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Politický a· hospodářský význam Gauss-Kriigerova zobrazení
Před pěti lety se vydal československý pracující lid pod

vedením své rodné komunistické strany neodvratně na cestu
k socialismu. Slavné únorové vítězství se stalo ohniskem pra-
covní energie a budovatelského nadšení, které se soustředilo
na realisaci prvního pětiletého plánu. Jedním z cilů naší
první pětiletky je postupné zvyšování životní úrovně všech
pracujících. Proto máme všichni zájem na tom, aby. úkoly
vytčené stranou a vládou pro pětiletý plán byly řádně
plněny. My zeměměřiči patříme povahou své práce ne-
pochybně k předním budovatelům socialismu. Methodami
plánovaného hospodářství, které jsou příznačné pro socialis-
tický řád, se uskutečňují všechna opatření, směřující k sou-
stavné výstavbě socialismu v naší zemi. Ať jde o stavby
socialismu, o přetváření naší vesnice nebo o obranu vlasti,
vždy je zapotřebí především zjišťovat situační· a výškový
vztah určitých prvků projektovaného technického dila a
tyto prvky podle našich záměrů dále nově prostorově uspo-
řádat. To znamená jejich zaměřování a grafické zobrazo-
vání· v plánech a mapách, Zde nastupuje svou činnost
zeměmlřič.

Pětiletý plán jako součást výstavby socialismu přináší
našim zeměměřičům řadu nových problémů a úkolů, které
je třeba odpovědně a včas řešit a splnit. Aby náš budovatel-
ský podil byl co 1!ejúčinnější,je nutno dobře rozebrat dnešní
situaci našeho zeměměřictví a vytyčit správnou cestu vpřed,
a to pod zorným úhlem základního ekonomického zákona
socialismu, formulova'flého J. V. Stalinem: "Zabezpečení
maximálního uspokojování neustále rostoudch hmotných
a kulturních potřeb celé společnosti nepřetržitým růstem a
zdokonalováním socialistické výroby na základě nejvyšší
techniky." Je jisté, že činnost našeho zeměměřiče bude tehdy
prospěšná, a účelná, bude-li v souladu s tímto fundamentál-
ním zákonem sociaiismu a bude-li si dobře všímat a správně
reagovat na potřeby a požadavky našeho nového hospo-
dářského života.

Dosud získané zkušenosti nás poučily, že na cestě, kterou
jsme nastoupili, bude tím méně překážek a chyb, čím více
budeme těžit ze sovětských 'zkušeností a z výsledků sovět-
ské vědy a techniky. Využívali jsme až dosud plně vymo-
žeností sovětské geodesie a kartografie.? Je práce našich
zeměměřičů tak organisována k plnění velkých úkolů jako
v SSSR? Nemůžeme dosud bezvýhradně přisvědčit. Je
však radostnou skutečností, že nebude snad dlouho trvat a
budeme moci na obě uvedené otázky zcela kladně odpo-
vědět. Svědčí o tom výsledek diskuse na nedávno konaném
celostátním aktivu čs. zeměměřičů, kde byla vytyčena
perspektiva našeho zeměměřictvi a naznačeny cesty k řešení
jeho současných a naléhavých problémů.

Výsledky zeměměřické práce zůstávají pro další potřebu
uchovány zpravidla v grafické podobě. Je jasné, že měření,
které je podkladem k vyhotovení jakýchkoli plánů a map,
musí být dnes tak organisováno a prováděno, aby se zamezilo
zbytečné opakování práce na tomtéž místě, a aby toto
měření spočívalo na vědeckých základech. Je rovněž jasné,
že stejným způsobem je nutno postupovat i pokud jde
o grafické zpracování měřických výsledků, t. j. o vyhotovení
plánů a map. V tomto případě je jednou z důležitých

okolností vhodná volba zobrazení zaměřovaného zemského
povrchu do roviny. Je totiž účelné a hospodárné počínat
si tak, aby dilčí grafické obrazy byly založeny na jediné
zobrazovací methodě, která zaručuje jejich spojitou sou-
vislost a vyhovuje ekonomicky ještě celé řadě dalších pod-
mínek. Této věci si nyní podrobněji všimneme. A bude jen
prospěšné, začneme-li se sovětskými zkušenostmi.

Geodetická a kartografická věda i praxe byla po Velké
říjnové socialistické revoluci postavena před zcela nové a
netušené úkoly. Je přirozené, že organisaci a způsob pro-
vádění zeměměřických prací bylo nutno v mladém sovět-
ském státě nově usměrnit a plně zapojit do výstavby socia-
lismu. V. 1. Lenin ve své geniální předvídavosti okamžitě
pochopil význam geodesie a kartografie pro potřeby socia-
listické společnosti. Proto již dne 15. března 1919, kdy ještě
ani neskončila občanská válka, podepsal známý dekret o usta-
vení Nejvyšší geodetické správy. V něm vymezil jasně
poslání a úkoly této nové instjtuce a postavil tak sovětské
zeměměřictví na pevný základ, na kterém se mohlo do
budoucna široce rozvíjet. V dekretu byla vyznačena zásada
Jednotného provádění měřických i kartografických prací.
Je zajímavé, že Lenin podrobně sledovql zejména otázku
vydávání map a atlasů a účinně do této věci zasahoval
osobně.

Od vydání zmíněného dekretu uplynula ovšem delší doba,
než se sovětská geodesie a kartografie dočkala té jednotnosti
a účinnosti, jak ji předvídal V. f. Lenin. Teprve, když byly .
uspokojeny nejnutnější potřeby výstavby a obrany státu,
přikročilo se po shrnutí zkušeností z dosavadního vývoje
ke konsolidaci geodetických a kartografických základů
SSSR. Pokud jde o projekci vhodnou pro nově vznikající
sovětské státní mapové dílo, bylo pro tyto účely přijato již
v roce 1928 na Třetí všesvazové geodetické konferenci
Gauss-Krugerovo zobrazení jako jedině závazné pro mapy
všech měřítek větších než 1: 500 000 (včetně).

Skutečnost, že se v SSSR rozhodli pro zavedení Gauss-
Kriigerova (dále stručně jen G. K.) zobrazení svědčí o velké
prozíravosti sovětských geodetů. Je zajisté k disposici mnoho
způsobů, jak zobrazit dané státní území do roviny při
splnění různých vedlejších podmínek. Zpravidla sepožaduje,
aby zobrazení bylo konformní při minimálních deformacích.
Jsou pak známy methody, jak pro státní území daného
tvaru a polohy takové zobrazení vyhledat. Ale v praxi se
při dodržování tohoto vědecky nejpřlj'atelnějšího postupu
dochází často k tomu, že takto vyhledané zobrazení bývá
po matematické stránce dosti složité. Složitost lze vyvážit
vhodnými pomůckami. Zůstává však skutečnost, že vyhle-
dané zobrazení má lokálně omezenou platnost. vývoj
dnešní společnosti však ukazuje, že lidstvo, rozčleněné do
různých národností a států, tíhne k vytváření větších sou-
vislých bloků, založených na určitém jednotícím principu.
S tohoto hledťska lze označit volbu zobrazovací methody,
která je propracována pro samostatné státní území, za málo
prozíravou, i když tato volba vyplynula z formálně správně
použitých vědeckých postupů. Dále je třeba ještě uvážit, že
při státním území většího zeměpisného rozsahu se v žádném
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případě nelze obejít bez zavedení většího počtu dílčích sou-
řadnicových soustav přijaté projekce.
Pochopíme proto, proč se v SSSR rozhodli pro G. K.

zobrazení. Tato zobrazovací methoda, která se dnes v SSSR
počíná spojovat jen se jménem Gaussovým, má skutečně
tolik předností, že je přímo předurčena nejen k' ekonomic-
kému zobrazování rozsáhlého státního území, nýbrž i celé
Země. Theorie G. K. zobrazení je dostatečně známa. Jde
o konformní příčné válcové zobrazení, kdy se válec dotýká
rotačního zemského elipsoidu, v případě SSSR nyní elip-
soidu Krasovského, podél určitého poledníku. Zemský
elipsoid se zobrazuje bezprostředně do roviny v pásech
o rozpětí 6° v zeměpisné délce. Zobrazení každého pásu,
které jsou pravidelně rozloženy kolem celé Země, je defino-
váno naprosto stejným způsobem. Svou matematickou pod-
statou je toto zobrazení tedy universální pro celou Zemi.
Základní poledník (osa pásu) se neskresluje. Délkové skres-
lení za této podmínky je v celém pásu kladné a dosahuje na
okrajích šestistupňové zony hodnoty 0,1%, což je graficky
zanedbatelné pro mapy měřítek 1:10 000 a menších.
Matematický aparát G. K. zobrazení je poměrně jedno-
duchý. Tabulky a vzorce pro jeden pás platí i pro všechny
ostatní pásy. Rozsah šestistupňového pásu dovoluje uvést
mapy všech měřítek dojednoznačného souladu s mezinárodní
miliontinovou mapou světa. V SSSR zvolili účelnou a
hospodárnou soustavu měřítek vyjádřenou poměry: 1:10000,
1:25000, 1:50 000, 1:1.00 000, 1:200 000, 1:500 000.
Klad mapových listů všech uvedených měřítek se vyznačuje
přehlednou a log~cky přesnou nomenklaturou, odvozenou
z dělení listu mezinárodní mapy 1: 1 000000. Tím je
zaručen pořádek a hospodárná souvislost ve výrobě· i evi-
denci map. Vzniká tak ucelené státní mapové dílo, které
výběrem měřítek, spojitou souvislostí všech mapových listů,
jejich matematickým základem a jednotnou nomenklaturou
může vyhovět všem potřebám socialistické výstavby i obrany
vlasti.

Unifikační snahy, jejichž formulace vzešla od V. 1. Le-
nina, byly úspěšně dovršeny nařízením č. 760, které vydala
dne 7. dubna 1946 Rada ministrů a které s konečnou plat-
nosti ustálilo geodetické základy SSSR zavedením Krasov-
ského elipsoidu, jednotné triangulační soustavy vztažené
k Pulkovu a platné pro celý stát, jediného nivelačního
vztažného bodu (Kronštat) a G. K. zobrazení v šesti-
stupňových pásech.

V ČSR byla před druhou světovou válkou řešena otázka
projekce vědeckými methodami, které prokázaly tvůrčí
schopnosti našich geodetů, avšak řešení bylo lokálně omezeno .
na státní území. Kromě toho ce~ázáležitost trpěla vleklým
řízením, takže teprve od roku 1937 bylo závazně zavedeno
Křovákovo zobrazení. Rozvleklost celé záležitosti se od-
rážela ovšem ve vyhotovování a vydávání map, takže situace
pokud jde o zobrazovací methodu, výběr měřítek a pod.
nabývala chaotického rázu, který zřejmě' byl výrazem
i tehdejších hospodářských a politických poměrů. Druhá
světová válka přerušuje nastoupenou cestu. vývoj situace
po jejím skončení dovoluje nyní řešit naznačený problém
se zcela nového hlediska.
R(Jvněž v jiných kapitalistických státech lze zpravidla

pozorovat před válkou i nyní nesoustavnost státního mapo-
vého díla, jak ostatně ani není jinak možné, připomeneme-li'
si základní ekonomický zákon kapitalismu formulovaný
J. V. Stalinem. Je rovněž zajímavé, že výhody G. K.
zobrazení dávno po tom, kdy došlo širokého uplatnění

v SSSR, byly zjištěny i v USA. Dochází zde k jeho
zavedení s tím rozdílem, že měřítko základního poled-
níku je 0,9996 a šestistupňové pásy zobrazují elipsoid
Hayfordův. Neprávemje pak toto zobrazení zváno v USA
příčným zobrazením Mercatorovým (UTM-Universal
Transverse Mercator). Universálnost G. K. zobrazení se
ovšem imperialistům hodí dobře k tomu, aby mu podsunuli
kosmopolitický charakter, pod jehož rouškou se snaží vnutit
UTM všem státům, které jsou dnes na USA stále více
závislé. Zřejmě se tím sledují především agresivní cíle.
Je nyní třeba znovu si připomenout, že i my jsme se,

sledujíce velký vzor SSSR, rozhodli pro socialismus a
pro zachování míru. Jsme v jediném velkém táboře spolu
s ostatními zeměmi lidových demokracií jako jedna z úder-
ných brigád bojujících za lepší budoucnost lidstva. Tato
skutečnost nás ovšem zavazuje k tomu, že i my přispějeme
účinným podílem k zachování světového míru a k výstavbě
socialismu.

