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Právní úprava vynálezu a zlepšovacích námětů
Pro ochranu vynálezů platil u nás do poslední doby starý

rakouský zákon č. 30/1897 ř. z., pro ochranu známek
zákon č.19j1890 ř. z. a pro ochranu vzorků císařský patent
Č. 237/1858 ř. z. Tyto zákony měly pak ještě z doby
rakouské monarchie a předmnichovské republiky řadu před-
pisů je měnících a doplňujících. Bylo jasno, že po na-
stoupení naší cesty k socialismu nemohou tyto zákony obstát
v té veliké řadě legislativních změn, kterými je naplňován
náš nový společenský řád.

Po osvobození naší vlasti rudou armádou počalo se úspěšně
rozvíjeti hnutí tvořivosti a zlepšovatelské podle vzoru Sovět-
ského svazu, které se stalo živelným zvláště za změněných
hospodářských podmínek po slavném únoru 1948, kdy se
stávlÍ důležitým činitelem při zvyšování produktivity práce.
Dřívější zákony ani neznaly pojem zlepšovacích námětů,
o kterých se rakouské a předmnichovské právo nezmiňovalo,
aby se nemusel také přiznat nárok na odměnu těm, kteří
s nimi přicházeli. Regulace zlepšovatelského hnutí nemohla
čekat na přípravu, projednání a schválení' definitivní zá-
konné úpravy a proto byla řešena v roce 1950 prozatímně
nařízmím ministra-předsedy státního úřadu plánovacího
č.122 ze dne 7. srpna o podávání a vyřizování zlepšovacích
námětů a směrnicemi bývalého ministra práce a sociální péče
o odměnách za zlepšovad náměty. i

Zatím co starý zákon zabezpečoval všechna vykořisťo-
vatelská práva a řidil se vlčími zákony kapitalismu, nový
zákon*) o vynálezech a zlepšovacích námětech spolu s pro-
váde-cím nařízením a směrnicemi o odměnách je výrazem
vůle všeho našeho pracujícího lidu, vynálezců. i té nepře-
hledné řady zlepšovatelů, přinést společnému úsilí o rozvoj
naší výroby, zvýšení kulturní úrovně a hmotného zabezpe-
čení pracujících, co největií podíl. Nový zákon se snaží
odstranit všechny obtíže, které dosud brzdily rozvoj vyná-
lezeckého a zlepšovatelského hnutí. Tento náš nový zákon
má - po vzoru sovětského zákonodárství - zabezpečit a
umožnit technický pokrok ve všech odvětvích našeho národ-
ního hospodářství, abychom i v těchto oborech nejen dohonili,
ale i předstihli kapitalistický svět. Nový zákon o vynálezech
a zlepšovacích námětech musí sehrát svou důležitou úlohu
'li ideologickém soutěžení dvou světových názorů a má za-
jistit plné vítězství naší socialistické vědě a technice. Má
zajišťovat a pomáhat v socialistické výstavbě naší země.

Nový zákon o vynálezech a zlepšovacích námětech pod-
něcuje iniciativu pracujících a poskytuje jim příležitost
pro uplatnění všech tvůrčích schopností. Dbá o plné uplatnění
a dokonalé využití všech vynálezů a zlepšovacích námětů.
Spojuje zájmy zlepšovatelů a vynálezců se zájmy celku,

*) zákon č. 6 ze dne 28. března 1952 o vynálézech a zlepšo-
vacich námětech.
, Zákon č. 7 ze dne 28. března 1952 o přechodných opatřeních
v oboru patentů.

Zákon Č. 8 ze dne 28. března 1952 o ochranných známkách
& chráněných vzorech. ,

Vládni nařizeni č. 10 ze dne 1. dubna 1952 k provedení
zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech.

zajišťuje jejich odměňování a omezuje volnost obchodu s vy-
nálezy ve prospěch celku.

Nová právní úprava zahrnuje také zlepšovací náměty,
které kapitalismus přehlížel a tím iniciativu pracujících
jen ničil a ubíjel. Zlepšovací náměty se podle svého významu
de'1ína tři skupiny: technická zdokonalení, provozní zlepšení
a administrativní zlepšení. Společným znakem všech zlepšo-
vacích námětů je možnost dosažení vyšší produktivity práce.
O tom, co je zlepšovacím námětem, rozhodují technici a
zlepšovatelé přímo na závodech. Kdo je v pracovním
poměru, přihlašuje zlepšovací námět zpravidla ve svém
závodě. Jinak se zlepšovací náměty stejně jako vynálezy
přihlašují přímo u Úřadu pro vynálezy a zlepšovací náměty
(Praha II, V ácl. n. 19), který současně nahradil zrušený
Patentní úřad.

Podpora zlepšovatelského hnutí tkví také v tom, že odměny
za přijaté vynálezy a zlepšovací náměty jsou osvobozeny
ode všech daní. Kromě daňového osvobození a úlevy z exe-
kuce mohou být vynálezcům a zlepšovatelům poskytnuty
i zvláštní výhody, jako na příklad studijní stipendia a
podpora organisovanou poradenskou činnosti. Podniky a
závody, v nichž zlepšovatelé a vynálezci pracují, musí vy-
tvářet nejpříznivější podmínky pro krásnou a us'1echtilou
snahu a činnost těchto průkopníků. Práce vynálezců a zlepšo-
vatelů se stává středem pozornosti a péče celého státu.

PI1 ustavení nové organisace techniků a zlepšovatelů na
půdě ROH stane se nová právní úprava vynálezů a zlepšo-
vacích námětů významným činitelem při povzbuzování
iniciativy pracujícfch v plnění pětiletého plánu a stane se
také nezbytným pomocníkem závodních klubů techniků a
zlepšovatelů.

Nový zákon zaručuje právní ochranu těm vynálezům a
zlepšovacím námětům, které vytvářejí novou, vyšší techniku
průmyslové výroby a zaručují její soustavné zvyšování,
které dávají možnost, aby se neustále zvyšovala jakost
výrobků i služeb. Zvláště je zdůrazňováno, že náš společen-
ský řád si vyžaduje jen takových vynálezů a zlepšovacích
námětů, které přispívají k socialistické výstavbě nebo ji
zabezpečují. Dále zákon zaručuje, že podané vynálezy a
zlepšovací náměty nebudou čekat měsíce a roky na své pro-
vedení a využití. Všechna stará formálnost, byrokratická
pohodlnost a i častá záměrnost musí býti odstraněna.

Udělením patentu na vynález zajišťuje stát původci
především uznání, že vynález je jeho dílem. Původce může,
a za určitých okolností musí nabídnouti vynález státu.
Za odevzdaný vynález přísluší původci Of/měnapodle spole-
čenského významu vynálezu.

Osnovy nových zákonů zřejmě čerpaly z velkého myš-
lenkového bohatství Sovětského svazu a z nesmírně cenných
zkušeností jeho lidu. Jsme přesvědčeni, že nová právní
úprava přispěje k plnému rozvinutí tvořivosti všeho našeho
lidu a umožní nám vskutku dospět k nové socialistické
technice, jež povede k štěstí a blahobytu naší země i všeho

jejího lidu.
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K otázce samostatnosti zeměměřického studia v ČSR
Prof. Ing. Dr František Fiala 06.07: 526

Referat na celostatním zeměměřickém aktivu zdstupců nejdůležitějších pracovišť a vysokých škol pořadaný ROH -
svazem zaměstnanců a studentů vysokých škol a vědeckých ústavů (26. a 27. II. 1953).

Byl jsem pověřen, abych přednesl na celostátním země-
měřickémaktivu referát, který úzce souvisí s předcháze-
jícími projednávanými otázkami dnešní potence země-
měřické služby u nás, jejích velkých úkolů a odpověd-
nosti při budování socialistického řádu v naší vlasti
a také s otázkou reorganisace a náležitého začlenění
jejího na takové místo státní správy, jaké si tento obor
činnosti, který má základní důležitost pro všechny
sektory státního života, plně vyžaduje. Je to referát,
který nám má objasniti, jak je třeba organisovat výchovu
vyšších kádrů pro naznačené úkoly, aby tyto kádry mohly
řešiti řádně· a s ekonomií, založenou na vědeckém roz-
hledu, naléhavé práce dnešní geodesie v našem státě.
Tento referát má ukázati, že studijní příprava země-
měřických kádrů na vysoké škole, od nichž dnešní praxe
žádá řešení tak rozmanitých problémů a otázek, vyžaduje
zřízení samostatné geodetické fakulty, na níž by se
mohlo studium samostatně rozvíjeti podle pokroků geo-
detické vědy a potřeb socialistického státního života,
neovlivňováno často škodlivými zásahy neodborníků.
Je poučné ukázati naší odborné veřejnosti, zvláště

mladší generaci, některá data z obtížné cesty, po níž se
bral vývoj našeho zeměměřietví až k dnešní době.
Zeměměřietví patří svými historickými tradicemi mezi

nejstarší technické nauky; jeho příslušníci prokázali
svými pracemi takovou zdatnost, že se mohou řadit
čestně po bok ostatních technických a všech jiných
povolání. S upotřebením základních thesí praktické ~eo-
metrie setkáváme se již v dobách nejstarších a nechci-li
se zmiňovati o významu zeměměřietví z dob starověku
a středověku, poukazuji jen na významné práce země-
měřiČŮ, kteří působili zdárně v Cechách již při naší
starožitné instituci desk zemských XVI. věku. Pražská
stavovská škola inženýrská vychovala celé generace
zeměměřičů, kteří se plně uplatňovali v Rakousku při
technických pracích a zvláště při zřizování Josefinského
katastru a vrcholu výkonnosti dosáhli při mapování pro
stabilní katastr, vzorném to díle XIX. století, které vy-
žadovalo skoro 50 let pečlivé a poctivé práce. Provedli
i katastrální vyměřování zemí uherských, a to od vědec-
kých základů až do podrobného vyměřování a zhotovení
map. Mnozí z těchto zdatných českých geometrů, jako
Hors1ťý, Marek, Zrzavý a jiní, byli vůdčími silami a bu-
dovateli těchto velikých děl katastrálního měření v Ra-
kousku, Uhrách, v Bosně a Hercegovině.
Pokud se týče školení zeměměřičů té doby, nebylo

organisováno uceleně, tak jako i ostatní obory technických
povolání byly teprve v začátcích svého vývoje. Přednášky
z praktického vyměřování se omezovaly zprvu hlavně na
vyměřování pevností a pěstováno bylo s oblibou vyučo-
vání v situačním rýsování, jako na př. na inženýrské
škole v Praze založené v r. 1717 a na první dělostřelecké
škole rakouské zřízené r. 1744 v Rudolfově u Budějovic.
Na stavovském technickém uči1išti v Praze byly spojo-
vány nejprve přednášky z vyměřování s výklady elemen-
tární matematiky, avšak pokroky geodesie, které vy-
volaly zvláště veliké geodetické a kartografické práce

Francouzů z druhé polovice 18. a začátku 19. století,
jakož i potřeby celostátní povahy pro budování velikého
mapového díla v Rakousku,.vyžadovaly rozšíření, zdoko-
nalení a prohloubení výkladů v praktické geodesii,
kterým již nestačily pouze znalosti elementární mate-
matiky. To jasně ukazuje rozhodnutí profesorského sboru
českého stavovského polytechnického ústavu v Praze
z r. 1851, podle něhož se zavádí vyšší matematika za
předběžné vzdělání pro předměty mechaniku, stavitelství
a také pro praktickou geometrii asystemisuje se pro
vyšší matematiku místo r. 1852, neboť do té doby nebyla
na ústavě zavedena. Kromě výkladů t. zv. nižší geodesie
a situačního rýsování zavedeny byly v roce 1852/53
přednášky z vyšší geodesie, jež přednášel prvně profesor
Karel Kořistka, význačný český geodet a veliký organi-
sátor geodetických nauk. Z prvního syllabu jeho před-
nášek je patrno, jak již před 100 lety vystihl prof.· Ko-
řistka veliký praktický i vědecký význam geodesie pro
různé obory lidské práce a jak jeho přednášky byly za-
loženy již té doby na vědecké basi. Program prvních
přednášek z vyšší geodesie v r. 1853-54 obsahoval vý-
klady o vyměřování velkých zemí, podstatu vyrovná-
vacího počtu, stroje heliotropy, mikroskopy, teodolity,
sextanty, reflexní kruh, chronometr a různé pomůcky
k měření základen, zeměpisné urČení místa a triangulaci,
geodetické nivelování a theorii map. Nakonec byly vý-
klady .0 geodetických pracích v' Rakousku a rakouském
katastru. Vyšší geodesii bylo vyučováno po tři hodiny
týdně od 1. května do 15. července, tedy 10 týdnů.
Rok 1852, kdy přednášel prof. Kořistka jak o nižší

tak i vyšš~ geodesii, lze považovati za začátek soustav-
ného a samostatného studia geodesie na pražské technice.
Jaký význam byl kladen geodesii již téměř před 100 lety
pro další rozvoj technických a jiných věd, vyplývá
z návrhu profesorského sboru českého polytechnického
ústavu v Praze z r. 1870 na systemisaci profesury vyšší
geodesie a sférické astronomie, podaného zemskému
výboru v Cechách, jehož znění je následující: ď

"Jii při poslední organisaci zemského polytechnického
ústavu (1863)jednalo se vzhledem ku praktické důležitosti
zeměměřických nauk o zřízení zvldštního patého odboru
pro zeměměřiče vedle stavajících čtyř odborů (byly to:
stavitelství vodní a silniční"stavitelství pozemní, strojnictví
a technickd chemie). Sešlo-li tenkrat ze zřízení tohoto
patého odboru, stalo se to hlavně proto, že během času zřídí
se na polytechnice vedle profesury geodesie aspoň též
profesura sférické astronomie a nauky o terénu. - Ježto
český polytechnický ústav vstupuje nyní v nový, samo-
statný život (dosud tvořil s německým ústavem jeden
utrakvistický polytechnický ústav), jest pravě na čase, aby
se na něm uskutečnilo zavedení vyšších nauk geodetických.
- Geodetické nauky se rozestupují vlastně ve tři odvětví,
a to v t.· zv. geodesii všeobecnou, v geodesii vyšší a ve
sférickou astronomii.

Všeobecna geodesie se zabývá měřením polním a obyčej-.
ným nivelovaním, předměty to každému technikovi, jaR.
stavebnímu inženýru, tak staviteli i strojníkovi
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stejně důležitými; pročež se na všech polytechnických
ústavech všem studujídm vykládají pod jménem geo-
desie nižší, na našem ústavě pod jménem geodesie I. běh.

Vyšší geodesie jest důležitá pro stavební a báňské
inženýry, ale zvláště pro ty, kteří se věnují výhradně
zeměměřictví a lesnictví. Všem těm se musí vykládati
zvláštní část geodetických nauk, jisté stroje, jako theodolity
a sextanty, jakož i probírati s nimi trasování drah jako
cvičení v.poli.

Sférickou astronomii jest pak potřebí znáti ku přesnému
geodetickému měření větší části povrchu zemského a nauku
o terénu k znázornění zevnější podoby území."
Návrhu profesorského sboru, aby byla zřízena profe-

,/ sura vyšší geodesie a sférické astronomie, však nebylo
vyhověno a jako jeden zajímavý pro nás argument za-
mítnutí byl uváděn v jednání zemského výboru zpravo-
dajem Dr Banhansem názor, že vyučovati vyšší geo-
desii, sférické astronomii a nauce o terénu náleží vlastně
universitě a vymyká se z dosahu techniky.
Prof. František Milller, který tehdy přednášel geodesii

na českém technickém ústavě, zavedl v r. 1874/5 samo-
statné přednášky z astronomie, které jako mimořádný
předmět. sám konal, když nebyla systemisována pro ně
zvláštní profesura.
Pro geometry nebyla zaváděna v minulém století samo-

statná výchova, ale geodesie nižší byla přednášena na
technické škole, odboru stavitelství vodního a silničního,
pozemního ..stavitelství i strojnietví ve stejném rozsahu,
vyšší geodesie pak jenom odboru vodního a silničního
stavitelství. První krok k samost.atnému studiu země.-
měřickému učiněn byl zřízením třiletého běhu země-
dělsko-technického na technice v Praze pro výchovu
geometrů a kulturních techniků. Na tomto běhu byly
-zavedeny dvě státní zkoušky nařízením bývalého rakou-
ského ministerstva kultu a vyučování ze dne 4. září 1892.
Do studia byly zařazeny kromě nižší geodesie a vyšší
geodesie také přednášky o užité geodesii v zemědělské
technice, jakož i některé předměty, jež byly pak také
a případně jsou ve studiu zeměměřickém, jako je na př.
půdoznalství, encyklopedie polního hospodářství, meteo-
rologie a klimatologie, národní hospodářství, právní
a správní vědy, meliorace a j.
Tím být dán počátek ke zdárnému vývoji, leč úmysl

nebyl důsledně dále sledován, nýbrž již nařízením
z 22. února 1896 byl zřízen vedle třiletého studia země-
dělsko-technického na technikách dvouletý učebný běh
pro vzdělání zeměměřičů a hned v říjnu téhož roku.bylo
na něm zahájeno vyučování. Toto opatření na vysokých
školách bylo provedeno na žádost rakouského minister-
stva financí, do jehož resortu patřilo budování a udržo-.
vání stabilního katastru. .Poněvadž po ukončení re-
ambulace katastru a po zavedení zákona o jeho evidenci
z r. 1883 začal se v letech devadesátých jeviti nedostatek
kvalifikovaných sil a dorostu pro zeměměřickou službu
a při nových vyměřováních, bylo nutno v krátké době
vychovat nové pracovníky. Proto byl z nouze zřízen při
technikách dvouletý učebný běh pro vzdělání zeměměřičů,
jehož plán výchovy byl úzce zaměřen jen na potřeby
evidenční služby měřické. Rakouské ministerstvo financí
lákalo na studie tohoto běhu zvláštním výnosem, v němž
slibovalo absolventům rovnocenné zařazení mezi ostatní
kategorie techniků ve státní službě a po desetileté službě
osmou hodnostní třídu, avšak žádný z těchto slibů ne-
splnilo.

Zkušenosti absolventů zeměměřických běhů při uplat-
nění v praxi vedly brzy k tomu, že dvouleté zeměmě-
řické studium na technice naprosto nevyhovuje ani po-
třebám evidenční služby a již v r. 1903 žádali evidenční
geometři z celé říše rakouské na svém sjezdu úpravu
studia na 3 roky. Také lvovská technika v r. 1908 podala
žádost o rozšíření studia na tři léta, poněvadž lvovští
posluchači vyhlásili bojkot dvouletého učebního běhu. -
Když byl založen v r. 1912 Spolek českých zeměměřičů,
který sdružoval všechny kategorie zeměměřické praxe
i vědy v zemích českých, vypracoval v r. 1913 čtyrletou
studijní osnovu se dvěma státními zkouškami a právem
promočním a učinil v tom smyslu podání profesorskému
sboru techniky v Praze i v Brně. První světová válka
oddálila projednávání, avšak hned po válce zahájil spolek
českých zeměměřičů s Odbočkou evidenčních geometrů,
se Spolkem posluchačů' a s Ústředním všetechnickým
výborem nové úsilí pro rozšíření zeměměřického studia.
Vypracoval osmisemestrový studijní program ve shodě
s potřebami všech složek praktického života zeměměřic-
kého i po dobrozdání školních odborníků, program,
který by vyhovoval všem rozmanitým úkolům praktické
geodesie a také spučasnému stavu geodetické vědy. Tyto
úkoly geodesie se značně změnily proti 1ÍZce vymeze-
\ nému původnímu sektoru evidenční služby zeměměřické,
kde hrály úlohu hlavně soukromomajetkové poměry
pozemkové držby a fiskální hlediska kapitalistického
státu, a zasahují nyní široce do všech téměř oborů lidské
práce v moderním státě nutné.
Uskutečnění čtyrleťého studia se zdálo brzy po první

světové válce velmi slibné. Na anketě svolané minister-
stvem školství a národní osvěty na 8. dubna 1920, na níž
byly zastoupeny české i německé odborné korporace,
vysoké školy, zástupci českých i německých posluchačů,
zástupci inženýrské komory, ministerstva národní obrany
a ministerstva financí, bylo usneseno zrušiti dosavadní
dvouleté studium a nahraditi je studiem čtyrletým.
Očekávalo se, že nyní ministerstvo přistoupí k rychlému
uskutečnění reformy. Bohužel nestalo se tak a četné
intervence odborných spolků zeměměřických přinutily
ministerstvo k svolání nové ankety na 4. července 1921.
K ní byli pozváni toliko zástupci interesovaných vysokých
škol. Jakožto výsledek této ankety byl výnos ministerstva
školství a nár. osvěty z 12. prosince 1921, řízený všem
vysokým školám tecl\nickým, které se měly vysloviti
k zásadnímu způsobu řešení reformy, k základnímu
schematu učební osnovy atd. Ve výnosu se mluví mimo
jiné také o tom, že se vyskytly názory, že by zeměměřiči
měli, být řádně vzděláni v pozemním stavitelství a po-
slouchati stejný počet hodin jako posluchači inženýr-
ského stavitelství. Takové názory, které zeměměřické
kruhy nikdy neuplatňovaly, měly určitou tendenci a byly
příčinou, že se přenesl boj o reformu do stavovských
spolků technických a tím uskutečnění reformy oddalo-
váno, zatím co jinde v zahraničí již brzy po první světové
válce bylo studi~ geodetické prohlubováno a roz-
šiřováno. Ceští zeměměřiči uplatňovali jen svoje právo
na vyšší vzdělání, jak to vyžadovaly současné poměry
a nikdy nežádali a nežádají nijakého neoprávněného roz,,:
šíření své kompetence v praxi na úkor jiných skupin
pracovních. Boj zeměměřického studia, jejž vedl- pro-
fesor praktické geometrie na Českém vysokém učení
technickém v Praze Ing. Petřík, se prodloužil až do
r. 1927 a spotřeboval mnoho energie všech složek země-
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měřické služby v republice, aby byly rozhodující kruhy
přesvědčeny o právu českého zeměměřiče na vyšší
vzdělání. Z velké části lze přičítati tento - jinak těžko
vysvětlitelný - odpor různých kategorií technických
v otázce reformy tomu faktu, že jim bude napříště při
zavedení dvou státních zkoušek pro zeměměřietví zne-
možněna příp. znesnadněna autorisace civilního geo-
metra.
Roku 1927 zákonem ze 14. července bylo zřízéno tří-

1eté studium zeměměřického inženýrství se dvěma stát-
ními zkouškami a právem promočním. Bylo to řešení
polovičaté a nemohlo plně uspokojiti. Proto byl po
zjištění nedostatků dosavadního studia podán v roce
1936 ministerstvu školství a národní osvěty profesor-
ským sborem vysoké školy speciálních nauk nový návrh
na čtyrleté studium, avšak jeho provedení se neuskuteč-
nilo pro nadcházejíci válečné poměry. Až teprve po
poslední veliké válce byl opakován v červenci 1945 ne-
změněný návrh na čtyrleté studium, jehož projednání
probíhalo v ministerstvu školství příznivě a bylo uzáko-
něno 12. dubna 1946.K tomu přispěla hlavně nastupující
přeměna kapitalistického společenského uspořádání' na-
šeho státního života v řád socialistického společenství,
kde ustoupilý formy třídního egoismu a vykořisťování
a nastoupila rozumná kolektivní spolupráce jednotlivých
odvětví lidské činnosti. Až teprve lidově demokratický
stát poznal a správně ocenil potřeby českého země-
měřietví a jeho veliký význam pro hospodářství státu.
Proti původnímu· ~diu dvouletému, jehož úkol byl

specifikován na úzkou výchovu katastrálních úředníků,
jsou dnešní úkoly zeměměřického studia mnohem roz-
sáhlejší, neboť práce zeměměřičova se v hospodářsky
a průmyslově rozvitém státním společe:\lství nevídaně
rozvinula, tak jako v mnoha jiných oborech, zvláště
technických.
Nynější studium musí vyškoliti geodetické pracovníky

jak po stránce politické a branné výchovy, tak pro
všechny geodetické a zeměměřické úkoly dnešní doby.
Jsou to vědecké práce státních geodetických základů,
výchova pracovníků fotogrametrických, kartografických,
inženýrů pro měřické práce průmyslových a inženýr-
ských staveb, jakož i zemědělskoměřické práce všeho
druhu.
Proti dřívějšímu dvouletému "ěhu je jeho studijní

náplň s hlediska odborného rozšířena podstatně v mate-
matických předmětech, které tvoří jakousi matematickou
kostru geodetických nauk. Ty se v posledních padesáti
letech rozvinuly v nebývalou šíti a musí k tomu býti
při výchově přihlíženo. Tak obor nižší geodesie se roz-
rostl do šíře i hloubky v rozvoji a spřesnění geodetických
strojů i měřických method, mimo to ukázala se důležitou
a velmi hospodárnou při mapování a proměřóvacích
pracích různých oborů pozemní a letecká fotogrametrie,
rychle se spřesňující ve svých výsledcích měření, v oboru
vyšší geodesie nabyly značné důležitosti kromě nových
cestv měření, výpočtech avyrovnání geodetickýcha jiných
sítí methody měření a určování bodů cestou geodetické
astronomie a geofysiky, zvláště methody gravimetrické,
dále methody matematické kartografie při zobrazení
měřeného obsahu do mapy a jiné. Látka geodetická pro
řádnou výchovu v různých oblastech zeměměřické služby
se tak rozrůstá, že i v našem malém státě bylo třeba v le~
tošním studijním roce zavésti v posledních dvou roč-

nících studia dvě speciální oddělení, a to jedno pro službu
geodeticko-kartografickou a druhé pro směr geodeticko-
hospodářský.
Uzákoněním čtyrletého studia zeměměřického inže-

nýrství byl dán základ pro další rozvoj geodetické vědy
a praxe v našem státě, je však podmínkou zdárného
vývoje, aby bylo poskytnuto vhodné prostředí pro další
růst vzdělání pracovníků, kteří vytvářejí tak důležité
základní hodnoty pro státní kolektiv.
Již dvouletý běh pro výchovu zeměměřičů, zavedený

v r. 1896, nebyl připojen k žádnému ze čtyř tehdejších
oborů na pražské technice, ale byl zařazen na t. zv.
obecném oddělení, kdež se mohl samostatněji vyvíjeti
a jednati v odborných záležitostech podle potřeb země-
měřietví. Také při reorganisaci vysoké školy technické
v Praze v roce 1920 bylo studium zeměměřičů zařazeno
na vysokou školu speciálních nauk, kde ve spolužití
se studijním během pojistné techniky, s nímž nemělo
žádných styčných ploch, mělo možnost zcela samostatně
a nezávisle na náhledech odbor:\lÍků jiného technického
směru upravovati náplň studijní~o programu podle po-
žadavků a pokroků geodesie.
Avšak poslední změny při reorganisaci vysokých škol

zasáhly rušivě studium zeměměřického inženýrství na
Českém vysokém učení technickém v Praze. Země-
měřické studium bylo v Praze nejprve zrušeno, rok na to
zase znovuzřízeno a konečně po zrušení vysoké školy
speciálních nauk přeloženo r. 1952 k fakultě inženýr-
ského stavitelství se slibem, že je to jen provisorně na
rok. Tato stálá změna nemůže přispěti k pracovnímu
klidu, kterého je tak nutně na školách potřeba pro zdár-
nou výchovu nových pracovních kádrů, jichž náš stát
tolik potřebuje. Proto jsme uspořádali tento aktiv všech
geodetických pracovníků praxe a školy, abychom zde
manifestovali požadavek zřízení samostatné fakulty geo-
detické v Praze, která by řídila s ostatními zeměměřic-
kými odděleními na jiných fakultách výchovu dorostu
geodetické služby v našem státě ajejiž existence by jednak
dokumentovala důležitost všech geodetických a zeměmě-
řických praci pro hospodářstvi lidově demokratického státu
a jednak zaručovala také správný vývoj geodesie u nás.
Svůj požadavek můžeme podepříti vážnýtrli důvody,

