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Profesor Bohumil Kladivo, jehož životni běh
byl vylíčen ve Věstníku S/A 1943, č. 3, odešel
předčasně od svého životního díla; zanechal však
po sobě bohatou žatvu vyrostlou z jeho nadání
a píle. Vědecký jeho růst nebyl snadný ani pří-
močarý; byly to zevnější okolnosti, jež adepta
matematických a fysikálních věd přivedly k pra-
cím o vyšší geodesii. Třetí- a nejplodnější období
jeho vědecké činnosti jest šťastná synthesa obou
směrů: co nejvíce užíti matematických a fysi-
kálních metod ve prospěch vyšší geodesie - a
tak vznikly jeho práce o gravimetrii, které byly
jeho zájmem a útěchou do posledních jeho chvil.
Sklánějíce se v úctě před jeho životním dílem, za-
znamenáváme zde to, čím prof. Dr. Kladivo při-
spěl české vědě svého oboru.

Kladivovy práce z oboru ryzí matematiky patří
k nejrannějšímu období jeho vědecké činnosti. Na
popud fysika Bedřicha M a c k ů studoval charakte-
ristickou rovnici systému dvou lineárních diferenéiál-
ních rovnic s konstatními koeficienty, jejíž kořenů
realita zajímá jak teoretiky, tak praktiky. Kladivo
užil obvyklé metody Sturmových funkcí") a připojil
velmí názorný diagram. Tuto práci doplnil4) později
poznámkami. Další dvě práce jsou již dány potřebou
počítajícího geodeta. V první práci odvodil2) Cebyše-
vovou metodou vzorec + y' 1 + x-Z '" 0,41421 x ++ 0,95509; v druhé3) pak hledá maximum absolutní
chyby způsobené lineární interpolací a aplikuje své
výsledky na tabulky logaritmů čísel.

Kladivův starší vrstevník na brněnské technice,
matematik prof. Matyáš L e r c h, nadepsal své slavné
pařížské pojednání mottem: Res in minimis tota -
věc jest úplná, ač jsou zvládnuty nejmenší podrob-
nosti; a téhož výroku lze plným právem užíti i o ma-
tematických pracích Kladivových. Dr. K. Čupr.

Práce geofysikální.
Geofysikální práce prof. Dr. Kladiva lze rozděliti

na tři skupiny: na stanovení tížnicových odchylek,
na stanovení intensity tížě a na redukci intensity tíže
podle Rudzkého.

Do prvé skupiny patří dvě publikace, kterými právě
začal pracovati v geofysice. Šlo o výpočet tížnicových
odchylek se zřetelem k isostasii. 5) <3) Vychází z práce
Hayfordovy "The Figure of the Earth and Isostasy
from Measurements in the United States" (Washing-
ton 1909) a z Helmertova pojednání "Die isostatische
Reduktion der Lotrichtungen" (Sitzb. d. k. preuss.
Ak. d. Wiss. 1914, str. 440-453). Podmínka isostasie
byla Hayfordem a Helmertem vyjádřena "pracovní

hypothesou". Tuto pracovní hypothesu nahrazuje
prof. Dr. Kladivo předpoklady fysikálně možnými.
Vypočítává hustotu v oborech, které dostává rozdě-
lením hmoty vně plochy vyrovnaného tlaku kuželo-
vými plochami o ose ve spojnici stanice a středu zem-
ského a rovinami proloženými touto spojnicí. Výpočet
provádí dvojím způsobem: 1. hydrostatický tlak na
plošnou jednotku plochy vyrovnaného tlaku je všude
stejný, 2. nad jednotkou kulové plochy vyrovnaného
tlaku je všude stejně mnoho hmoty. Těmito dvěma
způsoby vyjadřuje podmínku isostasie. Výpočet pro-
vádí nejprve za předpokladu, že hustota od plochy
vyrovnaného tlaku až k povrchu je stálá •• potom za
předpokladu, že hustoty od povrchu zemské kůry do
hloubky vyrovnaného tlaku rovnoměrně přibývá.
Ukazuje, v čem se jednotlivé výsledky liší; při ome-
zení na určitou mez přesnosti dostává stejný výsle-
dek, který bere za základ k výpočtu tížnicové odchyl-
ky. Při výpočtu podržuje jen hlavní členy, ale vždy
přesně počítá meze pro zanedbané členy. Proti pracím
dřívějším oddělil chyby vzniklé z nepřesností v před-
pokladech rázu fysikálního od chyb z nepřesností po-
četních. Přesné výrazy zjednodušuje jen potud, aby
chyby z toho vznikající nepřekročily určitou mez.
Ukazuje dál, že chyba ve výpočtu tížnicovéodchylky
zanedbáním dalších členů ve výpočtu pro hustotu je
tak velká, že může dosáhnouti hodnot větších, než je
vypočtená hodnota odchylky. Proto počítá tížnicovou
odchylku z přesnějších vzorců, které odvodil pro
hustotu dvojím vyjádřením podmínky isostasie a uka-
zuje, že pro obory vzdálené od pozorovacího místa
o více než 600 km záleží na tom, jak je vyjádřena
podmínka isostasie. Které vyjádření podmínky iso-
stasie se nejvíce přibližuje skutečnosti, nelze za do-
savadního stavu znalostí o skutečném rozdělení hmo-
ty však rozhodnouti.

Hlavní jeho práce směřovala k určování intensity
tíže v jednotlivých místech Protektorátu. K tomu cíli
vzal si za úkol stanoviti nejprve intensitu tíže v Erně
připojením na místa o známé intensitě tíhové. Ze zná-
mé intensity tíhové v Brně mohly býti pak odvozeny
hodnoty intensity tíže v dalších místech a to již ne-
závisle na stanicích mimo Protektorát. Z toho důvodu
zakoupil pro druhou stolici geodesie na české techni-
ce v Erně čtyřkyvadlový přístroj z Potsdamu. Pro
jednotlivá kyvadla bylo třeba určiti konstanty, vy-
jadřující, oč se změní doba kyvu jednotlivých kyvadel,
změní-li se relativní hustota vzduchu o jednotku, a
dále konstanty, vyjadřující, oč se změní doba kyvu
jednotlivých kyvadel, změní-li se jejich teplota o 10 C.
Nutná měření pro stanovení těchto konstant provedl
prof. Dr. Kladivo v Potsdamu.7) Pro každé kyvadlo
přesně stanovil nejen hodnotu konstanty, nýbrž i její
střední chybu. Aby bylo možno těmito kyvadly sta-
noviti přesně intensitu tíže, určil dobu kyvu těchto
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kyvadel v místě, kde je intensita tíže přesně známá
- v geodetickém ústavě v Potsdamu. Všechna tato
měření provedl prof. Dr. Kladivo v době od 8. září
do 15. září 1923. Těchto výsledků bylo pak možno
použíti pro určení intensity tíže v Brně.
Než však byly hotovy v Brně přípravné práce pro

určení doby kyvu, uplynula skoro tři léta od měření
s kyvadlovým přístrojem v Potsdamu. Proto bylo
nutno provésti připojovací měření v Potsdamu znovu.
Při novém měření v Potsdamu se skutečně ukázalo,
že doba kyvu se změnila - zvětšila o 10 - 50 . 10-1
sec, t. zn., že redukovaná délka všech kyvadel se pro-
dloužila. Nejprve provedl měření v Brně, a to od
26. srpna do 3. září 1926, pak v Potsdamu od 8. do
17. září 1926 a pak ještě jedno měření v Brně od
22. září do 1. října 1926.8) 9) 10) Měření v Brně bylo
provedeno na zděném pilíři ve sklepě 2. stolice geo-
desie české vysoké školy technické v Brně, v Potsda-
mu na pilíři přisádrovaném k betonové podlaze sklepa
geodetického ústavu. Poněvadž absolutně byla inten·
sita tíže v Potsdamu naměřena v kyvadlovém sále
geodetického ústavu, byla naměřená hodnota opra-
vena pro pilíř ve sklepě členem + 3 . 10-1 sec.
Naměřené doby kyvu T bylo třeba opraviti se zřete-

lem na amplitudu a, soukyv stativu, pilíře a půdy a,
denní chod hodin oh,]', relativní hustotu vzduchu h
a teplotu kyvadla t. Konstanty vyjadřující vliv teplo-
ty a hustoty vzduchu byly stanoveny již v r. 1923
v Potsdamu.

arc2 a T. Ohd
T =---c T - T - a +- - kh • h - kt • t
I 16 86400
Bylo proto třeba při měření přesně určovati teplo-

tu, barometrický tlak a vlhkost vzduchu. Toto určo-
vání bylo provedeno s nejpřesnějšími přístroji se zku-
šebními listy, po případě byly některé přístroje ještě
srovnávány s údaji jiných přesných strojů. Chod po-
zorovacích hodin byl stanoven přijímáním rytmických
signálů vysílaných stanicemi Lafayette a Nauen.
K tomu byla určena střední chyba výsledného chodu.
Vliv soukyvu určoval prof. Dr. Kladivo metodou dvou
kyvadel a stanovil opět střední chybu v určení tohoto
vlivu.
Z měření byly stanoveny redukované doby kyvu

pro jednotlivá kyvadla a stanoveny zase střední
chyby. Střední chyba obou měření v Brně byla
-+- 2,6 . 10-7 sec. a největší rozdíl středů měření pro
jednotlivá kyvadla plynoucí z prvého a druhého mě-
ření v Brně byl 7,5 . 10-7 sec, takže byl způsoben vli-
vem nahodilých chyb.· Ze stanovené doby kyvu
v Potsdamu TI' a v Brně TB a ze známého tíhového
zrychlení v Potsdamu 9 I'= 981,274 cm. sec~2 plyne
pak pro tíhové zrychlení v Brně

