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AIBOT X6
Nová generácia
lietajúcich robotov

AIBOT X6, autonómny letecký systém (UAS), predstavuje novú generáciu lietajúcich robotov navrhnutých špeciálne 
pre účely leteckého mapovania, priemyselnej inšpekcie a ďalších aplikácií. S využitím dizajnu krytých vrtúľ, najnovšej 
multirotorovej technológie  a vysokého stupňa robotickej autonómie je lietanie s AIBOT X6 jednoduché aj pre 
neskúsených pilotov. Naviac AIBOT X6 dokáže úplne automaticky vzlietnuť, letieť podľa vopred zvolenej trasy a opäť 
pristáť na pôvodnom mieste zatiaľ čo vykonáva záznam pomocou neseného snímacieho zariadenia.

Priemyselná inšpekcia 3D mapovanie Letecké foto a video

Monitorujte vedenia vysokého napätia, 
naprogramujte dráhu letu pre bezpečné 
snímanie, alebo zisťujte vady na poliach 
solárnych panelov. AIBOT X6 vám ponúka 
obrovský potenciál šetrenia nákladov 
a vyššiu bezpečnosť.

AIBOT X6 je nepostrádateľný pomocník 
pri mnohých mapovacích úlohách. Vďaka 
jedinečnej UAS technológii a spracovaniu 
dát môžu byť vytvárané ortofoto snímky, 
modely terénu, alebo 3D budou aj bez 
predošlých skúseností s lietaním.

Keď je potrebné zabezpečiť 
bezpečnostné, alebo prieskumné 
úlohy, vďaka jedinečnému uchyteniu 
kamery vie AIBOT X6 poskytnúť 
presne takú perspektívu a kvalitu 
záberov, akú potrebujete.

GEOTECH Bratislava (ISO 9001:2001)
Výhradné zastúpenie Leica Geosystems AG pre SR
Černyševského 26,  851 01 Bratislava
Tel., Fax: (02) 6241 4309, 0903 443981
e-mail: gps@geotech.sk
http://www.geotech.sk
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Súsošie geodetov 
na nábreží Angary 
v meste Irkutsk. 
(foto Ing. Jaroslav 
Krahulec)
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l Milí čitatelia!
Tretie tohtoročné číslo zostavujeme už tradične po uply-
nutí tretieho kvartálu, niekoľko týždňov pred konaním 
Slovenských geodetických dní. Musím opakovane kon-
štatovať, že s napĺňaním tretieho čísla máme v priebehu 
roka najväčšie problémy už zo známeho a opakujúceho 
sa dôvodu, t. j. nedostatku hlavných odborných článkov. 
Tak to bolo aj pri príprave tohto čísla.
Obdobie, v ktorom toto číslo pripravujeme, je v komunite 
geodetov a kartografov poznamenané druhou tohtoroč-
nou zmenou v organizácii štátnej správy. Od 1. októbra 
2013 na základe zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o or-
ganizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov prešla pôsobnosť dovtedajších Správ 
katastra na Okresné úrady, t. j. ich katastrálne odbory. 
Nezostáva nám nič iné len dúfať, že táto zmena prinesie 
to, čo od nej predstavitelia vlády SR očakávajú.
V štruktúre tretieho čísla bulletinu sme medzi hlavné 
odborné príspevky zaradili článok dekana Stavebnej 
fakulty STU v Bratislave a odborného garanta konferen-
cie IPG 2013, ktorý bol jedným z nosných príspevkov 
prednesených na tejto konferencii, s tému Vytyčovanie 
stavebných objektov a zariadení a súvisiace technické 
predpisy. Zaradili sme ho do bulletinu aj z toho dôvodu, 
že účasť na tejto konferencii nebola príliš veľká vzhľadom 
na počet členskej základne Komory. Druhým odborným 
príspevkom je článok zahraničného interného doktoran-
da Katedry geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave 
na tému Pastierske migračné trasy v Dárfúre a možné 
metódy ich mapovania.
V rubrike: Názory, postrehy, návrhy a oznamy členov Ko-
mory geodetov a kartografov uverejňujeme:
–  bližšiu informáciu o konaní spomínanej konferencie 
„IPG 2013 – Vytyčovanie a kontrolné meranie technolo-
gických zariadení“,
–  pozvánku na 21. slovenské geodetické dni vrátane 
odborného programu.
V rubrike: Komora informuje nájdete informácie zo za-
sadaní predstavenstva KGaK, informácie zo spoločného 
rokovania orgánov KGaK v Trenčianskych Tepliciach, ako 
aj informácie z rokovania vedenia KGaK s vedením ÚGKK 
SR v Trenčianskych Tepliciach. Informatívnu časť bulleti-
nu dopĺňajú aktuálne informácie kancelárie Komory.
Príjemné čítanie jesenného čísla bulletinu želá všetkým 
čitateľom redakčná rada.

Ing. Štefan Lukáč

predseda redakčnej rady
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1  Úvod

Progresívne trendy vo výstavbe stavebných 
objektov zvyšujú nároky aj na geodetické 
práce. Predpokladom úspešnej výstavby sú 
iba kvalitne realizované geodetické práce. 
Pri vysokých požiadavkách na presnosť geo-
detických meraní treba vykonať správnu ana-
lýzu presnosti, ako aj správne interpretovať 
výsledky meraní. V plnej miere to platí o vyty-
čovacích prácach, ktoré pozostávajú z:
 prípravnej fázy, v rámci ktorej treba navrh-

núť, realizovať a určiť parametre vytyčova-
cej siete, vypracovať vytyčovacie výkresy 
a určiť metódu vytyčovania,

 vlastných vytyčovacích prác,
 kontroly vytýčených parametrov.

Podľa stavebného zákona a z neho vyplý-
vajúcich vyhlášok tvorí podklad na vytyčova-
nie projekt stavby [3]. Musí byť spracovaný 
tak, aby z neho jednoznačne vyplývala polo-
ha a výška osí stavebného diela, jeho rozme-
ry a tvar, ako aj vzájomná súvislosť jednotli-
vých objektov. Základom úspešnej realizácie 
vytyčovacích prác sú vytyčovacie siete (VS) 
tvoriace priestorovú kostru potrebnú pri vý-
stavbe stavebných objektov.

2 Vytyčovacie siete

VS majú pri realizácii výstavby projektova-
ných objektov mimoriadny význam a treba 
im venovať najvyššiu pozornosť i starostlivosť 
[1]. Od ich spoľahlivosti a využiteľnosti závi-
sí správne priestorové vytýčenie rozsiahlych 
stavebných celkov, ako aj jednotlivých ob-
jektov v danom priestore. VS tvorí množina 
polohových a výškových bodov, vhodne lo-
kalizovaných a stabilizovaných v priestore 
staveniska do určitého geometrického tvaru. 
Tvar a rozmery VS treba prispôsobiť rozsahu 
a zložitosti výstavby, vyžadovanej presnosti 
vytyčovacích prác, konfigurácii a porastu te-
rénu a zariadeniam staveniska tak, aby body 
VS neboli narušované výstavbou a aby v prie-
behu celej výstavby bola umožnená kontrola 
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stability každého bodu VS [1]. Nemenej dôle-
žitá je aj možnosť viacúčelového využitia VS.

Z hľadiska spôsobu budovania potom VS 
delíme na miestne alebo vložené do existu-
júceho polohového a výškového bodového 
poľa. Osobitnou kapitolou je priame využíva-
nie dynamických geodetických základov Slo-
venska (služby poskytované SKPOS – www.
skpos.gku.sk) na vytyčovanie. Vo veľkej väč-
šine úloh spojených s vytyčovaním môžu tie-
to služby svojou kvalitou vyhovovať kladeným 
požiadavkám. Existujúce legislatívne prostre-
die, ako aj technické predpisy však naďalej 
vyžadujú budovať a využívať na vytyčovanie 
„statické“ bodové pole v podobe VS [9], [12].

Z hľadiska ich významu delíme VS na zák-
ladné a podrobné. Základná vytyčovacia sieť 
(ZVS) slúži najmä na vytýčenie priestorovej 
polohy stavebných objektov a na vytýčenie 
bodov podrobnej vytyčovacej siete (PVS). 
PVS slúži na podrobné vytyčovanie objektov, 
t. j. rozmerov a tvarov ich jednotlivých častí 
[1], [12]. Niektoré špeciálne stavby vyžadujú 
špeciálne siete čo do tvaru a presnosti alebo 
kombinované siete, napríklad líniové a ploš-
né. Rozvoj technologických prostriedkov 
a najmä programového vybavenia prístrojov 
využívaných na vytyčovanie umožňuje širšie 
uplatnenie metodiky prechodných stanovísk 
na vytyčovanie. V týchto prípadoch sa často 
upúšťa od budovania PVS na stavbe a ZVS 
je priebežne doplňovaná podľa aktuálnej po-
treby prechodnými bodmi používanými len 
na vytyčovanie objektov v príslušnej etape 
výstavby [2].

Kľúčovou otázkou pri budovaní ZVS a PVS 
je vyžadovaná presnosť určenia polohy, resp. 
výšky bodov vytyčovacej siete. ZVS sa zvy-
čajne vybuduje pre celé stavenisko. Musí 
byť vybudovaná v predstihu pred stavebnými 
zemnými prácami. Z hľadiska presnosti môže 
byť na stavenisku vybudovaná diferencovane. 
Časť bodov s vyššou presnosťou a časť bo-
dov s nižšou presnosťou podľa vyžadovanej 
presnosti vytýčenia jednotlivých stavebných 
objektov. Body ZVS sa spravidla umiestňujú 
na okrajoch staveniska tak, aby neboli zni-

čené alebo poškodzované výstavbou. PVS 
je budovaná podľa harmonogramu výstavby 
opäť v predstihu pred vlastnými stavebnými 
prácami. PVS sa vkladá medzi body ZVS na 
stavenisku. Predpokladom kvalitnej VS je 
kvalitný projekt na realizáciu VS, ktorý ob-
vykle obsahuje:
 stručnú charakteristiku stavby vrátane 

geo logických pomerov,
 návrh konfigurácie VS s návrhom stabili-

zácie a ochrany bodov VS,
 metodiku merania a určenia parametrov 

VS,
 analýzu dodržania vyžadovanej presnosti 

z pohľadu určenia parametrov presnosti 
bodov VS, ako aj vlastných vytyčovacích 
prác,

 prílohy (situácia s rozmiestnením bodov 
VS, spôsob stabilizácie a ochrany, prípad-
ne tabuľkové, resp. grafické vyjadrenie 
teoretickej presnosti určenia bodov VS).

3 Postup vytyčovania stavebných 
objektov

Realizácii každého stavebného objektu 
predchádza jeho vytýčenie pozostávajúce 
zo súboru úkonov, ktorými sa na stavenisku 
vyznačia hlavné geometrické prvky objektu 
(body, osi, výšky, roviny a pod.), umožňujúce 
realizáciu objektu s projektovanými rozmermi 
a tvarmi v priestore určenom projektom. Vy-
týčenie nechápeme len ako prosté vytýčenie 
bodu, priamky, výšky a pod., ale ako súbor 
rôznych geodetických činností, ktoré vo svo-
jom súhrne zaisťujú dokonalú realizáciu sta-
vebného diela v danom priestore so všetkými 
jeho technickými alebo technologickými nad-
väznosťami. Vytyčovanie stavebných objek-
tov členíme na dve etapy:
 na vytýčenie priestorovej polohy objektov 

v navrhnutom priestore – základné vytýče-
nie,

 na vytýčenie rozmerov a tvaru objektov – 
podrobné vytýčenie.
Vytýčením priestorovej polohy objektu sa 
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rozumie vytýčenie polohy a tvaru objektov 
(hlavné body, charakteristické body, priamky, 
osi apod.) vo vodorovnom a zvislom smere. 
Podrobné vytýčenie objektu tvorí súčasť sta-
vebno-montážnych prác a bezprostredne 
ovplyvňuje kvalitu geometrie (rozmerov) ob-
jektu.

V sústave STN upravuje problematiku 
vytyčovacích prác, budovania ZVS a PVS, vy-
tyčovania polohy podrobných bodov a výšok 
súbor noriem STN ISO 4463 [12], [13] 
a [14]. Prvá časť upravuje vytyčovacie práce 
a s nimi súvisiace činnosti vykonávané na 
bežných typoch stavebných objektov. Definu-
je pozíciu a úlohu geodeta stavby, overovacie 
a kontrolné meranie, preberacie podmienky 
vybraných úloh súvisiacich s vytyčovaním sta-
vebných objektov.

Geodet stavby je osoba poverená vykona-
ním jedného či viacerých meraní počas zho-
tovovania stavby [12]. Pozíciu geodeta stavby 
a hlavného geodeta stavby v SR definuje pri-
pravované nové znenie stavebného zákona 
[3]. Pred začatím stavebných prác musia byť 
v dokumentácii stavby alebo zmluvne jasne 
určení účastníci výstavby zodpovední za jed-
notlivé etapy vytyčovacích prác a účastníci 
oprávnení vykonávať overovacie merania. 
Odporúča sa, aby účastníci poverení výko-
nom ľubovoľnej z etáp vytyčovania mali kva-
lifikáciu na výkon týchto činností, aby boli 
uzavreté dohody vymedzujúce požiadavky na 
teoretickú a praktickú kvalifikáciu účastníkov 
výstavby [4], [5], [12].

Súčasťou vytyčovania sú kontrolné mera-
nia. Správnosť vytýčenia sa kontroluje opa-
kovaným (overovacím) meraním, nezávislým 
vytýčením alebo opakovaným vytýčením, 
resp. meraním metódou o rád presnejšou 
ako prvé vytýčenie. Overovacie meranie je 
meranie vykonané s cieľom overiť správnosť 
geometrických parametrov (dodržania kraj-
ných odchýlok) po ukončení ucelenej etapy 
výstavby (napr. výroby stavebných dielcov, 
vytyčovania časti alebo celku apod.) [12]. 
Overovacie meranie vykonáva zhotoviteľ, aby 
overil správnosť výsledkov vlastnej činnosti.

Nezávislé kontrolné meranie vykonané 
s cieľom kontroly správnosti a presnosti ove-
rovacích meraní vykonáva stavebník alebo 
ním poverená osoba [12]. Cieľom kontrol-
ného merania je overiť kvalitu geodetických 
činností vykonaných na stavbe (včítane vyty-
čovacích prác).

Vyhotovenie vytyčovacích výkresov je 
povinnosťou projektanta. Je vhodné, ak sú 
vyhotovované v súčinnosti s geodetom od-
borne spôsobilým na výkon vybraných geo-
detických a kartografických činností [3], [4], 
[5]. Vytyčovací výkres musí obsahovať polo-
hu stavebných objektov a iných zariadení na 
stavenisku (situáciu), súradnice vzťažných 
a vytyčovaných bodov a vytyčovacie priamky 
(vytyčovaciu sieť) [6]. Vytyčovacie výkresy 
musia byť prístupné všetkým účastníkom 
stavby a mali by byť uložené na stavbe [12].

Dokumentácia udržiavaná na stavbe musí 
byť vyhotovená tak, aby každé meranie súvi-
siace s vytyčovaním bolo opakovateľné. Kópie 
vytyčovacích výkresov, zápisníky alebo výstupy 
z počítačov musia byť uložené na stavbe. Do-
kumentácia musí okrem meraných (vytyčova-
ných) hodnôt obsahovať dátum, čas, miesto, 
meno merača, použitý prístroj, doklad o vyko-
naných skúškach prístrojov, použité meračské 
body a atmosférické podmienky [12].