Uvědomíme-li si tuto situaci a promítneme-li ji do našeho
zeměměřictví, vidíme, že mimo jiné důsledky nemůžeme ani
problém zobrazovací methody a pořízení státního mapového
díla řešit jen s ohledem na své státní území. Je třeba uvážit,
že naše příslušnost k táboru míru a socialismu nás zavazuje
k nejtěsnější spolupráci se SSSR a zeměmi lidových demo-
kracií. A tato spolupráce je dnes daleko širšího a družnějšího
rozsahu, než by kdy jindy bývalo možné. Po vzoru šovět-
ského svazu se v jednotlivých lidově demokratických státech
již přikročilo nebo v nejbližší době přikročí k realisaci
velkých staveb socialismu, jejichž význam i prostorové
rozložení budepřesahovat jednotli'qá státní území. Půjde tedy
nejen o politickou a hospodářskou spolupráci těchto zemí,
nýbrž i v konkretním případě o společné zaměřování po-
třebných prvků a o vyhotovení grafických podkladů něja-
kým jednotným způsobem společným pro všechny účastníky.
Jedině za tohot(Jpředpokladu bude možno dílčí práce pro-
vedené v jednotlivých státech spojit jako mosaikové kaménky
v jeden ladný obraz. K tomu je ovšem nutno, aby na územích
států lidových demokracií byly společné a jednotné geode-
tické základy a methody vyhotovení map. Je přirozené,
že budemepřitom postupovat tak, jak se to osvědčilo u našeho
velikého vzoru, SSSR.

V tak rozlehlé územní soustavě, jaká přísluší SSSR a ze-
mím lidových demokracií, se při požadavku jednotnosti
zobrazení neobejdeme, jak jsme se již i vpředu zmínili,
bez zavedení dílčích souřadnicových soustav. A zde se
svými výhodami nabízí G. K. zozbrazení. Jeho přijmutí
ovšem nemůže se zakládat jen na jeho universálnosti mate-
matického charakteru. Je nutné, aby jeho universálnost byla
podepřena i jednotnými geodetickými základy, t. j. přijmu-
tím společné referenční plochy (v daném případě Krasov-
ského elipsoidu) a společné astronomicko-geodetické sítě
(spojené astronomicko-geodetické sítě SSSR a zemí lido-
vých q,emokracií, vyjádřené v jediné triangulační soustavě).
Za těchto předpokladů budou mapy, vyhotovené v G. K.
zobrazení jednotné nejen matematicky, ale i geodeticky,
takže bude zaručena spojitá souvislost všech mapových
listů i na hranicích jednotlivých zúčastněn.ých států.
Okolnost, že bude možno pro svrchu uvedené cíle rychle

a hospodárně pořizovat mapové podklady pro jakákoli
technická díla, jejichž rozsah bude přesahovat, hranice
států, stojí za to, aby se obětovala ve prospěch celku lokální
výhoda jediné souřadnicové soustavy, jejíž platnost končí
na hranicích státu. Gauss-Kriigerovo zobrazení bude v tomto
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K sedmdesátinám profesora Dr techn. Františka Fialy
92 :526 Fiala

se seznámil s novou tehdy disciplinou "nomografií"
u prof. d'Ocagne, vystihnuv její význam pro technické
výpočty.

Po návratu složil autorisační zkoušku pro civilní geo-
metry a provozoval praxi řadu let, což mělo příznivý
vliv na praktické zaměření jeho pozdějších přednášek.
Jako asistent vynikal přesností a svědomitostí, takže byl
brzy pověřován suplováním.

Od r. 1918 působil sice několik let jako středoškolský
profesor matematiky na reálce v Karlině, na reálce
v Ječné ulici a na reálném gymnasiu v Truhlářské ulici,
ale zůstával trvale ve styku s vysokou školou, kde byl
pověřen suplováním přednášek z nomografie. V r. 1922
se habilitoval pro obor vyšší geodesie na základě tištěné
práce "Volba zobrazení pro stát československýs úvodem
do kartografie", která vyšla nákladem České matice tech-
nické v r. 1921.

Jako soukromý docent zavedl v r. 1922první přednášky
z kartografickéhozobrazování na technice. Tyto postupně
rozšiřovalaprohluboval, takže dnes tvoří jednu z disciplin,
které jsou páteří studia zeměměřického inženýrství.

V r. 1927 byl jmenován mimořádným a zanedlouho
řádným profesorem pro obor geodesie, geodetického poč-
tářství a kartografie. Nyní se mohl plně věnovati své
práci ve vlastním ústavu geodetického počtářství, karto-
grafického zobrazování a základů nižší geodesie, který
zakládá a rychle vybavuje potřebnými stroji a pomůckami
měřickými a početními. Současně vydává v krátké době
tří let první vydání učebnic z nomografie, kartografického
zobrazování, geodetického počtářství II. běhu a později
z geodetického počtářství III. běhu. Jeho snahou je též,
aby tyto předměty byly vybaveny dostatečným počtem
hodin, zejména ve cvičeních, která stále navštěvoval a
staral se svědomitě o jejich úroveň.

V letech 1932/33 a 1939/40 působil jako děkan vysoké
školy speciálních nauk, v kteréžto funkci ho zastihla
druhá světová válka. V této kritické době svou rozvahou
zachoval škole mnoho hodnot. V květnu 1945 svolává
profesorský sbor, organisuje školu jak po stránce osobní,
tak i věcné, a to s takovým úspěchem, že je možno vy-
učovati již v mimořádném letním semestru. Současně,
za vydatné spolupráce profesorského sboru a řady výkon-
ných geodetů organisuje rozšíření tříletého studia země-
měřického inženýrství na čtyrleté, se vzácným smyslem

případě geodetickým výrazem socialistického vlastenectví
a proletářského internacionalismu, který je tmelem dru.žby
národů SSSR, lidových demokracií a všech pokrokových
lidí světa.
Mírová výstavba socialistické společnosti je ovšem t~nem

v očích imperialistických agresorů, kteří marně usilují o za-
chování své politické i hospodářské moci. Uvedli jsme již,
že pro své temné cíle zneužívají G. K. zobrazení k tomu,
aby vykořistěním geodetických a kartografických podkladů
svých satelitů si pořídili mapové dUojako jeden z nástrojů
agrese. To je nám dobře známo a je proto třeba, abychom
byli v každém čase bděli a připraveni k obraně světového
míru a socialistického společenského řádu. Důležitou sou-

Profesor Českého vysokéhoučení technického Dr techn.
František Fiala, který patří mezi naše přední geo-
detické pracovníky, dovršil dne 12. ledna t. r. sedmdesát
let života, naplněného pilnou prací. Jubilant je ro<;iákem
z Bílku na okrese chotěbořském a středoškolská studia
konal na reálce v Novém Městě na Moravě. Potom
studoval na české technice v Praze, kde složil I. státní
zkoušku z oboru strojního inženýrství a v r. 1906 státní
zkoušku na učebném běhu pro zeměměřiče.

Téhož roku byl přijat za asistenta ústavu praktické
geometrie, kde pod vedením profesora Dr techn. h. c.
JosefaPetříka působil až do r. 1918.Zájem o matematiku
vedl ho již jako studenta k tomu, že se dal zapsati jako
mimořádný posluchač na českou universitu Karlovu,
kdev r. 1909dosáhl aprobace z matematiky a deskriptivní
geometrie. V r. 1911 podal disertační práci na thema
z oboru kartografického zobrazování a dosáhl doktorátu
technických věd. Následujícího roku vykonal studijní
cestu do Francie, která vtiskla též ráz jeho zaměření
odbornému. Studoval geodetickou astronomii, prováděje
téžpraktickáměření z tohoto oboru. Na pařížské Sorboně
poslouchal přednášky z diferenciální geometrie u prof.
Darbouxa, z mechaniky u prof. Guicharda, a podrobně

částí této obranné připravenosti je ovšem geodeticky a karto-
graficky jednotné mapové dílo. V tom případě bude G. K.
zobrazení, použité na mapách SSSR a zemí lidových
demokracií, ostrou zbraní proti útočným imperialistům.

Z toho, co jsme dosud uvedli, vyplývá, jasně celkový .
politický a hospodářský význam G. K. zobrazení se zřete-
lem k jeho zavedení i u nás. Jeho přijmutím zdůrazníme
ještě více svou vyhraněnou příslušnost k táboru míru a
socialismu, v jehož čele stojí mohutný a nepřemožitelný
Sovětský svaz. Ještě více posílime tento tábor v boji proti
agresivním plánům imperialistů. Ještě více se zasloužíme
o zachování míru a o urychlení cesty všeho lidstva k lepší
budoucnosti.
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pro rovnováhu jednotlivých předmětů. Ve funkci děkana
zůstává po celý rok, jakoby neznal únavy. Nezapomíná
ovšem na vlastní výchovnou činnost a vydává již v r. 1946
přednášky z geodetického počtářství II. běhu, které vy-
. chází ještě dvakráte. V r. 1951 pák vydává zcelapřepraco-
vané Kartografické zobrazování (3. vyd.) a značně roz-
šířenou Geodesň vyšší II. (býv. Geodetické počtářství
III. běhu, 2. vyd.).
Na jeho popud se studium zeměměřickéhoinženýrství

dále prohlubuje zavedením semínářů, v nichž se nadaní
studenti mohou zabývati obtížnějšími úseky geodesie,
které není možno zařadit do rámce normálních přednášek.
Publikační činnost profesora Fialy možno rozděliti

podle obsahu na čtyři části. Jsou to předně článkya učeb-
nice z nomografie, které mají ponejvíce vztah k země-
měřícké praxi. Jsou u nás průkopnickými pracemi a
přesto si od počátku zachovávají ráz ucelených a pro-
pracovaných úseků z této nauky. V přednáškách jsou
zejména důkladně podány spojnicové nomogramy na
řadě prakticky důležitých příkladů. Jsou to:
Nomografie v geodesii (Zeměměř. Věstník 1914). Příspěvek

k nomografickému řešení rovnic normálních o dvou neznámých
(Časopis pro pěst. matematíkya fysiky, roč. VII), Některé typy
no~ogramů pro technické vzorce (ZefIlěměř. Věstník 1925)
a Uvod do nomografie (kniha vyd. nákladem České Matice
technické 1917), Nomografie (litografované přednášky,
Praha 1928, 2. vyd. 1934).
Dále jsou to publikace z počtářských částí geodesie

a vyrovnávacího počtu, které jsou velmi propracovány a
obsahují řadu původních příspěvků hlavně pro. použití
počítacího stroje v geodetických výpočtech. i.
Počítací stroje (Zeměměř. Věstník 1929), Hansenův problém

počítacim strojem (Zem. Věstník 1935) a Geodetické poč-
tářství II. běhu (litogr. přednášky, Praha 1930, 2. vyd.
1932, 3. přepracované a rozšířené vydání, Praha 1947), další
doplněné vydáni pod názvem Geodetické počtářství A
(Učebné texty vysokých škol, Praha 1950) a poslední vydání
jako Geodesie II. (Učebné texty vys. škol, Praha 1952).
O oblíbenosti učebnic i u výkonných zeměměřičů

svědčí to, že vyšly v několika přepracovaných vydáních.
Třetí část jeho prací je zaměřena na problémy vyrov-

nání .geodeticko-astronomických sítí, a· to hlavně po
stránce počtářské racionalisace. Sem též patří jím za-
vedené upotřebení zobrazovacích method k řešení geo-
detických úloh a transformační výpočty mezi různými
soustavami zobrazovacími téhož elipsoidu i převody sou-
řadnic mezi různými elipsoidy. Učebnice z této matema-
tické části vyšší geodesie, doplněné ještě statěmi o vý-
počtech na elipsoidu amethodách jeho určení, tvořil prof.
Fiala samostatně, neboť u nás nebylo literatury tohoto
oboru. Jsou to:

Geodetické počtářství III. běhu (litog'r. přednášky,
Praha 1938), Geodesie vy.ŠŠí II. (Učební texty vys. škol,
Praha 1952) a pojednáni Konformní zobrazení elipsoidu na
elipsoid (v tisku, vyjde v Zeměmě~. sborníku 1953).
Nejdůležitějším a též největším úsekem publikační

činnosti prof. Fialy jsou jeho práce z kartografie. Vodbor-
ných Článcícl:1,uveřejněných u nás i v cizině, se zabývá
podrobně otázkou nejvhodnějšího zobrazení pro různé
účely, kterou zkoumá z různých hledisek a pro Česko-
slovensko podává podrobně provedená řešení. Též
otázka korekcí směrových a délkových je v nich dů-
kladně studována. Jeho vysokoškolskéučebníce, soustav-
ně prohlubované a rozšiřované podávají ucelený přehled
látky, a to nejen pro studenty, ale i pro odborníky

z praxe. Sluší vyjmenovati aspoň některé větší publi-
kace:

Tissotova kompensační projekce nejmenšího max. skreslení
délkového pro topografické mapy zemí koruny české (Sborník
zeměvědné společ. 1912), Volba projekce pro topografické mapy
státu československého (Zprávy veř. služby technické, Praha
1920), Projekční soustavy se zřetelem na republiku českoslo-
venskou (Zeměměř. Věstník 1921), Systeme de la Projection
proposé pour la République Tchéco-Slovaque (Journal des
Géometres-experts Fran,,:ais, Paris 1922), Volba zobrazení
pro stát československý s úvodem do kartografie
(habilitační spis), Příspěvek k volbě zobrazovací metody pro
katastr a topografii v ČSR (Zprávy veř. služby technické, roč.
VIII), Nové soustavy zobrazovací pro stát československý
(Techn. Obzor, roč. XXXVI), Kritika zobrazovacích soustav
v Československu (předneseno na sjezdu čs. přírodozpytců,
lékařů a inženýrů, 1928), Vyšetřování maxima korekcí úhlo-
vých při konformních zobrazeních válcovém a kuželovém, s upo-
třebenim pro Republiku československou(Zeměměř. Věst. 1930),
Vzájemné vztahy mezi dvěma zobrazeními na kouli (Zeměměř.
Obzor 1943).
Do této skupiny patří učebnice:
Kartografické zobrazování (litogr. přednášky, Praha

