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1. Úvod

Mějme na stanovisku zaměřenou osnovu směrů na cílové
body 1 (� A), 2 (� B), …, k. Směr na bod 1 je zvolen jako
výchozí směr. První řádek v tab. 1 ukazuje na postup měření,
který je v praxi obvyklý při měření teodolity s optickým mik-
rometrem. V I. poloze dalekohledu se od výchozího směru
postupně měří na jednotlivé směry. Měření postupuje v klad-
ném směru zpravidla až do výchozího směru. Po proložení
dalekohledu do II. polohy se měří jednotlivé směry v opač-
ném pořadí. Měření v obou polohách dalekohledu tvoří jednu
skupinu. Celkový počet skupin je s (počet skupin se volí
podle účelu měření). Mezi skupinami se u teodolitů s optic-
kým mikrometrem mění čtení na výchozí bod osnovy o hod-
notu 200 [gon]/s.

Z tab. 1 sestavené podle menu profesionálního elektronic-
kého přístroje (totální stanice z řady TPS 1200 – Leica 
Geosystems) jsou patrné další možnosti jak měřit směry 
(obr. 1). Obecně je lze použít pro každý přesný přístroj TPS
(Total Position System – elektronický teodolit s vestavěným
elektronickým dálkoměrem, programovým vybavením a au-
tomatickou registrací měření).

Výsledná hodnota každého měřeného směru je 

HzII – HzI ± 200 gon
Hz = HzI + ––––––––––––––––– (aritmetický průměr z mě-

2
ření v první a druhé poloze dalekohledu; odstraní se přístro-
jové chyby, především kolimační chyba, chyba z nevodo-
rovné točné osy dalekohledu a také příčná složka indexové
chyby dvojosého kompenzátoru u elektronických přístrojů;
přístrojové chyby se vyskytují, jestliže pozice os – točná osa
dalekohledu a záměrná přímka – nejsou k sobě navzájem
přesně kolmé).

Měření směrů, které se uskuteční podle některého řádku
tab. 1, lze přehledně zapsat do schématu (matice) s k řádky
a s sloupci. V matici (1) představuje každý sloupec realizaci
stejného k x 1 náhodného vektoru ∼y (neredukované směry).
Druhá skupina se liší od první skupiny pouze o konstantu,
která vyplývá z otočení (i zdánlivého) děleného kruhu (jiné
postavení nuly na kruhu vzhledem k výchozímu směru), ana-
logicky platí i pro ostatní skupiny. Matice váhových koefici-
entů je jednotková.

Osnova směrů (neredukovaných)

Směr (1) (2) … (s)

1 Hz11 Hz12 … Hz1s
∼y = …… …….. …….. …….. …….. (1)

k Hzk1 Hzk2 … Hzks

Celkem je měřeno k směrů v s skupinách

Poznámka. Poslední k-té měření je v praxi často opakované
(kontrolní, k � A) měření na vybraný výchozí bod osnovy
(měřická praxe doporučuje dobře viditelný bod s příznivým
osvětlením po celou dobu měření). Při stejné poloze daleko-
hledu (stejném směru otáčení alhidády) se získají dvě různé
hodnoty měřeného směru na výchozí bod osnovy. Předpo-
kládejme, že se vzájemně odlišují pouze vlivem náhodných
chyb v měření.
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Abstrakt

Původní odvození vyrovnání osnovy směrů metodou nejmenších čtverců s využitím Kroneckerova součinu matic. Vyrovnání
opakovaného měření na výchozí bod osnovy, které je formulováno jako vyrovnání s podmínkou. Testování nulové hypotézy,
která se týká hodnoty vyrovnaného redukovaného směru určeného z opakovaného měření na výchozí bod osnovy a odvození
mezní odchylky pro tento redukovaný směr.

Adjustment of a Set of Directions in Groups

Summary
Primary derivation of adjustment of a set of directions by means of Least Square Method using Kronecker’s product of matri-
ces. Adjustment of repeated measurement to the zero point of the set which is formulated as adjustment of condition equations.
Test of zero- hypothesis of the value of adjusted and reduced direction which was determined on the basis of repeated measu-
rement to the zero point of the set. Deriving permissible deviation of that reduced direction.

Vyrovnání osnovy smûrÛ ve skupinách

528.141

Dr. Ing. Zdenûk Skofiepa,
katedra geodézie a pozemkov˘ch 

úprav FSv âVUT v Praze



2. Přehled vyrovnání osnovy směrů

Měření ve skupině popisuje lineární model

yj (= D ∼yj) ∼ (A x, σ2
Hz Q), j = 1, 2, …, s, (2)

kde je
yj (k – 1) × 1 náhodný vektor, kterým se realizují redukované
směry v j-té skupině (příslušný sloupec matice (3)),
A (= Ik–1) jednotková matice (k – 1) × (k – 1), stejná pro
všechny skupiny,
x (k – 1) × 1 neznámý vektorový parametr pevně určený sku-
tečnými hodnotami redukovaných směrů,
Q = DDT (k – 1) × (k – 1) matice váhových koeficientů re-
dukovaných směrů (měřené směry jsou vzájemně nezávislé
a určeny se stejnou přesností, matice vah měřených směrů je
jednotková),

-1; 1; 0; … 0 2; 1; … 1

D = �-1; 0; 1; … 0 � matice (k – 1) × k, Q = �1; 2; … 1 �,
… … … … … … … … …
-1; 0; 0; … 1 1; 1; … 2

σHz je apriorní střední chyba směru měřeného v obou polo-
hách dalekohledu (v jedné skupině).

Závislost redukovaných směrů na měření je lineární a je
dána rozdílem i-tého a prvního směru. Z k směrů dostaneme
v každé skupině k–1 redukovaných směrů, respektive úhlů
se společným ramenem, které je určeno zvoleným výcho-
zím bodem osnovy. Redukované směry se uspořádají do
matice (3):

Redukované směry

(1) (2) … (s)

Hz21 – Hz11 Hz22 – Hz12 … Hz2s – Hz1s

Y =   ……………… ……………… ……… ……………… (3)

Hzk1 – Hz11 Hzk2 – Hz12 … Hzks – Hz1s

Pro všech s skupin lze model měření (s-krát nezávisle opa-
kované měření směrů) zapsat jako

vec Y ∼ ((1s ⊗ A) x, σ2
Hz (Is ⊗ Q)), (4)

kde je
Y = (y1, …, ys) matice (k – 1) � S redukovaných směrů (3),
vec Y (k – 1) S � 1 vektor, který vznikne ze sloupců matice
Y napsáním prvního sloupce a dalšíchd pod sebe,
1s = (1, …1)T (s × 1) vektor jedniček,
Is jednotková matice s × s,
⊗ symbol pro Kroneckerův součin matic A ⊗ B = (aij B).

Kritérium metody nejmenších čtverců se formuluje pro vek-
tor oprav v redukovaných směrů vT (Is ⊗ Q)–1 v = min.(= r0).

Matice soustavy normálních rovnic má tvar

(1T
s ⊗ AT) (Is ⊗ Q–1) (1s ⊗ A) = (1T

s 1s) ⊗ Q–1.

Vektorový parametr x se odhadne ze vztahu

�x = ((1T
s 1s)–1 ⊗ Q) (1T

s ⊗ Q–1) vec Y,

1 1 s
�x = – (Ik–1, Ik–1, …, Ik–1) vec Y = – �yj (= �Y), (5)s s 1

kde
matice ((1T

s 1s)–1 ⊗ Q) (1T
s ⊗ Q–1) =

1= ((1T
s 1s)–1 1T

s) ⊗ I = – ((Ik–1), Ik–1, …, Ik–1) je (k – 1) × s (k – 1).s

Pro každý výsledný (vyrovnaný) redukovaný směr platí
známá skutečnost, že se vypočte jako aritmetický průměr re-
dukovaných směrů ze všech měřených skupin.

Matice váhových koeficientů odhadu �x je

2; 1; … 1
1 1

Qx = ((1T
s 1s) ⊗ Q–1)–1 = – Q = –  � 1; 2; … 1� . (6)

s s … … … …
1; 1; … 2

Střední chyba vyrovnaného redukovaného směru (úhlu) je 
σ�x = σHz ���2 / s (střední chyba aritmetického průměru), kde
hodnota σHz ��2 představuje v každé skupině střední chybu
redukovaného směru.

Aposteriorní odhad �σ 2
Hz = r0 /n′ jednotkové variance σ2

Hz

vypočtené z oprav v = (1s ⊗ �Y) – vec Y redukovaných směrů
je

vT (Is ⊗ Q)–1 v vT (Is ⊗ Q–1) v�σ 2
Hz = –––––––––––– = –––––––––––––, (7)

n′ (s – 1) (k – 1)

počet stupňů volnosti n′ = s (k – 1) – h(1s ⊗ A) = 
= (s – 1) (k – 1); hodnost matice 1s ⊗ A je rovna počtu ne-
známých parametrů x, kterých je (k – 1).
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Obr. 1 Menu TPS 1200 (Leica): Nastavení měření úhlů



Řádkové součty oprav redukovaných směrů jsou
s

j=1
� v2j= … =  

s

j=1
� vkj = 0.