Výpočty musia byť usporiadané tak, aby 
obsahovali vnútorné kontroly. Dôležité výpoč-
ty sa musia kontrolovať rôznymi postupmi. 
Informácie získané z vytyčovacích a iných 
výkresov musia byť pred vytyčovaním kon-
trolované. Používané výpočtové programy sa 
musia pred použitím kontrolovať pomocou 
testov [12].

Tretia časť predmetnej série noriem STN 
ISO 4463 prináša zoznam činností, ktoré sú 
vyžadované počas prípravy, uskutočňovania 
stavieb a nadväzujúcich objektov [14]. Je 
pomôckou pri špecifikácii obvykle vyžadova-
ných geodetických činností jednak pri usku-
točnení nových stavieb, ako aj pri rekonštruk-
cii existujúcich. Súbor geodetických činností 
(vrátane vytyčovacích prác a s nimi súvisia-
cich úloh a činností) v jednotlivých fázach 
výstavby upravuje aj vykonávacia vyhláška 
k zákonu o geodézii a kartografii [5].

4  Presnosť vytyčovacích sietí 
a vytyčovacích prác

4.1 Presnosť bodov VS

Kontrolu kvality vybudovanej VS predpisuje 
norma [12] pri ZVS aj PVS. Definuje ju súbo-
rom krajných odchýlok pre merané veličiny 
získané pri kontrolných meraniach realizova-
ných medzi bodmi kontrolovanej VS.

Vyžadovanú presnosť bodov polohovej 
a výškovej VS dostaneme z krajnej vytyčo-
vacej odchýlky, ktorú uvádzajú normy na vy-
týčenie priestorovej polohy objektov rôznej 
kategórie [1], [12]. Lepší odhad vyžadovanej 
presnosti bodov polohovej VS dostaneme 
z krajnej vytyčovacej odchýlky uV [12] a [10]. 
Je závislý od metodiky a presnosti vytýčenia 
bodov objektu. Keď máme vytýčiť polohu 
bodu P s krajnou vytyčovacou odchýlkou uV, 
potom na zvolenej hladine významnosti α = 
0,05 a koeficiente konfidencie t (obvykle t = 
2,0) môžeme vyjadriť strednú chybu vytýče-
nia polohy bodu vzťahom
σp = uV /t.(1)

Takto určenú hodnotu σP považujeme za 
maximálnu, ktorá zahŕňa chyby VS a chyby 
vytyčovacieho úkonu pri vytyčovaní polohy 
bodu zvolenou metódou. Analogicky môže-
me vykonať odhad vyžadovanej presnosti 
bodov výškovej VS.

4.2  Určenie presnosti vytyčovacích prác

Presnosť vytyčovacích prác je stanovená 
technickými predpismi buď priamo alebo 
nepriamo. Priamo je daná napr. vytyčovací-
mi odchýlkami stavebných objektov [7], [8], 
[10], [11], [12] a [14]. Nepriamo je presnosť 
vytyčovania daná stavebnými (resp. mon-
tážnymi) odchýlkami, z ktorých sa odvodia 
vytyčovacie odchýlky. Pri atypických objek-
toch, resp. náročných na vysokú presnosť 
zhotovenia, môže požadovanú presnosť sta-
noviť projektant, obvykle hodnotou stavebnej 
odchýlky. Vytyčovacia odchýlka uV závisí od 
hodnoty stavebnej odchýlky uS a od pomeru, 
s akým vstupuje spoločne so stavebno-mon-
tážnou odchýlkou um do stavebnej odchýlky. 
Ak poznáme stavebnú odchýlku, potom pri 
stanovení vytyčovacích odchýlok vychádza-
me z parciálneho posúdenia chyby jednotli-
vých stavebno-montážnych (σm) a vytyčova-
cích úkonov (σV). Tie môžu pôsobiť rovnakým 
dielom alebo v pomere definovanom účast-
níkmi výstavby.

V súčasnosti stavebné technológie vý-
stavby objektov majú zväčša charakter mon-
tážnych prác z prefabrikovaných dielcov. 
V tomto prípade polohu bodu objektu ovplyv-
ňujú tri základné faktory, t. j. chyby vo výrobe 
dielcov σf, chyby stavebno-montážnych prác 
σm a chyby vytyčovacích prác σV. Ak pred-
pokladáme rovnakú veľkosť týchto chýb, čiže 
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σf = σm = σV = σ, potom dostaneme výsledný 
vzťah [1]
σ = 0,29 uS .(2)
Čiže stredná chyba vo vytyčovaní môže byť 
maximálne 30 % zo stavebnej odchýlky uS.
Ak stavebno-montážne a geodetické vytyčo-
vacie úkony rozdelíme na čiastkové úkony:
• σ1 – chyby vytyčovacej siete,
• σ2 – chyby vytýčenia priestorovej polohy,
• σ3 – chyby podrobného vytýčenia,
• σ4 – chyby v montážnych meraniach,
• σ5 – chyby v montáži,
• σ6 – chyby v rozmeroch prefabrikátov,
a prisúdime im rovnakú veľkosť, potom 
pre jednotlivé úkony dostaneme strednú 
chybu
σ = 0,20 uS .(3)

Stredná chyba vytyčovacích prác bude
 σv

2 = σ1
2 + σ2

2 + σ3
2 =  √3.0,22 us,(4)

čiže 36 % stavebnej odchýlky.

Z praxe vieme, že jednotlivé úkony stavebno-
-montážnych a geodetických prác treba reali-
zovať s rozdielnou presnosťou, čiže s rôznou 
váhou. Voľbu váh a vyšetrenie reálneho vply-
vu jednotlivých úkonov na celkový výsledok 
vytýčenia treba dohodnúť medzi účastníkmi 
stavby. Viac o odhade vzájomného pomeru 
stavebnej a vytyčovacej odchýlky uvádza [1].

Presnosť vytýčenia stavebných objektov 
sa posudzuje v dvoch úrovniach. V prvej úrov-
ni sa posudzuje presnosť vytýčenia priestoro-
vej polohy objektu, t. j. presnosť umiestnenia 
objektu na zemskom povrchu vzhľadom na 
body geodetického základu alebo na existu-
júce objekty. Osobitne sa posudzuje poloho-
vá a osobitne výšková presnosť. Pri polohovej 
presnosti pozemných stavieb sa posudzuje 
vzájomný funkčný vzťah objektov a vzťah 
k iným objektom, najmä ku komunikáciám, 
technickým vedeniam a pod. Pri líniových 
a plošných objektoch sa posudzuje sústava 
hlavných a charakteristických bodov navzá-
jom, ako aj ich väzba na existujúce objekty. 
Pri výškach sa hodnotí presnosť hlavných 
výškových bodov vzhľadom na body ŠNS.

V druhom kroku sa posudzuje presnosť 
podrobného vytýčenia objektov, t. j. presnosť 
vytýčenia rozmerov a tvaru objektov. Poloho-
vá presnosť sa posudzuje vzhľadom na hlav-
nú polohovú čiaru, hlavné osi, resp. hlavné 
alebo charakteristické body objektov. Výško-
vá presnosť objektov sa posudzuje vzhľadom 

na hlavné výškové body. Presnosť podrob-
ného vytýčenia objektov líniových stavieb sa 
posudzuje krajnými pozdĺžnymi, priečnymi 
a výškovými odchýlkami vzhľadom na hlavné 
body trasy. Kritériá presnosti na vytýčenie 
priestorovej polohy a na podrobné vytýčenie 
stavebných objektov sú dané vytyčovacími 
odchýlkami podľa noriem [10], [11] a [12].

4.3  Voľby metódy vytyčovania

Na voľbu vytyčovacej metódy má vplyv nie-
koľko faktorov, medzi ktoré patria najmä 
požadovaná presnosť vytýčenia, podmienky 
vyplývajúce z prostredia staveniska (terén, 
zástavba, zariadenia staveniska atď.), staveb-
ný a technologický postup, prístrojové vyba-
venie, charakter vytyčovacích prvkov a iné, 
spravidla miestne faktory. Rozhodujúcim 
podkladom na voľbu metódy vytyčovania je 
vytyčovacia odchýlka a prístrojové vybavenie 
vytyčovateľa.

Rozbor presnosti pred vytyčovaním ob-
sahuje určenie metódy vytyčovania, voľbu 
prístrojov, postup, metodiku a počet opako-
vaných meraní, ktoré zodpovedajú vyžadova-
nej presnosti. V spolupráci s projektantom sa 
vyššie uvedeným spôsobom určí vyžadovaná 
presnosť, t. j. stredná chyba vytýčenia objek-
tov σV. Pri voľbe vytyčovacej metódy sa vyty-
čovaný (určovaný) parameter prvku y vyjadrí 
vzťahom
y = f (x1, x2, x3, ..., xn),(5)
kde xn sú sprostredkujúce vytyčovacie prvky. 
Aplikáciou zákona o šírení stredných chýb sa 
získa stredná chyba metódy vytýčenia σy
  
σy= f (xi, σxi),(6)

kde σxi sú stredné chyby sprostredkujúcich 
vytyčovaných prvkov, pričom sa predpokla-
dá ich vzájomná nezávislosť. Voľba metódy 
a prístrojového vybavenia je správna, keď je 
splnený vzťah
σV ≥ σy .(7)

Ak vo vzťahu platí rovnosť, je vtedy volená 
vytyčovacia metóda najvhodnejšia z hľadiska 
hospodárnosti.

Vzhľadom na modernú meraciu techniku 
medzi najvhodnejšie vytyčovacie metódy 
patrí v súčasnosti metóda polárnych súradníc 
a metóda prechodného stanoviska. Ostatné 
metódy sa používajú ojedinelo a v špecific-

kých prípadoch [1], [2]. Na vytýčenie výšok 
sa okrem polárnej metódy najčastejšie využí-
va metóda technickej, resp. plošnej nivelácie. 
Podrobné informácie o vytyčovacích metó-
dach nájde čitateľ v [1], [2] a [12].

5  Kritériá správnosti a kvality 
vytýčenia

Správnosť a kvalita vykonaných vytyčovacích 
prác tvorí základnú a neopomenuteľnú zložku 
celkovej kvality umiestnenia, tvaru a využiteľ-
nosti stavebného objektu. Vytýčená hodnota 
geometrického prvku sa považuje za vyhovu-
júcu, ak vytýčená hodnota dv leží v intervale
(dp – uvd) ≤ dv ≤ (dp + uvh) ,(8)
kde uvd a udh sú dolná, resp. horná hodnota 
vytyčovacej odchýlky,
dp je projektovaná hodnota.

Ak poznáme základnú strednú chybu vytýče-
nia σ— , pravdepodobnosť P, že skutočná hod-
nota vytýčenej hodnoty dV leží v intervale od 
(dP – t. σ— ) do (dP + t.σ—         ) je daná vzťahom
P[(dP – t.σ— ) < dV < (dP + t.σ— )] = 1 – α,(9)
kde (dP – t.σ—  ) a (dP + t.σ— ) sú krajné hodnoty 
vytyčovanej veličiny.

Pre t = 2 pravdepodobnosť, že vytýčená hod-
nota leží v rámci uvedeného intervalu je 95 %. 
Ak poznáme len empirickú strednú chybu σ 
a počet nadbytočných meraní je n´< 25, po-
tom volenému riziku α prislúcha väčšia hod-
nota tα ako pri normálnom rozdelení. Hodnota 
je tým väčšia, čím je menší nadbytočný počet 
meraní. Hodnota funkcie tα = f (α, n) sa nájde 
v tabuľkách Studentovho rozdelenia pre dané 
riziko α a nadbytočný počet meraní. V tomto 
prípade hodnota spoľahlivosti veličiny sa na-
chádza v intervale
P[(dP – t. σ) < dV < (dP + t.σ)] = 1 – α . (10)
Podrobnosti sú v literatúre z vyrovnávacieho 
počtu (napr. Böhm, Vykutil a iní).

Pri posudzovaní správnosti a kvality vy-
týčenia objektu vychádzame zo skutočných 
vytyčovacích odchýlok ΔV určených ako roz-
diel medzi skutočne vytýčenou hodnotou dv 
a projektovanou hodnotou dp, čiže

Δv = dv – dp .(11)
V prípade symetrického intervalu toleran-

cie (uvd = udh = uv) sú porovnávané s a priori 
danými (krajnými) vytyčovacími odchýlkami 
uv, v prípade, že Δv ≤ uv sa výsledok vytyčo-

n

i=1 i=1

n
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vania považuje za vyhovujúci. Ak prekročí 
hodnota skutočnej vytyčovacej odchýlky ΔV 
krajnú hodnotu uV, považuje sa vytýčenie za 
nevyhovujúce a treba ho opakovať.

Krajné hodnoty vytyčovacích odchýlok 
pre jednotlivé skupiny a druhy stavebných 
objektov sú stanovené technickými normami 
STN alebo osobitnými predpismi, ktoré sú sú-
časťou stavebného projektu. Ak sa vyžaduje 
vytýčenie s vyššou presnosťou ako stanovuje 
STN, uvedú sa tieto skutočnosti v stavebnom 
projekte s odôvodnením požiadavky na vyš-
šiu presnosť.

7 Záver

Vytyčovacie práce vo väčšine prípadov patria 
medzi technicky a kvalitatívne náročné inži-
niersko-geodetické práce a má ich vykonávať 
pracovník, ktorý ovláda techniku a metodiku 
presných geodetických meraní, má dobré 
teo retické vedomosti a dostatočné skúse-
nosti a poznatky z výstavby. Vyžadujú si aj pri-
merané odborné vedomosti zo staviteľstva, 
dopravy, priemyslu, energetiky a pod., najmä 
zo zakladania stavieb, statiky, projektovania 
a technológie výstavby jednotlivých skupín 
objektov. Len kvalifikované zvládnutie týchto 
informácií umožní geodetovi stať sa plnohod-
notným účastníkom.

V praxi sa požiadavky na presnosť vytyčo-
vania objektov často formulujú bez zosúla-
denia technických a ekonomických hľadísk. 
Často sa objavujú snahy o neprimerane vyso-
kú presnosť vytyčovania objektov ako dôsle-
dok snahy pracovať s čo najmenším rizikom. 
Výsledky zlého vytyčovania nie je možné 
zlepšiť spracovaním alebo rozborom v kan-
celárii. Teoretickým rozborom úkonov vyty-
čovacích prác môžeme však vopred stanoviť 
vyžadovanú presnosť a metodiku vytyčovania 
objektov, čo je dôležité najmä pri vytyčovaní 
zložitých a rozmerných objektov náročných 
na presnosť a spoľahlivosť vytýčenia.
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1 Úvod

Príspevok sa zaoberá dokumentáciou sezón-
nych pastierskych migračných trás v južnom 
Sudáne vznikajúcich v dôsledku presunov 
kočovných pastierov z juhu krajiny na sever 
počas obdobia dažďa. Ich dokumentácia je 
dôležitá najmä z pohľadu usporiadania vzťa-
hov k pôde v Darfúre. V článku sú uvedené 
metódy automatizovaného mapovania na 
efektívny zber priestorových údajov.

Súperenie medzi poľnohospodármi a ko-
čovníkmi o pôdu a o prírodné zdroje je jednou 
z príčin konfliktu v Darfúre. Absencia kočov-
níckych ciest, ktoré by boli dohodnuté medzi 
kmeňmi, spôsobuje vstup zvierat do poľno-
hospodárskych oblastí a to vedie k zničeniu 
úrody. Preto vznikla myšlienka použiť metódy 
diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) ako ná-
stroj na detekciu a mapovanie sezónnych 
pastierskych migračných trás. Dokumentácia 
trás bude prínosom najmä pre:
1. usporiadanie poľnohospodárskej pôdy a 

pastvín v regióne,
2. vyriešenie problémov spôsobených súťa-

žou o prírodné zdroje,
3. vyriešenie problémov kočovníkov – vedec-

ky i prakticky,
4. realizáciu myšlienky mapovania prírod-

ných zdrojov a sezónnych pastierskych 
migračných trás v regióne pomocou diaľ-
kového prieskumu.

