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Hayfordův isostatický mezinárodní referenční elipsoid.
Václav Špaček. (Dokončení. - Fin.)

Při počítání integrálu (4) pro tento případ je r' = a + Hl; integrovati třeba
v mezích od r = a - h do r = a, značí-li k hloubku moře. Postupujeme jako na-
hoře u (5). Poměr r3/a3 činí tu pro nejhlubší vrstvu 1 - 3 k/a, a vynecháme-li
poslední zlomek vedle 1, nezmění se hodnota integrálu ani při hloubce 10 km o více
než 0'002 své hodnoty. Chyba tato se zmenšuje při značném k tím, že ve jmeno-
vateli u členu, obsahujícího S2, vypouštíme činitele téhož řádu 1 - (k - Hl)/a, na
nějž se také vztahuje mocnění třemi. Je-li k malé, vznikne vypuštěním zlomku
Hlla vedle 1 chyba, kterou se hodnota vypočteného integrálu poněkud zvětší,
sotva však o tisícinu své hodnoty, Integrujeme-li nejprve podle r a pak podle s,
{)bdržíme z (5)

(Hl + k) 10 ,S2 + V~Hl + k)2 + S2
2 -Hl 10 , S2 + vW-fS?

g + ,/(H + 1)2' .. g, ,IH -, + 2s I Y I ~ --r- Sl" . Sl + Y 1" Sl

Jedná-li se o pole vzdálenější, kde čtverce k2, H12 vedle S2 nemají vel~ého
vlivu, odpadají tu oba členy s činitelem H l' nezáleží tedy na výšce stanice. Clen
.s činitelem k je stejný jako při počítání vlivu bližších poli, sahajících nad hladinu
mořskou (6), Člen, obsahující činitele H 17 lze psáti ve tvaru

Hl {100',1+ 12.+- (Hl +!!'!J!'!. 10, 1+ VI + H,2/822} (15)
b 1 + VI (Hl + k)::J/SI2 g 1+ VI +H/'/s/

.a můžeme snadno sestrojiti tabulku pro hodnoty logaritmů zlomků, obsažených
v závorce vedle Hl' Klademe-li postupně za zlomek H l/S hodnoty 0'1, 0'2, 0'3, ...
-0'9, 1, 2, 3, ... 6, obdržíme z dvojmocí této řady čísel, dělíme-li je 1'4262, hodnoty
H121s22, takže obě řady stačí k vypočtení tabulky, udávající hodnoty zlomků
[1+ fl + H2/S22] : [1+V 1 + IP /S12], jejichž logaritmy sestavíme do tabulky. Z ní
pak lze i pro dané k + Hl a jakékoliv s, jimiž je určen poměr (h + H1)/s, vy-
bledati hodnotu dotyčného logaritmu zlomku v (15). Je-li (k+H1)/s=0'5, je log
horního zlomku roven 0'08 log S2/SI' V případě, že je h několikrát větší než S,
nelze vůbec vzorce (6) použíti.

Účinky jednotlivých poli na odchylku tižnice zapisují se podle Clarkea do
,schematu, obsahujícího 16 sloupců pro 16 poli jednoho pásu, takže údaje pro celý
pás jsou v jediném řádku, na jehož konci je součet. Pokud se týčeznameni odchylek,
působených jednotlivými poli, odchyluje se zenit působením přitahujících hmot ve
směru opačném než hmoty ležÍ; údoJi a moře, v nichž hmota chybí, působí od-
chylku zenitu v tom směru, kde se nalézají. Horstva na severu od stanice působí
tedy odchylky k jihu, t. j. negativní, moře na severu odchylky k severu, t. j.
kladné. Obdobně hmoty na východě působí odchylky zenitu na západ, t. j. kladné,
,moře na východě odchylky k východu - záporné.
. Naznačeným způsobem byly vypočteny odchylky tížnice na všech trigono-
metrických bodech; zovou se odchylkami topografickými. Kdežto však odchylky,
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plynoucí ze (6) *), dosahují zřídka 5", jsou topografické pravidlem větší než 20".
Jako příklad zvlášf velkých rozdílů budiž uvedena stanice čís_ 361: pozorované
S=+ 4-34", topografické Sl=- 49-88", obě hodnoty 1/ jsou -7'95" a + 77-55".
Topografické složky ;1 jsou kromě málo výjimek vesměs negativní, jak bylo možno
očekávati - na severu pevnina, na jihu moře. Složka 1/1 na východ od poledníku
106 o směřuje k východu, na západ od něho k západu, jak odpovídá poloze pev-
niny a moří. Hayťord provádí rozbor přesnosti výpočtu topografických odchylek
tížnice a soudi, že chyba bude zřídka větší než 0'50", nejistota v přijaté hod-
notě činitele 'lId mŮže však činiti i 1/151 t_j. téměř 7 procent; tato chyba týče se
však stejně odchylek všech.

