
ZEMĚMĚŘICTVí

Zřízení Československé akademie věd 378(437)

Národní shromáždění na své slavnostní sohůzi k 35. výročí Velké říjnové revoluce dne 29. října 1952 schválilo
jednomyslně pro další rozvoj vědy a techniky velmi významnou osnovu zákona o Československé akademii věd. Jim se
zfizuje nejvyšší celostátní vědecká instituce sdružujícf všechny naše nejpřednější pracovniky v theoretických i uži-
tých vědách. .
Důležitost a význam zřízení Československé akademie věd pro rozmach naší vědy, který je základem rozmachu

našeho socialistického budování v oblasti hospodářské i kulturní, jsou nesporné. Pfi projednávání zákona' o Česko-
slovenské akademii věd, který má mimořádný význam nejen pro budoucnost naší vědy, nýbrž pro výstavbu socialis-
mu v naší vlasti vůbec, byly v Národním shromáždění prosloveny závažné projevy představitelů naší vlády, z nichž uvádíme

projev ministra stavebního průmyslu prof. Ing. Dr Emanuela Šlechty:

"Zřizení Československé akademie věd, jak navrhuje zá-
kon, který je předložen Národnímu shromáždění k projed-
nání, je dějinným mezníkem ve vývoji československé vědy.
Vytvořením této vrcholné instituce, která bude plánovitě
soustřeďovat a řídit veškerou vědeckou činnost, staví sepevný
základ naší vědě a předpoklad jejího trvalého rozvoje.
Československá akademie věd vzniká přebudováním

Královské české společnosti nauk, založenlke konci 18. sto-
letí, kdy v našich' zemích počínají se objevovat první ná-
znaky kapitalistického řádu. Srozvojem kapitalťsmu vznikly
u nás další vědecké inStituce, zejména ke konci 19. stoleti,
a také i po roce 1918. Bylo mnoho pokrokového vykonáno
na poli naší vědy během této dlouhé doby delší půldruhého
století, která uplynula od založení Královské české společ-
nosti nauk. Súctou vzpomínáme slavných jmen našich vědců,
kteří pfispěli ve své době k pokroku lidstva a dále posunuli
hranici jeho poznáni. Vcelku však věda, jak ani jinak za
podmínek kapitalistické společnosti nemohlo být, stávala se
stále více prostředkem k upevnění moci majetkové třidy.
A pok1'okovf, vlastenečtí badatelé si stále jasněji uvědomo-
vali, že výsledky jejich bádání neslouží hmotnému a
kulturnimu rozvoji lidu; ale jednotlivcům a jejich ziskům,
a jsou nakonec zneužíváni proti zájmům lidu. Rozpor,
který tak vznikal v myslích poctivých, vlasteneckých vědců,
když se zahloubali nad posláním své práce a užitim jejich
'Oýsledků,musil nakonec vésti ke stagnaci, samoúčelnosti
bádání a ke krt'si celého vědeckého snažení. V takové
situaci zastihla naši vědu veliká doba obou našich národů,
'VÍtěznýúnor po osvobozeni naši vlasti hrdinným sovětským
lidem.
Osvobození naši vlasti bylo i osvobozenim naši vědy,

kterákonečně mohla vykročit na správnou cestu, sloužit lidu
a pomáhat mu v jeho budovatelském dile. Krásnými slovy
fryjádfiltoto nové posláni vědy president republiky Klement
Gott'Waldve svém poselstvf k zástupcům vysokých škol
f) červnu1948: "Lidový stát potřebuje vědu a kulturu niko-
liv chudší a jednostrannějši než dosud, nýbrž naopak ještě
bohatší, ještě košatější, ještě mnohostrannějši niž dosud.
A má-li se věda a kultura takto rozvíjeti, je samozřejmé,
že potřebuje volnost bádáni, svobodu experimentu, že potře-
buje, řekl bych, nikoli svázané ruce, nýbrž volná křidla.
Avšak jednu velikou povinnost vkládá dnešek na naše

vysoké školy: aby poctivě, podle nejlepšího svědomí sloužily
l~ aby vychovávaly nikoli nějakou aristokracii, shlížející
spatra na tak zvaný "černý dav'\ nýbrž lidovou inteli-
genci, která ve ,lužbě lidu vidi své nejvyšší posláni.
. Toto tlmé spojmi s lidem a jeho zájmy neni ovšem ně-

jakou přitěži nebo nepříjemným závazkem. To je naopak
nejpevnějšf základna vědecké práce, to jí dává konkretni
smysl a c{[ i nevyčerpatelný reservoár nových sil. Ba, to je
ideálni stav pro rozvoj vědy a uměni: nikoli otročiti zvůli,
choutkám kapitalistických kofistníků, nýbrž sloužit uvě-
doměle a s láskou blahu národa a státu."
.'Aby naše věda, řídíc se těmito nabádavými slovy, splnila
svůj krásný úkol a stala se platnou složkou pfi budováni
našeho nového života, musí vycházet z vědeckého světového
názoru, z .pokrokové vědy o vývoji lidské společnosti. To je
rozhodujicf cesta. A kdo dá se touto cestou, pak teprve po-
chopi,jak protilidová, bezzásadová, samoú(elná a od života
odtržená je věda, která se rodi z podmínek starého řádu.
1~"Našim vědcům - pravi mimstr prof. dr; Zdeněk Ne-
jedlý - musl být vůdčími učiteli velei zakladatelé a budo-
vatelé nové, opravdové, žádným ideaHstickým klamem ne-
falšované vědy - velkých klasiků socialismu a jeho vědy
Marxe, Engelse, Lenina, StaJ{na."

Tento vědecký světový názor stal se základem duševniho
života sovětských vědců; kteň ukazuji celému světu pokro-
kovou cestu poznáni a i když jsou bezpartijní, usilují
stále o osvojeni si myšlenek učení marxismu-leninismu. Jsou
si vědomi toho, že jen tak se může rozvíjet jejich věda,
jejich vědecké poznání, všechny jejich duševni schopnosti.
Přikladem této cesty poznáni je život Sergeje Ivanoviče
Vavilova, minulého roku zemřelého presidenta Akademie
věd Sovětského svazu.
Socialismus, který vycházf z vědeckého poznání, potřebuje

vědy. Proto věda ve státě, kde vládne lid, zaujimá vždy
předni misto, jaké nemá a nemůže mít věda ve státech,
kde vládne kapitalismus. Sodalismus dává plnou svobodu
tvoření, kterou kapitalistický řád omezuje tfm, že zaměřuje
vědecké bádáni jen k získáni dalších přímých výhod vlast-
nikům výrobních prostředků. Socialismus spojuje vědu se
životem a jeho potřebami a pomocí vědy mobz'lisujevšechny
přirodni a společenské slly v zájmu budování společenského
řádu. Tento jediný smysl vědecké práci znamená, že všechno
vědecké bádání dojde využití. Nejen vědy užité, přímo sou-
vislcf se životem, ale i práce matematiků a fysiků, někdy
zdánlivě povahy ryze abstraktni dojdou dřive či později
svého uplatněni v praxi, tak jako každé theoretické zkou-
mání. To leží v podstatě vědy v socialismu, která vychází
z potřeb lidu a jeho života. .
Sodalismus vyžaduje, aby věda se rozvíjela na základě

kolektivni účasti, která umožňuje řešit komplexně daný
problém a zkoumat jej tedy ve své celistvosti a v souvislosti
s okolními jéVy a nikoliv is.olovaně. Pfi tom feši se i další
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otázka, nespoléhat sepouze na genia, nýbrž zdolávat vědecké
problémy kolektivní cestou, která je znamenitou školou pro
mladé vědce. Učí je postřehovat problémy a cvičí jejich
kritické myšlení.

Účast kolektivního myšlení na tvůrčí vědecké práci je
vysoce účinnou formou badatelskou, protože nalézá pravdu
v diskusích, kritice a sebekritice. Přitom kritika nesmí nikdy
znamenat osobní útok, nýbrž se musí věcně, nekompromisně
zabývat podstatou problému. Sebekritika pak nemá skončit
veřejným pokáním, což nemá valnou cenu, nýbrž musí
upozornit na chyby a nedostatky práce a nepokrytě svěřit se
se všemi pochybnostmi, které má badatel o správnosti svého
řešení:

Socialismus žádá, aby věda neustále se oprošťovala od
reakčních theorií, od zbytků starého myšlení, jež vychází
z nevědeckého názoru na vývoj přírody a lidské společnosti.
Jeden z nejdůležitějších těchto bojů za novou vědu je boj
proti kosmopolitismu.

"Kosmopolitismus ve vědě se zakládá na velmi běžném
názoru, jako by věda neme7a co dělat s vlastí a národem,
jakoby byla nadnárodní, beznárodní čistě světová," říká
ministr Václav Kopecký.

Avšak je to právě věda, která musí vyrůstat z duchovních
hodnot národa, posilovat víru lidu ve vlastní sílu a roz-
množováním rodného duchovního pokladu přispívat k obec-
nému pokroku lidstva v duchu mezinárodní solidarity pracu-
jícího lidu.

Takováje věda, která slouží lidu a míru. A takovou vědou
je především sovětská věda. Ukázala, jak věda přispívá
k budování socialismu a komunismu a jak tuto výstavbu
urychluje. Ukázala, že jen tehdy je věda velikou a plní své
poslání, jestliže slouží lidu, který je tvůrcem dějin ..Ukázala,
že jestliže je přísně pokrokovou a neustále se podrobuje
tvrdé, ale spravedlivé kritice, zůstane věčně živou a bude se
rozvíjet. Ukázala, že jen tehdy přechází od myšlenky
k reálnému činu, aby se proměnila v život, když její vý-
sledky si v nejvyšší míře osvojí sám lid. Ukázala, jak prav-
divá věda posiluje národní hrdost a lidskou důstojnost a je
jedním z pout bratrství národů v duchu mezinárodní třidní
solidarity de7nictva, a jak její pomoc hraje velikou úlohu
v přátelských vztazích mezi zeměmi tábora míru. Ukázala
jakou úctu chová vlastenecká věda ke kulturním hodnotám
jiných národů.

Taková je věda, která v duchu ušlechtilých humanistic-
kých snah je zapálena myšlenkou prospět $Vému národu a
lidstvu, která spojena s lidem a lidem ctěna pomáhá jeho
mírovému budování.

Proto zřízení Československé akademie věd stalo se·zále-
žitostí všeho našeho lidu, který od této vrcholné vědecké
instituce očekává splnění duchovních potřeb národa a účin-
nou pomoc při výstavbě socialismu v naší vlasti.

Československá akademie věd vybudovaná na $Větlém
vzoru Akademie věd Sovětského svazu, bude mlt 8 sekcí,
z nichž pátá, technická sekce je nejúžeji spojena s naším
budováním. Této sekci připadá za úkol rozvíjet naši tech-
nickou vědu na nejvyšší stupeň, jak to přikazuje zákon socia-
lismu, který formuloval Josef Vissarianovič Stal in takto:
"Zabezpečení maximálního uspokojení neustále rostoucích
materiálních a kulturních potřeb celé společnosti pomocí
nepřetržitého růstu a zdokonalování socialistické výroby
na základě nejvyšší techniky."

Ekonomický zákon socialismu ukazuje veliké poslání

téchnické vědy, které socialismu otvírá nesmírné výhledy
rozvoje.

Ve svých klasických statích o ekonomických problémech
socialismu v Sovětském svazu Stalin ukázal, že kapitalis-
mus, jehož ekonomickým zákonem je maximální zisk, pod-
poruje jen tehdy technickou vědu, jež uskutečňuje novou
techniku, jestliže mu slibuje nejvyšší zisky. Avšak zavrhne
novou techniku a potlačí ji a sáhne k i zaostalé technice,
jestliže mu slibuje ještě větší zisk. A protože úspěch vědy a
zejména technické vědy, jak dějiny ukazují,je bezprostředně
podmíněn tím, jak jsou její objevy a výzkumy použity ve
výrobě, je přirozené, že přímým důsledkem tohoto postoje
kapitalistů ke vědě je ten, že věda v kapitalistickém řádě
v mnohých oborech zaostává.

Naproti tomu v socialismu, kde se plně uskutečnil zákon
souladného vztahu mezi výrobními vztahy a charakterem
výrobních sil, tojest, kde výrobní poměry společenského vlast-
nictví výrobních prostředků jsou v naprostém souladu se
společenským charakterem výrobního procesu, tu vědecké
objevy, nová technika, vedou k stálému rozvoji výrobních
sil. Technický pokrok je v socialistické společnosti úzce
spojen s nejživotnějšími zájmy pracujících, je předpokladem
stálého růstu jejich blahobytu.

Výsledky každého vědeckého bádání, které objevují zá-
kony přírody a využívají jich ve prospěch společnosti, se
nakonec projeví ve výrobě. Vyzbrojují pracující novou techno-
logií,novými pracovními methodami, novými stroji a zaří-
zeními, novými zdroji a novými.formami energie.