2  Dokumentácia pastierskych 
migračných trás v Darfúre

Darfúr je oblasť v západnom Sudáne sklada-
júca sa z troch štátov (Severný Darfúr, Západ-
ný Darfúr, Južný Darfúr). Rozprestiera sa na 
ploche približne 508 000 km2 a má niekoľko 
klimaticko-vegetačných zón od horúcej púšte 
na severe krajiny až po savanové lesy s prie-
merným ročným úhrnom zrážok 900 mm 
(obr. 1) [15, 16]. Darfúr je jeden z najzaosta-
lejších a najizolovanejších regiónov Sudánu. 

Pastierske migračné trasy v Darfúre a možné metódy 
ich mapovania

Skladá sa z rozsiahlych púští, s výnimkou 
obdobia dažďov trvajúceho približne od júna 
do septembra, ktoré na severe krajiny priná-
ša búrky a na juhu krajiny pravidelné zrážky. 
Ďalej má bujné pasienky, kde sa pasú stáda 
dobytka a oblasti, v ktorých sa pestujú plodi-
ny. Najproduktívnejšia pôda bola z veľkej čas-
ti obsadená farmármi a chovateľmi dobytka. 
Užívanie pastvín je regulované vzájomnou do-
hodou medzi stálymi obyvateľmi a kočovnými 
skupinami obyvateľov [15, 17].

Účinky ničivých búrok a postupná dezer-
tifikácia pôdy majú za následok dramatické 
zníženie produktivity pôdy, stratu pastvín 
a v konečnom dôsledku stratu dobytka. Ná-
sledky sucha a nedostatok potravín zvyšujú 
napätie medzi pôvodnými obyvateľmi a ko-
čovnými pastiermi týkajúce sa využívania 
pastvín a prístupu k vode [15].

Trasy zvierat sú určené na križovanie poľ-
nohospodárskej pôdy počas sezónneho mig-
rovania z leta na jeseň v zmysle nariadenia 
príslušných orgánov. Tieto trasy, tzv. massari, 
sú 100 m široké koridory medzi oploteniami 
susedných fariem, navrhnuté pre kočovníkov 
na presun z juhu krajiny na východ počas ob-
dobia dažďov, a z východu na juh počas obdo-
bia sucha, bez prerušenia pasenia. Migračné 
cykly nie sú stále a menia sa v dôsledku kli-
matických zmien a iných regionálnych vply-
vov ovplyvňujúcich počasie v krajine. Takéto 
usporiadanie migračných trás bolo dohodnu-
té medzi vodcami kočovných kmeňov a stá-
lymi obyvateľmi (farmármi) ešte na začiatku 
päťdesiatych rokov 20. storočia [21]. Dĺžka 
trás varíruje od približne 200 km do 600 km 
zo severu na juh s celkovou rozlohou korido-
rov približne 34 000 km2 a s celkovou dĺžkou 

Obr. 1 | Mapa Darfúru.

Obr. 2

Tabuľka 1. | Migračné trasy v Darfúre.

Por. č. Názov trasy Dĺžka trasy 

(km)

1 Wakhaim – Umdabook 606

2 Wakhaim – For Baranga 588

3 Wakhaim – Garsila 380

4 Wadi Hawar – Dar taysha 673

5 Albasheem – Dar falata 467

6 Um Sider – Dar Alrezygat 386

7 Um Sayala – Dar falata 357

8 Birka Jerra – towal 371

9 Um Sayala – Dar Alrezygat 400

10 Kulkul – Dar Alrezygat 252

11 Taboos – Dar Alrezygat 391

12 Karoya – Al Arais 175

13 Alhjair Alazrag – Alqurban 195

14 Adu Odam – Um Sawna 245

Celková dĺžka 5 486
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približne 5 486 km (tab. 1). Niektoré slúžia 
na presun dobytka a niektoré ako migračné 
cesty kočovníkov s ťavami [21]. 

Trasy nomádov v Darfúre boli prvý raz 
zmapované v roku 1939. Napriek sociálnym, 
kultúrnym a ekonomickým zmenám nebola 
od prvého zmapovania trás vykonaná ich 
rekognoskácia, prípadne obnovená eviden-
cia. Tieto zmeny viedli ku konfliktom medzi 
farmármi a pastiermi, a teda nevyhnutnou 
podmienkou fungovania poľnohospodárstva 
je obnovenie a zabezpečenie migračných 
trás kočovných pastierov.

3  Vytvorenie ciest z družicových 
snímok

Cesta ako základný geografický prvok, resp. 
jej vytvorenie a mapovanie sa stalo dôležitou 
témou v spracovaní obrazu získaného z diaľ-
kového prieskumu. Metódy vytvorenia ciest 
možno rozdeliť do troch kategórií: metódy 
založené na vlastnostiach ciest, metódy za-
ložené na súvislostiach a kombinácia oboch 
metód. V súčasnosti už existuje množstvo 
metód na vytvorenie základných charakteris-
tík využívaných pri tvorbe ciest. Priestorové 
metódy na tvorbu ciest obsahujú morfologic-
ké metódy a metódy hadieho vzoru (snake 
model). Transformačné metódy sú založené 
hlavne na schopnosti multimierkovej repre-
zentácie [2].

V uplynulých rokoch sa štúdie o vytvorení 
ciest zo snímok s vysokým priestorovým roz-
líšením stali žiadaným predmetom výskumu 
v oblasti DPZ kvôli jeho aplikáciám, ako je 
územné plánovanie miest, manažment, kar-

tografia a GIS aktualizácie atď. [3]. Metódy 
mapovania ciest zahŕňajú automatické a po-
loautomatické mapovanie. Poloautomatické 
mapovanie sa zameriava predovšetkým na 
interakciu medzi človekom a počítačom. Na 
druhej strane, automatizované mapovanie 
závisí od dostatočného množstva informácií 
o charakteristike vozovky na snímkach s vy-
sokým rozlíšením DPZ a je uplatnené v mno-
hých oblastiach, ako topografické mapova-
nie, navigačné aplikácie [3].

3.1 Metódy a prístupy k tvorbe máp

Vytváranie a mapovanie komunikácií zo sní-
mok diaľkového prieskumu je jednou z naj-
dôležitejších aplikácií kartografie. Vytvorenie 
cestnej siete sa zvyčajne vykonáva hierar-
chicky, počnúc rozdelením jednoduchých 
objektov, napríklad rovných čiar, ktoré sú 
neskôr pripojené do siete s vyšším stupňom 
rozlíšenia.

Na snímkach s vysokým rozlíšením diaľ-
kového prieskumu boli cesty zobrazené ako 
povrchové útvary s určitou dĺžkou a šírkou, 
a komplexnej topológie. Predmety, ako sú 
vozidlá, chodci, tiene stromov apod. výrazne 
ovplyvňujú identifikáciu ciest. Preto je nároč-
né získať presný priebeh ciest zo snímok DPZ 
s vysokým rozlíšením [5].

Lepším variantom je aplikácia tzv. metódy 
level set a jej aplikácia na mapovanie ciest 
zo snímok DPZ s vysokým rozlíšením. Me-
tóda je prispôsobená na získanie objektov 
záujmu z komplexného pozadia, a to bolo 
dosiahnuté zavedením troch podmienok do 
modelu Geodesic Aided-Chan-Vesey (GACV). 

Tri podmienky sú: funkcia identifikácie cieľa 
založená na báze farebnej stupňovitosti re-
giónu, tok farebného gradientu vypočítaný 
podľa Beltramiho a penalizačná podmienka, 
ktorá charakterizuje zhodu medzi funkciou 
level set a dištančnou funkciou [5]. Obr. 3b 
zobrazuje výsledky získania ciest založené na 
modifikovanej metóde level set, zatiaľ čo na 
obr. 4b sú zobrazené výsledky extrakcie ciest 
založené na modeli GACV.

Jedným zo spôsobov získavania cesty zo 
satelitnej snímky je metóda založená na rozší-
renom Kalmanovom filtri (EKF) a filtri pevných 
častíc (PF). Tieto prístupy sa skladajú z dvoch 
fáz – fázy predikcie a aktualizácie založenej 
na pravdepodobnostnom modelovaní skupi-
nových dát a na bayesovskej metóde odhadu. 
Navrhovaná metóda je aplikovaná na reálnu 
satelitnú snímku Kish Island v Iráne. Satelit-
ná snímka je panchromatická snímka zo sa-
telitu indického diaľkového prieskumu (IRS) 
s priestorovým rozlíšením 5,8 m a satelitnej 
snímky IKONOS s rozlíšením 0,8 m [1]. Obr. 5 
popisuje rôzne fázy monitorovania cesty na 
snímke IRS. (a) prvá cesta, úsek získaný po-
mocou EKF, (b) časti získané pomocou PF, (c) 
cestné vetvy získané pomocou PF, (d) druhý 
úsek cesty získaný pomocou EKF, (e) cestné 
vetvy získané pomocou PF, (f) tretia cesta, 
úsek získaný EKF, (g) konečný výsledok vy-
tvárania a mapovania ciest, (h) referenčné 
body cesty získané manuálne [1].

Ďalším z plne automatizovaných spôsobov 
mapovania cestnej siete je Markov proces. 
Optimalizácia metódy je realizovaná pomo-
cou algoritmu reverzibilného skoku Markov-
ho reťazca Monte Carlo (RJMCMC). Metóda 
je použiteľná na získanie ciest zo snímok sa-

Obr. 3a | Prvotný obrys cesty získaný pomocou farebného algoritmu [5]. Obr. 3b | Výsledky zlepšenej metódy level set [5].
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telitu SPOT, leteckých snímok a snímok ERS 
[6].

V získanej cestnej sieti sa môžu objaviť 
medzery alebo slabšie miesta, ako mestské 
oblasti, lesné plochy, miesta s nízkym kon-
trastom, osamotené stromy, väčšie doprav-
né značenia (diaľnice), mosty, prechody. Na 
získanie lepšej informácie o cestách by sme 
teda mali poznať vlastnosti cesty (textúra, 
farba), prítomnosť vegetácie, zástavby [7]. 
Vzhľadom na to, že kočovné trasy a cesty sa 
na satelitných snímkach považujú za línie, je 
jediným rozdielom v ich charakteristikách šír-
ka. Minimálna šírka kočovnej trasy je asi sto 
metrov, a teda nepotrebujeme snímku s vyso-
kým rozlíšením. Preto na získanie informácií 
o kočovných cestách postačuje snímka so 
stredným rozlíšením, ako napr. snímky sate-
litu Landsat.

4  Landsat

Landsat je typ satelitov vyvinutých v USA, 
ktorý je známy ako jeden z najlepších typov 
družíc na DPZ. Prvá družica tohto typu, ktorá 

Obr. 5 | Rôzne fázy 
monitorovania cesty 
na snímke IRS [1].

Obr. 4a | Prvotné línie, nakreslené ručne [5].

Obr. 4b | Výsledky mapovania získané modelom GACV [5].

(a)

(c)
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(g)
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bola vypustená v roku 1972, bol Landsat 1. 
Mal dva senzory, Return Beam Vidicon – RBV 
(systém pracuje s farebnými filtrami, ktoré 
poskytujú multispektrálne pásma zamerané 
na modro-zelené, žlté, červené, infračervené 
IR oblasti spektra) a multispektrálny skener 
(Multi Spectral Scanner – MSS). RBV boli 
neskôr v misiách Landsat 4 a 5 nahradené 
technológiou Thematic Mapper (TM). Pri 
posledných dvoch satelitoch to boli panchro-
mantické, rozšírené TM (ETM, ETM+) senzo-
ry (tabuľka 2 a 3) [8].

4.1 Dáta Landsatu a ich interpretácia

Program Landsat je jedným z najúspešnej-
ších programov na svete, čo sa týka diaľko-
vého prieskumu. Snímky Landsatu tvoria naj-
dlhší súvislý záznam zemského povrchu [11]. 
Každá družica Landsat prechádza nad rovna-
kou oblasťou zemského povrchu počas dňa 
asi 20-krát za rok, zatiaľ čo určenie snímky 
závisí od výšky oblačnosti, uhlu Slnka, a pre-
vádzky satelitu. Možnosť interpretácie obra-
zu družice Landsat bola využitá v mnohých 
aplikáciách, ako je agrikultúra, poľnohospo-
dárstvo, botanika, kartografia, stavebníctvo, 
monitorovanie životného prostredia, lesníc-

tvo, geografia, geológia, geofyzika, územné 
plánovanie, oceánografia, s pozemnou rozli-
šovacou schopnosťou asi 79 metrov na MSS 
a asi 30 m pre TM. Proces vyhodnocovania 
snímok je často lepší a kvalitnejší s využitím 
obrazov z väčšieho množstva dát [12].

Vytváranie topografických objektov zo sní-
mok zvyčajne závisí od modelu objektu, ktorý 
zodpovedá reálnemu svetu (cesty, budovy 
atď.) [13]. Vytváranie alebo získavanie ciest 
z dát diaľkového prieskumu je v posledných 
rokoch v centre záujmu, najmä kvôli rých-
lemu rozvoju geografických informačných 
systémov (GIS) a rastúcemu významu ciest 
v našom každodennom živote.

Úroveň detailov viditeľných na satelitných 
snímkach je dôležitá najmä na účely mapo-
vania. Informácie, ktoré obsahujú satelitné 
snímky sú primárne závislé od priestoro-
vých, spektrálnych, časových a rádiomet-
rických faktorov. Existuje mnoho spôsobov, 
ako získať informácie z družicových snímok. 
Jedným je nepriame meranie výsledkov všet-
kých typov stavebných činností vrátane bu-
dov, ciest a parkovísk. Špeciálna a pokročilá 
forma získavania informácií z družicových 
snímok je multispektrálna klasifikácia (MSC), 
ktorá je primárne založená predovšetkým 
na použití metód rozpoznávania. Jednotlivé 

pixle sú považované za samostatné objekty 
bez skúmania ich priestorových vzťahov so 
susednými pixlami [14].

Snímky Landsat sa skladajú zo siedmich 
rôznych pásiem, každé predstavuje inú časť 
elektromagnetického spektra. Pásmo 1 (mo -
dro-zelené) sa používa na monitorovanie 
sedimentov vo vode, mapovanie koralových 
útesov a hĺbky vody. Pásmo 2 (zelené) mo-
nitoruje vegetáciu. Pásmo 3 (červené) môže 
byť užitočné pri rozlišovaní vegetácie a pôdy. 
Pásmo 4 (blízke IR) slúži na určenie typov ve-
getácie, obsahu biomasy, na vymedzovanie 
vodných útvarov. Pásmo 5 (stredné infračer-
vené) slúži na monitorovanie vegetácie a pôd-
nej vlhkosti. Pásmo 6 (infračervené) sa pri-
márne používa predovšetkým na geologické 
aplikácie, avšak niekedy môže byť použité aj 
na mapové aplikácie. Rozlíšenie tohto pásma 
je polovica z ďalších ETM pásiem. Pásmo 7 
je užitočné aj na monitorovanie vlhkosti vege-
tácie, hoci prednostne sa používa pásmo 5, 
rovnako ako aj na ochranu pôdy a geologické 
mapovanie [12].