1929, 2. vyd. 1935).
Kartografické zobrazování (Učebné texty vys. škol,

Praha 1952).
Mimo uvedené odborné články a učebnice otiskl po-

sudky mnohých knih, hesla z kartografie a vyrovnávacího
počtu v různých naučných slovnících, referoval v odbor-
ných časopisech o geodetických pracích a uveřejnil ně-
kolik biografií našich geodetů.
Těžiště publikační činnosti prof. Fialy tkví v soustav-

ném vydávání učebnic z oborů, kterým vyučuje. Tyto
jsou vždy na úrovni současné vědy, obsahují řadu původ-
ních řešení a po stránce didaktické jsou dokonalé. Pří-
značný je jeho matematicky přesný způsob podání jádra
řešení, jasné vysvětlení postupu a co nejjednodušší jeho
provedení.
Jako dlouholetý redaktor Zeměměříckého Věstníku

pro odborné a vědecké otázky geodesie a člen redakční
rady Zeměměřického Obzoru i nynějšího časopisu Země-
měřietví snažil se zvýšit odbornou úroveň časopisu pečli-
vým výběrem článků jak praktických, tak i vědeckých
a soustavným zařazováním recensL Lze říci, že Země-
měřícký Věstník pod jeho vedením patřil mezi první
časopisy, které sledovaly pokrok geodesie v SSSR.
Od r. 1930 byl členem geodetického a geofysikálního

komitétu při Čs. národní radě badatelské, kde je členem
odboru a byl také předsedou geodetické sekce. Zde se
úspěšně zúčastnil řešení řady vědeckých otázek, vížících
se k budování základní geodetické sítě, jejího zobra-
zení a vyrovnání. Byl též činným členem Masarykovy
akademie práce. Je členem zkušební komise pro závě-
rečnou státní zkoušku na zeměměříckém inženýrství
a byl dříve v komisi pro autorisační zkoušky civilních
geometrů. Zúčastníl se též, jako člen býv. spolku čs.
zeměměříckých inženýrů v SIA, řady akcí směřujících
k zvýšení úrovně zeměměřietvL Je členem Jednoty
čs. matematiků a fysiků, Čs. fotogrametrické společnosti
a byl též činný v Českématici technické atd.
Svoji vědeckou úroveň zvyšoval činnou účastí na sjez-

dech odborníků u nás i v cizině. Jsou to zejména: Sjezd
slovanskýchgeografů a etnografů v Praze v r. 1924, sjezd
Mezinárodní unie geodetické a geofysikální v Praze
v r. 1927 a Mezinárodního kongresu fotogrametrického
a zeměměřického v Curychu v r. 1930.
Na vysoké škole je profesor Fiala znám otcovským

poměrem ke studentům. Řadu let, jako stipendijní refe-
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rent ČVUT se staralo sociálně nejslabší se svým hlubo-
kým smyslem pro spravedlnost. S posluchači je vždy
v přímém styku, sleduje jejich práci a často účinně po-
máhá. Učitelem zůstává i pro výkonné zeměměřiče, kteří
se na něho obracejí při řešení problémů, s nimiž se
setkávají. Jeho rozvážnost, houževnatost a přímost za

každých okolností, jeho skromnost spojená s pílí jsou
příkladem všem jeho žákům.
Přejeme profesoru Fialovi, aby ještě řadu let si zachoval

svoji duševní a tělesnou svěžest a mohl dále plně vě-
novat své vědomosti a zkušenosti vychovatelské i vě-
decké činnosti pro rozvoj naší geodesie. J. Kašpar.

Geometrická podstata zavedení elipsoidu Krasovského
v triangulaci a mapování ČSR

Prof. Jos. Bďhm 526.8:526.16 Krasovskij (437)

Mezinárodní význam geodesie žádá, aby pro mapování i menšího státu byly uplatněny rozměry světového elipsoidu,
který co nejlépe vystihuje tvar celé Země a nikoliv jen místní nulovou hladinovou plochu (geoid). Jest světovým úspěchem
sovětských,geodetů, že v roce 1940 dokončili výpočty rozměrů nového zemského elipsoidu z nejbohatšího materiálu ze svého
území iz ostatních končin světa,jaký dosud nikdo neměl k disposici. Elipsoid nesejméno profesora Krasovského, zasloužilého
sovětského geodeta, a má nesporně větší váhu než "mezinárodní" elipsoid Hayfordův, určený jen z výsledků triangulace
na území USA, které - na rozdíl od rozsáhlejšího území SSSR - jsou zatíženy i nepoměrně značnějšími odchylkami
tížnic.

Jest proto správné a velkorysé, že naši geodeti připravují převod geodetických základů na čsl. území ze zastaralého
elipsoidu Besselova (z roku 1841), jehož rozměry se ukázaly především příliš malými, na moderní elipsoid Krasovského
vystihující dnes nejdokonaleji rozměry Země. Bude to také součástí sjednocení :<;ákladůgeodetických měření a mapování
ve veliké společné zájmové oblasti, jakou dnes tvoří Sovětský svaz a země lidové demokracie.

Otázka. převodu naší trigonometrické sítě na nový elipsoid zasluhuje podrobnějšího vysvětlení naší technické veřejnosti,
než lze podati v omezeném rozsahu učebnice vyšší geodesie nebo matematické kartografie. Vítám proto výzvu redakce
"Zeměměřictví" uveřejněnou na obálce 11. čísla a pokusím se v tomto článku podati geometrickou podstatu úkolu, která
je názornější než pouhé řešení matematické. Konečným cílem úvah bude nalezení způsobu převodu dosavadních výsledků
triangulace s minimálními jejich deformacemi.

1. Odlišnost rozměrů elipsoídu Besselova a Krasovského.
Postavme vedle sebe tyto údaje (zaokrouhlené na metry):

Tab. I.

I Bessel I Krasovskij I Rozdíl K-B

velká poloosa a . 6377 397 6378245 +848m
malá poloosa b 6356079 6356863 + 784 m
zploštěni i = (a - b) : a . 1: 299,15 1: 298,3 +0,3%
excentricita e2 = (a2 - b2) : a2 0,006674 0,006693 + 0,3%
délka kvadrantu Q 10 000 856 10002137 + 1282 m
obvod rovníku 2na 40070368 40075695 + 5327 m
povrch Země (v km2) 509950714 510083059 + 132345 km2

Prodloužení velké poloosy činí 0,0133%, malé polo-
osy 0,0123%; tak se projevuje nepodobnost obou elipso-
idů větším zploštěním elipsoidu Krasovského. Ten má
také větší plochu (asi o území ČSR; další a přesnější
údaje nalezne čtenář v učebnici Bohm: Matematická
kartografie, I. díl, str. 14-16).
Bessel určil rozměry elipsoidu jen z tehdy známých

stupňových měření, která byla do r. 1841 provedena pře-
vážně na území střední a záp. Evropy a' na západním
okraji Ruska. Proti tomu budují sovětští geodeti na vý-
sledcích mnohem většího počtu a přesnějších stupňo-
vých měření z různých světadílů, dáie na mnohem závaž-
nějších velkých souvislých plošných triangulacích (ze-
jména na území SSSR a USA) a na značném množství
měření gravimetrických.
Zajímavé jsou rozměry zemského elipsoidu, které

určil Ledersteger (Oster. Z~ ffu Verm. 1949) z první
. moderní souvislé evropské triangulace, vzniklé triangu-
lačním spojením sítě středoevropské a baltického věnce,

dokončeným teprve za poslední války. Nalezené rozměry
a = 6377 879 m, i = 1 : 298,6

ukazují elipsoid (nikoliv světový), jaký by se nejlépe při-
mykal tvaru středoevropského geoidu:

Údaje jsou blízké střední hodnotě rozměrů elipsoidu
Besselova a Krasovského.Proto nebyly ve stř. Evropě
tak citelně pociťovány nevhodné rozměry starého elipso-
idu (t. j. nebyly tak značné rozpory mezi zeměpisnými
souřadnicemi i azimuty odvozenými triangulací a na-
měřenými a,stronomicky) - také ovšem proto, že mo-
derní trigonometrické sítě z konce 19. století a ve 20.
století byly ve stř. Evropě budovány nesouvisle a od-
děleně na poměrně malých územích. Nevhodnost Bes-
selova elipsoidu se výrazně projevila při astronomické
nivelaci na území SSSR. Geoid převýšil na Dálném vý-
chodě asi 0400 m tento elipsoid, orientovaný v základním
bodě Pulkovo u Leningradu (kde normála elipsoidu
a tížnice geoidu splývaly).
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I
Bessel Krasovskij Rozdíl Poměr K: B

Poloměr meridiánové křivosti M 47°40' 6369649 6370473 824 1,000 1294
51°10' 6373512 . 6374348 836 1312

Poloměr příčné křivosti N 47°40' 6389059 6389942 883 1382
51°10' 6390351 6391237 887 1387

Střední poloměr křivosti R = VMN 47°40' 6379347 6380200 853 1338
49°30' 6380704 6381561 858 1344
51°10' 6381926 6382787 861 1350

II. Vliv změny referenčního elipsoidu
na mapováni v ČSR.

Území naší republiky leží zhruba mezi zeměpisnými
šířkami 47°40' a 51°10'; za střední rovnoběžku se volí
49°30'. Porovnejme některé údaje pro oba elipsoidy
(vmetrech) :
Především je elipsoid Krasovského větší než starý

elipsoid. Proto na př. oblouku poledníkovému nebo
rovnoběžkovému o stejné délce I km budou příslušeti
na obou elipsoidech různé rozdíly zeměpisných souřadnic.
Na střední rovnoběžce q; = 49°30' budou to:

L1q;B = 32,3721", L1q;K= 32,3679"; L1AB= 49,7047",
L1AK= 49,6978". V rozsahu ČSR 060 km a 750 km
ve směru světových stran) narostou rozdíly až na dq; =
= .1q;K - .1q;B ....:-- 1,5" a dA ....:-- 5,2". Naopak
stejným změnám zeměpisných souřadnic o I" budou
příslušeti nestejně dlouhé oblouky poledníku (L1B)
a rovnoběžek (L1r). Ve střední šířce q; = 49°30' bude:
L1BB = 30,8908 m, L1BK = 30,8948 m, L1rB =
= 20,1188m, L1rK = 20,1216m. .
Totéž plati pro oNouk libovolně zvoleného normál-

ního řezu (rovinou kolmou k ploše elipsoidu ve výchozím
bodě) o poloměru křivosti R a pro středový úhel s/R,

jemu příslušný, kde s je délka oblouku. Na obr. (I) se
dotýkají oba elipsoidy v bodě Po, kde mají společnou
normálu no; od něho je na obou elipsoidech odměřen
stejně dlouhý normální řez. Pro výpočet vzájemného
rozestupu (převýšení) dobou elipsoidických ploch mÍ!-
žeme oba řezy považovati přibližně za dvě kružnice
o různě velikých poloměrech RB a RK, Podle obrázku:

S S2
d == RK - dR cos - - RB cosf3 .-:- -- . dR (I)

RK 2RK2

Úhel f3 je velmi malý (činí 0,013% středového úhlu,
pro s = 375 km je f3 .-:- 1,6"), proto cosf3 ....:-1, dále byl

S S2
rozveden v řadu cos R . I - 2R2 . Postup stačí

pro přesnost výsledku d v centimetrech. Převýšení d
roste se čtvercem vzdálenosti s a činí asi 0,1 m pro s =
= 100 km a 1,5m pro s = 375 km (poloviční délka
ČSR). Pro přesnější výpočet (na cm) nutno rozlišovati
i směr (azimut oe) řezu. Podle údajů v tabulce dosta-
neme pro meridiánový řez střední MK = 6372,4 km,
dM = 830m; pro příčný řez střední NK = 6390,6km,
dN = 885 ďm a pro převýšení dobou elipsoidických
ploch v různém azimutu oe:
d (vmm) = 0,01022 . S2(km2), d = 0,01084 . S2(km2)j
,,=0° ,,=90° (2)

d" = (0,01022cos2oe+ 0,01084 sin2ix) • S2 (km2)
Učiníme chybu jen 3% ve výsledku, budeme-li v roz-
sahu čs. území považovati oba elipsoidy za různě veliké
koule o poloměrech RK~=: VMKNK a RB = VMBNB
platících pro T = 49°30'. Pak bude:

d (vmm) = 0,01053 . S2 (km2) (2a)
Poloměr geodetického zakřivení 12= N ctg T zemské

rovnoběžky T = konst.~bude větší na elipsoidu Krasov-
ského, t. j. zemské rovnoběžky tam budou méně geode-
ticky zakřiveny. Jestliže bychom v terénu dříve vytyčo-
vali zemskou rovnoběžku T = 50° jako oblouk kružnice
o poloměru 12= NB' etg50° = 5 361,8 km, pak nyní -
po zjištění, že~Zeměmá spíše rozměry elipsoidu Krasov-
ského - musíme tuto rovnoběžku vytyčovati jako oblouk
v poloměru NK etg50° = 5362,5km. Změna činí opět
jen 0,013%, takže menší zakřivení zemské rovnoběžky se
graficky v mapě neprojeví.
Sférický exces e = plocha/ R2 je pro obrazec téže

plochy menší na elipsoidu Krasovského o 0,027%.
V trojúhelnících čs. základní sítě činí exces průměrně
asi 3", zmenšení je pak jen 0,0008". Při výpočtu délek
stran v trojúhelníku zmenšujeme úhly o třetinu excesu -
zde průměrně jen o 0,0003" - a k tomu se tak děje
u sinusů úhlů v čitatelích i jmenovatelích zlomků Sk =
= s; [sin(Wk - !e) : sin(w; - !e)]. Délka výchozi strany'
je odvozena ze základny měřené měřítky etalonovanými
podle čs. metru, kde volba elipsoidu nemá vůbec vlivu.
V redukci délky základny na hladinu moře L1s=
- s . h : R" se ovšem uplatňuje poloměr křivosti normál-
ního řezu, jaký prakticky dává přímá základna. Jeho
zvětšení na novém elipsoidu způsobí menší redukci čili
prodloužení délky základny o ds = + s . h . dR : R2 =
= L1s. dR : R (redukce se zmenší o 0,0135%). Pro h =
= 320m bude .1s= - 5 cm/km a ds = + 0,007mm/km,
tedy hodnota velmi malá, která by změnila redukovanou
délku celé republiky jen o +5 mm.