Proto právě technická věda, patřící do věd užitých, má
své vysoké poslání v socialistické společnosti. Její úkol a
smysl je v tom, aby přeměnila přírodu tak, aby lépe sloužila
člověku a vydala všechno své bohatství k zvýšení životní
úrovně lidu. Její úkol a smysl je v tom, aby zmechanisovala
práci a zautomatisovala práci strojů, aby člověk mohl lépe
pracovat a kulturněji žít.
'Plnit tento úkol připadá technické sekci Československé

akademie věd, která se tak stává vrcholnou vědeckou insti-
tucí techniků. Její ústav pro theoretickou a aplikovanou
mechaniku a komise pro hornictví, hutnictví, strojnictví,
techniku, energetiku, vodní hospodářství, elektrotechniku,
stavebnictví, automatisaci a mechanisaci zahrnují základní
obory socialistické industrialisace. Ve všech těchto oborech
musí dát technická sekce jasnou perspektivu dalšího rozvoje
techniky, která povede též ke snižování závislosti na kapita-
listické cizině a ke zvýšení obranyschopnosti země. To ovšem
vyžaduje, aby technická sekce byla v úzkém styku s resort-
ními, odbornými ústavy, jež byly zřízeny na základě zákona
o organisaci výzkumu a technického rozvoje v roce 1949,
a které se ve své práci opírají o zkušenosti velké armády
novátorů, zlepšovatelů, předních pracovníků a techniků.
Proto také technická sekce, než naplní svoji vlastní thema-
tiku, zaměří se na usměrňování práce těchto ústavů, kterými
ie bezprostředně spojena s požadavky národního hospodář-
ství: zvyšovat produktivitu a snižovat ztráty.

Jestliže kriteriem při oceňování pokrokové vědy je, jak
a kolik odevzdává z výsledku svého· bádání do praxe, pak
tím víc to platí o oceňování technické vědy, o práci ústavů
a komisí technické sekce Československé akademie věd.
Uplatní se přitom nové pojetí plánovité badatelské práce,
která především zjišťuje stěžejní vědecké problémy, jejichž
rozřešení dá-nejplodnější popud k rozvoji vědy a vyzvedne
techniku na novou vyšší úroveň. Přitom musí dbát výstavby
socialismu a perspektivy f'ozvoje národního hospodářství.
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Třeba si vždy zvolit velké, rozsáhlé therna, které organicky
váže badatelskou činnost sekce s činnosti resortních ódboro-
vých ústavů a může jim být podporou a pomoci.
Technická sekce musí zaměřit svoji thematiku především

na otázky našich dlouhodobých, vývojových plánů, našich
pětiletek, na stěžejni problémy, které vyplývají z dokumentů
strany a vlády. Tato práce musf být plánována. Je třeba se
vypořádat s· předsudkem, s nepokrokovým názorem, že
vědecká tvůra činnost je jen dílem intuice vědce, která se
nedá naplánovat. Tak tomu není! vývoj vědy je v příčin-
ných vztazích s vývojem lidské společnosti a závažné vědecM
problémy se nerodí náhle a nečekaně, ale jsou vždy produk-
tem určitého historického procesu. Proto badatel musi znát,
jaké problémy třeba zpracovat a jaká bude jejich realisace.
Přitom je potřebí si uvědomit, že je třeba plánovat i dobu
potřebnou k vypracováni problému, protože příliš dlouho-
dobé řešení nese s sebou nebezpečí, že výsledek se stane ne-
potřebným a vyřadi se ze soustavy vědecko-technického
pokroku.
Do výčtu thernatiky technické sekce patří tedy problémy,

jež pomáhají výhledovému rozvoji jednotlivých oborů národ-
ního hospodářství. Tak v hornictví jde o zákonitost jevů,
jež probíhají při těžbě v nitru země. V tom jsou zahrnuty
na příklad problémy mechaniky hlubinných vrstev nebo
dobývání ploše uložených mohutných slojových ložisek užit-
kových hornin. Z nich pak se odvozuje nová důlní techno-
logie, která musf vést k vyšši produktivitě a k větší bezpeč-
nosti práce. V hutnictví jsou to otázky zužitkování strusky
v haldách a všech odpadových hmot, zejména s hlediska
deficitních vzácných prvků. V komisi strojnické půjde o zá-
kladní problémy strojnictví a strojírenské technologie, která
určuje nejen hospodárnost výroby součástí, strojů a zařízení,
ale ijejich provozní vlastnosti: spolehlivost, přesnost a život-
nost. Rešení těchto problémů uspíší vybavení výroby nej-
vyspělejší technikou, výkonnými stroji s úplnou mechanisací,
motorisací a automatisací technologických postupů. Důležité
jsou problémy využití deficitních materiálů a použití ná-
hradních hmot, zejména v elektrotechnice. Komisi pro elek-
trotechniku připadne vážný úkol urychleně řešit problémy
silnoproúdé a slaboproudé elektrotechniky a elektoniky a
tak zabezpečit rozvoj těchto nesmírně důležitých odvětví
pro naši výstavbu.

V komisi pro energetiku jest to především problém vědec-
kého zhodnocení energetické bilance spolu s otázkami vy-
užití nových nebo druhotných zdrojů energie.
V oboru vodního hospodářství je třeba zabývat se problé-

my vodních reserv, jejich ochrany a jejich komplexního
využití -...-to jest pro zásobování, plavbu, vodní energii,
zavlažování a zavodňování. Třeba zde navázat na vodo-
hospodářský plán: Budou dále sledovány problémy, jak
projektovat a provádět vodohospodářské stavby, aby bylo
dosaženo největší účelnosti a hospodárnosti. Jde vždy o stav-
by velmi nákladné a proto je nutné stavět je nejen hospodárně,
ale i rychle, aby práce do nich vložená co nejdříve sloužila
národnímu hospodářství.
V oboru dopravy, kterou nutno pojímat co nejšíře - jsou

hlavní problémy stejného rázu jako v průmyslu, protože
i rozvoj dopravy se uskutečňuje v těchto etapách: mechani-
sace, elektrisace, automatisace. Rozvoj dopravy je také
předpokladem pro realisaci velkých staveb socialismu, které
vyžaduji velké přísuny a přesuny hmot.
V oboru stavebnictví jde o problémy zhospodárnění vý-

stavby .objektů zvýlenou únosnosti stavebních kqnstrukcí,

dále, použitím jednak zušlechtěných klasických stavebních
hmot, jednak nových stavebních hmot vůbec. Je to veliký
úkol: používat materiálu o menší váze v menším množstv{
při zvýšené nosnosti a trvanlivosti. Při výhledovém rozvoji
stavebnictví jde dále o problémy mechanisace.

Veškerá činnost technické sekce Československé akademie
věd musí pomáhat nejen rozvoji, ale i současné výstavbě
a přestavbě našeho průmyslu, naším velkým stavbám socialis-
mu, velké stavbě komplexního využití řeky Dunaje, naší
soustředěné výstavbě bytové, výstavbě hlavního města Prahy.

Vzorem při těchto pracích bude technické sekci práce
Akademie věd Sovětského svazu, která od svého založent
a zejména po reorganisaci v roce 1935 přispěla nesmírně
k rozvoji a úspěchu stalinské socialistické industrialisace.
A v letech Velké vlastenecké války pomáhala vytvářet
nové druhy bojových zbraní, nové technologické postupy,
a nacházela nové zdroje výrobních prostředků. Akademie
věd Sovětského svazu dává pak neustálý příklad pravé
jednoty vědy a praxe svou účastí, zejména technické vědy
na řešení problémů velkých staveb komunismu. V Sovětském
svaz~ není vědce, badatele a výzkumníka, který by ně-
jakým způsobem, vyřešením některého problému nepřispíval
ke stavbě vodních děl na Volze, Donu,Dněpru, Amu-Darji,
k vybudování zavlažovacích soustav, k přetváření podnebí
a všech podmínek života těchto oblastí. Práce sovětských
vědců umožnila, aby stavby byly co nejlépe, nejhospodárněji
a nejrychleji prováděny .. Každý sovětský vědec, tak jako
každý sovětský člověk považuje plnění svého úkolu pro
tyto stavby za přední úkol svého vlastenectví a boje za mír.
Očinnou pomocí bude pro naši Akademii také spolupráce

s akademiemi zemí lidové demokracie, s akademiemi Bul-
harska, Maďarska, Polska a Rumunska, které již po řadu
let se účastní na výstavbě socialismu ve svých zemích.
Smyslem naší technické vědy, tak jako veškeré naší práce,

je výstavba socialismu, posílení naší země, zvýšení její
obranyschopnosti, posílení věci míru. Práce našich vědců,
inženýrů, techniků neslouží již jednotliv.cům, vykořisťování
a ničení, ale lidu a míru. Navazuje na dávnou pokrokovou
tradici, kterou vyznačují jména vynálezců, techniků a vědců,
jako Prokop Divíš, Josef Božek, František Veverka, Franti-
. šek Petřina, Josef Ressel, Jan Perner, Jan Presl, Karel
Zenger, František Křižík a jiní. A tak jako vážíme si
průkopnické a pokrokové práce těchto významných tech-
nických pracovníků, oceňujeme i pokrokovou práci, kterou
na poli technické vědy vykonaly ty vědecké instituce a ústavy
a jejich c1enové, jejichž činnost přechází do Československé
akademie věd. Vždyť mnozí z těchto členů jsou nositeli
státní ceny a řádů, které jim ,president republiky Klement
Gottwald propůjčil za obohacení naší technické vědy, za
vynikající pomoc při výstavbě socialismu v naší vlasti.
President republiky vyjádřil tím díky dělnické třídy a celého
národa za to, že jako opravdoví vlastenci slouží svému lidu
a jeho mírovému budovatelskému dílu!
Pro všechny technické pracovníky znamená vytvoření

Československé akademie věd novou, velikou perspektivu
rozvoje naší technické vědy. Znovu si při tom uvědomují
význam slov, která pronesl předseda vlády Antonín Zápo-
tocký na aktivu na staveništi v Kunčicích v červnu minulého
roku. Obraceje se na techniky a mistry, řekl předseda vlády:
"Staňte se nejlepšími přáteli naší dělnické třídy, pomáhejte
jí v budování nového společenského řádu· a pak uvidíte, jak
s de1nickou třídou budete růst, jak se vám otevřou nové
perspektivy pro vaši odbornou práci, o nichž jste za kapita-
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listického řádu ani nesnili. A vaše práce bude naplněna
radostí prýštící z vědomí, že svou dobře vykonanou prací
účinně jste přispěli k rozkvětu naší socialistické vlasti!"

Předložený zákon o vytvoření Československé akademie
věd uskutečňuje tužby našich vědeckých pracovníků, jejichž
činnosti dává pevnou základnu. Umožňuje rozvinutí všech
tvůrčích sil našeho lidu za pomocí vědy, zajistí růst jeho
hmotné a kulturní úrovně a pomůže mu splnit své historické
poslání: vybudovat socialismus v naší vlasti! Naše věda
bude nyní žít bohatěji a plodněji nežli kdykoliv předtím,
a čerpajíc z vlastního duchovního podkladu a z bohaté
studnice sovětské vědy, bude ještě lépe sloužit pokroku,
štěstí, blahobytu a rozkvětu kultury našeho národa, a ještě
více posílí věc světového míru.

Projednáváme zákon o Akademii věd v předvečer svátku
všeho pokrokového lidstva, v předvečer 35. výročí Velké
říjnové socialistické revoluce, která všechno dala našemu
lidu. Z ní zrodila se síla, jež před 34 léty vrátila samostat-
nost našim národům, a jež v roce 1945 vítězně ukončila
odvěký zápas československého lidu za své bytí a nezávislost
a otevřela mu svobodnou cestu k rozvoji a rozkvětu.
Proto také naše věda cítí hlubokou vděčnost k hrdinnému
bratrskému sovětskému lidu a jeho velikému Stalinovi za
svůj nový, svobodný život. A tuto vděčnost nejlépe projeví,
když všechny své síly dá velikému dílu, jímž oba naše národy
v peV'1Zémsvazku dělníků, rolníků a pracující inteligence
obrozené Národní Fronty za moudrého vedení Komunistické
strany Československa budují krásnější svět!

Nechť naše věda je plně účastna historického díla našeho
lidu, který v duchu svých slavných pokrokových tradic
buduje šťastnější a krásnější vlast pod vedením našeho milo-
vaného presidenta republiky Klementa Gottwalda!"

* *>fo

Slavnostní zahájení činnosti Československé akademie věd
dne 17. listopadu 1952 v Národním divadle v Praze stalo
se další významnou událostí v historii naší vědy. Na tomto
slavnostním ustavení Československé akademie věd, jehož se
zúčastnily zejména delegace sovětská, dále delegace zemí
lidové demokracie i představitelé pokrokové vědy z kapita-
listických zemí, měl mimo jiné k našim prvním akademikům
a korespondentům jakož i přečetným hostům představujícím
a zastupujícím vědce téměř celého světa projev předseda
vlády s. Antonín Zápotocký.

Ve svém projevu naznačil našim vědeckým pracovníkům
směrnici k plnění úkolů vědy v našem státě, kterou lze
shrnout do těchto tří bodů:

1. spojovat vědu s praxí, to je nepěstovat vědu odtrženě
od života;

2. navazovat na pokrokové tradice práce našich vědců
v minulosti, z nichž mnozí byli vědci světového formátu;

3. opírat se o zkušenosti sovětské vědy.

Zabývaje se úkoly naší vědy řekl: "Úkolem vědy je
řešit okamžité i dlouhodobé perspektivní problémy, vyplý-
vající z našeho hospodářského plánu a naší dnešní i budoucích
pětiletek. "

Úkoly vědy jím vytyčené, které musí sloužit nejen k upev-
nění hospodářské základny, ale i k stálému zvyšování
obranyschopnosti naší vlasti, jsou i úkoly vědeckých pracov-
níků v oboru geodesie a kartografie. Jejich plněním zapoJí se
i naše věda a naši vědečtí pracovníci po boku dělnické třídy
do boje za zachování světového míru.

Ing. Jaroslav PTŮša.

Profesor Ing. Dr Josef Ryšavý, první geodet
Československé vědě geodetické se dostalo v těchto

dnech uznání na nejvyšším místě, neboť mezi první
řádné členy Československé akademie věd byl jmenován
jeden z našich významných geodetů, Ing. Dr Josef
Ryšavý, profesor českého vysokého učení techníckého
v Praze.