5  Klasifikácia snímok

Cieľom klasifikácie obrazu je roztriediť obra-
zové body do tried krajinnej pokrývky, pou-
žitím spektrálnej informácie reprezentovanej 
digitálnymi číslami v jednom alebo vo viace-
rých spektrálnych pásmach, v multispektrál-
nych dátach. Spektrálny vzor každého pixelu 
je použitý ako číselný základ pre kategorizá-
ciu. Rozoznávanie spektrálneho vzoru záleží 
od kategorizácie obrazových pixelov s ohľa-
dom na okolité pixle. Priestorové triedenie za-
hŕňa aspekty, ako je textúra snímky, blízkosť 
pixelov, veľkosť prvku, tvar, smer, prípadné 
opakovanie, a kontext. Časové rozoznávanie 
závisí od zmien funkcie v čase [22]. „Počítač 
používa na automatickú klasifikáciu vzoru 
technológiu rozpoznávania, ktorá je vykona-
ná na základe analýzy a dedukcie“ [23].

Klasifikáciu snímok možno rozdeliť do 
dvoch hlavných skupín: Riadená klasifikácia 
a klasifikácia „bez dohľadu“.

5.1  Riadená klasifikácia 

Riadená klasifikácia je jednou z metód auto-
matizovanej klasifikácie a zahŕňa klasifikáciu 

Družica Dátum vypustenia Koniec misie Rozlíšenie (m)

Landsat-1 7/23/1972 1/6/1978 RBV 80; MSS 80

Landsat-2 1/22/1975 2/25/1982 RBV 80; MSS 80

Landsat-3 3/5/1978 3/31/1983 RBV 30; MSS 80

Landsat-4 7/16/1982 TM 30; MSS 80

Landsat-5 3/1/1984 TM 30; MSS 80

Landsat-6 10/5/1993 10/5/1993 Pan 15; ETM 30

Landsat-7 4/15/1999 Pan 15; ETM+ 30

Pásmo 
Spektrálna senzitivita (micrometer)

TM MSS ETM+

1 0.45 – 0.52 0.5 – 0.6 0.45 – 0.515

2 0.52 – 0.60 0.6 – 0.7 0.525 – 0.605

3 0.63 – 0.69 0.7 – 0.8 0.63 – 0.69

4 0.76 – 0.90 0.8 – 1.1 0.75 – 0.90

5 1.55 – 1.75          – 1.55 – 1.75

6 10.4 – 12.5          – 10.40 – 12.5

7 2.08 – 2.35          – 2.09 – 2.35

Pan.         –          – 0.52 – 0.90

Tabuľka 2. | História Landsat [8]

Tabuľka 3 | Charakteristiky Landsat senzrov [8, 10]
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objektov na snímke na základe analýzy ka-
tegorizácie pixelov pomocou počítačového 
algoritmu a štúdie pozemných objektov, ako 
sú budovy, vodné útvary, vegetácia, cesty atď. 
[23].

Postup riadenej klasifikácie pozostáva 
z troch základných krokov: skúšobná fáza, 
klasifikačná fáza a výstupná fáza (Obr.6).

5.1.1 Skúšobná fáza

Testovanie v riadenej klasifikácii je založené 
na spolupráci medzi obrazovou analýzou 
a snímkovými dátami, a poznatkami o geo-
grafickej oblasti. Úlohou tejto fázy je zozbie-
ranie numerických dát zo skúšobných oblastí 
na spektrálnom vzore kategórií krajinnej po-
krývky a popísanie spektrálneho vzoru pre 
každý typ krajinnej pokrývky na snímke. Rea-
lizácia skúšobnej fázy zahŕňa veľké množstvo 
rôznych analýz, ako sú grafická reprezentácia 
spektrálnych vzorov, vlastné triedenie skú-
šobnej množiny dát, interaktívna predbežná 
klasifikácia a reprezentácia čiastkovej klasi-
fikácie.

5.1.2 Klasifikačná fáza 

Na snímkach je dôležité rozlíšiť triedy obráz-
kov rôznych druhov, ako sú plodiny, rozličné 
typy lesov, rôzne geologické jednotky, typy 
nerastov, a spektrálne triedy pixelov, ktoré sú 
jednotné vzhľadom na ich hodnotu jasu v roz-
ličných spektrálnych častiach dát.

Minimálna vzdialenosť klasifikuje obra-
zové dáta z databázového súboru pomocou 
súboru 256 možných popisových elementov. 
Metóda minimálnej vzdialenosti je jedno-
duchšia klasifikačná metóda, ktorá triedi pi-

xle pomocou výpočtu vzdialenosti. Táto stra-
tégia je matematicky jednoduchá, ale menej 
citlivá na zmenu spektrálnych údajov.

Hranolová klasifikácia je tiež jednou zo 
stratégií v klasifikačnej fáze. Používa triedu 
limít, v ktorých sú uložené informácie, či da-
ný pixel patrí do triedy, alebo nie. Maximálna 
pravdepodobnosť klasifikácie je štatistický 
významným kritériom na pomoc pri klasifi-
kácii prekrývajúcich sa popisov, nedefinova-
ných pixelov rozdelených podľa hustoty prav-
depodobnosti. Všeobecne môžeme v klasifi-
kačnej fáze porovnať každý neznámy pixel so 
spektrálnym vzorom na získanie podobných 
kategórií [22].

5.1.3 Výstupná fáza

V klasifikácii snímok existujú tri všeobecné 
druhy výstupného produktu. Ak sú klasifiko-
vané dáta dvojrozmerného dátového poľa, 
generovaný výstup je kópia grafického vý-
stupu pomocou tlačiarne, alebo veľkofor-
mátového skeneru. Ďalšia forma výstupu sú 
tabuľkové dáta, ktoré sú zobrazené ako ta-
buľka súhrnných štatistík. Okrem toho môžu 
byť výstupom digitálne súbory, ktoré zahŕňajú 
dátové súbory obsahujúce výsledky klasifiká-
cie pre jeden typ počítačového úložiska [22].

5.2 Klasifikácia „bez dohľadu“

Klasifikácia „bez dohľadu“ je metóda, ktorá 
skúma veľké množstvo neznámych pixelov 
a rozdeľuje ich do počtu klasifikovaných na 
báze snímkových hodnôt. Tento spôsob pou-
žitia sa nazýva clustering (triedenie). Používa 
klasifikáciu snímok podľa rôznych kategórií 

pokryvu a roztriedi ich [23]. Triedy výsledkov 
sú spektrálne klasifikované, čo vychádza 
z prirodzených zoskupení obrazových hod-
nôt. Klasifikácia zahŕňa algoritmy na skúma-
nie neznámych pixelov na snímke a uspora-
dúva ich do spektrálnych tried [23].

Vo všeobecnosti je klasifikácia kompletná 
až po určení presnosti. Najčastejším pros-
triedkom vyjadrujúcim presnosť klasifikácie 
je matica chýb klasifikácie. Chybové mati-
ce porovnávajú navzájom rôzne kategórie, 
vzťahy medzi známymi referenčnými dátami 
a zodpovedajúcimi výsledkami automatizova-
nej klasifikácie.

Ostatné kritériá, ako je celková presnosť, 
presnosť daná výrobcom, a užívateľská pres-
nosť sú získavané z matice chýb. Celková 
presnosť je výsledkom delenia celkového 
počtu správne klasifikovaných pixelov celko-
vým počtom referenčných bodov. Presnosť 
udávanú výrobcom získame vydelením počtu 
správne klasifikovaných pixelov v každej ka-
tegórii počtom testovacích bodov pre každú 
kategóriu. Delením počtu správne klasifiko-
vaných pixelov v každej kategórii celkovým 
počtom pixelov v každej kategórii dostaneme 
užívateľskú presnosť [22].

5.3 Transformácia obrazu

Transformácia obrazu používa aritmetické 
operátory, ako sčítanie, odčítanie, násobenie 
a delenie a generuje nové snímky z dvoch 
alebo viacerých zdrojov, ktoré zvýrazňujú 
špecifické vlastnosti lepšie ako vstupná 
snímka. Odčítanie na snímkach slúži na iden-
tifikáciu zmien medzi snímkami získanými 
z rozličných typov dát, ktoré sú užitočné na 
mapovanie zmien v okolí miest, a na identifi-
káciu oblastí, kde dochádza k odlesňovaniu.

Najčastejšou obrazovou transformáciou je 
použitie normalizovaného rozdielu vegetač-
ného indexu (Normalized Difference Vegeta-
tion Index – NDVI ). Je to technika používaná 
na monitorovanie polohy vegetácie pomocou 
pokročilých rádiometrických senzorov s veľ-
mi vysokým rozlíšením. Na tento účel sú po-
užité rozličné pásma multispektrálnych dát, 
napr. viditeľné a blízke infračervené pásmo. 
Na výpočet NDVI sa používajú rôzne matema-
tické kombinácie viditeľného a blízkeho infra-
červeného pásma. Techniky transformácie 
obrazu sú založené na komplexnom spraco-

Obr. 6 | Kroky riadenej klasifikácie.
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vaní štatistických charakteristík multipásmo-
vých dát, ktoré môžu byť použité na zníženie 
korelácie medzi pásmami.

Analýza hlavných komponentov (PCA) je 
jednou z metód transformácie aplikovanej 
na „surové“ (raw) dáta diaľkového priesku-
mu Zeme na lepšiu interpretáciu novej sním-
ky. Výhodou PCA je možnosť umiestnenia 
množstva informácií z pôvodných pásiem do 
nových pásiem, ktorých je podstatne menej 
a nazývame ich hlavné komponenty. Analý-
za hlavných komponentov používa techniku 
zlepšenej vizuálnej transformácie alebo re-
dukcie počtu pásiem, ktoré majú byť použité 
ako vstupy digitálne klasifikácie [24].

6 Záver

Darfúr je jeden z najzaostalejších regiónov 
v Západnom Sudáne a prevažná časť oby-
vateľstva sa živí poľnohospodárstvom. Kaž-
doročné striedanie obdobia sucha a dažďa 
spôsobuje ročnú migráciu stád dobytka. Keď-
že trasy migrujúcich stád prechádzajú cez 
poľnohospodárske oblasti a koridor je široký 
niekoľko desiatok metrov, dochádza často ku 
konfliktu medzi poľnohospodármi a kočov-
níkmi. Z tejto situácie je teda zrejmá nevy-
hnutnosť poznania, evidencie a aktualizácie 
trás prechodu. Evidovanie klasickými geode-
tickými metódami je vzhľadom na podmienky 
v krajine veľmi ťažké, a preto finančne a ča-
sovo menej náročnou alternatívou je použitie 
diaľkového prieskumu Zeme (DPZ). Článok 
sa zaoberá možnosťami určovania polohy, 
mapovania a evidovania ročných migračných 
trás zo satelitných snímok Landsat. Na tieto 
účely je možné použiť niekoľko metód, a to 
poloautomatizované a automatizované me-
tódy (metóda level set, rozšírený Kalmanov 
filter, filter pevných častíc). Praktické apliká-
cie týchto metód na evidovanie a mapovanie 
ročných migračných trás sú uvedené v dizer-
tačnej práci Ing. Salaha Eldina Abdalla Hami-
da, ktorá je v súčasnosti riešená na Katedre 
geodézie STU v Bratislave.
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Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU 
v Bratislave usporiadala 12. – 13. septembra 
2013 v priestoroch Stavebnej fakulty konfe-
renciu s medzinárodnou účasťou IPG 2013, 
s tematickým zameraním Vytyčovanie a kon-
trolné meranie technologických zariadení. 
Týmto odborným podujatím otvára Katedra 
geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave 
sériu konferencií z oblasti inžiniersko--priemy-
selnej geodézie, ktoré budú tematicky zame-
rané vždy na inú aktuálnu problematiku tejto 
disciplíny.

Cieľom tohtoročnej konferencie bola 
výmena poznatkov a skúseností z vytyčova-
cích prác a kontrolných meraní rôznorodých 
technologických zariadení. Odborný program 
konferencie bol rozdelený do štyroch tema-
tických blokov:

1.  Právne a technické predpisy pre oblasť vy-
tyčovania a kontroly stavebných objektov 
a technologických zariadení.

2.  Kvalita prístrojového inštrumentária na vy-
tyčovanie a kontrolné meranie.

3.  Vytyčovanie stavebných objektov a tech-
nologických zariadení.

4.  Kontrola geometrických parametrov tech-
nologických zariadení.

Vytyčovanie a kontrolné meranie technologických zariadení

Rokovanie konferencie otvoril odborný ga-
rant konferencie a zároveň dekan Stavebnej 
fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Alojz Kopá-
čik, PhD. V prvý rokovací deň, t. j. vo štvrtok 
12. 9. 2013 odzneli príspevky v prvých troch 
tematických blokoch. 

1. tematický blok:

Právne a technické predpisy pre oblasť 
vytyčovania a kontroly stavebných 
objektov a technologických zariadení

BALÁŽ, I.: Zavedenie eurokódov do sústavy 
slovenských technických noriem.
LUKÁČ, Š.: Právne a technické predpisy pre 
oblasť vytyčovania a kontroly stavebných ob-
jektov a technologických zariadení.
KOPÁČIK, A.: Vytyčovanie stavebných objek-
tov a zariadení a súvisiace technické predpisy.

2. tematický blok:

Kvalita prístrojového inštrumentária 
na vytyčovanie a kontrolné merania

JEŽKO, J: Technické normy pre oblasť kontro-
ly a testovania geodetických prístrojov.
BUREŠ, J. – VÁVROVÁ, E.: K problematice 
přesnosti měření s využitím robotizovaných 
totálních stanic.

KYRINOVIČ, P. – KRŠIAK, M. – ERDÉLYI, J. 
– KAJÁNEK, P.: Kontrola kvality digitálneho 
nivelačného prístroja.

3. tematický blok:

Vytyčovanie stavebných objektov 
a technologických zariadení

KLOBUŠIAK, M. – KOŽÁR, J.: Dynamický 
ETRS lokálny horizont a jeho využitie pri vy-
tyčovacích sieťach a vytyčovaní.
ŠTRONER, M.: Vytyčování s využitím pře-
chodného stanoviska.
ŠTRONER, M. – URBAN, R. – BRAUN, J.: 
Halová referenční síť pro určování tvarů a roz-
měrů ocelových konstrukcí.
BUKOVČAN, J. – LUKÁČ, Š.: Vytyčovanie diaľ-
ničného mostného objektu cez mesto Považ-
ská Bystrica.
DOLEŽAL, M. – SZABÓ, R.: Vytyčovanie a os-
tatné geodetické činnosti pri výstavbe mosta 
pre cyklistov v Devínskej Novej Vsi.
BUREŠ, J.: Dokumentace vytyčení a kontrol-
ních měření.

Organizátori prvej konferencie IPG 2013 
usporiadali na záver prvého rokovacieho dňa 
raut v Klube Stavebnej fakulty STU v Bratisla-
ve, na ktorom sa zúčastnila prevažná väčšina 
účastníkov konferencie.

Pohľad do rokovacej miestnosti konferencie počas 2. tematického bloku. Pohľad do rokovacej miestnosti. Odborný garant otvára konferenciu.
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Druhý rokovací deň, t. j. piatok 13. 9. 2013, bol 
venovaný problematike 4. tematického bloku.