Protože délky a úhly v trigonometrické síti jsou pro-
duktem triangulace prakticky nezávislým na volbě referenč-
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ního elipsoidu, nemají se změniti zavedením elipsoidu
Krasovského do geodetických výpočtů v ČSR.
Důsledkem toho bude i nezměněné měřítko a tvar

situace na mapách; nový elipsoid se projeví jen v geo-
grafické síti, která proti síti elipsoidu Besselova bude
poněkud řidší. Rozměry listu mapy, omezené obrazy
poledníků a rovnoběžek budou nyní větší o 0,013 nebo
o 0,014% a pojmou více situace (o 0,027%). Zemské
rovnoběžky budou méně zakřiveny (aniž by se to gra-
ficky pocítilo). Poledníky na novém elipsoidu budou
nejen řidší vůči situaci, avšak i méně sbíhavé; to přivodí
změny původních azimutů. Podmínka zachování vý-
sledků triangulace způsobuje - "jakpozději dokážeme -
že původní geografická síť Besselova elipsoidu se nepře-
vádí na nový elipsoid jakosíťzemskýchpoledníků a rovno-
běžek, nýbrž jako křivky vyššího řádu.
Zavedení nového' elipsoidu se může názorně předsta-

viti takto: na tuhém modelu trigonometrické sítě ležela
mříž. geografické sítě Besselova elipsoidu. Tuto odstra-
níme a místo ní položíme řidší mříž méně sbíhavých
poledníků a méně zakřivených rovnoběžek nového
elipsoidu.
Malé napřímení rovnoběžek a nastalé změny azimutů

neznamenají vůbec žádný ohyb nebo stáčení trigono-
metrické sítě, jejíž velikost i tvar zůstávají všude ne-
změněny.

Poznámka: Také případnou opravu polohy a orientace
trigonometrické sítě na novém elipsoidusi můžeme před-
staviti jako posun a pootočení nové geografické sítě beze změny
situace i její sítě rovinných souřadnic (sítě kilometrové).
Největší změny přirozeně nastanou' u zeměpisných'

souřadnic trigonometrických bodů nebo rohů kilometrové
sítě. Nezměněným délkám trig. stran budou nyní pří-
slušeti menší rozdíly zeměpisných souřadnic /1cp, /1J..

III. Podstata převodu trigonometrické
sítě na nový elipsoid.

Jestliže elipsoidické délky trig. stran i vyrovnané úhly
mají se zachovati při převodu z Besselova elipsoidu na
nový elipsoid, můžeme jako exaktní postup označiti
takový, jakým se zpravidla po vyrovnání základní sítě
určují zeměpisné souřadnice jednotlivých jejích bodů.
Vyšli bychom z jediného bodu Po(CPo, .1.0), jehož země-
pisné souřadnice a azimut jedné strany A01 budou přesně
dány na elipsoidu_Krasovského._Z vyrovnaných úhlů

a převzatých délek stran bychom postupně určovali
jejich azimuty i jim příslušné souřadnicové rozdíly /1CPK,
/1J.K (řešením na novém elipsoidu) a postupným jejich
přičítáním pak zeměpisné souřadnice cpK, J.K na novém
elipsoidu.
Při uvedeném zachovávání délek a úhlů body; tvořící

v síti (a také v terénu) zemskou rovnoběžku Be~selova
elipsoidu (cpB= konst.), nemohou se převésti opět na
zemskou rovnoběžku nového elipsoidu (CPK = konst.);
tytlt dvě kružnice jsou již rozdílné v terénu, kde mají
různé poloměry svého geodetického zakřivení. Názorné
vysvětlení podává obrázek (2), kde základní bod Po
a bod P1leží na téže zemské rovnoběžce rcpOB; v bodě Po
jsou stejné souřadnice (i poledník) obou elipsoidů,
azimut nejkratší spojnice A01 < 90° a délka SOl jsou
rovněž stejné na obou elipsoidech. Severní pól (SP)
elipsoidu Krasovského je více vzdálen od bodu Po,
takže již na obrázku je zřejmý menší rozdíl zeměpisných
délek /1J.K< /1J.B a menší zpětný azimut A10 na novém
elipsoidu.
Matematické důkazy dávají Légendreovy řady, které

zprostředkují na elipsoidu vztah mezi délkou spojnice s
i jejím azimutem A01 a mezi jejich příslušnými souřadni-
covými rozdíly /1cp, /1J.a zpětným azimutem AlO• Stačí se
omeziti na jeden nebo dva členy řady: ,

_ _ A _ e" A el' tgcpo 2 • 2A .
CPI cpo-ucp- M s cos 01 2MN. s srn 01 + ...,

o o o
e"/1J.=-~-ssinA + .... /1A=A-No coscpo 01 , 10

- A01 = /1J. sincp+ ... (3)
Při převodu na nový elipsoid zůstanou nezměněny s,
A01' cpo;zvětšení poloměrů křivásti na novém elipsoidu
však v nakresleném případě zmenší rozdíly zeměpisných
souřadnic o dep, dJ. a zpětný azimut o dA = dJ. sincp
(rozdíl meridiánových konvergencí YB - YK v bodě P1).

Změny azimutů mohou dosáhnout na území ČSR ně-
kolika vteřin.
Složitost řad, které obsahují členy vyššího řádu, doka-

zuje, že geografická síť původního elipsoidu se převede
jakosíťkřivek vyššího řádu; pouze poledník Aozákladního
bodu Po se transformuje opět jako poledník, protože je to
normální řez společnou rovinou procházející osou rotace
zemské; jedině v bodě Po totiž splývají normály k plo-
chám obou elipsoidů. Geodetická křivka (nejkratší spoj-
nice) vedenána Besselově elipsoidu se nepřevádí přesně
na nejkratší spojnici na novém elipsoidu.

Poznámka: Nezměněné zeměpisné souřadnice 'PK = 'PB,
AK = AB by se měly zachovati jen v případech, kdyby semapo-
valo na základě bodů určených jen astronomicky (bez triangu-
lace). Pak by ovšem zavedení nového elipsoidu znamenalo
změnu dřívějších vypočtených vzdáleností.
Nové postupné propočtení trig. sítě na elipsoidu

Krasovského pomocí řad Légendreových :o.enívšak ni-
kterak vhodné pro její převod na nový elipsoid. I po-
měrně malý počet bodů základní sítě si vyžádá hodně vý-
počtů; pokračování v tomto postupu u dalšího množství
bodů by znamenalo neúnosně nákladnoú práci. Je třeba
hledati takové, pokud možno přímé převodné rovnice
mezi souřadnicemi (cpB, J.B) a (cpK, J.K), které převod
nejen urychlí, ale zejména umožní vypočísti změny sou-
řadnic dep, dJ., převodem způsobené, také u ideálních
bodů rovnoměrně rozložených, jako jsou rohy geogra-
fické sítě nebo čtvercové (kilometrové) sítě rovinných
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souřadnic, které vůbec nebyly zaměřovány. Potom lze
další převod libovolných bodů snadno provésti pouhou
interpolací v plošných tabulkách změn dep, dJ..sestavených
pro rohy pravidelné sítě.
Přímých transformačních způsobů může býti několik

podle toho, jaké podmínky převodu předem stanovíme.
Každý dá poněkud odlišné výsledky a každý jiným způ-
sobem poněkud změní původní délky nebo i vyrovnané
úhly; žádný nedá totiž zcela přesně tytéž výsledky jako
postupné propočítávání sítě. Tyto okolnosti svádí k do-
mněnce~ že i zde jde o jakési zobrazení plochy jednoho
elipsoídu na plochu elipsoidu jiného, podobně jako jsme
zobrazovali Besselův elipsoid na konformní kouli, kuže-
lový nebo válcový plášť rozvinutelný do roviny a pod.,
při čemž se musí počítati s nevyhnutelným skreslením
délek, ploch, případně i úhlů.
Tento názor by mohl vésti k nesprávnému pochopeni

geometrické podstaty převodu trigonometrické sítě,
která je odlišná od úlohy zobrazení plochy na jinou
plochu. V r. 1841 elipsoid Besselův vystihoval skutečný
tvar Země, jak nejlépe bylo možno z dosavadních stupňo-
vých měření (nezáleží zde na tom, že každý zemský
elipsoid idealisuje poněkud nepravidelnou plochu geoidu).
Proti tomu jakákoliv zobrazující plocha (náhradní koule,
plášť kužele nebo válce, rovina) jsou fikce v přírodě ani
přibližně neexistujicí, kterýnů nahrazujeme proměnlivě
křivou plochu elipsoidu pro hotovení map a založení
rovinné souřadnicové soustavy. Délky, plochy a jiné
údaje odměřované v mapách nebo vypočtené z rovinných
souřadnic, založených na náhradních plochách jsou také
fiktivní a různí se od skutečných délek, ploch atd. od-
povídajících jim na elipsoidu (na této ploše je považujeme
již prakticky za skutečné). Naměříme-li v terénu délky
a úhly, redukujeme je na hladinu moře, kterou vystihu-
jeme .co nejlépe možno plochou elipsoidu, avšak ty ne-
můžeme použíti v rovinných výpočtech, aniž bychom je
napřed neredukovali na skreslené délky a spojnice tětiv
ke křivým obrazům trigonometrických stran.
U převodu trig. sítě na nový elipsoid jde v zásadě

o jiný úkol. Nový elipsoid není náhradní myšlená plocha,
avšak lépe vystižená skutečnost na základě přesnějšího
a rozsáhlejšího měření. Přímým převodem (epB, J..B)-+
-+ (epK, J..K) nahrazujeme jen nové propočtení naměřených
a vyrovnaných. veličin trigonometrické sítě v zeměpis-
ných souřadnicích, t. j. nahrazujeme novou geografickou
sítí síť starou, která na základě nových měřeni se ukázala
nesprávnou.
Se zřetelem k uvedeným skutečnostem musíme uvažo-

vati vhodnost podmínek, ze kterých odvodíme převodní
rovnice. Na př. podmínka, aby zemské rovnoběžky
a poledníky Besselova elipsoidu se převáděly na nový
elipsoid opět jako geografická síť (epK = J( epB), J..K =
= IX • J..B), matematicky dokonale zobrazuje první plochu
na druhou a stačila by v mezích grafické přesnosti topo-
grafických map. Nelze ji však připustiti pro převod geo-
detických základů, protože v tomto případě by se tvar
čsl. trig. sítě deformoval. V okolí ztotožnění normál
obou elipsoidů (epoK = epoB, J..oK= J..oB) by; se síť ne-
měnila, avšak na východ i západ by se stále silněji ohý-
bala směrem k jihu sledujíc částečné napřímení rovno-
běžek Besselova elipsoidu. Na okrajích sítě by posuny
dosáhly asi 170 cm a ohrozily by tak dobrý styk se sítěmi
okolních států. Případná konformita takového zobrazení
platí jen pro malé plochy a nikoliv pro větší oblasti.

I když skreslení délek v kartografickém zobrazování
elipsoidu do roviny bývá značné (v ČSR dosahuje
v Křovákově zobrazení až ±10 cm/km), neznamená to
znehodnocení výsledků triangulace. Skreslení je dáno
přesnými matematickými zákony, tabulkuje se a počet-
ními redukcemi můžeme z rovinných skreslených délek
najíti přesné, jim odpovídající délky na elipsoidu. Jinak
je to při zavedení nového elipsoidu do triangulace. Zde
každé skreslení délky znamená znehodnocení výsledků
triangulace a neuvažuje se zde o nějakých redukcích
geodetických údajů z nového elipsoidu na nějaké další
"skutečné" údaje, protože skutečnost musí již vystiho-
vati nový elipsoid. Proto na př. systematické skreslení
délek ±1 mm/km bude zde již neúnosné, protože na př.
u strany základní sítě 50 km dlouhé by změnilo délku
o ±5 cm, což již hraničí se střední chybou v poloze
bodu. Při systematickém charakteru mohlo by na delší
vzdálenosti ji i překročiti a zbytečně dále ještě znehod-
notiti styk se sousedními sítěmi, zatížený již hromaděním
měřických chyb triangulace.
Po předchozích úvahách můžeme formulovati hlavní

zásady pro volbu způsobu převodu trig. sítě na nový
elipsoid; délky trig. stran, úhly mezi nimi i celkový tvar
sítě musí býti co nejvíce zachovány jakožto produkt trian-
gulace prakticky nezávislý na volbě rozměrů elipsoidu.
Skreslení délek připustíme jen ve zlomku mm/km.
Budeme míti na paměti, že zde nejde. o kartografické
zobrazování, ba ani ne o transformaci souřadnic v pravém
slova smyslu, nýbrž jen o lepší vystižení skutečnosti
(elipsoidu) novou geografickou sítí v původní trig. síti,
která nezměnila tvar ani velikost.