Poznámka. Na výpočet inverzní matice Q–1 váhových 
koeficientů Q, která se zapíše jako součet dvou matic 
(k – 1) � (k – 1): jednotkové matice Ik–1 a matice jedniček
1k–1 1T

k–1, kde 1k–1 = (1; 1; …, 1)T je (k – 1) � 1 vektor jed-
niček

2; 1; … 1
1; 2; … 1Q = DDT = Ik–1 + 1k–1 1T

k–1 = �… … … …�=
1; 1; … 2

1; 0; … 0 1; 1; … 1
0; 1; … 0 1; 1; … 1

= �… … … …� + � … … … … �
0; 0; … 1 1; 1; … 1

se použije vzorec z [6]. Odtud je

S–1 u wT S–1

(S + u wT)–1 = S–1 – ––––––––––
1 + wT S–1 u

(platí pro regulární matici S a sloupcové vektory u, w).

Dosazením za S = Ik–1 a u = w = 1k–1 dostaneme 

1
k – 1; –1; … –1

Q–1 = (DDT)–1 = Ik–1 – 1k–1 1T
k–1 = – � –1; k –1; … –1 � (8)k … … … …

–1; –1; … k –1

(matice vah redukovaných směrů).

Inverzní matice (8) se dosadí do (7) a po úpravě je

1
vT (Is ⊗ Ik – 1) v – – vT (Is ⊗ 1k – 1 1T

k–1,) vk�σ 2
Hz = ––––––––––––––––––––––––––––––––– =

(s – 1) (k – 1) (9)

s k 1 k

� �� v2
ij – – �� vij�2�j=1 i=2 k i=2

= –––––––––––––––––––.
(s – 1) (k – 1)

Aposteriorní odhad (9) střední chyby měřeného směru, který
vyjadřuje vnitřní přesnost měření (měřič, přístroj, cíl) se po-
čítá postupně po skupinách z oprav redukovaných směrů.
Alternativně lze spočítat (9) na základě rozdílů d (= opravy
měřených směrů) určených podle tab. 2

� (d2
1 + …d2

s) k 1 k
�σ 2

Hz = –––––––––––, kde �d2
1 = �v2

i1 – – ��vi1�
2

, atd.
(s – 1) (k – 1) i=2 k i=2

Poznámka. Výsledné redukované směry jsou podle matice
váhových koeficientů (6) korelované. Je-li úkolem určit dis-
perzi úhlu �ωij = �xj – �xi vypočteného z rozdílu vyrovnaných re-
dukovaných směrů je

σ2
Hz σ2

Hz σ2
Hzσ2

ωij
= –– hT (Ik–1 + 1k–1 1T

k–1) h = –– hTh = 2 ––, hT = (0;0; –1;…; 0;1;…;0).s s s

Neuplatní se kovariance, protože vektor h je prvkem nulo-
vého prostoru matice (1k–1 1T

k–1) h = 0. Pro všechny tyto vek-
tory h lze při aplikaci zákona hromadění středních chyb po-
važovat výsledné redukované směry za nezávislé (z původní
matice váhových koeficientů zbyla jednotková matice), ur-
čené se střední chybou σHz / ��s (směr byl opakovaně s-krát
zaměřen). Stejná úvaha platí i pro směrník vypočtený z orien-
tace osnovy směrů. Tady je h = (1; –1/t, …, –1/t),
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Tab. 1 Určení pořadí v kterém jsou body měřeny v rámci jedné skupiny

Tab. 2 Opravy měřených směrů d1 (první skupina)

Volba Popis

AI BI BII AII Bod A poloha 1 - bod B poloha 1 ... bod B poloha 2 - bod A poloha 2

AI BI AII BII Bod A poloha 1 - bod B poloha 1 ... bod A poloha 2 - bod B poloha 2

AI AII BI BII Bod A poloha 1 - bod A poloha 2 -. bod B poloha 1 - bod B poloha 2 ...

AI AII BII BI Bod A poloha 1 - bod A poloha 2 - bod B poloha 2 - bod B poloha 1...

1. skupina Poznámka

1Opravy redukovaných směrů v 0 v21 v31 ... vk1 	v = – �vi1
k

Rozdíly d1 – 	v1 v21 – 	v1 v31 – 	v1 ... vk1 – 	v1 �d1 = 0

Sloupcové součty oprav měřených směrů jsou �d1 = K = �ds = 0



σ 2
Hz σ 2

Hz�σ 2
α = ––– (1 + 1/t2 + … + 1/t2) = ––– (t + 1)/t, kde t je počet 

s
t-krát

s

orientací na dané body o známých souřadnicích.

Interval spolehlivosti pro střední chybu σHz na základě od-
hadu (9) je




n′ 



n′�σ 2
Hz �–––––– ≤ σHz ≤ �σ2

Hz �–––––––– (s pravděpodobností (1-α)), (10)
χ2

α/2 (n′) χ2
1–α/2 (n′)

kde hodnoty χ2
α/2 (n′) a χ2

1–α/2 (n′) jsou kritické hodnoty ná-
hodné veličiny s centrálním chí-kvadrát rozdělením pravdě-
podobnosti a s n′ = (s–1) (k–1) stupni volnosti, např. pro 
α = 0,05 (95 % interval spolehlivosti) se určí hodnoty χ2

0,025
(n′) a χ2

0,975 (n′).
Je-li pro daný přístroj k dispozici více měření (několik ne-

závisle měřených osnov) s různým počtem stupňů volnosti,
tak dohromady se výsledná variance směru měřeného v jedné
skupině vypočte podle �σHz0

= (�n′i �σ 2
Hzi

) / �n′i.

3. Vyrovnání osnovy směrů s omezením (xk = 0)

Neznámý vektorový parametr x je nyní předmětem lineární
podmínky. Jak již bylo uvedeno, patří zpravidla poslední řá-
dek matice (3) k opakovanému (kontrolnímu) měření na vy-
braný výchozí bod osnovy. Vyrovnání osnovy směrů budeme
nyní formulovat s podmínkou xk = 0, tj. H x = 0, kde 
H = (0, 0, …, 0, 1) je 1 × (k – 1) řádková matice konstant,
hodnost h(H) = 1.

Odhad neznámého vektorového parametru má podle [4]
v modifikované podobě tvar 

��x = �x + δ x. Odhad �x je dán vzta-
hem (5) a přírůstek

δ x = –((1T
s 1S)–1 ⊗ Q) HT(H (1T

s 1s)–1 ⊗ Q) HT)–1 H �x =
= –Q�

x HT (HQ�
x HT)–1 �xk

δ x = (–0,5 �xk; –0,5 �xk; …; –0,5 �xk; – �xk)T. (11)

Výsledné směry se vypočtou tak, že se odečte polovina ve-
ličiny �xk (vyrovnaná hodnota redukovaného směru na výchozí
bod osnovy) od všech ostatních vyrovnaných hodnot (5) a po-
slední k-tý směr je nulový.

Matice váhových koeficientů odhadu 
��x je

3; 1; … 1; 0
1 1; 3; … 1; 0

Q��x = Q�x – Q�x HT(HQ�xHT)–1 HQ�x = –– �… … … … …�. (12)
2s 1; 1; … 3; 0

0; 0; 0 0; 0

Střední chyba vyrovnaného redukovaného směru (úhlu) je 
σ��x = σHz ���3 / 2 s (střední chyba vyrovnaného redukovaného
směru z kap. 3 je o 13,4 % menší než téhož směru z kap. 2).

Odhad jednotkové variance σ2
Hz v lineárním modelu s ome-

zením (obecný postup vyrovnání pro tento model je uveden
v [4] je  ��σ2

Hz = r1 / (n′ + q), kde r1 = r0 + 0,5 s �x 2
k a q = h(H)

je počet podmínek, které omezují neznámý vektorový para-
metr x

s k 1 k

� ��v2
ij – – ��vij�

2

� + 0,5 s �x 2
k

j=1 i=2 k i=2��σ2
Hz = –––––––––––––––––––––––––––––.

(s – 1) (k – 1) + 1

Zařazení opakovaného měření na výchozí bod do osnovy
směrů nám dále umožňuje testovat nulovou hypotézu
H0:H x = 0, proti alternativní hypotéze H1:H x ≠ 0. Test na
ověření obecné lineární hypotézy je podrobně uveden v [5].

Hypotézu H0 (xk = 0) zamítáme s rizikem α, jestliže tes-
s �x 2

k
�x 2

k
tovací krirérium F = –––– = –– ≥ F1,n′(α), kde F1,n′(α) je kri-

2�σ 2
Hz σ 2

�x

tická hodnota rozdělení F (centrální Fisherovo-Snedecorovo
rozdělení) s 1 a n′ = (s – 1) (k – 1) stupni volnosti.
Pro zadanou kritickou hodnotu F1,n′ (α) lze vypočítat mezní
odchylku pro vyrovnaný redukovaný směr na výchozí bod

2osnovy, který byl opakovaně zaměřen u�xk
= �σHz ����– F1,n′(α),

s
hodnoty F1,n′ (α) jsou uvedeny v [1].

Příklad. Je převzatý z [7] a odtud je: počet skupin s = 3, po-
čet měřených směrů na stanovisku je k = 6, výchozí směr
osnovy byl zaměřen opakovaně (�xk = 0,7 mgon), z vyrovnání
je r0 = vT (Is ⊗ Q–1) v = 4,3499 [mgon2]. Odhad střední chyby
měřeného směru je �σHz = 0,66 mgon, respektive ��σ2

Hz = 0,68
mgon. Interval spolehlivosti (10) je 0,46 mgon ≤ σHz ≤ 1,16
mgon, z tabulek uvedených v [1] se určí potřebné hodnoty
χ2

0,025 (10) = 20,5 a χ2
0,975 (10) = 3,25.