Nejpřirozenější vysvětlení rozdílů mezi pozorovanými a topografickými od-
chylkami tížnice je to, že topografické odchylky, jež jsou počítány z viditelných
nepravidelností v rozložení hmoty na povrchu zemském, jsou z největší části kom-
pensovány, t. j. vyrovnány působením těch nepravidelnosti v rozložení hmoty
v kůře zemské, jež jsou nám skryty.

Hayford provádí další výpočet - řešení B-elipsoidu, na němž by pozorované
odchylky tižnice souhlasily s topografickými. Pozorované odchylky S, 1/ jsou součtem
odchylek topografických S" 1/1 a odchylek S2' 1/~, působených vnitřními nepravidel-
nostmi; je tedy S=Sl + S2. 1/=1/1+ "12' Kdežto při řešení A jsme hledali eHp-
soid takový, aby pokud možno zmizela všechna S, 1/, žádáme při řešeni B, aby
odpadly odchyl.ky S;j, 1/2' Nalezneme-li takový elipsoid, zůstanou jen odchylky,
které budou souhlasiti s vypočtenými SlI 1/1' Vyjdeme od podminky, že oE (sl+ "1ii)

má býti minimem_ Avšak S2= S - ;1' 1/2= 1/ -1/11 kteréžto hodnoty obdržíme,
odečteme-li od obou stran (6) *) Sl neb 1/11 čímž se na pravé straně změní jen
prostý člen_ Pak i norwální rovnice odtud odvozené budou se od (2) lišiti jen
posledními členy [kvJ, [lvJ a místo posledních členů v (2) budou státi členy
uvedené v následující tabulce ve sloupci B_

B E G H

2302-20
55-60
951'11

12677-43
- 12879'57

+ 117·48+ 61'22
113-30

- 6;31-92
- 297-76

-+~ 142-79+ 35-65
1-31

- 333-76
- 35·80

+ 140-99+ 39-86
20·36

- 377-89
- 72-59

Hodnoty oprav opo, 010. __oej plynoucí z těchto normálnich rovnic a pří-
slušný rovnikový poloměr i sploštění obsahuje tabulka druhá. v řádku B_

dpo olo oao I da oe2 am a/(a-b) ~Zb2 2/733

A - 0'98 + 0'73 - 1'20 - 144 - 0'000072 6 378 062 298'2 18889 25-77

B + 19·65 - 15'53 + 9-06 + 4836 + 0'001055 6383042 255'1 107 385 146-50

E + 0-18 - 1'46 + 0'58 + 287 - oo30סס·0 6 378 493 296'3 10 297 14-05

G - 0'20 - 0-74, + 0-09 + 164 - 0'000047 6 378 370 297-1 100771 l1H5

B - 0'15 - 0-86 + 0-17 + 182 -00()()()()45 6 378 388 297-0 10063 I 13'73

V předposlednim sloupci řádku B je součet čtverců všech zbývajících hodnotes- sd, (1/ - 111)J, jež obdržíme pomocí (6)*), dosadíme-li tam za dPo, ď A.o. -. hod-
noty, uvedené zde v řádku B. Součet ten je veliký, střední hodnota jednoho
z těchto zbytků je 146·50. Nedá. se tedy najíti elipsoid, na němž by S2' "li byly jen

*) Hvězdičkou označujeme dále rovnici (6) ze článku citovaného snb 2).
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nepatrné, a tím je vyloučeno, že by snad země byla elipsoidem, na jehož povrchu
jen moře a horstva působi odchylky tižnice. Také hodnota rovnikového poloměru
a zploštěni, plynouci z řešeni B, liši se velice od výsledků veškerých posavadnich
měřeni. Mšeni A dává výsledky daleko bližši skutečnosti. Tim, že jsme od pozo-
rovaných odchylek odečtli topografické, změnili jsme směr tižnic tak, jako bychom
skutečně odstranili pevniny a současně zvýšili hmotu moři na stře dni hustotu q.
Vypočtený elipsoid B protiná tyto pozměněné tižnice tak, že součet čtverců od-
ebylek tiž nic vzhledem k němu je minimem.