IV. Volba nejvhodnějšího způsobu převodu.
Po stanovení zásady maximálního zachování výsledků

triangulace se volba vhodného převodu omezí na malý
počet prakticky použitelných způsobů.
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a) Způsob Helmertův.
Základní podmínka: při převodu trig. sítě na nový

elipsoid se mají zachovati délky nejkratších spojnic
POPi (základní):lo bodu Po s libovolným bodem sítě)
a jejich azimuty v bodě Po, kde také splývají normály
k plochám obou elipsoidů (g;oB = g;oK,AO

B = /..oK).
Podmínka připomíná ekvidistantní azimutální zobrazení.
Změny zeměpisných souřadnic dg; = g;K - g;B, d). =

= ).K - AB se obdrží z Légendreových řad [viz rovnice
(3)],kde zůstanou nezměněny délky s a azimuty Aoi,

T----- -------------
I
I
I,
32'

kdežto zvětšení poloměrů a, M, N a excentricity e2 na
novém elipsoidu zmenší původní výsledné souřadnicové
rozdíly tlg;B, tl).B o dg;, dA. (Podrobnější odvození
i výsledky jsou v učebnici: Bohín, Matematická karto-
grafie I, § 5.)
Označime-li tlg; = g;B - g;o, tl). = ).B - Ao, b =

= O,ooooltlg;", 1= O,OOOOltlA"a zvolíme-li základní
bod v tlBrdo (g;o . 49°10'18", Ao-.:.-17°18'38"), který
leží přibližně v těžišti ČSR, dostaneme řady, kde vý-
sledné dg;, d). jsou ve vteřinách:

dg;" = -13,01732 . b dA" = -13,840 19 . 1
+ 1,66470 .12 - 7,74450' bl
- 0,65934' b2 6,4501 . b21
+ 0,4435 . b12 + 0,3104 . ZS
+ 0,0295 . b3 - 4,306 . b31
- 0,088 . b212 + 0,320 . bZS
+ 0,004 . b4 - 2,858 . b41

Členy, které se neuplatní, byly zanedbány; přesnost vý-
sledku je na ."OO1סס,0
Členy vyššího řádu ukazují, že původní geografická

síť Besselova elipsoidu (b = konst. resp. 1 = konst.) se
transformuje na křivky vyššího řádu. Jedině základní
poledník se převádi opět-na poledník (d)' = 0) a je osou
symetrie pro změny dg;, dA. Transformované poledníky

I~\ _6°

I
_3°

I
Ao

I
+3°

I
+6°

+2° -0,86 -0,92 -0,94 -0,92 -0,86
d'P ° +0,08 +0,02 ° +0,02 +0,08

_2° +1,01 +0,95 +0,93 +0,95 +1,01

I +2° +3,11 +1,56 ° -1,56 -3,11
dA

I ° +2,99 +1,49 ° -1,49 -2,99
_2° +2,87 +1,44 ° -1,44 -2,87

35'

Obr. 4.

_____T------
I
I,
I
38'

1:?udousvírati s poledníky elipsoidu Krasovského úhel
d). sing;; o tuto hodnotu se změní přibližně i azimuty
stran (zobrazení je totiž téměř konformní).
V přehledné tabulce a na obr. (4) jsou uvedeny veli-

kosti změn souřadnic pro některé rohy geografické sítě;
i zde je patrné větší zakřivení převedených zemských
rovnoběžek Besselova elipsoidu proti rovnoběžkám no-
vého elipsoidu. Na území ČSR dostoupí změny hodnot
až dg; = +0,9" a -0,8"; d). = ±~,6"; dA = ±2".
Průměrná hodnota změn zeměpisných. délek d). a azi-
mutů (fA je v tabulce nulová (na území ČSR přibližně
. nulová), protože změny jsou kladné i záporné a to syme-
tricky k základnímu poledníku. Proto bude prakticky
zachováno i dřívějšíprůměrné stočení čsl. trigonometrické
sítě vůči světovým stranám. Průměrná změna dg; v ta-
bulce činí asi +0,03".
Z obr. (3) je patrné, že zachování délek Soi nevede

současně k zachování délek spojnic dvou libovolných
bodů. Nejvíce se prodlouží obvody horizontálních
kružnic opsaných kol základního bodu Po' Různě veliké
zakřivení obou ploch způsobí, že kružnice bodů stejně
vzdálených o s od centra Po, měřeno po ploše elipsoidu,
bude míti různý poloměr r ve své rovině a tudíž i různě
dlouhý obvod 2nr. Proto délky stran, ležících ve směru
kolmém ke spojnicím PoPi, se budou maximálně skreslo-
vati, a to v poměru:
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m = rK : rB = RK sin ;K : RB sin ;B ., . . . • .. (5)

Po dosazení RK = RB + dR, dR = 858 m, RB =
• S S s3

= 6381 km, rozvedení v řadu srn R = R - 6R3

a zanedbání členů vyššího řádu dostaneme:
dR

trlmax. = 1 + 3R3 S2= 1 + 1,10 . 10-12 • s2(km2) .. (6)

Maximální skreslení činí +0,1 mm/km ve vzdálenosti
s = 300 km; +0,2 mm/km pro s = 425 km, což je již
největší hodnota pro ČSR. Transformace je nekon-
formní; malý kruh se převede na Tissotovu elipsu
skreslení. Plošné skreslení činí maximálně 2· 10-7
(= 0,2 m2/km2) max. skreslení úhlů

Aw = (mmax.- 1) . (2" = ±0,04".

Čs. trigonometrická síť zůstane v okolí těžiště prakticky
nezměněna; ve větší vzdálenosti se bude poněkud (vějířo-
vitě) rozšiřovati proti původním rozměrům. Na př.
podél pražského poledníku se roztáhne jen o 2 cm na
vzdálenost mezi nejsevernějším a nejjižnějším bodem.
Na západní a východní hranici státu se strana 1. řádu,
s = 50 km, protáhne o 0 až 8 mm podle své polohy.

b) Průmět plochy Besselova elipsoidu na nový elipsoid.

Každý bod. povrchu Besselova elipsoidu promítneme
na plochu elipsoidu Krasovského po jeho normále
k tomuto elipsoidu. Promítání se ovšem řeš~ početně;
rovnice udává prof. Fiala v učebnici "Vyšší geodesie II"
(str. 202). Jsou dosti složité a vyžadují používání 11 míst-
ných goniometrických funkcí pro přesnost změn v
0,00001".

Na tomto místě odvodíme přibližný vzorec pro skres-
lení délek; budeme hledati rozdíl mezi délkami oblouků
SK a SB normálních řezů obou elipsoidů toutéž rovinou.
Pak budeme moci najíti i rozdíl mezi výsledky této
a Helmertovy transformace. Považujeme délku SB za
danou, označme ji prostě S a RB = R, RK = R + dR.
Pak (podle obr. 5.) bude délka tětivy

---- . s s3
PoPB = 2R sm 2R = s - 24R2 •

s3
Tětiva PoPK bude delší od, IX = 4R3 . dR, oblouk

SB bude delší než tětiva POPK o
S3 s3 s3

24RK2 = 24R2 .- 12R3 . dR.

Porovnáním těchto hodnot najdeme:
s3

As = SK - SB= 6R3 dR (7)

Poledníkový řez (pro dR = 830 m) bude na elipsoidu Kra-
sovského delší o ASM = 0,535 . 10-12• s3 a příčný řez
(pro dN = 885 m) o ASN = 0,565 . 10-12 . s3 (v kilomet-
rech). Na území ČSR (při volbě základního bodu Brdo)
dosáhne ASM hodnoty až 6 mm a ASN až 30 mm, takže
výsledné změny souřadnic mohou býti rozličné proti
transformaci Helmertově až o ±0,0002" v dg; a
±0,0015" v ď).. Tato čísla dávají celkové skreslení
spojnic Po Pi, které u Helmertovy transformace se za-
chovaly. Poměrné jejich skreslení ma = dSK : dSB=

2
= 1 + 2~3 dR dostaneme diferencováním rovnice (7).

Poloměr horizontální kružnice, opsané kol bodu Po
vzroste proti témuž poloměru u Helmertovy transfor-

v-I. _ s2
mace v pomerujK . SB- 1 + 6R3 dR. Toto zvětšení

se násobí zvětšením (rK: rB) daným rovnicí (6) a dá
výsledná skreslení délek pro průmět plochy elipsoidu
Besselova na nový elipsoid:

dR
mh - 1= ma - 1= +-- S2 =2R3

= + 1,65 . 10-12 • r(km') (8)
V postačujících mezích přesnosti (i ve zlomcích mm)
je to zobrazení konformní. Skreslení délek je ve všech
směrech stejné a o 50% větší než maximální skreslení
u Helmertovy transformace; na území ČSR dosáhne
nejvýše +0,25 mm/km, plošné skreslení až 0,5 m2jkm2.

c) Převod na nový elipsoid přes zprostředkující rovinné
souřadnice Křovákova kuželového zobrazení.
Čs. trig. síť je dnes vyjádřena v rovinných souřad-

nicích Křovákova šikmého konformního kuželového
zobrazení Besselova elipsoidu. I když tato lokální sou-
stava souřadnic bude transformována do soustavy mezi-
národní, zustane prvotním uceleným dílem nezávislé
sítě (neporušené žádným nutným přizpůsobením) s vý-
počtem všech délek i směrníků. Soustavy souřadnicové
bude pak i v budoucnu možno vždy použíti pro takové
geodetické výpočty, kdy je nutno celou síť uvažovati
v celku a je proto třeba jediné soustavy pro celé území
ČSR. To nastane na př. při vyrovnání nezávislé základní
sítě, ověřování kvality jednotné sítě, původní i trans-
formované, jako celku a pod.
Musíme proto vítati i možnost takového převodu sítě

na elipsoid Krasovského, kde by dosavadní rovinné
souřadnice zůstaly beze změny a celý převod by se u prvotní
jednotné sítě projevil jen změnami zeměpisných souřadnic.

(Poznámka: Tutéž podmínku můžeme splniti i při úpravě
polohy a orientace sítě na novém elipsoidu; tato úloha je zcela
oddělena od převodu sítě na nový elipsoid.)
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Základní myšlenka je tato: Besselův i Krasovského
elipsoid se 'zobrazí konformně na kouli se středJ!Í rovno-
běžkou CPo = 49°30'. Koule budou různě veliké s po-
měrem poloměrů 1 : 1,000 1344 1414.KaždoU'zobrazíme
na kužel v obecné poloze tak, že dotyková kružnice bude
začínati v bodě A (cp = 48°15', Ao= 42°30' v. Ferra).
Na poledníku bude ležeti i pól dotykové kružnice Q
o II °30' sférických na sever od bodu A. Bude proto
horizontální kružnice míti kartografickou šířku So=
= 78°30'; na této kružnici je nejmenší skreslení délek
mo = 0,9999. Všechny uvedené údaje platí nezměněně
pro zobrazení obou elipsoidů (viz obr.6); uvedený postup
byl použit pro vytvoření dnešní sítě rovinných souřadnic
zobrazením Besselova elipsoidu.