Hodnota testovacího kritéria je F = 1,69 < F1,10(0,05) = 
= 4,96 a není tedy důvod na základě provedeného měření nu-
lovou hypotézu zamítat. Mezní odchylka podle tab. 3 je u�xk

=
= 1,2 mgon.

4. Závěr

Vyrovnání osnovy směrů je publikováno v řadě prací, např.
[2, 3]. Cílem tohoto článku bylo podat upravený postup od-
vození vyrovnání osnovy směrů metodou nejmenších
čtverců, který využívá Kroneckerova součinu matic.
Poprvé se v článku řeší vyrovnání opakovaného měření na
výchozí bod osnovy tak, aby výsledný redukovaný směr
byl nulový (je aplikován model vyrovnání s podmínkou).
V článku je dále uveden test nulové hypotézy, kterou je tvr-
zení o nulové hodnotě vyrovnaného redukovaného směru
(vypočteného podle kap. 2), který se vztahuje k opakova-
nému měření na výchozí bod osnovy. Z testovacího krité-
ria nulové hypotézy je odvozena mezní odchylka pro tento
směr (lze ji snadno určit podle tab. 3). Je-li potřeba ověřit,
že dosažená přesnost měření určená empirickou střední
chybou (9) je stejná jako očekávaná (daná výrobcem nebo
převzatá z kalibračního listu), použije se vzorec (10), od-
kud se snadno vypočte interval spolehlivosti pro veličinu
(�σHz / σHz).
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Tab. 3 Hodnoty �����2
s F1, n� (�) pro různá s

k 5 6 7 8 9 10

s = 2 2,31 2,23 2,18 2,14 2,12 2,10

s = 3 1,89 1,82 1,78 1,75 1,73 1,71
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Abstrakt

Prehľad o výškovom meraní vo Vysokých Tatrách. Počiatočné určenie výšok význačných štítov: Kriváňa, Lomnického a Ger-
lachovského štítu. Ich porovnanie s výškami evidovanými v geodetickej dokumentácii Geodetického a kartografického ústavu
Bratislava a s výškami získanými pomocou globálneho systému určovania polohy v meračskej kampani označenej „Tatranské
štíty 98“.

Development of Measurements of Heights in High Tatra Mountains

Summary

Review of measurements of heights in High Tatra Mountains. Initial determinations of heights of significant peaks: Kriváň,
Lomnický štít, Gerlachovský štít. Comparison with the heights registered in survey documentation of the Geodetic and 
Cartographic Institute, Bratislava and that ones determined by Global Positioning System during the measuring campaign
„Tatranské štíty 98“ („Tatra’s peaks 1998“).

1. Úvod

Už od pradávna priťahovali Vysoké Tatry svojou majestát-
nosťou a nedobytnosťou. V minulosti bol veľký záujem o ur-
čenie najvyššieho štítu Tatier. Veľmi dlho bol za najvyšší štít
považovaný Kriváň, ktorý sa stal zároveň symbolom Tatier.
Neskôr bol určený za najvyšší Lomnický štít a až potom Ger-
lachovský štít.

Klasická metóda merania pomocou pásma, latami, me-
račským stolom a geometrická nivelácia neboli použiteľné
v skalnatom teréne. V tom čase bolo možným riešením tri-
gonometrické meranie výšok a barometrické meranie vý-

šok. Barometrické meranie bolo nepresné vzhľadom na vý-
razné zmeny atmosférických podmienok a nebolo možné
ho uskutočniť pri vtedy ešte nedostupných štítoch. Rieše-
ním bolo trigonometrické meranie výšok. Jeho výsledky
boli znehodnotené hlavne chybami refreakcie, zanedba-
ním vplyvu zvislicovej odchýlky [3]. Nevýhodou tejto me-
tódy je podmienka vzájomnej viditeľnosti bodov, čo je
v Tatrách skôr vzácnosťou. V súčasnosti sa na určenie nad-
morských výšok tatranských štítov používa metóda glo-
bálneho systému určovania polohy (GPS), pri ktorej nie
je potrebná vzájomná viditeľnost a teoreticky je nezávislá
od počasia.



2. Vývoj výškového merania vo Vysokých Tatrách

Až do druhej polovice 18. storočia sa nerobili v Tatrách výš-
kové merania. Jediným meradlom bol odhad, a ten bol často
zaťažený dojmami. Prvý známy číselný odhad bol od Dávida
Frölicha (1595–1648), ktorý prisúdil štítu, na ktorý vystúpil
trojnásobok jeho skutočnej výšky [2]. Do tohto obdobia sia-
hajú začiatky barometrického merania výšok. Toto meranie
je založené na tom, že vzrastajúcou nadmorskou výškou
úmerne klesá tlak vzduchu, teda ortuťový stĺpec barometra.
Meranie si vyžaduje výstup na daný vrch a nie je potrebná
viditeľnosť medzi bodmi. Nevýhodou metódy je, že tlak v rov-
nakých hladinových výškach nie je vždy rovnaký, lebo ho
ovplyvňuje vietor a teplota, ktoré sa v Tatrách neustále me-
nia.

Nadmorské výšky sa v tom čase určovali podľa základného
barometrického vzorca:

H = K log (b0/b1) (1 + αt),

kde H je nadmorská výška na danom bode,
K barometrický koeficient,
b0 barometrický tlak zodpovedajúci tlaku na hladine

mora, približne 762 mm,
b1 barometrický tlak na danom bode,
a koeficient tepelnej rozťažnosti vzduchu,
t nameraná teplota na danom bode.

Prvé barometrické meranie výšok v Tatrách, a to na Kri-
váni vykonal Belsazar Hacquet (1739–1815). Zistil výšku
Kriváňa, a to 1231 siah1), t. j. 2333 metrov [10]. V roku 1793
navštívil Tatry aj Robert Townson, ktorý sa považuje za pr-
vého známeho premožiteľa Lomnického štítu. Barometric-
kým meraním určil výšku Kriváňa na 2781 yardov2), t. j. 2542
m a Lomnického štítu na 2880 yardov, t. j. 2633 m. Prvý zis-
til, že Kriváň nie je najvyšším štítom. Za najvyšší považoval
Lomnický štít.

Viac výškových meraní uskutočnil v roku 1808 Göran
Wahlenberg (1780–1851). Určil výšku Kriváňa na 7538 pa-
rížskych stôp3), t. j. 2450 m a výšku Lomnického štítu 7942
parížskych stôp, t. j. 2581 m. Za najvyšší štít považoval Ľa-
dový štít, na ktorom sa mu ale nepodarilo uskutočniť baro-
metrické merania kvôli nepriaznivému počasiu.

Na základe údajov druhého vojenského mapovania vy-
dal v roku 1830 Albecht Wilhelm von Sydow (1799–1861)
mapu, v ktorej vyznačil výšky pre Kriváň 7634 parížskych
stôp, t. j. 2481 m, pre Gerlach (Gerlsdorfer Kessel) 7300
parížskych stôp, t. j. 2373 m, pre Lomnický štít 8133
parížskych stôp, t. j. 2643 m, ktorý považoval za najvyšší
štít [2].

Ľudovít Greiner (1796–1882) vystúpil v roku 1837 na
Lomnický štít, kde barometricky zmeral jeho výšku. Z te-
mena štítu porovnal jednoduchým uhlomerom a vodováhou

výšky niektorých susedných štítov. Zistil, že neďaleký Ger-
lachovský štít prevyšuje Lomnický štít. Gerlachovský štít bol
dlho pokladaný za nedostupný, preto sa na ňom dovtedy ne-
vykonalo žiadne meranie. Neskôr teodolitom trigonometric-
kým meraním kontrolne premeral výšky hlavných tatran-
ských štítov. Meranie ukázalo prioritu Gerlachovského štítu,
a to 8354 viedenských stôp4), t. j. 2640 m, Lomnický štít
8304 viedenských stôp, t. j. 2624 m a Kriváň s výškou 7872
viedenských stôp (2487 m). Ľ. Greiner ako prvý určil za naj-
vyšší štít Tatier Gerlachovský štít [2].

Nový najvyšší tatranský štít nebol všeobecne prijatý. V ro-
koch 1860 a 1862 vykonávali trigonometrické meranie Ka-
rel Kořistka a Friedrich David Fuchs. Obaja potvrdili pr-
venstvo Gerlachovského štítu. Definitívne bol uznaný za
najvyšší štít až v roku 1874 po podrobnom trigonometric-
kom meraní výšok geodetickým oddelením Vojenského ze-
mepisného ústavu vo Viedni [9].

V roku 1857 vydal Wilhelm Friedrich Warhanek
(1828–1894) mapu s týmito výškami: Gerlachovský štít 8370
viedenských stôp (2645 m), Lomnický štít 8132 stôp (2570
m). Nemal prístup k výsledkom merania rakúskeho vojen-
ského topografického mapovania. Ďalšie výškové merania
uskutočnil Alojzy Alth (1819–1886). V roku 1860 K. Ko-
řistka (1825–1906) určil trigonometricky a barometricky
výšky tatranských končiarov [4]. Potvrdil prvenstvo Gerla-
chovského štítu, ale iba v opise, kde potvrdil zistenia Ľ. Grei-
nera. Na mape však jeho výšku neuviedol.