že zeměměřietví není složkou žádného oboru vědního,
nýbrž že jest dnes samostatným . pracovním odvětvím,
které vytvořuje hodnoty důležité pro všechny úseky
veřejného života.
Nejdůležitější činnost zeměměřičova je budování ma-

pového díla, v první řadě tak zvaných map katastrálních
a případně map z nich odvozených a jejich stálého
'udržování ve shodě se skutečným stavem v přírodě.
Tyto mapy, k jejichž zhotovení bylo třeba konati veliké
a přesné práce triangulační a pak detailní měřické práce,
zachycující každý bod k zobrazení na mapě určený
a tento měřický elaborát přenésti s nejmenšími deforma-
cemi z křivé plochy terénu na rovinnou mapu, jsou cen-
ným podkladem a základní pracovní pomůckou pro roz-
manité obory technické i vědní. Tato díla jsou podkladem
pro stavební projekty všeho druhu, pro trasování silnic,
železnic, pro stavby vodních cest a údolních přehrad,
elektrovodných sítí, pro výstavbu měst a průmyslových
středisek, ale jsou i nezbytnou pomůckou pro statistické
šetření v zemědělské a lesní politice státu. Stejný význam
mají při pozemkových úpravách a osidlování. Ve všech
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přírodních vědách, zejména při výzkumných pracích
geologických, pedologických, geobotanických, seismo-
logIckých a j., při magnetickém a gravimetrickém vy-
měřování slouží jakožto nezbytné podklady další prů-
zkumné práce. S hlediska vojenského netřeba zdůrazňo-
vati mimořádnou důležitost přesných map, zvláště při
dnešním ryze technickém vedení obrany. Přesná mapa
je podkladem všech speciálních požadavků, jež vyžadují
mapy letecké a ostatní mapy dopravy. Stejný účel plní
důlní mapy, které mají velký význam pro průzkum roz-
ložení vrstev a tím i plánování kutacích prací. Také.při
archeologickýchvýzkumech a měření jeskynních prostor
jsou mapy cennou pomůckou. A jak základní důležitost
mají mapová díla katastrální a jejich geometricky přesná
náplň pro zeměpisnou tvorbu geografů, netřeba zdůraz-
ňovati. Jak různorodým účelům slouží dnes veliké dilo
zeměměřické práce, jak je využíváno k různým pro-
jektům a výzkumům a k dalším zpracováním od tak
rozmanitých složek veřejného života!

\
Provedení takové dokonalé mapy je závislé na základ-

ním geodetickém, astronomickém a geofysikálnímměření,
které je nutno provádět s nejvyšší možnou přesností,
má-li mapa sloužiti vědeckým' účelům. Iato základní
měření mají zásadní význam pro bádání souvisící
s tvarem tělesa zemského,' umožňující spojení geodetic-
kých základů našeho státu se Sovětským svazem a ostat-
ními lidově demokratickými státy, poskytují dále možnost
zjistiti anomalie tíže zemské a tím dáti pevný podklad
pro hledání nerostného bohatství země gravimetrkkými
methodami. Takovou práci může prováděti jedině pra-
covník, který má hluboké vzdělání geodetické a technické
a ovládá látku ze širokého vědního stanoviska. I další
práce zhušťovací sítě a podrobná náplň mapy vyžaduje
kritického postoje k různým zdrojům chybovým a žádá
si pracovníka speciálp,ěvyškoleného a plného rozhledu.
Již tato fakta ukazují, jak jsou geodetické práce důležitým
a v moderním státě nepostradatelným podkladem pro
veškeré druhy technického a vědeckého výzkumnictví
a tvoření a mluví pro samostatnou fakultu zeměměřickou.
Mimo úkoly, spojené s mapovými díly, které souvisí

jak s jejich budováním, tak také se všemi· pracemi vy-
tyčovacími podle těchto map a jejich číselných podkladů
v různých oborech lidské činnosti, začínají geodetické/
methody přesného měření pronikati nově do různých
odvětví, kde se dříve nevyskytovaly a dokumentují opět
důležitost geodesie pro státní hospodářství. Příčinou
toho je potřeba racionálního a ekonomicky nejvhodněj-
šího zjištění ri'tzných skutečností přesným měřením, jak
toho vyžaduje plánovaná státní činnost. Jmenujme jen
některé z nich: jemná měření při stavbě vysílacích stanic,
zaměřová1'Úprůhybu lan vysokých napětí, zaměřování
křižovatek vysokého napětí s komunikacemi, technické
zabezpečení letecké .dopravy methodami kartografie
a astronomie, měření archeologická, měřické disposice
pro komorový odstřel skal, proměření poloměrů zvlášt-
ních chladicích věží, pozorování posunů a deformací
jeřábů a jeřábových drah, zjišťování posuny továrních
komínů, měření deformací údolních přehrad, rektifikace
vá1covacích stolic, zaměřování lanovek, měření při
stavbáchvelkýchmontovaných konstrukcí, měření v prů-
myslovémpodniku spojené s mnoha překážkami a mnoho
jiných speciálních měření pro velké stavby socialismu
a různé _oboryprůmyslu.

Jak značně se rozvinula činnost zeměměřiče od dob,
kdy bylo zřízeno dvouleté studium zeměměřické na
rakouských technikách, které připravovalo pracovníky
pro úzce vymezený úsek katastrálních prací, souvisících
s udržováním katastrálního díla. Přirozeně, že s rozvojem
geodesie a jejím pronikáním do různýli:hoborů se musila
a musí zdokonalovati i výchova pracovníků a česko-
slovenské kruhy zeměměřické nezanedbaly ničeho, aby
studium zeměměřického inženýrství poskytovalo nále-
žitou přípravu pro úkoly praxe. Dnes stojíme před peža-
davkem"samostatné fakulty geodetické, která je, jak bylo
ukázáno, plně odůvodněna aůležitostí zeměměřické práce
pro stát, jdoucí cestou k socialismu.
Chtěl bych dále upoutat pozornost na některá další

fakta, která svědčí o tom, že není ani z fiskálních důvodů
potřebné a vhodné, aby studium zeměměřického inže-
nýrství bylo vázáno se studiem jiného zaměření. Výchova
zeměměřických inženýrů na vysokých školách obsahuje
jednak discipliny matematické -povahy, to jest vyšší
matematiku, deskriptivní geometrii, technickou fysiku,
geometrickou optiku, numerický li grafický počet, které
jsou důležitým theoretickým základem pro další odborné
studium, pak geodetické ·a katastrální předměty a pří-
slušné předpisy právní, které tvoří podstatu odborného
studia a budoucí praxe zeměměřického inženýra. K tomu
se pojí předměty, jež obeznamují příštího inženýra
encyklopedicky s těmi úseky praxe, s nimiž přijde ve
styk při svých pracích.
Mnohé z těchto předmětů studijních se přednášely

v dřívějších dobách případně pro několik oborů studij-
ních dohromady, čímž se ušetřilo na učitelských silách,
avšak při rychle rostoucích pokrocích techniky a roz-
víjející se specialisaci jednotlivých odvětví je nutná pro
většinu jich zcela růZná náplň obsahová, jak to ten který
obor potřebuje. Aby mohli posluchači zeměměřictví pro-
niknouti všechny problémy dnešní vyšší geodesie, geo-
detické astronomie, geofysiky, fotogrametrie a }(;arto-
grafie a zároveň aby jejich vědomosti byly založeny na
širší vědecké basi, jak je tomu u jiných národů, na př.
v Sovětském svazu, je třeba v matematických discipli-
nách proti jiným oborům technickým podrobněji pro-
pracovati diferenciální geometrii vůbec a rotačních ploch
zvláště, probrati podrobněji theorii čar na plochách
a zvláště prostudovati theoreticky loxodromu a geode-
tickou čáru na elipsoidu a její průběh a vlastnosti, aby
posluchači, přicházející pak do vyšší geodesie a ápliku-
jící její vlastnosti na geodetická číselná řešení, měli o ní
správný, ucelený názor. Zrovna tak je třeba se seznámiti
s parametrickým vyjádřením ploch a čar na plochách,
zvláště s vyjádřením křivoznačnými souřadnicemi a různé
geometrické vztahy v těchto souřadnicích. Je třeba se
také více obírati tb,eorií funkcí komplexní proměnné,
důležitých mimo jiné v konformnich zobrazeních, dnes
v geodesii výhradně používaných. Také ob~cná theorie
těchto konformních zobrazení i ekvivalentních s mate-
matického hlediska podaná je nutná, aby zeměměřický
inženýr měl pro své' praktické použití zobrazovacích
method při projektování a konstrukci map širší theore-
tický podklad. Také jest dnes pro geodesii aktuální otázka
transformace trigonometrických sítí a bodů geodetic-
kých do různých zobrazovacích rovin a' na různé refe-
renční plochy a k tomu je nutno probrati v matematice
theorii transformací, zvláště pak lineárních. Rovněž
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theorie kulových funkcí, Fourrierových řad, nauka
o maticovém počtu, upotřebeném na řešení soustavy
lineárních rovnic, který poskYtujevelmi přehledné řešení
při vyrovnání trigonometrických sítí, jakož i základy vek-
torového počtu zaměřené k problémům geodesie umožní
geode!Ůmsledovati novější geodetické výzkumy a práce.
Také theorie projektivní geom~trie, zvláště partie o in-
..Yolucia sestrojování kuželoseček, mají zvláštní význam
pro methody fotogrametrické.
Zřovna tak v deskriptivní geometrii je nutné pro

geodesii zobrazení topografické plochy a jejích různých
povrchových čar, geometrický názor na geodetickou
křivku rotační plochy jakož i různé konstrukce geogra-
fických "Sítí a orthodrom v kartografických projekcích
centrálních, což v jiných oborech nemá toho významu,
jako zase u nás je ku př. theorie zborcených ploch málo
potřebná.
Ve fysice je nutno kromě obvyklých částí fysiky pro-

hloubeně probrati partie o gravitaci zemské, základy
theorie newtonského potenciálu a hladinových ploch,
hlavní výsledky nauky o radioaktivitě a radiogonio-
metrii.
Z tohoto letmého rozboru vyplývá, že tyto důležité

matematické předměty nemohou býti přednášeny s ji-
nými studijními odbory na vysoké škole,··nýbrž musí
býti zvlášťmethodicky a obsahově upraveny pro potřeby
zeměměřietví, aby na ně mohla účelně navazovati vý-
chova v dalších odborných předmětech.
Zrovna tak je dnes - v době specialisace pracovních

method a jejich maximální ekonomie - neúčelné před-
nášeti geodetické předměty ve stejném rozsahu a obsa-
hové náplni pro jiná odvětví technická, která potřebují
geodesii jako pomocný předmět pro studie hlavních,
často rozsáhlých disciplin svého oboru. Nejinak je tomu
s naukami encyklopedickými z různých oborů inženýr-
ství, které tím spíše musí svým obsahem a methodickým
zpracováním látky býti zaměřeny k zeměměřické praxi,
jak se zeměměřický inženýr při svých měřeních s těmito
obory setkává, co z nich po~řebujeznáti, aby mohl přesně
zaměřiti jejich objekty, v mapě zobraziti, případně vy-
ty~. .
Z těchto všech důvodů vyplývá, že se neušetří ničeho

na učitelských silách, zůstal-li by stav výchovy země-
. měřičů v Praze v té podobě, jak je nyní, to jest připojen
k fakultě inženýrského stavitelství.
·Požadavek samostatné zeměměřické fakulty v Praze

je odůvodněn také uspořádáním studia geodesie v So-
větském svazu a lidově demokratických státech a vý-
znamem, jaký je mu tam přikládán pro socialistické
plánované hospodářství.
V Sovětském svazu jsou organisovány dva čistě geo-

detické instituty, samostatné to vysoké školy, a jinak také
existují zeměměřické fakulty, případně katedry geodesie
na vysokých školách jiných odborů. Nejstarší z těchto
uči1išťje Moskevský institut, mladší pak je institut pro
geodesii v Novosibirsku.
·Přihlédněme podrobněji k Moskevskému institutu geo-

desie. Vznikl· ze zeměměřické školy (Meževoj institut),
založené již r. 1779 a byl v r. 1930 přeorganisován
a rozdělen na dva instituty: geodetický a zemědělsko-
měřický (zemljeustroitelný). První z nich dostal název

Moskevský institut inženýrů geodesie, aerofotogrametrie
a kartografie (MIIGA i K) a druhý Moskevský institut
inženýrů zemědělskoměřických (MIIZ). Všimněme si
organisace prvního z nich. Ten má za cíl výchovu vysoce
kvalifikovanýchspecialistů, a to

inženýrů geodetů se specialisací astronomicko-geode-
tickou, inženýrsko-geodetickou, aerofotogra-
metricko-geodetickou,

inženýrů kartografů se specialisacemi jednak zpraco-
vání a jednak vydávání map,

inženýrů mechaniků specialisovaných na geodetické
stroje a pomůcky.

S hlediska takovéhoto rozdělení theorie a praxe jednot-
livých úseků geodesie jsou vytvořeny v rámci Moskev-
ského institutu inženýrů geodesie, aerofotogrametrie
a kartografie čtyři fakulty a to I. Geodetická, II. Aero-
fotogrametrická, III. Kartografická a IV. Opticko-
mechanická.
Všechny tyto fakulty budují specialisace na široké zá-

kladně vyučování geodesie. Geodesie je v těsném svazku
s matematikou, geologií,fysikou, astronomií, mechanikou,
zeměpisem a jinými vědami; svazek ten je patrný v učeb-
ním plánu speciálních disciplin, vyučovaných na fa-
kultách. Přednášky z těchto disciplin jsou prováděny
zvláštními katedrami, organisovanými na jednotlivých
fakultách. Kromě toho jsou zřízeny společné katedry,
které obstarávají výuku na všech fakultách institutu.
Sem patří katedry: 1. Vyšší matematika a theoretická
mechanika, 2. Fysika, 3. Chemie, 4. Základy marxismu
leninismu, 5. Politická ekonomie, 6. Cizí jazyky, 7. Tě-
lesná výchova, sport a jiné.
Na všech fakultách institutu je geodetická výchova

budována na fysikálně matematickjch disciplinách.
Na geodetické fakultě pracují katedry: Vyšší geodesie;

Geodesie; Astronomie; Gravimetrie; Praktické geodesie;
Polní kartografié, tedy celkem šest speciálních kateder.
Na této fakultě jsou zavedeny dvě specialisace, a to
astronomicko-geodetická větev a pak inženýrsko-geo-
detická.
Výchova na první větvi je soustředěna na prohloube-

ném studiu problémů vyšší geodesie, theorietvaru Země,
geofysiky a praktické astronomie. Její absolventi pracují
hlavně na výstavbě státní geodeticko':astronomické sítě
a využívají výsledků svých prací pro vědecké i praktické
cíle.
Příprava inženýrsko-geodetické specialisace je za-

měřena na problémy využití přesné geodesie v různých
odvětvích národního hospodářství, zvláště je-li potřeba
při tom měření rozsáhlých oblastí a zvláštní· přesnosti.
Absolventi se uplatňují znamenitě při velkých stavbách
komunismu nejen při projektování, ale také během staveb
svými měřickými pracemi, jak je to na příklad pěkně
a výstižně vylíčeno v románě Vladimíra Jurezanského
"Přemožení řeky", kde geometři pod vedením Něstěrova
vytyčovali za podmínek velmi obtížných s milimetrovou
přesností osazení čtyřiceti devíti pilířů na stavbě oblouko-
vité přehrady dněperské, vysoké šedesát dva a půl metrU
od základů.

Fakulta aerofotogrametricko-geodetická· má dvě katedry,
a to fotogrametrickou a katedru letecké fotogrametrie.
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Příprava této fakulty se soustřeďuje v prohloubeném
studiu geodesie, fotogrametrie pozemní i letecké, foto-
grafie a speciálních přístrojů. Inženýři vyšlí z této fa-
kulty provádějí mapování v oblastech jednak nedostup-
ných ze země a jednak zhotovují cestou fotogrametrickou
plány různých měřítek, nepostradatelné pro řešení pro-
blémů socialistické výstavby.

Kartografickáfakulta má pět kateder, a to katedru'pro
1.sestavování a redakci map, 2. pro tisk, kreslení a úpravu
map, 3. pro matematickou kartografii, 4. pro fysikální
zeměpis a 5. pro vydávání map.

Rozdělení kateder naznačuje již náplň studia, které
staví na geodesii a je zaměřeno ke všem disciplinám,
jež souvisí se zhotovením mapy a jejím užitím. Fakulta
je rozdělena v posledních dvou ročnících na dva směry
a to obor "zhotovování map" a obor "vydávání map".
První specialisace "zhotovování map" přihlíží více k na-
ukám, které slouží ke konstrukci mapy s hlediska geo-
metrického i geografického, jakožto obrazu povrchu
zemského, kdežto druhá specialisace "vydávání map"
hlouběji studuje reprodukční methody a technologii vy-
dávání map (fysikální i koloidní chemie, tiskařské stroje,
obecná polygrafie, speciální stati o technologii vydávání
map).

Inženýr kartograf, jak vidno, sám měření neprovádí,
ale musí mít pevné základy nejen z geodesie a karto-
grafie, ale také ze zeměpisu a jiných disciplin, které vy-
užívá v kartografii.

Opticko-mechanická fakulta má Čtyři katedry. Jsou to
1. katedra obecné stavby strojů, 2. speciální technologie,
3. praktické optiky, 4. konstrukce přístrojů.

Tato fakulta vychovává inženýry mechaniky, kvali-
fikované v konstrukci a výrobě geodetických, astrono-
mických, gravimetrických a fotogrametrických strojů
a pomůcek a její výuka spočívá ve znalostech geodesie,
na disciplinách fYsikálněmatematického a strojně inže-
nýrského rázu.

Z naznačeného přehledu je patrno, jak veliký význam
se přikládá pracem geodetickým a výchově zeměměřic-
kéhodorostu v Sovětském svazu a lze říci, že nynější
organisace moskevské vysoké školy geodetické splňuje
zdárně úkoly, které jí ukládá současný hospodářský život
socialistického státu a požadavky soudobé vyspělé jeho
techniky.

Také ve spřáteleném PolskU je zřízena samostatná
fakulta geodetická na polytechnice varšavské se studiem
zeměměřickým, jehož dva první ročníky jsou společné
pro všechny posluchače této fakulty, v dalších ročnících
jsou organisovány dvě specialisace. Jedna je pro studium
základůgeodetických, druhá pro směr geodeticko-hospo-

--dářský.V první jsou zvýšené požadavky na matematic-
kou průpravu a předměty vyšší geodesie, astronomie,
kartografie, fotogrametrie, geofysiky i konstrukce geode-
tických strojů, kdežto druhý směr přihlíží hlouběji ke
geodesii upotřebené v polnohospodářství, osidlování
a průmyslu. Výchova je čtyrletá pro provozní inženýry,
výkonné-to inženýry na jednotlivých pracovištích hospo-
dářského života. Pro vyšší úkoly geodetické práce je
studium až šestileté pro výchovu t. zv. magistra inženýra.
Je to nadstavba výuky, pro niž jsou vybíráni nejschop-

nější jedinci v počtu, jenž je regulován potřebou vyšších
vědeckých kádrů. Mimo to možno dosáhnouti doktorátu
na základě disertace a rigorosa.

Kromě této samostatné fakUlty jakožto vzorné vysoké
školy zeměměřického studia jsou v Polsku organisovány
na vysokých školách oddělení případně katedry země-
měřické.

Z uvedeného je patrno, jaký důležitý význam je při
kládán geodetickýmpracem v Sovětském svazu a v Polsku
a jak si organisují školy, aby jejich absolventi mohli phiit
všechny rozmanité úkoly co nejlépe.

Shrneme-li četné závažné důvody, zejména také
vzrůstající význam zeměměřického inženýrství při budo-
vání socialistického řádu, jeho veliké celostátní úkoly
v otázkách zapojení a_přepočítání československé sítě
trigonometrické a všech kartografických základních děl
do jednotné geodetické soustavy Sovětského svazu a li-
dových demokracií, významné měření a vytvoření nové
státní mapy v měřítku 1: 5000 pro projektování a pláno-
vání, nové státní administrativní mapy 1: 100000 pro
potřeby správní, jakož i zhotovení map popisných v každé
obci, které podle vládního nařízení o výstavbě obcí
z 11. července 1950 čís. 93 Sb. mají znázorňovat polo-
hově i výškově po případě hloubkově skutečný stav
obce jednak na povrchu země, zejména stavby, komuni-
kace, jiná veřejná zařízení a toky, jednak pod povrchem
země, zejména všechna vedení, podzemní prostory, ko-
munikace a jiná zařízení, dále zhotovování všech veřej-
ných mapových děl a jejich odvozenin, jakož i rozmnožo-
vání těchto děl a uvážíme-li též význam této spolupráce
pro celostátní technické podnikání, pro socialisacivesnice,
pro využití přírodního bohatství země a pro brannost
státu, dospíváme k závěru, že zřízení samostatné fakulty
geodetické při Českém vysokém učení technickém
v Praze jest odůvodněnou potřebou a pro zdárnou vý-
chovu vyšších kádrů nejvýše žádoucí a nutné.

Nemůžeme a nechceme přirozeně žádati, aby tato
fakulta byla tak široce rozvětvena a tak bohatě vypra-
vena, jako jsou geodetické fakulty v Sovětském svazu,
které připravují vyhraněné specialisty pro různé geode-
tické práce, jak toho vyžaduje rozsáhlá oblast působiště;
pro naše potřeby stačí zajisté rozčlenění fakulty na dva
až tři směry, jak již byl učiněn počátek v letošním studij-
ním roce zavedením· směru geodeticko-kartografického
a geodeticko-hospodářského v posledních dvou ročnících.
Bylo by jen třeba rozmnožiti počet kateder, neboť
dosavadní dvě katedry zabírají široké oblasti vědní,
jsou ve své práci zatěžovány různorodým materiálem
a nemohou úspěšně plniti vědecké a pedagogické poslání,
jak se od nich žádá. Srovnání se sovětskými poměry to
plně potvrzuje. Již při zavedení instituce kateder na
vysokých školách bylo žádáno fakultním sborem vysoké
školy speciálních nauk pro zeměměřické studium zřízení
čtyř zvláštních kateder, byly však povoleny z nepocho-
pitelných důvodů pouze dvě, ačkoliv na některých jiných
školách se tolik nešetřilo.