Odchylky tižnice dokazuji, že různá hustota v kůře zemské působi na jejich
velikost v opačném smyslu než horstva a moře, která tvoři mista, kde je hmota
nahromaděna a kde chybi. K otázce, jak jsou v kůře zemské rozloženy hmoty,
jimiž je působeni moři a pevnin na velikost odchylek tižnice vyrovnáváno, byl obrácen
zřetel v padesátých letech minulého století. V Předni Indii pokračoval totiž pluk.
Everst v polednikovém měřeni a prodloužil oblouk Lambtonův, sahajici od 8° 9' 31"
(punnoe) do 18° 3' 15" (Daumergida), až na 29030' 48" (Kaliana). Délky oblouku
1°,plynouci z jednotlivých úseků, se však spolu neshodovaly, ježto tUnice měly značný
vliv na astronomické určeni zeměpisných šiřek. I požádal Everstův nástupce včele
Great Trigonometrical Survey ofIndia generál Andrew Wangh r. 1852 J. Pratta, arch-
deakona v Calcuttě, aby vypočetl, jaký vliv maji na směr tižnice horstva ležici
na severu Indie. Výpočet byl proveden 9) na základě zcela nespolehlivých tehdejšich
znalosti o poměrech těchto územi, ale dával odchylky takové, že se ve skutečnosti
vyskytovati nemohly. Pro stanici Kaliana nalezl 27'85", kdežto Everest ve výpočtu
svého oblouku uvádi odchylku 5'236" neb jen 3'343" podle toho, jaké předpokládá
rozměry země. Vysvětleni podal Pratt způsobem, jak nahoře již naznačeno; přebytky
hmot, jež tvoři pohoři, jsou vyrovnány meuši hustotou pod horstvem a malá hus-
tota vody mořské větši hustotou pod mořským dnem.

V urěité hloubce pod povrchem dospějeme k ploše, která je v hydrostatické
rovnováze a na niž spočivaji na stejně velkých částech sloupce vnějši hmoty pfl.-
sobici stejný tlak. Rozilily tiže na povrchu zemském jsou jen nepatrné, proto budou
obsahovati tyto sloupce stejná množstvi hmoty a středni specifická hmota celého
sloupce bude nepřimo úměrna jeho výšce. Plocha, na niž je hydrostatické rovnováhy
dosaženo, nazývá se plochou kompensačni a jeji hloubka kompensačni hloubkou.
Naznačené uspořádáni hmot v kfl.ře zemské nazývá se isostase. Pojmenováni tohoto
použil nejprve geolog C. E. Dutton r. 1889. Jak velké jsou plochy, na nichž je iso-
stase uskutečněna, nelze obecně stanoviti. Jejich hranice se mfsty prozrazuji zlomy.
Prattovy teorie se přidržel i Hayford. Proti Airymu 10), podle něhož bychom si před- '.
8tavovali pevniny jak,o plujici kry všude téže hustoty, namitá, že by na rfl.zných
mlstech i nevelikého územf, ku pf. Spojených státfl., musela býti sila kfl.ry zemské
ohromně rozdilná.

Jak jsou rozloženy nepravidelnosti v hustotě hornin pod povrchem zemským,
neznáme, avšak pro výpoěet bude nutno učiniti o tom nějaký jednoduchý před-
poklad. Hayford činí ten nejjednodušši, počitá tak, jako by změny hustoty, vyrov-
návajici zdánlivý přebytek hmoty pevnin nad hladinou mořskou a malou hustotu
vody v oceánech, byly rovnoměrně rozděleny až ke kompensačni ploše. Označme
ho hloubku kompensačni plochy, h výšku terénu; q hustotu jeho horniny; množstvi
hmoty na jednotce plochy sahajici nad hladinu mořskou je pak ~ h. S~jné množstvi
hmoty pod hladinou mořskou chybi, středni specif. hmota ~ zmenšila se o Llq tak,
,je h ~ =- ho LI q. Nadmořské výšce pevniny h odpovidá tedy změna středni hus-
toty pod pevninou LI ~ = - q h / ho. Je-li ho asi 100 km, je patrno, že LI q bude
činiti pravidlem jen zlomek procenta neb malé procento q. Obdobně stanovime LI q
pode dnem mořským. Znači-li hl hloubku moře, chybi tu do středni specif. hmoty
celkem (tJ - 1'03) h, a o stejné množstvi mum býti zvětšena hmota pode dnem

9) Phil. Trans. 145, 1855.53-100.
10) Tam~e1855,101-104.
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mořským ve sloupci výšky ho - hH takže LI ~ (ho - hl) = hl «1 - 1'03) a tudíž