(TI')2gn=gp ._. =
,TB

TB- Tp ·(TB-- TP)2
-gp-2gp . +3gp . - •••TI'· Tp

Tíhovézrychlení bylo vypočteno pro každé kyvadlo
zv:láš~. a nalezeny hodnoty 980,9624 cm sec-z,
980,9588 cm sec__2, .980,9662 cm sec-z, 980,9599
clIl sec--:2a tedy výsl<;ldnáhodnota je 9 - 98Q,9618
cm sec-2•

Z odvozených chyb pro určení konstant vyjadřují-
cích vliv teploty a hustoty, dále z chyby pro soukyv,
chod hodin, dále ze stanovené nahodile proměnlivé
chyby v době kyvu a z chyby, která je v každé řadě
měření stálá, ale od řady k řadě měření nahodile pro·
měnná, a dále ze stanovené chyby, jež vzniká z na-
hodilých změn doby kyvu spojených s převážením
kyvadel z jedné stanice na druhou, stanovil střední
chybu, takže pro pilíř ve sklepě 2. stolice geodesie
české vysoké školy technické v Brně dostal výsledek
pro tíhové zrychlení

9= 980,9618 cm sec-2 -+- 1,39 . 10-3 cm sec-z.

Tento výsledek je však za předpokladu, že zrychlení
tíže v Potsdamu bylo určeno úplně přesně.
Tím byla stanovena intensita tíže pro základní bod

u nás, od kterého se pak vycházelo při stanovení tíže
na jiných místech.
Aby ověřil výsledek, který obdržel pro intensitu

tíže v Brně, provedl prof. Dr. Kladivo ještě připojo-
vací měření na Wien.H)12) Nejprve provedl zase mě-
ření v Brně od 20. srpna 1928 do 29. srpna 1928, pak
ve Wienu od 6. září 1928 do 13. září 1928 a ještě
jednou v Brně od 25. září 1928 do 3. října 1928.
V Brně bylo provedeno měření na témž místě jako
při připojení na Potsdam a ve Wienu v universitní
hvězdárně na polním železném stativu přisádrovaném
k betonové podlaze ve sklepní místnosti.
Postup při měření, výpočtu a určování chyb jednot-

livých vlivů, měření a výsledku byl týž jako při při-
pojovacím měření na Potsdam. K výpočtu použil však
jen výsledků od tří kyvadel, poněvadž jedno kyvadlo
mělo rozdíl středů měření pro prvé a druhé měření
v Brně takový, že jej nebylo lze vysvětliti vlivem
nahodilých chyb.
Tíhové zrychlení pro hvězdárnu ve Wienu je

gw = 980,8533 cm sec-2. Stejným způsobem jako při
připojení na Potsdam bylo vypočteno tíhové zrychlení
pro Brno pro každé kyvadlo zvlášť gR = 980,9590
cm sec-z, 980,9628 cm sec-z, 980,9599 cm sec-2 a
tedy výsledná hodnota zrychlení gR = 980,9606
cm sec-2. Dále stanovil střední chybu výsledku stej-
ným způsobem jako při připojení na Potsdam a
dostal z připojení na Wien výsledek pro pilíř ve sklepě
2. stolice geodesie české vysoké školy technické
v Brně

gn = 980,9600 cm sec~Z -+- 1,26.10-" cm sec-z

za předpokladu, že tíhové zrychlení ve Wienu bylo
určeno úplně přesně.
Z obou připojení na Potsdam a na Wien stanovil

pak prof. Dr. Kladivo, s ohledem na váhy plynoucí
ze středních chyb,pro uvedené místo v české tech-
nice v Brně tíhové zrychlení

gn = 980,9611 cm sec-2 -+- 0,00093 cm sec2

Poněvadž přesnost měření doby kyvu na 10-7 sec
nebyla postačující pro určování středních chyb, které
jsou někdy menší než 10-7 sec, bylo třeba prováděti
měření doby kyvu s přesností na 10-8 sec. Pro usnad·
nění výpočtu sestavil prof. Dr. Kladivo několik po-
můcek k redukci doby kyvu.14)
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Především sestavil tabulku dob kyvu, pro případ
T > 0,5 sec, je-li měřena metodou koincidencí. Pro
dobu kyvu platí pak

1 1
T = 2+2 (2c_1)sec,

kde c je koincidenční interval. Tabulku sestavil pro c
od 25,00 do 35,09 při tabulkovém intervalu 0,01.
K tomu ukázal, že vliv zaokrouhlování tabulkových
hodnot je menší než 0,5. 10-8 sec a hodnota chyby
vzniklé lineární interpolací je rovněž pod touto mezí.
Aby se snadno provedla redukce na čtení na stup-

nici a redukce na výkyv, sestavil spojnicové abaky
pro odvozené vzorce a pro určité hodnoty, kterých při
měření veličiny ve vzorci se vyskytující nabývaly,
a počítá zas chyby spojené s nastavením, čtením a
interpolací, které zůstávají pod hodnotou 10-8 sec.
Aby se snadno provedla redukce doby kyvu vzhle-

dem k hustotě vzduchu, sestrojil spojnicový abak pro
redukci tlaku vzhledem k teplotě rtuti, a to pro teplo-
tu v mezích 1°-40° C a tlak b v mezích 600-780 mm
Hg, spojnicový abak pro redukci tlaku vzhledem
k vlhkosti vzduchu, a to pro teplotu vzduchu v mezích
- 4° C až + 40° C a relativní vlhkost v mezích 20%
až 100% a spojnicový abak pro výpočet hustoty
vlhkého vzduchu, a to pro teplotu v mezích 0° C až
40° C a pro tlak v mezích 600 až 780 mm Hg. K tomu
určil chybu spojenou s nastavením, čtením a inter-
polací na abaku.
Všechny chyby zůstávají dostatečně malé, takže

dobu kyvu lze určiti s přesností na 10-.s sec.
Po vykonaném stanovení intensity tíže v Brně při-

stoupil k určování intensity tíže v některých místech
připojením na Brno. Tak byla určena tíže v Lunden-
burgu, Uherském Brodě, Olomouci, Troppau, Mor.
Budějovicích, Velkém Meziříčí, Poličce a Vsetíně. Pro
tato měřeni vypracoval předběžné instrukce.15)
Vycházel z urěené intensity tíže pro Brno

gB = 980,961, cm sec-2 -1- 0,9 .10-{l cm sec-2, ur-
čené za předpokladu, že intensita tíže v Potsdamu a
Wienu byla určena úplně přesně. Vzhledem k tomu,
že měření v Potsdamu je zatíženo chybou
± 3,0 . 10-<3cm sec-2, je střední chyba intensity tíže
pro Brno -1- 3,1 . 10-3 cm sec-2• Pro intensitu tíže
v určitém místě x pak plyne

( TB)2
gx =gB -T

x
=

Tx-TB (Tx-TB)2
= gB - 2 gB T

B
+ 3 gB -rr;;- ...

Naměřené doby kyvu redukuje pak na výkyv ne-
konečně malý, hustotu vzduchu rovnu 1, teplotu ky-
vadla 0° C, chod hodin O a stativ absolutně pevný.
Měření je třeba provést tak, aby chyba výsledku

byla menší než 0,5. 10-3 cm sec-2, t. j. aby celkový
vliv chyb, jimiž je zatížena redukovaná doba kyvu,
byl asi -1- 3,1 . 10-7 sec, resp. -1- 3,5 . 10-7 sec. Proto
odvodil, s jakou přesností musí býti provedeno mě-
ření doby kyvu, v jakých mezích se musí pohybovati
všechny veličiny potřebné k provedení redukcí a jaké
mohou býti jejich chyby, aby chyba výsledku nepře-
kročila uvedenou hodnotu.

Na všech těchto pracích je patrna přímo úzkostli-
vá přesnost, s jakou měření bylo provedeno a též
i opatrnost, aby bylo přihlédnuto ke všem možným
chybám, které zatěžují výsledek, a tím bylo stanove-
no, jak dalece je výsledek zaručen.
Třetí skupinu geofysikálních prací tvoří dvě práce,

které navazují na práci Rudzkého "La gravité a Cra-
covie, a S. Francisco et a Dehra-Dun, réduite a I'aide
d'une nouvelle méthode" uveřejněnou v Bull. int. de
I'Acad. des sciences de Cracovie 1907 Sc. math. et
naL, (str. 937-958). Rudzki v této práci nahradil
hmotu M nacházející se vně geoidu o hustotě D hmo-
tou uvnitř geoidu M' o hustotě o' a to tak že~se tím
v žádném bodě na povrchu geoidu potenci~l nezmění.
Je-li v určitém bodě P na povrchu země intensita tíže
gPJ změní se uvedeným přemístěním hmoty na hod-
notu Gp + k'J kde k, jest redukce s tím souvisící.
Rudzki ve své práci odvodil hodnotu této redukce, a
to jednak pro malé vzdálenosti a jednak pro velké
vzdálenosti od stanice.
V prvé práci'3) počítal prof. Dr. Kladivo korekci k

1

a korekci výškovou intensity tíže za předpokladu, že
se geoid neliší znatelně od koule. Stanovení této ko-
rekce je opět usnadněno sestavením nomogramů.
V druhé a také poslední své práci geofysikální'6)

počítá prof. Dr. Kladivo za předpokladu, že se geoid
neliší od koule, korekci k, přesně.ji než Rudzki a sta-
noví i její chybu. Výpočet této korekce usnadňuje
užitím nomogramů. Dále odvozuje korekci výškovou
za předpokladu, že se geoid neliší znatelně od rotač-
ního elipsoidu. Výsledné formule zjednodušil tak, aby
chyba souvisící jednak s nepřesností formulí a no-
mogramů a jednak s interpolací byla menší než
-1- 10-3 cm. sec-2• Dr. R. Košfál.