V tom čase meral výšky štítov aj F. D. Fuchs,
(1799–1874), zistil výšku Gerlachovského štítu na 8414 
viedenských stôp, t. j. 2659 m, Lomnického štítu 8338 vie-
denských stôp, t. j. 2635 m a výšku Kriváňa na 7913 
viedenských stôp, t. j. 2501 m. Vykonal dôležité trigo-
nometrické a barometrické merania, ktoré zostali nevydané.

Stanovením zákonnej dĺžky metra v roku 1799 vo Fran-
cúzsku a zavedením metrickej sústavy sa u nás v roku 1876
položili základy na jednotné meranie. V roku 1876 geode-
tické oddelenie Vojenského zemepisného ústavu vo Viedni
vykonalo podrobné výškové merania. Výškova sieť bola od-
vodená od nulovej hladiny Jadranského mora v Terste.

Nadmorské výšky tatranských štítov v jadranskom výško-
vom systéme boli uvedené na mapách od roku 1881 takto:

Kriváň 2496 m nad morom (n. m.),
Lomnický štít 2634 m n. m.,
Gerlachovský štít 2663 m n. m.

Na Slovensku sa prvé pokusy mapovania fotogrametric-
kou metódou uskutočnili v Mengusovskej doline. Zavedením
fotogrametrie v roku 1895 a stereofotogrametrie v roku 1902
sa presnejšie znázornili skalné útvary [5]. Prvou fotograme-
tricky vyhodnotenou mapou na Slovensku je mapa Vysokých
Tatier v mierke 1:25 000 zmeraná metódou priesekovej fo-
togrametrie v rokoch 1893–1896 Vojenským zemepisným
ústavom vo Viedni [1].

V roku 1931 sa začali práce na budovaní základnej trigo-
nometrickej siete, neskôr označenej čs. astronomicko-geo-
detická sieť. Jej najvyšším bodom sa stal Lomnický štít.
Všetky nadmorské výšky štítov sa v súčasnosti vzťahujú
k baltskému výškovému systému po vyrovnaní (Bpv). V roku
1957 bola nivelačná sieť I. rádu na našom území vyrovnaná
so sieťou západnej časti bývalého ZSSR a s ostatnými býva-
lými štátmi socialistického bloku. Východiskovým bodom je
nula vodočtu v Kronštadte.
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1) siaha = 1,895 m. Stará dĺžková miera, platná v Uhorsku do roku
1876, keď bol zavedený metrický systém.

2) yard = 0,914 m.
3) parížska stopa = 0,325 m.
4) viedenská stopa = 0,316081 m � 0,316 m.



Veľký prínos priniesla priestorová triangulácia. Prvá troj-
rozmerná sieť na území Slovenska bola vybudovaná v rokoch
1961–1962 v Žiarskej doline. Neskôr bola sieť rozšírená do
Vysokých a Belianskych Tatier. Opakované meranie siete sa
uskutočnilo v rokoch 1975 a 1982. Meranie vo vysokohor-
ských podmienkach si často vyžadovalo aj dobrú fyzickú
kondíciu, o čom svedčí obrázok 1. 

Počas priestorovej triangulácie sa na tatranských štítoch
vykonali merania za veľmi sťažených a často aj nebezpeč-
ných podmienok, ktoré znázorňujú obrázky 2 a 3.

V súčasnosti sú tieto evidované nadmorské výšky tatran-
ských štítov v Bpv v geodetickej dokumentácii Geodetického
a kartografického ústavu (GKÚ) Bratislava:

Kriváň 2497,70 m n. m.,
Lomnický štít 2633,87 m n. m.,
Gerlachovský štít 2654,43 m n. m.

Zavedenie GPS umožnilo zefektívniť a spresniť výškové
merania aj v lokalite Vysoké Tatry. Ten poskytuje elipso-
idické výšky, od ktorých sa po odpočítaní výšky kvázigeo-
idu nad elipsoidom získajú nadmorské výšky bodov.

Nadmorské výšky tatranských štítov určených metódou
GPS (rok 1998) [6]:

Kriváň 2493,624 m n. m.,
Lomnický štít 2633,808 m n. m.,
Gerlachovský štít 2654,591 m n. m.

Vývoj určenia nadmorskej výšky pre štíty: Kriváň, Lom-
nický a Gerlachovský štít je znázornený na grafoch 1 až 3.
Nachádzajú sa tu prvé uverejnené výšky štítov spolu s výš-
kami prevzatými z geodetickej dokumentácie GKÚ a s výš-
kami určenými metódou GPS. Niektoré výšky sú prevzaté
z literatúry. 
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Obr. 1 Snímka: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK) 
Zeměměřického úřadu (ZÚ) Praha



Geodetický a kartografický obzor
ročník 52/94, 2006, číslo 11

Obročníková, M.: Vývoj výškového merania vo Vysokých Tatrách
200

Obr. 2 Snímka: ÚAZK ZÚ Praha

Obr. 3 Snímka: ÚAZK ZÚ Praha
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Graf 1 Prehľad vývoja nameraných nadmorských výšok štítu Kriváň

Graf 2 Prehľad vývoja nameraných nadmorských výšok Lomnického štítu

m
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3. Záver

Cieľom článku bolo zhrnutie poznatkov o počiatočnom ur-
čovaní výšok štítov vo Vysokých Tatrách. Na ten účel boli
získané z literatúry a z historických máp vo Výskumnej sta-
nici Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici
a v Štátnom okresnom archíve v Poprade-Spišskej Sobote zá-
kladné údaje, ktoré bolo možné konfrontovať v priebehu his-
torického vývoja s nadmorskými výškami evidovanými
v GKÚ Bratislava a s výškami nameranými metódou GPS.

Porovnávaním výšok jednotlivých štítov odvodených
z rôznych meraní sa vyskytnú rozdiely v nadmorských výš-
kach. Pri starších mapách je to aj niekoľko desiatok metrov,
spôsobených nejednotnosťou výškových systémov a meracej
jednotky. Rozdiel je spôsobený neustálym spresňovaním me-
racích metód a spresňovaním priebehu kvázigeoidu gravi-
metrickým meraním. Medzi výškami z GKÚ z roku 1982
a výškami určenými GPS v meračskej kampani „Tatranské
štíty ’98“ sa vyskytli menšie rozdiely, najviac na Kriváni [6].

Pri štúdiu výšok štítov zo starších máp sa dá dobré spo-
zorovať vtedajšia politická a spoločenská situácia. Napríklad
už vtedy známy najvyšší štít Vysokých Tatier Gerlachovský
štít sa nazýval Franz Joseph spitz a v roku 1953 na mapo-
vom liste M-34-101 je označený ako Stalinov štít. Bolo po-
žiadavkou, aby najvyšší štít niesol meno „najvyššej“ osob-
nosti v politickom živote v tom čase.

Výškové meranie sa neustále vyvíja s spresňuje. Najviac
sa to odzrkadľuje pri určovaní výšok neprístupných a vzdia-
lených štítov. Modernizácia prístrojov rastie veľmi rýchlym
tempom a vývoj ide stále dopredu.
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SPOLOâENSKO-ODBORNÁ
âINNOSË

AKTIVITY V KARTOGRAFII 2006
528.9 „2006“

Pod týmto názvom sa konal v Bratislave 27. 9. 2006 seminár a bol
vydaný aj zborník referátov, ktorý spolu s Kartografickými listami,
2006, ročník (č.) 14 dostali štyridsiati účastníci seminára. 

Semináre pod týmto názvom (s údajom o roku konania) poriada
Geografický ústav SAV v spolupráci s Kartografickou spoločnosťou
Slovenskej republiky od roku 1994 s dvojročnou periodicitou. Tento
seminár bol v poradí siedmy. 

Dvojročný cyklus konania sa týchto seminárov vznikol z jedno-
duchého dôvodu. Je známe, že spoločné česko-slovenské a sloven-
sko-české kartografické konferencie sa konajú v nepárnych rokoch
s dvojročnou periodicitou. Semináre AKTIVITY V KARTO-
GRAFII, teda vypĺňajú párne roky medzi týmito konferenciami. Or-
ganizujú sa s cieľom poskytnúť priestor nielen odborníkom z karto-
grafie (teoretickej, matematickej, tematickej, topografickej,
katastrálnej, historickej, aplikovanej), ale aj rôznym ďalším odbor-
níkom, ktorí tvoria a využívajú mapy. A to je dosť široký okruh špe-
cializacií, medzi ktorými na týchto seminároch prezentovali svoje
výsledky najmä geografi, geoinformatici, odborníci z oblasti etno-
grafie, pôdoznalectva, hydrológie, fotogrametrie, lesného inžinier-
stva, krajinnej ekológie, pedagógovia z univerzít, riadiaci pracovníci
a viacerí ďalší.

O postupnom raste záujmu o tento seminár možno súdiť podľa po-
čtu referátov uverejnených v zborníkoch pozri (tab. 1).

Aby sa seminár mohol uskutočniť v priebehu jedného dňa, prijala
sa zásada prednesenia len prezentácií jednotlivých referátov (tie v pl-
nom znení mali k dispozícii všetci účastníci v prijatých materiáloch).
Dĺžka prezentácie sa postupne skracovala v jednotlivých rokoch
z pôvodných 15–20 minút na 6–10 minút v roku 2006. Okrem po-
čtu referátov, uvedených v tab. 1, odznelo aj päť prezentácií článkov
v uverejnených v Kartografických listoch č. 14, a tiež tri prezentá-
cie, ktoré neboli publikované. Po každej prezentácii bol vyčlenený
krátky čas na otázky a faktické pripomienky. Diskusia ku všetkým
predneseným témam bola v závere seminára.