Llť = hl (ť -1'03) = hl (1+ h1)Cť -1'03).
ho - hl ho ho

Účinek kompensujicích hmot, jejichž specifická hmota dť zde byla stanove-
na, na odchylky tížnice budeme počítati podle (6). Výška kompensující vrstvy sahá
na moři od kompensační plochy ke dnu mořskému, na pevnině do výšky hladiny
mořské. Odchylka působená kompensující hmotou pod pevninou, je dána pro jed-
notlivá pole výrazem podle (6) a (11)

LI + ,I-~-' h ~
;k = 12'44" -.! ho (sin ag - sin a1) log. S2 fS2 J o.

LI Sl + 1/S12+ ho2

Avšak součin hoLlť == -hl ť je až na znamení stejný jako ve výraze, vyjadřujícím
vliv topografie, takže celková odchylka působená pevninou a kompensačními hmo-
tami bude

l; + l; l; ( ;k) I: (1 I 82 + 1/Sl+~/1 S2 ) F I:!>1 !>k=!>l 1+ E =!>1 - og ,,/~--2 og- = !>1'
. ~1 Sl J rSl -r ho Sl

Stejným způsobem se počítá i vliv kompensačních hmot pod hladinou mořskou.
Hodnota koeficientu F, čímž označen výraz obsažený v závorce, je pro celý

pás táž a lze ji snadno počítati, takže stanovení vlivu kompensačních hmot nevy-
žaduje než provésti přislušná násobení. Pro vnitřní pásy, v nichž S2, Sl proti ho
mizí, činí F téměř 1, neboť druhý člen tohoto výrazu má v čitateli přibližně.log 1.
U vnějšich pásů naopak ho lze zanedbati vedle S a F se blíži nule. I je patrno,
že menší přesnost při výpočtu vlivu vnějších pásů na velikost topografických odchy-
lek tižnice není vzhledem k nepatrné hodnotě F závadou, počítá-li se i vliv hmot
kompensačních. Hayford počital tabulky hodnot F pro hloubky ho55'92, 79·76 ...
329'8 km, rovnající se poloměrům pásů, pak totiž tabulky pro kterékoliv dvě sou-
sedni hloubky zde uvedené liší se od sebe jen posunutím všech řádků o jeden.
Výpočet provádí se tedy jen pro hloubku jedinou. Když byla kompensační hloubka
přibližně stanovena, bylo počítáno F i pro tuto hloubku 120'9 km.

Kompensační plocha neliší se mnoho od rotačního elipsoidu a jsou-li hmoty
nad ní skutečně isoataticky uspořádány, zmizely by téměř úplně odchylky tížnice,
~dybychom přemístili hmoty tyto ve vertikálním směru tak, aby se rozdíly hustot
,vyrovnaly. To značí posunutí horstev a pevnin pod hladinu mořskou a rovnoměrné
rozložení jejich hmoty 'až ke kompensačni ploše a podobně vyplnění hlubin oceánu
hmotou na hustotu ť zmenšením větší hustoty pode dnem mořským.

Na základě této myšlenky provádi Hayford další výpočet zemského elipsoidu.
Odečteme-li od pozorovaných či t. zv. zdánlivých odchylek tížnice odchylky ;1+ ;k,
což nazýváme isostatickou redukcí, obdržíme odchylky, které by zůstaly, kdyby-
chom skutečně provedli vyrovnání hustot právě naznačené. Odčitáme-li působeni
topografie a kompensačních hmot, je to totéž, jako když jsme provedli takové
vertikálni posunutí hmot, jímž jsme odstranili pevniny, moře i rozdíly hustot LI ~
jejich vyrovnáním na střední hustotu ť.

Rovnice, z nichž se vypočte elipsoid nejlépe přiléhající k tělesu, odpovidajícímu
isostatické redukci odchylek tižnice, liší se od (6) *) jen tím, že misto pozorovaných
g budou státi redukované odchylky g - (;1 + ;k) resp. 1) - (1)1+ 1)k)' Jejich velikost
bude ovšem různá podle toho, jakou předpokládáme hloubku kompensační plochy.
Hayford provádí výpočet pro tři připady, kde kompensační hloubka činí 162'2 km
(řešení E), 113'7 km (řešení G) a 120-9 km (řešení H). Příslušné normální rovnice
liší se od 2) opět jen absolutními členy, jež jsou uvedeny v horní tabulce. Tabulka
druhá obsahuje výsledky řešení těchto rovnic. Dosadí-li se vypočtené opravy oao,
ď 'Po. .. do (6) *). obdržíme zbytky odchylek tížnice. Součet jejich čtverců je uveden
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v předposledním sloupci tabulky. Ve sloupci posledním je střední čtverec jedné
odchylky to je součet čtverců, dělený počtem odchylek.