Práce geodetické.

Vliv prof. Kladiva na řešení problémů nových geo-
detických základů polohopisných pro býv. es. re-
publiku projevuje se hlavně činností v Národním ko-
mitétu geodeticko-geofysikálním, jako poradním sbo-
ru finanční správy. Pro funkci jednatele geodetické
sekce komitétu ho předurčoval znamenitý rozhled
získaný kritickým sledováním činnosti všech pro geo-
desii významných států, vlastní zkušenosti a činorodé
studijní cesty ukončující jeho pilné a poctivé studium
matematiky a fysiky. Praktická činnost v býv. vo-
jenském zeměpisném ústavě ve Wienu, pobyt na pul-
kovské hvězdárně, v geodetickém ústavě v Potsdamu
a ná to v pařížské observatoři a v Mezinárodním
úřadě pro míry a váhy v Sevres, neobyčejně prohlou-
bily jeho teoretické znalosti, stejně jako účast na
sjezdech Mezinárodní unie geodetické a geofysikální
v Praze 1927 a ve Stockholmu 1930.
Vědecká příprava nových základních měření geo-

detických a geofysikálních, které se staly nutnými
po vybudování jednotné sítě katastrální, vděčí z velké
části jemu za svůj vznik. Dr. Kladivo působil účinně
v subkomisích pro stavbu srovnávací základny, pro
zenitní vzdálenosti, pro měření vodorovných úhlů a
pro práce astronomické; řídil měření intensity tíže
.na Moravě. Zmíním se zvlášť o jeho směrnicích pro
měření vodorovných úhlů, jež mají pro základní síť
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podstatnou důležitost. Jejich zásluhou byly prohlou-
beny pracovní metody. V jedné podané zprávě Dr.
Kladivo podchytil a rozebral všechny systematické a
nahodilé chyby s důkladností jemu vlastní. Z pěti
možných observačních metod bylo se rozhodnouti pro
způsob měření:

1. vrcholových úhlů vyplňujících horizont,
2. ve skupinách a řadách,
3. ve všech sestavách,
4. ve dvojicích podle Tardiho připojených na refe-

renční signál a
5. kombinací způsobů 1. a 4. podle návrhu Ing.

Křováka.

Dr. Kladivo se zastal klasické metody sestav v ně-
mecké úpravě Schreibrově,2'G)při níž je počet opako-
vání měřených úhlů určen tak, aby váha vyrovna-
, ných úhlů (směrů) na stanici byla pokud možno stej-
ná; síť by pak bylo možno vyrovnávati se stejným
výsledkem úhlově i směrově bez nesnází z nehomo-
genity při připojování na sítě okolních států. V prů-
pravném prvním článku21) Dr. Kladivo ukázal, že
měříme-li na stanici s daným pevným úhlem B,S B,
k určení vložených směrů SBi (i = 2, 3, ... s-i)
úhly B1SB2, B1S Bs každý 2 Pl krát a ostatní úhly
2 P2 krát, vede vyrovnání k jednoduché skupině úhlů
B,S B2 ••• B,S BS_

'

stejné váhy, 'ať jsou Pp P2 jaká-
koliv kladná celá čísla.
V další pak práci24) upozornil, za jakých předpo-

kladů dospějeme k stejnému výsledku, vyrovnáme-li
nejprve úhly měřené na stanicích způsobem Schreib-
rovým a pak síť, nebo vykonáme-li vyrovnání v jed-
nom celku.
Z několika referátů Dr. Kladivem podaných geo-

detické sekci sluší se zmíniti o návrhu volby zobra-
zovacího způsobu vypracovaného r. 1934 společně
s prof. Dr. Pantoflíčkem.
V přehledném článku25) shrnul vše, co se do té

doby udělalo nebo plánovalo pro budování nových
geodetických a částečně i geofysikálních základů býv.
státu a podal program do budoucna. Budiž zde uči-
něna i zmínka o tom, že jeho rady finanční správě
pro opatření různých geodetických zařízení a přístro-
jů byly velmi cenné.
Jako vysokoškolský profesor vyšší geodesie, geo-

detického počtářství III, sférické astronomie a karto-
grafického zobrazování, Dr. Kladivo publikoval rád
pojednání, v nichž přicházelo k výrazu jeho matema-
tické vzdělánÍ. Tak v jedné své prácj18) řešil jinou
cestou nežli Jordan úlohu, jak přesně je nutno cen-
trovati theodolit při měření v polygonovém pořadě,
má-li chyba v úhlu vzniklá nepřesným dostředěním
být menší než l/n-tina možné,chyby v odečtení. Jindy
zas'9) uvažovalo přípustné výstřednosti výtyček při
měření úhlů v polygonálním pořadě a o přesnosti
obrazce chyb při protínání vpřed; určil vliv za-
okrouhlování při výpočtu směrníků a hranici rozdílů
mezi odchylkami počítanými po vyrovnání souřadnic
bodu z konečných směrníků a z rozvoje v řadu. Nebo
v dalším článku20) se zabýval úlohou určiti ve třech
zvláštních případech běžných v zeměměřičské praxi
největší možný rozdíl veličin vypočtených dvojí růz-

nou cestou, vzniklý vlivem přibližného počítání na
určitý počet desetinných míst. Nato pak popsal23)
sestrojení nomogramů pro váhy P,r7 py užívané pří
výpočtu uzlových polygonových bodů a pro směrové
součinitele a a b vyrovnávaného bodu; naznačil způ-
sob, jak se má abak navrhnouti, aby chyba z nepřes-
ného vstavení žíně na stupnicích daných veličin a
z nepřesného čtení na stupnici nepřestoupila zvolenou
mez. Konečně22) odvodil vzorce pro výpočet součtu
čtverců zbývajících odchylek, jsou-li tyto tvaru

Vi = ali Xl + a2i X2 + ...+ ani Xn + b,i Y, +
+ b2i Y2 + ...+ bmi Ym + li7

(i = 1, 2, ... n)

a není-li nutno určovati neznámé Xl .•. XII'

Z oboru geodetické astronomie uveřejnil Dr. Kla-
divo jen jedno dílo; 17) k němu dal podnět prof. Th.
W i t t r a m, s nímž spolupracoval v r. 1913 v Pul-
kově na seznamu hvězdných párů Cingerových. Práce
ta řeší úlohu: Pro zeměpisné šířky Ip = 400, 500, 60°
mají se určiti všechny páry hvězd, jejichž zdánlivá
místa jsou ročně publikována v B. J., nebo N. A.,
I'ebo C. de T., nebo A. E., jichž M < 4, 5, jež v témž
čase jsou na stejné výšce (15° -<; z ~ 60°), jedna na
západ od meridiánu, druhá na východ mezi vertikály
A = 65° a A = 115° a jejichž deklinace se liší nej-
výš o 2° (oprava hodin počítá se poměrně přesně
z pozorovaných okamžiků, v nichž jsou dvě různé
hvězdy na stejné výšce). Jinak byla činnost Dr. Kla-
diva dána jeho úkoly učitelskými a omezovala se
hlavně na přednášky a praktická cvičení astronomie
sférické se zřetelem k určování zeměpisné polohy.
Prof. Kladivo se nedočkal vydání svého vyrovná-

vacího počtU?7) jenž bude jeho největší tištěnou
prací. Osud mu ani nedopřál, aby shlédl aspoň ko-
rekturu díla, které ho stálo mnoho energie; určil je
především našim zeměměřičským inženýrům, astro-
nomům a fysikům, již se jakkoliv zabývají některou
měřickou vědou ať teoreticky nebo prakticky. Ob- .
sažná ta kniha s mnoha příklady má skvělé vzory
v pracích F. R. Helmerta a Whittakera-Robinsona;
vyjde z tisku snad ještě letos. Bude to chlouba naší
odborné literatury, jen autor tu bude scházet, aby
sklidil náš dík a uznání. Ing. A. Štván.

Přehled tištěných prací profesora Dr. Kladiva:

aj Práce z matematiky a z teorie spřažen1Ích kmitů.
Ci) Charakter kmitů ve dvou spřažených kruzích - Roz-

pravy II. třídy Ceské akademie r. XXV, čís. 52, 1916.
2) Přibližný výraz pro + y' 1 +-;;-v intervalu od

O do 1 - Casopis pro pěstování matematiky a fysiky,
r. XLVII, 1917.

3)' O přesnosti funkčních hodnot (hodnot ar~mentu)
vypočtených z tabulek lineární interpolací. - Rozpravy
II. třídy Ceské akademie, r. XXVII, č. 15, 1919.

4) Poznámka k práci »Charakter kmitů ve dvou spřa-
žených kruzích« - Casopis pro pěstování matematiky a
fysiky, r. LIl, 1922.

b) Práce geofysikální.
5) O výpočtu tížnicových odchylek se zřetelem k isosta-

sii (pro veliké vzdálenosti od stanice) - Rozpravy II. třídy
Ceské akademie, roč. XXXI, č. 32, 1922.
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6) Calcul des déviations de la verticale par rapport
~.ľisostasie (pour les grandes distances de la station) -
Bulletin international de ľAcadémie des Sciences de Bo-
Mme 1924.