Krasovského elipsoid ~e zobrazí na větší kužel než
elipsoid Besselův; oba kužely jsou si však podobny.
Poloměr obrazu každé kružnice Š bude na větším kuželi
1,00013441414 krát větší. Bod A, ŠO a vůbec zobrazované
území ČSR bude více vzdáleno~1od vrcholu kužele V než
na kuželi s obrazem elipsoidu Besselova.
Na rozvinutém plášti kužele je v obou případech za-

ložena soustava rovinných souřadnic tak, že osa X leží
v obraze poledníku Ao= 42°30', který se jediný zobra-
zuje jako přímka a počátek souřadnic se klade do vrcholu
kužele. Souřadnicovou síť realisuje čtvercová (kilometro-
vá) síť rovnoběžek s osami X a Y (viz pozdější obrázky).
Do této sítě vynášíme pevné body podle jejich souřadiůc,
z nich vycházíme při zákresu situace mapy a nakonec
zakreslíme i geografickou síť zvoleného elipsoidu podle
zeměpisných souřadnic' rohů kilometrové (čtvercové či
obdélníkové) sítě.
Přenesme beze změny velikosti a tvaru čtvercovou síť

z rozvinutého pláště kužele zobrazujícího Besselův
elipsoid na kužel větší, kde je řidší geografická.síť
elipsoidu 'Krasovského. Tím převedeme i trigonometnc-
kou síť jakož i situaci na větší kužel. Převod bude zcela
konformní, protože Č1yercovésítě se dokonce ztotožní.
Prostřednictvím dalšího konformního vztahu mezi rovin-
nými souřadnicemi XK, YK většího kužele a plochou
elipsoidu Krasovského dosáhneme tak zprostředkova-
ného přísně konformního převodu mezi plochami obou
elipsoidů. Tento převod bude realisován novými země-
pisnými souřadnicemi CPK, AK přenesené kilometrové
sítě, jaké platí pro nový elipsoid. Změny CPK- CPB=.
= dcp, AK - AB = dA dávají konformní převod na nový
elipsoid,mohou se interpolací zhustiti pro rohy hustší

čtvercové sítě a určiti rovněž interpolací pro libovolný
bod o souřadnicích (XB, YB, CPB,AB).
Konformita zobrazení se nikterak nezmění, jestliže

původní čtvercová síť bude trochu posunuta vůči stejně
číslované čtvercové síti na větším kuželi, t. j. budou-li
se rovinné sO\lřadnicetýchž bodů na obou kuželich lišiti
od sebe o konstanty Gx a Gy čili XK = XB -+ Gx,
YK = YB + GP. V tom případě nezapadnou jen do
sebe počátky obou rovinných souřadnicových soustav;
hlavní podmínka, aby velikost čtvercové sítě byla stejná
na obou kuželich, zůstane zachována. I v takovém pří-
padě totiž zůstanou si rovny souřadnicové rozdíly
tJ..XK = tJ..XB, tJ..YK = tJ..YB a tím i rovinné délky trig.
strím S = V tJ..X2 + tJ..y2.

Konformní převod prostřednictvím rovinných souřadnic
jednotné sítě má tu nejdůležitější vlastnost, že zachovává
rovinné délky i směrníky trigonometrických stran.
čistým produktem triangulace jsou však délky trigono-

metrických stran na elipsoidu a naším přáním je, aby
byly stejné na obou elipsoidech. Na zobrazujících kuže-
lich se však tyto délky poruší středním skreslením, které
způsobuje zobrazení zakřiveného elipsoidu do roviny.
Proto musíme převáděnou, čtvercovou síť umístiti na
větším kuželi tak, aby ležela pokud možno na místě
stejného délkového skreslení, jaké pro ni platilo na
menším kuželi.
Úplného souhlasu zde však nemůžeme:'dosáhnouti.

Cáry isometrické! (stejného délfového skreslení) jsou
totiž poněkud řidší na větším kuželi (o 0,0135%) zobra-
zujícím elipsoid Krasovského. Na obou kuželich platí
mo = 0,9999 na základní kružnici Šo' Stejný je i tvar
rovnice-'pro skreslení na libovolné kružnici Š, vzdálené
úhlově o tJ..Š= Š - ~Šo od kružnice základní: m =

= 0,9999 (1 + ~ tJ..Š2 + 61 tgŠo' tJ..Š3 + .. ').Stej-, 2
nému rozdílu šířek tJ..Š však přísluší na větším kuželi
i větší (o 0,0135%) lineární vzdálenost tJ..R = R - Ro,
rozdílem poloměrů_R = VX2 + y2 obrazu kružnic Š
a Šo.'Proto také naopak: stejné rovinné vzdálenosti na
obou-kuželich tJ..RK = tJ..RB bude příslušeti menší roz-
díl tJ..Ša tím i menší skreslení délky v zobrazení elipsoidu
Krasovského. Plyne to i z další rovnice pro skreslení

,tJ..R2 )kd' IV
m = 0,9999 . (1 + 2r2 +"', e r Je po omer

koule;zder = 0,9999VMoNoamá větší délku o 0,0135%,
nahrazuje-li elipsoid Krasovského. Proto ve stejné -
lineárně měřené - vzdálenosti od Šo bude na větším
kuželi skreslení délek o 0,027% menší.
VelikosCskreslení m najdeme v zobrazovacích tabul-

kách Křovákova zobrazení Besselova elipsoidu, kde
k argumentu Š jsou tabulkovány i hodnoty poloměrů
VR = X2 + y2. Tyto tabulky můžeme použíti i pro na-
le?ení skreslení délek způsobeného zobrazením elipsoidu
Krasovského. Platí nezměněně pro ŠK, nikoliv však pro
hodnoty RK, které proto napřed zmenšíme asi o 0,013%
t. j. redukujeme na
R' = 0,999 8656RK (stačf'počítati na metry) (9)
Musíme proto počítati i v "tomto způsobu převodu

trig. sítě na nový elipsoid s určitým skreslením původních
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délek. Ukážeme na třech jeho variantách, geometricky
opodstatněných, jak volba konstant Cx, Cy může ovliv-
niti velikost uvedeného nevyhnutelného skreslení délek
a tím i určitou deformaci celé sítě (konformita platí jen
pro malé plochy, nik~liv pro velké oblasti).

1. Konformní transformace při podmínce
XK = XB, YK = YB (vrcholy kuželů se ztotož-
ňují).

Souřadnice zobrazení Besselova elipsoidu XB, Y B
ztotožníme se souřadnicemi XK, Y K, zobrazujícími do
roviny elipsoid Krasovského. To znamená, že počátek
obou soustav je společný a stejně číslovaná kilometrová
síť se kryje. S tímto přenesením čtvercové sítě se přenese
i trigonometrická síť a situace map z menšího kužele na
větší. Transformaci si můžeme názorně představiti tak,
že menší kužel zobrazující Besselův elipsoid jsme za-
sunuli do většího kužele s obrazem elipsoidu Krasov-
ského tak, že vrcholy i plášť obou sobě podobných kuželů
splynuly (viz. obr. 7).

Schema
Irnnsformo.ce·

~t-Úlill,ZS~J = [Y] K

[~ ~~K

~EJ : c.
..L. bOOkm~

ílOO

1200

AK'" AB "

1LtOOkm
X

Tytéž rohy čtvercové sítě mají však jiné zemeplsné
souřadnice g;K, Ai:: na elipsoidu Krasovského než g;B,

AB na elipsoidu původním. Rozdíly dg; = g;K - g;B,
dA = AK - AB dávají hledané změny pro konformní
převod na nový elipsoid. Stačí je určovati po 100-150 km
a interpolací zhustiti pro čtverce menší. Tím vytvoříme

plošné tabulky pro rychlé nalezení hodnot dg;, dA k pře-
vodu lipovolného bodu.

Poznámka: U rohů téže geografické sítě (fFK = fFB, AK = ;.B)
bychom mtopak určíli větší XK, YK než XB, YB a rozdíly
dX = XB - XK, dY = YB - YK, převedené pomocí místní
konvergence kilometrové sítě vůčí severu a místního dé1kového
skreslení m na posuny dep, dA, by daly tytéž hodnoty pro kon-
formní převod Besselova elipsoídu na nový elipsoid.
Při splynutí vrcholů i plášťů obou podobných kuželů

a ztotožnění stejně číslované kilometrové sítě však ne-
dojde ke splynutí i dotykových kružnic Šo obou kuželů.
Tato kružnice leží na větším kuželi (ŠoK) o 174,475 m
dále od vrcholu kužele V než ŠoB na kuželi menším.
Na ŠoB jsou elipsoidické délky Besselova elipsoidu
zkráceny o 0,0001, nyní tato kružnice leží na takovém
místě většího kužele, kde platí pro elipsoidické délky
Krasovského elipsoidu jiné skreslení - protože m =
= 0,9999 platí pro tyto délky jen na ŠOK. Ctvercovásíť
stejně číslovaná a kryjící se nyní obsahuje na každém
kuželi jiné skreslení délek, protože ztotožněné rohy sítě
jsou rozdílně daleko od svých základních kružnic ŠOB

a ŠOK' Na obr. (7) je posun silně přehnán proti měřítku
situace.
Touto transformací ztotožňujeme úsečky /)'X, /).Y

i všechny ostatní strany se stejnou rovinnou délkou na
obou kuželích; stejná rovinná délka však neznamená
stejnou odpovídající délku na obou elipsoidech. Táž
rovinná úsečka, na př. 1 km dlouhá, na obou splynulých
kuželových pláštích obsahuje ve své délce různý pří-
růstek ze skreslení zobrazením, které je na obou splynu-
lých kuželových pláštích různé pro různou vzdálenost
místa od základních kružnic ŠOB a ŠOK.
Na jižním okraji republiky je po této transformaci

délkové skreslení menší na větším kuželi (území je blíže
ŠOK než ŠOB), na severním okraji je tomu naopak;
uprostřed v širokém pruhu podél ŠOK i ŠOB se původní
skreslení délek nemění, protože rychlost změny (pří-
růstek) skreslení dm se změnou vzdáleností /).R od kruž-
nice ŠO je zde téměř nulový, kdežto na okrajích sítě nej-
větší (až o 0,00000036 pro d(/)'R) = 100 m). Stejné
skreslení délek prakticky platí na čáře ležící uprostřed
mezi ŠOB a ŠOK'
Na obr. (7) jsou vyznačeny čtyři body C, D, E, F,

zvolené na místech nejprudší změny délkového skreslení.
Jejich souřadnice (X, Y) byly odměřeny a vypočteny
poloměry RB = VX2 + Y2, kterým přísluší na menším
kuželi délkové skreslení m. Protože rovinné souřadnice
budou míti stejné hodnoty i na větším kuželi, bude
RK = RB avšak pro nalezení délkového skreslení m, pla-
tícího pro větší kužel, musíme násobiti RK . 0,999 8656 =
= R'. Dostaneme tak změnu skreslení dm = (R' - RB) .
. /).m, kde /).m je změna pro /).R = +100 m a určíme ji
snadno z tabulek v okolí argumentu RB.
Na uvedených bodech byly nalezeny změny skreslení

+55, +56, -60, -66 mm/lOO km, což jsou hodnoty
dosti značné. Na př. délka spojnice CD = 200 km, stejná
na obou kuželích, bude iníti délku kratší o 11 cm na
novém elipsoidu než na elipsoidu Besselově a spojnice
EF = 300 km bude o 20 cm delší. Převedená trigono-
metrická síť zůstane tak podél kružnice Šo zachována
nezměněně avšak na jih se bude rozšiřovati a na sever
smršťovati proti rozměrům původním (konformita platí
jen pro malé plochy).
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Geometricky můžeme transformaci definovati takto:
normály obou koulí splývají v pólu Q šikmé sférické
soustavy (aníž by sférické šířky tam byly stejné, protože
roviny rovníku nejsou rovnoběžné); tento pól m.ázemě-
pisnou šířku cpQ (Bes.) . 59°45'27" a AQ= Ao=
= 42°30' v. F. Normály obou elipsoidů se však ztotož-
ňují až v bodě Po, kde CPB= cpQ--=-- 59°54'57", Ao =
= 42°30' v. F., který opět leží na základním poledníku
avšak asi o 18km severněji než pól Q.
Jedině v bodě Po platí dcp = 0, dA= 0, čili je to zá-

kladní bod (centrum) transformace, které v našem případě
ležf daleko mimo území ČSR (až ve Finském zálivu).
Proto se i základní poledník Ao = 42°30' jediný pře-

vádí na elipsoid Krasovského opět na poledník, a to opět
základní, kde se nemění ani azimuty (dA = dA sincp= 0).
Velká odlehlost základního bodu transformace Po od
území ČSR způsobí ovšem, že normály k oběma plochám
se bu!Íou již značně vzájemně odk1oňovati, t. j. budou
značnější souřadnicové rozdíly dcp = CPK- CPB, dA =
= AK - AB. To znamená také značný střední posun
sítě trigonometrické Vůči geografické síti nového elipso-
idu do polohy neodpovídající výsledkům astronomického
měření zeměpisných souřadnic. Na př. bod A (cpB =
= 48°15', Ao= 42°30') je převeden o 174,5m severněji
než by měla činiti jeho poloha na novém elipsoidu; od-
povídá tomu dcp _._ 5,7". O tuto hodnotu budou při-
bližně větší dcpna území ČSR proti předešlým způsobům,
kde centrum transformace bylo v těžišti ČSR. Také
vzdálenost od základního poledníku se zvětší a přibližně
úměrně tomu vzrostou i změny zeměpisných délek dA
a s nirIů i změny azimutV.dA.
Změny dcp se budou pohybovati v mezích přibližně

od +4,5" do +6", dA od +1" do +5", azimuty se
zvětší od +0,8" do +4". Střední posuny v ~Brdo lze
odhadnouti na dcp = +5,3", dA = +3,0" a střední
stočení sítě vůči sv~ovým stranám, způsobené tímto pře-
vodem na dA = +2,3". Také zakřivení převedených
poledníM bude větší než při dřívějších způsobech.