Podrobnejšiu predstavu o tematickom zameraní seminára dokres-
ľuje zoznam referátov publikovaných v zborníku:

Tvorba ortofotomapy v Armádě ČR (L. Bělka)
Vplyv veľkosti pravidelných sietí a ich vzájomného polohového po-
sunu na modelovanie výškového poľa (A. Benová)
Využitie jednoduchých metód pre vylepšenie digitálneho modelu re-
liéfu na typových lokalitách (J. Beták)
Vybrané metody kvantifikace a objektivizace hodnocení kartogra-
fických děl z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti (J. D. Bláha)
Hodnotenie zmien krajiny s využitím historických máp a leteckých
snímok – NP Poloniny (M. Boltižiar, F. Petrovič)
Kartografická úskalí při tvorbě vektorového bezešvého územního
plánu (J. Burian, V. Voženílek, H. Kilianová, Z. Šťávová)

Využitie digitálnej automatickej aerotriangulácie pri tvorbe ortofo-
tomapy Národného parku Nízké Tatry (J. Čerňanský, M. Kožuch, 
H. Stanková)
Kartografická správnost automaticky umísťovaných popisků na ma-
pách (Z. Dobešová, Z. Štávová)
Modelovanie geografického priestoru v geodézii a kartografii
(V. Droppová)
Problém konfigurácie trojuholníkov a optimalizácia trojuholníko-
vých sietí pre modelovanie georeliéfu (R. Feciskanin)
Exonymá v kartorgrafických dielach (D. Fičor)
Zásady tvorby geoinformačného modelu protipovodňovej ochrany
(P. Hudec, J. Čižmár)
Fotogrametria v lesníckom mapovaní (F. Chudý, M. Kardoš)
Vzťah krajinnej pokrývky k vybraným charakteristikám reliéfu v Zá-
padných Tatrách – Jalovecká dolina (F. Kohút)
Mapy zmien poľnohospodárskej aktivity obyvateľstva (M. Kopecká)
Legenda digitálních map (M. Kozáková)
Mapovanie a časovo-priestorová analýza mŕtvych ramien Sacra-
menta v Kalifornii (M. Michalková)
Geografické a kartografické vzory pre mapové zobrazenie (B. Niž-
nanský)
Protiturecké pevnosti na ochranu bratislavského predmostia na his-
torických mapách 17.–19. storočia (P. Pišút)
Mapy v Atlase katolíckej cirkvi na Slovensku (J. Pravda)
Integrácia technológií GIS do vzdelávania (M. Sudolská)
Interpretace obsahu map 2. vojenského mapování (M. Vichrová)
Geoinformatické řízení atlasového projektu (V. Voženílek, Z. Šťá-
vová, M. Kozáková)
Špecifiká lesníckej kartografie (Š. Žíhlavník, D. Tunák)

Prezentácie vybraných článkov publikovaných v Kartografických
listoch č. 14:

Mapové vyjadrenie zmien krajinnej pokrývky Slovenska na úrovni
vybraných okresov (J. Feranec, K. Husár, J. Pravda, J. Beták)
Kartografické vyjadrenie krajinnej štruktúry na príklade okresu Ska-
lica (K. Husár)
Pôdne parametre a ich priestorová variabilita, tvorba pedotematic-
kých máp v semidetailnej mierke (V. Hutár)
Geografická databáza a modelovanie komplexných priestorových 
štruktúr georeliéfu a topografických prvkov (E. Mičietová, O. Čulen)
Distribúcia a integrácia geografických informačných zdrojov (E. Mi-
čietová, P. Šimonovič)

Nepublikované prezentácie:

Nové kartografické diela v slovenskej etnológii v rokoch 2004–2005
(M. Benža)
Projekt Atlasu slovenskej evanjelickej cirkvi (D. Kusendová)
Tvorba priestorových údajov v rezorte ÚGKK SR (M. Martinčá-
ková).

Diskusia na seminári sa  týkala:
– zložitej spolupráce s autormi jednotlivých máp pri tvorbe atlasov

(mnohí autori nemajú dostatočné vedomosti o kartografických vy-
jadrovacích prostriedkoch a metódach, o postupoch pri spracovaní
máp, o potrebe podriadiť sa spoločným požiadavkám na atlasové
mapy a pod.),

– problémov okolo polohovej a výškovej presnosti máp a snímok
(požiadavky na presnosť máp sa neustále zvyšujú, ale presnosť zo-
brazovania georeliéfu nepostačuje napr. na práce v katastri, pri sta-
vebných činnostiach a pod.).

– krokov vedúcich k nadobudnutiu mapových listov vojenských ma-
povaní Rakúska-Uhorska z územia Slovenska,

– faktu, že kartografických seminárov sa v stále väčšej miere zú-
častňujú odborníci v mladšom veku (zo Slovenska aj z Česka),

– stále vznikajúcich problémov v kartografickej terminologii (tento
problém sa navrhol zaradiť ako jeden z tematických okruhov na
najbližšej spoločnej slovensko-českej kartografickej konferencii,
ktorá sa má konať v roku 2007 v Bratislave),

– a viacerých ďalších aktuálnych problémov kartografie.

Ing. Ján Pravda, DrSc.,
Geografický ústav SAV,

Bratislava
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Rok konania Počet Z toho
seminára referátov zahraničných

1994 9 2 z Nemecka

1996 9 1 z Česka

1998 10 0

2000 13 2 z Česka

2002 17 2 z Česka

2004 23 5 z Česka

2006 24 7 z Česka

Tab. 1 Rast počtu referátov



Vedecká konferencia „Aktuálne 
problémy kartografie, katastra 
nehnuteºností a pozemkov˘ch úprav
061.3:[528.9+347.235.11+528.441.2]

Dňa 21. 9. 2006 sa v priestoroch Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej
technickej univerzity (STU) v Bratislave uskutočnila vedecká kon-
ferencia „Aktuálne problémy kartografie, katastra nehnuteľností
a pozemkových úprav“. Konferencia sa konala pri príležitosti 50. vý-
ročia vzniku Katedry mapovania a pozemkových úprav (KMPÚ) SvF
STU. Záštitu nad konferenciou mal prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. –
dekan SvF STU, odborným garantom konferencie bol doc. Ing. Jo-
zef Čižmár, PhD. – vedúci KMPÚ.

Konferenciu otvoril (obr. 1) a 1. tematický blok „Vznik, vývoj
a perspektívy KMPÚ“ viedol Ing. Július Bartaloš, PhD. V prího-
vore privítal hostí a účastníkov konferencie a pripomenul historické
danosti vzniku KMPÚ. V tomto bloku odzneli nasledujúce prís-
pevky:

D. Petráš: Minulosť a súčasnosť SvF STU Bratislava
J. Čižmár: 50 rokov KMPÚ SvF STU v Bratislave
R. Geisse: Pedagogická činnosť KMPÚ v súčasnosti
J. Bartaloš: Vedeckovýskumná činnosť a kvalifikačný rast pracov-

níkov KMPÚ

2. tematický blok „Pozemkové úpravy – partner vidieckej kra-
jiny“ viedol Ing. Róbert Fencík, PhD. V tomto bloku boli predsta-
vené príspevky:

J. Vanek: Pozemkové úpravy, nástroj rozvoja vidieckej krajiny
R. Geisse: Metodické návody na tvorbu projektov pozemkových

úprav
P. Stanko–E. Gracová: Registre obnovenej evidencie pozemkov a de-

limitačné protokoly 

R. Geisse: Využitie účelových máp z DMR pri projektovaní po-
zemkových úprav

O. Ščepita: Zameranie, vytýčenie a trvalé označenie obvodu projektu
pozemkových úprav

J. Vlasák: Historická analýza cestní sítě v katastrálním území Za-
hořany

Po obedňajšej prestávke konferencia pokračovala 3. tematickým
blokom „Geoinformatizácia kartografie“, ktorý viedol Ing. Ro-
bert Geisse, PhD. V ňom odzneli tieto príspevky:

O Zahn: Nástroje GIS na poskytovanie jednotných lokalizačných in-
formácií

J. Piroh–S. Filip: E – government a geopriestorové údaje pri riadení
štátu v krízovom manažmente

J. Feranec–J. Pravda: Kartografické aspekty prezentácie výsledkov
celoeurópskych programov CORINE a GMES

J. Čižmár: Geografická báza údajov protipovodňovej ochrany
J. Čerňanský–M. Kožuch: Digitálne fotogrametrické kamery
M. Fraštia–M. Paško–P. Bartoš: UltraCam-X a UltraMap Server –

najnovšie nástroje na automatizované letecké digitálne mapova-
nie

R. Fencík: Zber priestorových údajov na analýzu archeologických
objektov

4. tematický blok „Informatizácia a spravovanie katastra ne-
hnuteľností“ viedol doc. Ing. J. Čižmár, PhD. Tu boli prednesené
príspevky:

S. Kutálek–L. Plánka: Katastr nemovitostí a kartografie ve studijním
plánu Fakulty stavební VUT Brno

D. Navrátilová: Viacúčelový kataster nehnuteľností a nové trendy
v katastri nehnuteľností 

A. Seidlová–J. Šíma: Tvorba účelových máp a informačný systém
priestorových údajov na správu inžinierskych sietí a katastra ne-
hnuteľností
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Obr. 1 Časť čestného predsedníctva konferencie 
(zľava prof. Ing. A. Kopáčik, PhD.; Ing. J. Bartaloš, PhD.; prof. Ing. D. Petráš, PhD.)