7) Konstanty invarových kyvadel geodetického ústavu
české techniky v Brně. Připojovací měření v Potsdamu.
Coěfficients de pendules d'acier-nickel appartenant a ľin-
stitut géodésique de l'école polytechnique tcheque de
Brno. Observations pour le rattachement a Potsdam -
Jubilejní vědecký sborník 1899--1924 české vysoké školy
technické v Brně 1925.

8) Détermination relative de ľintensité de la pesanteur
a Brno - Ústav pro g-eofysiku 1927.

1\) Relativní určení intensity tíže v Brně vzhledem
k Potsdamu - Rozpravy II. třídy Ceské akademie, roč.
XL, Č. 10, 1930.

10) La détermination de ľintensité de la pesanteur
? Brno par rapport a Potsdam - Bulletin international
de ľAcadémie des Sciences de Bohéme 1930.

11) Relativní určení intensity tíže v Brně vzhledem
1: Wienu - Rozpravy II. třídy Ceské Akademie, roč. XL,
i';. 11, 1930.

12) Détermination de l'intensité de la pesanteur a Brno
relativement a Wien - Bulletin international de ľ Aca-
démie des Sciences de Boheme 1930.
13) Réduction selon Rudzki des intensités de la pesan-

teur observées - Bulletin géodésique, 45, 1935.
Hl) Některé pomůcky pro redukci doby kyvu kyvadel

(Quelques moyens pour faci1iter la calculation de la durée
ďoscillation des pendules) - Sborník české vysoké školy
technické v Brně, sv. IX, spis 35, 1935.

15) K měl'ení zrychlení tíže (Sur la mesure de l'accé-
,1ération de la pesanteur) - Sborník české vysoké školy
technické v Brně, sv. XII, spis 46, 1938.

16) Réduction de la pesanteur d'apres Rudzki (Redukce
tíže podle Rudzkih~) - Nákladem vlastním, 1940.

c) Práce z astronomie a geodesie.
17) O hledání hvězdných párů vhodných pro určování

času metodou Cingerovou - Rozpravy Ces. ak. II, Č. 44/
1916.
18) O přesnosti ustředění stroje při měření horizontál-

ných úhlů v polygonálnÝch pořadech - Zeměměř. Věstník,
Č. 9-10/1915.

19) Drobnosti z nižší geodesie I - Zeměměř. Věstník,
Č.1-2/1917.

2<\) Drobnosti z nižší geodesie II - Zeměměř. Věstník,
Č. 10/1922.

211) Vyrovnání úhlů měřených ve všech kombinacích
(Případ pevně daného úhlu) - Zeměměř. Věstník, č.1-3/
1927.

22) K výpočtu střední chyby pro jedničku váhy - Ca-
sopis pro pěst. m. a f., r. LVIII, 1928.

23) Dva abaky - Zeměměř. Věstník, Č. 8/1928.
24) Poznámka k vyrovnání trojúhelníkových sítí - Ze-

měměřičský' Věstník, Č. 3-4/1936.
2r~) Mémorandum sur les fondements géodésiques -

Geodetický Věstník 1936.
26) K volbě metody mo měření vodorovných úhlů v zá-

kladní síti - Technický Obzor, Č. 6/1939.
27) Měřické chyby a jejich vyrovnání podle metody nej-

menších čtverců _. dosud v tisku u Jednoty CMF.

Gauss- Kriigerovo zobrazení.

Jako oficielní a všechny dosavadní výsledky mě-
ření sjednocující zobrazovací způsob bylo pro celou
Říši stanoveno Gauss-KrUgerovo přímé konformní
zobrazení elipsoidu do roviny. Jde o t ran s v e r-
s á I n í v á I c o v é zobrazení v poledníkových pá-
sech, kde se válce dotýkají zemského elipsoidu podél
předem zvolených určitých meridiánů, jež pak se zo-
brazují neskresleně do roviny jako osy souřadnic x.
Ježto území Čech a Moravy má býti v budoucnu i po
této stránce včleněno do Říše, bude jistě naši tech-
nickou veřejnost zajímati podstata a vlastnosti no-
vých, tímto způsobem odvozených rovinných sou-
řadnic.
Zajímavá je historie tohoto zobrazení a souřadni-

cových soustav v Německu vůbec. První válcová
zobrazení (čtvercová mapa Marinova a Mercartoro-
vo zobrazení) byla omezena na zobrazení zemské
koule a použití zeměpisných souřadnic (délek a ší-
řek). Původcem transversálních zobrazení je fran-
couzský geodet C a s s i n i, který v r. 1734 užil po-
prvé pravoúhlých souřadnic (kde meridián jaksi na-
hrazuje rovník) a na krátké vzdálenosti je užíval
jako pravoúhlých rovinných souřadnic. Podnítil tím
C I a i r a u t a k rovnici pro geodetickou křivku. R.
1809 použil S o I dne r pravoúhlých souřadnic pro
zobrazení Bavor (Bayern) v pásu 350 km širokém,
od té doby rozšířil se tento způsob pod názvem Sold-
nerových souřadnic v Německu i býv. Rakousko-
Uhersku, takže na př. i staré katastrální mapy Čech
Q Moravy máme zobrazeny ve 2 meridiánových pá-

sech v Soldnerových souřadnicích (počátky souřad-
nic: Gusterberg a Sv. Stěpán).
Pravoúhlé geodetické souřadnice se převádějí do

roviny v původní délce, jakou mají na elipsoidu. Zá-
kladní meridián se tudíž neskresluje a jeho blízké
,okolí je věrně zobrazeno. Ve větších vzdálenostech

Obr. 1.
Prav01ihlé a zeměpisné souřadnice na zemském elipsoidu.

dochází ale k velkým skreslením úhlovým. Spolu
s nepříjemnou vlastností, že délkové skreslení závisí
od směru, znehodnocují značně toto zobrazení, takže
tento způsob je dnes již opuštěn a užívá se souřadnic
konformních, t. zv. Gaussových, kde není směro-
vého skreslení.
Otcem všeobecně platné teorie konformního zobra-

zení je geniální německý matematik C. Fridrich
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G a u s s, který ji v r. 1825 uveřejnil v díle: »Allge-
meine Auflosung der Aufgabe, die Teile einer gege-
benen FHiche so abzubilden, dass die Abbildung dem
Abgebildeten in den kleinsten Teilen ahnlich ist«.
Jak z názvu díla jest již zřejmé, je při konformním
zobrazení takový geometrický vztah mezi oběma plo-
chami, že každému bodu první plochy odpovídá pří-
slušný bod na druhé ploše a že obraz se podobá
v n e jme n š í c h částech svému originálu. Podle
své všeobecné teorie vypracoval a provedl Gauss
konformní zobrazení Hannoverska v meridiánovém
pásu v r. 1821-1825. Bylo to poprvé, kdy se užilo
konformních souřadnic v trig. síti. Triangulace na-
před sloužila stupňovému měření, ale byla pak roz-
šířena na celé království a dokončena r. 1844. Pra-
covalo se podle tradice a šablon předaných Gaus-
sem; nesmrtelný autor neměl pokdy uveřejniti zá-
klady svého zobrazení. Po jeho smrti (1'. 1855) ni-
kdo neznal teoretický podklad metody, teprve jiný
znamenitý německý geodet S c h l' e i ber podle urči-
tých náznaků v objevených Gaussových dopisech
usoudil na jeho metodu, tuto znovu samostatně vy-
tvořil a uveřejnil v r. 1866 v díle »Theorie der Pro-
jectionsmethode der Hannoverschen Landesvermes-
sung«.
Mezitím připadl Hannover k Prusku (Preussen) a

bylo pomyšleno na použití Gaussových souřadnic pro
katastrální měření. Bohužel ujala se myšlenka sou-
řadnice rozkouskovati na 31 souřadnicových soustav
podle politického rozdělení státu na kraje; do nich
byly také výsledky přepočteny. Těchto 31 konform-
ních soustav bylo r. 1879 opět zrušeno a nahrazeno
v Prusku (Preussen) všeobecně zavedenými Soldne-
rovými souřadnicemi, nevyjímaje ani Hannoverska.
Roku 1899 pokrylo Preussische Landesaufnahme

400 000 km2 trigonometrickou sítí I. řádu, celé to
území Německa, vyjímaje Bayern, Sachsen, WUrten-
berg, Baden, Mecklenburg a Hohenzollern. Generál
Schreiber použil zde Gaussových souřadnic: zobra-
zil však napřed elipsoid konformně na kouli (podle
Gaussových »Untersuchungen Uber Gegenstande der
hoheren Geodasie«) a teprve s koule určil rovinné
konformní (Gaussovy) souřadnice. Zvolena byla j e-
di n á souřadnicová soustava s hlavním meridiánem
31°, pořadnice y dosáhla na západě 540 km a na vý-
chodě až 622 km. Deformace délkové i směrové na-
byly neobyčejné výše - až 4,6 m na 1km (4,6 mm
na 1m. takže v triangulaci se musely zavádět opra-
vy i při měření centračních prvků). Tato soustava
s tak velikými deformacemi přirozeně nemohla sjed-
nocovati katastrální mapování a pro účely katastru
byla použita jen v úzkém pruhu podél meridiánu 31@.