Zeměměřícká a technícká veřejnost, spolupracovníci
profesora Ryšavého a četní jeho žáci přijali tuto zprávu
s opravdovou radosti a potěšením, neboť tímto jmenová-
ním byl současně zdůrazněn velký význam geodetických
věd a zeměměřických prací při budovatelských úkolech
v naší vlasti. Je známo, že přes všechnu svou důležitost
nebývaly dříve geodetické práce vždy správně oceňo-
vány, přestože každé větší technícké dílo může být
úspěšně vybudováno jen s použitím dobrých geodetic-
kých základů.

Zeměměřietví v Českých zemích má velmi dlouhou a
bohatou tradici, neboť zeměměřické nauky byly v Praze
samostatně přednášeny už před 235 lety, na nejstarším
techníckém učilišti v Evropě, na stavovské inženýrské
škole, založené v letech 1717 -1718, jejíž pokračovatelkou
je dnešní české vysoké učení technícké.

Česká věda geodetická má své počátky v době před
100 lety, v osobnosti a pracích profesora Dr Karla
Kořistky. V jeho dile zdárně pokračovali profesoři Miiller,

akademik
92: 526 Ryšavý

Novotný a Petřík s řadou dalších pracovníků jako byli
profesor Líčka, Pantoflíček a Láska, jak<,>ži dva zname-
nití představitelé výkonných geodetů, inženýři Křovák a
,Krčmář. Na pokrokové tradice české geodesie v sou-
časné době navazuje početná žijící zeměměřická generace,
s řadou vynikajících odborníků a vědeckých pracovníků.
Jedním z nich je právě akademik' prof. Ing. Dr Josef
Ryšavý. .

Narodil se 6. ledna 1884 ve Stráži nad Nežárkou, kde
jeho otec byl zaměstnancem při rybním hospodářství.
Reální studia v Českých Budějovicích a vysokoškolská
studia v Praze vykonal vesměs s vyznamenáním. V r. 1906
absolvoval studia stavebního inženýrství a přijal asistent-
ské místo u prof. Ing. Dr h. c. Josefa Petříka. O dva roky
později odešel na studium do Francie, kde bylo působiště
znamenitých geodetů a astronomů tehdejší doby. Po
návratu do vlasti pokračoval v činnosti asistentské v ústavu
praktické geometrie, záhy dosáhl hodnosti doktora věd
techníckých,. získal oprávnění civilního geometra a po
deset let byl pověřován suplováním přednášek z geodesie.
V r. 1919 se habilitoval pro celý vědní obor nižší a vyšší
geodesie, za rok potom, byl jmenován mimořádným pro-
fesorem a v r. 1927 řádným profesorem obou uvedených
vědních oborů na vysoké školespeciálnícp nauk.

Od základů vybudoval nový ústav geodesie nižší a vyšší
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a vede jej přes 25 let. Za tu dobu byl po třikrát pověřen
děkanskou funkcí a od r. 1936 až do nedávné doby
byl předsedou zkušební komise pro druhé státní zkoušky
zeměměřického inženýrství. Jednomyslnou volbou profe-
sorského sboru ČVUT byl ve studijním roce 1947/48
pověřen akademickou funkcí rektora pražského vysokého
učení technického.
Prof. Ryšavý působí po řadu let jako člen Čs. národní

rady badate1ské v Geodetickém a geofysikálním komitétu,
kde byl také po 15 let tajemníkem. V této funkci se velmi
činně účastní1 řešení různých vědeckých problémů, spoje-
ných s budováním geodetických a geofysikálních základů
Československé republiky (sítě trigonometrické, geodetic-
koastronomické, nivelační a gravimetrické). Od r. 1907
je členem České matice technické, od r. 1910 byl členem
SIA a v r. 1951 byl jmenován jeho zakládajícím členem;
od r. 1924je členem III. odboru MAP a od r. 1930 členem
a spoluzakladatelem Čs. fotogrametrické společnosti. Byl
jmenován "radou patentního soudu" při ministerstvu
obchodu a za zásluhy o dřívější vědecké styky pokroko-
vých československých a francouzských zeměměřičů
dostal vyznamenání a titul "Officier d'Académie".
Odborná literární a spisovate1ská činnost prof. Ryša-

vého je velmi obsáhlá. Popudy k některým pracím získal
jednak četnými studijními cestami v cizině, dále na mezi-
národních kongr~sech a sjezdech, jichž se zúčastňoval
jako oficiální čs. delegát a sjezdový zpravodaj. Celá desíti-
letí působil jako odborný redaktor v redakčních sborech
Technického obzoru, Zeměměřického věstníku, Země-
měřického obzoru (Zeměměřietví) a Journa1 des Géo-
mhres-Experts. V domácích i zahraničních časopisech
uveřejnil přes 40 různých pojednání z oboru geodesie,

praktické geometrie, topografie, vyrovnávacího počtu a
měření podzemních prostor; zpracoval též veliký počet
hesel pro Technický slovník naučný a pro Ottův slovník.
Pozorné sledování všech pokroků geodesie a příbuz-

ných věd a stálý styk s geodetickou a měřickou praxí
vtiskly ráz jeho působení na vysoké škole i jeho vysoko-
školským přednáškám. V přednáškách z vyšší geodesie
zavedl a propracoval úplně nové výklady o geodesii dyna-
mické. Předtím zavedl první samostatné přednášky z foto-
grametrie a vypracoval nové přednášky z nově zavedeného
předmětu Měření podzemních prostor. Propracováním a
zavedením těchto přednášek značně přispěl k řádnému
vybudování čtyrletého studia zeměměřického inženýr-
ství. - V oboru geodesie vychoval též celou generaci
lesních l!lŽenýrů, jimž také až do nedávna tento obor
přednáše1.
Z hlavních samostatných spisů prof. Dr J. Ryšavého

třeba uvést: Měření délek inVar07Jýrniměřítky (1918/19),
Měření podzemních prostor (4. vydání vyšlo v r. 1952),
Geodesii (Praktickou geometrii), jejíž 3. vydání vyjde po-
čátkem r. 1953 a Vyšší geodesii (s geodesií dynamickou
a vyrovnávacím počtem), která vyšla v r. 1947. Svou vyšší
geodesii stavěl nejen na geometrických základech dřívější
školy, ale především na fysi1l:álních základech, daných
theorií potenciálu zemského tíhového pole a jejími mě-
řickými důsledky. Geodesie prof. Dr J. Ryšavého je
prvým souborným českým spisem z tohoto vědního oboru
a vzbudila velký zájem nejen u nás, ale i za hranicemi,
v SSSR a zejména ve státech dnešních lidových demo-
kracií.
Učebnice prof. Ryšavého patří k nejlepším dílům čes-

kého technického písemnictví. Vyznačují se přísnou logi-
kou, jasností a naprostou srozumitelností i v těch částech,
kde jednají o složitých otázkách. Je z nich patrno, že
jejich autor stále a bedlivě sledoval všechny pokroky
z oboru geodesie a záhy si všímal i pozoruhodných vý-
sledků, které v oboru geodesie dosahuje věda sovětská.
Vysokoškolské přednášky prof. Ryšavého, tištěné i slovní,
jsou vždy proto plně na výši doby. Dbá přitom na dobrý,
jasný a srozumitelný výklad a na ryzost a čistotu českého
jazyka.
Osobně je prof. Dr Ryšavý neobyčejně houževnatý,

ale přitom skromný člověk. Často s úsměvem a opti-
mismem dovede nalézt cestu i za obtížných okolností.
jeho krásný poměr k mladým lidem dokazuje dlouholetá
péče o sociální a kulturní dobro studentstva v dřívějších
letech. Má velký podíl na úspěšné výchově dnešní gene-
race zeměměřických inženýrů; tři z jeho bývalých po-
sluchačů jsou vysokoškolskými profesory, tři další stát-
ními docenty a větší počet zeměměřických inženýrů, jeho
žáků a asistentů, dosáhl hodnosti doktora věd technic-
kých.
Profesor Dr Ryšavý stál vždy na straně pokrokových

snah o lepší příští lidské společnosti. Jeho dosavadní
vědecká, badatelská, učitelská a spisovatelská činnost
vydatně přispěly k tomu, že dobré tradice naší geodetické
vědy, za vydatného přispění dnešní mladé zeměměřické
generace povznesly československou vědu geodetickou až
do té výše, že geodesii bylo přiřčeno tak významné místo
i v Československé akademii věd, té geodesii, která -
jak nedávno řekl akademik prof. Dr Ryšavý - pomáhá
člověku podrobovat přírodu a stojí při zrodu každého
inženýrského díla. J. Klobouček.
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Prof: Dr Emil Buchar, dopisující člen Ceskoslovenské
I

akademie věd
Víc než jedenapadesát zemských oběhů kolem Slunce

uplynulo od chvíle, kdy se narodil prof. Buchar, který
byl dne 17. XI. 1952 na slavnostnim zasedání Česko-
slovenské akademie věd zvolen dopisujícim členem.

Rodák z Nové Vsi u Bělohradu vystudoval s vyzname-
nánim reálku v Nové Pace. Na pražské universitě studo-
val astronomii a již za studií se stal asistentem astrono-
mického ústavu prof. Heinricha, kde se zabýval vážnými
problémy nebeské mechaniky. Z této doby také pochází
objev nové planetky, kterou pojmenoval po své matce
Tynka. Po dosažení doktorátu vykonal studijní cestu
a pracoval nějakou dobu v Alžíru na hvězdárně v Bou-
zarea. Ředitel hvězdárny si velmi vážil mladého nadaného
vědce a chtěl ho získat pro svoji observatoř. Dr Buchar
se však přes lákavou nabídku vrací do vlasti a přijímá
místo civilního geodeta a astronoma ve Vojenském země-
pisném ústavě. Stává se ihned spolupracovníkem Dr
Beneše a Ing. Dvořáka, brzy přejimá v tomto pro civilní
úředníky ne příliš příjemném prostředí iniciativu a vtis-
kuje astronomicko-geodetickým pracim znak mezinárodní
úrovně. V roce 1936 se zúčastňuje světového měření
zeměpisných délek, konstruuje přístroj k určení osobní
rovnice pozorovatele a rozpracovává theorii cirkumzeni-
tálu. Do roku 1938 zastupuje několikrát československou
geodesii a astronomii na mezinárodních kongresech.

Za okupace přechází Dr Buchar nejdříve do Zeměpis-
ného ústavu ministerstva vnitra, nějaký čas se zabývá
triangulací a poté je převeden do Zeměměřického úřadu.
Zde se účastní s prof. Weikenem měření zemské tíže
kyvadlovými přístroji, pokračuje v měření Grafovými
gravimetry a současně zahajuje astronomicko-geodetické
práce s dalšími nově zakoupenými přístroji, Secretano-
vým pasážníkem a Wildovým universálem. Uzavírá theorii
methody stejných výšek, určuje methody pro moderní
měření zeměpisných souřadnic na Laplaceových bodech
a pro relativní měření tíže gravimetry, zpracovává účelné
měřické a výpočetní postupy a navrhuje vhodné formu-
láře. To všechno koná s neúnavnou houževnatostí, péčí
a láskou, s vlasteneckým vědomím, že celá tato práce
nebude marná a že po vyhnání německých okupantů
bude východiskem k dalšim astronomicko-geodetickým
a gravimetrickým pracim na území ČSR. .

Celá tato dalekosáhlá a plodná činnost praktická a vě-
decká určila Dr Buchara po osvobození v roce 1945 jako
jediného kandidáta profesury praktické astronomie na
Českém vysokém učení technickém· v Praze. V roce 1946
je Dr Buchar jmenován docentem praktické astronomie

a geofysiky a stává se ředitelem ústavu astronomie. Na
jaře r. 1947 odjíždí do Stockholmu, kde zkouší a kupuje
Noergaardův gravimetr pro SZKÚ. V létě 1948 zastupuje
československou geodesii na kongresu Mezinárodní unie
geodetické a geofysiká1ní v Oslo. Téhož roku je jmenován
profesorem astronomie na ČVUT a tudíž přimým násle-
dovníkem prof. Dr Jindřicha Svobody. V roce 1951
zakončuje padesátiletý vývoj českého přístroje k součas-
nému určení zeměpisné šír"ky a délky, Nušlova-Fričova
cirkumzenitálu, konstrukcí praktického neosobního mi-
krometru. V roce 1952 na jaře se zúčastňuje astronomic-
kého sjezdu v Moskvě a na podzim astronomického kon-
gresu v Římě.

Velká je populárně vědecká a vědecká publikační čin-
nost prof. Dr Buchara. Řadu vědeckých pojednání z oboru
geodetické astronomie a gravimetrie uveřejnil ve Zprá-
vách VZÚ, v Zeměměřickém obzoru,' Zeměměřietví,
v Říši hvězd, v Bulletin géodésique a v jiných časopisech.
Samostatné vědecké publikace jsou Měření azimutů, Das
Zirkumzenital und die Methode der gleichen 'Stern-
hOhen (společně s Dr Lederstegerem) a Tížnicové od-
chylky a geoid v ČSR.

Prof. Dr Buchar je význačným členem Československé
společnosti astronomické a dlouholetým předsedou její
kometové sekce. Řada článků uložených v Říši hvězd
svědčí o jeho hlubokých znalostech všech oboru astro-
nomie. Nevyhýbá se ani popularisační činnosti a jeho
přednášky jsou vždy velmi početně navštiveny.

