KGK, a to v rozsahu potrebnom na plnenie povinností KGK podľa tohto 
zákona, ktoré sú v súlade s právnou úpravou ochrany osobných údajov.

Zákon definuje orgány KGK v súlade s doterajším zákonom a aplikačnou 
a overenou praxou. Počet a skladba orgánov KGK primerane zodpovedajú po-
dobným inštitúciám v SR i v zahraničí. KGK môže zriaďovať aj poradné orgá-
ny. Podrobnosti o zriadení a činnosti poradných orgánov KGK určia predpisy 
KGK. Funkcie v orgánoch sú čestné, nezastupiteľné a navzájom nezlučiteľné. 
Členovia orgánov KGK a členovia poradných orgánov majú právo na náhradu za 
stratu času pri výkone funkcie v orgánoch KGK vo výške schválenej valným zhro-
maždením a náhradu výdavkov. Zákon ustanovuje volebné obdobie orgánov 
KGK na tri roky.

Valné zhromaždenie všetkých členov KGK ako najvyšší orgán KGK volí pred-
sedu, podpredsedu a ostatných členov predstavenstva, predsedov a členov ďal-
ších orgánov KGK, schvaľuje základné interné predpisy KGK, schvaľuje výšku 
členského príspevku a uznáša sa na ďalších veciach, ktoré si vyhradilo. Valné 
zhromaždenie sa schádza najmenej raz za rok.

Riadiacim a výkonným orgánom KGK v období medzi zasadaniami valného 
zhromaždenia je predstavenstvo KGK. Funkciu kontrolného orgánu vo vzťahu 
k ostatným orgánom KGK vykonáva dozorná rada KGK, zákon definuje jej prá-
vomoci a úlohy. Odbornú spôsobilosť členov KGK posudzuje skúšobná a auto-
rizačná komisia KGK, ktorá zároveň posudzuje splnenie kvalifikačných podmie-

odbornej kvalifikácie, registráciu hosťujúcich a usadených autorizovaných geo-
detov a kartografov, kompenzačné opatrenia a spoluprácu s registračnými 
orgánmi iných členských štátov EÚ. Zákon upravuje v súlade s legislatívou EÚ 
pôsobenie hosťujúcich autorizovaných geodetov a kartografov na príležitost-
nej a dočasnej báze a dopĺňa vybrané definície z legislatívy transponovanej
zo smerníc EÚ.

Nový zákon o KGK dopĺňa a precizuje ustanovenia doterajšieho zákona, 
ktoré neboli dostatočne obsiahnuté v pôvodnom znení a spôsobovali nejedno-
značnosť v aplikačnej praxi. Upravuje sa definícia komory ako samostatnej 
stavovskej organizácie, ktorá združuje autorizovaných geodetov a kartografov, 
ktorí kontrolujú a garantujú kvalitu vybraných geodetických a kartografických 
činností vykonávaných fyzickými a právnickými osobami. Zákon konštatuje, že 
v záujme štátu je, aby vybrané geodetické a kartografické činnosti vykonávali 
a ich kvalitu garantovali len kvalitní odborníci, ktorých spôsobilosť na výkon 
tejto činnosti je objektívne preskúšaná, a ktorí majú oprávnenie na výkon a auto-
rizáciu vybraných činností definovaných v § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii v znení zákona č. 512/2007 Z. z. Činnosť autorizovaného 
geodeta a kartografa nepodlieha režimu zákona č. 455/1991 Zb. o živnosten-
skom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, preto je 
potrebné upraviť jeho výkon osobitným zákonom.

Zákon dopĺňa definíciu a spôsob výkonu činnosti autorizovaného geodeta a 
kartografa v súlade s aplikačnou praxou, spresňuje organizáciu a činnosť orgá-
nov komory a jej odborných komisií a postup disciplinárneho konania. Zne-
nie nového zákona dopĺňa spôsob financovania administratívnej činnosti KGK 
a dopĺňa ustanovenia o vydávaní bulletinu KGK ako interného časopisu.