I. Horňanský: Ešte raz o zásade „superficies solo cedit“ v katastri
nehnuteľností

J. Bartaloš: História a perspektívy hraníc katastrálnych území

Organizátori konferencie si za hlavný cieľ stanovili nielen pouká-
zať na historické fakty vzniku KMPÚ ale aj na jej odbornú činnosť,
ktorú počas 50 rokov trvania vykonala. Že sa tento cieľ podarilo spl-
niť svedčí i počet prednesených referátov nielen pracovníkov katedry,
ale aj odborníkov z výskumnej sféry, škôl a praxe. Úspešnosť vý-
sledkov a potvrdenie orientácie odbornej problematiky KMPÚ pre-
ukázala aj bohatá diskusia.

Z konferencie bol vydaný zborník referátov v rozsahu 198 strán
a časopis Geodetický a kartografický obzor, 2006, č. 8 venovaný 50.
výročiu vzniku KMPÚ SvF STU v Bratislave, na čom má mimoria-
dne zásluhy zástupca vedúceho redaktora časopisu Ing. Ján Vanko,
za čo mu i touto cestou vyslovujem úprimné poďakovanie. Konfe-
rencie sa zúčastnilo 42 odborníkov, 16 hostí a 15 členov KMPÚ (po-
zri obr. 2).

Súčasťou konferencie bol aj spoločenský večer, ktorý sa usko-
točnil v Klube SvF na ktorom okrem iného boli ocenení jednot-
livci a organizácie, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o vý-
chovu nových odborníkov geodézie a kartografie a pomáhali
rozvoju KMPÚ aj na úseku vedeckovýskumnej činnosti. Dekan
SvF STU prof. Ing. D. Petráš, PhD., na návrh KMPÚ udelil 3 ze-
mestnancom plaketu prof. Gála a 12 organizáciám a 3 jednotliv-
com ďakovný list.

Konferencia, podľa vyjadrenia účastníkov, mala dobrú odbornú
a spoločenskú úroveň a poukázala na správne smerovanie činnosti
KMPÚ v pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti. K úspešnému
konaniu konferencie prispeli aj sponzori, ktorí sú uvedení v zbor-
níku referátov z konferencie.

Doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD.,
odborný garant konferencie

ZPRÁVY ZE ·KOL

Seznam bakaláfisk˘ch a magistersk˘ch
prací obhájen˘ch na katedfie 
aplikované geoinformatiky a kartografie
Pfiírodovûdecké fakulty UK v Praze
v roce 2006
(043)378.962(437.1):(528.9+528:007)„2006“

Bakalářské práce:

BARTALOŠ, T.: Kartografický produkt s užitím 3D renderové tech-
nologie.

BRÁZDA, J.: Změny ve využití ploch v katastrech Libušín, Pchery,
Vinařice mezi roky 1845–2005.

BRŮHA, L.: Implementace prostorových dat nad relačními struktu-
rami.

HOFMAN, P.: Vývoj využití krajiny v údolní nivě na středním toku
Labe se zaměřením na lužní lesy.

JEDLIČKA, J.: Využití ArcGIS pro modelování a monitoring po-
vodní.

KRIKELOVÁ, Z.: Mapa obce Velké Losiny.
MATÁSEK, L.: E-learningový kurz v oblasti využití prostorových

dat.
SPAZIEROVÁ, K.: Změny využití krajiny 1840–2005 v katastrál-

ních územích Dušníky u Rudné a Hořelice.
ŠOURKOVÁ, L.: Modelování povodí pomocí softwaru GIS.
VITÁSEK, M.: Srovnání zahraničních interaktivních mapových por-

tálů.
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Obr. 2 Pohľad do rokovacej sály



VOSTRACKÁ, B.: Použití ručních GPS přístrojů.
ZELENKOVÁ, K.: Hodnocení dlouhodobých změn využití krajiny

ve třech vybraných katastrálních územích na Pardubicku na zá-
kladě analýz a srovnání starých map a leteckých snímků v pro-
středí GIS.

Magisterské práce:

BYDŽOVSKÁ, M.: Změna rozlohy sídel v chráněné krajinné ob-
lasti Český kras po r. 1989.

HORKÁ, J.: Metodika mapování turistických značených tras pomocí
GPS přijímačů.

CHOUR, O.: Využití webových OGC služeb v internetových ma-
pových aplikacích obcí a měst.

JANATOVÁ, L.: Využití snímků DPZ pro pořízení geometrického
podkladu mapy pro automobilovou navigaci.

KADEŘÁBEK, T.: Analýza změn krajinného pokryvu modelování
území v NPR Karlštejn.

KNÍŽOVÁ, L.: Využití VRML pro tvorbu webového informačního
systému Jizerské magistrály.

KOHOUT, V.: Modelování záplavových území na dolním úseku Ko-
cáby s využitím GIS. 

KOMRSKA, V.: Detekce městské vegetace s využitím objektově ori-
entované klasifikace.

KRÁL, M.: Přístup do GIS a prostorových databází z mobilních za-
řízení.

KRÁTKÝ, M.: Navržení propojení internetové mapy se službami na
webovém portále.

MAKOVIČKA, L.: Vývoj nástroje pro návrh koridoru liniové stavby
v prostředí GIS.

MATYŠEK, R.: Využití satelitního radarového snímku pro určení
rovnovážné čáry ledovce Vernagtferner. Otztalské Alpy.

MENINGER, M.: Internetové GIS – vývoj, technologie, aplikace.
MINTOROVÁ, M.: Webový 3D informační systém města Vsetín.
NÁLEVKA, O.: Návrh postupu pro vyhodnocení shody digitálních

databází land cover.
PAVLÍČKOVÁ, I.: Dlouhodobé změny využití krajiny v CHKO

Český Ráj.
POCHOBRADSKÁ, J.: Geoinformační projekt pro výuku geogra-

fie místní oblasti pro základní školy.
ROŠKOTOVÁ, J.: Geoinformační projekt pro výuku geografie

místní oblasti pro základní školy.
SCHNEIDER, M.: Univerzální rozhraní pro databáze podporující

prostorová data.
VEVERKA, J.: Turistická mapa pohoří Fagaraš.

Tištěná podoba prací je dostupná v Geografické knihovně UK,
digitální podoba na intranetu fakulty.

RNDr. Jan D. Bláha,
katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

Přírodovědecké fakulty UK v Praze

OSOBNÉ SPRÁVY

K sedemdesiatke Ing. Jána Vanku, 
zástupcu vedúceho redaktora GaKO

92.Vanko:528 

Roky ubiehajú každému, a tak Ing. Ján Vanko, zástupcu vedúceho
redaktora Geodetického a kartografického obzoru (GaKO), oslávil
15. 2. 2006 sedemdesiat rokov. Na jeho aktivite vo vzťahu k časo-
pisu to nič nemení, je to však dôvod na to, aby sa obzrel späť.

Narodil sa v Makove na Kysuciach. Stredoškolské štúdium ab-
solvoval v roku 1954 v okresnom meste Čadca. V rokoch 1954 až
1959 študoval zememeračské inžinierstvo na Fakulte inžinierskeho

staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Brati-
slave. Potom nastúpil do Geodetického ústavu v Bratislave, kde pra-
coval ako vedúci nivelačnej a triangulačnej čaty a v rokoch 1968 až
1972 ako vedúci prevádzky nivelácie a gravimetrie. Na tomto pra-
covisku získal odborný rozhľad a cenné skúsenosti v budovaní, v ob-
nove a v modernizácii geodetických základov. V našej odbornej ve-
rejnosti patrí Ing. Vanko medzi priekopníkov štúdia recentných
vertikálnych pohybov (RVP) zemského povrchu a s jehod menom je
spojená problematika opakovaných nivelácií (ON) v Slovenskej re-
publike (SR). Má zásluhu na dobudovaní siete ON Podunajskej ní-
žiny a začatie gravimetrických prác v SR.

Od 1. 1. 1973 do 31. 1. 2001, t. j. do odchodu do dôchodku, Ing.
Vanko pracoval vo Výskumnom ústave geodézie a kartografie
(VÚGK) v Bratislave vo funkcii výskumný a vývojový pracovník,
a tu 21. 12. 1976 dosiahol hodnosť vedecko-technického pracov-
níka (VTP), od 23. 1. 1989 vedúceho VTP. Výsledkom jeho vý-
skumu a zavádzania výsledkov výskumu do praxe je autorstvo
a spoluautorstvo 27 výskumných správ a 75 odborných prác v ča-
sopisoch a v zborníkoch, z toho 26 v zahraničných časopisoch. Ďa-
lej je spoluautorom 3 publikácií „Kapitoly z histórie geodézie
v Česku-Slovensku“ (Bratislava, VÚGK 1988, 1990 a 1991), 2
učebníc „Geodézia 1 a 2“ (Bratislava, Alfa 1992) pre stredné prie-
myselné školy (SPŠ), pričom „Geodézia 2“ vyšla v druhom vydaní
(Bratislava, Alfa-press 2001), ktorého bol vedúcim autorského ko-
lektívu, Terminologického slovníka geodézie, kartografie a katastra
(Bratislava 1998) a publikácie Geodeti a kartografi Slovenska
1700–2003 (Bratislava 2004) a Dodatok 2005 (Bratislava 2005).
Úspešne referoval na 25 domácich a 19 zahraničných konferen-
ciách a sympóziách. Je tiež autorom 5 technických predpisov,
1 slovenskej technickej normy a vybraných hesiel z odboru geo-
dézia v Encyclopaedia Beliana.