Prof. Buchar je vysokoškolským učitelem nového typu.
Více než dvacetiletou praktickou činnost v oboru sférické
a geodetické astronomie skloubíl s výtečnými theoretic-
kými znalostmi a vyrostl tak v poměrně krátké době
v astronoma-geodeta mezinárodní úrovně. Jeho jmeno-
vání dopisujícím členem Československé akademie věd
je zasloužené. V současné době není mezi českosloven-
skými astronomy a geodety jediného, jenž by se mu mohl
vyrovnat ve dvou směrech, které vždy přicházejí v úvahu
kdykoli hodnotíme člověka, zejména když zaujímá vý-
znamné místo v lidské společnosti: v odborných znalo-
stech stojících pevně na základně vědeckého socialismu
a v ušlechtilosti duše a srdce.

Redakce časopisu Zeměměřietví společně s celou česko-
slovenskou zeměměřickou veřejností přeje prof. Dr Bu-
charovi k jeho jmenování dopisujícím členem Českoslo-
venské akademie věd mnoho ·dalších a ješté větších
vědeckých úspěchů, neboť ony budou současně úspěchem
československé vědy a techniky. Ing. Dr Lukeš .

.
Socialismus z vědy vyrostl a na vědě uvědoměle stavf.

Z projevu předsedy vlády s. Antonína Zápotockého při slavnostním
zahájení činnosti Ceskosl()f)enski akademie věd dne 17. listopadu 1952.
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Funkčne-theoretická podstata a konvergence mocninových

řad u Gauss- Kriigerových souřadnic

Soustava Gauss-Krugerových souřadnic, kterou se zakřivený povrch zemského elipsoidu zobrazuje do roviny, se
oficiálně zavádí ve stále větším počtu zemí a stává se mezinárodní. Bude zavedena i u nás pro nové vojenské mapování.
Její podstata je uvedena v Zeměměřickém obzoru r. 1943 i v učebnicích kartografického zobrazování; dnešní příspěvek
od světoznámého bulharského geodeta podává zajímavé theoretické rozbory její podstaty.

Počtářská praxe ukázala, že mocninové řady k trans-
formaci zeměpisných souřadnic na Gauss-Kriigerovy
rychleji konvergují než řady k transformaci opačné. Tuto
okolnost osvětlíme spolu se stucllem rozsahu konver-
gence; při tom nemusíme dbáti poměrně malého zploš-
tění Země.
K tomu označíme iemský poloměr R, zeměpisnou

šířku rp(severní kladně, jižní záporně), zeměpisnou
délku A (kladnou na východ od počátečniho poledniku
a' zápornou na západ), tutéž délku měřenou od libovol-
ného základního poledníku A." jako 1= A-A.", délku
poledníkového oblouku B = R' rp, isometrickou šířku

'"
q =J c::rp = Intg (~ + :), Gaussovy (konformní)

o
souřadnice x (kladné na sever od rovníku) a y (kladné
na východ od poledníku 1.0), tytéž vyjádřené v jednot-

kách zemského poloměm ~ = ; a 'YJ = ~ a koneč-

ně délkový element na kouli ds.
Gauss- Kriigerovy souřadnice budeme definovati takto:
1. jsou přísně konformní;
2. na základním poledníku A = )'0 platí x = B,

y = O. Isometrické (Mercatorovy) souřadnice jsou utvo-
řeny isometrickou šířkou a zeměpisnou délkou:

ds2= R2drpz + R2cos2rpdI2= R2COS2rp( drpz + dIZ) =
coszrp

= RZcoszrp(dq2 + dIZ) (1)
Proto najdeme vztah mezi Gauss-Kriigerovými a země-
pisnými souřadnicemi přes tyto Mercatorovy souřadnice.
Použijeme známé podmínky konformity, že komplexní
proměnné (q + iI) jsou analytickou funkcí rovinných
souřadnic, které jsou rovněž isometrické:

q + iI =f(x + iy) (2)
Abychom určili tvar funkce, položíme v (2) 1= O,
y = O a pak platí x = B:

q = f(B) = Intg (i + :) = Intg (2~ + :) (3)

Komplexní proměnné (q + iI) závisí tedy, na (x + iy)
stejně jako q na B, takže tvar funkce je nyní zřejmý:

q + iI = Intg C ~iY + :) (4)

anebo q + il = Intg [~ (~+ i'YJ)+ :] (5)

V rovnici upravíme funkci (~ + i'YJ).Napřed nahradíme
i veličinou - i: .
'. [. 1 . :n ] 1+ tgtC~ - i'YJ)

9 ~ .l = Intg 2" (~-''YJ) +4' = ln1- tg*(~_ ir}) (6)

Obě strany dělíme hodnotou (- 2i) a použijeme vztahu
1

- In'X= ln - a -tgoe = tg( -oe):oe
. i .

1 . 1 1 + tg "2 ('YJ + .~)
2(1 + zq) =T ln . . (7)

Z 1 - tgT ('YJ + i~)

Dále platí rovnice
1 1+ ioe

arctgoe = -2' ln l' (8)
J - zoe

a z porovnání s rovnicí (7):

arctgoe= ~ (1+ iq), ioe= tg ~ ('YJ+ i~), (9)

z čehož plyne, že
i (. .é) . 1 (1 ') (10)tg"2 'YJ + Jr,; = Z • tg"2 + zq .

V rovnici (10) utvoříme arctg, porovnáme s rovnicí (8)
a dostaneme: -

i . 1 1 - tg t (1 + iq)
T ('YJ + z~) = 2i ln 1+ tg !(1+ iq) (11)

a konečně:
. 1 + tg t (1 + iq) [ 1 . :n 1

J'YJ+ z~ = ln 1 _ tg t (1+ iq) -Intg 2(1+ 19) +"4 (12)

Porovnání rovnic (5) a (12) ukazuje, že sférické sou-
řadnice (q, 1)a souřadnice (~, 'YJ)jsouzcela stejného druhu.
Sobě odpovídají ~ a 1 a dále 'YJ a q. To se dalo konečně
i předem očekávati: na rovníku se komplexní veličina
(q + iI) redukuje na délku 1rovníkové kružnice (měřenou
v R) a podobně (~ + i'YJ)se na základním poledníku re-

dukuje na délku oblouku poledníkového rp= ~.

V obou případech jde však o geometricky stejné hlavní
kružnice.
Abychom věc lépe objasnili, uvažujme ještě Soldne-

(C "h) v dni . Y. kt .rovu asslDl o pora CI y, resp. 'YJ. = 7[' era

v transversální soustavě odpovídá délce poledníkového
oblouku B resp. zeměpisné šířce rp.
Pak máme

v soustavě normální: 1, R . 1, q, R . q, rp, B} (A)
v soustavě transversální: ~, x, 'YJ,y, 'YJ.,y.
Nyní můžeme vedle (3) napsati:

'YJ= Intg (i + :), (13)

což později dokážeme i analyticky.
Nyní použijeme rovnice (5) k vyjádření (q, 1) pomocí
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(~, 'YJ). K tomu použijeme vztahu mezi trigonometrickými
a hyperbolickými funkcemi pomoci Gudermannova úhlu:

w = Zntg (~ + :),
sinhw = tgz, . coshw = secz (14)
tghw = sinz, sechw = cosz

Položme

sinh(q + iZ) = tg(~ +i'YJ) = sin~~ + i~~
cos + ''YJ

a dále

inh h"Z+ h inh'Z _ sin~ cosi'YJ + cos~ si.Ď.i'YJs q cos, cos q s ,- I: " • I: • • ,
cos" cos''YJ - srn" Sllt'YJ

anebo sinhq cosZ + i . coshq sinZ =
_ sin~ cosh'YJ4- i . cos~ sinh'YJ
- cos~ cosh'YJ- i· sin~ sinh'YJ

sin~ cos~ (cosh2'YJ- sinh~) + i .sinh'YJcosh'YJ(COS2~+sin2~)
COS2~cosh2'YJ+ sin2~ sinh2'YJ

_ sin~ cos~ + i . sinh'YJcosh'YJ
COS2~cosh~ + sin2~ sinh~ '

inh Z- sin~ cos~
s q cos - COS2~cosh2'YJ+ sin2~ sinh2'YJ

h "I _ sinh'YJcosh'YJ
cos qsrn - 21: h2 " 21:' 2'cos "cos 'YJ+ srn " sinh 'YJ

Stejnou cestou ze vztahu
cosh(q + il) = sec(~ + i'YJ)

dostaneme
h I _ cos~ cosh'YJ

cos q cos - COS2~cosh~ + sin2~ sinh~

inh . I _ sin~ sinh'YJ
s q srn - COS2~cosh~ + sin-2~-s-inh-2'YJ-'

Z (15) a (16) plynou hned rovnice k transformaci Gauss-
Kriigerových rovnic na Mercatorovy:

sinh'YJ sin~
tgl = --, tghq = --

cos~ cosh'YJ
Podle 'vztahů v (A) nebo (12) nebo (14) najdeme

rovnice k transformaci opačné:
sinhq sin!

tg~ = cosi' tgh'YJ= coshq (18)

Podle rovnic (3) a (14) můžeme v (17) a (18) nahraditi
q šířkou lp:

sinh'YJ
tgl = --1:-'

cos"

tg~= tgg:>l'
cos

čímž jsme obdrželi rovnice mezi zeměpisnými a·Gauss-
Kriigerovými souřadnicemi ..
První rovnice (20) se dá odvoditi i z příslušného

sférického trojúhelníku, který dává ještě další vztah:
sin'YJ,= cosrp sinZ, (21)

takže podle druhé rovnice (20) dostaneme:
tgh'YJ= sin'YJ"

což podle rovnice (14) přímo vede k rovnici (13).
Z (3) plyne, že pro póly' rovníku rp= ± ln je iso-

metrická šířka q= ±oo. Stejně platí podle (13), že pro

. sin~
srnrp= cosh'YJ

póly základního poledníku 'YJ, = ± ln je Gaussova po-
řadnice 'YJ = ±00. Jsou to singulární body příslušných
souřadnicových soustav na kouli.
Ještě dále bod na kouli má určitou jedinou isometrickou

šířku avšak nekonečně mnoho hodnot délkových I,
které se od sebe liší v násobku 2n, protože každým
oběhnutím koule ve směru západ - východ se délka
zvětší o 2n. Podobně má bod na kouli jedinou Gaussovu
pořadnici 'YJ, avšak nekonečně mnoho souřadnic ~, které
se liší o násobky 2n (oběhnutím koule ve směru jih -
sever).
Abychom došli k jednoznačnosti, mysleme si při sou-

stavě Mercatorově kouli skládající se z nekonečně mnoha
pásů, které přecházejí jeden v druhý. Oběhneme-li
kouli ve směru na východ nebo opačně, přijdeme vždy
na jiný pás. Pak na každém pásu bude jeden bod s určitou

n
zeměpisnou délkou. Póly rovniku S a J pro lp = ± 2"
si představme protknuté.
Podobnou představu si učiníme i pro pravoúhlé sférické

souřadnice, kdy přejdeme na další pás, jakmile oběhneme
kouli ve směru severním nebo jižním a kdy na každém
pásu bude bod s určitou souřadnicí ~' Póly základníhQ

poledníku VaZ mají 'YJ = ± ~.
Nyní přejdeme k Mercatorovu, resp. Gauss-Kriige-

rovu' zobrazení, při čemž uvažujeme q, Z, resp. ~, 'YJ jako
pravoúhlé kartesiánské souřadnice ve dvou zobrazovacích
rovinách. V prvním případě (obr. 1) dojdeme k normál-
nímu konformnímu válcovému zobrazení, jehož rovinou

I i S v.""
I

II I II - I ---- - --- II
I I I
I .;1C I -f 'f I '?7l I

---2.1[ I -7[ O +7[---+---+27[--1
I v_, I Z" v,.,

I Z" I
I I I I
I I I I
I I I III

I J v-oo I I

Obr. 1. Mercatorova rovina.

____J 27[----

J+, .
------ 7[-----

-----1-0'---

)_1 j
----- .J[-----

S·I

----- -21;:----

je rozvinutý válec, který nekonečněkrát obepíná kouli
kol rovníku .. V druhém případě (obr. 2) dojdeme k trans-
versálnímu konformnímu zobrazení, jehož rovinou je
rozvinutý válec, který nekonečněkrát obíhá kouli po
základním poledníku.