Nový zákona o KGK definuje práva a povinnosti autorizovaných geodetov 
a kartografov a hosťujúcich autorizovaných geodetov a kartografov, podobu 
pečiatky autorizovaného geodeta a kartografa a podobu pečiatky hosťujúceho 
autorizovaného geodeta a kartografa, ako aj spôsob vydávania a podobu man-
dátnych certifikátov na overenie výsledkov vybraných činností elektronickou 
(digitálnou) formou. Upravuje práva a povinnosti komory pri vydávaní man-
dátnych certifikátov a vedení ich evidencie.

Znenie nového zákona spresňuje spôsob vedenia zoznamu autorizovaných 
geodetov a kartografov, ustanovuje zápis a vedenie registra hosťujúcich auto-
rizovaných geodetov a kartografov, verejnú a neverejnú časť zoznamu a regis-
tra v zmysle právnej úpravy ochrany osobných údajov, spresňuje práva a povin-
nosti členov komory, spresňuje definíciu bezúhonnosti, spresňuje ustanovenia 
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rajšieho zákona, sa považuje za fyzickú osobu zapísanú do zoznamu autorizo-
vaných geodetov a kartografov podľa nového zákona. Ďalej zákon ustanovuje, 
že na procesy a rozhodnutia vykonané pred účinnosťou nového zákona sa po-
užijú ustanovenia doterajšieho zákona. Osvedčenie o osobitnej odbornej spô-
sobilosti, oprávnenie na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa 
a okrúhla pečiatka, ktoré boli vydané autorizovanému geodetovi a kartogra-
fovi podľa doterajšieho zákona sa považujú za osvedčenie o osobitnej odbornej 
spôsobilosti, oprávnenie na výkon činnosti autorizovaného geodeta a karto-
grafa a okrúhlu pečiatku podľa nového zákona.

V legislatívnom procese bolo konštatované, že návrh nového zákona nemá 
vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá sociálny vplyv, nemá vplyv na životné 
prostredie, nemá vplyv na služby verejnej správy pre občana, nemá vplyv na 
informatizáciu spoločnosti a ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. 
V procese bola predložená analýza vplyvu na podnikateľské prostredie, ktorá 
bola dopracovaná podľa odporúčaní stálej pracovnej komisie na posudzovanie 
vybraných vplyvov. Bolo konštatované, že zákon je v súlade s Ústavou SR, ústav-
nými zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, nález-
mi Ústavného súdu SR, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými 
dokumentmi, ktorými je SR viazaná, a s právom EÚ.

Nový zákon o KGK je moderný legislatívny dokument, reflektujúci potreby 
praxe a požiadavky spoločného európskeho hospodárskeho priestoru. Zákon 
vymedzuje postavenie, povinnosti a práva všetkých účastníkov, v prvom rade 
členov KGK a registrovaných hosťujúcich autorizovaných geodetov a kartogra-
fov, ako aj partnerov KGK v oblasti štátnej a verejnej správy. Poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, tvorbe a presadzovaní tohto dokumentu 
po celú dobu jeho vzniku.

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.,
SvF STU v Bratislave

nok na zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov a v súčinnosti
s ostatnými orgánmi KGK zabezpečuje ďalšie vzdelávanie členov KGK. Je zlo-
žená z popredných odborníkov teórie a praxe.