4. tematický blok:

Kontrola geometrických parametrov 
technologických zariadení

LUKÁČ, Š.: Špecifické vplyvy prostredia 
a bezpečnosti práce na kontrolné merania 
geometrických parametrov v priemysle.
BAJTALA, M.: Analýza metód kontroly geo-
metrických parametrov žeriavových dráh.
KOPÁČIK, A. – TIMUROVÁ, K.: Tvorba modelu 
žeriavovej dráhy s využitím metódy laserové-
ho skenovania.
ERDÉLYI, J.: Kontrolné merania mostných ob-
jektov technológiou TLS.
LIPTÁK, I.: Technológie na určovanie dyna-
mických pretvorení stavebných konštrukcií.
ŽÁK, M. – LUKÁČ, Š.: Kontrola geometric-
kých parametrov rotačného výklopníka.

POSPÍŠILOVÁ, L.: Kontrola geometrických 
parametrů převíječky papírenského stroje.
MARČIŠ, M. – FRAŠTIA, M.: Digitálna rekon-
štrukcia tvaru a rozmeru skifu fotogrametric-
kými metódami.
PISCA, P.: Automatizovaný systém merania 
trhlín objektov.
TALICH, M.: Velmi přesné určování svislých 
průhybu mostních konstrukcí metodou po-
zemní radarové interferometrie.

Konferenciu IPG 2013 ukončil odborný ga-
rant konferencie, ktorý konštatoval pozitívny 
ohlas záujem geodetov o aktuálne informácie 
a novinky z oblasti vytyčovania stavebných 
konštrukcií a technologických zariadení. 
Ocenil prezentáciu skupiny európskych no-
riem týkajúcich sa navrhovania stavebných 
konštrukcií, tzv. eurokódov, ako aj informácie 
o ich zavádzaní do stavebnej praxe na Sloven-
sku. Pozitívne hodnotil aktivitu prítomných 

odborníkov z praxe, ktorá sa prejavila jednak 
vo formulovaní otázok, ako aj vedením živých 
diskusií s prednášateľmi. Poďakoval predná-
šajúcim za prípravu príspevkov obsiahnutých 
na CD, ktoré dostali účastníci, ako aj za prí-
pravu pútavých prednášok.

V závere svojho vystúpenia poďakoval 
organizátorom za prípravu podujatia na vy-
sokej úrovni a za vytvorenie priestoru na 
vzájomné stretnutie sa odborníkov z praxe 
a z akademického sektora a za možnosť viesť 
obojstranne obohacujúci odbornú diskusiu. 
Účastníci konferencie dostali pri prezentácii 
CD so všetkými príspevkami, ktoré na konfe-
rencii odzneli.

Organizátori vás touto cestou pozývajú na na-
sledujúci ročník v roku 2015.

Ing. Štefan Lukáč

Samuel Mikovíni – významný slovenský inovátor

Významný vedec a inovátor 18. storočia Samuel Mikovíni patrí 
k našim najvýznamnejším multidisciplinárnym osobnostiam. Ho-
ci sa jeho vedecké aktivity týkali rôznych odborov – matematiky 
a astronómie, vodného hospodárstva, staviteľstva a architektúry, 
banského meračstva – azda najvýznamnejšie pre nás ako geode-
tov a kartografov sú tie, ktoré sú z odboru geodézie a kartografie.

V rámci aktivít Centra vedecko-technických informácií SR (CVIT 
SR) venovaných Samuelovi Mikovínimu sa konalo niekoľko podu-
jatí a aktivít, z ktorých spomeniem len niektoré, a to výstavu, pred-
nášku a brožúrku vydanú k tomuto podujatiu.

významný slovenský inovátor

SAMUEL
MIKOVÍNI

RYTEC
GEODET A KARTOGRAF

ASTRONÓM A MATEMATIK
VODOHOSPODÁR

STAVITEĽ A ARCHITEKT
PEDAGÓG

VOJAK

18. 07. – 31. 10. 2013
9.00 – 16.00 hod. (ut., str., pia.)
9.00 – 18.00 hod. (po., št.)

CVTI SR
Lamačská cesta 8/A

Multifunkčná miestnosť 
Bratislava 

Miesto konania:

VÝSTAVA

Národná infraštruktúra 
pre podporu transferu technológií 

na Slovensku

Podujatie sa koná v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK.
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufi nancovaný zo zdrojov EÚ 
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Výstava

Výstava Samuel Mikovíni – významný slo-
venský inovátor, bola koncipovaná a tema-
ticky venovaná tomuto významnému sloven-
skému geodetovi a kartografovi. Sprístupnila 
ukážky Mikovíniho prác z rôznych oblastí, aj 
rôzne technológie z kartografie z minulosti 
i súčasnosti.
Dátum konania: 18. 7. 2013 – 31. 10. 2013
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Pozvánka na 21. slovenské geodetické dni v Žiline

Momentky z výstavy.

Prednáška

Ďalším sprievodným podujatím CVIT SR 
k tejto tematike bola prednáška Veda v cen-
tre, ktorá sa konala vo štvrtok 26. 9. 2013 
o 17.00. Doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD. a Ing. 
Róbert Fencík, PhD. z Katedry mapovania 
a pozemkových úprav Stavebnej fakulty STU 
v Bratislave, priblížili vývoj geodézie a karto-
grafie od čias Samuela Mikovíniho. Konala 
sa v konferenčnej miestnosti CVTI SR na La-
mačskej ceste 8/A, na Patrónke, v neformál-
nej a priateľskej atmosfére pri káve.

Brožúrka

Ak niekto z vás nestihol výstavu alebo pred-
nášku, stále je tu možnosť získať podrobnej-
šie informácie o Samuelovi Mikovínim a pre-
čítať si veľmi pekne a prehľadne spracovanú 
brožúrku k tomuto podujatiu. Je v nej spome-
nutý život a dielo, pôsobenie, najvýznamnejší 
prínos a ocenenia tohto vedca. Podrobnejšie 
sú opísané jeho aktivity v oblasti geodézie 
a kartografie, matematiky a astronómie, vod-
ného hospodárstva, staviteľstva a architektú-
ry a banského meračstva. V závere brožúrky 

je stručne zhrnutý aj jeho historický význam. 
Brožúrka je doplnená o zaujímavé fotografie 
súdobých prístrojov, fragmenty starých máp 
a aktuálne fotografie miest súvisiacich s čin-
nosťou Samuela Mikovíniho.

Brožúrku si možno stiahnuť z internetu 
na adrese http://nptt.cvtisr.sk/buxus/docs//
podujatia%201/pozvanky/brozura_web_Mi-
kovini_10062013.pdf

Na základe podkladov CVIT SR a vlastného 
archívu fotografií spracovala Ing. Renáta 
Šrámková, členka RR SGaK.

Milé dámy, vážení páni, slovenské geodetické dni bývajú v novembri, keď už každý deň nesvieti slnko, ba nieke-
dy nás skrápajú aj kvapky dažďa a je sychravo. Napriek tomu to človek prijíma s pohodou, pretože taký už má 
november byť. Pohladenie jesennou hmlou vie byť aj príjemné.

Ak by vás napriek tomu opanovala mierna depresia, ponúkame na ňu liek. Dá sa zmierniť aj stretnutím 
s priateľmi, spolužiakmi, či bývalými kolegami, na ktorých inak nemáme čas, porozprávať sa, pospomínať, či si 
s nimi aj kultivovane ponadávať...

Jednu z možností na takéto stretnutie vám ponúkame aj my, ktorí pre vás pripravujeme slovenské geodetic-
ké dni. Bude nám potešením a významným povzbudením, ak prijmete pozvanie aj na tie dvadsiate prvé, ktoré 
budú 7. a 8. novembra 2013 v Holiday Inn Žilina.

Vždy ich pre vás pripravujeme s odhodlaním, ktorého sme pri príprave tohto ročníka potrebovali viac ako 
predtým.

Milé dámy, vážení páni, pozývame vás na 21. slovenské geodetické dni. Svojou účasťou prispejete k tomu, 
aby sme spoločne, s optimizmom a dobrou náladou dokázali odolnosť, stabilitu a trvanlivosť geodeticko-ka-
tastrálneho stavu. Aby sme to dokázali napriek všetkému.

Za odborných garantov a organizačný výbor 21. SGD Vladimír Stromček
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Štvrtok – 7. november 2013

1. blok: Informácie z odboru geodézia a kartografia

FRINDRICHOVÁ, M. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Informácie z rezortu ÚGKK SR.

STROMČEK, V. – Komora geodetov a kartografov
Z činnosti Komory geodetov a kartografov.

2. blok: Aktuálne témy z rezortu ÚGKK SR

ONDREJIČKA, E. – LEITMAN, M. – Úrad geodézie, kartografie 
a katastra SR
Skúsenosti s tvorbou súboru prevzatých meraní. 

ŠUPPOVÁ, I. – HANUS, D. - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Skúsenosti s tvorbou vektorovej katastrálnej mapy nečíselnej 
(VKM n) po implementácii číselných výsledkov.

ZEMKOVÁ, I. - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Poznatky štátneho dozoru v súvislosti s kvalitou vybraných 
geodetických a kartografických činností s osobitným zreteľom na 
geometrické plány a disciplinárna zodpovednosť autorizovaných 
geodetov a kartografov.

LEITMANOVÁ, K. - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Referenčné priestorové údaje ÚGKK SR cez internet.

3. blok: Uplatňovanie nových technológií v geodézii a kartografii 

TARABA, P. – Český úřad zeměměřický a katastrální
Využití GNSS při mobilním pozemním laserovém skenování 
a posouzení možného využití metódy pro obnovu katastrálního 
operátu.

FROHMANN, E. – GEOTECH Bratislava
Nové možnosti pre geodéziu.

TOMÁNEK, R. – Geodis Slovakia, s. r. o.
Topcon Hybrid Positioning Technology.

HRDLOVIČ, R. – Geotronics Slovakia, s. r. o.
Trimble VISION.

TALICH, M. – Ústav teorie informace a automatizace 
AV ČR, v. v. i.
Možnosti využití metódy pozemní radarové interferometrie 
k přesnému určování svislých pruhybu mostních konstrukcí.

PAŠKO, M. – Expert_for_3D_Landscape, spol. s r. o.
Bodové záznamy s vysokým rozlíšením – skúsenosti, problémy 
a riešenia.

STROMČEK, V. – G-BASE s. r. o.
Elektronické sprístupňovanie priestorových údajov v rezorte 
ÚGKK SR.

Odborný program 21. slovenských geodetických dní

Piatok – 8. november 2013

4. blok: diskusné fórum na aktuálne témy geodézie a kartografie

Eurokódy v sústave slovenských technických noriem, euroinžinieri 
na Slovensku a nový stavebný zákon

5. blok: Študentské práce z oblasti geodézie a GIS

HANUSKOVÁ, L. – Fakulta BERG TU Košice
Vzdelávanie a študentské práce na SPŠ Stavebnej O. Winklera 
v Lučenci.

MARCINAŠKO, M. – Fakulta BERG TU Košice
Zameranie zvislosti výťahovej šachty pre účely dokumentácie 
skutočného vyhotovenia stavby „Košice – Bývanie, 1.etapa“.

TRHAN, O. – Stavebná fakulta STU Bratislava
Topografické mapovanie bezpilotnými leteckými systémami.

RÁŠOVÁ, A. – Stavebná fakulta STU Bratislava
Analýza viditeľností v prostredí GIS.

BLAŠKO, T. – Stavebná fakulta ŽU v Žiline
Mapa Vysokých Tatier pre turistické navigácie.

Zmena programu vyhradená
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ALTUS silné GNSS riešenia..

Spoznajte novinky
ALTUSu

na Slovenských geodetických 
d och v Žiline.

Altus Positioning Systems
20725 Western Avenue
Torance, CALIFORNIA
CA 90501, USA

www.altus–ps.com

Geoteam, spol. s r.o.
Gunduli ova 1

811 05 Bratislava
02/ 5443 0090

geoteam@geoteam.sk
www.altus-gnss.sk

Autorizované distribu né a servisné centrum:
Pre Slovenskú a eskú republiku

ISO 9001:2008

altus.indd   1 10/17/13   9:00 PM
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Firma Geodis Slovakia, s. r. o., predstavuje nový laserový skener 
TOPCON GLS-2000, ktorý bol skonštruovaný na jednoduché 
použitie za každých podmienok.

„Rozšírené zorné pole, vysoká rýchlosť a kompaktná veľkosť z ne-
ho robia najuniverzálnejší a vo svojej triede najlepší skener použiteľný 
v akýchkoľvek pracovných podmienkach,“ hovorí Ian Stilgoe, mana-
žér Topcon Europe Positioning.

  dosah skenera 350m pri použití technológie bezpečnej pre oči
  minimalizácia potrebných nastavení na pracovisku vďaka pokroči-

lým funkciám
  integrované dvojité kamery, ktoré pomáhajú zabezpečiť, aby všet-

ky zaznamenané snímky poskytovali najlepšie možné výsledky 
pre všetky úrovne skenovaných detailov

 Geodis Slovakia, s. r. o., predstavuje novú technológiu Topcon – Hyb-
rid Positioning – ktorá zvyšuje efektivitu a produktivitu na pracovis-
kách bez ohľadu na podmienky, terén, alebo lokalitu. Nová technoló-
gia pracuje na základe programu MAGNET – softvérového riešenia 
geodetických a stavebných (positioning) aplikácií firmy Topcon.

Nová technológia Topcon umožňuje presné polohové a výškové 
meranie v geodézii, stavebníctve a v GIS aplikáciách vďaka prepoje-
niu GNSS merania a štandardnej robotickej totálnej stanice na jednej 
ľahkej výtyčke.

Táto mimoriadne dôvtipná a jedinečná kombinácia GNSS a op-
tického merania je zameraná priamo na zvyšovanie ziskovosti vašej 

Topcon Hybrid Positioning

Topcon GLS-2000 laserový skener

N o v i n k y  p r í s t r o j o v e j  a  s p r a c o v a t e ľ s k e j  t e c h n i k y

firmy cez možnosť použitia GNSS dát a dát z totálnej stanice v jednom 
čase. Použitím programu MAGNET zvyšujete produktivitu merania 
v každej fáze projektu.

S technológiou Topcon Hybrid Positioning je kľúčová všestran-
nosť. Napríklad ak je zámera na hranol v zákryte, bod môžete jedno-
ducho zamerať alebo vytýčiť s využitím RTK GNSS prijímača. Teraz 
je veľmi ľahké skombinovať meranie robotickou totálnou stanicou 
s RTK meraním pri zachovaní integrity riešenia a najvyššom výkone 
a produktivite.

Využitím oboch metód merania súčasne (GNSS a totálna stanica) 
môže byť každý projekt dokončený rýchlejšie a s neprekonateľnou 
presnosťou. Merané dáta môžeme (ale nemusíme) preniesť aj na 
cloudové úložisko, vďaka čomu ich môže zdieľať viac používateľov sú-
časne (terénny pracovník, spracovateľ v kancelárii, manažér projektu, 
majiteľ firmy, projektant, ...). Aj vďaka týmto skvelým možnostiam je 
zaistená úspora nákladov a zvýšenie produktivity!

Bez ohľadu na lokalitu merania a konkrétne terénne podmienky 
bude riešenie Topcon Hybrid Positioning pracovať rýchlejšie než iné 
nástroje a univerzálnejšie ako samotný RTK rover.