1953/8



Zeměměřictvi
roč. 8/41 (1953) č. 1

Na obr. 1 máme mezi přfmkami 1= -n a 1= +n
Mercatorův obraz celé koule, který se nesčíslněkrát
opakuje.-Podobně na obr. 2 je mezi přímkami ~ = -n
a ~ = +n Gaussův obraz celé koule, který se nesčíslně-
krát opakuje.
Nyní budeme na rovině obr. 1 zkoumati funkci

~+ i'YJ= F(q + il) (23) .
přihlížejíce k rovnici (12). Tato funkce má logaritmické
singularity na místech, kde logaritmus je roven O anebo
00, tedy kde tangenta se stává 1 nebo 00, nebo kde

a~gumentčiní : nebo ; plus násobky n, t. j. pro q = O,

1= ±!n, ±!n, ±~n... Podle toho body na obr. I
označené VaZ jsou logaritmické singulární body
funkce (23). Vyšetřemež nyní funkci (23) na př. na
místě q = 0,1 = ±!n. Podle druhé rovnice (20) máme
1]= + 00, první rovnice proti tomu je neurčitá. V bez-
prostřední blízkosti bodu VI můžeme však psáti:

sinlp Ip
tg~ =---- =' 1 = tg A,

sin (~ -1) 2n - 1
kde A značí úhel, který svírá směr z VI k našemu bodu
(Ip, 1) s negativním směrem obrazu rovníku. Jestliže
z bodu VI v označeném směru oběhneme kouli, zvětší se
~ o 2n. Na obr. 1 jsou oZnačeny šipkamí směry, ve
kterých úsečky ~ se zvětší o 2n při oběhnutí zmíněných
singulárníchbodů.
Stejným způsobem podle obr. 2 můžeme zkoumati

funkci
q + il = f(~ + i'YJ),resp. q + il =

= lntg [~ (~+ i'YJ)-+ : l (25)

Při tom se ukáže, že body S a J, 'YJ = O, ~ = ±!n,
±~n, ±!n jsou logaritmické singulární body, kde
q = 00 a 1 se zvětšuje o 2n při každém oběhu ve směru
označenémšipkamí.
Abychomodstranili nekonečnou mnohoznačnost funk-

cí (24)a (25), představíme si, že obr. 1 nebo i 2 Se skládá
z nekonečně mnoha listů, při čemž každý list je pře-
střižen podél čáry mezi logaritmickými body obratu
V-I' Z-I' V+1' Z+1>resp. S-I' J-1' S+I' J+1' Dále si
představmena obr. 1 1;lorníokraj listu spojený s dolním
okrajem listu na něm ležícím; podobně na obr. (2)
pravýokraj s levým.
Takto listy z obr. 1 dají Riemannovu plochu funkce

(23) ~+ i1]= F(q + il) a listy z obr. 2 tutéž pro
funkci (24) q + il = f(~ + i'YJ). Obě funkce, jejichž
argument umisťujémena příslušné Riemannovy plochy,
se tak stanou jednoznačnými.
Po tomto vyšetřenicharakteru analytických funkcí (23)

a (24) a stanoveni jejich logaritmických singulárních
bodů, můžeme snadno najíti rozsah konvergencemocni-
nových řad pro Gauss-Kriigerovy souřadnice. Radius
konveÍgenceje roven vzdálenosti od početního výchozího
bodu, což bývá zpravidla bod na základním poledníku,
k nejbližšímu bodu singulárnímu.
Základni rovnice pro Gauss-Kriigerovy souřadnice

jsou tyto:

6q = q - qó, 1 = A - Ao, an = ~ ( dd
nB

) , (26)n. qn o

x +iy = Xo + al(6q + il) + a2(6.q + il)2 +
+ as (6.q + il)3 + ...

I (dnq)a 6.x = x - xo, f:j,y = y, bn= n! dBn o

q + il = qo+ b1(,6.x + iy) + b2(f:j,x + iy)2 +
+ bs(f:j,x + iy)S + ... , při čemž výchozí bod (q = qo,
1= 0, resp. (x = xo, y = 0) leží na základním polední-
ku. Pro jednoduchost je tvoření koeficientu diferenco-
vánim voleno ve směru poledníku, protože zde platí
1=y = 0, x = B.
Rozvoj řady (26) a (27) vede k řadám pro transformaci

zeměpisných souřadnic na Gauss-Kriigerovy a naopak.
Konvergenční radius r] řady (26) je vzdálenost od
počtářsky počátečního bodu (q = qo, 1= 0) k nejbližším
singulárním bodům V +1' Z-I se souřadnicemí q = 0,
1= ±!n, tedy

r] = Vq20 + (!n)2. (28)
Analogicky je konvergenční radius řady (27) vzdále-

ností od bodu (x = xo, y = 0) k singulárnímu bodu S+1
(x = !nR, y = 0) pro severní polokouli a k bodu J-l
(x = - ~nR, y = 0) pro jižní polokouli, tedy
rll = (!n - lpo)R, resp. rll = (lpo + in)R .•. (29), (30)
Jak je zřejmé při transformaci zeměpisných souřadnic
na Gauss-Kriigerovy, má radius konvergence r] v nej-
nepříznivějším případě hodnotu !n a roste neomezeně,

I Jih Sever

I
Záp. a vých.

Ipo Ip Ip 1

O -66,6 +66,6 =f90,0
+10 62,6 70,5 90,5
+20 58,4 74,1 92,2
+30 54,0 77,5 95,3
+40 49,3 80,7 99,9
+50 44,3 83,5 106,9
+60 39,0 86,0 117,2
+70 33,0 88,0 133,8
+80 -25,8 +89,0 =f165,8

n. Rozsah konvergence při transformaci (x, y) v km
na (q, 1).

Ipo I
Jih

I
Sever

I
Záp. a vých.

x x Y I Y$

O -10000 +10 000 =f10 000 =f7410
+10 - 7780 +10000 8890 6930
+20 - 5560 +10000 7780 6370
. +30 - 3330 +10000 6670 5720
+40 - 1110 +10000 5560 4980
+50 + 1110 +10000 4440 4140
+60 + 3330 +10000 3330 3210
+70 . + 5560 +10 000 2220 2190
+80 + 7780 +10 000 =f 1110 =f1110
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jestliže se přiblížíme k pólům, při čemž řady stále lépe
konvergují.
Proti tomu při transformaci Gauss- Kriigerových sou-

řadnic na zeměpisné má radius konvergence rlI hodnotu
~-nRv nejpříznivějším případě a klesá na nulu, jestliže
se blížíme k pólům; při tom řada stále hůře konverguje.
Tím se vysvětluje, proč k první transformaci potřebu-

jeme méně členů mocninové řady než k transformaci
opačné. K lepšímu osvětlení připojujeme dvě tabulky
vyňaté z autorovy publikace v bulharském jazyce:

"rayc - HplOrepoBHTe RoopnHHaTH BhPXY pOTaqH-
OHHHfIeJIHnCOHn". (Sofia 1946) str. 119 a další.

Přeložil: Bďhm

Zemský elipsoid F. N. Krasovského
Ing. Dr František Brož

Problém náhrady zemského tělesa rotačním elipsoidem. Řešení F. N.
odvozeného sovětskými geodety.

. Poznání rozměrů Země a jejího skutečného tvaru pa-
třilo odedávna k předním lídským zájmům. Jeto přirozené,
neboť znalosti tohoto druhu mají základní význam nejen
pro správné utváření vědeckého světového názoru, ale
i pro praktickou činnost lidské společnosti. Historie
ukazuje, že se člověk obíral myšlenkami o tvaru zemského
tělesa, jakmile se životní dění začalo rozvíjet na širší země-
pisné oblasti. Válečné výboje, vzrůstající obchod, od-
vážné výzkumné cesty, to vše přinášelo nové zeměpisné
poznatky. K jejich trvalému zachování byly kresleny
mapy. Záhy se zjistilo, že mapy budou tím přesnější,
čím lépe budou známy správné rozměry Země a její
tvar. Usili vyvinuté v tomto směru vždy těsně souviselo
s kulturní úrovní lídské společnosti a zejména se stavem
hospodářských á výrobních poměrů. Brzo také bylo
zřejmé, že k poznání tvaru Země je třeba proměřovat
co největší její části. Proto se lídé spojují, aby společně
pracovalí na řešení tohoto důležitého problému. Je cha-
rakteristické, že to byly především praktické zájmy, které
podněcovaly lidi k výzkumům o tvaru a rozměrech Země.
Je všeobecně známou a zkušeností potvrzenou sku-

tečností, že Země je rotujícím tělesem přiblížně kulovi-
tého, na pólech mírně zploštělého tvaru. Theorie vy-
chází zpravidla z předpokladu, že Země byla na počátku
svého vývoje tvárlívá a že účinkem síly tíže se zformovala
v určité rovnovážné těleso. Jeho studium patří k nej-
složitějším problémům mechaniky a souvisí i s kosmo-
gonií. Moderní věda nepodává dosud konečné a jedno-
značné odpovědi. Bude třeba ještě mnoho společného
úsilí geodetů, geofysiků a geologů, aby po rozřešení mnoha
dílčích otázek bylo dosaženo jasné představy o správném
tvaru Země. V tomto směru bylo však již zaznamenáno
mnoho úspěchů.
Představujeme si, že pod účinkem síly tíže vytvoří

střední klídná hladina světových oceánů, které zaujímají
většinu zemského povrchu, určitou rovnovážnou plochu.
Myslíme-lí ~i ji prodlouženou i pod povrch kontinentů,
vznikne ideální tvar Země, zvaný geoid. Jeho význačnou
vlastností je, že jeho povrch je v každém svém bodě kolmý
ke směru tíže. V důsledku nerovností zemského povrchu a
nestejnoměrného rozložení hmot různé hustoty vykazuje
i geoid nepravidelnosti. Proto jej nelze vyjádřit jednodu-
chou matematickou rovnicí. Jeho studium je velmi obtížné
a patří k ústředním problémům geodetické vědy.
Poněvadž geoid je tedy prakticky jednotnou a společnou

plochou, která reprodukuje složitý tvar celého zemského
povrchu, bylo by možné jej zvolít za východisko k zalo-

526.16 Krasovski
. ,

Krasovského. Rozměry a význam elipsoidu

žení jednotné světové souřadnicové soustavy. Tak by
bylo možno spojit geodetická měření rozložená na růz-
ných částech Země. Nemáme však ještě po ruce tak roz-
sáhlý materiál, ze kterého by mohl být tvar geoidu spole-
hlívě stanoven. Zejména by k tomu bylo zapotřebí pro-
vedení tíhových měření na stanicích rozložených rovno-
měrně po celém zemském povrchu včetně oceánů. Tak
daleko však ještě nejsme. Z dosavadních měření lze spíše
usuzovat na průběh geoidu v menších oblastech, na
příklad v rozsahu některého státu nebo kontinentu. Jak
patrno, je tedy poznání geoidu velmi složitou záležitostí.
Ve většině případů se však spokojíme i s takovou náhra-
dou zemského tělesa, která tvar Země dosti věrně vysti-
huje a přitom je matematicky jednoduchá. Výzkum i zku-
šenost ukazuje, že geoid lze velmi přiléhavě nahradit
rotačním nebo i obecným elípsoidem, který je matematicky
poměrně jednoduše definován a na kterém lze výhodně
zpracovávat geodetická měření, provedená ve skutečnosti
na složitém zemském povrchu.
Přijmeme-li jako náhradu Země rotační elipsoid, měl

by jeho střed splývat s těžištěm Země a jeho rotační osa
s osou zemského otáčení. Jeho rozměry by pak měly být
takové, aby se tento elípsoid, který bychom mohli nazvat
absolutní, co nejtěsněji přimykal ke geoidu. Očekávané
odlehlosti geoidu od takového elípsoidu se odhadují řá-
dově na 100 m. Zmínili jsme se však již. o skutečnosti, že
není zatím tak podrobných měření, která by dostatečně
přesně mohla charakterisovat celkový průběh geoidu.
Nemůžeme tedy ani odvodit rozměry absolutruno zem-
. ského elipsoidu. Proto se spokojujeme s elípsoidem,'
který se co nejlépe přimyká alespoň k určité rozsahově
omezené části geoidu, na příklad v hranicích jednoho
státu nebo kontinentu. Tento náhradní elipsoid již ovšem
nemá svůj střed společný s těžištěm Země, ale můžeme jej
orientovat tak, aby jeho rotační osa byla rovnoběžná
s osou zemského otáčení. Poněvadž tedy je odvození
takového eupsoidu podmíněno omezeností uvažované
části geoidu, nazýváme jej relativním (vztažným, referenč-
ním) elipsoidem. .
Odvození elipsoidu, který se co nejlépe přimyká k dané

části .zemského povrchu, má veliký praktický význam.
Potřebujeme jej na příklad pro přesné a vědecké zpraco-
vání triangulačních měření. Geodetické základny a vodo-
rovné úhly měříme na složitém fysickém povrchu Země,
ale pro jednoduchost s nimi dále pracujeme, jako bychom
tato měření vykonali na elipsoidu. Nejvýše je redukujeme
na hladinu moře, t. j. prakticky na geoid . .Tento postup,
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spočívající tedy v prostém přenesení geoidických měřic-
kých údajů na povrch přijatého referenčního elipsoidu
bez zavedení odpovídajících oprav není ovšem zcela
správný. Příslušné opravy lze zanedbat, jestliže se Uvažo-
vané měření rozprostírá na poměrně malé části zemského
povrchu. Jde-li však o trigonometrickou síť, která po-
krývá velmi rozsáhlé území kontinentálního řádu, jako
je na př. SSSR, mohou být výsledky dosažené uvedeným
postupem zatíženy značnými systematickými chybami.
Tato okolnost byla všeobecně známa, ale prakticky se
k ní nepřihlíželo.

Je zásluhou vynikajícího sovětského geodeta profesora
F. N. Krasovského, že zmíněný problém podrobil dů-
kladnému rozboru. Zjistil, že při vědeckém zpracování
trigonometrických sítí je nutno redukovat geoidické
vodorovné úhly i geodetické základny na povrch některého
referenčního elipsoidu. K měřeným hodnotám je nutno
připojit opravy specifické pro zvolený způsob redukce.
Redukci lze realisovat různými způsoby. F. N. Krasov-
skij navrhl a propracoval methodu spočívající v tom, že se
měřické body rozložené na geoidu promítají na povrch
přijatého referenčního elipsoidu pomocí normál k tomuto
elipsoidu. Při popsané methodě promítání geoidu na
elipsoid by zdánlivě nezáleželo příliš na správnosti roz-
měrů tohoto elipsoidu, neboť tato okolnost by se napra-
vila příslušnými korekcemi. Ty by však v některých
případech mohly nabýt značné velikosti. Naší snahou
však je, aby připojované korekce nezměnily podstatně
původní měření, provedená na přirozeném zemském
povrchu. Proto i v tomto případě je třeba najít takový
elipsoid, jehož rozměry co nejlépe vyjadřují tvar Země.