Poznámka: Posun a stočení sítě, způsobené touto transfor-
mací se napraví, jestliže bude následovati úprava polohy a orien-
tace sítě na novém elipsoidu podle nejnovějších výsledků astro-
nomických pozorování nebo podle požadavků, jaké dá zapojení
čs. sítě do mezinárodní geodetické soustavy. Nalezené defor-
mace délek a celkového tvaru sítě se rovněž aspoň částečně
napraví, provedeme-li posun a pootočení sítě v rovině kuželo-
vého zobrazení a rovinné posuny převedeme na změny země-
pisných souřadnic. Lze totiž očekávati při tom posuny, kterými
se obrazy střední kružnice SOB a SOK zblíŽí. Obojí úkoly (převod
na nový elipsoid i ~pravu polohy a orientace) lze pak spojiti do-
hromady.
V závěru si všimneme nové definice zobrazení do

roviny, t. j. polohy os rovinných souřadnic vůči geogra-
fické síti na 'elipsoidu.
Definice původního Křovákova zobrazení Besselova

elipsoidu byla: "osa X se ztotožňuje s přímým. obrazem
poledníku Ao= 42°30' v. F. a počátek souřadnic O leží
ve vrcholu kužele, 1298039,0046m od bodu A (CPB=
= 48°15', AB = 42°30' v. F., ŠO = 78°30')."
Definice téhož. zobrazení Krasovského elipsoidu (po

převodu geodetických základů na nový elipsoid za pod-
mínky XK = XB, YK = YB) je: "osa X se ztotožňuje
s obrazempoledníku AO= 42°30' v. F., počátek souřadnic
O leží ve vrcholu kužele, 1298213,4794m od bodu A
(CPK= 48°15', AK = 42°30' v. F., Šo= 78°30')."

Případné posuny a pootočení sítě při ponechání ne-
změněných rovinných souřadnic (X, Y) by posunuly
počátek O po ose X vůči bodu A i osu X poledníku Ao =
= 42°30' v. F.·a stočily by ji vůči severnímu směru
(Ax = 0). Pro triangulaci a mapování v rovinných sou-
řadnicích by to neznamenalo žádné změny; zejména
sekční rámce map vůči situaci by zůstaly nezměněny.
(Změnily by se jen zeměpisné souřadnice rohů mapo-
vých listů a zákres geografické sítě).
2. Konformní transformace za podmínky

XK = XB + 174,4748m, YK = YB.
. Zeměpisným souřadnicím Besselova elipsoidu (cpB,

AB) patřícím k bodu (XB, Y B) přiřadíme zeměpisné
souřadnice (cpK, AK) na novém elipsoidu, kterým na
větším kuželi přísluší bod se souřadnicemi XK = XB +
+ 174,4748m, YK = YB. V tomto příRadě jsme po-
ložili původní čtvercovou síť na větší kužel posunutou
tak ve směru osy X, že zapadají do sebe nikoliv počátky O
souřadnic (vrcholy kuželů) a stejně číslované rohy kilo-
metrové sítě, nýbrž splývají body AB, AK, které jsou
průsečíkem osy X a kružnic dotyku Šokuželů se zmenše-
nými koulemi.
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Převod na nový elipsoid realisují posuny dcp =
= CPK- CPBa dA = ),K - AB, které určíme vypočtením
obojích zeměpisných souřadnic u rohů obdélníků na př.
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150 X 100km původní jednotné sítě a tyto plošné
tabulky zhustíme interpolací. .
Geometrický základ transformace je ve ztotožnění

normál obou koulí v bodě A, nikoliv však sférických
šířek; roviny rovníku jsou poněkud nerovnoběžné. Proto-
že tento bod má stejné zeměpisné souřadnice na obou
elipsoidech (rpB = rpK = 48°15', AB = AK = 42°30' v.
F.), ztotožňují se v tomto bodě i normály obou elipsoidů
(drpA = 0, dAA = 0) a tento bod je centrem trans-
formace. Základni poledník AO= 42°30' se převede opět
na týž poledník na novém elipsoidu (dA = 0); azimuty
se na něm zachovávají. Ostatní poledníky a všechny
zemské rovnoběžky se převádějí na křivky vyššího řádu.
Převodné změny drp budou mnohem menší než v pří-

padě předešlém (na území ČSR činí od -1,1" do
+0,3"). Změny dA však počínají růsti od základního
poledniku Ao= 42°30' v. F. směrem na západ a budou
v mezích +1,2" až +6,5". Změny azimutů dA budou
v mezích +1" až +5".
Průměrné změny (v bodě Brdo) činí drp . -0,3";

dA . +3,8"; dA ' +2,9~' (v předešlém způsobu byly
dA poněkud kompensovány posunem sítě na sever).
Pro praxi lze beze změny ponechati původní rovinné

souřadnice všech bodů, takže se vůbec nezmění jižníky
a poloha sekčních čar vůči situaci. Změní se opět jen
definice zobrazení (poloha os X, Y vůči geografickésíti).
Osa X zůstane po převodu na nový elipsoid v obraze
jeho poledníku A= 42°30' v. F., počátek souřadnic bude
opět 1298039,0046m vzdálen od bodu A (rp = 48°15'),
nebude však ležeti ve vrcholu kužele, nýbrž 174,4748m
jižněji (po ose X),. .
O případné pozdější úpravě polohy a orientace trigono-

metrické sítě na novém elipsoidu platí stejná zásada jako
v předcházejícím způsobu převodu.
Převodem na nový elipsoid jsou způsobeny i malé

deformace délek. Obraz základní kružnice ŠOB, kde na
menším kuželi platilo mo = 0,9999, nesplývá docela
s obrazem základní kružnice ŠOK na větším kuželi, kde
nyní po převodu platí m = 0,9999 (a nikoliv na pře-
nesené ŠoB). Stýkají se pouze v bodě A. Stejným
rovinnýmdélkám(~X, ~ Y, S) na obou kuželích - což je
podmínkou transformace - budou proto na obou elipso-
idech příslušeti poněkud rozdílné délky, protože ne-
podléhají na obou kuželích zcela stejnému skreslení délek
(resp. stejné rovinné délky obsahují různá skresleÍÍípů-
vodních délek elipsoidických).
Největší rozdíly ve skreslení délek budou na okrajích

sítě, kde se měřítko zobrazení m nejrychleji mění (body
C, D, E, F) a uplatní se nejvíce změna vzdálenosti vůči
Šona větším kuželi proti dřívější vzdálenosti. Pro uvedené
body byly nalezeny změny délkového skreslení +5,0,
-10, -16 mm/100 km, tedy hodnoty mnohem menší
než v prvním případě konformní transformace. Na př.
spojnice CD se zkracuje jen o 4 mm, spojnice EF se
protáhne o 4 cm.
3. Konformní transformace s minimálními

deformacemi délek (XK = XB + 157,434m, YK =
= YB + 75,799m).
Normály obou elipsoidů ztotožníme v bodě Brdo,

který leží přibližně v těžišti ČSR. Položíme zde rpOK=
= rpOB, AOK = AoB, vypočteme k nim rovinné souřadnice
(X, Y)B i (Y, X)K. Rozdíl mezi nimí dává uvedené
konstanty Cx = +157,434m, Cy = +75,799m. Pře-

vod na nový elipsoid se provede tak, že zeměpisným
souřadnicím (rpB, AB) bodu P, který má na menším
kuželi souřadnice (X, Y) přidružíme zeměpisné souřad-
nice (rpK, AK) bodu, který má na větším kuželi souřadnice
(X = + 157,434m, Y = +75,799 m). Tak dosáhneme
toho, že v bodě Brdo drp = rpK - rpB = 0, dA = AK -
- AB = 0; dA = 0. Změny drp, dA na ostatních bodech
dávají převod na elipsoid Krasovského; vypočetly by se
opět pro řídkou síť rohů črverců a zhustily dále inter-
polací.
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Původní ki1ometrovásíť čs. jednotné trigonometrické
sítě se totiž posunula na velkém kuželi tak, aby geogra-
fické sítě obou elipsoidů zapadly do sebe v bodě Brdo.
Tím se zblížila i převedená základní kružnice ŠOB
(s menším poloměrem RoB) se základní kružnicí ŠOK na
větším kuželi (na obou platí mo = 0,9999). Vzdálenosti
libovolného bodu jsou nyní od obou kružnic téměř
stejné a tím i zákony skreslení. Na bodech C, D, E, F
se vyskytují jen malé rozdíly skreslení, které jsou na
těchto bodech maximální: -6, -7, -6, -7·mm/100 km
čili méně než 0,1 mm/km, což způsobí nepatrné rozšíření
sítě na jejím severním a jižním okraji. Je to způsobeno
nyní již jen zásadním menším skreslením v zobrllzení
elipsoidu Krasovského při stejných vzdálenostech od
základní kružnice Šo'

Poledník Aov bodě Brdo se transformuje prakticky
opět jako poledník (dAo . 0, dA . 0); zakřivení jeho je
totiž velmi malé (dA nepřesáhne ±0,00015" = 3 mm)
a plyne jen z jeho nestejného zakřivení vůči ki1ometrové
síti v zobrazení obou elipsoidů. Zde nastává podobnost
s Helmertovou transformací; také zde se ostatní poled-
níky Besselova elipsoidu převedou na křivky vyššího
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řádu (včetně poledm'ku A= 42°30') a změny dep, dA,
dA na území ČSR budou téměř shodně (dep od -0,8"
do +0,9"; d), od - 2,6" do +2,6", dA od -2" do
+2"). Průměrná jejich hodnota bude nulová se zřetelem
na centrální polohu bodu Brdo.
Původní rovinné souřadníce (X, Y) lze opět ponechati

beze změny; definice přenesené souřadnicové soustavy
na větší kužel je teď ovšem jiná: osa X je rovnoběžná
s přímým obrazem poledníku elipsoidu Krasovského
),= 42°30' v. F.; vzdálenost jejich činí 75,799 m.
Vrchol kužele má rovinné souřadníce X = -157,434 m;
Y = -75,799 m.
Rozdíl výsledků proti transformaci Helmertově byl

vyzkoušen na 2 bodech: P1(ep = 51°, ), = 32°) a
P2(ep = 50°, ), = 30°).

Byly nalezeny !1depl = -0,0003", !1d),l = -0,0007";
!1dep2 = 0, !1d),2 = -0,0001". Největší rozdíly činí jen
18mm v poloze bodu.
Poznámka: Empiricky bylo hledáno, zda by se dalo největší

skreslení (- 7,0 mm/IDO km v bodě F) ještě více snížiti. Na-
lezeno bylo již jen nepatrné další snížení (na maximum - 6,8
mm/IDOkm v bodě D) v připadě, kdy se normály obou elipsoidů
ztotožní v těžišti bodů B, G,' E, F (cp = 49°25' A= 33°57').
Zde jsou Gx = +.152,8 ffi; Gy = + 85,7 m. Toto snížení
maximálního skreslení délek je však prakticky již nulové a zto-
tožňovati normály elipsoidů v tomto bodě nemá žádného
geometrického významu.
Budeme proto považovati za konformní transformaci

s mínimálními deformacemi případ, kdy společná nor-
mála obou elipsoidů prochází trig. bodem Brdo, který
leží přibližně v těžišti čsl. trig. sítě.
Případné tabulky změn (dep, d)') způsobu 2.) by se

snadno převedly na nové tabulky způsobu 3.) připočte-
ním diferenciálních oprav z .posunu Cy a z rozdílu
posunů Cx.

d) Konformní transformace zprostředkujícími souřadni-
cemi Gaussova zobrazení.
Způsob je založen na téže myšlence jako předešlý.

Souřadnice epB, ),B Besselova elipsoidu se změní na ta-
kové souřadnice epK, ),K nového elipsoidu, aby rozdíly
rovinných souřadnic !1x, !1y i rovinné délky trig. stran
byly stejné v Gaussově zobrazení obou elipsoidů.
Celé území ČSR by bylo nutno vztáhnouti na jedinou

souřadnicovou soustavu (na styku dvou zvolených pásů
by nebyly jednoznačné výsledky), nejlépe na osu X
umístěnou v poledníku bodu Brdo. Rohy geografické
sítě Besselova elipsoidu by. se převedly na' rovinné sou-
řadnice (XB, YB) rozvinutého válcového pláště, pak
bychom je převedli na větší válec, zobrazující elipsoid
Krasovskéhopodle rovnice XK = XK + 652,914 m,YK =
= YB. Adiční konstanta Cx = 652,914 m je rozdíl
vzdáleností bodu Brdo (epo = 49°10'18,0615") od rov-
níku na obou elipsoidech, jestliže chceme zachovati
podmínku, aby v tpmto bodě epOB= epoK.
Rovinné souřadnice většího válce (XK, YK) by se pře-

vedly na zeměpisné souřadnice (epK, ),K) nového elipso-
idu. Rozdíly dep = epK - epB, ~), = ),K -),B by usku-
tečníly konformní transformaci trig. sítě mi elipsoid
Krasovskéhoa daly by se libovolně zhustiti resp. vypo-
čísti pro rohy kilometrové sítě Křovákova zobrazení.
Poměrně jednoduché matematické vztahy' mezi sou-

řadnicemi zeměpisnými (fp, ),) a rovinným (x, y) .Gaus-
sovazobrazení umožňují, abychom jejich diferencováním
a dosazením změn rozměrů elipsoidů našli i přímé rov-
nice pro dq; a d),. Tuto úlohu rozřešil v r. 1950 Dr L..