Bude-li počet kateder rozmnožen a zavedeno pláno-
vané studium pětileté místo dosavadního čtyrletého na
samostatné geodetické fakultě, značně se zvýší výchova
vyšších technických kádrů geodesie, což prospěje úspěš-
nému budování socialistického státu u nás.
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Příspěvek ke studiu geoidu na území ČSR

Nové přesné mapování CSR spojené s výstavbou socialismu obrací pozornost i k našim geodetickým základům. S aktuál-
ním problémem jejich převodu na nový elipsoid a jejich transformace do nových forem souvisí také určení nulové hladinové
plochy (geoidu) na území CSR. Zásluha o určení tvaru geoidu na našem území patří dopisujídmu členu Akademie věd
prof. Dr E. Bucharovi, který v díle "Tížnicové odchylky a geoid v CSR"*) shromáždil dosavadní výsledky astrono-
mických měření (z nichž velkou část sám provedl) a porovnal výsledky měření na 87 bodech čs. jednotné trigonometrické
sitě s hodnotami souřadnic, které byly vyptJčteny z triangulace na Besselově elipsoidu.
Nalezené rozdíly dávají tížnicové odchylky, které ukazují, že na základním bodě Hermannskogel je větší tížnicová

odchylka, která nebyla vzata v úvahu. Podle tohoto bodu byla určena poloha a orientace sítě rakousko-uherské vojenské
triangulace na Besselově elipsoidu a výsledky byly převzaty i pro čs. jednotnou trigonometrickou síť.
Prof. Buchar určil početně potřebný posun a pootočení čs. jednotné trigonometrické sítě, kterým by se snížily ažnicové

odchylky na minimum. Z jejich zbylých lwdnot určil pak astronomickou nivelací převýšení geoidu nad Besselovým elipsoidem
a geoid vyznačil vrstevnicovou plochou.

Okolem tohoto článku jest ukázat, do jaké míry jsou tyto výsledky ovlivněny rozměry Besselova elipsoidu a určit, jaké
výsledky dá použiti jiných elipsoidů mezi nimi i nového elipsoidu Krasovského.

I. Úvod.

V dalším textu bude užito označení (podle prof. Bu-
chara):

Zeměpisné souřadnice a azimuty:
tr . ky vv' m', L', A'as ononuc namerene. . . . r

původní jednotné sitě .... cp, L, A
jedno sitě po zlepšení jeji polohy a
orientace prof. Bucharem..... CPB,LB, AB•

SkJžky tižnicQvé odchylky (9:
v meridiánu .... ~ = cp' - cp,
v rovnoběžce.... 'YJ = (L' - L) coscp=

(A' - A) cotg cp, 'YJL = 'YJA,
(A' - A) = (L' - L) sincp

(případný rozdíl je způsoben jen měřickými chybami);
dále plati (92= ~2+ 'YJ2.
Profesor Buchar posunul jedno siť o dcpo . - 0,52"

a dLo ~ - 13,72" a pootočil o dAo ~ - 9,58" na Besse-
lově elipsoidu za podmínky [(92]= [~2]+ [1]A2] = min.
(použil 'fJA a níkoliv 1]L). Dostal pak posuny dcp, dL, c/A
. a tím nové hodnoty pro jednotnou siť:

CPB= cp+ dcp, LB = L + dL,· AB = A + dA.
Rozdíly bcp= cp' - (cp+ dcp), bL = L' - (L + dL),
bA = A' - (A + dA) dávaji zbylé složky tižnicových
odchylek:

~= bcp, 'YJL = bL coscp, 'YJA = bA cotgcp
a splňuji podmínku [';2] + [1]A2] = min.; jsou sestaveny
v tabulce 14. citované publikace, při čemž [(92] = 2.093.
(Původně činilo [(92] = 8110).

Na velikost tižnicových odchylek maji však vliv i roz-
měry Besselova referenčního elipsoidu. Jestliže tento
nevystihuje dokonale tvhr geoidu na území CSR, zvětšuji
se tižnicové odchylky systematicky, vzdalujeme-li se od
základního bodu Brdo. V tabulce 14. cit. publ. skutečně
pozorujeme, že v západní části CSR jsou obě složky
tižnicový~h odchylek převážně kladné a ve východní
části převážně záporné, zejména ve složce. 'fJ (v zem.
rovnoběžkách), kde právě uspořádání tabulky podle
rostoucích zeměpisných délek více přispivá k odhalení

*) Vydáno roku 1951, bohužel nemůže sloužit široké geode-
tické veřejnosti pro důvěrnost mnoha údajů.

jejich systematického charakteru. Poněvadž uvažované
trigonometrické body nejsou rozloženy zcela symetricky
okolo základního bodu Brdo, ovlivnila pravděpodobně
volba referenčního elipsoidu nepatrně i velikost vypočte=
ných posunů a pootočení jednotné sitě. Také rozměr
jednotné sitě nebyl měněn; jeho změna by ovšem mohla
pouze nepatrně změniti i tižnicové odchylky - na př.
na okraji CSR (400 km od bodu Brdo) způsobi změna
I : 200 OOO~jen2 m, což činí 0,07" ve složce 1].

Systematický charakter rozložení tižnicových odchy-
lek uvádí na myšlenku změniti rozměry referenčního
elipsoidu tak, aby se součet čtverců tižnicových odchylek
[~2]+ ['fJ2] ještě dále zmenšil proti hodnotě, která vyšla
jako minimální po opravě polohy a orientace jednotné
sitě při použiti Besselova elipsoidu. Můžeme takto zkou-
mati, do jaké míry se lépe přimkne čs. geoidu jiný
elipsoid,- na př. elipsoid Krasovského nebo středo-
evropský elipsoid Lederstegerův. Můžeme však mimo to
nalézti rotační elipsoid, jehož velikost i zploštění zniění-
me proti původJ.úmu Besselovu elipsoidu tak, aby součet
čtverců nových tižnicových odchylek vůči němu byl mi-
nimální @'2] + ['YJ'2] = min.). Tento elipsoid se bude
nejlépe přimykati čs. geoidu a nejlépe ukáže zvlnění
geoidu, způsobené nerovnoměrným' rozložením hmoty
v zemské kůře na území CSR a v nejbližším okolí.

Na tomto místě nutno upozornit, že takový elipsoid
bude pouze pomocnou srovnávací plochou pro geoid na
poměrně malém území a naprosto nemůže udávati veli-
kost elipsoidu pro celou Zemi. Ve velikosti os bude také
na př. zahrnut i určitý nepřesný rozměr jednotné sítě,
odvozený jen z jediné (josefovské) základny a porušený
na území repub~y hromaděním měřických chyb
v úhlech i v samotné josefovské základně. Není tedy
nutno činiti si nároky na vysokou přesnost výpočtu,
a použijeme proto každé vhodné aproximace, zaručujicí
přesnost výsledků na 3 cifry. Také hledaná malá. korekce
v opravě polohy a orientace jednotné sitě bude jistě
definitivně určena až v příštich létech po vybudováni
základní sítě a naše nynějši řešení je pouze prozatímní.

II. Obecný postup fešem.
Jestliže po otočení a posunu jednotné sitě, provedeném

profesorem Bucharem, zbyly rozdíly: bcp= cp' - CPB,
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dL = L' -..,.LB, dA = A' - AB čili tižnicové odchylky:
~= dq>, 'f}L= dL cosq>, 'f}A= 15A cotgq>, přivodíme je-
jich další zmenšení změnou parametrů Besselova elipsoidu
na (a +da), (e2 + de2); nový elipsoid bude míti společ-
nou normálu v bodě Brdo a nezměněnou již polohu
a orientaci sítě. Zbylé opravy pak budou:

Vrp= rp' - (q>B+ C'Ifla + D2de2)= q>'- (q>B+ dq» I
VL=L' - ~LB + Cľda +DI'de2) =L' - (LB +dL) (1)
VA=VL . srn q>,

vyjádřeno pomocí tížnicových odchylek:

f = Vrp = --C'Ifla - D# + ~ I
'f}L'=VL . cos q> = (- CI' da - Dl' de2) cos q>+ 1')L (2)
'f}A'=VA • cotg q>=(- CI' da - Dl' tfe2)cos q>+ 1')A,

kde absolutní členy ~, 1')jsou tižnicové, odchylky', zbylé
po úpravě polohy sítě na Besselově elipsoidu profesorem
Bucharem, kdežto f, 'f}' jsou dále zmenšené odchylky
po úpravě rozměrů elipsoidu. Zavedeme označení:

c2= + C2) d2 = + D2 . 10-', CI = + CI' cos q>,
dl = +DI'cosq> . 10-'; x = -da(vkm),y = -de2'IO':

~' =Cs"+d2Y+~ I
'f}L' = clx + ~y + 1')L (3)
'f}A' = Clx + dly + 'f}A.

Pro změnu zeměpisných souřadnic v důsledku pře-
chodu na nový elipsoid upravíme vzorce z učebnice
prof. Bohma "Matematická Drtografie I." ,uvedené také
prof. Bucharem: .~~

d r dNo d'f}o2] d 3q>= - No + Vo2 . q>+ 2e tg q>o.

,.r 'f}o2~o - (1 - 3'f}o2). d'f}o2] dq>2 +

+
Vo2 sin 2q>odNo AL2 +

4e No u .,.

dL = - dNNodL - tgv.q>;dNNodq> dL + ..,
o e o o

Zde q;o, Lo, Mo, No atd. platí pro základní bod;
dq> = q>- q;o, dL = L - Lo •.

Počínaje 3. řádem jsou další členy zanedbány;~Veličina
No značí "příčný 'poloměr křivosti elipsoidické plochy
. v základním bodě a dNo jeho změnu pro jiný elipsoid:

No = a (1 - e2sin2 q>o)-t, dNo = N., da +
a

+~: sin~q>otfe2,kde a je velká poloosa, e2 excentricita

meridiánové elipsy a de2 její změna pro nový elipsoid.

e2
Další veličiny: 1').,2= e'2 cos2q>." e'2 = --, d'f}.,2 =

1- e2
• 2 de22 de'2 cos q>o

= cos q>., = (1 _ e2)2 '

Vo2 = 1+ 'f}o2, dq> = q>- q>." M = L - Lo•
t

Po zavedení změn parametrů da a de2 přejdou vzorce (4)

[
1 AI. No A 2dq>= --uq> +-2 srnq>ocosq>o-M uL +a e oa

+~ sin q>ocosq>o e2 dr] da +
2e 1-e2 a

+[ (1 ~ e: - ~ ~;2sin2q>o)dq> +

+1'3 1 AL2-4 srn q>ocos q>o-1 --2 U +e -e

3. ('2 lI'+ 4e srn q>ocos q>o srn q>oe - (5)

2Mo 1 ) d 2Jde2- No (l-e2)2 q>

dL = [- ~M- tg q>oMo dq> dL] da +
a e Noa

+ [_ ~sin2q> Mo_1_ dL-
2 o No 1 - e2

_ tgq>o . 2 Mo2 _1_ A AL] de2
2 srn q>oN 2 1_ 2 uq> u, e o e

dA =dL'sinq>
Vyčíslení rovnic (5) provedeme pro základní bod

Brdo; a, da, Mo, No budou v kilometrech a souřadni-.
cové rozdíly ve vteřinách:

dq>= (- 0,000 1568 dq> + 1,89' 10-10M2 +
+ 0,04' 10-10 dq>2)da + (0,145 dq> +
0,35 . 10-6 dL2 - 3,63 . 10-6 dq>2)de2 .(6)

dL =(- 0,000 1568 dL - 8,77' 10-10dq>M) da +
+ (- 0,287 M - 1,61 . 10-6 dq; dL) de2

Zavedeme: x = - da (v km), y = ~ de2• 10', b =
= dq> • 10-6, 1= dL' 10-6; na území CSR jsou maxi-
mální hodnoty b = 0,06, 1= 0,2, proto zanedbáme
člen 0,04b2:

dq>= (15,68b - 1,8912)x +(- 1,45b - 0,3512 + I
+ 3,63b2) Y (7)

dL = (15,681 '+8,77bl)x + (2,871 + 1,61bl)y
Rovnice oprav potom budou:

f = Vtp= (- 15,68b + 1,89t2)x + (1,45b +
0,3512 - 3,63b2)y +~= Cs" + d2Y + ~

'f}L' = VL cos q>= (- 15,681- 8,77bl) cos fp . x +
+(- 2,871 - 1,61bl) cos q>•y +

+ 'f}L= 'Ix + d1y + 'f}L (8)

1')A'= VA cotg q>= (- 15,681- 8,77bl) cosq> . Je +
+ (- 2,871 - 1,61bl) co sq>'Y +

+ 'f}A= clx + ~Y + 1')A
obecně: v = ex + dy + 1

V rovnicích oprav (8) jsou absolutními členy tí!nicové
odchylky ~, 1')L, 1')A,které zbyly po posunu a orientaci
jednotné sítě a které máme změnou parametrů elipsoidu
ještě vícě zmenšiti. Opravy E', 'f}L', 'f}A' jsou tižnicové
odchylky na novém elipsoidu a mají mit menší střední

1953/105



Zeměměřictví
ro~.3/41 (1953) Č. 7-8

hodnotu než tížnicové odchylky původní. Pro jejich
výpočet za podmínky [61'61'] = [fn + [1'/1]'] = min.
řešíme normální rovnice tvaru:

[cc]x + [cd]y + [cl] = ()
[cd]x + [dd]y + [dl] = 0

Původní· součet čtverců odchylek [6161] = [U] + [1]1]]
klesne po změně rozměrů elipsoidů na Eť9'e'] = [;'n +
+ [1]'1]']. •

Nahradíme-li Besselův elipsoid elipsoidem o známých
rozměrech, pak vhodnost tohoto elipsoidu pro naše území
posuzujeme podle velikosti součtu čtverců odchylek
[61'61']. Použijeme při tom předchozích rovnic oprav (8),
dosadíme za x = - da, y = - de2 . 1()4 a počítáme
podle vzorce:

[61'61'] = [fn + [1]'1]'] = [6161] + [cc]x2+ l
+ [dd]y2 + 2[cd]xy + 2 [cl]x + 2 [dl] . y J (10)

Mimo to máme k disposici částečné součty [cel, [dd] .. pro
jednotlivé složky tižnic, takže můžeme najíti i odděleně
změnu složky [;'n nebo [1]'1]'].

Obraz o tvaru geoidu nám podává vrstevnicová plocha,
která zobrazuje geoid vzhledem k referenčnímu elipsoidu.
Na obrázku 1. je zobrazena plocha geoidu vztažená
k Besselovu elipsoidu a vyznačeny korekce na elipsoid
Krasovského (převzato od prof. Buchara). Na obr. 2.
je vztažen geoid k elipsoidu Krasovského (provedeno
graficky součtem obou vrstevnicových ploch). Rozestup
obou elipsoidů se počítal z rovnic:

pro směr v meridiánu:

dM = ::; .52, dMo -=- 0,830 km, dM = 102 . 10-10 . 52

pro směr příčný:

dN = ::;2 . 52, ,dNo . 0,885 km, dN = 108 . 10-10 . 52.

Na obr. 3. je geoid vztažen k novému pomocnému
elipsoidu (viz následující kapitolu).

III. Početní řešení, sestavení výsledkú.

Početně byl úkol řešen samostatně dvakrát: jednou
pro 52 bodů, kde byly k disposici složky; a 1]L (dále
I. kombinace rp, L), po druhé pro 87 bodů, kde bylo
použito složek ; a 1]A (dále II. kombinace rp, A). Byly
vypočteny koeficienty c2, d2, CI' dl (absolutní členy jsou
původní odchylky, sestavené profesorem Bucharem)
a vypočteny součty jejich čtverců pro každou kombinaci
zvlášť.

I. kombinace rp, L (měřeno rp a L na 52 bodech) -
normální rovnice:

)

f (11)

Součet čtverců původních tížnicových odchylek dal
[;;] = 540, [1]L1]Ll- 442, [6161] = 983. Střední hodnoty
pro jednotlivé složky činí: Se;) = ± 3,22", S(1]L) =
= ± 2,92", S(e) = ± 4,35".
II. kombinace rp, A (měřeno rp a A na 87 bodech):

83,682x + 11,490y + 98,339 =0 •.! (12)
11,490» + 2,452y + 27,,425 = !O J

43,8oox + 5,555y + 7,438 = !O
5,555x + 1,235y + 7,714 = !O

Součet čtverců původních tížnicových odchylek: [;;] =
= 765, [1]A1]A]= 1328, [6161] = 2093.
Střední hodnoty: Se;) = ± 2,97". S(1]A) = ± 3,91",
S(e) = ± 4,91".

Poznámka: Výsledky II. kombinace možno porovnávat
s výsledky prof. Buchara, který také použil 87 bodů, na nichž
byla měřena zeměpisná šířka a azimut.

A. Zavedení elip50idu Kra50v5kého: da = + 848 m,
de2 = + 0,000 0190, x = - 0,848, y = - 0,190.
Součty čtverců odchylek. vypočteme podle rovnice (10):

I. Kombinace rp, L (52 bodů):

Součet čtverců nových tížnicových odchylek: Wf] =
= 585, [1]L'1]L'] = 415, [61'61'] = 1.000.

Střední hodnoty: Sen = ± 3,35", S(1]L') = ± 2,83",
s(e') = ± 4,39". Změny tížnicových odchylek v této
kombinaci jsou nepatrné a ukazují spíše k horšímu;
rozdíl [61'61'] - [6161] = 17 celkem nic neznamená.

II. kombinace rp, A (87 bodů):
Součet čtverců nových tížnicových odchylek:

[;';']= 832, [1]A'1]A'] = 1 147, [61'61'] = 1.980.
Střední hodnoty: Sen = ± 3,09", S(1]'A) = ± 3,63",
s(e') = ± 4,77". Zmenšení tížnicových odchylek je ne-
patrné. Složka ~, která se naopak trochu zvětšila, má
zřejmě nahodilý charakter. Poněkud se zmenšila složka
1]A, ktení, jak již dřívě uve~eno, měla systematický ráz.
Z výsledků obou kombinací je patrno, že na malém

území se neprojeví znatelně změna rozměrů zemského
elipsoidu. Vrstevnicová plocha geoidu (viz obr. 2.) ne-
vykazuje také zásadních změn proti vyjádření geoidu
vůči Besse10vu elipsoidu; v západní části jsou vrstevnice
poněkud řidší.

Podobná studie o Lederstegerově středoevropském
elipsoidu je nyní celkem zbytečná; jeho rozměry jsou
totiž téměř aritmetickým průměrem rozměrů elipsoidu
Besselova a Krasovského. K podobnému závěru bychom
prakticky dospěli i u elipsoidu Hayfordova.

B. Určení pomocného elip50idu.
Nyní určíme plochu rotačního elipsoidu za podmínky

[61'61'] = min. podle normálních rovnic (11) a (12).

I. kombinace rp, L (52 bodů).
Výsledné změny parametrů:

da = - 1448 m ± 955 m,
de2 = + 0,001 276 ± 0,000 569.

Součet čtverců nových tížnicových odchylek: [;' ;'] =478,
[1]L'1]L'] = 417, [61'61'] = 895.
Střední hodnoty:

Sen = ± 3,03", S(1]L') = ± 2,83", s(e') = ± 4,15".

II. kombinace rp, A (87 bodů).

Výsledné změny parametrů:
da = - 1011 m ± 832 m,
de2 = + 0,001 592 ± 0,000 486.

Součet čtverců nových tížnicových odchylek:
W;'] = 679, [1]A'1]A'] = 1076, [61'61'] = 1756.
Střední hodnoty: Sen = ± 2,79", S(1]A') = ± 3,52",

s(e') = ± 4,49".
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C[QIO V ~SR •
VZTAl[Ný NA POVRCI-l
8[.SS[lOVA rLlPSOIDU

(Podle prof. Buchoro)

•.• kliVky opra.
na elipsoid
KraGY'Uho

G(QID V ČSR
VZTAŽENÝ NA POVRC~

KRASOVSI<OO [lIpso!D&

- fo'iyky opro.
no elipsoid
8esse1ů.

GtOID V ČSR
VZTAŽtNÝ NA POVRC\.I
POMOCNÓIl ElIPSOIDU
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1. kombinace ('11, L) (52 bodů)
Zvolená referenčni plocha

'\ [~~] I [7]L 7]L] I [ee] I S (~) I S (7]L) I S (e)

Besselův elipsoid 540 442 983 ± 3,22" ± 2,92" ± 4,35"
Krasovského elipsoid 585 415 1000 3,35 2,83 4,39
nový pomocný elipsoid 478 417 895 3,03 2,83 4,15

I
II. kombinace ('11, A) (87 bodů)

Zvolená referenčni plocha
[~~] I [7]A 7]A] I [ee] I S{;} I S (7]A) I S (e)

Besselův elipsoid 765 1328 2093 ± 2,97" ± 3,91" ± 4,91"
Krasovského elipsoid 832 1147 1980 3,09 3,63 4,77 .
nový pomocný elipsoid 679 1076 1756 2,79 3,52 4,49

Jak jest z obou uvedených tabulek patrno, nedošlo
k žádnému zásadnímu sníženi středních hodnot jednotli-
vých složek i složky celkové. Bylo. ostatně od počátku
patrno, že přílišná členitost vrstevnicové plochy geoidu
. nedovolí najíti ta,kovou plochu rotačního elipsoidu, která
by se podstatně lépe přimk1a k jeho ploše a tím značně
zmenšila střední hodnoty tížnicových odchylek. Také
velikost středních chyb ve vypočtených rozměrech
elipsoidu (střední chyba je o málo menší než vypočtená
hodnota sama) ukazují jednak na velký rozptyl v hodno-
tách tížnicových odchylek a tím na silné zvlnění geoidu,
jakož i na nedostatečný počet astronomicky zaměřených
bodů.

Podle čtverců uvedených středních chyb 'výsledků
z obou kombinací byly zvoleny váhy a vypočteny obecné
aritmetické průměry změn parametrů rotačního elipsQ-
idu, který nejlépe vystihuje tvar čs. geoidu:

da = - 1200 m, de2 = + 0,001 459 a odtud rozměry

nového pomocného elipsoidu:

a = 6 376 197 m, e2 = 0,008 133, i = 1 : 245,4.

V bodě Brdo (tpo= 49°10'18") platí: Mo =6368 773 m,
No = 6)91 095 m. Rozdíly proti Besselovu elipsoidu:
dMo = - 2 545 m, dNo = + 1 477 m. Převýšeni nad
Besselovým e1ipsoidem bude:

ve směru meridiánovém Xmm = - 0,03137 s2 (km2)
ve směru příčném x"";' = +0,01808 $2 (km2)
Poněvadž dMo = - 2 545 m, dNo = + 1 477 m jsou
opačného ~énka, je pomocný elipsoid částečně nad
a částečně pod Besselovým e1ipsoidem a čáry stejných
rozestupů obou elipsoidů jsou hyperboly; jejich asympto-
ty ukazují průnik obou elipsoidů (viz obr. 3.).

Rozměry pomocného elipsoidu jsou značně odlišné
od rozměrů jakéhokoliv dosud určeného zemského
elipsoidu a elipsoid má skutečně pouze lokální význam
pro CSR. Na obr. 3. je znázorněn vrstevnicemi čs. geoid
vztažený v této ploše. aenitost plochy geoidu je· nyní
již oproštěna od vlivu volby nevhodného zemského
elipsoidu a lze ji přičísti pouze nerovnoměrnému r02lo-
ženi hmoty v kůře zemské v CSR a okolí. Přes značné

místní zvlnění jsou vrstevnice podstatně řidší než tomu
bylo u předchozích dvou elipsoidů. Pomocný elipsoid tak
vyrovnal systematicKou složku tížnicové odchylky v CSR
a vrstevnicová plocha nyní znázorňuje místní nepravidel-

. nosti geoidu.

K doplnění přehledu o nepravidelném zvlnění čs.
geoidu v různých místech a různých směrech jsou na
obr. 4., 5., 6. zakresleny tři profily geoidu a uvažovaných
tří e1ipsoidů (Besselova, Krasovského, a pomocného
elipsoidu - průměru z obou kombinací).

/:
&rdo Ol,Qml
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IV. Urěeni případného dodatečného posunu
a pootoěeni trigonometrické sitě.

Jak je patmo z dřívějších úvah, může volba elipsoidu,
který se nedokonale přimyká geoidu, ovlivnit i určení
polohy a orientace sítě, nejsou-li trigonometrické body
s astronomickým měřením rozloženy symetricky okolo
základního bodu Brdo.
Praktický význam má zde pouze studium, zda dosta-

neme po nahrazení elipsoidu Besselova elipsoidem Kra-
sovského hodnoty pro posun a pootočení sítě shodné
s hodnotami, určenými z tížnicových odchylek vůči
elipsoidu Besselovu.
zavedení elipsoidu Krasovského způsobí totiž změny

v souřadnicích a azimutech:
dep= - C?lX - dsY, dL = - cľx - dl'y, dA = dL sinep.
Při dokonale symetrickém rozložení a&tronomickyzamě-
řených trigonometrických bodů kolem základního bodu
Brdo by se anulovaly součty [dep]= O,[dL] = O,[dAl = o.
Z určených koeficientů c, d na 87 bodech (body použité
prof. Bucharem pro zlepšení polohy a orientace sítě)
a hodnot (vzhledem ke Krasovského elipsoidu) x = -
- 0,848, y = - 0,190 byly vypočteny změny dep, dL
na všéch 87 uvažovaných bodech a nalezena:

[dep]= - 5,13"; [dL] = + 27,68";
Z toho plynou dodatečné posuny a stočení sítě ke zlepšení
její polohy a orientace:

d~o = - [dep]= + 0,059",
, 87

dLo = - [dL] = - 0,318" ,87
dAo == dLo sinepo = - 0,241".