Je však i řada jiných pádných důvodů, proč záleží na
nejvěrnějším odvození náhradního elipsoidu. Zminíme
se jen o tom, že řádné zpracování a hlavně využití geode-
tických měření provedených na území více států by
bylo obtížné, kdyby každý z uvažovaných států měl Svou
vlastní výpočetní elipsoidickou plochu. Uvažme, že na
příklad by měly lidově demokratické státy provést určité
společné technické dilo. Tu by bylo třeba mít souřadnice
trigonometrických bodů vztažené k jediné a jednotné
souřadniCOvé soustavě, založené na společně přijatém
referenčním elipsoidě. Rovněž vytvoření společného ma-
pového díla, v němž by byla zaručena spojitost jednotli-
vých mapových listů, je bez společné souřadnicové sou-
stavy a tedy i bez společného referenčního elipsoidu
nemožné. A ovšem použitý elipsoid musí mít svou vě-
deckou hodnotu, odpovídající moderním vymoženostem
geodesie.

Kromě naznačených praktických cílů vyžaduje i roz-
voj geodetické vědy, aby měření, provedená na různých
mistech zeměkoule, byla vzájemně. spojena a vztažena
k jednotné výpočetní ploše. Tato unifikační snaha je
dobře patrná ve vývoji mezinárodních geodetických prací.
Z uvedených příkladů tedy plyne, že odvození elipsoidu,
který co nejlépe vystihuje tvar Země, je základním a
ve všech směrech důležitým problémem. Byla mu proto
od doby, kdy geodesie byla založena na vědeckých zá-
kladech, věnována zasloužená pozornost. Odvození tako-
vého elipsoidu se stalo jednou z ústředních úloh geodesie
a zabývali se jejím řešením nejlepší geodeti všech dob.

Podle toho, jak se rozvíjela technika geodetických
měřeni, jak se stupňovala jejich přesnost a jak se zvětšo-
vala plocha zaujatá na zemském povrchu těmito měřeními,

byla odvozena postupně řada náhradních elipsoidů. Uve-
deme dva příklady, které se vztahují k našemu thematu.

V SSSR byl až do nedávna používán jako výpočetní
plocha rotační elipsoid, jehož rozměry odvodil v r. 1841
BesseI. Tohoto elipsoidu se dodnes používá i v četných
jiných státech, zejména ve střední Evropě. Je také dosud
zaveden u nás v ČSR. K odvození jeho rozměrů využil
Bessel deseti stupňových měření, provedených koncem
18. a začátkem 19. století v Prusku, Hannoversku, Dán-
sku, Švédsku, Rusku, Anglii, Francii, Peru a dvou měření
v Indii. Stupňové měření spočívá v tom, že zvolíme na
elipsoidu některý oblouk, na příklad v poledníku, a pro-
ložíme podél něj trigonometrickou síť, zpravidla ve tvaru
jednoduchého trojúhelníkového řetězce. Zaměřením a
propočtením této sítě se nepřímo stanoví délka zvoleného
oblouku. Na jeho počátečním a koncovém bod ě se dále
astronomicky určí potřebné zeměpisné souřadnice, v na-
šem případě šířka. Máme-li potom k disposici dva takové
oblouky, je možné poměrně jednoduchým způsóbem vy-
počitat dva určovací prvky rotačního elipsoidu, na př.
hlavní poloosu (poloměr rovníka) a a vedlejší poloosu
(vzdálenost pólu od středu rovníka) b; nebo hlavní polo-
osu a a zploštění elipsoidu, vyjadřované poměrem

a-b .
--=t.

a
Je-li stupňovými měřeními určeno více oblouků, které
mohou být voleny i podél zemské rovnoběžky nebo vůbec
v libovolném azimutu, lze uvedené veličiny hledaného
elipsoidu vypočítat spolehlivěji vyrovnáním. Stručně po-
psaná methoda, použitá i Besselem, se nazývá oblouková.
Její nevýhodou je, že odvozované rozměry elipsoidu
jsou příliš ovlivněny profilem geoidu, v němž bylo pro-
vedeno příslušné stupňové měření. Nedostatečně se re-
spektuje vliv velkých geoidických vln kontinentálního
rozsahu, neboť použitá stupňová měření nejsou většinou
ani mezi sebou geodeticky spojena. Dnes považujeme
obloukovou methodu za zastaralou.

Uvedeným způsobem odvozený Besselův elipsoid je
vyjáOřen těmito prvky: Hlavní poloosa a = 6 377 397,155
m, vedlejší poloosa b = 6 356 078,963 m. Tomu od-
povídá zploštění elipsoidu i....:.- 1 : 299,15. Zploštění Bes-
selova elipsoidu by bylo dosti vyhovující, avšak hlavní
poloosa je s hlediska dnešních výzkumů příliš malá.
Při poUŽití Besselova elipsoidu v SSSR vznikaly při jeho
orientaci v Pulkovu na Dálném Východě odlehlosti mezi
geoidem a Besselovým elipsoidem řádu několika set
metrů. To byl také jeden z důvodů, proč sovětští geodeti
nemohli dále zachovat uvedený elipsoid jako referenční
a výpočetní plochu pro SSSR.

. Druhým příkladem, který zde uvedeme, je elipsoid
odvozený roku 1910 americkým geodetem Hayfordem.
Výchozím měřickým materiálem byla přitom triangulační
měření provedená na území USA koncem minulého a
začátkem tohoto století. Nejsou to již jednotlivá isolovaná
stupňová měření, nýbrž soustava trojúhelníkových řetězců
vedených zpravidla ve směru poledníků a rovnoběžek.
Řetězce jsou vzájemně geodeticky spojeny. Přesnost
úhlových měření není vynikající, neboť se tehdy sledo-
valy převážně praktické cíle. V celé síti, pokrývající
značnou část území USA, bylo dále astronomickými
methoďami určeno' 381 zeměpisných šířek, 131 země-
pisných délek a 253 azimutů. Laplaceových bodů, na
nichž byly stanoveny všechny tři uvedené veličiny, bylo
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v celé síti jen 32. K odvození rozměrů nového elipsoidu
použil Hayford tak zvané plošné methody, pracující
s pojmem tížnicové odchylky. V síti byl zvolen jeden
její bod za počátek (stanice Meades Ranch v Kansasu),
na němž byly zeměpisné souřadnice a azimut jedné
z něho vycházející trigonometrické strany stanoveny
astronomicky. Počínaje od tohoto bodu byly ve vyrovnané
síti výpočtem podle první hlavní geodetické úlohy od-
vozeny "geodetické" zeměpisné souřadnice všech ostat-
níchvrcholů sítě. Za předběžnou výpočetní plochu byl
zvolen Clarkeův elipsoid z roku 1866. Geodetické země-
pisné souřadnice takto vypočtené ovšem závisí jednak na
rozměrech předem přijatého referenčního elipsoidu a
také na jeho orientaci vzhledem ke geoidu v počátečním
bodě triangulace. V této volbě je značná libovůle. Dů-
sledkem je, že geodeticky odvozené zeměpisné souřadnice
vrcholů sítě nesouhlasí s hodnotami u,rčenými bez-
prostředně astronomicky. Tento nesouhlas má, nemluví-
me-li o měřických chybách, svůj hlavní původ v tom,
že v kterémkoli bodě sítě se bude za svrchu stanovených
podmínek odchylovat normála ke geoidu od normály
k přijatému referenčnímu elipsoidu, neboť obě plochy,
dotýkající se vzájemně, v počátečním bodě, se vostat-
ních bodech od sebe rozestupují.
Úhel mezi oběma normálami nazýváme tížnicovou od-

chylkou, jejíž velikost a směr se zpravidla vyjadřuje ve
dvou složkách: poledníkové ~ a příčné 1]. Obě složky do-,
vedeme vypočítat na základě vztahů, které existují mezi
astronomicky určenými a geodeticky odvozenými země-
pisnými souřadnicemi a azimuty (bližší podrobnosti viz
ve Vyšší geodesii akademika Ryšavého). Tížnicové od-
chylky jsou pak prostředkem, jak zlepšit rozměry a orien-
taci původně přijatého referenčního elipsoidu tak, aby
se nově odvozovaný elipsoid co nejlépe přimykal k území,
k němuž se vztahuje daný měřický materiál. Přijímáme,
že nejlepší přimknutí nastane pro ty rozměry a orientační
prvky hledaného elipsoidu, při ktť;rých se splní podmínka,
aby součet čtverců tížnicových odchylek, vztažených
k hledanému elipsoidu, byl nejmenší. Vyhovění 'této
podmínce vede k soustavě normálních rovnic, ze které
lze vypočítat změny rozměrů výchozího elipsoidu a opra-
vy jeho orientačních prvků ve výchozím bodě triangu!ace
(změna zeměpisných souřadnic počátečního bodu a opra-
va výchozího azimutu). V naznačeném postupu tkví pod-
stata plošné methody, která lépe než methoda oblouková
vyhovuje velkým geoidickým vlnám a podává tedy
odvozované rozměry elipsoidu spolehlivěji.

Tížnicové odchylky, o kterých jsme právě hovořili
a které vznikají konfrontací astronomicky a geodeticky
stanovených zeměpisných souřadnic a azimutů, se na-
zývají relativní, neboť závisí podstatně na rozměrech
a orientaci předem přijatého referenčního elipsoidu,
jehož zlepšení hledáme. Aby se alespoň částečně při-
blížil ideálnímu p<;>žadavku,totiž pracovat s tížnicovými
odchylkami vztaženými k absolutnímu zemskému elipso-
idu, vypočítal Hayford pro všechny uvažc:>vanébody sítě
i tak zvané topografické tížnicové odchylky, jejichž veli-
kost je dána rušivým vlivem hmot rozložených v určité
dosti rozsáhlé oblasti kolem příslušného bodu (vliv hor,
moří a pod.). Zjistil však, že jejich velikost se v mnohých
případech hrubě neshoduje s astrono1nicko-geodetickými
tížnicovými odchylkami (relativnhni). K vysvětlení tohoto
;p.esouh1asupřibral na pomoc theorii isostatické kompen-

sace, použité po prvé Prattem při zpracování indických
stupňových měření.
Podle této theorie se předpokládá, že přebytek hmot

na určitém místě zemského povrchu se vyvažuje (kom-
pensuje) jejich nedostatkem pod povrchem a naopak.
Dospívá se pak k předpokladu určité kompensační hla-
diny, nad kterou jsou sloupce zemské hmoty v rovno-
váze. Potom lze vypočítat tížnicové odchylky, způsobené
účinkem kompensujících hmot. Od astronomicko-geode-
tických tížnicových odchylek odečetl Hayford 'součet
odchylek topografických a isostatických a zbylé odchylky
podrobil podmínce minima součtu jejich čtverců. Tím
dostal opravy k rozměrům a orientaci původně přijatého
Clarkeova elipsoidu a odvodil tak nový elipsoid, o kterém
říkáme, že je isostaticky kompensovaný a který má
rozměry:

a = 6378388 m, i = I: 297.
Zmínili jsme se podrobněji o Hayfordově elipsoidu

proto, že svého času patřil k posledním vymoženostem
geodesie a byl proto v roce 1924 navržen na madridském
kongresu Mezinárodní unie geodetické a geofysikální za
mezinárodní a doporučen všem zúčastněným státům za
jednotnou výpočetní plochu. Poznamenáváme, že zatím
co hodnota zploštění I : 297 byla přijata skoro jednomy-
slně, neboť se dosti dobře shodovala s údaji plynoucími
z tehdejších tíhových měření, vyslovilo se pro Hay-
fordovu hodnotu hlavní poloosy kladně 19 hlasů proti 17,
při čemž 12 delegátů nehlasovalo.
Sovětští geodeti zaujali k Hayfordovu elipsoidu velmi

kritické stanovisko. Především již výchozí materiál sám,
totiž trigonometrická síť USA, které použil Hayford,
je méně přesná než obdobné sítě evropské. Při vyrovnání
sítě nebylo dostatečně využito kontroly pomocí La-
placeových azimutů. Použití theorie isostatické kompen-
sace je jistě určitým pokroketh. Ale v té formě, jak jí
použil Hayford, je velmi schematická. Je známo, že
i později se při jejím použití dosáhlo značných úspěchů,
přesto však jsou případy, kdy selhává. Bylo nutno ji
hlouběji propracovat a k jejímu konečnému zhodnocení
je třeba vyčkat na podrobnější poznatky, které poskytne
geofysika a geologie o stavbě zemské kůry. Hayford při
výpočtu nového elipsoidu odvozoval i hloubku kompen-
sační hladiny. Příslušné podmínky však k tomu nejsou
příznivé. Hloubka mohla být určena falešně a tím by
ovšem byly skresleny i rozměry odvozovaného elipsoidu.
Zdá se, že příliš velká hlavní poloosa i zploštění Hay-
fordova elipsoidu, posuzováno na základě dnešního ma-
teriálu, souvisejí s uvedenou okolností (přehnaná hloubka
kompensační hladiny). ~
V Ústředním výzkumném ústavě geodesie, letecké

fotogrametrie a kartografie zpracovali Hayfordovou me-
thodou v letech 1947/49 nová americká měření, která
byla publikována v roce 1941 a rozmnožili je ještě
o měření kanadská. Výsledky jsou následující:

Výpočetní postup: Hlavní Zplošt.ění
poloosa
vm

astronomicko-geodetický 6378 125 1: 297,9 '
kompensační hloubka 113,7 km 6 378 203 I: 298,3
kompensační hloubka 79,8 km 6378182 I: 298,2.

Vidíme rozdíl proti Hayfordovu elipsoidu a shodu se
sovětskými hodnotami, o nichž se dále zmíníme. Zdá se
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tedy, že Hayfordem odvozený elipsoid se nepřimyká
dobře ani ke geoidu na území USA, tím méně pak může
být doporučen jako mezinárodní.