K významným výsledkom výskumnej činnosti Ing. Vanku patrí
napríklad zostavenie máp RVP Podunajskej nížiny, územia Zá-
padných Karpát v SR, mapy gradientov rýchlostí vertikálnych po-
hybov Západných Karpát, mapy RVP SR z výsledkov vyrovnania
Centrálnej európskejd iniciatívy a spoluautorstvo na tvorbe mapy
RVP územia bývalého Česko-Slovenska, územia východnej Eu-
rópy, v Karpatsko-balkánskej oblasti (KBO) a mapy horizontál-
nych gradientov rýchlostí RVP v KBO, ďalej tvorba harmono-
gramu prác pre medzinárodný program ON a iné. Výskum RVP
zemskej kôry v KBO koordinoval za bývalú geodetickú službu
Česko-Slovenska aj v rámci medzinárodnej spolupráce a aktívne
sa podieľal na medzinárodnej spolupráci najmä v oblasti veľmi
presnej nivelácie a RVP zemského povrchu. V rokoch 1977
a 1979 bol Ing. Vanko za rezort geodézie a kartografie vedúcim
výpravy, ktorá sa zúčastnila výskumných expedícií v oblasti Pa-
míru. Od roku 1996 bol zodpovedným riešiteľom výskumných
úloh integrovanej geodetickej siete a rozvoja integrovaných geo-
detických základov SR. Jeho meno je uvedené v obidvoch vyda-
niach encyklopédie Who is Who v Slovenskej republike (Zug,
Švajčiarsko 2003 a 2005).

Jubilant bol členom Kolégia predsedu Úradu geodézie, kartogra-
fie a katastra (ÚGKK) SR, členom Grantovej agentúry pre vedu a pre
vedy o Zemi a vesmíre, členom komisie pre obhajoby diplomových
prác študijného odboru geodézia a kartografia Stavebnej fakulty
(SvF) SVŠT/Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave,
v rokoch 1970 až 1999 bol členom Terminologickej komisie ÚGKK
SR a od roku 1999 je členom technickej komisie Geodézia a karto-
grafia Slovenského ústavu technickej normalizácie. Má zásluhy na
tvorbe slovenskej odbornej terminológie. Popri spomenutej rozsia-
hlej aktivite v rokoch 1972 – 1983 externe vyučoval na SPŠ staveb-
nej v Bratislave geodetické predmety. Známy je aj ako odborársky
funkcionár.

Čitateľom GaKO je Ing. Vanko známy ako splutvorca tohto od-
borného a vedeckého časopisu. Od decembra 1976 pôsobil v re-
dakčnej rade (RR) GaKO vo funkcii jej člena a od 1. 1. 1978 je zá-
stupcom vedúceho redaktora. Úlohy redaktora plní s veľkou dávkou
iniciatívy a s pocitom vysokej zodpovednosti za dobrú úroveň GaKO.
Popri povinnostiach redaktora založil a vedie slovenskú časť „Geo-
detického a kartografického kalendára“, prispieva do rubrík „Osobné
správy“ a „Nekrológy“ a recenzuje príspevky.

Ing. Vanko je nositeľom rezortných vyznamenaní: Najlepší a Za-
slúžilý pracovník a iných vyznamenaní. Pri príležitosti životného ju-
bilea mu dekan SvF STU v Bratislave udelil Plaketu profesora Gála
za dlhoročnú plodnú spoluprácu so SvF STU a za podporu pedago-
gických a vedeckovýskumných aktivít odboru geodézia a kartogra-
fia.

Pri príležitosti významného životného jubilea oceňujeme záslužnú
činnosť Ing. Jána Vanku, ktorú vykonal pre rozvoj geodézie v SR. 
K radu gratulantov sa pripája aj kolektív redaktorov a RR a želajú
jubilantovi do ďalších rokov veľa pevného zdravia a elánu pri práci
redaktora GaKO.
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1st International symposium IGFS (International Gravity Field Ser-
vice of the IAG) „Gravity Field of the Earth“ se konalo v období 
28. 8. až 1. 9. 2006 v budově vojenského muzea (obr. 1) v Istanbulu,
což se v době, kdy v Turecku probíhala série bombových útoků, pro-
jevovalo dvěma bezpečnostními rámy a rentgenem na kontrolu za-
vazadel před vstupem a nekompromisně vyhlížejícími ozbrojenci
v parku před budovou.

Konference začala 28. 8., v pondělí ráno, uvítacím blokem 
(obr. 2), kde byla krátce shrnuta historie konferencí věnujících se
problematice tíhového pole Země. IGFS 2006 v Istanbulu navazuje
na řadu mítinků věnovaných problematice tíhového pole Země. 
V první přednášce byl představen projekt IAG (International Asso-
ciation of Geodesy) s názvem GGOS (Global Geodetic Observation
Service), jehož nedílnou součástí by měla být i tíhová data a data
s touto problematikou související. GGOS by měl poskytovat pro-
dukty (model geoidu, neslapové změny tíhového pole, atd.), které
pomohou při standardizaci měření a dat v oblasti tíhového pole Země.

Program sympozia byl rozdělen do deseti sekcí:

Sekce 1: Modelování tíhového pole Země kombinací lokálních
a satelitních dat,

Sekce 2: Projekty regionálních geoidů,
Sekce 3: Vertikální datum a výškové systémy,
Sekce 4: Nový přesný tíhový model,
Sekce 5: Satelitní tíhové mise,
Sekce 6: Satelitní altimetrie,
Sekce 7: Letecká gravimetrie,
Sekce 8: Terénní data a modely geopotenciálu,
Sekce 9: Absolutní gravimetrie a gravimetrické sítě,
Sekce 10: Geodynamika a tíhové změny,

jejichž časové zařazení v rámci konference ovšem nutně neodpoví-
dalo číslu sekce.
Sekce 1 (Modelování tíhového pole Země kombinací lokálních
a satelitních dat) začala bezprostředně po zahájení. Kombinace po-
zemních a družicových dat při určování tíhového pole Země je v sou-
časné době již naprosto nezbytná, zejména díky projektům GOCE
(Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Exploser)
a GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment). Přitom pro
značnou teoretickou obtížnost je stále nedostatečně propracována.
Velmi aktuální se tak ukázaly být příspěvky zabývající se metodi-
kou kombinace těchto dat (P. Holota, Česká Republika; A. Maggi,
Itálie). Nové trendy nastíněné přednášejícími podtrhla i navazující
posterová část zasedání.

Odpoledne, po prvním nesmělém testování místní stravy, navazo-
vala sekce 2 (Projekty regionálních geoidů). Příspěvky této sekce
měly nejenom informativní charakter o současném stavu a vývoji
v jednotlivých regionech (Alpská oblast, H. Denker, Německo; An-
tarktida, M. Scheinert, Německo; Turecko, M. Acar), ale přinášely
také informace o použití nových technologií výpočtu a přesnějších
fyzikálních modelů ke zpřesnění modelu geoidu (elipsoidické ko-
rekce, S. J. Claessens; fuzzy systémy, umělé neuronové sítě, T. Ayan,
Turecko). Přínosné byly zejména informace o projektu EGG – Eu-
ropean Gravimetrie Geoid, (H. Denker, Německo). Vydání nové verze
modelu EGG 07 je plánováno na rok 2007 po definitivním vyřešení
zbývajících systematických efektů v datech mise GRACE. Česká Re-
publika na projektu EGG rovněž významně participuje.

Úterní program začal sekcí 4 (Nový přesný tíhový model). Je
třeba připomenout, že posledním krokem ve vývoji globálních mo-

delů tíhového pole Země byl před deseti lety model EGM 96 (Eu-
ropean Gravity Model). Tento model již dnes pochopitelně neref-
lektuje současné znalosti, ani nezahrnuje nová přesná data. Jeho
frekvenční rozlišení je z dnešního pohledu velmi nízké. Jak však
diskutované příspěvky ukázaly, neexistuje jednotný pohled na ře-
šení této problematiky. Vedle otázky shromaždování dat (např. 
S. Holmes, S. Kenyon, USA) bylo možno rozlišit dvě základní vize.
Jednak již klasický přístup modelování sférickými harmonickými
funkcemi (C. Jekeli, USA; EGM, N. Pavlis, S. Kenyon, USA) a rov-
něž přístup s obecnější volbou báze zejména prostorově-frekvenční
reprezentací bází vlnek (wavelets), (O. Colombo, USA; X. Liu, Ni-
zozemí).

Blok přednášek sekce 3 (Vertikální datum a výškové systémy)
byl zahájen J. Ihdem (Německo), který je koordinátorem projektu
IAG, jež má definovat Globální vertikální referenční systém
(GVRS). Ve výškových systémech zatím nedošlo ani v rámci Ev-
ropy k vytvoření jednotného systému, který by umožnil hladký pře-
chod při převodech výšek mezi evropskými státy. To je oproti polo-
hovým systémům, kdy k vytvoření Evropského terestrického
referenčního systému (ETRS) došlo již před několika lety, významný
handicap, který komplikuje práci při mezinárodních projektech. Nej-
důležitější pro stanovení jednotného systému je volba vztažného
bodu. Z celosvětového hlediska se ukazuje jako nejlepší stanovení
vztažné hodnoty W0, tedy potenciálu tíhového pole na geoidu. Stále
ovšem není shoda jakou hodnotu přijmout jako konečnou. Jako nej-
přijatelnější se ukazuje hodnota, kterou vypočetl tým M. Burši
(Česká republika). A. Keneyres (Maďarsko) referoval o současném
stavu projektu zhuštění sítě EUVN (European United Vertical GPS
Network), který má zkratku EUVN_DA. Do tohoto projektu ještě
ČR nedodala data a v místech naší republiky tak zůstává prázdný
prostor.