Disciplinárnu právomoc vykonáva disciplinárna komisia za podmienok usta-
novených zákonom a disciplinárnym poriadkom KGK. Za disciplinárne previne-
nie podľa tohto zákona sa považuje závažné alebo opakujúce sa zavinené poru-
šenie povinností ustanovených týmto zákonom, ostatnými všeobecne záväz-
nými právnymi predpismi, technickými špecifikáciami a predpismi KGK, ak nejde 
o priestupok alebo trestný čin. Zákon taxatívne vymenúva disciplinárne opa-
trenia, ktoré môže uložiť disciplinárna komisia. Zákon určuje, kto môže podať 
podnet na začatie disciplinárneho konania, dokedy ho možno podať, ako sa 
začína disciplinárne konanie, určuje formu a obsah rozhodnutia o disciplinár-
nom opatrení, ako aj formu jeho doručovania. Ďalej určuje lehotu na prijatie 
rozhodnutia disciplinárnej komisie od začatia disciplinárneho konania, kto a do-
kedy môže podať odvolanie proti rozhodnutiu o disciplinárnom opatrení, kto 
rozhoduje o odvolaní, ako aj aký je ďalší postup. Určuje, kto a za akých podmie-
nok znáša trovy disciplinárneho konania. Podrobnosti o postupe orgánov KGK 
pred začatím disciplinárneho konania a postupe disciplinárnej komisie KGK po 
jeho začatí podrobnejšie upravuje disciplinárny poriadok KGK schválený val-
ným zhromaždením.

Nový zákon o KGK vyvolal potrebu zmeny a aktualizácie obsahu všetkých 
vnútorných predpisov KGK. Diskusia o ich znení prebehla vo viacerých eta-
pách už počas dobiehajúceho legislatívneho procesu v jesenných mesiacoch 
roka 2021. Začiatkom roka 2022 boli dokumenty zaslané na pripomienkovanie 
LPO ÚGKK SR a následne po zapracovaní pripomienok celej členskej základni. 
Finálna podoba dokumentov bola schválená valným zhromaždením KGK dňa 
8. 4. 2022. Nové predpisy KGK nadobudli účinnosť dňom 9. 4. 2022.

Zákon v prechodných a záverečných ustanoveniach ustanovuje, že fyzická 
osoba zapísaná do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov podľa dote-
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Obr. 1 Vedenie ÚGKK SR a ČÚZK

Obr. 2 Rokovanie

Stretnutie vedenia rezortov
ÚGKK SR a ČÚZK v Bratislave
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lokalitách, kde nie je z rôznych dôvodov možná obnova katastrálneho operátu   
novým mapovaním (pozri GaKO 2021, č. 2). Prítomní diskutovali o výhodách či 
nevýhodách takéhoto prístupu ku skvalitneniu katastrálnych máp oproti finanč-
ne nákladnejšiemu novému katastrálnemu mapovaniu.  

Slovenská strana informovala hostí tiež o končiacom projekte leteckého lase-
rového skenovania a začínajúcom 2. cykle skenovania, ďalej o prebiehajúcej 
tvorbe ortofotomozaiky v spolupráci s rezortom pôdohospodárstva, o budova-
nej dĺžkovej základnici na overovanie diaľkomerov i budovaných kolokačných 
staniciach GNSS/InSAR. 

Vzájomná výmena informácií je vždy inšpiratívna a veľmi dobre vnímaná 
každým vedením našich úradov. Skúsenosti z riešení podobných úloh sú veľmi 
cenné a je účelné si ich navzájom vymieňať, pretože často umožnia vyhnúť sa 
problémom, či naopak, urýchliť vývoj.

Ing. Katarína Leitmannová,
foto: Ing. Matúš Fojtl,

ÚGKK SR

V rámci dlhoročnej bilaterálnej spolupráce sa v dňoch 29. a 30. 9. 2022 konalo 
v Bratislave každoročné stretnutie predsedu ÚGKK SR Ing. Jána Mrvu a pred-
sedu ČÚZK Ing. Karla Večeře, podpredsedov úradov Ing. Vladimíra Raškoviča 
a Ing. Karla Štencla (obr. 1) a ich tímov (obr. 2). 