Proto se sovětští geodeti, jejichž pochybnosti byly
později ověřeny, nerozhodli pro zavedení Hayfordova
elipsoidu pro potřeby SSSR. Nepoužili ani jiných elipso-
idů, jichž byla během doby odvozena celá řada, některé
z nich pak i při vyUžití tíhových měření (Helmert,
Heiskanen). Hlavním důvodem bylo, že ani jeden z těchto
elipsoidů nebyl založen na výsledcích moderní a grandi-
osní astronomicko-geodetické sítě SSSR. Nezbylo jim
tedy nic jiného, než aby si sami vypočetli elipsoid dobře
se přimykající k rozsáhlému území SSSR a přitom vy-
jadřující i správný tvar Země, čimž by platnost a věro-
hodnost takového elipsoidu nebyla jen lokálně omezena.
Z toho, co jsme uvedli, je patrna složitá problematika
úkolu, před jehož rozřešením nyní stáli sovětští geodeti.
Byli k tomu dobře připraveni a měli k disposici, jak dále
uvedeno, jedinečný materiál. M.ohlinavázat i na skvělou
geodetickou tradici ruských geodetů, kteří se tímto
problémem zabývali již od založení Ruské akademie věd
(1725). Vylíčení této zajímavé historie však již přesahuje
rozsah tohoto referátu.

Iniciativa k odvození elipsoidu pro potřeby SSSR
vzešla od prof. F. N. Krasovského. Podle jeho myšlenek
a pod jeho přímým vedením pojal zminěný již Ústřední
ústav příslušná studia a výpočty do svého programu
jako základní úlohu. Výsledkem předběžných prací F. N.
Krasovského, ukončených v roce 1936, byl elipsoid
o hlavní poloose a = 6378210 m a zploštění i =
= 1 : 298,6. Výchozím materiálem byla nejen nová
astronomicko-geodetická síť SSSR, ale i měření evropská
a americká. Byl to až dosud nejrozsáhlejší materiál, jaké-
ho bylo vůbec použito. Ukázalo se přitom, že spolehlivost
různých hypothes o stavbě zemské kůry je třeba neustále
ověřovat na základě poznatků, které poskytují nejnovější
geofysikální a geologické výzkumy. Tak na příklad se
nemusí osvědčit theorie isostatické kompensace pro roz-
sáhlárovinná území SSSR, kde pod povrchem země jsou
často skryty rušivé hmoty, jejichž vliv tato theorie ne-
může dobře postihnout. Může se však osvědčit v horských
oblastech. Při uvedené předběžné studii byla také pro-
pracována příslušná methodika do nových podrobností.

Na základě těchto zkušeností předložil F. N. Krasov-
skijnový návrh na odvození rozměrů zemského elipsoidu
při společném využití astronomicko-geodetických i tího-
vých·měření.

Je známo, že tížnicové odchylky lze odvodit i z tího-
výchměření, provedených v určité oblasti kolem vyšetřo-
vaného bodu. Theorie vyžaduje sice v tomto případě
znalosttíhových anomalií na celém zemském povrchu,
ale zjistilo se, že vliv dalekýťh oblastí (zon) bývá již
zpravidla zanedbatelný. Příslušné vzorce podal Vening-
Meinesz, ale jejich význam byl spíše theoretický, neboť
pro aplikaci nebylo po ruce dostatečně rozsáhlého gravi-
metrického mapování. Ale zvlášť příznivé podmínky
k řešení této úlohy se vyvinuly v SSSR, kde sovětská
vláda umožnila a soustavně podporovala realisaci velko-
rysého programu gravimetrického mapování státu. Za-
počalose s ním již v druhé stalinské pětiletce. Na celém
státním území se zaměřují tíhové stanice, vzdálené vzá-

.jemně od sebe po 30 km, Při velké rozloze SSSR a při
jehopřevážněrovinné povaze tím vzniká skvělý materiál,

ze kterého lze již velmi spolehlivě vypočítávat gravi-
metrické tížnicové odchylky. Kromě toho se provádí
ještě speciální tíhové měření v okolí Laplaceových bodů.
Sovětští geodeti, zejména M. S. Molodenskij, propraco-
vali dokonale způsob odvození tížnicových odchylek
z gravimetrických údajů, takže v praxi se pracuje bez
potíží.

Využití gravimetrických tížnicových odchylek pro od-
vození rozměrů zemského elipsoidu má veliký význam.
Uvedli jsme již, že astronomicko-geodetické tížnicové
odchylky mají v podstatě relativní charakter a vyjadřují
spíše místní vlastnosti geoidu. Naproti tomu mají gravi-
metrické tížnicové odchylky do značné míry absolutní
povahu, a to tím více, čím větší oblast tíhových anomalií
se uvažuje. Jejich předností je ,to, že se odvozují z bez-
prostředního proměřování tíhového pole Země a tak se
v nich přímo zrcadlí rozložení podzemních hmot, aiůž
bychom přibírali na pomoc zvláštní hypothesy (na př.
isostasie)o složenízemské kůry. Problém redukce tíhových
měření není ovšem ještě spolehlivě vyřešen, ale i tak se
zde naskýtají široké možnosti a způsob využití gravi-
metrických tížnicových odchylek pro odvození rozměrů
zemského elipsoidu je velkým přínosem sovětské geo-
desie.

Popíšeme nyní stručně měřický materiál, kterého po-
užili sovětští geodeti při odvozování rozměrů nového
elipsoidu. Patří k němu především sovětskáastronomicko-
geodetická síť. K roku 1938 se rozkládala asi na
10 milionech km2 SSSR ve tvaru soustavy trojúhelníko-
vých řetězců, vedených zpravidla ve směru poledníků
a rovnoběžek. Vzdálenost mezi řetězci stejného směru
je asi 200 km. Jeto trigonometrická síť vybudovaná
podle moderních zásad velmi pečlivě a přesně. Celková
délka řetězců byla asi 40000 km. Její podrobnější popis
a charakteristika bude uveden v některém jiném po-
jednání. Řetězce byly zaměřeny v evropské části SSSR,
dále na středním a jižním Urale, v Kazachstanu a v jižní
části západní Sibiře. Viz tab. 1. . •

Mnoho kratších řetězců, jichž bylo rovněž využito,
není v tabulce uvedeno. Jak patrno, převládají v síti
řetězce rovnoběžkového směru o mohutných amplitu-
dách.

V uvedené síti bylo astronomicky určeno 449 země-
pisných šířek, 433 zeměpisných délek a 396 azimutů.
Pro další výpočty byly páry Laplaceových bodů, pokud
šlo o konce trig. stran odvozených z geodetických zá-
kladen, slučovány v jeden fiktivní bod se středními hod-
notami, neboť jejich průměrná vzdálenost byla jenom
30 km. V jednom případě byly.tak sloučeny i 3 Laplace-
ovy body. Po této redukci bylo k disposici celkem 322
astronomicky určených zeměp. šířek, 306 zeměp. délek
a 274 azimutů. Z dalších výpočtů bylo vyloučeno 33
zeměp. šířek bodů řetězce Krasnojarsk-Chabarovsk,
který nebyl kontrolován uzavřením polygonu z triangu-
lačních pořadů. Zeměpisné šířky byly redukovány na
hladinu moře. Oprava z kolísání pólu byla zavedena jen
tehdy, byly-li po ruce příslušné údaje.

Síť byla vyrovnána postupně, jak se tvořily její poly-
gony, a to na Besselovu elipsoidu. Počáteční bod zvolen
v Pulkovu. Při zpracování nebylo ještě ·použito jejího
promítnutí na elipsoid.

i?:estručného popisu je zřejmá rozsáhlost sovětského
měřického materiálu, který až na Struveův' oblouk, je
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Rozpětí v zeměpisné Střední zeměpisná
C. Název řetězce ,šiřce délce šířka I délka

a) Řetězce poledníkového směru:

I Struveův oblouk .................................. 25°20' - 58° 27°
2 Murmansk - Pulkovo - Nikolajev .................. 21 °56' - 58° 30°
3 Belozersk - Charkov - Džankoj .................... 14°11' - 53° 36°
4 Kosttoma - Tambov - Armavir o ••••••••• o •••••••• 12°34' - 51° 41°
5 Gorkij - Serdobsk - Serafimovič ................... 6°39' - 53° 44°
6 Kazaň - Saratov - Astrachaň ...................... 9°44' - 51 ° 48°
7 Cerdyň - Ckalov ................................. 8°55' - 56° 56°
8 Irbit - Celjabinsk - V. Tobolsk .................... 6°20' - 54° 62°
9 Petropavlovsk - Atbasar - Džamarki ............... 6°20' - 52° 71°

b) Řetězce rovnoběžkového směru:

10 Šimsk - Kazaň - Bajkalovo o ••••••••••••••••• o •••• - 36°29' 57° 49°
11 Orša - Celjabinsk - Krasnojarsk ................... - 62°23' 55° 62°
12 Krasnojarsk - Ulan Ude - Chabarovsk ............. --- 42°25' 48°-56° 114°
13 Gome1 - Ckalov - Usť Kamenogorsk o •••••••••••• o.

- 51°38' 51° 57°
14 Perejaslavl - Stalingrad - Temir ................... - 26°01' 50° 45°
15 .Tiraspol - Kerč - Astrachaň ...................... - 18°12' 46° 39°

c) Řetězce šikmého směru:

16 Ckalov - Arys - Alma Ata ••••••• o •••••••••••••••• 8°22' 21°26' 47° 66°
17 Novosibirsk - Alma Ata ........................... 11°44' 6°02' 49° 79°

vesměs moderní. S tím se však sovětští geodeti nespoko-
jili. Aby jimi odvozovaný elipsoid vyhovoval co největší
části zemského povrchu, přibrali k výpočtům ještě další
zahraniční materiál. -
V oblasti Evropy je to stupňové měření přimykající se

k zemské rovnoběžce 52° s. š. Začíná na jihozápadním
břehu Irska, p'J:otináAnglii, Francii, Německo a připo-
juje se ke Struveovu poledníkovému oblouku. Amplituda
tohoto měření je 36° v zeměp. délce. Obsahuje' 41
astronomicky určených zeměp. šířek a 34 zeměp. délek.
Po sloučení některých dvojic v jednu fiktivní hodnotu
zbylo pro další výpočty 39 zeměp. šířek a 33 zeměp.
délek. Trigonometrické body Nemež a Belin jsou společ-
né se Struveovým obloukem. Tím je ustaveno spojení
obou těchto triangulací a je dána možnost ,výpočtu geo-
detických zeměpisných souřadnic všech jejích vrcholů
v soustavě astronomicko-geodetické sítě SSSR. .
Dále bylo využito i stupňového měřeníproloženého

podél t. zv. západoevropského meridiánu. Amplituda
oblouku je 27 šířkových stupňů. Jeho začátek je na
Shetlandských ostrovech. Triangulace prochází Anglií,
Francií, Spanělskem a končí v Alžíru. Z astronomických
měření bylo vyloučeno 5 bodů na březích Středozemního
moře, neboť se na nich vyskytly značné tížnicové od-
chylky místního původu. Dva body na severu byly
sloučeny v jeden fiktivní. Tři body jsou pak společné
s výše uveden~ měřením podél rovnoběžky 52° s. š.
K disposici bylo 29 astronomicky určených zeměp. šířek.
Prostřednictvím zmíněných tří bodů bylo stanoveno
spojení s rovnoběžkovým měřením a tím dáno připojení
i na sovětskou astronomicko-geodetickou síť. Tak

vznikla celkem triangulační soustava, pokrývající na
13 milionů km2 euroasijského kontinentu.
Konečně využili sovětští geodeti i amerických měření,

použitých svého času Hayfordem, o nichž jsme se již
vpředu zmínili. Přitom byla kombinována práce Hay-
fordova a Heiskanenova, který počítal se středními hod-
notami odvozenými pro určité skupiny amerických
měření. Váhy těchto skupin však na rozdíl od Heiskanena
byly zvoleny rovné počtu prvků přísll)šné skupiny.
Topograficko-isostatické redukce byly počítány pro
hloubku kompensační hladiny 113,7km. Plocha území
zaujatého americkým měřením je asi 7 milionů km2•