S dřfvějšfmi údaji prof. Buchara dostaneme na elipsoidu

Krasovského:
depo= - 0,461", dLo = - 14,043", dAo = - 9,824".
Nalezené hodnoty svědčí o tom, že volba elipsoidu

skutečně poněkud ovlivnila určení posunu a pootočení
sítě. Zvláště pozorně musíme zkoumat změnu pootočení
sítě, poněvadž vzhledem k protáhlému tvaru naší re-
publiky by zde mohla nevhodnost .elipsoidu zpqsobit
značnější změny. Definitivní hodnoty ovšem dostaneme
až po dokončení astronomických měření na území ČSR
na dalších bodech jednotné sítě v rámci vybudováni nové
základní sítě.

Závěr.
Uvedená studie měla za úkol ukázati možnost dalších

změn polohy a orientace naší sítě po připravovaném za-
vedení elipsoidu Krasovského. Snaha vyloučit při kon-
strukci plochy geoidu vliv volby elipsoidu vedla k nale-
'zení nové pomocné rotační plochy, která se co nejlépe
přimyká čs. geoidu. V závěru nutno znovu upozornit,
že vzhledem k malému území naší republiky (zvláště
ve směru sever-jih) není možno novou plochu (ostatně
dost neobvyklých rozměrů) považovat za nějaký vhodný
zemský elipsoid. Pomocná plocha má pouze lokální
a studijní význam pro ČSR.
Každá studie plochy geoidu :narážízatím na nedostatek

naměřeného materiálu především astronomického a to
hlavně na území Slovenska. Nedostatečná možnost vý-
běru vhodných bodů a jejich zatfni poněkud nesy-
metrické rozdělení kolem základního bodu Brdo ovliv-
ňuje všechny dosavadní výsledky. Také doposud chybějí
měření, napojená na měření sousedních států. Je však
naděje, že.vybudováni základní sítě (což předpokládá též
připojení na okolní státy) odstraní valnou část těchto
nedostatků. Pak bude možno určit přesněji a na celém
území republiky tvar geoidu a stanovit definitivní posun
a pootočení jednotné trigonometrické sítě.

Geometrické vztahy mezi souřadnicovými sítěmi Křovákova
zobrazení ČSR a třístupňových Gaussových pásů

,ednim z aktuálnich úkolů naši geodesieje převod dosavadnich souřadnic čsl. jednotné trigonometrické sitě na souřadnice
mezinárodntch třistupňových pásů Gaussova zobrazeni, zaváděných již ve všech okolnich zemlch. Věc se· bude dotýkati
všech čsl. geodetů a v tomto článku chceme názorným geometrickým způsobem osvětliti poměrnl složité vztahy mezi oběma
soustavami rovinných souřadnic. -

Dosavadní "rovinné souřadnice čsl. jednotné trigono:-
metrické sítě vznikly konfonnnim zobrazením zemského
elipsoidu na Gaussovu kouli a odtud na kužel v obecné
poloze .(Křovákovo .zobrazení). Souřadnice Gaussova
pásu jsou produktem konformního zobrazení elipsoidu '
na válec v pří&.é (transversální) poloze (viz obr. la, b).
Matematický podklad obojího konformního zobrazení

je vyjádřen složitými yzorci. Velmi nám pro snazší
pochopení pomůže pomocný geometrický názor, jako
by byl elipsoid centrálně promítnut jednou na plášť \
kužele a po druhé na plášť válce. Neplatí to sice pro
výsledné souřadnice a přesné zákony skreslení, avšak

tvar zobrazené geografické sítě (zeměpisných poledníků
a rovnoběžek) i zákony skreslení délek a ploch se velmi
podobají takovéto geometrické.~,'projekci zakřiveného
~lipsoidického povrchu.
U Křovákova zobrazení se zobrazující plášť kužele

dotýká náhradní koule (zmenšené o 0,01%) podél
kružnice So, jdoucí osou čsl. území. Na sever i na jih
od této základní rovnoběžky roste dé1kové skreslení
vzniklé zobrazením a to přibližně se čtvercem 'vzdále-
nosti od So. Dosti široký pruh území po obou stranách
So se zobrazuje věrně. Ze zeměpisných polednfků jen
jediný;'" = 42°30' v. F. se zobrazuje jako přímka na
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plášť kužele a je zvolen za osu X; ostatní poledníky se
zobrazují vydutě k Šo li jejich zakřivení. roste směrem
na západ.
V třístupňových Gaussových

pásech se naopak vždy věrně
zobrazují základní (střední) po-
ledníky Á-o=X (12°, 15°, 18°,
21° v. G.) a dosti široký pruh
územCokolo nich. Skreslení dé·
lek ro;te zase na východ a zá·
pad od Á-o se čtvercem vzdá·
lenosti. Ostatní poledníky se
zakřivují vydutě k poledníku Á-o•

Na první pohled je patma
protichůdnost zákonů skreslení
(čili proměnlivosti skutečného
měřítka) obou soustav, i okolo
nost, že čáry, které jsou v jedné
zobrazovací rovině přímkami,
zobrazí se v druhé rovině jako
křivky (na př. poledník Á-o, tvo·
řící přímou osu X v jedné ro-
vině, je křivkou v rovině dru·
hé). Tato okolnost je však. již důsledkem prvé
uvedené protichůdnosti zákonů skreslení. Proti·
chůdná proměnlivost vzájemného měřítka obou
zobrazení se toti~ projeví tím, že' úsečkám
délky na př. 1 km, zvoleným na různých
místech rozvinutého kuželového pláště, odpo·
vídají nestejně dlouhé vzdálenosti (1 km ± {})
v Gaussových pásech.
Druhým, dalším důsledkem této proměnli-

vosti vzájemného měřítka (kromě již dříve
zmíněného zakřivení původních přímek) je
i skreslení dělicího poměru (na př. bod, který
leží uprostřed úsečky v první zobrazovací
rovině, [neleží uprostřed jejího transformova-
ného obrazu v rovině druhé, protože obě polo·
viny původní úsečky se nestejně skresl(': trans-
formací do druhé roviny).
Jako nejnázornější osvětlení geometrického

vztahu mezi oběma zobrazovacími rovinami bylo uvažo-
váno, jak se přenese do Gaussových pásů čtvercová (kilo-
metrová) síť Křovákova zobrazení (daná rovnoběžkami
s osami X a Y) o stranách 10 km (tak zvané triangulační
listy). Půjde zde o prodloužení či zkrácení a zakřivení
stran těchto transformovaných čtverců, jakož i o po-
rušení původního dělicího poměru. Výsledky se pak dají
aplikovati i pro libovolně dlouhé úsečky ~

Obecné řešení takového úkolu při transformaci (zobra-
zení) jedné zobrazovací roviny do druhé podal první
prof. Bohm ("Transformace stejnorodých souřadníc",
Zeměměřický obzor 1947, str. 101; viz také "Matema-
tická kartografie", II. díl, str. 23), který zavedl i pojem·
vrstevnicové "indikační (charakterisující) plochy trans-
formace". Uvedeme stručně základní myšlenku a výsled-
né vzorce; všechny mají společný základ v proměnli-
vosti vzájemného měřítka SQuřadnícových sítí obou ro-
vin. Pak provedeme aplikaci na náš úkol.
Každá délka poměrně krátké spojnice ds (není třeba

uvažovati nekonečně malou délku, ale prakticky ji může-
me rea1isovati třeba stranou polygonálního pořadu) dvou

bodů na elipsoidu, t. j. naměřená v terénu a redukovaná
na hladinu moře, se přenese do zobrazovací Křovákovy
roviny' skresleně (zkrátí se nebo prodlouží v mezich

1000
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-10 až + 14 cm/lari), kde bude míti velikost dSK.'
Poměr obou délek

dSi: : ds = mK = 1 + (JK (1a)

je měřítkem zobrazení a hodnota (JK = mK - 1 je
poměrným skreslením délky. To nezáleží na směrníku
(azimutu) spojnice ds (protože jde o zobrazení kon-
formní), avšak mění se s místem (se vzdáleností od
kružnice šopCáry'stejného délkového skreslení (jK =
= mK- 1 ='konst. na obr. 2 tvoří se základní kružnicí
Šo soustavu šoustředných kružnic. Nazýváme je iso-
metrické čáry (stejného měřítka).

Totéž platí pro zobrazení elipsoidu do Gaussova pásu,
kde skreslenídé1ek

dSG : ds = ma = 1 + (JG (I b)

roste se / vzdáleností od základního poledníku Á.o a je
v mezích 0 až + 14 cmjkm (v našich zem. šířkách).
Cáry stejného skreslení (JG' ma =- 1 = konst. jsou
prakticky rovnoběžné s poledníkem Á-o (osou X) a jsou
uvedeny v obr. 2 čárkovaně.
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Pro hlavní hodnoty obou skreslení platí
Z2

(m - 1) = c5 .-:... 2R2 . 122. 10-10• Z2 (km2), (2)

kde z je vzdálenost bodu (středu krátké strany) od osy
zobrazení (So nebo Ao) a R.-:... 6381,5 km je střední
hodnota středního poloměru křivosti zemského elipsoidu
na území CSR. V každé z těchto dvou rovin se z měří
v odlišném směru; hodnoty c5 jsou poměrně malé
(dosahují max. 14 jednotek pátéh,o desetinného místa).

Jaký je nyní poměr měřítek obou rovinných souřadni-
cových soustav, t. j. jak se změní délka dSK úsečky
v Křovákově rovině po její transformaci do Gaussova
pásu? Vztah bude dán poměrem

dSG dSG dSK ma 1 + c5G
q =dSK = dS: ds = mK = 1 + c5K-:....

.-:... 1 + c5G- c5K (3)

a q - 1 = c5G- c5Kbude skresletP délky dSK zpúsobe-
ným transformací z roviny Křovákova zobrazení do ro-
viny Gaussova pásu. Toto skreslení (q - 1) jest alge-
braickým rozdílem skreslení původních elipsoidických
délek v obou rovinách. Kdybychom nanášeli velikost
délkového skresl~ na čsl. území ve směru prostorových
souřadnic z (nadmořských výšek), dají nám obě skupiny
'isometrických čar jakési vrstevnicové (topografické) plo-
chy, kde spád plochy udává rychlost změny měfítka
zobrazení (čili i skresleni délek). Algebraický· rozdíl obou
ploch dává novou topografickou plochu, kde vrstevnice
jsou čáry stejného poměru skutečných měřítek obou
rovinných souřadnicových soustav (q =.konst.) nebo
stejného délkového skreslení při transformaci souřadnic
Křovákových na souřadnice Gaussova pásu. To je ona
indikační (charakterisující) plocha transformace z jedné
roviny do druhé. .

Tato - velmi zajímavá a svým způsobem zvláštní topo-
grafická plocha - je nakreslena na obr. č. 2 plnými ča-
rami a dává styk Křovákovy soustavy se soustavou čtyr
třístupňových pásů (Ao ='12°, 15°, 18°, 21°). V každém
pásu je střed, kterým prochází 11;Úrnězakřivené asymptoty.
Spád plochy je velmi proměnli\ry' co do směru a velikosti
podle toho, jak· p'rotichůdněpůsobí zákony skreslení
obou zobrazení. Rídké vrstevnice znamenají věrnou,
málo porušující transformaci a jsou tam, kde je řídká
jedna nebo obě skupiny původních isometrických čar.

Změna vzájemného poměru měřítek dq je dána spádem
vrstevnicových ploch a dá se odměřiti přímo z indikační
plochy. Na příklad v místě A uprostřed čtverce činí
ve směru spádnice (nejprudšího spádu plochy) + 2 cm/
6,4 km = 3,1 mm/km = 0,000 0031; ve směru osy X
(přibližně severním) v témže místě je pak spád menší
+ 2 cm/8,3 km = 0,000 0024, ve směru osy Y
(východním) opět jiný + 2 cm/IO,5 km = 0,000 0019
atd. Změnu dq skreslení délek při transformaci můžeme
takto odměřovati na různých místech i v fÚZných smě.;
rech; na ní bude záviseti různá změna délek, porušení
dělicího poměru i zakfivení úseček pfevedených z roviny
Kfovákovy do rovin tfístupňových Gaussových pásů.
Celkové střední prodloužení či zkrácení strany po-

měrně malých čtverců 10 X 10 km po transformaci do
Gaussových pásů můžeme přím!l odečísti z obr. 2, jakožto
hodnotu q pro střed strany (pro naše úvahy tato přesnost
dostačí) .
Zakřivení strany čtverce (nebo libovolné trigono-

metrické strany) a porušení dělicího poměru ua ní bude-
me charakterisovati maximální vz'tláleností do křivého
obrazu strany od tětivy amaximálnim porušením dělicího
poměru do'. Obojí nastává přibližně uprostřed strany.
Na obr. 3. je bod Po uprostřed úsečky P1Pa zvolené
v Křovákově rovině, kdežto uprostřed jejího transformo-
.vaného křivého obrazu je bod Qo; bod Q půlí pak tětivu
P 1P 2 v druhé ~ovině.
Platí vzorce (viz prof. BOhm, Z. O. 1947, str. 101 a M.
K. II. str. 23):

_ S2 dq
d,,=QQo=S dN

" - S2dq
do = PoQo= S dS

kde S je délka strany, střední ~ = ~1~ je pombná

změna měřítka q na jednotku délky (např. dS = 1 km)
ve směru strany. S, liq = q2 - q1 je změna měřítka
transformace na vzdálenost S12 (Q1' q2 platí v koncových

bodech) a :~ je poměrná změna v kolmém směru (N = S-

- !!.)2 .
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Tyto poměrné změny jsou dány spádem topografické
plochy v uvedených směrech a budeme je z vrstevnico-
vého plánu přímo odměřovati. Zavedeme-li si do počtu
nejprudší poměrnou změnu měřítka dqo ve směru spád-
nice So, kolmé k vrstevnicím a směrník ~ uvažované
strany odměříme od směru isometrických čar, dosta-
neme: '

dS = ~So, dN = - dSo
SIn~ cos~ ,

dq. .
dS = dqo . SInoe,

a vzorce nabudou tvaru:
S2

do=8 dqo . cos~

dq
dN = - dqo . cos~

d' S2 .:J •o = ~ 8 uqo . srn ~

D = Vda2 + d'o2 = S2 dqo
8

-- .
Vzdálenost QPo = D je konstantní pro určitou délku

a určité místo; nezávisí na· poloze úsečky vůči iso-
metrickým čarám.
Zakřivení obrazu převáděné strany je způsobeno pro-

měnlivostí poměru měřítek q. Transformovaná úsečka
bude vypuklá směrem rostoucího. q.
Dělicí poměr se poruší tím, že polovina úsečky ležící

v místě většíhQměřítka q se při transformaci více pro-
dlouží nebo méně zkrátí než druhá polovina.
Rovinné souřadnicové sítě Křovákova i Gaussova

zobrazení jsou v konformním vztahu, t. j. úhly se zacho-
vávají a 'Velmi mq,/é čtverce se transformují opět jakt'
čtverce. Větší čtverce (na př. 10 X 10 km) a celá sou-
řadnicová síť (rovnoběžky s osami X a Y) se převedou
jako síť čar sice pravoúhlých avšak proměnlivě zakřive-
ných, které se budou vějířovitě roztahovati nebo smršťo-
vati.
Velikost zakřivení a porušení dělicího poměru, cha-

rakterisované vzdálenostmi do a ď o dosahují maxjmální
hodnoty asi uprostřed strany. Jsou důležitým krlte-
riem, kdy můžeme jejich vliv zanedbati při určité zvolene

, přesnosti (na př. centimetrové) čili kdy můžeme roz-
šířiti' konformní nebo aspoň afinní vztah mezi oběma
soustavamí na čtverce nebo trojúhelníky určité velikosti.
Chyba při afinní transformaci souřadnic, která zacho-
vává přímky i dělicí poměr, může dostoupiti až hodnoty

D = dqo' ~2 ; při lineární konformní transformaci (Hel- .

mertově) celého čtverce, kdy výsledný obrazec je nahra-
zen čtverc~m o straně, jež je střední hodnotou délek
jednotlivých stran, může stoupnouti až na dvojnásobek:

S2
d = dqo. ""4 (vizobr. 4.).
Proměnlivost měřítka (viz obr. 2.) dá i nestejné d~lky

stran. Proto v různých místech se budou obrazy čtverců
lišiti..Jako příklad jsme zvolilina čtyrech místech triangu-
lační listy Křovákova zobrazení, označené na obr. 2
A, B, C, D.

Triangulační list A. byl zvolen na místě, kde měřítko
Gaussova pásu Ao= 15° je málo proměnlivé, zatím co
měřítko Křovákova zobrazení se rychle mění. Ctverec
se transformací zmenší, protože q< 1 (ma....:..... 1,
mK> 1). Střední d% = 0,000 0031/km.
Triangulační list B byl zvolen v místě, kde se protínají

osy obou zobrazení. Isometrické čáry q = konst. jsou
velmi řídké (dqo je tudíž velmi malé) a. proto porušení
dělicího poměru do' a převýšení zakřiveného obrazu
trigonometrické strany nad přímou spojnicí do dosahují
sotva 2 mm a musely být určeny interpolačním počtem.
Ctverec se transformaci zvětší, protože q> 1 (ma . 1,
mK ....:.....0,99990).

Triangulační list C byl zvolen na okraji pásu Ao= 12°
v místě největší protichůdnosti zákonů skreslení obou
zobrazení. Isometrické čáry q = konst. jsou zde nej-
hustší, spád topografické plochy je tudíž největší. Ctverec
se transformací poněkud zvětší, protože q> 1 (ma >
>mK> 1). Střední dqo = 0,000 0047/km.
Triangulační list D byl zvolen na okraji Gaussova

pásu Ao= 18° v místě, kudy prochází osa Křovákova
zobrazení. Isometrické čáry Křovákova zobrazení jsou
zde velmi řídké, ale čáry ma = konst. Gaussovy soustavy
jsou husté. Měřítko q zde dosahuje maximální hodnoty,
ježto ma • 1,000 14 = max. a mK"":"'" 0,99990 = min.
Proto budou strany transformovaného čtverce v tomto
místě nejvíce zvětšeny.
Skreslení délek stran, odměřené změny měřítka

(spádu indikační plochy). pro střed triangulačního listu
a vypočtdlé hodnoty do, do', D sestavíme přehledně
do tabulky (Viz str. 114~

. afinní
A

Transformace:
.~elmertovll

P.
'S~.d r---

• A
: ----O'

,,, ()(
<.I"í .......• _ ..•.•. _._..... ~

+
(J)

Při přesných výpočtech bychom obdrželi údaje pro
do, do' nestejné na protilehlých stranách čtverce, protože
i změnadq/dS je proměnlivá. Na vzdálenost 10 km
dostaneme maximální rozdíly v do nebo do' asi ± 2 mm.
Tvar transformovaných čtverců 10 X 10 km (triangu-

lačních listů) je uveden na obr. 5., kde změny délek
a zakřivení jsou vyznačeny v úmyslně přehnaném
měřítku.
Nalezené údaje o zakřivení stran a porušení dělicího

poměru ukazují, jak da1ece můžeme prakticky rozšířiti
konformní nebo afinní vztahy mezi oběma rovinami,
které theoreticky platí jen pro obrazce nekonečně malé.
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I \ I ICtverec A B C D

Středni (q - 1):
jižní strana - 61 mm/km + 100 mm/km + 23 mm/km + 244 mm/km
. severni strana - 85 mm/km + 99 mm/km + 43 mm/km + 244 mm/km
západní strana - 63 mm/km + 100 mm/km + 12 mm/km + 231 mm/km
východní strana - 82 mm/km + 100 mm/km + 54 mm/km + 258 mm/km

dg
0,000 0027/km-pro Sil Y 0,000 0019/km - 0,000 0042/km

dS -
dg

O,OOO'0020/km-pro Sil Y O,OOO0024~ - 0,000 OOOO/km
dN •
dgo = max. spll.d top. plochy 0,000 0031/km - 0,000 0047/km 0,000 0027/km

do' (pro S II Y) = do (pro Sil X) 2,5 cm 0-.;-2 mm 5 cm 3,4 cm

do (pro S ~IY) = do' (pro S IIX) 3 cm 0-.;-2 mm 2,5 cm 13 cm

Maximll.lni chyby v poloze bodu:
při použiti afinni transformace 4 cm (0,2 cm) 6cm 3,4 cm
při He1mertově transformaci celého
triangu1ačniho listu najednou 8 cm (0,2 cm) 12 cm 7cm

Chyba klesne pod 5 mm transformaci
čtverce o straně:

při afinni .transformaci . S= 3,5 km (16 km) 2,9 km 3,8 km

při He1mertově transformaci S = 2,5 km (11 km) '2,1 km 2,7 km
- .
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Použiti těchto vztahů pro území určité velikosti je
umožněno připuštěním chyb. až do ± 5 mm (t. j. při
zachováni centimetrové .přesnosti transformace).

Pro další úvahy o zakřivení trigonometrických stran
platí zásada, že charakterisující maxjmální hodnoty do,
do', D rostou se čtvercem. délky úsečky. Toto zjištění
má důležitý praktický' význam pro stanovení velikosti
obrazců (stran čtverců nebo trojúhelníků) potřebných
na př. pro afinní transformaci souřadnic z roviny Křová-

ková zobrazení do roviny Gaussových' pásů při zvolené
přesnosti transformace.

Vrstevnicová plocha na obr. 2. a uvedené vzorce dávají
možnost velmi rychlého určení velikosti chyb a maxi-
mální délky strany pro danou přesnost jednoduché li-
neární transformace, aniž bychom museli znáti mate-
matické vztahy mezi oběma souřadnicovými soustavami
anebo měli k disposici obojí souřadnice libovolných
bodů.

Transformace souřadnic čs. trigonometrické sítě
na souřadnice třístupňových Gaussových pásů v sovětské

soustavě z roku 1942
Josef Bďhm 526.83GK(437)

CS. jednotná trigonometrická síť a její soustava rovinných souřadnic, odvozená'konformním obecným kuželovým zobra-
zením Besselova elipsoidu, je dokonalé technické dílo, které až dosud plně vyhovovalo svou vysokou přesností a malými
deformacemi délek všem vnitřním potřebám čs. geodesie. Z mezinárodního zřetele má však lokální charakter:
aj je vypočtena na zastaralém Besselově elipsoidu, který nevystihuje dobře rozměry celé Země;
bJ její poloha a orientace vůči g~ografické síti je nesprávná vlivem převzaté značné tížnicové odchylky na základním

bodl Hermannskogel bývalé rakouské vojenské triangulace;
cJ není měřicky spojena se sítěmi všech okolních států.
Chystané nové civilní mapování CSR je podnětem k tomu, aby byly současně odstraněny všechny uvedené nedostatky

a síť př"evedena do nových forem znamenajících i mezinárodní sjednocení geodetických základů aspoň na velkém zájmovém
území, jaké dnes tvoří SSSR a země lidových demokracií. Cílem transformace sítě je odstranění dvojích zeměpisných
souřadnic na každém pohraničním bodě, kde se stýkají "národní" trigonometrické sítě dvou různých zemí.
Dovršením takového mezinárodního sjednocení geodetických základů by hyla i jednotná soustava rovinných sóuřadnic

třistupňových Gaussových pásů, které jsou dnes zavedeny pro civilní mapování v SSSR, Polsku, Německu, Rakousku,
Anglii, ltalii, v zemích severských a balkánských.

V tomto článku bude uveden návrh celkového plánu transformace čs. sítě a pak způsob přímé transformace jejích rovin-
ných souřadnic do nové soustavy; transformace musí býti vhodná pro hromadný převod souřadnic desítek tisíců trigono-
metrických bodů, vedených v evidenci na území CSR. . .

I. Celkový plán transformace.
V celkovém plánu můžeme zřetelně odlišiti 4 etapy

transformace, z nichž každá se dá řešiti samostatně
a odděleně od ostatních, i když se dají některé počtářsky
spojiti. Dokonce i pořadí jednotlivých etap lze měniti,
takže můžeme zkoumati několik kombinací organisace
práce zejména se zřetele hospodárnosti výpočtů. Uvede-
me je postupně.

1. Převod sítě na nový elipsoid Krasovského.
Při tomto převodu se nemají změniti délky trigono-

metrických stran ani vyrovnané úhly mezi nimi, které
jsou produktem triangulace a prakticky nezávisejí na
volbě elipsoidu. Nejvhodnějším bude způsob Křovákův
doporučený národním geodetickým komitétem,kde se
převodem nemění dosavadní rovinné souřadnice. Tato
dílčí transformace se pak projeví jen změnami zeměpis-
ných souřadnic dr, dA,I a změnou polohy os rovinných
souřadnic vůči geografické síti nového elipsoidu ([1]).