* www.topcon-positioning.eu* www.geodis.sk* geotopcon@geodis.sk*

Stilgoe hovorí: „Súhrnne možno povedať, že s GLS-2000 je to jed-
noduché: jednoduché nastavenie, jednoduché použitie, jednoduchý 
presun k spracovaniu nazbieraných dát. Všetko dokopy, spolu s jedi-
nečnou Topcon skenovacou technológiou, poskytuje GLS-2000 úžas-
ný nárast produktivity vo všetkých projektoch vašej firmy.“
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Trimble v10 Imaging Rover

N o v i n k y  p r í s t r o j o v e j  a  s p r a c o v a t e ľ s k e j  t e c h n i k y

N o v i n k y  p r í s t r o j o v e j  a  s p r a c o v a t e ľ s k e j  t e c h n i k y

Nová Leica Nova MS50 je prvá totálna stanica, ktorá kombinuje 
všetky významné technológie merania v jednom prístroji a otvára tak 
dvere do novej dimenzie fascinujúceho sveta geopriestorových úda-
jov. Všetky funkcie – 3D skenovanie, vysoko presná totálna stanica, 
digitálne snímkovanie, pripojenie ku GNSS – sú odteraz v jednom 
prístroji.

Najdôležitejšie o Leica MS50:
Presné skenovanie s extra dlhým dosahom
1000 bodov/s
Dosah skenovania až do 1 000 m
Milimetrová presnosť naskenovaných bodov

Rýchly bezhranolový diaľkomer s dosahom až 2 000 m
Bezhranolové meranie až do 2 000 m
Kratší čas merania

Širokouhlá kamera
Snímanie obrazu s frekvenciou až 20Hz
Jednoduchá komplexná dokumentácia snímkovania meraných 

objektov
Automatické snímanie panoramatických snímok

Leica Nova MS50 MultiStation

Rýchla akcelerácia a spoľahlivá motorizácia
Najvyššia rýchlosť a akcelerácia vo svojej triede 
Automatické vyhľadanie terča so systémom PowerSearch
Dlhé servisné intervaly

Spracovanie mračna bodov ešte v teréne
Automatická registrácia mračna bodov
3D prehliadač mračna bodov
Modelovanie povrchu priamo v totálnej stanici

Toto revolučné riešenie poskytuje bezkonkurenčnú presnosť, kvalitu 
dát a široký rozsah aplikácií, kde môže byť totálna stanica použitá. 
Viac informácií nájdete na www.geotech.sk alebo na tps@geotech.sk.

Pred pár dňami predstavila firma TRIMBLE celosvetovo zaujímavú 
novinku, ktorá významným spôsobom dopĺňa portfólio produktov pre 
zber údajov.

Trimble V10 je zariadenie, ktoré dopĺňa GNSS a terestrické meranie 
o možnosť kompletnej vizualizácie merania pomocou panoramatic-
kých georeferencovaných snímok.

Toto zariadenie pozostaváva z 12 panoramatických kamier, ktoré 
dokážu súčasne, stlačením jednej klávesy, vytvoriť 60 MP panorámu 
z okolia vášho merania.

Snímky zachytené Trimble V10 sú automaticky priradené k polo-
he a výške bodu, na ktorom vykonávame meranie a následne slúžia 
pre tvorbu líniovej kresby priamo na snímke a export do CAD formátu.

Všetky body snímok majú 3D súradnice a pomocou softvéru Trim-
ble Business Center možno na snímkach konštruovať dodatočné bo-
dy metódou priesekovej fotogrametrie.

Výsledkom aj vašej práce, sú tak polohopisné a výškopisné plány, 
plány fasád a objektov a ďalšie výstupy zobrazené priamo na reálnej 
snímke.

Bližšie informácie vám radi poskytneme na obchod@geotronics.
sk. www.geotronics.sk                



K o m o r a  g e o d e t o v  a  k a r t o g r a f o v  i n f o r m u j eslovenský geodet a kartograf   3|201322

Uznesenie 1/2011 Z č.3/2011

Snahou KGaK bude pripravovať odborné akcie 
pre svojich členov na aktuálne odborné témy.
Z: Ing. Stromček, regionálni zástupcovia 
(regionálny výbor) T: priebežne 

Uznesenie 9/2012 Z č. 1/2012

Na námet disciplinárnej komisie KGaK sa jej 
členovia budú zaoberať eventuálnou zmenou 
formy vzdelávania do budúcnosti a preskú-
majú možnosti e-learningu.
Z: členovia predstavenstva T: v texte

Diskusia: 
Pri obnovení legislatívneho procesu zákonov 

215/1995, 216/1995 ÚGKK SR zvažuje pre-
skúšavanie AGaK. Medzi členmi predstaven-
stva na uvedené zatiaľ nie je jednotný názor. 
Efekt skvalitnenia GaK prác nie je zaručený, 
znížia sa len počty AGaK. 
Povinnosť celoživotného vzdelávania je za-
kotvená vo všetkých profesijných organizá-
ciách a zavedením preskúšavania by potom 
bola zbytočná. Riešením je sprísnenie sys-
tému elektronickým preskúšavaním alebo 
testom, ktoré by fungovali ako doplnková 
forma.
Požiadavka, aby prof. Kopáčik preveril mož-
nosti e-learningu v Maďarsku.

Uznesenie 6/2011 Spoločné rokovanie 

Kancelária KGaK archivuje kópie predklada-
ných projektov v elektronickom formáte ku 
kvalifikačnej skúške. Právna kancelária po-
súdi ďalšie podrobnosti k elektronickej forme 
projektov a ich archivácii v KGaK. 
Z: tajomníčka KGaK, členovia Skúšobnej a autorizačnej 
komisie T: v texte

Predkladanie projektov vo formáte PDF po-
čas konania kvalifikačných skúšok z inžinier-
skej geodézie je zabezpečené, ich archiváciu 
posudzuje advokátska kancelária Mgr. Pap-
šíkovej.

n f o rmu je  Komora  geode tov  a  ka r t og ra f ov  i n f o rmu je  Komora  geode t o

Informácie zo zasadania predstavenstva KGaK 
6. júna 2013 v Trenčianskych Tepliciach



K o m o r a  g e o d e t o v  a  k a r t o g r a f o v  i n f o r m u j e slovenský geodet a kartograf   3|2013 23

o v  a  ka r t og ra f ov  i n f o rmu je  Komora  geode tov  a  ka r t og ra f ov  i n f o rmu j

Informácie z rokovania orgánov KGaK
6. júna 2013 v Trenčianskych Tepliciach

1.  Informácia o činnosti Dozornej 
rady, Skúšobnej a autorizačnej 
komisie, Disciplinárnej komisie 
a Redakčnej rady SGaK.

Ing. Vladimír Vázal (predseda DR):
DR KGaK v roku 2013 zasadala dvakrát – 
pred VZ a pred spoločným rokovaním. Kon-
trola orgánov KGaK prebieha priebežne bez 
problémov. Upozorňuje na prijaté uznesenie 
z VZ – pravidelne informovať členov KGaK 
o svojich aktivitách. Na základe informácií 
od členskej základne informovanosť nie je 
dostatočná – v časopise sú informácie one-

skorene, regionálne stretnutia v roku 2012 
sa uskutočnili len v 1 kraji. Okrem webovej 
stránky navrhuje využiť e-mailovú cestu na 
odosielanie priebežných správ uskutočne-
ných aktivít za dané obdobie.

Prebehla kontrola hospodárenia za 1. štvrť-
rok s konštatovaním, že príjmy z členských 
príspevkov neboli z dôvodu termínu splatnos-
ti v apríli vysoké a náklady na VZ sú evidova-
né nižšie ako bolo plánované. Z vyjadrenia 
tajomníčky vyplýva, že faktúra za stravné 
z VZ bola vyúčtovaná až v nasledujúcom 
štvrťroku a do nákladov bude zahrnutá v tom-
to období.

Ing. Stromček

Informovanosť – považuje za dôležité uviesť, 
že žiadne informácie z rokovaní sa nezdržia-
vajú. Na stránke sú zverejňované informácie 
z rokovaní predstavenstva, z VZ, pracovných 
stretnutí a iných komisií. Na základe reakcií 
na zrealizovaných školeniach k novej úprave 
spravovania SGI po prijatí novely vyhlášky 
č. 87/2013 sa stretli zástupcovia Katastrálnej 
komisie a do 2 dní vypracovali návrh na úpravu 
usmernenia ÚGKK SR 10/2013 pre VKM nečí-
selnú, kde je pripomienkovaná povinnosť čísel-
ne určiť zvyškové parcely v nečíselných VKM, 
ktoré nie sú predmetom geometrického plánu. 

Panoramatický pohľad na Most slávy v Trenčianskych Tepliciach.
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Návrh bol odoslaný zástupcom ÚGKK SR. Ar-
gumenty a reakcie boli predložené aj priamo 
na školeniach, avizovaná nespokojnosť s in-
formovanosťou vyplýva možno aj z nejasných 
názorov na jednotlivých správach katastra.
Ing. Hudec – informovať členskú základňu 
o obsahu rokovania nepovažuje za vhodné, 
pokiaľ nie sú z týchto rokovaní prijaté aj zá-
very. Až po ich spracovaní je možné príslušné 
dokumenty zverejňovať.

Ing. Štefan Lukáč (podpredseda Skúšobnej 
a autorizačnej komisie)
SaAK vypracovala materiál „Vybrané geode-
tické a kartografické činnosti vo výstavbe“, 
ktorý tvorí podklad k príprave na kvalifikačnú 
skúšku z IG a bude umiestnený na webovej 
stránke KGaK (pre autorov a lektorov na CD).
Obsahuje nasledujúcu tematiku:
– Vademecum právnych a technických 

predpisov – Ing. Lukáč
– Uplatňovanie právnych a technických 

predpisov pri výkone GaK činností – aktu-
alizované prijatím nových eurokódov.

– Mapové a geodetické podklady na pro-
jektovanie a výstavbu objektov a doku-
mentácia skutočného vyhotovenia objektu 
a stavby – Ing. Ďungel.

– Kataster nehnuteľností vo vzťahu k inves-
tičnej výstavbe – Ing. Ďungel.

– Budovanie územne orientovaných inžinier-
skych sietí – Ing. Chalachanová

– Geodetické základy a technológie GNSS – 
Ing. Hefty, Ing. Gerhatová

– Vytyčovanie stavebných objektov a tech-
nologických zariadení – prof. Kopáčik

– Meranie posunov a pretvorení stavebných 
objektov, konštrukcií a technologických 
zariadení – prof. Kopáčik

– Špecifiká geodetických meraní v priemys-
le a kontrola geometrických parametrov 
žeriavových dráh – Ing. Lukáč

– Fotogrametria v mapovaní, v stavebníctve 
a v priemysle – Ing. Fraštia

– Základné atribúty a náležitosti oceňovania 
GaK výkonov – Ing. Lukáč.

30. mája 2013 sa uskutočnili kvalifikačné 
skúšky, na ktoré sa prihlásilo 6 uchádzačov. 
Z nich absolvovali – 2 uchádzači úspešne (Ing. 
Lužák, Ing. Riška), 3 neúspešne (Ing. Baďura, 
Ing. Jartys, Ing. Kaščák) a 1 sa zo zdravotných 
dôvodov ospravedlnil. Nie je možné uvedený 
stav považovať za trend v poklese vedomostí 
uchádzačov, záleží od jednotlivých skupín, 
avšak je zjavná klesajúca úroveň školstva 
a nemožnosť získania pestrej praxe. Členovia 
SaAK pristúpili pri prihláške na KS preto aj na 
odporučenie AGaK k predkladanému projektu.

SaAK KGaK prijala vlastné uznesenie – do 
júla 2013 spracovať materiál zhrnujúci nedo-
statky, ktoré sa vyskytujú v predkladaných 
projektoch ku kvalifikačným skúškam. Pri-
pravujú aj spresnenie materiálu pre prihlášku 
na kvalifikačné skúšky.

Problematika spoločnej skúšobnej komi-
sie (s ÚGKK SR) – nie je vôľa na zjednotenie 
názorov. Ing. Kožár poukázal na nepomer už 

len vo forme prihlásenia sa na skúšku na KN 
a IG. Systém skúšania oboch komisií je nepo-
rovnateľný.

Ing. Jozef Pobjecký (predseda DK)
DK zasadala v 1. štvrťroku trikrát. V roku 2013 
je prijatých 18 sťažností a navyše sú niektoré 
v riešení z predchádzajúceho obdobia. K dis-
pozícii sú aj podnety o členov KGaK na autori-
záciu projektov bez náležitého oprávnenia.

Na základe problematiky kontroly kvality 
výsledkov GaK činností v oblasti výstavby 
a priemyslu sa členovia DK KGaK v januári 
zúčastnili „osvetovej“ akcie na stavebných 
úradoch v Banskej Bystrici, Ružomberku 
a v Liptovskom Mikuláši – kontrola zamera-
ná na odovzdávanie príslušných dokumentov 
AGaK – kde hlavne v poslednom menova-
nom meste boli zistené zásadné nedostatky 
– nevyžadovanie vytýčenia stavby v projek-
toch. Kontrola splnila svoj účel, keďže bola po 
návšteve doplnená do stavebných povolení 
podmienka vytýčenia stavby.

Na základe náhodného výberu v Ružom-
berku a Banskej Bystrici boli vybrané projekty, 
kde 3 práce boli neoprávnené autorizované 
„A“ oprávnením (dokumentácia skutočného 
vyhotovenia – prípojky). 1 AGaK zatiaľ na vý-
zvu DK nereaguje, 2 boli predvolaní na discipli-
nárne konanie a bolo im uložené disciplinárne 
opatrenie – pokuta, ktoré splnilo výchovný 
charakter. Pri určovaní disciplinárnych opatre-
ní sa prihliada aj k samotnému prístupu AGaK 
(priznanie chyby, zaviazanie sa k náprave). 

Spoločná fotografia.

n f o rmu je  Komora  geode tov  a  ka r t og ra f ov  i n f o rmu je  Komora  geode t o
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Zo strany stavebných úradov bola evidovaná 
priaznivá reakcia na kontroly KGaK, kde im 
boli zo strany členov DK vysvetlené jednotlivé 
druhy oprávnení KGaK, aké dokumentácie je 
potrebné vyžadovať ku kolaudácii...

Zo SK v Trnave prijatý prípad AGaK, ktorý bol 
kvalifikovaný ako trestný čin podvodu a z OKI 
ÚGKK SR podnet na technickú úroveň ROEP – 
oba prípady vrátené na doriešenie SK TT a OKI.

Veľa podnetov sa týka etického správa-
nia geodetov pri riešení sporných hraníc. DK 
KGaK prijala zásadu, že spory nerieši hneď 
disciplinárnym opatrením, ale zaviaže kon-
krétneho AGaK doriešiť spor.

Podnety zo strany SaAK KGaK – nedostat-
ky v predložených projektoch ku kvalifikač-
ným skúškam – boli vyriešené pohovorom.

Ing. Hardoš navrhuje zverejnenie prijatých 
disciplinárnych opatrení.

Ing. Stromček – ozrejmenie Otvoreného listu 
Ing. I. Smatanu k rozhodnutiu DK z 7. 2. 2011 
a 28. 4. 2011.
– Ing. M. Schváb – vykonal dodatočne vy-

tyčovací výkres stavby overený pečiatkou 
„A“. Uložené boli disciplinárne opatrenia – 
písomné napomenutie, keďže DK dospela 
k záveru, že splnilo svoj účel a z toho dôvo-
du sa nepristúpilo k najtvrdšiemu discipli-
nárnemu opatreniu.

– Ing. Ostrádecký a Ing. Kovalčík – vytyčo-
vali vysoké napätie a Ing. Smatana po nich 
riešil osádzanie pätiek, pričom poukazuje 

na nedodržanie stavebného zákona a vy-
hl. 300/2009 – nedodanie potrebnej do-
kumentácie.
DK si vyžiadala stanovisko AGaK a mana-

žéra stavby, ktorý po dohode preberal vytý-
čené body zápisom do stavebného denníka. 
AGaK boli DK upozornení, aby aj napriek do-
hode s manažérom stavby dodržiavali zákon 
a odovzdávali aspoň po častiach a úsekoch 
diela aj vytyčovací výkres s náležitosťami vy-
hl. č. 300/2009.