Dědictvím po jinak znamenitých geodetech 19. sto-
letí bylo 50 různých souřadnicových soustav na úze-
mí předválečného Německa. Tento neudržitelný stav
vedl přirozeně ke snaze sjednotiti veškeré dosavadní
výsledky měření a zavésti jednotné konformní sou-
řadnice pro celý stát a všechny druhy map. Rozsah
státu nedovolil zvoliti tyto souřadnice v jediné sou-
stavě, ježto by z toho vyplynuly příliš veliké de-
formace - i při obecné poloze sečného válce by či-
nily až 100 cm na 1 km - a bylo nutno se rozhod-
nouti pro více soustav. Prof. Dr. L. K r Ugel' pro
tento účel v díle »Konforme Abbildung des Erdel1ip-

soids in der Ebene«, Potsdam 1912, znovu uvedl
Gaussovu hannoverskou metodu, kterou počtářsky
propracoval pro zobrazení meridiánových pásů 3°
širokých (»Formeln ZUl' Konformen Abbildung des
Erdel1ipsoids in der Ebene«, Berlin 1919).
R. 1917 došlo k dohodě Německa s býv. Rakousko-

Uherskem o zavedení jednotných společných rovin-
ných souřadnic Gaussových. R. 1922 usnesla se ze-
měměřičská rada (der Beirat fUr das Vermessungs-
wesen) definitivně zavésti pro všechny druhy map
toto zobrazení v poledníkových pásech 3° širokých,
při čemž na okrajích pásů v překrytu 1° širokém
(půl stupně na každou stranu) nutno počítati sou-
řadnice v soustavách obou pásů. Jako hlavní poled-
níky (Hauptmeridianen) určeny 6., 9., 12., 15., 18.,
21. a 24. poledník východně od Greenwiche.

a) Teorie zobrazení.
Podkladem pro zobrazení je všeobecná teorie kon-

formního zobrazení. Každou plochu lze rozděliti na
nekonečně malé čtverce dvěma osnovami čar pod
pravým úhlem se protínajících (t. zv. isothermická
síť); pro naše účely je žádoucí, aby aspoň jedna
osnova byla složena z geodetických křivek. Kores-
pondencí isothermických sítí dvou ploch obdržíme
jejich konformní zobrazení. Na kouli můžeme vésti
nekonečně mnoho takových sítí (jsou to poledníky
a rovnoběžky k libovolně volenému pólu) a proto
můžeme kouli zobrazovati do roviny v obecné poloze,
na zemském elipsoidu lze vésti jen jednu takovou síť
poledníků a rovnoběžek a můžeme proto zobrazovati
jen v normální poloze. Zvolíme-li v rovině dvě osno-
vy přímek, což charakterisuje válcové zobrazení,
(u kuželového zobrazení volíme svazek paprsků a
soustředných kružnic), rozdělili jsme rovinu na ne-
konečně malé čtverce o stranách d x, d y. Na elipsoi-
du jim odpovídají elementy M d QJ a N cos QJ d)., kde
QJ a ). jsou zeměpisná šířka a délka. M a N jsou
poloměry podélné a příčné křivosti. V rovině a na
elipsoidu jsou délkové elementy vyjádřeny:

d 82= d x2 + d y2
d82= (MdQJ)2 + (N cosQJdl)2=

= N2 cos2 QJ ( M2 _ d Q'J2+ d).,2 ) =
N2 cos2 cp ,

=N2coS2Q'J (dq2 + d).,2)

Poslední úpravou jsme obdrželi t. zv. s y m e t l' i c-

k' ' v d . JoJl M d . v d' ..e soura mce ). a q = ------ Q'J,Jez avaJl
N cos Q'J, o

isothermickou síť na elipsoidu, odpovídající čtver-
cové síti v rovině. Obecný tvar její je dán výrazem
d 82= K2 (d x2 + d y2), kde K je funkcí jedné nebo
obou' symetrických souřadnic a udává nám hustotu
sítě. Poměr délkových elementů v rovině a na elip-
soidu čili délkové skreslení je dáno vztahem:

d 82 1 d x2 + d y2m2 - --- = -----~. --,._--
- d 82 N2 cos Q'J2 d q2 + d ).2

1 (dx+idy) (dx-idy)m2 - --- -- • ' - •
-N2coS2Q'J (dq+id).) (dq-idl)
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Aby skreslení m nezáviselo na směru elementu d s
(což je podmínka konformity), musí platit
buď

x+iY=/(q+i}.) a x-iy=g(q-i}.)
anebo (1)
x + i Y= F (q - i}J a x - i Y= G (q + iA)

Zvolíme první funkční závislost a rozvedeme funkci
v řadu:

1
x + iY=1 (q) + (iA).1' (q) + 2" (iA)2 I" (q) +

+~(i A)B /'" (q) + .....
Racionální a imaginární části se vzájemně rovnají:

, o
I,- fff

X = I (q) --2 (q) + .....
'3I,

y=A.f' (q) --6 f''' (q) + .....
a tím jsme vyjádřili obecně vztah mezi symetrickými
souřadnicemi v rovině a na elipsoidu.
Položme si nyní dvě podmínky: aby hlavní meri-

dián uprostřed zobrazovaného pásu se zobrazil jako
osa souřadnic x a aby délky na hlavním meridiánu
se přenášely do roviny neskresleně (skreslení
ma = 1). Válec se tedy dotýká elipsoidu podél hlav-
ního meridiánu. Počátek souřadnic x budiž na rov-
níku. Rozdíly zeměpisných délQk i1 A= A- Aa se
měří od základního meridiánu a jsou na východ
kladné, na západ záporné. Označíme-li délku oblou-
ku na hlavním meridiánu od rovníku měřenou B,
jest naše funkce

I (q) =B, dB=M dcp,
dB

f' (q) =--= N cos (P,
dq
d2B

f" (q) = dq2' atd.

,
< :

5-1: :
1 "

l~
: :, ,
, ,
l

Pro následující vzorce zaveďme si označeni:
rpl' B, zeměpisná šířka paty pořadnice y a jí pří-

slušející délka oblouku od rovníku,
a2 _ b2 62

e2= --2-' e'2 = ---
a 1-e2

r/ = e'2 cos2 cp . 0,003 pro šířky Čech a Moravy,

meridiánová konvergence c= úhel, který SVlra
v rovině obraz meridiánu v bodě P s rovnoběžkou
k ose x.
t=tg cp,
(J= převodný koeficient obloukové míry na úhlo-

vou «(J"= 206 264,806).

b) Výpočet pravoúhlých rovinných souřadnic) meri-
diánové konvergence a délkového skreslení ze země-

pisných souřadnic.

Po dosazení hodnot pro I (q), f' (q) atd. do rov-
nice (2) dostaneme potřebné vzorce, kde jsou již
zanedbány členy nepatrných hodnot, jež nemají vlivu
na stanovenou přesnost výpočtu v mm (hlavně členy
s ri", 1)4,1)2v členech vyššího řádu):

Li A2
x = B + 2 ~2 N sin rp cos cp +

A },4

+ 24 ~-l N sin qJ cos3 qJ(5 - t2 + 9 1)2+ 4 1)4)+
A 1,6

+ ---' ...N sin m COS"m (61- 58 t2 + t4)720 ~6 'Y 'r , (3)
Li I, '---;A), 3

Y =- ~-N cos qJ+ -'-'-'N cos3 m (1- t2 + 'YJ2)+
(I 6~3 'Y "

A AJ
+ -120(1 N cos5 rp(5-18 t2 + t4 + 14 1)2- 581)2t2),

(4)
LiP

c= i1 2 sin qJ+ 3--Q~ sin rp cos2 rp (1 + 3 r/) +-

+ A 1.5
-----sinqJ cos4qJ (2-t2), (5)15 ~-l

Ú p r a v a v z o r c ů pro v Ý poč e t.

V praksi používáme zpravidla jen vzorců č. 3 a 4,
protože meridiánová konvergence a skreslení se oby-
čejně počítá z rovinných souřadnic. Funkce

B=/'P M.dqJ
o

byla již v dřívějších dobách tabulkována; (na př.
v Jordanově »Handbuch ... «, III. díle, vlivem jedné
chybné konstanty jsou všechny hodnoty B téměř
o 1 mm větší, než mají býti). Reichsamt fi.ir Landes-
aufnahme vydal »Anweisungen und Tafeln zur Be-
rechnung Gauss-Krligerscher Koordinaten« v r. 1924,
kde jsou vzorce upraveny pro log a r i t m i c k Ý
výpočet obvyklým rozvojem logaritmických flLllkci
v řady. Na př. upravíme vzorec

Li}.. r I A },2
y=--N cosqJ 1-r---2 COS2q)(1-t2 + 1/) +

~ L 6(1

Li /,4 1
+-4COS4rp .... atd. ; (4a)

120 ~ J
protože platí:

log (1 + z) = Mod. (z - -~ + ...).
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kde naše z jsou veličiny vesměs malé, pročež řada
rychle konverguje, takže

log y = log LI }, - log (! + log N + log cos ({J +
+a+b+c+d, (4b)

kde a, b, c, d jsou tak zv. logaritmické additamenty,
vzniklé rozvojem v řadu, jež mají již jen malé hod-
noty a jsou sestaveny do tabulek podle argumentu ({J.