Změny dr, dA,I se plynule mění s místem; stačí je
proto určiti pro rohy velké čtvercové nebo obdélníkové
sítě (~Y = 150 km, ~X = 100 km) a interpolačním
počtem je vypočísti pro rohy hustší sítě 50 x 50 km,
což zatím postačí a dává konečně i plošné tabulky
k případnému vyčíslení změn souřadnic pro libovolný

bod P (X, Y). Kontrolou výpočtů změp ve zhuštěné
tabulce jsou plynulé diference v obou směrech. Po této
dílčí transformaci zůstává trigonometrická síť prakticky
nezměněna co do rozměrů i tvaru (podrobnosti jsou
v [1] a [2]).

2. Zlepšení polohy a orientace celkové sítě na novém
elipsoidu.

Půjde zde o střední posun a pootočení sítě v celku tak,
aby se co nejlépe přiblížila k okrajům síti sousedních
zemí. Zatím známe velikost středních posunů a po-
otočení, určené pro L,.Brdo dopisujícím členem Akade-
mie prof. Bucharem [3], [1], kterými bychom na elipsoidu
Besselově dosáhli nejlepšího souhlasu s výsledky astro-
nomických pozorováni1 dgJo= - 0,5215", dJ..,=
= - 17°40' + 0,2646", dAo = - 9,583"). Studie Ing.
Cimbálníka ([4]) ukazuje, že uvedené hodnoty platí bez
znatelné změny i po převodu sítě na elipsoid Krasov-
ského (dgJo= - 0,461", dAo = - 17°40' + 0,024",
dAo = - 9,824").

Uvedenými posuny v obou směrech a pootočením
bychom- snížili na minimum součet čtverců zbylých
tížnicových odchylek t. j. orientovali bychom nový elip-
soid tak, aby se dobře přimykal tvaru nulové hladiny
(geoidu) na čs. území. Hospodárnost pozdějších ttans-
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formačnich výpočtů však žádá co největší zblížení :;ítí,
aby zbylé změny :;ouřadnic při :;pojováninárodních :;ítí
byly co nejmenší. Geoid našeho území :;emůže projevit
jako nepravidelná vlna velkého euroa:;ij:;kého geoidu,
takže by byla nutná další konečná orientace :;ítě.To může
znamenati nutnost dalších posunů a pootočení sítě i o ně-
kolik vteřin (lineárně o desítky metrů), jak dokazují již
zkušenosti při spojení české sítě s německou, při roz-
šíření l1lské sítě i na asijskou část SSSR a pod.
Při hospodárném postupu transformace měli bychom

vyčkati, až budou známy třeba jen přibližně uvedené
střední posuny a pootočení z porovnáni polohy jednotné
trigonometrické sítě a polohy jejích bodů v řetězcích
nové mezinárodní základní sítě, které budou vedeny
přes území CSR a měřicky i vyrovnáním začleněny do
veliké sovětské astronomicko-ge9detické sítě.
Důležité je, že při tom může dosavadní rovinná

souřadnicová (kilometrová) síť sledovati posun a pooto-
čení sítě, tak, že dosavadní rovinné souřadnice se ne-
musí změniti a uvedené zlepšení polohy a orientace se
projeví jen dalšími změnami zeměpisných souřadnic
dqP, d)'P, které se spojitě mění od bodu k bodu. Tyto
změny se snadno urči pro malý počet rohů čtvercové
sítě a interpolací zhustí pro rohy čtverců SOX SOkm
nebo jiné velikosti. I

Tvar sítě se ani' nyní nezmění; bude-li však nutno
změniti i její rozměr (síť se všude stejnoměrně roztáhne
nebo smrští), povede to' i ke změně původních rovinných
souřadnic.
Tato druhá etapa obsáhne i případný posun nebo po-

otočení sítě způsobené převodem na nový élipsoid; dá
se vůbec s ním vhodně spojiti v jedinou etapu (viz
později), jestliže obě provedeme v rovině dosav.adního
kuželového zobrazení a nalezené posuny souřadnic !::,X,
t::. Y převedeme na změny zeměpisných souřadnic
dep= dr + depII, d)' = d).l + d).lI.
Kontrolou všech výpočtů jsou plynulé diference

(ve směru osy X i osy Y) mezi hodnotami určenými
pro rohy čtvercové nebo obdé1nfkovésítě.

3. Převod rovinných souřadnic (X, Y) jednotné sítě
na souřadnice (x, y) třístupňových Gaussových pásů.
Tato etapa transformace je nejpracnější a vyžádá si

opravdu značné počtářské práce se zřetelem na velké
množství převáděných bodů. Příčina leží ve složitosti
matematických vztahů mezi oběma soustavami rovin-
ných souřadnic. Právě zde je třeba· bedlivě hledati
hospodárný způsob přímého převodu (X,' Y) ~ (x, y)
bez zprostředkujících zeměpisných souřadnic nebo bez
použiti jiné nepřímé methody, kde se výpočet nedá doko-
nale zmechanisovati. I

Z mnoha způsobů našel autor jako nejvhodnější pří-
mou plošnou int,erpolaci; potřeqné tabulky budQu tvořiti
Gaussovy souřadnice rohů čtverCů10 X 10km dosavadní
sítě. Druhá tabulková diference se uplatní již jen ne-
patrně; vytvoření tabulek i další podrobnosti budou
uvedeny později. Interpolace je možná právě proto,
že předchozí etapy daly změny souřadnic~které se mění
spojitě s místem podle přesných matematických vztahů.

4. Dodatečné nepravidelné změny souřadnic při spojování
,,národních" sítí.
Střední posun a pootočení sítě jako celku nemůže ji

přivésti k dokonalému splynuti na okrajích se sítěmi

okolnfch 'zemí. Jiné měření, hromadění chyb a jiné vy-
rovnáni dá trojú'he1nfkům'nové astronomicko-geodetické
sítě poněkul;!jiný tvar, než mají v jednotné síti. Rozdíly
ve vyrovnaných hodnotách téhož úhlu zpravidla ne-
přesáhnou jednu vteřinu (S mm/km). Hromadění chyb
může však způsobiti na větší vzdálenosti soustavné vzá-
jemné rozšiřováni nebo SD1PŠiovániobou sítí určitým
stllěrem nebo jejich ohyb, takže na hraničním styku
můžeme čekati decimetrové rozdíly dosti nepravidelného
charakteru, bez té matematické zákonnitosti, jaká se
dosud jevila u dřívějších změn souřadnic.
Dokončení transformace jednotné sítě by se pak pro-

vedlo takto: bodům jednotné sítě, které jsou současně
i 'body spojujících řetězců nové astronomicko-geodetické
sítě, přidáme dodatečné změny nyní již rovinných
(Gaussových) souřadnic dx, dy, aby přesně zapadly do
své polohy ve vyrovnané mezinárodní síti. Velikost po-
sunů rozhodne, jakým způsobem bude tyto. posuny
sledovati poměrně řídká síť ostatních bodů základní sítě
nebo vhodně zvolených bodů sítě jednotné.
Jednotná síť bude řetězci rozdělena na několik oblastí;

při malých změnách dx, dy u řetězcových bodů můžeme
z nich pro ostatní body tvořiti vážené aritmetické prů-
měry (na př. váhy p = l/s2, kde s jsou vzdálenosti
libovolného bodu od řetězcových bodů). Při velkých
a protichůdných posunech bude lépe základní síť uvaitř
čtyřúhe1nfků mezi řetězci převyrovnati podle výsl.edků
měření v základní případně i v jednotné síti anebo
zmenšiti posuny konformní transformací vyššího řádu
a pak přejíti opět na vážené průměry. Uvnitř velkých
základních trojúhelnfků pak. stačí změny již rozděliti
rychlou grafickou afinní transformací (s nakreslenými
přímkovými nebo zakřivenými čarami stejných změn),
s výkonem několika set bodů denně jedním počtářem
(podrobnosti jsou ve článku [S]). Výhodou právě budou
poměrně malé zbylé posuny po předběžném středním
posunu a pootočení sítě.
Patří-li prostor uvnitř řetězcového čtyrúhelnfku růz-

ným triangulacím dvou zemí, musí geodeti obou zemí
pracovati v dohodě, má-li se u všech hraničnich bodů
dospěti ke zcela stejným souřadnicím.

II. Kritika jednotlivých kombinaci postupu.
Otázka· využití souřadnic německé sitě DRG.
V předešlé kapitole byl uveden postup transformace:
1. Převod síťě na nový elipsoid změnami dep!, d).l se

zachováním dosavadních rovinných souřadnic.
2. Zlepšení její polohy a orientace na novém elipsoidu

posunem a pootočením (změny drl, d).II) a s případnou
úpravou i celkového rozměru.
3. Převod na rovinné Gaussovy souřadnice (x, y)

sítě ve zlepšené poloze na novém elipsoidu a s případnou
úpravou i rozměru (tvar sítě dosud nebyl změněn).
4. Změna tvaru sítě malými změnami dx, dy k úplné-

mu splynutí s novou mezinárodní sítí.
První tři etapy dávají změny souřadnic s polohou

bodů podle matematické zákonitosti a umožňují proto
rychlé interpolace. První dvě etapy a zejména druhá
nedají mnoho výpočtů, protože je stačfurčiti pro malý
počet pravidelně rozložených bodů. Pro první etapu
byly již vytvořeny interpolační plošné tabulky, kde jsou
určeny depl, d),l k rohům sítě geografické (30' X 30')
i čtvercové (SOX SOkm) při schematu transformace:

1953/116



Zeměměřictví
roč. 3/41 (1953) Č. 7-8

.
(X, Y, cp, A)B -+ (X + 174,4748 m, Y) -+ (cp, A) Kras.,
dcpI = CPK- CPB,dAl = AK - AB (viz [1]). Další zhušťo-
vání je již zbytečné.
Změny zeměpisných souřadnic prvnich dvou etap

dávají výsledné změny dcp = dcpI + dcpII a dA = dAl +
+ dAlI pro síť na novém elipsoidu ve zlepšené poloze;
snadno by se obě etapy daly počtářsky spojit v jedinou.
Druhou etapu totiž provedeme v rovině kuželového
zobrazeni, kam převedeme i řetězce mezinárodní sítě.
Střední posun a pootočeni -dáHelmertova transformace
(případně i dílčí údaje pro různé části sítě získané při
zkoumáni rozporů obou triangulaci); vypočtené posuny
l:,.X, l:,. Y u řídké sítě rohů čtvercú 50 X 50 km pak
převedeme na změny dcpII, dAlI (nejrychleji převodem
pomoci místního odklonu C kilometrové sítě od severu
a pomoci místního skresleni délek m na oblouk polední-
kový dB a rovnoběžkový dr):

C' = C - ~ dA sin cp, dB = ~ (- I:-,X cos C' -

- I:-, Ysin C'), dr = J... (+ I:-,X sin C' -
m (1)

- I:-, Y cos C'), dcplI = dB : I:-,B (pro dep == 1"),
dAl1 = dr: l:,.r [pro dJ..= I" a arg. (ep + ~ dep)]

Odklony C jsou známy u rohů čtvercové sítě i u bodů
prvního řádu. Hodnota C' plati pro střed celkového
posunu bodu. Předběžná znalost výsledných změn dJ..,
dcp stačí na vteřinyadá se odhadnouti z plánku pro celou
CSR; taktéž i skresleni m v cm/km. Tabulkové dife-
rence l:,.B, I:-,r se vyjmou z tabulek Gaussova zobrazeni
elipsoidu Krasovského. V Helmertově transformaci bude
obsažena i oprava středního posunu a otočeni sítě, způ-
sobených jejím převodem na nový elipsoid (v uvedeném
případě je to dcp/ ....:-- 0,31", dAoT ....:-+ 3,81", dAoI ....:-
....:-+ 2,89").
Při ztotožněni normál obou elipsoidů v l:,.Brdo ne-

přivodí převod sítě na nový elipsoid žádný její střední
posun a stočeni. Pak by obě spojené první etapy daly
transformačni rovnice:
(X, Y, cp, J..)B-+ (X + 157,434 m + LIX, Y + 75,799 m
+ LIY) -+ (cp, A)K, epK - epB= dep, J..K- AB= dA, kde
LIX, LIY jsou změny souřadnic posunem a otočením sítě
podle Helmertovy transformace.
Nahrazeni lineární transformace Helmertovy kon-

formní transformaci vyššího řádu (pro lepší přimknuti
jednotné sítě k řetězcúm) nebude pravděpodobně nutné,
protože jde o dvě moderní sítě budované s dostatečnou
vnitřní přesnosti. Transformace vyššího řádu skrývá
i určité nebezpečí, protože měni plynule rozměr i orien-
taci původní sítě a může ji tím znehodnotiti v místech
extrapolace (vně řetězcú). První dvě etapy dávají vůbec
velmi málo práce proti etapě třetí, takže na způsobu
jejich řešeni nezávisí celkováhospodárnost transformace.
Třeti etapa nemůže předcházeti etapy dřívější, protože

otočeni celé sítě nelze pak provésti ve 4 různých sousta-
vách rovinných souřadnic. Rovněž ke čtvrté etapě může
dojíti až po etapě první, protože nová mezinárodní síť
bude vyrovnána na novém elipsoidu.
Při převyrovnání bodů základní sítě v prostorech mezi

řetězci'se tyto body podrobí etapám č. I a 2. Tyto etapy
nemohou odpadnouti, protože je potřebujeme pro rohy

čtvercové sítě (k vytvořeni plošných tabulek k etapě
čís. 3).
Pořadí etap č. 1, 2, 4, 3 by.opakovalo postup, s jakým

byla zapojována v době války jednotná síť do rovinných
Gaussových souřadnic sítě německé (DRG). První etapa
tehdy odpadla (elipsoid Besselův se neměnil), druhá
přiblížila obě sítě a umožnila najíti dodatečné nepravi-
delné posuny depI11, dAI11 čtvrté etapy pro řídkou síť
bodů základní sítě. Celkové změny zeměpisných souřadnic
dcp = depl1 + depIII, dJ..= dAT1+ dA111 u těchto bodů se
afinni transformaci přenesly na dep, dA všech trigono-
metrických bodů až do 4. řádu uvnitř každého velkého
trojúhelníka. Získané nové zeměpisné souřadnice B =
= ep+ dep, L = A+ dA se převedly na rovinné Gausso-
vy (x,y) a teprve trojúhelníky 4. řádu mohly dáti lineární
rovnice přímé afinni transformace (X, Y) -+ (x, y) pro
body detailní.
Uvedený postup byl neobyčejně pracný převody

(X, Y) -+ (cp, A)a (B, L) -+ (x, y) u tisíců bodů I.-IV.
řádu a tvořením velkého počtu rovnic afinní transfor-
mace. Způsobilo to provedeni 4. etapy na elipsoidu.
Dříve uvedený postup s použitím daleko rychlejší inter-
polace v třetí etapě je mnohem hospodárnější a má
i mnohé jiné výhody (na př. deformuje původní tvar
'sítě až v poslední etapě).

Souřadnice DRG (XD, YD) by se daly s výhodou p0-
užiti a uspořily by poněkud práci i při projektované
nové transformaci jednotné sítě. Použiti ovšem před-
pokládá, že tyto souřadnice jsou spolehlivé (bez počet-
nich chyb) a jsou k disposici v celých souvislých územích
nebo aspoň jsou připraveny spolehlivé rovnice a~
transformace. Pak by se dal použiti tento hospodárný
postup: .
a) pro tytéž vrcholy velkých trojúhelníků základní

sítě (ep, A),jaké byly použity k vytvořeni DRG, bychom
určili zeměpisné souřadnice sovětské soustavy z r. 1942
B = ep+ dep! + dcpU + depI11, L = J.. + dY + dlI I +
+ dJ..111,t. j. sítě pře~edené na nový elipsoid, do nové
polohy a po změně jejího tvaru k dokonalému splynuti
řetězcú mezinárodní sítě a jednotné sítě (etapy č. 1, 2
a 4). .
b) souřadnice (B, L) základních bodů převedeme na

rovinné souřadnice (x, y) 1942 zobrazením Krasovského
éliplOidu do třístupňových pásů a vytvoříme u. vrcholů"
velkých trojúhelníků rozdíly dx = x - XD, dy = Y -
-YD;
c) kotovánim těchto rozdílů po stranách velkých troj-

úhelníků vytvoříme plán přimkových vrstevnic stejných
změn (afinni transformace), které případně i zakřivíme
(viz závěroČlánku[5]), ze kterého rychle odečteme změny
dx, dy pro libovolné body uvnitř každého trojúhelníka
(včetně rohů čtvercové sítě nebo rohů mapových listů).
Tato afinni nebo zlepšená afinni transformace je

umožněna tím, že změna. elipsoidu neměni prakticky
ani délky ani úhly v rovinných trojúhelnícich Gaussova
zobrazeni.
Dřívější deformace jednotné sítě začleněním do DRG

se automaticky napraví použitím těchže velkých klíčo-
vých trojúhelníků. Použiti souřadnic DRG by ovšem
vneslo do řešeni transformace nejednotnost a neurychlilo
by je příliš v oblastech, kde byly po válce ještě určovány
další body. Zdůrazňujeme zásadní podmínku přesnosti
a spolehlivosti zmíněných souřadnic.

1953/117



Zeměměřictvi
roč. 3/41 (1953) č.7-8

III. PHmý převod rovinných souřadnic
jednotné sítě na rovinné souřadnice

Gaussovy.
1. Vztaky mezi oběma soustavami soufadnic.
Rovinné souřadtÍice dnešní jednotné trigonometrické

sítě vznikly šikmým konformním.kuželovým zobrazením
zeměkoule, na kterou byl napřed zemský elipsoid kon-
formně zobrazen (viz obr. 1.). Osa X leží v obraze

poled.níku A.""":",, 24°50' v. Gr., který se jediný zobrazuje
jako přímka. Ostatní poledníky se mírně zakřivují.

Skreslení původních elipsoidických délek činí na střed-
ní kružnici So mK = 0,9999 (- 10 cmfkm) a roste
přibližně se čtvercem vzdálenosti od So až do hodnot
1,00014(+ 14cm/km). Čáry stejného délkovéhoskreslení
krUžnice jsou soustředné s kružnicí So.

V Gaussově příčném konformním.válcovém zobrazení
je CSR zahrnuta do čtyř třístupňových pásů. V každém
pásu je území vztaženo souřadnicemi na osu X, umístě-
nou ve středním poled.níku A.o (postupně A.o = 12°, 15°,
18°, 210), který se jediný zobrazuje jako přimka. Ostatní
poledníky se mírně zakřivují vydutě k A.o. Původní
elipsoidické délky v Gaussových rovinných souřadlů-
cích se vždy protahují proti skutečnosti. Jejich protažení
(mo - 1) roste se čtvercem vzdálenosti od základního
poled.níku A.o a činí O až + 15 cm/km. Cáry stejného
poměrného protažení délek jsou prakticky rovnob#né
s osou X. ;.,

Obě uvedené rovinné soustavy souřadnic jsou ve vzá-
jemném konformním. vztahu t. j. velmi malé čtverce se
transformují opět na čtverce. U větších obrazců se však
uplatňuje protichůdnost měřítka (dé1kových skreslení)
obou zobrazení. Krátkým úsečkám.o délce dS v Křová-
kově zobrazení odpovídají totiž v Gaussově pásu úsečky
o délce q . dS, kde q = mo : mK je poměr měřítek obou
zobrazení. Tento poměr je velmi proměnlivý podle
situační polohy uvažované úsečky. Hodnoty qse pohy.:
bují v mezích 9,99986 až 1,00025, t. j. poměrná změna
délky úsečky při její transformaci z Křovákovy roviny
do třístupňového Gaussova pásu může u nás činiti - 14
až + 25 cm/km.

V okolí zvoleného bodu Po (viz obr. 2.) platí pro
krátké úsečky PoP, transformované z Křovákovy roviny
do Gaussova pásu, tyto (diferenciální) vztahy:
dx = - qo (dXcos c + dYsinc) = -adX - bdY}'

dy= qo (dX sin c - dY cos c) = + b dX - a dY (2)

,
Zde qo je poměr délek sobě odpovídajících úseček

v obou zobrazeních v blízkém okolí bodu Po. úhel c
svírají rovnoběžky s osami souřadnic ki1ometrové sítě
obou rovin. Je to rozdíl jejich odklonů (meridiánových
konvergencí), jaké mají vůči světovým stranám ve svých
rovinách (c = CK - CG). Na území CSR bude hodnota
c vždy kladná a bude míti v pásech A.o = 12°, 15°,
18°,21 ° přibližnou střední hodnotu 9°42'; 7°23'; 5°07';
2°52'; jsou to tedy odklony značné. Rovnic((2))rovádí
konformní lineární (podobností) transformaci, při které se
zachovává tvar převáděných obrazců (na př. trojúhel-
nfktt). .

I

',+CCďf-
I
I
I
I_J
I
I
I

I
I
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Omezíme-li přesnost rovnic (2) na centimetry (při-
pustíme chybu až ± 5 mm), můžeme diferenciální vztahy
rozšířiti i na konečné malé rozdíly souřadnic LJ X = X -
- Xo, LJ Y, LJ x, LJ y. Se vzdalováním od bodů Po se
však mění měřítko q i vzájemné stočení c ki1ometrových
sítí, protože ki1ometrová síť Křovákova zobrazení se
převádí do Gaussova pásu mírně zakřivena (vějířovitě se
roztahuje nebo smršťuje podle proměnlivosti měFítka q).
Jako příklad uvedeme na obr. (3.) vrstevnicový plán
s čarami q = konst. (převzatý ve zjednodušené formě
z článku Ing. Jakubky [7]). K proměnlivosti úhlu c byla
sestavena tabulka úhlů CK, jaké svírá obraz poled.níku
A = 15° s rovnoběžkami s osou X Křovákova zobrazení.
V této rovině se podle uvedených hodnot zakřivuje

Tabulka odklonů obrazu poledníku
A.o = 15°

od kilometrové sítě v Křovákově zobrazeni ČSR

cp I CK=C

51° 7°23'06"
50°30' 20"
50° 27"
49°30' 28"
49° 22"
48°30' 11"
48° 7°22'56"
47°30' I 36"
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vydutě směrem k $0' V rovině Gaussova pásu je však
ob1'liZtohoto poledníku přímou osou x a platí na něm
Co = 0. Z konformity obou rovin plyne, že tytéž
úhly CK = c svírá v Gaussově rovině přímý obraz po-
ledníku A" = 15° =x s transformovanýnů rovnoběžka-
mi k ose X Křovákova zobrazeni, které jsou nyní zřejmě
zakřiveny.

Proměnlivost měřítka q způsobuje takto, že rovnice
jednoduché lineární konformní transformace (č. 2) anebo
jim podobné rovnice afinní transformace nemůžeme roz-
šířiti na příliš veliký okruh okolo vztažného bodu Po,

Každá delší úsečka Křovákovy roviny, na příklad
v délce 10 km, se převádí (bod za bodem) do Gaussova
pásu, podle své situační polohy, na různě dlouhou, mírně
zakřivenou spojnici obou koncových bodů a s porušeným
dělicím poměrem. Proti tomu konformní lineárnf nebo
afinní transformace zachovávají přímky i dělicí poměr
(mají konstantní q) a uskutečňují proto transformaci
s určitými chybami v poloze transformovaných bodů.
Největší chyba bude v transformaci bodu ležícího při-
bližně uprostřed úsečky.

Cún prudčeji se měni měřítko q, tím je okruh použití
lineárních rovnic menší. Podle studie Ing. Jakubky ([7])
klesá s hustotou vrstevnic q = konst. Na území CSR
je okruh transformace, přesné v centimetrech, dán pro
rovnice (2) maximálním čtvercem o straně 11 km až
2,5 km. Záleží na situační poloze čtverce, při čemž
vztažný bod Po leží uprostřed. Pro afinní transformaci
jsou poměry příznivější; m.aximální délky stra,n použi-
tých troj'ůhelníků mohou býti 16 km až 3,5 km. Velikost
okruhu lineárních transformací klesá se vzdáleností od
kružnice $0 a od poledníku A".

15'°
\
\

IX I
I
le

I

Rozšířeni okruhu přesných transformačních rovnic by
si vynutilo přidání členů vyššího řádu (s .1 X2, .1 X· .1 Y,
.1 Y2, .1 X3 atd.). Rozvoj v Mac-Laurinovu řádu neni
zde možný pro velkou složitost diferenciálnfch poměrů
dX: dx, dY: dx, dX: dy, dY: dy, kde by se uplatňoval
přechod z elipsoidu přes konformní kouli a přes karto-
grafické sférické so.uřadnice spojený s řešením sférického
trojúhelnfku. Koeficienty takové konformní transformace
vyššího řádu

.1 x = a + cL1X - dL1 Y + e(L1X2 - .1 y2)-
- 2f (.1 XL1 Y) +gL1X ( .1 X2 - 3 .1 Y2) +

+hL1 Y(L1 y2-3L1X2) + ...
.1y = b+ dL1X + cL1Y +f (.1 X2 _ (3)

- .1 Y2)+ 2e (.1 XL1 y) + hL1X (.1 X2 -
-3L1Y2)_gL1Y(L1y2_3L1X2)+ ...

bychom proto určovali nepřímo pomocí bodů, kde pře-
dem známe obojí souřadnice (X, Y, x, y) určené přes
zeměpisné souřadnice.

