
Nedostatek přesných mapových podkladů nebo dokonce jejich naprostou 
absenci zcela jistě pocítil každý uživatel sonarové techniky – ať již rybář, mi
lovník rekreační plavby nebo aktivní potápěč. Přes vyspělou úroveň techniky 
mapování, zpracování satelitních dat a neustálé aktualizace již publikovaných 
mapových podkladů není dosud v silách specializovaných firem zajistit zpra
cování všech významnějších vodních ploch na  zemském povrchu. Jen pro 
zajímavost – společnost Humminbird dokázala zpracovat podklady více než 
140 000 pojmenovaných a více než 1,75 milionu bezejmenných vodních ploch 
jen ve Spojených státech amerických a 96 000 pojmenovaných a 3,85 milionu 
bezejmenných vodních ploch v Kanadě. Je pochopitelné, že nelze očekávat 
detailní mapování každé vodní plochy na území malých států ve střední Ev
ropě, které představují například Česká republika nebo Slovenská republika.
V posledních letech se podařilo částečně zmapovat povodí Vltavy, Labe a části 
jejich nejdůležitějších přítoků společnosti Navionics, která publikovala mapu 
v edici GoldSmall Europe (No. 367). Tyto mapové podklady jsou plně funkční 
s  vybranými modely sonarů Humminbird a  jsou distribuovány společností 
Normark, s.r.o. Data lze využít k rekonstrukci a zkoumání vykonaných aktivit 
na vodě i plánování tras a činností při rybolovu a jízdě s lodí.
Doslova revolučním počinem v mapování vodních ploch kdykoliv a kdekoliv 
však trumfuje společnost Humminbird, americký výrobce sonarové techniky 
a mapových podkladů. Nabídla uživatelům sonarů počítačovou aplikaci Auto
CHART, která neuvěřitelně jednoduchým způsobem přivádí k  dokonalosti 
spojení GPS a sonaru v generování vlastních mapových podkladů. Každý uži
vatel sonaru tak může vytvořit vlastní mapy svých oblíbených lovišť, vodních 
ploch pro rekreační plavbu, ale nejen to – vygeneruje profil dna, zpřesní nebo 
zaktualizuje případně existující mapové podklady, a umožní navigaci ve spo
jení sonarů Humminbird s iPilot Link a lodními motory společnosti MinnKota.
Program AutoCHART umožňuje vytvářet vlastní mapy ve třech krocích:
1. Záznam sonarových dat. Po vložení paměťové karty do sonaru stačí pro
jet vodní plochu, nejlépe křížem krážem, a zaznamenávat data sonaru a GPS. 
S větším množstvím průjezdů je samozřejmě dosaženo výrazně detailnějšího 
mapování.
2. Import a  konverze dat. Do  počítače s  nainstalovaným programem Auto
CHART jsou načtena data z paměťové karty sonaru. Po konverzi souborů je 
možné vypracovat detailní mapy vodní plochy s pobřežní linií, stanovit profil 
dna a připravit podklady pro navigaci.

3. Export dat do sonaru. Pomocí speciální SD paměťové karty Zero Lines Map 
můžete exportovat data do podoby souborů, které je možné zobrazit v kom
patibilních modelech sonarů Humminbird. V současnosti jsou data k dispozici 
pro sofistikované sonary ONIX, ION, a klasické sonary sérií 1100, 900, 800 a 600. 

Vytvořte si sami mapy vašich lovišť!

S vlastními mapovými podklady a získanými profily dna můžete objevovat za
jímavá rybářská místa, hledat lokality výskytu vybraných druhů ryb, ale také 
pomocí iPilot Link a motorů MinnKota spolehlivě navigovat, řídit loď podle 
vybrané izobaty nebo pobřežní čáry, udržovat loď na tzv. elektronické kotvě 
(při eliminaci snášení vlivem proudů a  větru) a  podobně. S  pomocí sonaru 
můžete sledovat stanovené rozmezí hloubek, hlídat mělčiny a  jiná riziková 
místa, označovat, importovat a exportovat orientační body, stanovovat trasy 
a provádět další navigační činnosti. Aplikace AutoCHART tak otevírá prostor 
pro další vlastní tvořivou práci a umožňuje uživateli maximálně účelně využít 
sonar Humminbird na jeho oblíbených lokalitách.

Technické požadavky: 
Počítač s min. 512 MB RAM (doporučeno 
1024 MB RAM), 10 GB volného prostoru na 
disku, Windows XP (SP3) / Win 7 / Win 8, me-
chanika DVD-ROM, čtečka SD karet, USB port. 

Sonarem naskenovaná trasa průjezdu lodi při zpracování v aplikaci AutoCHART (Žernoseky)

V aplikaci AutoCHART vygenerovaný profil dna (Slapy, Živohošť, po několika průjezdech lodi)

Součástí balíčku software k DVD 
je SD karta s daty Zero Lines Map 

Na stránce http://www.normark.cz/Videosekvence/Humminbird-ONIX 
naleznete pro rybáře zajímavé praktické video o využití aplikace AutoCHART 
při práci se sonarem HUMMINBIRD ONIX.

http://www.normark.cz