Na základe zasadania odborných garan-
tov 21. SGD bol prijatý návrh na spoločný re-
ferát o kvalite vybraných GaK prác, riešený 
za spolupráce DK KGaK a OKI ÚGKK SR.

Spolupráca DK KGaK a OKI ÚGKK SR do-
teraz fungovala, pre veľké množstvo prípadov 
k disciplinárnym konaniam sa po výmene 
vedenia na ÚGKK SR ešte zástupcovia oboch 
strán nestretli.

Ing. Lukáč (predseda RR SGaK)
Prijatá je zásada vydať každé číslo bulletinu 
SGaK do konca štvrťroka. Druhé číslo je v štá-
diu príprav. Z dôvodu absencie odborných 
článkov je do čísla zaradený príspevok z Ka-
tedry geodézie SvF STU. 

Druhé číslo SGaK bude obsahovať 2 odbor-
né príspevky: manželia Ďurkovci „Spracovanie 
vybraných GaK činností pre KN v prostredí 
počítačovej grafiky“, ktorý je aj lektorovaný, 
a od kolektívu Erdélyi – Kyrinovič – Lipták – 
Kopáčik „Určenie pretvorenia železobetónovej 
konštrukcie technikou TLS“. Zaradené sú aj 

rubrikové príspevky, kde bude umiestnený ná-
zor Ing. M. Bullu k problematike zo seminára 
v Trenčíne k zavedeniu JTSK03 do praxe a prí-
spevok Ing. P. Repáňa ku kalkulácii hodinovej 
sadzby GaK. V rámci technických noviniek 
bude uvedený príspevok o bezpilotnom lase-
rovom skenovaní Prešovskej univerzity. Ako 
je obvyklé, ťažiskovú časť čísla tvoria materiály 
z valného zhromaždenia v Komárne – správy 
o činnosti predstavenstva a jednotlivých komi-
sií, zápisnica z valného zhromaždenia, informá-
cie zo zasadaní predstavenstva.

Vyslovuje požiadavku, aby sa predstaven-
stvo KGaK uznieslo na lektorovaní odborných 
článkov, napr. od budúceho roka. Predpoklad 
zvýšenia nákladov 200 – 300,- eur.

2.  Informácia o činnosti odborných 
komisií

Katastrálna komisia

Ing. Hudec

Po spracovaní Analýzy spravovania SGI KN 
Úradom prebehli 2 rokovania so zástupcami 
Úradu, na ktorých sa prediskutovali korekcie 
logického a technického charakteru. Pripo-
mienky KGaK však neboli vzaté do úvahy. Po 
ukončení odborných seminárov k novej úprave 
spravovania SGI Ing. Raškovič spracoval v spo-
lupráci s ostatnými členmi návrh na korekciu 
vydaného usmernenia pre VKM nečíselnú do-
týkajúci sa argumentov, prečo nepostupovať 
podľa vydaného usmernenia, ale spracovávať 
len parcely, ktoré sú predmetom zamýšľaného 
právneho úkonu. Odoslaný bol na ÚGKK SR. 
Na list zatiaľ nebola prijatá reakcia, ale KGaK 
na získanie podpory od odbornej geodetickej 
verejnosti pripravuje podpisovú akciu. V prípa-
de, že Návrh na korekciu usmernenia podporia 
členovia nadpolovičnou väčšinou, budú pod-
pisové hárky po skončení akcie doručené na 
ÚGKK s novou žiadosťou o zmenu technológie.

Ing. Raškovič

Po získaní stanoviska od zástupcov ÚGKK SR 
sa rozhodne, či sa pristúpi k podpisovej akcii.

Ing. Pobjecký, Ing. Javor, Ing. Paulen

Na školení v Bratislave bolo prezentované, že 
do VGI budú odovzdané súradnice namera-

Momentka zo spoločného rokovania orgánov KGaK.
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né, pričom okolité body budú odovzdávané 
v triede presnosti 2 (nestabilizované), a tým sa 
nebude definovať vlastnícka hranica – zostáva 
menná, bez katastrálneho konania. Je ochota 
zamerať body, ale bez prešetrenia hraníc.

Uvedené však nie je nikde usmernené. 
Ing. Raškovič argumentuje čl. 6 ods. 7, kde 
je stanovená možnosť preurčenia lomových 
bodov v T3 a T4 (nie T2). Body v kvalite T1 
a T2 sa určujú metódou vytyčovania hraníc.

Ing. Kožár

Všeobecne sa upustilo od geodetických zá-
sad, už v minulosti sa mala riešiť nevhodná 
aplikácia JTSK03. Kataster rezignoval na od-
bornosť, nevyužíva kvalitu údajov.

Ing. Peter Repáň (predseda Komisie 
pozemkových úprav)
Zúčastnil sa zasadania podkomisie pre Prí-
pravu rozvoja vidieka 2014 – 2020. Jedným 
z bodov opatrení sú aj pozemkové úpravy.

Z rokovaní s výkonným riaditeľom Pôdohos-
podárskej platobnej agentúry (PPA) vyplynulo, 
že momentálne sú zastavené všetky platby aj 
bežiacich projektov PÚ (aj 2009) z dôvodu 
vyšetrovania podania na priebeh zadávania 
projektov, odoslaného do Bruselu. Platby sú 
zastavené až do ukončenia tohto procesu.

MP SR bolo požiadané o urýchlené riešenie 
na Úrade pre verejné obstarávanie – vyjadre-
nie k podmienkam a vyhodnoteniu súťaže.

Súťaž 2013 sa vyhodnocuje, listy o úspeš-
nosti, resp. neúspešnosti sú uchádzačom 
odosielané, ale k podpisu zmlúv sa zatiaľ ne-
pristupuje.

Ing. Lukáč (predseda Komisie inžinierskej 
geodézie)
Komisia návrh Ing. Hardoša k aplikácii 
JTSK03 v investičnej výstavbe spracovala do 
podoby usmernenia KGaK, ktoré bolo postúpe-
né na ÚGKK SR k zaujatiu stanoviska, s cieľom 
vydať spoločné usmernenie. Po stiahnutí noviel 
zákonov 215/1995, 216/1995 je táto proble-
matika rovnako pozastavená a v nadväznosti 
na prijatú vyhlášku č. 87/2013 bude potrebné 
zaujať stanovisko aj k investičnej výstavbe.

Členovia komisie sa zaoberajú prípravou 
nového stavebného zákona, o ktorom in-
formoval na VZ aj predseda SKSI doc. Ing. 

Benko, PhD. a prof. Ing. A. Kopáčik, PhD. Pre-
behlo už 5 pripomienkových konaní a je pred-
poklad, že v septembri by mal byť predložený 
na schválenie do parlamentu.

Na základe rozhovorov s predsedom SKSI, 
na seminároch CONECO majú záujem prob-
lematiku zmien v našich zákonoch posunúť 
aj cestou regionálnych združení stavebným 
inžinierom.

3.  Informácie zo školení o novej 
úprave spravovania SGI po prijatí 
novely vyhlášky č. 87/2013.

Ing. Stromček

Na školeniach bola evidovaná účasť 640 zho-
toviteľov GP (397 AGaK, 243 ostatní zhotovi-
telia). Účel oboznámiť verejnosť so zmenami 
bol splnený.

Bližšie informácie sú uvedené v informá-
ciách Katastrálnej komisie.

4.  Rôzne

Miesto budúceho VZ – do budúceho roko-
vania predstavenstva (september 2013) sa 
očakávajú od všetkých členov orgánov KGaK 
návrhy na miesto konania. Návrhy je potreb-
né poslať do kancelárie KGaK. Priestory sú 
potrebné pre cca 500 účastníkov a rokova-
nie by sa malo vzhľadom na periodicitu strie-
dania krajov uskutočniť v Stredoslovenskom 
kraji. Vzhľadom na ukončenie volebného 
obdobia je vhodné, aby sa členovia orgánov 
venovali aj otázke kandidatúry do orgánov 
KGaK v budúcom období.
Anonym – podanie (podvod) pri využívaní 
prostriedkov EÚ z EAFRD – upozorňuje na 
viacnásobné porušenie zákona o verejnom 
obstarávaní pri súťažiach projektov PÚ, kde 
je menovaná aj KGaK, ktorá podľa podania 
dosadila na MP SR niektorých vedúcich pra-
covníkov. Zástupcovia KGaK sa od uvedené-
ho dištancujú a vzhľadom na to, že anonym 

Momentka z rokovania 
DR KGaK.

Momentka zo spoločného 
rokovania orgánov KGaK.
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oficiálne do KGaK nebol prijatý, nie je dôvod 
a ani adresát na vyjadrenie. Anonym však 
spôsobil zastavenie platieb až do vyjadrenia 
ÚVO k súťaži z roku 2008, čím je ohrozená 
aj súťaž 2013. Je preto potrebné reagovať na 
vzniknutú situáciu. KGaK požiadala o stretnu-
tie riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry.

Témy na rokovanie s ÚGKK SR:

OPIS. Programové spracovanie bolo vo fáze 
testovania, z ktorého boli odovzdávané vý-
sledky. Nové vedenie Úradu ich prehodnotilo, 
spracovali sa dodatočné požiadavky. 2 vrstvy 
JTSK a JTSK03 boli v danom čase programo-
vo neriešiteľné.

Reorganizácia štátnej správy – zámery.
Zámery Úradu v investičnej výstavbe.

5. Informácia z FIG – Abuja, Nigéria

Ing. Hardoš

FIG Working Week sa uskutočnil 6. – 10. 
mája 2013 v Abuji (Nigéria) – najľudnatejší 
africký štát (195 mil. obyvateľov). Podujatia 
sa zúčastnilo 2 000 delegátov, avšak 1 900 
z Nigérie, len 100 z ostatných krajín. Hlavnou 
témou diskusií bola situácia geodetov vo sve-
te – v celosvetovom meradle je ich nedosta-
tok, avšak (podľa vyjadrenia prítomných dele-
gátov z SR, ČR a Bulharska na prezidentskom 
mítingu) v bývalých socialistických krajinách 

(SR, ČR) je opačný stav. Na základe zistených 
informácií sa vedenie FIG bude v budúcnosti 
bližšie zaoberať týmto fenoménom.

Uskutočnilo sa 12 plenárnych zasadaní 
s témami: Riadenie a vedenie firiem, inštitúcií 
a projektov; Technológie a systémy; Odborný 
rozvoj a postavenie profesie.

Prihlásených bolo 150 technických referá-
tov, prednesených odznelo 100.

Budúce miesta na organizáciu FIG:
2014 – Kuala Lumpur (Malajzia)
2015 – Sofia (Bulharsko).
2016 – Christchurch (Nový Zéland).
2017 – bude určené na budúcom zasadaní.

Prostredníctvom fotodokumentácie priblížil at-
mosféru krajiny, miesta zasadania a zvyklosti.

Informácie zo spoločného rokovania orgánov KGaK 
s predstaviteľmi ÚGKK SR 7. júna 2013 v hoteli Most slávy, 
Trenčianske Teplice

1.  Legislatívne zámery rezortu ÚGKK SR 

Ing. M. Frindrichová, Ing. Ľ. Suchý

Katastrálny zákon 162/1995
– prešiel Hospodárskou aj Legislatívnou 
radou. V súčasnosti je legislatívny proces 
pozastavený kvôli reorganizácii štátnej sprá-
vy. Pokračovanie procesu nastane po prijatí 
zákona o organizácii miestnej štátnej správy, 
pričom budú zapracované ešte niektoré zme-
ny navrhnuté ÚGKK SR k zákonu.

Nasledovať budú:
Zákon o geodézii a kartografii 215/1995
– zásadná pripomienka o spoplatňovaní in-
formácií je neakceptovateľná z dôvodu pred-
písaných príjmov z MF SR. Uvedenú pripo-
mienku bude potrebné riešiť priamo s MF SR.

Zákon o komore geodetov a kartografov 
216/1995

– MH SR vyzvalo ÚGKK SR na implementáciu 
„procedúry tichého súhlasu“ zapracovaného 
do Smernice Európskeho parlamentu a Rady 
o službách na vnútornom trhu (2006/123/
ES z 12. 12. 2006) – Tichý súhlas je právo 
žiadateľa poskytovať služby aj bez udeleného 
povolenia v prípade, ak príslušný orgán neko-
ná vo veci udelenia povolenia v stanovenej 
lehote napriek tomu, že žiadateľ predložil 
kompletnú dokumentáciu.

– Úrad bude riešiť aj otázku povinného člen-
stva v KGaK.
Ing. Hardoš – Predstavenstvo KGaK uvedenú 
myšlienku nepovažuje za šťastnú. Systém 
fungovania komôr v rámci celej SR je rovnaký, 
štát delegoval určité právomoci na profesijné 
organizácie a povinné členstvo úzko súvisí 
s ich financovaním. Podľa informácií zástupcov 
Úradu rezonuje požiadavka na zrušenie povin-
ného členstva medzi členmi Komory. Úrad by 
mal brať do úvahy aj stanovisko predstavenstva 

KGaK, ktoré bolo demokratickou cestou zvole-
né a je zaviazané konať v súlade s názorom väč-
šiny. Európska smernica počíta so systémom 
profesijných organizácií, delegovala na nich 
povinnosť celoživotného vzdelávania (CPD), 
rozhodujú o profesijnej kvalifikácii a pod.

2.  Zmeny v organizačnej štruktúre 
rezortu po 1. 10. 2013 

Ing. M. Frindrichová, Ing. Ľ. Suchý

Od 1. 1. 2013 je platná novela zákona č. 575/ 
2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a o or-
ganizácii ústrednej štátnej správy. Zlúčili sa 
Katastrálne úrady do Správ katastra v sídle 
kraja – 1. etapa reformy štátnej správy.

1. 10. 2013 bude pokračovať 2. etapa 
reformy štátnej správy, keď Správy katastra 
prejdú pod Okresné úrady (72) v sídle kraja 
a môžu byť zriadené aj detašované pracovis-
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Geometrické plány – v roku 2012 bolo 
spracovaných cca 60 000 GP. Vykonalo sa 
62 kontrol. V mnohých prípadoch sa nevy-
chádzalo z platných údajov KN, v odovzdáva-
ných elektronických podkladoch je nespráv-
ne číslovanie bodov, chyby v kódoch kvality 
atď.

V súčasnosti prebiehajú návštevy na vy-
braných SK (okrem OKI aj zo strany zamest-
nancov Katastrálneho odboru) a na základe 
nich sa spracovávajú opatrenia na skvalit-
nenie odovzdávaných prác. Pochybenia sú 
evidované aj u zamestnancov (úradných ove-
rovateľov) niektorých SK.

ROEP – rok 2014 je posledný termín 
stanovený vládou na ich ukončenie. Kvalita 
spracovaných registrov je rôzna. Evidencia 
vlastníckych vzťahov je diskutabilná, nesúlad 
s grafickou časťou... Kataster nemôže zodpo-
vedať za prešetrovanie vlastníckych vzťahov. 
V súčasnosti nie je zo strany ÚGKK SR evido-
vaný dlh voči spracovateľom.

Z kontrolovaného počtu GP na základe pod-
netov (62 kontrol z toho cca 80 GP) je 50 % 
bez nedostatkov a 44 % so závažnými nedo-
statkami až zmätočné.

S výsledkom kontroly je oboznámený kaž-
dý kontrolovaný subjekt.