Dva společné body dají čtyři rovnice pro určeni
4 koeficientů lineární konformní transformace, tři spo-
lečné body dají 6 rovnic pro určeni 6 koeficientů kvadra-
tické transformace; pro kubickou transformaci potřebu-
jeme 8 rovnic, t. j. 4 body, atd.

Měřítko transformace q je zde proměnlivé

(q2=[~~r+ [~~r)
podle situačni polohy (viz [I], str. 88-89).

Kvadratická transformace rozšíří okruh přesné trans-
formace na m.aximální ětverec asi 13 x 13 km, kubická
transformace na maximální čtverec asi 40 X 40 km
(obojí údaje platí přibližně stejně pro celé území CSR).

Obtížné určováni koeficientů z rovnic pro každý čtve-
rec i značná počtářská práce s mocninami souřadnicových
rozdílů předem vylučuje užití konformní transformace
vyššího řádu pro hromadný přímý převod souřadnic
Křovákova zobrazeni na souřadnice Gaussovy. Vyjádřeni
úhrnných hodnot členů vyššího řádu graficky by si vy-
žádalo výpočet a kresleni velkého počtu nomogramů.
Mimo to se dojde k poněkud různým výsledkům na
styku dvou čtverců. •

Ani .některé nepřímé methody se nehodí. Pracný je
již uvedený postup přes zeměpisné souřadnice obou
elipsoidů, který použijeme jen pro malý počet základ-
nich bodů. Spojování trigonometrických bodů ve vložené
polygonální pořady, nebo určování jejich nových (Gaus-
sových) souřadnic protínáním vpřed (viz [8], str. 34)
vyžadují předběžné redukce délek a směrnfkůlz první
roviny do druhé. Jsou vhodné pro traÍ1sformace souřad-
nic jednotlivých bodů nikoliv však pro hromadnou trans-
formaci, která musí býti co nejvíce zmechanisována.

Požadavek rychlosti, mechanisace a centimetrové
přesnosti uvažované transfQrmace splňuje dokonale
způsob plošné interpolace.

2. Přímá transformace (X, Y) -+ (x, y) plošnou inter-
polací.

Určeme Gaussovy souřadnice pro rohy čtvercové sítě
Křovákovy roviny (na př. rohy triangulačních listů, kde
.1 X = 10 km, .1 Y = 10 km). Sestavme tyto souřadnice
do přehledné plošné tabulky a vytvořme 'prvni diference
(.1 x, .1y) i diference vyššího řádu jak;ve směru osy X
(Y = konst.), tak i ve směru osy Y (X = konst.). Pak
můžeme u libovolného bodu P (X, Y) vypočísti jeho
nové souřadnice (x, y) pouhou interpolací (v obou smě-
rech), aniž pOlkbujeme znáti nebo zkoumat matematické
vztahy mezi oběma soustavami souřadnic.

Složitost matematického vztahu mezi tabulkovanýnů
hodnotami a argumenty se projevuje velikostí tabulko-
vých diferencí vyššího řádu. Ty se však dají zmenšiti
zkrácenfm kroku (zhuštěním) tabulek. Zmenšíme-li krok
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n-krát, zmenší se druhá tabulková diference n2-krát,
třetí nS-krát, atd.
'Dále je třeba uvésti, že druhá diference se m.aximáIně
uplatní v jednom směru osminou své hodnoty (uprostřed
kroku), třetí diference maxim.álně 1/16 (přibližně upro-
střed kroku) u čtvrté diference maximálně asi 1/25.
Při plošné interPolaci mezi konformními souřadnicemi
se maximální vliv vyšších diferenci může zdvojnásobniti
(sečtením vlivů v obou směrech). na 1/4, 1/8, 1/12.
Plošné tabulky se musí vytvořiti zvlášť pro každý

Gaussův pás a opět zvlášť pro každý druh souřadnice
(x nebo y).
Jako příklad tvoření diferenci uvedeme Gaussovy sou-

řadnice rohů základních triangulačních listů (50 X 50km) .
při nezměněné poloze sítě a nezměněném elipsoidu
(Besselově) :

ce dxxxy, dxxyy, dxyyy. První diference bychom
ve skutečné transformaci určovali na milimetry.

Při hledání souřadnice y (nebo x) pro bod P (X, Y)
vztáhneme jeho souřadnice k rohu čtverce (Xo, Yo,
xo, Yo) s nejmenšími Křovákovými souřadnicemi. Utvoří-
me rozdíly L1X = X - Xo, L1 Y = Y - Yo. díly kroku
k = L1 X/50 km, 1= L1 Y/50 km; plošná transformace
by se provedla podle interpolačních rovnic:

y =Yo + kdyx + ldyy +(;) dyxx + kldyxy + I
+(~)dyyy +(; )dýxxX +(;) ldyxxy + J (4)

+ k ( ~) dYxyy +(~)dyyyy + ...
Další členy jsou 4. řádu. Podobná
rovnice by byla pro
x =xo+ kdxx +ldXy + ...

ovšem s jinými tabulkovými dife-
rencemi. (Schema tvoření diferen-
ci a příklad k rovniCi (4) může čte-
nář najíti v [(1)], str. 103-105.)
Transformace podle rovnic (4)

by· byla velmi zdlouhavá. protože
se značně uplatňují všechny 4 třetí
diference a dokonce nelze zaned-
.batiani ~vliv diferencí čtvrtých.
Třetí diference se již málo mění
na celém území CSR a dosahují
hodnot okolo 2 m (s vlivem až
± 0,25 m). Ctvrté diference jsou
prakticky konstantní a ovlivňují
výsledek transformace hodnotami
až ±6 mm.
Poměrně značná velikost tabul-

kových diferencí vyššího řádu je
způsobena složitým matematickým
vztahem mezi oběma rovinn:9mi
soustavami. Převod na nový elip-
soid nemění prakticky rozdíly ro-
vinných souřadnic a úprava polo-
hy sítě je rovněž jen lineární trans-
formací, takže nezvětší diference
vyššího řádu.
Správná cesta bude ve zhuštění

tabulek na krok 10 km v obou smě-
rech. která zmenší třetí resp. čtvrté
diference 125 resp. 625krát. Jejich
vliv na transformaci se pak již ne-
projeví a rovněž druhé diference
se zmenší 25krát, takže se snadněji.
vyčíslí členy je obsahující. Nej-

úspornější vytvoření uvedených plošných tabulek prove-
deme interpolačním počtem. K tomu vypočteme Gausso-
vy souřadnice rohů velikých čtverců nebo obdélníků podle
postupu (X, Y, !pB, AB) ,.-+ (!PK, AK) ,.-+ {x, y) a souřad-
nice (x, y) rohů čtverců 10 X 10 km najdeme přímo
podle schematu (X, Y) .:; (x. y) jednoduchou (nikoliv
plošnou) interpolací vždy po čáře X = konst. (uplatní se
jen diference dy; dyy, dyyy, dyyyy) anebo po čáře Y =
= konst. (s diferencemi dx. dxx. dxxx• dxxxx). Pravi-
delnost v diferencích vyššího řádu na velké ploše

Xkm/ Ykm 500 I 550 ] 600 l
1050 200 387,956 150791,600 101200,043 atd ..
1100 206840,824 157236,221 107638,565 atd.
1150 213284,435 163673,925 114072 362 atd.
atd. atd. atd. atd ..

X= 1050 km Y = 500 km
(mění se Y) . (mění se X)

tPy dY)'y dYyyy tPyyyy tPx dYxx dYxxx dYxxxx
- 49596,36 + 6452,87

+ 4,80 - 9,26
- 49591,56 - 2,19 .+ 6443,61 - 1,99

+ 2,61 + 0,15 - 11,25 + 0,13
- 49588,95 - 2,04 + 6432,36 - 1,86

+ 0,57 + 0,12 - 13,q
- 49588,38 - 1,92 + 6419,25

- 1,35
- 49589,73 atd

atd.

X = 1100 km Y = 550 km

- 49604,60 + 6444,63
+ 6,94 - 6,93

- 49597,66 - 2,19 + 6437,70 - 2,00
+ 4,75 + 0,12 - 8,93

- 49592,91 - 2,07 + 6428,77
+ 2,68

- 49590,23 atd.
atd.

Po určité čáře X = konst. se tvoří diference 1. až
4. řádu dy, dyy, dyyy, dyyyy; podobně po čáře Y =
= konst. diference dx, dxx. dxxx, dxxxx. Diferencemi
druhého řádu je však i každá dvojice dxy = dyx, která
dá~á změnu dx ve směru kolmém (změnúne arg. Y)
anebo dy pro změnu arg. X. Na př. v tabulce je první

dVxy = 6444,63 - 6452,87 -;- - 8,24 =dVyx =
= - 49604,60 + 49596,36 = - 8,24. Podobně vznikají
i další dvě třetí difetence dxxy (= dyxx = dxyx =
= + 2,33, + 2,32 atd.). dxyy a další tři čtvrté diferen-
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celého pásu je kontrolou jejich správného určeni.
V Gaussově pásu A.o = 15° a A.o = 18° mohou býti
základními body rohy čtverců 50 + 50 km, protože na
každé čáře bude ležeti aspoň 5 bodů potřebných k vy-
tvoření čtvrté diference. V pásu A.o = 12° neni dostatečně
šiřoký pruh čsl. území s rohy čtverců 50 X 50 km (pro
které již jsou sestaveny potřebné zeměpisné souřadnice
qJB, AB), a proto zvolíme základní čtverce 30 X 30 km.
Pak postačí 4 body na čáře pro vytvoření třetí diference,
silně zmenšené a prakticky konstantní v řadě. Vliv čtvrté
diference zde vymizí již úplně. V pásu A.o = 21°můžeme
voliti základní obdélniky ~X = 30 km,~ Y = 50 km.
Zhušťováni tabulek by se dělo podle schematu. Na př.

pro vzdálenost základních bodů 50 km budou k = 0,2;
0,4; 0,6; 0,8. Je vhodné si předeps~ti Dl = + O,Ul,
Da = - 0,04d2, Ds = + 0,008ds, D, = - 0,0084d4, kde
dt = dx nebo dy, d,. = dxx nebo dyy, atd. Pak mů-
žeme postupovati podle schematu

pro interpolaci úseček 50 km:

j
Xl =.Xol + Dl + 2Da + 6Da + 4D,
X2 = Xl + Dl + D2 + 2Da + D,

(5) xa = xa + Dl . - Da - D,
x, = x~+ Dl - D2 - 3Da - 2D,
x/I = X, + Dl"-~2D2 - 4Da - 2D,

pro interpolaci úseček~ '30 km:
Dl = ! dl> Da = - 0,1l1ld2,
Da = + 0,01235da
Xl = xol + Dl + Da + 5Da
x2 =Xl+Dl . - Da
Xoll = x2 +Dl - Da - 4Da

Podobně i pro určováni souřadnic y. Předchozí sou-
řadnice zůstává ve stroji, kontrolou je dosaženi souřadnice
Xoll sousedního základního bod~. Účinnou kontrolou
budou'.~i pravidelné tabulkové diference v hustších ta-
bulkách, kde třetí diference bude velmi malá (asi 2 cm)
a prakticky konstantní pro velké ~oblasti. Při 1 vlastní
transformaci_~e již neuplatní (maximální vliv j( pouze
2 mm).
Nové body získané interpolací na přímkách základní

sítě dají základní body pro další interpolaci, ke které si
napřed vytvoříme diference až 4. řádu. Pravidelnost
vyšších diferencí je kontrolou jejich správnosti.

Ve zhušťováni po čarách X = konst. a Y = konst.
bychom mohli pokračovati i pro rohy listů map. 1 : 5000,
1 : 2000 a 1 : 1000.
Uvedeme příklad plošného rozložení prvních diferencí

Li y mezí rohy čtverců 10 X 10km, kde je viděti přehled-
ně všechny tabulkové diference vyššího řádu. Druhé
diference jsou podtrženy, třetí dvakrát.
Při transformaci všech bodů ležících uvnitřtriangu-

lačního listu omezeného čárami X = 950 a 960 km,
Y = 690 a 700 km vycházíme z výchozího bodu Po
(X = 950, Y = 690 km). K němu patří první diference
(/)Ix = + 1285,373, dJJy - - 9916,216 m;
druhé diference: dYxx = + 0,203, dJJxy = dJJyx =
= - 0,216, dJJyy = - 0,237 m;
Třetí diference: (/)Ixxx = - 0,019 m, (/)IXXY = (/)IXYX =
dJJyxx = + 0,014 m, dJJxYy = dJJyxY = dJJyyx =
= + 0,020 m, dJJyyy = - 0,013 m. Hodnoty třetích
diferencí jsou téměř konstantní na celém území CSR.

Jejich vliv činí jednotlivě až 2,5 mm, úhrnem však
nejVÍce 1,6 mm a můžeme je proto zanedbati.
Stačí tedy k rohům čtvercové sítě 10 X 10 km sesta-

viti hodnoty XO, YD a diference dx, dy, dxx, dxy, dyy,
pro obojí souřadnice, konstantní vždy pro transformaci
celého triangulačního listu, kde uvažovaný roh má nej-
menší souřadnice (Xo, YD)' Pravidelnost druhých dife-
renci je kontrolou přesného vytvořeni tabulek. Pro
transformaci libovolného bodu P (X, Y) utvoříme
k - (X - Xo)/10 km, 1= (Y - Yo)/10 km (na 7 des.

míst), z tabulek vyjmeme ( ~), ( ~) a vytvoříme k' 1

(všechny na 3 des. místa). Plošná transformace se pro-
vede podle rovnic:

X = xo + k' dxx + 1·dXy +(~) dxxx +

+ k . 1dxXy + (~) dx yy
y =YD + k . dJJx+ 1· dJJy+ ( ; ) (/)Ixx +

+ k . 1dJJxy + (~) dJJyy
Početn{ příklad:

X = 956 522,14 m, Y = 694132,29 m, xo =
= 5 649 287,869 m, YD = - 920,185 m

k = 0,652214, 1= 0,413 229, ( ;) =

(1) ,= - 0,113, kl = + 0,269, 2" = - 0,121

Pro výpočet x:
dxx = - 9 916,217, dXy = - 1285,152,

dxxx = - 0,218, dXxy = - 0,220, dXyy = + 0,213
Pro výpočet y:

dJJx= + 1 285,373, dJJy= - 9916,216,
dJJxx = + 0,203, dJJxy = - 0,216, dJJyy = - 0,237

x = 5 642 289,25 m, y = - 4179,57 m.

oo o;::;.: ,....
I d",. -.!1QJ1 I

d,,' .Q.l2Q. d,,·-.QJ2l
d .- ()q16)03 d .-9916453 d ·-9916,216 p,

CI

x
950

d.lll • dyJ• I.rI dl!'. drx• 5
'-0,196 ~ .-0,216 ~

~I ;;
dll,·021 ~

d ,·QQ1ů,O"9 ~d '-9916 "32

První diference
d. = t>.y po čóře Y = konst
dy• óy po čáře X • konsf.
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Všechny uvedené diference d jsou konstantní pro celý
triangulačnf list. .
Pro hromadný výpočet by se výpočetní postup dal

různě upraviti. Umožňuje to malá hodnota druhých di-

ferencí; členy ( ~) dxx a (~) dyy lze přímo vyjímati

z plošné tabulky argumentů k (či 1) a dxx (či dyy).
Také výpočet strojem, jednoduchým i dvojitým, je
rychlý při vhodném tiskopisu.
Znaménka prvních diferencí jsou konstantní pro celou

CSR. U druhé diference to neplatí; znaménka i hodnoty
všech diferencí můžeme však předepsati pro každý celý
triangulačnf list.
Druhé diference mohou dosáhnouti hodnot asi
± 0,50 m a mění své znaménko při přechodu přes
asymptoty vyznačené na obr. (3.). Ty jsou totiž roz-
hraním pro znaménko změny měřít:4 dq.
Zajímavé je, že při výpočtu zeměpisných souřadnic

(ffJ, A) plošnou interpolací, pomocí souřadnic rohů
triangulačnfch listů, se mnohem více uplatňuje třetí
diference a to u výpočtu zeměpisných délek. Ciní až-
0,004" (0,08 m). Vysvětlení je v proměnlivé metrice.0,A
se zeměpisnou šir'Kounásledkem sbihavosti poledníků,
zatím co mezi obojími rovinnými souřadnicemi platí
konformní vztah.

I
I

I
, Ip'.c". +':.. _

I
I •

I
I
I

lC,t.~.~~':' .Pap:,)
ixi 10!c",

P,(t~)I .
T•• \conlt.

Na obr. 4. uvádíme obecný případ transformace
triangulačního listu do Gaussova pásu. Jev něm pře-
veden na čtyrúhelník se zakřivenými spojnicemi bodů
a porušeným dělicím poměrem.
Nerovnoběžnost os (i,y) a (X, Y) obou soustav je

maximální v pásu Ao = 12°, kde činí c . 9°42' a cos c =
.= 0,985. Můžeme je proto pro následující úvahy považo-
vati prakticky za rovnoběžné se stranami transformova-
ného čtverce (na obr. 4. je protažení a zakřivení silně
přehnáno). Studiem schematu na str. 121 o tvoření
druhých diferencí pozná čtenář tato pravidla (platící
s chybou max. 1,5%):.

u spojnice PoP3 a P1P2 působí zakřive~ člen ( ~ ) d"yy

a porušení dělicího pom.ěru člen ( ; ) dyyy

u Spoj,nicePoPl a P2P3 působí zakřivení člen ( ~ ) dYxx

a porušení dělicího poměru člen (.~ ) d"xx

Malé rozdíly u protllehlých stran působí nepatrný
vliv třetí diference (max. 2 mm). Dále platí: délka

P;,I'l . d"XaP~3 . d"x +
+ d"Xy;PJ'3 . dYyaP1P2 • dyy + dyxy.

Obě diference dxy tedy udávají smysl i rychlost změ-
ny vzájemného poměru měřítek q Gak se transformo-
vaná původní čtvercová síť postupně roztahuje nebo
smršťuje).
Maximální vliv diferencí dxx a dyy je uprostřed

stran (kroku) a činí jejich osminu. Diference dxy se
uplatňují až plnou~hodnotou v bodě P2 (k = 1, 1= 1).
Bude proto Mxx nebo Myy udávati max. chyby

v souřadnicích při použití afinní transformace. Diference
dxy dává max. chyby při lineární konformní (podob-
nostní) transformaci, kde jsou ztotožněny body Po
(a q = qo~C = co). Při použití vyrovnávací (Helmertovy)
podobnostní transformace (se středním q a c pro celý
čtverec a ztotožněním těžiště čtyrúhelníku PoPIP2P3
i náhradního čtverce) klesne max. chyba v souřadnicích
na !d"xy a idyxy.
Příklady transformace triangulačnfch listů na různých

místech CSR podal Ing. Jakubka ([7]).
* * *

Ve 4. etapě transformace:se transformovaným souřad-
nicím přidají malé změny dx, dy sledující změnu tvaru

II p,
/
j
I
I
I,
; P,-r-- _----- -- ly
Q leU uprostřed ~ y " pG$U

1••.····
I
1
I
I

: 1'. í Q."_ -?______ d••
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I
I

,

jednotné sítě při zapojení do velké sítě mezinárodní.
Příslušné opravy souřadnic přidáme i souřadnicím (x, y)
rohů triangulačnfch listů a listů civilních map. Pak
budou opravené souřadnice vhodné k zákresu kilometrové
sítě Gaussova pásu i k zákresu nové geografické sítě
vyjadřující změnu elipsoidu i polohy sítě. Odsunutí
těchto oprav až do 4. etapy umožnilo právě rychlou
a přesnou plošnou interpolaci.
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Literární hlídka
526.3 + 526.51 + 519.2 Kučera K.
Měřeni .směri'l. zák1adnl trigonometrické sitě a Jeho·

kriteria, 208 stran, Geodetická edice techn. \'ěd. vydavatelství,
Praha 1952. Cena 50 Kčs.
~vedená publikace je velmi významná a zasluhuje podrob-

něJší recense než obvykle. Přináší mnoho podnětů k diskusi
a připojuji proto poznámky ke každé kapitole.

Kap. 1. Měření směrových osnov.
Obsah. Analysou matematických základů měřeni hledá autor

způsob, jak dojíti k největší možné přesnosti měřeni a k výsled-
kům, na které lze aplikovati methody vyrovnávacího počtu.
Především jde o určeni a eliminaci vlivu refrakce.
Dr- Kučera napřed rozvijí obecnou theorii měřeni směrů

v kombinacích. Mezi známou methodou dvou směrovou (mě-
řeni úhlů ve všech kombinacích) a úplnou skupinou leží další
kombinace r-té třídy. Ty rovněž vedou k osnově směrů stálé
váhy. Okolnost byla známa i starším geodetům, kteří ji však
podrobně nerozvedli; překážkou jim byla zdánlivá složitost
staničniho vyrovnání.
Dr Kučera však nalezl prostředek v rozkladu každé libo-

voln~ kombi~ce směru na všechny úhlové kombinace, kterým
lze Jednoduse provést stanični vyrovnáni a určeni středni
chyby i váhy vyrovnaných směrů. Methoda se dá aplikovati
také na neúplné skupiny a umožňuje dát všem zpUsobům mě-
řeni směrů společný základ, jakož i vytvořiti jejich obecně
platnou theorii. Nahrazuje dokonale _dřívější obtižné způsoby
vyrovnání.
. Dále autor věnuje pozornost methodě třísměrové, která je
Ještě vhodná pro praktické měřeni vedle methody dvousměrové
a měřeni vrcholových úhlů. Podle potřebného množství cíleni
se jeví třísměrová methoda jako nejúspornější. Dr Kučera
k ni sestaVuje tabulky, určuje vzorce pro střední chyby a po-
dává početní příklad.
• K nutném? vystřídáni vnějších okolnosti, ovlivňujících mě-
reni, požadUje autor, aby observaci na stanici provedli dva
observátoři třemi theodolity, uvedenými třemi methodami a
s rozloženim měření na doby s různými atmosférickými po-
měry.
Dále se odvozuje středni váha směrů odvozených z úhlů

naměřených vrcholovou methodou a vyrovnaných na Uzávěr
3600• Jeto středni hodnota vah všech možných součtů úhlů.
P~rovnánim ~ stálými váhami směrů naměřených kombinačni-
nu methodarnt, bude - při stejném vynaloženi měřeni - střed-
ni váha nejvyšší u methody třísměrové a nejnižší u vrcholové
která se nyní zdá jako nejméně hospodárná. '
Na konci kapitoly je vznesen požadavek zvýšeni váhy vyrov-

naného směru na stanici na 48. Umožni se dm potřebné vy-
střídáni mist na děleném kruhu i při použiti tří theodolitů
a zejména vystřídáni různých atmosférických poměrů .. Doka-
zuje se, že vyšší váha nezpůsobí podstatné prodlouženi doby
observace a tím zvýšeni nákladů.

Poznámky. Methodou rozkladu směrových kombinací do-
vršil Dr Kučera nesporně stavbu theorie neúplných skupin.
Zpracoval ji do nejmenších podrobnosti a nalezl jednoduché
vyřešeni vyrovnáni i určeni střednich chyb a vah. Jeho fysikálni
pojetí měřeni je správné a požadavek tří strojů i vyšší váhy
zcela oprávněný.
Třisměrová .11?'e.thodaje v,š8;kjen theoreticky hospodárnější.

Pobyt na StantCI Je určen VIditelností bodů; pravděpodobnost
současné viditelnosti tří bodů bude menší než u dvou bodů
zejména sous~dnich (methoda vrcholová). Zaměřeni tří:
směrové kombInace trvá také delší dobu, takže roste chyba
z nero~o.měrného krouceni pilíře. Obě kombinačni xnethody
nelokalisuJí chybu v,e s~ěru na dva příslušné sousední úhly,
nýbrž tato chyba ovlivňUje výslednou hodnotu i ostatnich vzdá-
lenějších úhlů a směrů. Obě methody jsou matematicky do-
konalé (stanični vyrovnáni dá osnovu směrů stálé váhy), avšak
podle správného fysikálního pojetí měřeni nutno dáti před-
nost methodě vrcholové, která dává statistický materiál vzá-
jemně nezávislý, s největším počtem opakováni měření téže
veličiny a schopnějším proto různých rozborů i vyrovnáni.
~yby v úhlech jsou lokalisovány, dělený kruh nejlépe vy-
stridán.