(V »Anweisungen« je zeměpisná šířka označena pís-
menem B a LI), písmenem Z.) Podobně je upraven
i vzorec (3), jakož i jiné zobrazovací vzorce, jež poz-
ději uvedeme.
Logaritmický výpočet je dosti zdlouhavý a raději

volíme výpočet počítacím strojem podle výborných
tabulek Ing. K ř o v á k a (»Tabulky k výpočtům
Gauss-Krtigerových zobrazovacích údajů počítacím
strojem od 47° do 51° zeměpisné Šířky«. Ministerstvo
financí 1941, pro úřední potřebu). Ministerský rada
Ing. Křovák přetvořil rovnici Č. 3 na tvar x = B +

N+ I + II, kde 1= (1) LI A2, II = (2) .12, (1) = 2 Q2

B = 5 509701,1120 m
(1) LI},2= + 1209,2812 m
(2) LI},4 = + 0,1174 m

x = 5 510910,5106 m

Pro zručné počtáře jsou vzorce upraveny na tvar:

[ d]] dB
X = (2) LIA2 + (1) -10 LI ({J LI.F + Ba + 10 LI({J

y ={(3) - :~ LI({J - [(4) + dJ LI},2 } LI},+ Kr,

kde d jsou tabulkové diference jednotlivých funkcí
pro krok 10" a LI ({J je vzdálenost šířky cp od nej-
blíže nižší desítky vteřin. Při této úpravě stačí vy-
tvořiti LI), a LI },2 a celý výpočet se pak provede me-
chanicky ve stroji, kde se objeví konečný výsledek
bez psaní hodnot jednotlivých členů.

c) Výpočet zeměpisných souřadnic, meridiánové
konvergence a skresZení z rovinných souřadnic.

Obráceným postupem obdržíme vzorce, kde jed-
nička u symbolů znamená, že se vztahují k patě po-
řadnice y (bod p] na obraze č. 2).

Q
({J = ({J] - 2M~N tj y2 + (7), ,

+ --.f2.~ t, (5 + l1J2 + 3 t]2- 91)/ t/) .... '
24M, N,3

Zeměpisná šířka paty kolmice ({J, se vyhledá z tabu-
lek k argumentu B,= x.

Li,:'=__y___ _ _ y3 , (1 + 1)/ + 2 t/) +
Q N] cos ({J, 6 N ,3 cos ({J,

y5+ --- ---(5 + 28t/ + (8)
120 N,G cos ({J,

+ 24 t,4 + 6 rh2 + 81)/ t/)

x-B-I
sin cp cos ({J a (2) = --[-1-- pro LI), = 2° 30'.

Hodnoty pro x v intervalu LI ({J = 30' vypočetl z pů-
vodního vzorce č. 3, pro týž interval pak i hodnoty
funkce (1) a z obou předešlých i funkci (2). Inter-
polací (použitím první, druhé a dalších diferencí)
byly pak vypočteny hodnoty B, (1) i (2) k argu-
mentu ({J pro krok LI ({J = 10", což velmi usnadňuje
hledání v tabulkách a umožňuje zanedbání druhé di-
ference. Podobně ,upraven byl i vzorec č. 4, takže
vzorce pro výpočet rovinných souřadnic mají tvar:

x= B + (1) LI},2 + (2) LI},4

y= (3) LIA- (4) LI},3 + Ku,
kde funkce (3) a (4) závisí na argumentu ({J, kdežto
Kit je tabulkováno podle argumentu LI A. Vše je uspo-
řádáno pro výpočet posledních dvou rovnic v tabul-
kách označených I.
Pro lepší názor o hodnotách jednotlivých členů

uvedeme praktický příklad převodu bodu P «({J, }.),

jak je uveden i v Křovákových tabulkách:

A= 16° 35' 14,0164"
LIA=},- 15°= + 1° 35' 14,0164"

,1 }:' = + 5714,0164"
II }."2 = 32649983

(3) LI},= + 114431,1519
- (4) LI},3=- 2,3903

Ky= + 0,0026
y = + 114428,7642 m

!!-=yt]_Lt (1- 2_2 4 + t 2) +
N 3 N 3 ' 1), liJ ,

Q 1 1

y2 ._ yol
m = 1+ 2 r2 +'24 r4 '

délka v rovině
kde rZ=M.N a m=d'lk I' -;--d .e a na e lpSOl u

Jako předešlé, tak i tyto vzorce jsou v »Anwei-
sungen« upraveny pro logaritmický výpočet. V Křo-
vákových tabulkách pro počítání strojem mají vzorce
tvar:

c= (5) y - (6) y3 - K!. =

[(5) + :~LI cp, - (6) Y2J Y - K;,.

({J= ({JI - (7) y2 + (8) y4 =

= cp, - [ (7) + :~LI cp, - (8) y21 y2

A" = (9) y - (10) y3 - K;, =

== 1(9) +;~LI cp, - (10) +d,o) y2] y-K;.

Vzorce vznikly podobnou úpravou, jako vzorec Č, 3
a zacvičení počtáři si urči jen hodnotu y2 a obdrží
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podle postupu vpravo naznačeného výsledek hned ve
stroji. Pro ukázku velikosti jednotlivých členů uká-
žeme zpětný převod z roviny na elipsoid; převádí se
týž bod jako v předešlé kapitole:

(PI

- (7) y2
+ (8) y'

x = 5 510 910,5106 m

. 49° 44' 09,32283"
39,15879"+ 0,00957"

cp = 490 43' 30,1736"

y =+ 114428,7643 m

(9) y
- (10) y"
-Kl

5 715,17391"
1,15685"
0,00061"

.-1 A'"= + 5 714,0164"
,1J, = + 1" 35' 14,0164"

(5) y
- (6) y3
-Kl .

4 361,0990"
1,1137
0,0006

c" = 4 359,985"
c = 10 12' 39,985'"

P o zná m k a: Ing. Křovák označil v tabulkách
meridiánovou konvergenci písmenem 'Y, jež je však
konvencionelní značkou pro meridiánovou konver-
genci na elipsoidu 'Y = a - A, t. j. rozdíl azimutu
a směrníku křivky, jejíž jeden koncový bod leží na
hlavním a druhý na libovolném meridiánu, nebo úhel
sevřený libovolným meridiánem a rovnoběžkou
s hlavním meridiánem. Na kouli splývá v jedno čára
rovnoběžná s hlavním meridiánem s obrazem rovinné
čáry rovnoběžné s osou x, nikoliv však na elipsoidu.
kde pro měnící se křivost plochy dochází k malému
rozdílu mezi meridiánovou konvergencí na elipsoidll
a v rovině, jak ukážeme v pozdější kapitole.

d) Převody souřadnic zeměpisných a rovinných
pomocí mocninových řad.

Ve všech předešlých vzorcích jsou koeficienty ob-
sahující M, N, tg cp, cos cp, 17, proměnné podle různé
zeměpisné šířky určovaných bodů. Můžeme si zvoliti
určitý výchozí bod na ose X, o šířce cp", ke kterému
patří koeficienty s hodnotami N Oj tg CPe' 170 atd. a
použitím Taylorovy řady:

h2

/ (x + h) =/ (x) + f' (x) h + f" (x) -2-+

(nebo Maclaurinovy, když x=O a h=x), můžeme
dří:vější koeficienty vyjádřiti konvergentními řadami
s konstantními koeficienty Mo' No atd. a proměnný-
mi souřadnicemi x, y, resp. cP a l. Na př.

x 3 x2

(I' - CPo =- - --21702 tg CPo + .... (r2 = M N)
Mo 2ro

x= tg CPo + -- (1 + tg2 CPo) + ...
M"

Dosazením těchto řad do vzorců pro výpočet země-
pisné šířky a délky budou tyto vyjádřeny algebraic-
kými funkcemi jedině proměnných cP, A anebo x, y;
všechny jejich koeficienty stanou se konstantami.
Převodní vzorce pro výpočet rovinných souřadnic na-
budou tvaru:

x = A ,,1 cP + BA cp2 + C A l,2 - D II Cf' A Je2-

- E A cp3 - F A cp2 A Je2 G A J.4 (11)

Y = Hl A - J . L1 cp1 l. - K !1 q)2 LlJ, - L A Je&-

- M A cP L1 l3 + N A cp3 AJ,. (12)

Rovněž tak u vzorců pro výpočet zeměpisných sou-
řadnic:

A A = h Y + i y x + k Y x2 -1 y3 - m y3 x +
+ n y x3 + o Y" (14)

(I"
a=--,

Mo
3 (/' . (I" 1řl1)

b=---a'YJ02to, ... h=-----, A= -"". H=
2 ro No cos cP" (I

cos cP N. v----,?---!!- atd., a JSou takto na pro uvedeny v Jor-
(J

danově »Handbuch ... «, III. díle; tyto koeficienty
nejsou naprosto přesné, obzvláště u členů vyššího
i·Mu. Přesnější členy řad odvodil prof. Hristow
v »Zeitschrift fUr Vermessungswesen« r. 1937; při
tom však použil o 1 mm větších údajů pro .x" podle
Jordana. V obojím případě jsou koeficienty řad uve-
deny v logaritmech v intervalu !1 cP = 30'. Kdyby-
chom totiž zvolili počátek souřadnic x, y na rovníku
za výchozí bod, byly by hodnoty x nebo L1 cP = cP
přiliš velké a řady by téměř nekonvergovaly. Posu-
neme-li počáteční bod Po o základní šířce CPo po ose
X blíže Ir zobrazovanému území a k němu vztáhne-
me souřadnice L1 x a A CPo' dostaneme rychleji kon-
vergující řady, takže na př. v našich šířkách vysta-
číme se členy až 4. řádu a se 2 členy pátého řádu
při přesnosti na 2-3 mm (0,0001"). Uvedeme 4 ta-
bulky přirozených hodnot koeficientů mocninových
řad pro výpočet rovinných i zeměpisných souřadnic
pro Čechy a Moravu:
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1. Tabulka koeficientů pro výpočet rovinné souřadnice x.