Diskusia:

Ing. Nechuta – požiadavka na elektronickú 

kontrolu VGI a jednotný typ adresy ich odo-
vzdávania.
Ing. Šuppová – adresy sú jednotné v tvare 
skxxgp@skgeodesy. sk, kde xx je dvojpísme-
nová skratka správy katastra, problém môže 
nastať v prípade zastupovania.

Požiadavka od zástupcov KGaK na notifi-
káciu prijatia údajov.

Ing. Raškovič – z dôvodu opätovného predĺže-
nia termínu ukončenia projektu ESKN, predkla-
dá návrh na možnosť spracovania dočasného 
programu na získavanie podkladov zo súboru 
popisných informácií elektronickou formou. 
Uvedené je možné riešiť aj externou firmou.

Ing. Šuppová, Ing. Suchý – uvedenú možnosť 
prediskutujú s VÚGK.

Ing. Hardoš – v prípade spracovania dočas-
ného programu externou firmou je ho KGaK 
ochotná financovať zo svojich prostriedkov.

4.  Rôzne

Školenia o novej úprave spravovania SGI
Ing. Stromček

Na školeniach bola evidovaná účasť 640 zho-
toviteľov GP (397 AGaK, 243 ostatní zhotovi-
telia). Účel oboznámiť verejnosť so zmenami 
bol splnený.

ká. Uvedené zmeny sú v súčasnosti v štádiu 
rokovaní, mali by ostať zachované všetky 
odborné útvary, právny, technických čin-
ností, registratúry, rieši sa rozpočet, prevod 
finančných prostriedkov. Predpokladá sa, že 
zamestnanci s ekonomickou agendou, ako 
aj zamestnanci osobných úradov, prejdú do 
centra podpory. Štátna dokumentácia pre 
komerčných geodetov by mala fungovať 
v rovnakom systéme. Kompetencie ÚGKK SR 
zostávajú ponechané v pôvodnej forme (me-
todické, riadiace a kontrolné).

3.  Poznatky z kontrolnej činnosti 
úradu a hodnotenie kvality 
vybraných GaK činností. 

Ing. Ľ. Suchý

Vonkajšia kontrolná činnosť ÚGKK SR bola 
zameraná na preverenie podnetov zo strany 
fyzických aj právnických osôb.
Zistené nedostatky:
Vytyčovanie – nie je odovzdávaná doku-
mentácia z vytýčenia hranice pozemkov 
(nerešpektovanie povinnosti zo strany ge-
odetov), nie sú prizývaní vlastníci susediacich 
pozemkov k vytyčovaniu hraníc (potrebný 
súhlas zúčastnených s priebehom hranice), 
v elaborátoch chýbajú údaje o spôsobe získa-
vania bodov. . .

Momentka zo spoločného rokovania orgánov KGaK s predstaviteľmi ÚGKK SR.

n f o rmu je  Komora  geode tov  a  ka r t og ra f ov  i n f o rmu je  Komora  geode t o



slovenský geodet a kartograf   3|2013 29K o m o r a  g e o d e t o v  a  k a r t o g r a f o v  i n f o r m u j e

Ing. Šuppová

Snahou Katastrálneho odboru ÚGKK SR je 
pozdvihnúť kvalitu operátu. Pri jeho kontrole 
pristúpili na osvetu medzi SK – výber 1 vzo-
rovej SK v kraji, kde za účasti vedúceho tech-
nického oddelenia upozorňujú zamestnancov 
na prácu s vektorovými mapami. Spracovaný 
bude vzorový zápis.

Zhodnotenie školení:
Nebol zaznamenaný negatívny ohlas na zme-
nu novej technológie – návrat k JTSK.

Najväčšiu nevôľu spôsobila povinnosť 
číselne určovať zvyškové parcely. Geodeti 
odôvodňovali svoju nevôľu tým, že nechcú 
za určenie zvyškových parciel preberať zod-
povednosť. Pritom pri predkladaní legislatív-
neho návrhu na tzv. spresňovací geometrický 
plán zdôrazňovali práve snahu zodpovedať za 
určenie vlastníckych hraníc. GP nie je len gra-
fická identifikácia s planimetricky určenými 
výmerami. V súčasnom období technických 
možností a riešení nie je dôvod na znižova-
nie kvality geodetických prác a v konečnom 
dôsledku aj katastrálneho operátu a infor-
mačného systému. Geodeti nie sú nútení 
zasahovať do vlastníckych práv vlastníkov su-
sedných parciel (VKM nečíselná), je však dis-
kutabilné, ako sa geodet identifikuje v teréne 
bez prešetrenia hraníc zvyškových parciel.

Katastrálny odbor spracoval prijaté otázky 
z jednotlivých školení a výsledok spolu s od-
poveďami je zverejnený na stránke ÚGKK 
SR. Odpovede na podnety, ktoré sú súčasťou 
návrhu KGaK ku korekcii vydaného usmerne-
nia, je možné rovnako nájsť v spracovanom 
dokumente.

Na školeniach bola otvorená aj o otázka 

záväznosti interných predpisov vydávaných 
ÚGKK SR pre zhotoviteľov GaK prác. Zhoto-
vovanie geometrických plánov je zložitá čin-
nosť, ktorá je upravená nielen legislatívnymi 
predpismi (zákon a vyhláška), ale aj usmerne-
niami. Bolo to tak aj v minulosti. Zhotovitelia 
sa ochotne riadili napríklad odporúčaniami 
v Geodetickom a kartografickom bulletine, 
pokiaľ im dovoľovali merať len časti hraníc 
parciel. Jednoznačne sú interné riadiace akty 
záväzné pre úradných overovateľov, ktorí by 
overením GP riskovali odobratie oprávnenia 
na úradné overovanie.

Ing. Stromček

Katastrálna komisia KGaK spracovala na zá-
klade získaných odoziev od AGaK zo školení 
stanovisko – Návrh na korekciu v Usmernení 
č. USM_UGKK SR_10/2013 pre VKM ne-
číselnú – ktoré bolo na ÚGKK SR odoslané 
23. 5. 2013.

Ing. Raškovič

Je presvedčený, že väčšina AGaK by uvítala 
JTSK03, ale pristúpili na zmenu. Je pravda, 
že bol v minulosti predložený návrh na vyho-
tovovanie GP k spresneniu hraníc, ale len pri 
objednávke. GP je technický podklad na vyko-
nanie zmeny v KN. Usmernením 10/2013 je 
potrebné číselne určiť nezmenené časti bez 
vedomia vlastníka v triede presnosti 1, 2 (vy-
šetriť všetky lomové body) metódou vytýčenia 
hranice (bez označenia v teréne) – záväzné 
súradnice. Prácnosť narastá o 80 –100%. 
Geodeti merajú zameraných oveľa viac bodov 
aj v súčasnosti, ale nie je prešetrený každý 
lomový bod. Práce navyše nie sú objednáva-
teľovi zdôvodniteľné. Z praxe si dovolí tvrdiť, 

že sa dostanú do KN kartometricky určené 
súradnice a dôjde k veľkým sporom. Cestu 
vidí v zachovaní kvality údajov, ktoré sú pred-
metom GP.

Ing. Suchý

ÚGKK SR je názorovo konzistentný a je 
presvedčený, že v danom prípade ide len 
o ekonomickú politiku. Zástupcovia KGaK pri 
pripomienkovom konaní presadzovali kvalitu 
spracovania SGI (hlavný nástroj je GP).

Ing. Raškovič

Spracovanie GP je komerčná činnosť, pri kto-
rej je odbornosť a ekonomika v súlade. Odbor-
ný problém je v tom, že rozsah GP – presnosť 
číselného určenia – sa zvýšil o 100 %. Body 
zvyškových parciel by nemali byť záväzné.

Ing. Kováč

Predpokladá nízku kvalitu GaK prác, keďže 
kvôli cenám sa poctiví geodeti k práci nedo-
stanú.

Ing. Hardoš

KGaK vydala v minulosti cenník GaK prác 
a pri jeho uplatňovaní – postihu u niektorých 
AGaK, bolo voči nej vedené súdne konanie 
s Protimonopolným úradom. Z toho dôvodu 
nemôže regulovať cenovú politiku. Pri novele 
zákona 215/1995 boli navrhované ceny pre 
KN. V súčasnosti trh núti pracovať za nízke 
ceny, čoho odrazom bude aj nízka kvalita 
prác.

Verejné odpočty
Ing. Stromček poďakoval za pozvanie k ve-
rejným odpočtom. Z vyjadrenia predsedníčky 
ÚGKK SR Ing. Frindrichovej vyplýva, že zá-
stupcovia KGaK nevyužili priestor na riešenie 
problémov komerčných geodetov.

Uplatňovanie JTSK/JTSK03 v investičnej 
výstavbe

Ing. Hardoš

KGaK spracovala a odoslala na jeseň 2012 
(odoslané 15. 11. 2012) na ÚGKK SR návrh 
usmernenia pre uplatňovanie JTSK/JTSK03 
v investičnej výstavbe, a navrhovala 3 rieše-
nia jeho uvedenia do praxe – ako usmernenie 

Momentka zo spoločného rokovania orgánov KGaK s predstaviteľmi ÚGKK SR.
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KGaK, spoločné usmernenie KGaK a Úradu 
alebo usmernenie Úradu. Zatiaľ sa tak neu-
dialo a keďže došlo k zmene pri spracovaní 
GP, je potrebné zaoberať sa aj investičnou 
výstavbou, pretože porealizačným zamera-
ním začína štátne mapové dielo. Vo vyhláške 
ÚGKK SR č. 75/2011 je stále platná nová re-
alizácia JTSK03.

Ing. Šuppová, Ing. Suchý

Na základe zistených informácií mnohí správ-
covia inžinierskych sietí nezaregistrovali vy-
hlásenie novej realizácie JTSK03. Snahou 
Úradu bolo vyčleniť aspoň kataster nehnu-
teľností. Úloha riešenia investičnej výstavby 
je pridelená odboru geodézie a medzinárod-
ných vzťahov. Predpoklad doriešenia tejto 
problematiky je v júni 2013 s konštatovaním, 
že Úrad považoval za vhodné vyriešiť najprv 
katastrálnu problematiku.

Ing. Hardoš

Hlavní projektanti rešpektujú novú realizáciu 
JTSK03.

Ing. Lukáč

Stavebný zákon však umožňuje aj právnickým 
osobám aj fyzickým osobám podnikať ako pro-

jektanti, ktorí však nespolupracujú s geodetmi 
ani ich nezamestnávajú, čo má za následok ne-
rešpektovanie vyhlášky u väčšiny projektantov. 
Navrhované usmernenie by mohlo túto prob-
lematiku v oblasti investičnej výstavby celkom 
zjednoznačniť. Z pohľadu hierarchie právnych 
a technických predpisov treba povedať, že 
usmernenie Úradu je „aktom riadenia“ ústred-
ného orgánu štátnej správy, ktorý má charakter 
aj právny aj technický a pritom je aj záväzný.

Register adries

Ing. Šuppová

Informovala o pripravovanom registri adries 
v rámci Operačného programu Informatizá-
cia spoločnosti, ktorý je v kompetencii MV 
SR. Pripravuje sa návrh zákona, kedy sa ku 
každej stavbe a vchodu budú zameriavať ad-
resné body. Bude potrebné definovať a zame-
rať adresný bod a uličnú čiaru. Pôvodný zá-
mer bol riešiť adresné body v rámci GP, s čím 
Úrad vyjadril nesúhlas, pretože nezodpoveda-
jú charakteru KN. Navrhovaný je samostatný 
elaborát, ktorý bude potrebný ku kolaudácii 
nových stavieb od účinnosti zákona. Adresný 
bod by mal byť súčasťou ZB GIS. Pripravova-
ný zákon bude zverejnený v rámci medzire-

zortného pripomienkového konania, o čom 
budú informovať aj Komoru.

GP na zriadenie vecného bremena

Ing. Piroha

V súčasnosti sa riešia GP na zriadenie vecné-
ho bremena práva uloženia inžinierskych sietí 
s výpočtom dielov rozsahu ochranného pásma 
najmä pod diaľnicami. Takéto GP obsahujú 100 
– 200 pôvodných KN parciel. Zhotoviteľ sa stre-
táva s tým, že počas predloženia GP na overenie 
a následného procesu overovania dôjde k zme-
ne výmery parcely (výmera dielu sa nemení), čo 
sa stáva prekážkou na overenie GP.

Ing. Frindrichová

Zmena sa môže a nemusí vždy týkať len priebe-
hu vecného bremena a z toho dôvodu je potreb-
ná kontrola výmery pri úradnom overovaní GP 
– kontrola, či údaje GP sú v súlade s údajmi KN. 
Otázku je vhodné odoslať na Úrad, kompetentní 
pracovníci sa k danej problematike vyjadria.

Usmernenia
Ing. Frindrichová informovala o jednotnom vy-
dávaní usmernení Úradom pre všetky Správy 
katastra.

Noví členovia Komory geodetov a kartografov zapísaní 
v období od 22. 6. 2013 do 10. 10. 2013

Evidenč. č. Meno Rozsah 
oprávnenia

dátum

994 Ing. Paulína Mičicová A  1. 7. 2013

995 Ing. Elena Baťová A  1. 7. 2013

996 Ing. Martin Riška  B 1. 7. 2013

997 Ing. Peter Lužák B 1. 7. 2013

998 Ing. Róbert Oščiatka A  1. 8. 2013
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KGaK obnovila činnosť AGaK týmto fyzickým osobám 
(stav k 10. 10. 2013)

Evidenč. č. Meno Rozsah 
oprávnenia 

dátum

834 Ing. Mária Bugárová Alföldyová A 1. 7. 2013

Spomíname na tých, ktorí navždy opustili 
naše rady

Evidenč. č. Meno Rozsah 
oprávnenia 

dátum

098 Ing. Vladimír Grác A júl 2013

084 Ing. Michal Forint, PhD. A október 2013

KGaK pozastavila činnosť AGaK týmto fyzickým 
osobám (stav k 10. 10. 2013)

Evidenč. č. Meno Rozsah 
oprávnenia 

dátum

119 Ing. Karol Havier B 1. 7. 2013

687 Ing. Ľuboslav Ľudrovan B 1. 7. 2013

968 Ing. Marián Matušák A 1. 7. 2013

305 Ing. Milan Perdek C 1. 7. 2013

442 Ing. Helena Zemáneková A 1. 7. 2013

412 Ing. Peter Urcikán A 1. 9. 2013

363 Ing. Vladimír Stankovský C 1. 10. 2013

n f o rmu je  Komora  geode tov  a  ka r t og ra f ov  i n f o rmu je  Komora  geode t o



ov  a  ka r t og ra f ov  i n f o rmu je  Komora  geode tov  a  ka r t og ra f ov  i n f o rmu j

ŤAŽKÝ TERÉN.
BLATO SIAHA AŽ PO KOLENÁ.
NAŠŤASTIE VY MÁTE ROVER,
KTORÝ JE ĽAHKÝ 
A DOBRE SA NESIE.

Nezáleží kde pracujete. Úplne nový GNSS prijímač 
Trimble R10 zjednodušuje a zrýchľuje meranie tak, ako 
nikdy predtým. Trimble R10 používa elektronickú libelu 
pre zvýšenie presnosti a kvality nameraných dát. Pritom 
je ľahší a ergonomickejší, takže sa vám bude v teréne 
merať ešte ľahsie. Naviac, prijímač ponúka celý rad úplne 
nových technológií, ktoré sa v blízkej dobe stanú pre vás 
nepostrádateľnými. Trimble R10. Definuje nové možnosti 
GNSS merania !

Viac informácií o Trimble R10 nájdete na trimble.com/
R10showcase. 
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