K dosaženi co nejbohatšího a stejnorodého materiálu bylo,by
voliti jen jedinou methodu měřeni a to vrcholovou. Je škoda
že se autor nevěnoval také rozboru zajímavé methody sektorové:
Odůvodňuie to dosti formálně - že ji nelze zapojiti do obec-
ného řešeni střední váhy výsledné osnovy směrů.
Vzorec ~5) pro určeni střední váhy směrů odvozených

z vrcholových úhlů je odvozen správně. Otázkou je však zda
tato střední váha může býti kriteriem hospodárnosti methodY
Námitky jsou dvě: .
a) .Uzávěry trojúhelníků, stranových rovnic i délky trigono-

metrlckých stran neodvozujeme z rozdilů odvozených směrů
nestálé váhy, nýbrž z původních naměřených nebo vyrovna-
ných úhlů stejné váhy. Dialektická souvislost stanice s trigono-
~etrickou síti vede k volbě váhy vyrovnaného úhlu jako krite-
rla. Váhy odvozených směrů by se uplatnily jen při odvozováni
azimutů; v síti je však dostatek astronomicky změřených
azimutů a není třeba se zde obávati nepříznivého hromaděni
chyb.
Při počtu s vrcholových úhlů vzroste po staničnim vyrovnáni

váha vyrovnaného úhlu na n. s: (s-I), kde n je počet opako-
vaných měřeni. Podle toho si při stejné výsledné váze vyžádá
vrcholová methoda stejnou práci jako kombinace všech úhlů.
. b) Použité úvahy o klesající váze součtů úhlů platí přesně
Jen pro malou složku čistě nahodilých chyb (z pointace a ode-
čteni). Ostatní chyby (včetně v děleni kruhu při vhodném
uspořádáni počáte.~ních kladů) mají silné systematické složky,
které se nezvětŠUjI v součtu dvou sousednich úhlů (na př.
stálá složka refrakce během celé noci). Proto váha součtu dvou
měřených úhlů neklesne na polovinu a pod.
K textu na počátku § 108 (dosti nejasnému pro neza-

svěceného čtenáře) bych poznamenal, že existuje způsob,
kterým lze z nestálých vah směru odvoditi stejné váhy původ-
nich úhlů. Bude podán v chystaném 2. vydáni mé učebnice
vyroVIiávacího počtu.
Kap. II, III, IV. Vylučování sťrojových chyb.

Zkoušky theodolitů. Limbové kriterium.
Měřickým postupem nebo počtem je třeba vyloučiti vliv

chyb systematických a snižiti vliv chyb nahodilých. Vhodné
uspořádání měřeni je uskutečněno v tak zv.laboratorni jednotce,
složené ze 4 řad měřeni, kde ~ rozborem získati i velikost
~ných chyb a středni chybu výs1edku. Plně zůstává uplatněna
Jen chyba z refrakce - vysoká zvolená váha měření na stanici
má jí však dáti nahodilý charakter rozvržením měřeni do různých
atmosférických poměrů a tim maxiII).álně snižiti její vliv.
Autor uvádí 7 systematických chyb souvisejících s manipu-

lací ~e strojem, podrobný postup a techniku měřeni. Odvozuje
.rOVDlcepro početní korekci některých chyb, podává tabulky
počátečnich kladů - z nich tabulka pro kombinační methodu
dvojsměrovou znamená zlepšení dosavadnich tabulek uvádě-
ných v naší i cizí literatuře. Ze zkoušek theodolitů uvádí určeni
runové chyby a citlivosti libely.
.. Origin~ln! ř:šeni podává v limbovém kriteriu, kterým mimo
JIDéurčuJe I strední chybu ve výsledku lab. jednotky. Zajímavé
je zjištěni, že vyzkoušené theodolity Wild T 3 nahradí přes-
nosti i veliké stroje, při čemž je předčí rychlosti měřeni.

Poznámky. Uvedené kapitoly jsou velmi cenným přínosem
a šťastnou synthesou theorie a praxe. Autor zde uložil výsledek
mnohaletých zkušenosti a trpělivého výzkumu. Podané vý-
sledky se týkají i dosud opomijených systematických chyb
strojových a nebyly ještě v literatuře nikde uvedeny. Autor
zde ukázal výbornou znalost matematických operací a vtipným
řešením dochází k původním, jednoduchým rovnicim pro
k~rekce výsledků měřeni. V techniée měřeni pamatuje na
v~ec~y .možné prameny chyb a podává přesný návod k jejich
elirmnacI.
Překvapuje nalezená okolnost, že korekce ze strháváni

alhidády je úměrná velikosti úhlu; platila totiž domněnka,
že strženi je největší v prvním momentě otáčeni. Toto zjištěni
bude jistě ještě dalšími pokusy ověřováno.
Na brněnské technice byla zvolena osmiřadová lab. jednotka

se 4 systematickými počátečnimi klady, kde se spolehlivěji
určí její středni chyba i vliv různých chyb. Recensent podal
také zlepšující návrh na počátečni klady při vrcholové methodě:
1. O, B, C, D .... ; 2. d, B + d, C + d, D + d .... ; 3. 2d,

1953/123



Zeměměřictví
roč. 3/41 (1953)č.7-8

B + 2d atd., který byl přijat Geodetickým komitétem. (Levé
rameno úhlu počíná na rysce limbu i mikrom. bubínku, kde
skončilo pravé rameno levého sousedního úhlu. Tim se chyba
z dělení kruhu nahromadí v součtech úhlů a neuplatní vůbec
v závěru.)
Střední chyba v rovnici (65) má zahrnovati vliv nahodilých

chyb v laboratorní jednotce. Doporučuji proto opravy, vypočte-
né v rovnici (64), napřed redukovati na v'. = v. - [v] : n.
Tim se odstraní z oprav vliv systematického roZ/Wu měření
v obou polohách dalekohledu, zejména vliv chyby kolimační,
která je ve výsledku lab. jednotky. dokonale eliminována.
Redukované opravy v' se dosadí do dalších rovnic a dostaneme
m2s = t [v'v'} : (n-3), protože se ~oučasně určují 3 neznámé
(Q',R', kolim. chyba). Nová rovnice povede k poněkud menším
hodnotám ma'

V. vývojové kriterium.
Předpokladem pro použiti methody nejmenších čtverců je

nahodilost chyb. K posouzení, zda zvýšenou váhou měření
. jsme dospěli i k nahodilosti refrakčních chyb, nestačí statický
Gaussův zákon četnosti různě velikých chyb. K tomu potře-
bujeme dynamické kriter:ium pro jejich nahodilé promísení
s postupujícím časem observace, na kterém závisí změna re-
frakce. .
Tyto úvahy vedly Dr Kučeru k vytvoření vývojové řady

aritmetických průměru postupně tvořených z naměřených
hodnot téže veličiny. Napřed vyřešil obecnou analysu prů-
měrové křivky spojité funkce; pak přechází na skutečný případ
praxe s přetržitou řadou bodovou, kde se vývojová řada vy-
značuje i graficky. Sestavuje dvě vývojová kriteria k ocenění
nahodilosti chyb v řadě měření a tím i k uvážení, zda observaci
na stanice lze považovati za skončenou. Jsou to:
a) kriterium sumární, kde se stanoví pravděpodobný počet

a přípustné meze jeho rozptylu pro spojnice vývojové řady,
které se na grafill:onu vzdalují od konečného aritmetického
průměru;
b) kriterium asociační, kde pomocí složené pravděpodobnosti

se určují pravděpodobné počty řetězců i spojnic za sebou
souhlasně odchýlených, t. j. vzdalujících se nebo přibližují-
cích ke konečnému aritmetickému prliměru. Doloženo ta-
bulkami a příkladem na umělé gaussovské množině.
Kriteria byla odvozena na základě klasických zákonů počtu

pravděpodobnosti. Odvozen je účelný jednoduchý vzorec pro
výpočet střední chyby aritmetického pruměru, která se mění
během postupného jeho tvoření.

Poznámky. Autor podal mistrně matematickou analysu vý-
vojové křivky. Na základě hlubokých znalosti theorie počtu
pravděpodobnosti odvodil pravděpodobné počty stejnosměr-
ných úseček v grafill:onu vývojové křivky. Jeho závěry mají
obecnou platnost pro jakákoliv opakovaná měření a řeší úkol
originálním způsobem.
Podstata řešení spočívá však na počtu pravděpodobnosti,

jehož matematické základy jsou snad nejslabší ze všech mate-
matických disciplin. Jeho zákony plati s menším risikem jen
za splnění určitých předpokladu. Je nutný velký počet opako-
vaných měření téže veličiny (grupa), abychom mohli očekávat,
že pravděpodobný rozdíl vývojového a konečného průměru
bude klesati s odmocninou počtu přibývajících měření. A to
ještě plati jen jako střední hodnota z mnoha uvažovaných
grup, aniž se můžeme odvážit tvrzení, že by to mělo platit
pro každou statisticky rozebíranou grupu.
V geodetických měřeních má proto určitoll cenu jen jedno-

dušší sumární kriterium a to v průměru pro větší počet se-
skupených grup. Pro asociační kriterium nebudou patrně
splněny potřebné předpoklady v samé přírodě, kde konáme
měření. Kriterium je o.dvozeno na základě, že rychle klesá
pravděpodobnost výskytu dvou anebo .více chyb stejného
znaménka za sebou. Proti tomu právě refrakční chyba obsahuje
silnou systematickou složku, která trvá celý večer nebo ně-
kolik večerů za sebou. Refrakčni změny se nestřídají zcela
nahodile, nýbrž se mění bud plynule nebo skokem, aby po
určitou dobu vždy pusobily značnou systematickou složkou.
Podle toho se jeví obě kriteria, zejména asociační, příliš

umělá. Doporučuji vytvořiti i další jednodušši kriteria, ply-
noucí na př. jen z pohledu na grafikon vývoje aritmetického'
průměru. Stačilo by i empiricky stanoviti počet průsečíků této
křivky a řady původních naměřených hodnot pro uvážení,
zda se atmosférické poměry dostatečně vystřídaly a observace

na stanici se může ukončiti. Pomohly by i separátní rozbory
denního a nočního měření, určení jejich systematického roz-
dílu, určení střední refrakční chyby jednoho večera, združo-
vání výsledků z téhož večera nebo měření za podobných
atmosférických poměrů a pod.
Vývojová křivka aritmetického prliměru má ovšem trvalou

cenu jako velmi vhodné dynamické kriterium.
Na rozdíl od autora se domnívám, že existuje i zcela syste-

matická složka refrakce, daná převážně jižní polohou Slunce
na obloze a topografickým utvářením terénu (zejména jsou to
údoli řek, které působí systematický ohyb světelného paprsku).
Zde bude třeba provésti výzkum a tim hledat vysvětlení ná-
padně vyšší střední chyby z vyrovnání sítě, než je střední
chyba z vyrbvnání na stanici.
Způsob podání 5. kapitoly se zdá příliš náročným na čtenáře.

Názornosti a srozumitelnosti by prospělo, kdyby autor hned
uvedl obrázek obecné řady bodové (třeba spojité) a k ní pří-
slušné řady vývojové (obr. 6 je již zvláštní případ s inflexnímí
body na ose X). Chybějící obrázek k § 503 si musí čtenář
sám kresliti, aby pochopil text. Na str. 90 ř. 20 bych volil
označení y" = k. Casto jsou podány jen výsledné vzorce a
tak stručný postup, že jej hned pochopí jen odborník zabývající
se stále theorii vyrovnávacího počtu. Na str. 93 naraxi čtenář
na několik rozporů a nejasnosti, které se vysvětli až později.
Úvodem k tabulce 44 by se měly vysvětliti symboly a, (naměř.
hodnoty), p. (postupné průměry) a vedle sloupce oprav v na-
před postaviti příslušné, podle velikošti seřazené členy zvolené
gaussovské množiny.
Doporučuji čtenářum přečísti tuto velmi zajímavou kapitolu

dvakrát, kresliti si k tomu obrázky a případně si napřed ·zopa-
kovati z učebnice vyrovnávacího počtu kapitolu o theorii chyb.
Odměnou bude radost z porozumění velmi vtipného· a lo-
gického postupu řešení.

VI. Strukturální váhy.
Prostý aritmetický pruměr je pravdě nejpodobnější hodno-

tou, jestliže vyjadřuje gaussovskou množinu, t. j. velkou řadu
pozorování téže veličiny, kde se mohly uplatnit všechny kombi-
nace elementárních chyb a dospělo se tím ke Gaussově křivce
četnosti. Jinak je tomu u řady s malým počtem členu, kde na
př. velká kladná chyba nebude zpravidla vyvážen!! přibližně
stejně velikou chybou zápornou. Zde jednoduchý aritmetický
průměr nebude hodnotou nejsprávnějši.
Proto dr Kučera zavádí tak zv. strukturální váhy, kterými

se méně uplatní výsledek měření příliš vybočujíc!· z místa
největší hustoty výsledku v řadě. Vážený (strukturální) prliměr
bude pak pravděpodobnějším výsledkem než průměr prostý.
Jako strukturální váhu určitého členu řady voli autor kvadra-

tický součet všech diferencí (podle kombinaci) mezi ostatními
členy řady. Vtipnými matematickými operacemi odvozuje
vzorce, kde nový strukturální průměr a jeho střední chyba
se obdrží z prostého aritmetického průměru a jeho střední
chyby přidáním malých korekcí. Tyto korekce se vypočtou
z oprav měření, při čemž není vubec nutno počítat čí~elné
hodnoty strukturálních vah. .
Strukturální prliměr nehodlá autor uplatňovati pro dlouhou

řadu pozorování, konaných k climinaci zejména refrakčních
chyb. Je určen pro fragment vyššího typu - zde pro tři vý-
sledky měření různými theodolity, kde by se mohly uplatňovat
měřicky nevylučitelné vlastnosti stroje nebo methody.
Strukturální kriterium pro posouzení výsledků měření na

stanici tvoří 7 středních chyb výsledku jedné laboratorní
jednotky. V první se uplatňují jen chyby z cUení a čtení, další
střední chyby postupně zahrnují vliv jiných chyb, až posléze
je střední chyba odvozena z rozporů mezi výsledky tří theodo-
litu.

Poznámky. Hledání nejvhodnějších vah pro vyrovnání na-
měřených výsledku se často objevuje v geodetickém výzkumu.
Pojem váhy je velmi prližný a nelze jej mechanicky definovati,
jakmile -lle v měření vyskytují i systematické chyby. L:asto se
hledají vhodnější váhy i empiricky. Platí zásada o jejich větší
oprávněnosti, jestliže dají menší [pvv], než dávají dříve užívané
váhy. Jednoduchá pravidla, že váha roste s počtem opakovaných
měření, klesá s délkou nivelované tratě a pod., jsou vhodná
pro běžnou praxi, avšak neobstojí při vědeckém rozboru mě-
ření, která mají vésti k vysoce přesným výsledkům.
Zde můžeme definovat váhy jako "přUeŽÍtost (stupeň mož-

1953/124



Zeměměřictvi
roČ. 3141 (1953) Č. 7~8

nosti) k eliminaci chyb". Pružné pojeti váhy měřeni zastával
i sám tvůrce methody nejmenších čtverců (Gauss), který
označil v tomto případě theorii za "metafysiku" a varoval
před mechanickými jejími aplikacemi. Podle jeho výroku má
se měřiti tak dlouho "dass jede Winkel sein Recht bekommen
hat". Také Schreiber doporučoval případný různý počet opako-
vaných měřeni, jestliže tim nabudou úhly větší rovnocennosti.
Strukturálni váhy vždy zmenšuji [pvvJ, a jsou proto zcela,

oprávněny. Jejich závislost na vzdálenosti od jádra zahuštění
řady výsledků je v souhlase se základnimi thesemi počtu pravdě-
podobnosti (theoremu Bernoulliho). Je chvályhodné, že autor
nepřeceňuje jejich význam, opatrně postupuje při jejich po-
užiti a zříká se jich při nebezpečí nesprávného výsledku.

VIII. Staniční vyrovnání a rozbor m,ěření na
základním trigonometrickém bodě.

Uvádí se příklad stanice zaměřené v r. 1949 třemi methodami
a třemi theodolity Wild T 3. Čtenář zde nalezne uspořádaný
statistický materiál a praktickou aplikaci rovnic odvozených
v dřívějších kapitolách. Výsledky měřeni i střední chyby jsou
velmi zajímavé.
Měřeni bylo vesměs provedeno v noční době, takže chybí

mai:eriálk posouzeni denniho a nočního měření. Jedině u vrcho-
lové methody najdeme dostatečně dlouhé řady (13-20) pozoro-
váni vhodné pro jejich studium. Nacházíme zde na př. nápadný
souhlas výsled.kůměřených v téže noci, což potvrzuje existenci
systematické složky refrakčni. Z toho plynoucí poměrně menší
chybu v součtu dvou úhlů nelze však prokázati pro nedosta-
tečný počet měření dvou sousednich úhlů v téže noci.
Na konci publikace shrnuje autor v závěru všechny methody

měření úhlů a rozbory výsledků. Připojuje dodatečně závěrovou
zkoušku pro vrcholovou methodu' a dokazuje, že výsledky
ze stanic zaměřených třemi theodolity jsou kvalitnější než na
ostatních stanicích.

Závěrečný posude~
Dr Kučera dovršil ve své publikaci theorii kombinačních

měřeni a neúplných skupin. Uložil zde své dlouholeté zkuše-
nosti a výsledky výzkumu zejména v oblasti systematických
strojových chyb. Propracoval postup vědeckého rozboru na-
měřených výsledků a zavedl k tomu nová dynamická kriteria.
Výsledky jeho bádáni jsou originální a mají obecnou platnost
i .mimo okruh geodesie.
Publikace je. velmi podnětná a nepochybně vyvolá diskuse

na půdě Akademie. Cenný je optimistický názor autorův na
možnosti zvýšení přesnosti základni triangulace.
Autor ukázal dokonalé ovládáni matematiky jako nástrbje

k analyse podstaty měření ake zpracování jeho výsledků.
Význam jeho publikační činnosti i pro nejširši zeměměřickou
veřejnost by vzrostl, kdyby sebekriticky zkoumal i názornost
a snadnou srozumitelnost svých prací. Čtenářům posuzované
publikace doporučuji velmi pozorné čteni se současnými
výpisky. Předmluvy kursivkou hodně potnáhají, avšak misty
ještě nestačí.
Záslužné je autorovo hledání cest, jak nejlépe měřením vy-

jádřit skutečnost. Zde leží největší cena publikace a v tom
ji možno označit jako úspěch české geodesie. Je při tom ·šťast-
nou synthesou t~eorie a praxe.
Znovu se potvrzuje zásada, že lidé rostou s úkoly. Čs. geodeti

si již před dvaceti lety položili vysoký cíl: vybudovati vědec-
kým způsobem co nejpřesnější základní trigonometrickou síť
jako cenný přínos mezinárodnímu průzkumu planety Země.
Tento cíl byl pohídkou celému kolektivu pracovníků; cenné
podněty Ing. Křováka, studie Dr Pokorného 'o přístrojích,
tříbeni názorů diskusemi v komísich Národniho geodetického
komitétu pomáhaly i Dru Kučerovi k dokonalejšímu zpracování
látky.
Čs. geodetická věda '1)ude růsti, pokud bude míti vysoké,

podnětné cíle. Nechybí áni předpoklady k vytvoření čs. geode-
tické školy.
Nezatíženi pouhým prakticismem americké geodesie mohou

se/čs. geodeti snadno říditi příkladem sovětské vědy, která
šťastně spojuje theorií i praxi se správným oceněním obou
složek.
Možno tvrdít, že v československu jsou zvlášť příznivé pod-

minky pro vědeckou a výzkumnou práci v geodesii. Geode-

tické základy pro technické měření a mapováni jsou již celkem
zajištěny. Bylo by proto možné uvolniti několik nadaných sil
pro vědeckou práci a výzkum. V dnešní době by se věnovali
především budování vysoce přesných základních sítí. Výsled-
kem budou i mezinárodně cenné zkušenosti pro budování
přesných sítí v zemich socialismu.
Kučerova publikace je slibným krokem k uvedenému clli.

Doporučuji ji ke studiu všem zeměměřičům i všem ostatnim,
co konají jakákoliv měření fysikální povahy. Vyžádá si sice
pozorného a nikoliv snadného studia, avšak poskytne další
objasněni theorie chyb, proniknuti do podstaty měřeni theo-
dolity a vzorný příklad, jak uspořádati a dovésti k cíli výzkum-
nou práti.

05:526 (45)
Bollettino di Geodesia, odborná revue italského voj.

zeměp. ústavu (IGM), vyšla v r. 1952 jako obvykle ve 4 svaz-
dch. Stran 478. Uvedeme hlavni články, ze kterých jsou
patrny aktuální problémy italské geodesie:

Svazek 1: Solaini: Dynamická redukce výsledků přesné
nivelace (krítika vzorců a relativního určováni tíže). Birardi:
Přesnost určeni bodu v rovině (rozšířeni Gaussova zákona čet-
nosti na rovinu, elipsy chyb). Contini: Pomocné barome-
trické měření výšek při gravimetrických měřeních (náhrada
za geometrickou nivelaci, rychlá metoda výpočtu převýšení).
- Pericoli: Nomogram k redukci směrů na tětivu v rovině
Gauss-Boagově.

Svazek 2: Morosini: Geotopografická činnost I. G. M.
v r. 1951 a program na 1952. - Boaga: Geotopografická
činnost Generálního ředitelství pro katastr v r. 1951. ;-
Salvioni: Předběžné určeni charakteristických koeficientů
a nesouhlasů v italské nivelačni síti vysoké přesnosti (rozbor
přesnosti podle nejnovějších mezinárodnich vzorců).
Wolf: Důkaz o systematických chybách a jejich rozbor (příspě-
vek k theorii chyb) v něm. jazyce. - Gougenheim: Nová
metoda geodetické astronomie - metoda azimutálních přímek
(současné měření šířky, délky a azimutu upraveným theodolitem,
s měřením času průchodu i horizont. úhlů současně - ve
francouz. jazyce). - Skop: Vývoj vojenských ki1ometrových
sítí.

Svazek 3: Trombetti: Slunečni triangu1ace Santoniho
(obor let. fotogrametrie). - Cunietti: Anomalie tíže v severo-
západní ltaliL - Vecchia: Mapa hustoty severní Italieaž
k hladině moře.

Svazek 4: Chovitz: Klasifikace kartografických zobrazení
podle základního metrického tensoru druhého řádu (angl. -
nová klasifikace na základě diferenciální geometrie ploch). -
Gennaro: Vliv zploštění geoidu na pohyb dálkových střel
(pohyb střel v gravitačním zemském poli). - Lenzi: Po-
užití Gaussova konformního zobrazení elipsoidu na kouli.
V každém svazku na konci je přehled odborných článků

v periodické literatuře dotnácí i zahraniční, recense o nových
publikacích a odpovědi redakce na dotazy čtenářů. Revue lze
si vypůjčiti v redakci "Zeměměřictví". Bohm

347.771:608 Šťastný Dr Miloslav
Sed1áček Dr Vladimír

Zákon o vynálezech a zlepšovacích námětech. 256 stran,
1953 Orbis-Praha, Právnický ústav ministerstva spravedlnosti,
cena váz. 17,80 Kčs.
Kniha je komentářem k zákonu ze dne 28. března 1952,

č. 6 Sb. Úvodem je projev ministra těžkého strojírenství G.
Klimenta v plenu Národniho shromáždění při projednáváni
osnov zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech a zákona
() přechodných opatřenich v oboru patentů. Kromě textů
uvedených zákonů obsahuje text vládního nařízení k provedení
zákona příslušné důvodové zprávy a vysvětlivky, směrnice
o odměnách za přijaté vynálezy a zlepšovací náměty, .vzory
podáni ve věcech patentových, rejstřík právních předpisů tango-
vaných řízenim podle citovaných zákonů a podrobný věcný
rejstřík umožňující rychlou orientaci. Kniha je nezbytnou
pomůckou zlepšovatelům a vynálezcům, zvláště však podniko-
vým referentům a komisím pro posuzování a odměňování po-
daných a přijatýc~ zlepšovacích námětů. Ing. Ant. Prokeš

1953/125



Zeměměřictví
roč. 3/41 (1953) č. 7-8

Normativní hlídka
Sbírka oběžníků pro KNV

Směrnice pro sestavení technícko-hospodál'ského plánu
a operativních plánů zeměměl'ických a kartografických

prací na r. 1953.
(Sb. ob. KNV poř. č. 17/1953).