Středeční dopoledne patřilo sekci 9 (Absolutní gravimetrie
a gravimetrické sítě). Zajímavé byly příspěvky týkající se absolut-
ního gravimetru A-10 firmy Micro-g, který byl v ústní prezentaci
představen tureckými účastníky. Absolutní gravimetr A-10 vlastní
také francouzský tým, který pro potřeby převodu tíhového zrychlení
z efektivní výšky přístroje vytvořil teoretický model výpočtu verti-
kálního gradientu tíhového zrychlení. Tento teoretický model ovšem
nedosahuje potřebné přesnosti. Nejpřesnější metodou pro určení ver-
tikálního gradientu je stále zaměření požadovaného tíhového rozdílu
relativním gravimetrem. Ve dvou příspěvcích byly shrnuty výsledky
loňského srovnávacího měření absolutních gravimetrů (ICAG-2005)
v Paříži, kterého se zúčastnil absolutní gravimetr FG5 č. 215 Výz-
kumného centra dynamiky Země (VCDZ) Výzkumného ústavu geo-
detického, topografického a kartografického. Gravimetr FG5 č. 215
vykazuje nejmenší odchylku od průměrných výsledků, což velice
zhodnocuje jeho výsledky. J. Mäkinen (Finsko) a H. Wilmes
(Německo) přednášeli o potřebě standardizace tíhového zrychlení
a vytvoření jednotné báze tíhových údajů. Při absolutních měřeních
se měří zrychlení volného pádu a poté je třeba zavést některé ko-
rekce, které toto zrychlení převedou na hodnotu, která je obecně při-
jímána jako tíhové zrychlení. Proto je nutné provést především stan-
dardizaci těchto korekcí. Měla by být vybrána skupina bodů
a gravimetrů, které by společně tvořily gravimetrický referenční rá-
mec a vytvořena tíhová databáze, která by byla k dispozici na strán-
kách BKG (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Německo).
Vedením databáze je ovšem pověřen úřad BGI (International Gravi-
metric Bureau) ve Francii a proto je nutné nejdříve vyřešit kompe-
tence.
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Postfiehy ze sympozia IGFS 2006 v Istanbulu
061.3:528.7:550.831(560)

Jižanskou náturu preferuji před náturou seveřanskou, takže volbu Istanbulu za místo sympozia jsem ocenil. Patnáctimilionový Istanbul, jako
město, mi přišel naprosto neskutečný. Čeho si nelze nevšimnout hned na letišti je, že všichni muži vypadají jako Cimir ze seriálu Cobra 11
a všechny ženy jsou můj typ (brunetky s čokoládovýma očima). Cestou do hotelu v „taksi“ (takhle se to v Turecku píše) jsme si ověřili, že ji-
žanská nátura se výrazně projevuje při řízení. Nejrychleji se jezdí odstavným pruhem. Ten zde také slouží především k předjíždění. Na dvou-
proudou silnici se bez problémů vejde pět aut vedle sebe a na křižovatkách jedou všichni a pořád. Chodci přecházejí kdykoli a kdekoli a pře-
chodů tudíž není zapotřebí. Taxikář se nás sice pokoušel naučit pár slov turecky (a my jeho na oplátku česky), ale turečtina zjevně nebyla
vytvořena pro moje hlasové ústrojí, takže až na slova çay=čaj a taksi=taxi, jsem jí zůstal zcela neposkvrněn. Sako a kravatu jsem zahlédl na-
posledy, když jsem je věšel po příjezdu do hotelu do skříně. Podnebí zde podobně konvenčnímu oblékání nepřeje. Lepší hotely jsou naštěstí
vybaveny klimatizací a chlazeným pivem. Istanbul je až překvapivě moderní město – nová auta, nové domy, všude se staví, na kabelové tele-
vizi běží turecké hudební pořady se spoře oděnými zpěvačkami a rozněžněně romantickými zpěváky (turecký rock zřejmě neexistuje). Pravdě-
podobnost okradení je podle mého názoru nižší než v Praze, jen hrozba teroristického útoku je poněkud vyšší. Co se mého případného ne-
přežití týče jsem se ovšem obával více konzumace celonárodně oblíbené kombinace kořeněného kebabu s ayranem, což je oblíbený turecký

nápoj.Něco mezi kefírem, slaným mlékem a jogurtem. (Petr Lukavec)



Odpoledne bylo věnováno sekci 6 (satelitní altimetrie). Byl před-
staven způsob výpočtu tíhového modelu na základě altimetrických
dat. Velice zajímavé byly příspěvky, které prokazatelně detekovaly
globální změny, jako je tání ledovců nebo stoupání hladiny oceánů,
na základě dat z altimetrických družic.

Sekce 5 (Satelitní tíhové mise) byla na programu ve čtvrtek do-
poledne. Jsou vytvářeny nové modely tíhového pole na základě sa-
telitních misí CHAMP (Challenging Minisatellite Payload)
a GRACE, které ukazují sezónní změny tíhového pole na sub-mik-
rogalové přesnosti. Příkladem je amazonská pánev, kde dochází
k velkým změnám tíhového zrychlení vlivem sezónních změn množ-
ství vody v oblasti (E. Zapreeva, Nizozemí). Na konec roku 2007 je
připraveno vypuštění družice GOCE, která by měla přinést výrazné
zpřesnění satelitních tíhových dat. Na palubě GOCE bude mimo jiné
umístěno 6 velice přesných mikroakcelerometrických sensorů ve
třech osách. Přesnost satelitních misí je nyní na velice vysoké úrovni,
jediným vážnějším problémem zůstává nepoužitelnost dat pro mo-
delování tíhového pole na vyšších frekvencích. Zde je nutné tato data
doplnit daty  terestrickými, která bohužel nejsou všude dostupná.
Tato hluchá místa může do určité míry zaplnit letecká gravimetrie,
která byla na programu odpoledne.

Problematika sekce 7 (Letecká gravimetrie) není v případě České
republiky příliš aktuální (provedené pozemní mapování tíhového
pole dosahuje mnohem vyšší přesnosti), může však být poučná z hle-
diska použití velmi pokročilých technologických a výpočetních po-
stupů při odstraňování šumu z gravimetrických dat a především pak
je velmi zajímavá z hlediska zaplňování mezer v terestrických tího-
vých datech, zejména v odlehlých oblastech planety (Grónsko, Ka-
nada aj.).

V rámci sekce 10 (Geodynamika a tíhové změny) představili
egyptští kolegové dva příspěvky týkající se pozoruhodných geody-
namických změn probíhajících v okolí Assuánské přehrady a pro-

blémy spojené s jejich detekcí, zejména s poměrně značným kolísá-
ním hladiny vody v přehradě (a tím i kolísáním hladiny podzemní
vody v okolí) způsobujícím značné změny v tíhovém zrychlení. Přís-
pěvky se detailněji zabývaly způsoby početního odstraňování těchto
vlivů z měření. Velice zajímavý byl australský příspěvek pokouše-
jící se o exaktní matematické předpovědi vlivu tání polárních ledovců
(a tím souvisejícím vzrůstem hladiny světových oceánů a postglaci-
álními zdvihy) na tíhové pole Země, změny v poloze geocentra
a v poloze rotační osy. J. Mäkinen (Finsko) prezentoval v rámci této
sekce přednášku týkajících se měření gravimetru FG5 na finské gra-
vimetrické základně v Antarktidě.

Celá řada zajímavých příspěvků se objevila i v posterové podobě.
Co se naší aktivity týče, byl v posterové části Sekce 9 prezento-
ván poster zabývající se metodami analýzy periodických chyb re-
lativních gravimetrů LaCoste&Romberg (P. Lukavec, M. Lederer,
O. Nesvadba: Methods of Periodical Errors Analysis for Relative
Gravimeters).

V rámci vlastního večerního (a nočního) programu jsme pak
pravidelně vyráželi na průzkum města. Istanbulské metro ovšem
není propojeno ani pod Zlatým rohem ani pod Bosporem, tram-
vajová doprava bezezbytku potvrzuje přídomek hromadná (pouze
jedna trasa přes město) a systém autobusů se nám bohužel nepo-
dařilo dodnes pochopit. Každé druhé místní auto (bez nadsázky)
je sice relativně levné žluté „taksi“ ale cena se stanovuje dle času,
který vám věnuje, takže platit za účast na každovečerním doprav-
ním kolapsu je lehce mrzuté. Naše výpravy po památkách tak byly
vesměs pěší. Mešit, paláců (obr. 3) a bazarů je v Istanbulu tak ne-
představitelné množství, že prohlížení místních pamětihodností
bylo nutno ředit. Absolvovali jsme tak i plavbu po Bosporu, pro-
cházku po Asii (obr. 4, 4 str. obálky), testování místních kulinář-
ských specialit či oficiální Dinner party spojenou s navazováním
mezinárodních kontaktů.
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Obr. 1 Vojenské muzeum v Istanbulu – místo konání konference



Obr. 2 Zahájení 1. mezinárodního sympozia IGFS

Obr. 3 Hagia Sofia – chrám boÏí moudrosti
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