x= Xo +ilL1'1' + BLI'1'~ + C LlJo2 - D LI '1' LI Jo2 -OE LI '1'3 - FLI '1'2 LI Jo2+G LI Jo4
---_ .._-------

'1' Xo v m A .101-6 B .10H C .10+11 D .10+'14 E F.10+17 G.10+-18

48° 30' 5373476,562 30885417 747 3726J77 4377 175 120
49 30 5429072,n1 88103 745 371 8031 5007 175 116
49 30 5 484 673,728 90782 743 3708453 5636 175 112
50-00 5540279,542 93454 741 3697744 6263 174 108
50 30 5 595 890,159 96119 739 3685908 6888 173 104
51:-00 5651505,564 98775 736 3672947 7512 173 100

48030'
49 00
49 30

·50 00
50 30
51 00

205256729
203230242
20 !l8 8147
199130596
197057744
194969748

11214fi2
1130176
1138805
1147319
1155806
1164176

I - K LI '1'2 LI Jo

i K .10+13

I

I =_~LI '1' LI Jo
,

J.10+10

2432
2409
2385
2361
2337
2313

970
1098
1223
1346
1464
1580

'P= I 'P. +aLlx - b LI x' -cy' -dy'Llx + e LI x3 - f Llx'y' +gy' + g' Llxy'

x. (km) I 'P. a.10H b.10+13 0.10+15 d .10+19 e.10+18 f .10+24 g.10+25 g' • 10+30

5350 48° 17' 19,8680 O" 32378930 25 t 2842810 8925 O 156 507 30
5400 48 4A 18,7511 4 6396 253 2887828 9083 O 161 523 31
5450 49 11 17,50769 3867 253 29::l3653 9247 O 167 53~ 32
5500 49 38 16,13793 1344 252 2980309 9417 O 173 655 34
5550 50 05 14,6422 O 32868828 251 30278Z9 9593 O 179 572 35 -
5600 50 32 13,0208 5 6319 251 3076242 9774 1 185 590 37

I 5650 50 59 11,27423 3818 250 3125580 9961 1 192 608 38

LlJo= + hy +iyLlx +ky LI x' _ly3 m y3L1 x +nyLlx' +o.y·

Xo km h .10H i.10+([4 k .10+18 l.10+2IO m .10+24 n .10+22 0.10+3<>

5350 48518304 851963 2092 69734 437 4 19
5400 48949571 873216 2159 71967 456 5 20
5450 49391635 895153 2229 74299 477 5 21
5500 49844844 917806 2302 76737 499 5 22
5550 50309565 941207 2379 79287 522 li 23
5600 50786181 9653})0 2459 81955 546 5 25
5650 51275092 990392 2543 84749 572 6 26 I

Jako číselný příklad převedeme zeměpisné souřad-
nice na rovinné a zpět u téhož bodu jako v příkladu

s tabulkami Křovákovými: dán je bod P o souřadni·
cích cp= 49° 43' 30,1736", LIA = 1°35' 14,0164".
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q;o = 490 30'
LIq;" = + 810,1736"

5 484 673,728
.+ 25 026,896
.+ 0,488+ 1210,809

1,491
O

0,038
. + 0,119
X = 5 510 910,511 m

LI)," = + 5714,0164"

Xo •

+ALlq;+ B LI q;2 •
+ C LI A2
-D LI q; LI A2
-E LI q;3
-F LI q;2 LI),2
+ G li A4

+H li A"
-JlIq;lIA
- K LI q;2 li ),
-LLlA3

- M LI q;lI),3 .
+ N li q;3 li A •

. + 114959,237
527,192
0,895
2,282
0,104

+ 0,001

y=+114428,765 m

v Ý poč e t zem ě p i S n Ý c h S O U řad nic bo-
du P (x =-= 5510910,511 m,

y = + 114428,764 m)

CPo
+allx.
- b LI x2

-cy2

_dy2 LI x
+ e LI x3

- f y2 LI x2

+-gy4
+- g' LI x y4

xo=5500 km

490 38' 16,13793"
. +- 5' 53,18790

0,00300
39,02399
0,13453

O
27
952
6

.+-

.+

y = +- 114428,7643 m
LIx = x - Xo = +- 10 910,5106 m

+- h y +- 5 703,68389"
+- i y LIx +- 11,45859
+- k y LIx2 +- 0,03136
- l y3 1,14977
- m y3 LI x 0,00816
+- nyLI x3 • +- 0,00007+ o y5 . +- 0,00044

li A" = + 5 714,0164"

Porovnáním S výsledky vypočtenými podle tabu-
lek Ing. Křováka zjišťujeme souhlas na 1 mm. Pro
výpočty mocninovými řadami směstnají se nám po-
třebné tabulky na jednu stránku, což je jediná vý-
hoda. Jinak je výpočet souřadnic měřických bodů
mnohem zdlouhavější, protože je nutno napřed vy-
počítávati součiny a mocniny příslušných souřadni-
cových rozdílů. Máme-li po ruce Křovákovy tabulky,
sáhneme vždy raději po nich. Zhuštěním pomocných
bodů na ose X by odpadly členy vyššího řádu, obsa-
hující LI cp nebo li x, kdybychom pomocný bod inter-
polací ztotožnili s patou počítaného bodu (xo - x),
odpadly by všechny členy obsahující LI cp a LI x a
mocninové řady by degenerovaly na vzorce č. 3, 4,
7, 8. Abychom vyloučili užívání druhé diference,
tabulkovali bychom v kroku 10" a - obdrželi takto
tabulky obdobné s tabulkami Ing. Křováka .
Uvedené tabulky mocninových řad postačí dobře

pro výpočty nutné k zákresu Gauss-Kriigerovy kilo-
metrové sítě do speciální nebo jiné mapy. Zde jsou
souřadnicové rozdíly jednoduchá čísla a jejich sou-
činy se rychle obdrží. Pomocné body můžeme voliti
i v kolmém směru, nejen pro osu X, ale i pro rovno-
běžky Y = konst. nebo pro čáry LI A= konst. Pro
každou takovou čáru ovšem platí mocninové řady
s jinými změněnými koeficienty (do rovnic dosadí-
me y = K + LI y, LI A= K + li A', konstanty K
změní koeficienty řad). Průběh obrazu zeměpisné
šířky a hustota obrazů poledníků se tak mění v tom-
to zobrazení, že při zvolené přesnosti 1 cm teprve
zmenšením souřadnicových rozdílů li cp, /'1}/, li x,
LI y na 4 km vymizí v řadách členy 3. a vyššího řádu.
Na př. pro převod rovinných souřadnic na zeměpisné
museli bychom území rozděliti rovnoběžkami s osa-
mi souřadnic xo' Yo na síť čtverců 8 X 8 km, ke kaž-
dému rohu vypočísti a napsati příslušné zeměpisné
souřadnice cpo a Ao a ke každé čáře vypočísti pří-
slušné koeficienty. Zeměpisné souřadnice každého
bodu uvnitř čtverce by se vypočetly vztahem k nej-
bližšímu rohu (xo' Yo) :
cp= CPo + (a - d y02) . LI x - (2 c Yo) X

>< LI y - (2 d Yo) .lI X.d Y - c.lI y2

J,= Ao + (i Yo) • li x - (h - 3 l Yo 2) X
LI y - (k Yo) .lI X2 + i .LIx LI y - (3l YD) •
A li y2.

Cleny 3. a 4. řádu sice vymizely, ale rozmnožil se
počet členů 1. a"2. řádu, dále předchází nutnost sta-
noviti zeměpisné souřadnice rohů čtverců, 2 koefici-
enty (c, i) pro rovnoběžky x = konst. a 7 koefici-
entů (ostatní) pro čáry y = konst. V tomto případě
nepoužijeme mocninových řad, nýbrž raději způsobu
t. zv. d voj í in t e r p o Ia c e. (Pokračování.)

, ,
LITERAR~I ~OVI~KY

Posudky.

Pro f D r. R. S ch ne i der: Přesný čas. Hodiny a ho-
dinky. Vydal v prosinci 1942 Orbis, Praha. Knížka o 133
stranách, s 26 obrázky a 7 přílohami. Cena vázaného vý-
tisku 25,- K. Nové upravené a rozšířené vydání.
Přesný čas, jeho sledování a udržování má pro hvězdá-

ře velkou důležitost. Ředitel pražského meteoroloj;Óckého

ústavu seznamuje čtenáře s vývojem časomíry, s jednotli-
vými metodami a přístroji k měření času, vykládá na pří-
kladech ze zkušenosti jak posuzovati přesnost časoměrů,
jak je zkoušeti a jak o ně pečovati. Různé podrobnosti
mechanické se v jeho knížce střídají s pohledy do historie
a teoretickými úvahami o zemské rotaci a radiotelegorafic-
kých sigonálech,jimiž se přesný čas oznamuje. Jeho knížka
je novým dokladem, jak velkolepýje rozvoj moderní vědy,
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jež i v samozřejmých, všedních věcech odhaluje nové tovém trhu a zlato začalo se tam hromaditi. Fort Knox
obzory. Dr. P. v Kentucky stal se pokladnicí zlatých prutů dovážených
V á c I a v G u t w i r t h: Vynálezce Josef Ressel Vv- do Ameriky z celého světa. Zlatý Drut, k němuž je přimí-

dalo nakladatelství Národní práce v Praze, brož. za '10 K. seno trochu mědi, váží 6345 g nebo 12440 g zlata. Zlaté
1942. pruty natírají se tmavou barvou a zašijí do pytlů. V roce
Josef Ressel, chrudimský rodák, se narodil 29. června 1939 měla Amerika za 400 miliard korun zlata, do r. 1941