Uvedli jsme tyto informace proto, aby byla patrna
rozsáhlost měřického materiálu, s nímž přistoupili sovět-
ští geodeti k odvození nového elipsoidu. Až dosud nikdo
nezpracoval při podobné úloze tak bohaté údaje, které
se vztahují k velkým částem severní polokoule. Lze tedy
očekávat, že již proto bude mít odvozený elipsoid rozho-
dující závažnost.
Popsaný měřický materiál byl zpracován plošnou,me-

thodou. F. N. Krasovskij navázal v tomto směru na
Helmertovu práci a dále ji prohloubil a zdokonalil.
llizení výpočtů svěřil pak Krasovskij svému žáku a spolu-
pracovníku A. A. Izotovovi, který celé dílo také popsal
v monografii publikované v r. 1950 pod názvem "Tvar
a rozměry Země podle moderních údajů". Tato publikace
není zatím u nás k disposici. Mnoho podrobných infor-
mací je však rovněž obsaženo v Izotovově pojednání,
které citujeme v seznamu literatury. Theorie postupu je
také vyložena v II. díle "Příručky vyšší geodesie" prof.
Krasovského.
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Pro 449 bodů astronomicko-geodetické sítě SSSR, na
nichž byly stanoveny astronomicky některá ze země-
pisných souřadnic a azimut, po případě všechny tři tyto
veličiny, byly sestaveny t. zv. rovnice stupňového měřeni,
t. j. rovnice vyjadřující tížnicové odchylky, vztažené
k hledanému elipsoidu, jako lineárni funkce změn hlavni
poloosy a zploštěni výchozího elipsoidu a oprav prvků
jeho orientace v počátečním bodě triangulace (Pulkovo).
Výchozí elipsoid byl Besse1ův.Koeficienty p, q, r, vy-
skytujícíse v těchto rovnicích, byly odvozenyHelmertem.
Krasovskij je ještě zpřesnil, takže jich bylo možno použít
i pro větší vzdálenosti než ve tvaru Helmertově. Rovnice
stupňového měřeni byly sestaveny jednak pro rotační
elipsoid, ale též pro obecný elipsoid trojosý. V tomto
případě se v nich objevují ještě další dvě neznámé
veličiny x = i' . cos2A., y = i' . sin2A.,kde i' znamená
zploštěni rovníkové elipsy a A. je zeměpisná délka nej-
většího poledniku počítaná na východ od Greenwiche.
V citovaném Izotovově článku jsou vypsány formule pro
koeficienty p, q, r i pro 1 a f, vztahující se k rotaěnimu
i obecnému elipsoidu.
Pro všech 449 bodů byly vypočteny i topograficko-iso-

statické tížnicové odchylky podle Pratt-Hayfordovy
hypothesy, a to při kompensačni hloubce 96 km. Vliv
topografickéhoreliefu byl uvažován do poloměru 1024km
a k výpočtu odchylek se použilo Heiskanenova schematu.
Střední chyba vypočtených redukcí je ± 2". Bylo jich
použito pro body v horských oblastech, kde nebylo pro-
vedeno ještě gravimetrické mapováni a kde se isostatická
kompensace osvědčuje.
Pro většinu bodů však bylo k disposici gravimetrické

mapováni. Bylo proto možno vypočítat celkem 298 gravi-
metrických tížnicových odchylek, jimiž byly v tomto
případě nahrazeny odchylky topograficko-isostatické.
Počítalo se podle vzorce Vening-Meineszova methodou
propracovanou v SSSR. Vliv tíhových anomalii se re-
spektoval v okruhu o poloměru nejméně 400 km, ve
většině případů pak až do 1000km. Střední chyba od-
chylek je ±1,5".
Normální rovnice odpovídající zmíněným rovnicím

stupňového měřeni byly odvozeny při podmínce nej-
menšího součtu čtverců tižnicových odchylek. Přitom
byly sestavovány ve dvou variantách, které se od sebe
liší jen absolutními členy. Při prvni variantě se přihlíží

Tab. 2.

jen k astronomicko- geodetickým tižnicovým odchylkám,
v druhé pak ke kombinaci těchto odchylek s odchylkami
gravimetrickými nebo topograficko-isostatickými. Kromě
toho byly normálni rovnice uvažovány i pro různé kom-
binace daného materiálu. Tak na př. zvlášťjen pro SSSR,
dále pro spojený matetiál SSSR a západní Evropy,
a konečně pro úhrnný materiál, tedy včetně USA (po-
každé v obou variantách). Z tabulky výsledků obsažené
v citovaném Izotovově článku vyjímáme tyto hodnoty
(viz tab. 2):
Trojosost Země se zdá být dnes vědecky potvrzenou

skutečnosti. Svědčí o tom nejen výpočty při zpracováni
stupňových měřeni, ale i jiné okolnosti. Oprávněnost
náhradního trojosého elipsoidu se dokládá rozborem tiho-
vých anomalii, které vykazují nápadnou závislost na
zeměpisné délce. K stejnému závěru vede i studium
kolísáni zemských pólů a analysa nepravidelnosti v oběhu
Měsíce. Z příslušného materiálu byla během doby od-
vozena řada hodnot vyjadřujících zploštěni rovníku
a zeměp. délku největšího poledniku. Odkazujeme v této
věci na překlad článku D. V. Zagrebina v čísle 11/1952
tohoto časopisu. Poněvadž při odvozováni trojosého
elipsoidu ze stupňových měřeni nejsou příznivé pod-
mínky k přesnému výpočtu i' a A., uvážil A. A. Izotov
i jiný právě zmíněný materiál a dospěl k těmto středním
hodnotám: Zploštěni rovníku i'= 1: 30000, zeměp.
délka největšího poledniku A. = 15° na vých. od Gr.
Tyto hodnoty považoval pak za dané a dosadil je do
příslušných normálních rovnic pro trojosý elipsoid. Pro
druhou variantu řešeni pak dostal tyto výsledky: '

Střední poloměr rovníka 6 378 245m,
střední polárni zploštěni 1 : 298,3,

které spolu s uvedenými hodnotami i' a A. udávají rozměry
trojosého elipsoidu, který podle materi~u zpracovaného
v SSSR vystihuje dnes nejlépe rozměry a tvar Země.
Poněvadž geodetická praxe nemůže pohodlně pracovat

s trojosým elipsoidem, neboť příslušné výpočty se velmi
komplikují (jako druhý argument se v nich vyskytuje
zeměpisná délka), byl pro praktické užití doporučen
rotačni elipsoid stejných rozměrů jako výše uvedený
trojosý, t. j. s poloměrem rovníku 6378245 m a polárním
zploštěni 1: 298,3. Zploštěni rovm'ku se zanedbalo.
Tento elipsoidbyl nazván elipsoidem Krasovského a byl
vládním nařízením ze dne 7. dubna 1946 zaveden

Určované veličiny
I

1.. varianta II. varianta

I I
1. Materiál SSSR + záp. Evropa + USA; rotační elipsoid:

Poloměr rovníku (v m) ........................... 6378116 ± 24 6378295 ± 16

Recipr. hodnota zploštěni (1 : i) •• o •••••••••••••••• 296,8 ± 0,6 • 298,4 ± 0,4.
2. Stejný materiál, trojosý elipsoid:

Střední' poloměr rovníku •••• o •••••••••••••••••• •• 6378120 ± 30 6378238 ±19

Recipr. hodnota středniho polárniho zploštěni ....... 296,3 ± 0,6 298,3 ± 0,4

Zplošt~ni r6vníkové elipsy ........................ 1: (40 700 ± 7600) 1 : (28 000 ± 2300)

Zeměp. délka největšího poledníku (na vých. od Gr.) . 29,50 ±.5,4° 14,30 ± 2,40
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v SSSR jako závazná referenční plocha pro geodetická
měření i kartografické práce.
Výpočty spojené s odvozením Krasovského elipsoidu

byly skončeny v roce 1940. Sovětští geodeti se tím skvěle
zhostili obtížného a složitého úkolu, který si předsevzali.
Majíce nyní nový elipsoid, ktetý vyhovuje rozsáhlému
území SSSR, mohli přistoupit ke konečnému uspořádání
geodetických základů sovětského státu.
Význam Krasovského elipsoidu však přesahuje hranice

SSSR. Jde o dílo, které nemá v současné geodesii ob-:-
doby, a to jak pokud jde o měřický materiál, tak i o jeho
zpracování. Proto může být Krasovského elipsoidu po-
užito i mimo území SSSR jako společné referenční
plochy pro geodetická měření i výpočty jiných států. Je
třeba také kladně hodnotit sovětský způsob využití gravi-
metrických tížnicových odchylek při odvozování Krasov-
ského elipsoidu jako novou etapu na cestě za poznáním

správného tvaru a rozměrů Země. Bylo by si jen přáti,
aby tento významný sovětský přínos pro geodesii,.()'kte-
rém jsme v tomto článku mohli jen stručně referovat,
byl po theoretické stránce u nás důkladně prostudován
a aby Krasovského elipsoidu bylo prakticky použito jako
jedné z posledních vymožeností geodetické vědy.
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Rozmanitosti
Usnesení

celostátní pracovní porady přednostů zeměměřických oddělení
technických referátů krajských národnichvýborů, krajských
dohlédacích měřických úředníků a nejlepších pracovníků země-
měřické služby KNV a ONV, konané ve dnech 14. a 15. listo-

padu 1952 v Olomouci.
Materiály XIX. sjezdu Komunistické strany Sovětského

svazu, Stalinovy "Ekonomické problémy socialismu v SSSR"
a úspěch budovatelského úsilí sovětského lidu na poli vědy
a techniky, zejména pak v oboru geodesie a kartografie, jsou
nám, československým zeměm~řičům, příkladem, vzorem a cílem
našeho snaženi. Ve svém úsilí pomoci co nejvíce při budováni
socialismu v naší vlasti, jsme povzbuzováni vzorem sovětských
geodetů a zeměměřičů, kteří jsou na všech úsecích hospodář-
ství SSSR a zejména na stavbách socialismu a komunismu
mezi prvnimi budovateli a jsou pionýry nové vyšší formy
společenského řádu.
Tato celostátni pracovní porada, která se koná v měsíci

československo-sovětského přátelství, majíc před sebou zářivý
příklad SSSR, dochází v závěru po vyslechnutí referátů a dis-
kusí k tomuto usneseni:
1. Trvalé zvyšováni obranyschopnosti našeho státu je za

dané politické mezinárodni situace povinností každého našeho
občana. Ke splněni této povinnosti se zavazujeme střežit ještě
pečlivěji než dosud dodržováni státní discipliny ve všech slož-
kách zeměměřické a kartografické služby, zvýšit ostražitost
a bdělost při zacházeni s mapami a jinými elaboráty důležitými
s hlediska obrany státu a dbát bezpečnostních opatřeni k ochraně
geodetického a kartografického, mapového i písemného námi
opatrovaného operát\.1. . .
2. I nadále je prvořadým politickým úkolem zeměměřické

slu3by národních výborů pomáhat technickým prováděním
HTÚP při budováni socialismu na vesnici. Tento úkol úspěšně
splníme za předpokladu co největší možné semknutosti našich
řad. Postaráme se proto, aby zeměměřická služba národnich
výborů urychleně dokončila započaté práce na HTÚP a vy-
tvoříme na krajích a okresích předpoklady pro plynulé prováděni
HTÚP v roce 1953 tím, že ještě během zimy 1952 -1953 podle
výhledového plánu HTÚP zařídíme:

a) přípravu podkladů pro směny pozemků;
b) přípravu předběžné bilance půdy; .
c) přípravu praco)'nfch mapových podkladů a všech ostatních

prací, které lze provést v 2imnim období v kanceláři.
3. Rovnocenným politickým úkolem jako jsou HTÚP je

i zajišťováni a udržování vybudovaných geodetických základů -
trigonometrických a nivelačních bodů - jakož i udržováni
vybudovaných polygonových a místních výškových sítí, slouží-
cích za základ mapováni a veškerého technického podnikáni.
U činíme proto na krajích a okresích taková organisačni opatřeni,
aby tyto pro budováni celostátních mapových děl nepostrada-
telné základy byly zachovány a udržovány.
Postaráme se o zajištěni trigonometrických bodů (podle sovět-

ských .~našich*ušeností) a o vyhotovení nových místopisů

ohrožených a takto zajištěných bodů, které mimo to mají prvo-
řadou důležitost i pro obranu vlasti.
Neméně důležitými jsoui nivelační body osazené ve volné pří-

rodě a stabilisované speciálními kvádry. Současně se zajišťo-
vánim trigonometrických bodů postaráme se tedy i o zajištěni
výškopisných základů jako neoddělitelné součásti geodetických
základů pro mapováni a to vhodnou signalisací.
Stejně důležitými geodetickými základy jsou také vybudované

polygonové a místní nivelační sítě. Hospodářská výstavba naší
vlasti vyžaduje, aby i tyto sítě byly udržovány a nebyly zbyteČIiě
ničeny. Zařídíme proto periodické přehlídky těchto sítí (jednou
za pět let) a jejich údržbu ~ použivatelném stavu a plánem za-
jistíme prováděni tohoto trvalého úkolu zeměměřickéslužby
ONV.
4. Hospodářská výstavba naší vlasti nám ukládá úkol vy-

budovat Státní mapu 1:5000 - hospodářskou. Jeto velíký
úkol, jemuž zajistíme předpoklady přednostního plněni; ze-
jmena zajistíme vyškolení kádtů tak, abychom v dostatečném
předstihu stačili rychlosti rozmachu socialistické výstavby naší
vlasti a včas vyhotovenými mapovými podklady pro generelni
projekty a plány zajišťovali v nejprvnější fázi projekční připra-
venost našich staveb socialismu.
5. Plněni všech vpředu uvedených úkolů zeměměřické

a kartografické služby vyžaduje urychlené provedeni reorgani-
sace zeměměřické služby. Usnášíme se proto na požadavku
brzkého komplexního vyřešeni otázky reorganisace zeměměřické
a kartografické služby se zachováním co nejjednoduššího spojeni
s vrchním řízením služby v systému přísného centralismu
a jednoho nařizovacího místa. Vzhledem k obtížím, které země-
měřická služba jakožto složka z větší části výrobni má v rámci
lidové správy, která jest orgánem administrativním a vzhledem
k tomu, že výsledky práce zeměměřické a kartografické služby
slouží všem úsekům hospodářského života, požadujeme, aby
ústředí služby bylo organisováno nadtesortně a aby výkonné
složky zeměměřické a kartografické služby byly organisovány
mimo rámec lidové správy podle vzoru SSSR a zemí lidové
demokracie a s ohledem na naše malé státní území komplexně
tak, aby bylo dosaženo operativního řízeni všech prací a hos-
podárného využití pracovních sil i drahých geodetických strojů.

Dílčí výsledek soutěže.
V Brněnském kraji probíhala v r. 1952 soutěž <! nejlepší

pracovní výkon zeměměřických odděleni ONV a UNV. Ve
III. čtvrtletí 1952 dosáhlo zeměměřické odděleni ONV v
Břeclavi (s. Čech, s. Ing. Růžička a s. Talábová) výkonu
113,1% a umístilo se v soutěži na prvém místě v kraji.
Zaměstnancům zeměměřické služby ONV v Břeclavi bla-

hopřejeme k dosaženému lispěchu a vyslovujeme přáni, aby
socialistickou soutěž dál prohlubovali a rozšiřovali tak, aby-
chom dosahovali předčasného splnění a překročeni plánu vý-
konů zeměměřických a kartografických prací národnich výborů
Y.celostátnimměřít;ku. St.
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