Beneš pro geodetický komitét Národní rady badatelské.
Za uvedených okolností by se ztotožňovaly normály

v bodě Brdo (depo = 0, d),o = 0, dA = 0) a brdský
poledník by se převáděl přesně jako týž poledník na
nový elipsoid.
Pro tytéž zachované pořadnice Y na obou válcích však

platí různá skreslení délek m -1 = y2/2MN a sice
skreslení je na větším válci menší o 0,027%. Při trans-
formaci pak ztotožňujeme rovinné délky, kterým na
elipsoidu Krasovského přísluší pak větší délky než na
elipsoidu Besselově. Převedeftá trig. síť by zachovala
velikost a tvar v okolí základního (brdského) poledníku
. a rozši~ovalaby se vějířovitě se čtvercem vzdálenostiY od
tohoto poledníku. Pro maxy = ±380 km bude m - 1...:-
...:-1,80 m/km a prodloužení délek až +0,5 mm/km. To
jsou již značné hodnoty· se zřetelem na systematický
charakter skreslení a na požadavek vystižení nové sku-
tečnosti a nikoliv zobrazování na novou plochu.
Přibližně stejné zákony skreslení bychom našli až na

rovnoběžce epK = 48°01', kde MKNK má tutéž hodnotu
jako MBNB na epo (Brda). Posunouti obraz geografické
sítě menšího válce až na toto místo na větším válci by
znamenalo zmenšiti souřadníce XB proti dřívější rovnici
o Cx' . 128 km, obdržeti zna,čné výsledné posuny dep
(přes 1°) a posunovati opět zpět výsledky po ploše eli-
psoidu Krasovského. •
Další nevýhodou způsobu je okolnost, že poloha bodů

jednotné sítě není vyjádřena v kilometrové síti Gaussova
zobrazení, takže by přibyl výpočet změn dep, d), pro rohy
kilometrové sítě Křovákova zobrazení. Mimo to přesný
vztah mezi dosavadními rovinnými souřadnicemi Křová-
kova zobrazení a zeměpisnými souřadpicemi nového
elipsoidu by se stal po transformaci neznámým.
Závěr. Celkem bylo podáno 6 způsobů transformace

čsl. trigonometrické sítě z elipsoidu Besselova na elip-
soid Krasovského, z níchž každý by dal poněkud od-
lišné výsledky askreslení původních délek. Účelem
článku bylo však především osvětliti široké zeměměřické
veřejnosti geometrickou podstatu transformace a nutnost
podmínky co největšího zachování výsledků triangulace.
Malá skreslení délek (pod 0,2 mm/km) dal způsob Hel-
mertův, promítání a dvě varianty konformní transfor-
mace pomocí zprostředkujících rovinných souřadníc
Křovákova konfornIního šikmého kuželového zobrazení
ČSR. Okolnost, že dosavadní rovinné souřadníce mohou
zůstati zcela nezměněny a transformace se projeví jen
změnami zeměpisných souřadníc rohů kilometrové sítě,
činí poslední dva. způsoby zvlášť vhodnými.
Z těchto dvou způsobů dává minimální deformace

délek ten, při kterém ztotožníme normály obou elipso-
idů v základním bodě Brdo, ležícím přibližně v těžišti
ČSR. Zcela postačující přesnost však dává i způsob, kdy
normály obou elipsoidů se ztotožňují v základním bodě A
(ep = 48°15', A= 42°30' v. F., Šo), při čemž poloha
rovinných os vůči geografické síti nového elipsoidu se
dá stále ještě velmi jednoduše definovati. Způsob byl
doporučen národním geodetickým komitétem a byly vy-
pracovány již převodné tabulky. Určitý průměrný posun
a pootočení celé sítě vůči síti geografické v posledním
případě se napraví při obecné nové úpravě její polohy
a orientace na novém elipsoidu, která je rovněž aktuální
a dá se vhodně spojiti s popsanou transformací a řešiti
současně.
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Literární hlídka
526:518.1 Prof. Dr František Fiala

Vyšši_geodesie n. Stran 220, obr. 78. Jako učební text
vydalo Ceské vysoké učení technické v Praze roku 1952.
Nakladatel Státní pedagogické nakladatelství v Praze. Cena
brož. 122 Kčs.

V této knize, určené především jako učební text pro poslu-
chače zeměměřického inženýrství, podává autor, profesor na
Českém vysokém učení technickém v Praze, vybrané partie
z kartografického zobrazování, vyšší geodesie a vyrovnávacího
počtu. Uvedeme stručný obsah šesti kapitol, v něž je kniha
rozdělena. .

V první kapitole (rozsah 23 stran) se pojednává o upotřebeni
zobrazovacích method k řešení některých geodetických úloh.
Po informativním přehledu zobrazení vyskytujících se na
území ČSR jsou odvozeny azimutové opravy a změny trigono-
metrické strany pro speciální případy konformniho zobrazení
elipsoidu na kouli, Křovákova zobrazení a konf. válcové a stereo-
grafické projekce. Konec této kapitoly je věnován aplikaci
konf. zobrazení při řešení obou hlavnich geodetických úloh.

V druhé kapitole (21 stran) se vykládá transformace sou-
řadnic z jedné zobrazovací soustavy do druhé, a to přechodem
přes zeměpisné souřadnice, eliminací zeměpisných souřadnic
a methodou směrníkovou. Rovněž je probrána transformace
založená na vlastnostech symetrických souřadnic a uvedeno
Christovovo řešení přechodu z jednoho Gauss-Krtigerova. pásu
do sousedního.

Výklad o geodetických křivkách na rotačním elipsoidu se
zvláštním přihlédnutím k Besselovu, Legendreovu a Gaussovu
řešeni hlavní úlohy o geodetické křivce je předmětem třetí
kapitoly (29 stran).

Ve velmi rozsáhlé čtvrté kapitole (111 stran) se probírá
podrobně vyrovnání trigonometrických sítí. Je podán přehled
rozdělení těchto sítí, mezinárodni předpisy pro přesnost měření
vodorovných úhlů a geodetických základen, vyložena podstata
redukce měřických prvků s geoidu naelipsoid, propočten vliv
změny parametrů ref. elipsoidu na vyrovnané úhly v síti.
Následuje výklad o vyrovnání trigonorn. sítí podle pozo-
rování závislých. Jsou uvedeny typické tvary normálnich rovnic
pro schematické sítě. Důkladně jsou probrány methody, které
ulehčují nebo zjednodušují řešení rozsáhlých soustav normál-
ních rovnic (rozložení oprav na dvě části, Gauss-Krtigerova
methoda, rozvinovací i substituční methoda Boltzova, postup
Křovákův, Tobeyův a Choleského). Je předvedeno vyrovnání
trojúhelníkového řetězce vetknutého mezi dvě trigonometrické
strany, jejichž koncové body mají pevné souřadnice.

Následuje theorie souřadnícového vyrovnání trigonometric-
kých sítí s aplikací na elipsoid a kouli. Kapitola je uzavřena
popisem vyrovnání rozsáhlých astronomicko-geodetických sítí
(včetně pomocných úvah o vlivu změn parametrů elipsoidu
na jeho různé prvky a o umístění trigonom. sítě na elipsoidu).
Je vysvětlen princip Gaussovy methody postupných aproxi-
mací, způsob rozložení sítě v dílčí skupiny, podstata methody
Krasovského, Eggertovy a Bowieho.

Pátá kapitola (11 stran)obsahuje theorii obloukové a plošné
methody k určení tvaru a rozměrů referenčního elipsoidu.

V šesté a poslední kapitole je na čtrnácti stranách probrána
látka vztahující se k dúležité a dnes aktuální úloze zobrazení
elipsoidu na elipsoid. Vyložen princip Helmertova postupu,
podrobně odvozeno zobrazení jednoho eIipsoidu na druhý po-
mocí elipsoidické normály a konečně uvedeno i konformní
zobrazení elipsoidu na elipsoid.

Bohatý seznam literatury, připojený na konci knihy, pobízí
čtenáře k dalšímu studiu problémů právě vyložených. .

Recensovaný učební text je novým vydáním známých dři-
vějších přednášek z geodetického počtářství III. běhu (nyní
vyšší geodesie II). Některé partie kartografického obsahu byly
zahrnuty do skript o kartografickém zobrazování (vydání
z roku 1952). četné části pak byly znovu přepracovány jak po
věcné, tak i stylistické stránce a doplněny novými poznatky
geodetické vědy (též s přihlédnutím k sovětské geodesii).
Výběr látky i způsob jejiho podání je ve všech směrech vy-
rovnaný a svědčí o' široké pedagogické zkušenosti autora.
Poměrně stručná pátá kapitola (určení tvaru a rozměrů ref.

elipsoidu) by podle našeho mínění zasluhovala v příštím vydání
dalšího rozšíření této tak zajímavé látky.

Matematická odvozování jsou vedena 'přehledně a srozumi-
telně. Přihlíží se důsledně k praktickým aplikacím. V tomto
směru je dobrou pomůckou při studiu devět podrobně pro-
počtených. čiselných příkladů, a rovněž i četné tabulky a jeden
nomogram. Geometrický názor o vykládaných problémech
podporuje 78 vzorně provedených obrázků. Kapitola o vyrov-
nání trigonometrických sítí je svého druhu českou monografií
tohoto dúležitého odvětví geodesie. Rovněž poslední kapitola
o zobrazení elipsoidu na elipsoid je v naší literatuře novinkou.

Z uvedeného je patrno, že kniha bude sloužit nejen jako
učební pomůcka pro posluchače, ale i jako přehledná příručka
pro geodeta a jako vědecký pramen pro každého zeměměřiče,
který se obírá ať už ze služební povinnosti nebo ze záliby problé-
my z vyšší geodesie. Doporučujeme ji proto do každé země-
měřické knihovny, úřední i soukromé.

Příjemnou vlastností knihy je neobvykle čistě provedená
reprodukce ofsetem. Namátkovou kontrolou nebyly zjištěny
žádné tiskové chyby. Pokud je pozorný .čtenář nalezne při
studiu, budou jistě nepatrné a málo četné.

Bylo by si přáti, aby recensovaná kniha byla vydána tiskem
jako významný přispěvek k obohacení české geodetické litera-
tury. Zaslouží si toho i poctivá a hluboká práce autorova, jehož
sedmdesátiny jsme měli příležitost nedávno pozdravit.

Ing. Dr F. Brož

518.4 Hruška V.
Počet grafický a graficko-mechanický.
1072 str., 497 obr., 2 přílohy, cena váz. Kčs 600,-, 1952,

Praha. Vydalo Přírodovědecké vydavatelství jako 41. svazek
Knihovny. Pod stejným názvem vyšla z pera autora za spolu-
práce Dra Václava Lásky publikace v roce 1933 o 188 str.
Již z toho je patrno, že se nejedná o 2. vydání původního
spisu. Autor zpracoval látku vyčerpávajícím způsobem zcela
nově a uspořádal do kompendia, bez něhož se v dnešní době
hospodárné volby 'počtářských způsobů neobejde žádný
technik. Původní spis, určený spíše propagaci používání
grafických a graficko-mechanických method početních, splnil
dokonale své poslání. V nové učebnici najdeme poučeni o do-
kumentaci snad o všem, co jest podle nynějšiho stavu této
nauky možno graficky řešit. Autor sám považuje svým spisem
theoretickou látku za vyčerpanou, až snad na další možný
pokrok v řešení integrálních rovnic. Za to však poukazuje
na pravděpodobné velké možnosti pokroku v používání mecha-
nických pomůcek k zjednodušení, usnadnění a zrychlení
grafických výpočtů, a proto jim věnoval zvýšenou pozornost.
Jako příklad stači poukázat z hledíska zeměměřiče na kapitolu
planimetry, které byly v původní knize popsány na sedmi
stránkách, v novém díle jsou rozvedeny podle jednotlivých
konstrukcí s pokyny o uživání a příklady upotřebeni na 53 stra-
nách. Obsah díla jest rozdělen. do sedmi kapitol: Po Úvodu
následuje grafická Aritmetíka a algebra, pak Funkce jedné
proměnné (zobrazení, funkcí na milimetrovém papiře, loga-
ritmický papír, stupnice funkcí, jiné grafické papiry), kapitola
Nomografie je rozdělena na části o průsečikových nomo-
gramech, spojnicových nomogramech, nomogramech s prů-
svitkami a anamorfóse, v V. kapitole (Analysa) čteme o deri-
vováni a integrování funkcí, o diferenciálních rovnicích o jed-
nom argumentu a parciálních diferenciálních rovnicích.
Mechanické pomůcky grafického počítáni jsou rozděleny na
integrafy a derivátory, pravítka a zmechanisované nomo-
gramy. Za poslední kapitolou (Dodatky) jest připojen podrobný
seznam literatury a podrobný věcný rejstřík.

Obsáhlost dila vtěleného do tak objemné knihy je při publi-
kaci nemalým ůkolem pro jednotlivce. Obtiže se sepsáním,
čtením korektur a opatřením obrázků překonal autor vhodnou
volbou kolektivu velmi ochotných pomocníků a tak se dostává
dílo do rukou našich techniků, konstruktérů a projektantů
v době nejnalehavější potřeby, v době připrav velkých projektů
našich staveb socialismu.

Autoru prof. Dr Václavu Hruškovi patří blahopřání
k úspěšnému vydáni a náš dík za pomoc, kterou nám tím
poskytuje. Ing. Ant. Prokeš
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