1793, tedy před 150 lety. Jeho otec, c. k. mýtný, pocházel stoupl tento poklad na 550 miliard korun, což je dvojná-
z Heinersdorfu v okrese friedlandském, ale rodiště jeho sobek ročního daňového výnosu říše německé.
matky rozené Konvíčkové nebylo lze vypátrati. Gymna- Autor dokazuje, že zlato má jen tak dlouho cenu, dokud
sium studoval v Linz, načež byl dán do dvouleté dělostře- se může vyměniti za jiné zboží, a dokazuje, že devísa je
lecké »bombardýrské« školy v Budějovicích. Poté se ode- bezpečnější než zlato. Dnešní výstavba hospodářství je
bral na universitu do Wien. kde poslouchal zemědělství, založena na soustavě úvěrové. Nová doba vede od mythu
vědu státního účetnictví, chemii, přírodopis a technologii. zlata k novému uspořádání hospodářského dění. Nové pe-
Stipendium mu udělené císařem Františkem I. mu umož- níze vznikají bez ustání a zanikají v okamžiku, kdy dluž-
nilo studium na lesnické akademii v Mariabrunnu u Wien. ník splatil úvěr. Nové peníze jsou kryty hodnotami jako
kterou v letech 1814 a 1815 absolvoval. Stal se tak I e s- pozemky, budovami a statky všeho druhu, ale oživují
ní k e m s různými služebními místy, tituly a platy a jako teprve prací. Tím, že každý něco pohledává, že každý
lesník také dosloužil a z'emřel r. 1857 na služebni cestě žádá nové hodnoty od národního společenstva pro svou
ve věku 65 let. Pochován byl na hřbitově sv. Krištofa potřebu, stupňuje se hospodářskv život. Říšská banka
v Lublani. Jeho ostatky se však nenašly, jelikož byl hrob uznává 2790 ř. marek za cenu zlata, ale měna není vázá-
na místě. kde byl Ressel pochován, od jeho smrti až do na na zlato, nebere se ohled na zlaté krytí.
r. 19'25 již dvakrát překopán. Ressel se stal známým svou Evropská budoucnost bude státi ve znamení nové
studií o 10 dní m š r o u b u a světové jméno a poněkud hospodářské práce. Celné její země sdruží se v hospodář-
opožděnou vděčnost si získal zdokonalením tohoto lodního ská společenstva, ve kterých každé oblasti bude přikázán
šroubu a jeho správným umístěním mezi konnidlo a zadní vlastní obor působnosti. Výroba a spotřeba budou uve-
Ftěnu lodního trupu ve zvláštní lodní prostoře. studní deny v soulad a rozvine se čilý ruch beze zlata.
šroubovou zvané a to tak, abv vrtule pracovala úplně pod Zboží jdoucí za hranice nebude v c1earingovém systé-
vodou, čímž byla podstata jeho velkolepého vynálezu vy- mu zúčtováno jen mezi dvěma zeměmi, nýbrž ve vše-
stižena. V jeho bystré hlavě zrodila se ale celá řada ji- obecném evropském žiru. Z vedoucího politického a hospo-
ných vynálezů. z nichž mnohé bylv snad jen jakousi před- dářského postavení Říše vyplývá, že zúčtovacím stře-
tuchou věcí dokonalejších, jež měla přinésti doba pokro- diskem je Berlín, což naznačuje, že zúčtování se děje
čilejší. Tak na př. vydal »N á vod kry c h I é m u a v říšských markách. Tak pro Evropu nastoupí říšská mar-
spr á v n é m u v Ý poč tup 1o c h« a »N á vrh dál k 0- ka místo zlata. A tato marka je - podle výroku stát.
mě r U«. Mimo to jsou to na oř. jeho návrhv na vvužit- sekretáře Landfrieda - lepší než zlato. protože za ní
kování bezplatných sil přírodních. přenášení vodní síly stojí všecky pracovní sílv a schopnosti 90mi1ionového ná-
řek na velkou vzdálenost, používání železa ke stavbě lodí, roda. Nebude již vládnouti idea volnosti, nýbrž názor. že
mostů. budov. opravy parních strojů. 7.avedení silničního politická vůle váže i tvořivé síly hospodářské uvnitř ná-
parního vozu. stolice mlecí s r!utými válci. lis bez šroubu rodní oblasti.
na víno a olej, zvláštní ZPllsob vyluhování barvitvch dřev. V doplňku je uvedena časová tabulka zlata od r. 1493
plavba lodí proti proudu vlastní silou vody. použití vrtule do 1940. dále tabulka zemědílů a zlata, těžba zlata v jed-
lodní zároveň jako konnidla. ložiska bez tření a ma7.ání. not1ivých zemích v r. 1939 a tabulka zlata ve státním
projekt atmosferické (pneumatické) pošty(!), optický majetku podle stavu dne 30. června 1939.
polní telegraf, n o v á s p o I e h I i v á b u s o I a. Sepsal Kniha je velice poučná nejen se stanoviska autorova,
n P. u t i c k o u g e o m e t r i i a podal návrh v na řadu který potírá význam zlata a uznává je jen pro ozdobu
přístrojů pro námořníky k určení 7.eměnisné délkv i šířky. a šperky. ale i po stránce národohospodářské, jak si před-
napsal pojednání o zavodňování f'g'vptských rovin vo(fou stavuje novou Evropu. Ovšem zatím nelze tvrditi, že by
7. Nilu atd. atd. Ve všech svÝch krodch a podnicích hvl jeho názory se shodovaly s názory vedoucích kruhů.
však pronásledován nepřízní ;1. penochopením své dobv. jpk.
Byl pokládán za hlavu »nepokojnou« a bvlo s ním dl".
toho také tnJ.-: jednáno a zacházeno. Zemřel zneu7.nán a Ing. J o s ef Hon s: Pohádky silnic, mostů a tratí. Vy-
be7. prostředků. dalo nak!. Lukasíkovo v Mor. Ostravě. 130 stran. Brož.
V á c I a v G u t w i r t h iako autor svrchu uvedeného K 90,-, váz. K 120,-.

spisku se velmi zasloužil. že nrávě v době stopadesátých Spoluautor rozmarného čtení o zeměměřičích a jejich
narozenin Resslových příkročil k vydání tohoto souhrn- práci vydal skoro současně s druhou částí díla: »Pojďte
ného dila. v němž sneseny jsou poznatky o Resslově ži- s námi měřit zeměkouli« knihu technických pohádek pro
votě a o jeho práci. ,Je to knížka. které jsme dosud po- mládež. Také to je novinka. alespoň v naší literatuře pro
strádali [l která svÝm podrobn,'m obsahem iistě u1'.loutá mládež: nahradit dětem pohádkový svět nadpozemských
každého záiemce. iichž bude jistě důkladná řádka néjen bytostí světem technických děl. V osmi pohádkách (o vel-
v kruzích technických, nýbrž i v kruzích laickvch. kém čaroději, lehkonohé lokomotivě, o silnici a rýsovacím

hUI. R~ Fjirst. stole, o kamínku a výhybce, o stavění z hlíny. o pyšném
, pražci, o vzduchu záchranci a o dvou mostech) nechává

A I f r e d O es t e r h e Id: Legenda o zlatě. Z něm~my autor mluvit neživé věci. abv malým posluchačům a čte-
přeložil L. Plechatý. Nakladatelství Orbis. Praha 1042. nářům vysvětlily záhady zdánlivě všedních věcí denního
Cena brož. 40 K. Str. 230. . života. za níž však j.e mnoho práce a myšlení dospělvch
Tato zaiímavá kniha osvětluje historické. kulturní, noli- lidí - inženýrů. techniků a jejich spolupracovníků z řad

tické a národohospodářské vztahy lidstva ke zlatu. ddů- dělnických. Účelem těchto pohádek je vzbudit již v dět-
vodňuje pokles důvěry lidstva ve zlato. ač všechna přání. ském věku zájem o technickou tvorbu, která přináší lidem
touhy a vášně se připoutávají k lesklému kovu. K~dý užitek. Způsob. kterým tak činí Hons je šťastný. V osobě
Dokládá zlato za žádoucí. poněvadž ví, že jeho bližní#po- arch. Pa c á k a našel si spoluautora, který svými obrázky
kládá je také za žádoucí. Popisuje stav zlata ve Ilt~do- dovedl oživit mrtvé věci podle fantasie dětských čtenářů.
věku a způsob ražbv zlatých mincí. Kolumbus. kterýJsní O působivosti obrázků se pisatel těchto řádků sám pře-
také o zlatě, je ideovým vůdcem tažení konkvísta4brů svědčil u své dcerky. - O Honsových technických pohád-
ve státech Aztéků a Inků. Zlato stává se mocí. které se kách referujeme v našem časopisu proto. že je to čtení,
lidé všech pásem ochotně podrobují, Hledání zlata sl$vá jež může u Synktl našich koleg'Ů vvvolat již v ranném
se vášní zlatokopů v Kalifornii. v Australii. v Klon<ijke, mládí zájem o věci, jež jsou náplní života jejich otcll
v .Jižní Africe a v sibiřských rýžovištích. Světová vlÍlka Doporučujeme proto knihu oběma světům - světu otců
měla v zápětí hospodářskou nezávislost Ameriky na svě- i synů. Pout'.
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