Predsedovia úradov vždy veľmi radi porovnávajú prístupy k riešeniu po-
dobných problémov v zahraničí s tými domácimi. Nie je to inak ani medzi na-
šimi rezortmi, ktoré sú tak úzko historicky späté. Predmetom tohtoročnej dis-
kusie bola pripravovaná novela slovenského zákona o katastri nehnuteľností 
a poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností s ohľadom na ochranu osob-
ných údajov. Pre ďalší rozvoj slovenského katastra a jeho elektronizáciu je ne-
vyhnutná zmena architektúry systému do podoby relačnej databázy tak, aby 
boli všetky údaje katastra nehnuteľností štruktúrované a bolo ich možné plno-
hodnotne filtrovať, analyzovať, validovať a vytvárať výstupy pre ktorýkoľvek 
evidovaný objekt alebo subjekt katastra. Vedenie ÚGKK SR sa v súčasnosti in-
tenzívne zaoberá realizáciou tohto zámeru, avšak úprava existujúcich údajov 
katastra nehnuteľností a ich migrácia do nového údajového modelu je dlho-
dobý proces.

V súvislosti so súborom geodetických informácií prezentovala slovenská 
strana zámer, postup, ale aj prvé dosiahnuté výsledky zvyšovania kvality tých 
katastrálnych máp, ktoré sú evidované v operáte katastra s najnižšou kvalitou. 
Ide o práve prebiehajúcu kampaňovitú tvorbu vektorových katastrálnych máp 
v spolupráci s komerčnou sférou, do ktorých sú priamo implementované čísel-
né výsledky meraní, pričom dochádza zároveň k spresneniu zobrazenia mapy 
prostredníctvom analýzy a transformácie vhodných blokov. Zástupcovia sloven-
skej strany informovali českých kolegov zároveň o tom, že pre túto úlohu bol 
zámerne vyhotovený v roku 2021 nový metodický návod spolu s špeciálnou 
aplikáciou na posúdenie, analýzu a transformáciu jednotlivých blokov. Okrem 
uvedených skutočností sa ÚGKK SR zaoberá zvyšovaním kvality geodetických
dát, čoho výsledkom je aj vhodne navhrnutá nová aplikácia na kontrolu takto
zhotovený máp, pričom jej vývoj stále prebieha a napreduje. Cieľom tvorby máp
takýmto postupom je zvyšovanie kvality katastrálnych dát predovšetkým v tých 
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Obr. 2 Ukázka výstavních panelů

Obr. 3 Výstavní panel s detailem

Obr. 4 Poster výstavy

Obr. 1 Vernisáž výstavy – zleva Z. Novák (gen. ředitel NZM)
a J. Drozda (ředitel VÚGTK)

Výstava v NZM – I za totality vznikaly 
krásné zahrady
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poru aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 
až 2022 (NAKI II) Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů 
v letech 1939–1989 na území České republiky. 

Výstava je v NZM k vidění do 1. 1. 2023 (obr. 4).

ThDr. Šárka Steinová, Th.D.,
Národní archiv,

Ing. Karel Raděj, CSc.,
VÚGTK, v. v. i.

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. společně se 
Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně připravil výstavu I za tota-
lity vznikaly krásné zahrady. Hlavním cílem výstavy bylo poukázat na zahrad-
ně-architektonickou tvorbu v období totalitních režimů v letech 1939–1989 na 
území České republiky. Slavnostní otevření výstavy se uskutečnilo 6. 9. 2022 
v Národním zemědělském muzeu (NZM, obr. 1). 

Výstava je zaměřena hlavně na základní charakteristiku zahradně-architek-
tonické tvorby Ivara Otruby (1933) a Otakara Kuči (1927–2018) a prezentuje 
ukázky zahradně-architektonických řešení výukových, výstavních a sbírkových 
zahrad, sídlištních parků, městských parků, nemocničních a lázeňských parků, 
historických zahrad, pietních území a úpravy pomníků od těchto i jiných autorů. 

Na jednadvaceti výstavních panelech umístěných ve venkovní střešní expo-
zici NZM (obr. 2, 3) je představena tehdejší tvorba prostřednictvím interpretace 
četných leteckých snímků, zahradních výkresů, plánů, historických a současných 
fotografií. Prostřednictvím ukázek zprostředkovává vhled do problematiky ře-
šení objektů zahradní a krajinářské tvorby z let 1939–1989 na našem území.

Výstava patří k jednomu ze závěrečných výstupů výzkumného projektu pod-
porovaného Ministerstvem kultury České republiky v rámci Programu na pod-
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