Po schváleni úkolů státního hospodářského plánu na r.
1953 provedlo ministerstvo stavebniho průmyslu rozpis plánu
zeměměřických a kartografických praci na r. 1953 na podřízené
zeměměřické složky. Takto stanovené úkoly jsou pro státní
zeměměřickou službu pevnou směrnici jeji činnosti na r. 1953
a jejich splněni v rozsahu nezmenšeném je přikazem pro všechny
zeměměřické pracovniky od pomocných dělníků až po odpo-
vědné funkcionáře.
Nová metodika sestavováni plánů rozvoje národního hospo-

dářství ukládá pracujícim nejen povinnost plniti dané úkoly,
ale zajišťuje jim také nejširši účast na plánovacich pracich při
sestavováni technicko-hospodářských plánů. Tyto plány
konkretisuji a podrobně rozepisuji úkoly direktivniho plánu
ministerstva a uváděj i v život politické a hospodářské cile
.národohospodářského plánu. Proto na jejich pečlivém sestaveni
tak záleži, proto se požaduje, aby byly sestavovány za účasti
nejlepšich pracovniků, novátorů a zlepšovatelů a za účinné
podpory zaměstnaneckých organisaci a aby byly prověřovány
všemi pracujicími. Jde o to, aby byly dané úkoly nejen splněny,
ale i překročeny a provedeny kvalitněji a hospodárněji.
Podmínkou pro sestaveni dobrých a mobilisujicich technicko-

hospodářských plánů jsou dobré, progresivni a technicko-hospo-
dářské normy. Pro plán zeměměřických a kartografických
praci jsou to zejména technické normy výkonové, na jejichž
progresivitě ~visi kvalita technicko-hospodářského plánu
a v plné míře i produktivita zcměměřických praci.
Inavnimi složkami technicko-hospodářského plánu země-

měřických prací národních výborů jsou: plán výkonů, plán
práce, plán materiálně technického zásobováni a plán organi-
sačních a technických opatřeni. Všechny tyto části technicko-
hospodářského plánu musí být vzájemně sladěny, vyrovnány
a zdůvodněny.
Pro sestaveni plánu výkonů vydalo ministerstvo stavebniho

průmyslu zároveň komplexní plánovaci normy a plánovaci
ceny podle návrhu jednotného ceníku. Objem plánu výkonů
se vyjadřuje jak v technických jednotkách a v normodnech,
tak i v korunách. Plnění jmenovitých úkolů, stanovených direk-
tivním plánem, se sleduje zvlášť.
Plán práce rozepisují technické referáty krajského národního

výboru podle směrných čísel daných ministerstvem stavebniho
průmyslu. Mzdové fondy se rozepisují též na jednotlivá čtvrt-
leti. Ukazatelem produktivity práce pro výkony odborně tech-
nických kádrů je počet normodnů připadajícich na jednoho
zaměstnance evidenčniho stavu v plánovacim obdob!.
PláI!.materiálně technického zásobováni se sleduje jen podle

vybraných materiálů v oběžníku vyjmemwaných (dřevo, 'mez-
niky, cement, železné trubky, nivelační značky a pod.). U kraj-
ských národních výborů, kde jest zařízena také reprodukce,
je počet těchto materiálů vyšší.
Zkušenosti z předcházejícího roku prokázaly, že rozdilná

produktivita práce v krajích závisí zejména na lepší organisaci
práce a intensivnějšim využiti pracovního času. Plánem
technicko-organisačních opatřeni mají být tyto rozdlly vy-
rovnány a vytvořeny předpoklady pro dosaženi vyšší produkti-
vitY práce ve všech krajích.
Technicko-hospodářský plán ve všech svých' dílech se se-

stavuje pro celoroční a čtvrtletní plánovaci období. Plán výkonů
jako nejdůležitějši článek se rozepisuje dále na měsíční plánovaci
období jako operativni měsíční plán. Sestavuje se na týchž
tiskopisech a obdobným způsobem jako technicko-hospodářský
plán a rozpisuje se dále až na pracovni skupiny a jednotlivé
pracovnfky. Jeho objem se nevyjadřuje v korunách.
Pro obor zeměměřické služby okresnich národních Výborů

se stanoví odchylky v tom, že se nesestavuje, s Výjimkou plánu
práce pro pomocné dě1niky, technicko-hospodářský plán,
nýbrž jen operativni plány měsíční. Důvodem k· tomu je
okolnost, že zeměměřická služba okresnich národních výborů
bude v t. 1953 z převážné části zapojena na prováděni hospo-

dářsko-technických úprav půdy (HTÚP), které jsou organisačně
řízeny ministerstvem zemědělství.
Pro' zajištěni předpokladů správného a včasného sestaveni

technicko-hospodářského plánu se stanoví, že za celý technicko-
.hospodářský plán odpovídá přednosta technického referátu
národniho výboru. Za správnost a pravdivost údajů v plánu
odpovídá vedouci zeměměřického odděleni a plánovač tohoto
odděleni.
Technicko-hospodářský plán podléhá schváleni minist.erstva

stavebniho průmyslu, jemuž se předkládá do 31. ledna 1953
za celý rok 1953 a 1. čtvrtletí a na další čtvrtletí vždy do 10.
dne prvního měsíce čtvrtletí.

Otisky polních náčrtů vyhotovených pH původním
nebo novém •..měl'ení.

(Sešit 1/1953, poř. čís. 16.)
Ministerstvo stavebního průmyslu vydalo výnos, kterým

stanovilo, aby při reprodukci polnich náčrtů vyhotovených
při původním nebo novém měřeni bylo vyhotoveno pouze
po dvou otiscích všech polnich náčrtů .
Po jednom otisku polnich náčrtů obdrži zeměměřická služba

přislušného okresniho-jednotného národniho Výboru a země-
měřické odděleni příslušného krajského národo.iho výboru.

V případě naléhavé potřeby lze reprodukovat polní náčrty
ještě během polnfch měřických prací, nebo hned po jejich
ukončeni.

Výjimky z tohoto ustanoveni povoluje ministerstvo staveb-
ního průmyslu. VH

lJprava pracovních a mzdových poměrů zaměstnanců
přijatých na pl'echodnou dobu pro výkon polních

. měřických prací.
(Poř. č. 134 P/1953.)

Ministerstvo stavebniho průmyslu v dohodě se sekretariátem
Státni mzdové komise, ministerstvy vnitra a financi a Jednotnou
odborovou organisaci vydalo v zájmu jednotné mzdové politiky
směrnice k úpravě pracovnich a mzdových poměrů zaměst-
nanců přijatých na přechodnou dobu pro výkon polnfch mě-
řických praci.
Pro výkon polnfch měřických praci se přijímají na přechod-

nou dobu zaměstnanci podle ustanoveni § 33, odst. 1 a 2 zá-
kona č. 66/1950 Sb. o pracovnich a platových poměrech státnich
zaměstnanců.
Jejich mzdové poměry se upravuji podle zákona č. 244/1948

Sb. o státni mzdové politice ve zněni vI. nař. č. 27/1951 Sb.
takto:

I.
1. Zaměstnancům přijatým na přechodnou dobu pro Výkon

polnfch měřických prací {dále jen zaměstnanci) přísluší hodinová _
mzda, která čini:
a) u figurantů. . . . . . . . . . . 2,64 - 3,14 Kčs,
b) u zaměstnanců konajících pomocné

zeměměřické práce Gednoduché mě-
řeni pásmem, svahováni, vyhotovo-
váni náčrtků všech druhů, jednodu-
ché snimky s map nebo plánů a pod.) 2,94 - 3,44 Kčs,

c) u zaměstnanců konajících práce te-
sařské, betonářské a jiné řemeslné
práce nebo práce na stabilisaci znaků
na bodech trigonometrických . . . 3,24 3,84 Kčs,

d) u vedoucich čet, provádějícich práce
tesařské, betonářské a jiné práce ře-
meslné . . . . . . . . . . . . . 3,64 - 4,34 Kčs.

2. Průměr platů všech zaměstnanců téže polní měřiCké sku-
piny nesmí přesáhnout

u zaměstnanců skupiny a) 2,94 Kčs,
skupiny b) '" 3,24 Kčs,
skupiny oe) .•• 3,54 Kčs,
skupiny d) ... 3,94 Kčs.

Vedouci polni měřické skupiny stanoví v mezích sazeb
uvedených v odst. 1 a 2 pro jednotlivé skupiny zaměstnanců
základní mzdu s přiWédnutim zejména ke .kvalifikaci, spolehli-
vosti, samostatnosti jednotlivých zaměstnanců a k obtížnosti
pracovniho úseku.
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II.
Při poskytování odměn za .vyŠŠívýkon zaměstnancům se

postupuje obdobně podle prováděcího předpisu k výkonovým
normám zeměměřických a kartografických prací, uveřejněného
vý.nosem ministerstva stavebního průmyslu ze dne 6. 2. 1952,
Č. j. 1637/10 - Měř 1 - 1952 poř. č. 72 Sb. ob. pro KNV
(Viz Normativní hlídka Zeměměřictví, roč. 2/40-1952,
Č. 5, str. 78).

III.
1. Prací přes čas se rozumí práce, konaná nad rámec pracovní

doby, stanovené pro období týdenní, t. j. nad 48 hodin. Práce
přes čas musí být nařízena nebo schválena· vedoucím polní
měřické skupiny. Za práci přes čas se při polních měřických
pracích nepovažuje doba, po kterou se v některý den pracuje
déle než 8 hodin náhradou za kratší pracovní dobu v jiný den
téhož týdne. Rozhodujícím je celkový počet 48 hodin týdně.
2. V každém případě je třeba dávat přednost poskytování

náhradního volna před odměnou za práci přes čas. Náhradní
volno musi být poskytnuto nejdéle do konce měsíce po vyko--
nané práci přes čas, při čemž zaměstnanec nemá nárok, aby
si náhradní volno vybíral v určitý den. Den náhradního volna
určí vedoucí polní měřické skupiny.
3. Odměna za práci přes čas přísluší za předpokladu, že jde

o práci nařízenou, nezbytně nutnou, déle trvající, která není
jinak odměňována a 'za kterou není poskytnuto náhradní volno.
Za nezbytně nutnou lze považovat jen takovou práci přes čas,
bez které by i při plném využití pracovní doby a při správné
organisaci práce bylo ohroženo včasné splněni úkolu, jehož se
nařízená práce přes čas týká.
4. Nelze-li poskytnout náhradní volno, přísluši zaměstnanci

hodinová mzda zvýšená o 25% základní mzdy příslušné skupiny
zaměstnance.

IV.
Mzda se vyplácí měsíčně pozadu. Po uplynutí první polo-

viny měsíce je možno zaměstnancům poskytnout přiměřenou
zálohu, odpovídající nejvýše 80% '1l1Zdyza odpracovanou
dobu.

V.
Není-li 'v tomto výnose stanoveno jinak, platí pro zaměst-

nance obecné předpisy, pokud jde o nároky na mzdu v době
nepřítomnosti v práci pro nemoc nebo úraz, rodinné přidavky,
nárok na mzdu ve dnech pracovního klidu, dovolenou na
zotavenou, odvádění pojistného a j.

VI.
Zaměstnance je nutno přijímat po dohodě s příslušným

MNV a V. referátem ONV z místa pracoviště; ze vzdálenějších
míst jen v naprosto nutných případech.

. VII.
Tato úprava nabyla účinnosti dnem 1. května 1953.

* * *
Pro provádění této úpravy a pro informaci vedoucích polních

měřických skupin vydalo ministerstvo stavebního průmyslu
ještě vysvětlivky zejména k čI. V. výnosu, pokud jde o obecné
předpisy:
1. Nárok na mzdu v době nepřítomnosti v práci

pro nemoc nebo úraz.
Zaměstnanci přijati na přechodnou dobu pro výkon polních

měřických prací (dále jen zaměstnanci) považuji se za zaměst-
nance manuální a při nepřítomnosti V práci pro nemoc nebo
úraz platí ustanovení §§ 1154b a 1155 býv. občanského
zákona, které zni:
§ 1154b:
"Zaměstnanci přísluší po čtrnáctidenním zaměstnání nárok

na mzdu nejvýše týdenní i tenkráte, když z důležité příčiny,
týkající se jeho osoby, nemohl vykonávati práci nebo službu,
pokud si toto nepřivodil úmyslně nebo hrubou nedbalostí~
Nemůže-li zaměstnanec vykonávati práci nebo službu proto,

že onemocněl anebo že utrpěl úraz, přísluší mu místo mzdy
uvedené v odstavci 1 až v třetím a čtvrtém týdnu nemoci po
10% jeho mzdy, v pátém a šestém týdnu nemoci po 20%
mzdy, v sedmém a osmém týdnu nemoci po 30% mzdy.
Ustanovení předchozích odstavců netýkají se těch ustano-

vení kolektivních smluv nebo praco'Vních - (služebních) -
řádů již platných, která jsoú pro dělníky příznivější:
Požitky uvedené v odstavci druhém platí pro dobu tamtéž

uvedenou také tehdy, když zaměstnanec byl propuštěn, protože

trvala nezaviněná nezpůsobilost k práci přes čtyři neděle
(§ 82 h býv.živnostenského řádu)."
§ 1155:
"Také za služby, jež nebyly vykonány, náleží zaměstnancům

plat, když byl ochoten je konati a bylo mu v tom zabráněno
okolnostmi, jež jsou na straně zaměstnavatelově; mÍlsí si
však započísti, čeho ušetřil tím, že služba nebyla vykonána,
nebo co vydělal jinakým zaměstnáním nebo vydělati úmyslně
zameškal.
Byl-li, konaje služby, pro tyto okolnosti ztrátou času zkrácen,

náleží mu přiměřená náhrada."
Pokud jde o nárok na nemocenské dávky, platí pro zaměst-

nance všeobecná ustanovení zákona č. 99/1948 Sb. o národním
pojištění ve znění zákona,' č. 269/1949 Sb., zejména ustanovení
§ 36 zákona, č. 99/1948 Sb.
2. Rodinné přídavky.
Pokud zaměstnanci pečují o nezaopatřené děti, přísluší jim

rodínný přídavek podle zákona, č. 90/1949 Sb., o rodinných
přídavcích ve znění zákona, č. 242/1949 Sb. Nárok uplatní
zaměstnanec u okresní pojišťovny, u které je pojištěn.
Příplatek k přídavku na děti podle ustanovení § 21 plato-

vého řádu správních zaměstnancú těmto zaměstnancům ne-
přísluší.
3. Mzda za dny pracovního klidu.
Za dny pracovního klidu náleží zaměstnancům mzda podle

vyWášky předsedy Státní mzdové komise ze dne 29. 1. 1952,
č. 27 Ú. 1., o náhradě výdělku zaměstnancům za dny pracovního
klidu a odměny za práci v těchto dnech.
4. Dovolená na zotavenou.
Podle ustanovení § 13 zákona, č. 11/1952' Sb., o dovolené

na zotavenou v roce 1952 ve znění v!. nař., č. 4/1953 Sb.,
přísluší zaměstnancům při skončení pracovního poměru místo
dovolené za každých 25 dnů konané práce peněžitá náhrada
ve výši jedné dvanáctiny požitku, které by jim příslušely po
dobu dovolené, stanovené podle § 2 zákona, kdyby u nich
byly splněny podmínky pro vznik nároku na dovolenou.
Peněžitá náhrada podléhá dani ze mzdy podle ustanovení

§ 3, odst. 2 a) zákona, č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy.
Základní výměra dovolené činí 2 kalendářní týdny v kalendái-

ním roce. Prodlužuje se o jeden kalendářní týden zaměst~
nancům mladším 18 roků, starším 50 roků, pokud se jim
dovolená neprodlužuje podle délky pracovního poměru, a za-
městnancům, kteří po dosažení 18. roku věku byli v pracovním
poměru u téhož zaměstnavatele nebo v témž podniku, po
případě v témž oboru nebo v téže skupině povolání, déle než
5 roků. Základní výměra dovolené (dva týdny) se prodlužuje
o dva kalendářní týdny zaměstnancům, kteří po dosažení
18. roku věku byli v pracovním poměru u téhož zaměstnavatele
nebo v témž podniku, po případě v téže skupině povolání
déle než 15 roků.
5. Pojistné. .•
Za zaměstnance se odvádi pojistné 15%.
Podle dohody s Ústřední národní pojišťovnou a Státním

úřadem důchodového zaopatření (pokyn úNP, č. 50/1952),
se za osoby, které tuto přechodnou činnost vykonávají ne-
pravidelně a nevykáží více než 6 docházek v měsíci, odvádí
pojistné 2,50 Kčs za osobu a docházku. Pokud tyto nepra-
videlně zaměstnávané osoby pracují delší dobu v kalendářním
měsíci, platí se plné pojistné 15%. Přihlašování je odchylné
a děje se hromadnými seznamy do 15dnů po ukončení kalendář-
ního měsíce. Jestliže určitá osoba nebude uvedena v seznamu
následujícího měsíce, pokládá se za odhlášenou.
6. Náhrady cestovních a jiných výdajů.
Pro přiznávání náhrad cestovních a jiných výdajů platí

prozatím nadále obdobně směrnice minísterstva financí o ná-
hradách cestovních výloh měřickým dělníkům při měřických
pracích v poli, uveřejněné jako příloha k výnosu ministerstva
financí z 23. 9. 1949, č. j. 166.003/49-X/7 (Sb. Ob. pro KNV,
poř. č. 548/1949), a ustanoveni je měnící a doplňující.
(Výnos ministerstva stavebního průmyslu, č. j. 824.3-Kj4-

1953, ze dne 29. dubna 1953. Základní hodinové mzdové
sazby časové upraveny podle usnesení vlády republiky Česko-
slovenské a Ústředního výboru Komunistické strany Česko-
slovenska ze dne 30. května 1953.) St.
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Rozmanitosti
Usnesení

celostátní pracovní porady ve40ucích zeměměřických oddělení
KNV, SZKÚ, SLOVZAKU a ředitelů závodů n. p. GEO-

METRA, konané dne 18. a 19. června 1953 v Praze.

Uznání, kterých se dostává československé geodesii a karto-
grafii, vytvořením nových základů jednotné organísační struktu-
ry, nás zavazují k tomu, abychom ještě lépe než dosud po
vzoru sovětských geodetů a kartografů plnili úkoly, které nám
ukládá strana a vláda, abychom zajišťovali předpoklady ply-
nulého přechodu na novou organisaci a pomáhali ještě účinněji
při budování socialismu v naší vlasti. Plnění trvalých úkolů
usnesení porady konané ve dnech 14. a 15. listopadu 1952
v Olomouci musí být i nadále naším programem a cílem.
Hospodářská výstavba naší vlasti nám ukládá úkol vybudo-

vat na území našeho státu co nejrychleji celostátní mapové
dílo Státní mapu 1:5000 - hospodářskou. Plnění tohoto úkolu
bude od nás vyžadovat, abychom věnovali mimořácinou starost
a péči o kádry, jejich náboru, výběru a soustředění.
Nová organísační struktura bude od nás požadovat ve zvý-

šené míře dodržování kázně a discipliny a mnoho svědomité
organísační práce.
Přistupujeme se vší vážnosti a' důkladností k zajištění plnění

všech úkolů, uložených ,stranou a vládou a usnášíme se;
1. zajistit politický úkol zeměměřické a kartografické služby,

kterým je, ~romě plánovaných prací, výpomoc ve špičko-
vých pracích při provádění hospodářsko-technických úprav
pozemků jednotných zemědělských družstev, jako předpo-
kladu vybudování socialismu na vesnici;

2. věnovat mimořádnou péči sestavování všech části plánu
na rok 1954 v oboru geodesie a kartografie v nejtěsnější spo-
lupráci všech složek zeměměřické a kartografické služby;

3. zajistit splnění rozpracovaných jmenovitých úkolů plánu
na rok 1953 organisačnimi opatřeními a podporou socia-
listického soutěžení;

4. socialistické soutěžení zaměřit na včasné plnění plánova-
ných úkolů, zlepšení kvality výsledků prací a zlepšení
organisace prací;

5. zlepšit kvalitu výsledků zeměměřických a kartografických
prací zvýšením technické kontrolní činnosti;

6. zajišťovat, vzhledem k perspektivním úkolům - jakým je
, organisační zajištěni plynulého přechodu do nové organi-
sace a vybudování celostátního mapového díla Státní mapy
1:5000 - hospodářské - výběr schopných mladších tech-
níckých i hospodářských pracovníků a starat se o neustálé
zvyšování politické a odborné úrovně systematickým škole-
ním, jako předpokladu rovnoměrného rozvoje a jednotného
provádění mapovacích prací na celém území našeho státu;

7. dbát přísné hospodárnosti ve všech složkách zeměměřické
a kartografické služby;

8. aplikovat úkoly mistrů na poměry v oboru geodesie a karto-
grafie;

9. k splnění vpředu uvedených úkolů požadujeme
a) urychlené vydání jednotných směrnic pro HTÚP a

jednotných výkonových norem těchto prací,
b) nejtěsnější spolupráci a podporu ústředí zeměměřické

a kartografické služby,
c) zajištění centrálního řízení a
d) systematickou kontrolu plněni tohoto usnesení jednou

měsíčně vždy do 15. dne následujícího měsíce.
V Praze dne 19. června 1953.

Plihlašovatelitm vynálezů
Úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty ve snaze urychlit

a zpřesnit patentové řízení upozorňuje žadatele, aby při podá-
vání přihlášek vynálezů se řídili platnými předpisy. Rovněž
žádá, aby v osobním i korespondenčním styku s ÚVZN vždy
uváděli jednací číslo a číslo přihlášky. Příslušné tiskopisy,
jakož i potřebné informace obdrží zájemci v podatelně uvede-
ného úřadu v Praze II, Václavské nám. 19.
Velmi často se stává, že osoby, které jsou v pracovním po-

měru, zasílají Úřadu pro vynálezy a zlepšovací náměty při-
hlášky svých zlepšovacích námětů. Úřad pro vynálezy a zlepšo-
vací náměty upozorňuje, že ve smyslu § 51 zákona č•.6/1952 Sb.

mají osoby, které jsou v pracovním poměru, přihlašovat své
zlepšovací náměty v místě svého pracoviště, t. j. Y závodě,
podniku, úřadě a pod., kde jsou zaměstnány. U Uřadu pro
vynálezy a zlepšovací náměty přihlašují zlepšovací náměty
pouze ti zlepšovatelé, kteří nejsou v pracovním poměru.

Zemřel profesor Edward Warchalowski. Došla nás
zarmucující zpráva, že dne 6. března 1953 skonal ve Varšavě
přední polský geodet prof. Ing. Ed. Warchalowski,
řádný profesor vyšší geodesie na varšavské polytechnice.
Profesor E. Warchalowski se narodil r. 1885 ve vojevodství

Kieleckém. Zájem o geodesii a matematiku přivedl ho do
Moskvy na Měřický institut a na universitu. Během studií
upozornil na sebe většími a samostatnými měřickými pracemi,
takže dostal jako diplomovou práci založit, zaměřit a vypočítat
triangulační a polygonální síť města Vilna. Vysokoškolské
studium úspěšně zakončil r. 1911.
Roku 1912 složil zkoušku doktorskou, když byl dříve před-

ložil disertační práci, týkající se zkoušek a zhodnocení Stru-
weova základnového přístroje. Po třech letech, r. 1915 se habili-
toval prací nazvanou "Nivelace nejvyšší přesnosti" a byl jmeno-
ván docentem a brzy nato - r. 1918 - řádným profesorem
na Měřickém institutu. Leta 1919-1921 zastihla profesora
Warchalowského při budování sovětské geodetické služby a její-
ho Hlavního geodetického úřadu, kde byl vedoucím vědeckého
oddělení a později zástupcem přednosty Technické rady. Kon-
cem r. 1921 se prof. Warchalowski vrací do Varšavy, aby svými
znalostmi a zkušenostmi pomáhal při reorganisaci varšavské
polytechniky, na níž byl řádným profesorem od 1. III. 1922.
Na nově zřízené zeměměřické fakultě přednášel geodesii vyšší
a vyrovnávací počet.
Vedle svého učitelského úřadu zastával také misto hlavního

vedoucího nového měření města Varšavy (1925-1929), takže
není divu, že 'se stává brzy představitelem a mluvčím polských
zeměměřičit - vědců i praktiků - a to také na mezinárodním
fóru, jakožto delegát a referent mnohých sjezdů a kongresů
Mezinárodní Unie geodetické.
Při bohaté činnosti pedagogické a organisačni našel ještě

vždy dosti času a energie, aby publikoval plody své vědecké
práce, kterých je mnoho. Tak na př. z větších prací vydal:
"Základy fotogrametrie" 1912; »Theorie chyb" 1916; "Vyrovná-
vací počet metodou nejmenších čtvercú" 1923; "Nivelace geo-
metrická" 1926; "Triangulace města Varšavy" 1928; "La base
de Szubin" 1929; "Einige Versuche uber die Fehler u. die Ge-
nauigkeit des Préizisionsnivellement" 1934; "Užití krakovjanů
ve vyrovnávacím počtu" 1939; "Vyšší geodesie" 1946 a "Traingu-
lation ďun type nouveau" 1948. Kromě toho uveřejnil větší
počet článků všímajících si organisace zeměměřické služby
a životnich otázek geodetů.
Profesor Edw. Warchalowskise zapsal nejen svým životním

dílem, ale také vybudováním Geodetického vědecko-výzkum-
ného institutu do dějin polské geodesie. Avšak má i nesporné
zásluhy o znovuvybudování válkou zničené varšavské Poli-
techniky a tím se přímo podílí na poválečném rozvoji techniky
v Polsku. Geodetická fakulta se jeho péčí a vlivem stala moderní,
potřebám vědecké výuky a tím i potřebám dnešního života
plně vyhovující vysokou školou. Akademická obec to ocenila
tim, že ho opětně zvolila r. 1945 rektorem, jímž byl až do
roku 1951 (prvně byl rektorem r. 1933-36). Rovněž vláda
lidovědemokratického Polska mu udělila vysoké vyznamenání
za jeho úspěšné budovatelské úsilí, hodnotíc tak výsledky jeho
působení jako presidenta Glównego Urzadu Pomiarów Kraju,
dále význačného člena technického poradního sboru polské
vlády a úspěšného rektora varšavské polytechniky.
Nedostatek místa v našem časopise nám nedovoluje, aby-

chom po zásluze a úměrně významu všestranné činnosti zesnu-
lého prof. E. Warchalowskiho podrobně rozebrali celé jeho
životní dílo. Cítime však dobře, že polský národ a polští země-
měřiči pak zvláště; ztrácejí v něm zkušeného, starostlivého
a moudrého lodivoda, který vedl polskou geodesii od úspěchu
k úspěchu nejen doma, ale také v zahraničí. Ceskoslovenští
zeměměřiči pak v něm ztratili milého a upřímného přítele
a vždy ochotného spolupracovníka na poli československo-
polské vzájemnosti. Czesé Jego pamillci!

Ing. Dr techn. Rud. Petráš
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