Za nejsprávnější můžeme považovati ten výsledek, kde součet čtverců zbytků
je nejmenší. Je to řešení H, ale součet čtverců zbytků řešení G je jen nepatrně
větší. Při prvém výpočtu r. 1909 byl naopak menší součet v případě G, dotyčné
součty činily tehdy pro jednotlivá řešení : A 13922, B 65434, E 8220, G S013,
H 8022. Ani součet čtverců zbytků při řešení E neliší se příliš od případů G, H
a je tedy zřejmo, že malá změna předpokládané kompensační hloubky nemá téměř
vlivu na součet čtverců zbytků odchylek tížnice. Naopak' zase hloubky, použité při
řešeních G, H, st~noví jen přibližně skutečnou kompensační hloubku. Na základě
řešeni E, G, Hz r. 1909 odhadoval ji Hayford na 112'9 km, při konečném výpočtu
na 122'2 km. Nový výpočet odchylek tížnice pro tyto kompensační hloubky již
prováděn nebyl, neboťa, e změnily by se jen nepatrně a spolehlivost výpočtu - součet
čtverců zbytků - zůstala by táž.

Hayford prováděl výpočty i pro jiné případy kompensace, ku př. řešení O konal
za předpokladu, že jsou kompensovány oceány, pevniny nikoliv. Absolutní člen
v rovnicích (6)*) byl odchylka pozorovaná minus odchylka topografická, počítaná
jen z pevnin. Součet čtverců zbytků padal mezi A a B blíže B. Správnost isostase
zkoumal také tím způsobem, že rozdělil celé území na 10, pak na 14 geografických
oblastí a srovnává v nich velikost zbývajících odchylek při řešení E, G, H. Po-
čítá-li se kompensační hloubka zvlášť z jednotlivých skupin, plynou i pro sousední
oblasti hodnoty zcela různé a tedy úplně nespolehlivé. Jak ukazují malé součty
čtverců zbytků, jsou odchylky tížnice počítané za předpokladu isostase téhož řádu
jako odchylky pozorované. I výpočet A je možno čítati k isostasi. Nehledíme-li
při něm k působení terénu, je to totéž, jako když předpokládáme, že topografie
nemá žádného vlivu proto, že kompensační hmoty jsou těsně pod horstvem neb
pod pevninou ve výši hladiny mořské a těsně pode dnem mořským.

Výpočet Hayfordův nasvědčuje tedy tomu, že hmota na povrchu zemském
celkem skutečně isostaticky uspořádána je. Střední odchylku od dokonalé kompen-
sace je možno měřiti poměrem středního zbytku odchylek tížnice ke střední topo-
grafické odchylce, při čemž se tvoří tyto obě střední hodnoty bez zřetele ke zna-
mení. Konečné řešení H vedlo k hodnotam 2'91 a 30'37, takže není kompensováno
asi 10 procent hmoty pevnin a moře. První řešení G vedlo k poměru téměř stej-
nému 3'01: 32'26.

Srovnejme obojí Hayfordovy hodnoty pro rovníkový poloměr a zploštěni.
V prvém sloupci jsou uvedeny výsledky plynoucí z materiálu, jehož použil r. 1909,
ve druhém výsledky, plynoucí pouze z materiálu dodatečně zpracovaného a ve
třetím konečný výsledek na základě materiálu celého.

G: ao + 76 + 34 m ao + 202 m
297'8 + 0'9 296'2

H: ao + 98 m ao + 217 m
297'9 296'1

ao + 164m
297'1

ao + 182 + 18m
297'0 + 0'5.

Zde značí ao hodnotu Clarkeovu· Pravděpodobné chyby, připojené k oběma
výsledkům, byly počítány obyčejným způsobem, jako by zbytky odchylek tížnice
měly náhodný charakter. Ve skutečnosti jsou však zbytky téhož znamení seskupeny
regionálně, poukazujíce zřetelně k odchylkám větších okrsků od isostace a tím i od
tvaru elipsoidu. Ačkoliv pro rovníkový poloměr plynula z prvého řešení chyba
pouhých 34 m, změnila se při použití dalšího materiálu vypočtená hodnota poloměru
o více než 100 m a převratná hodnota zploštění téměř o tolik, kolik činila její
pravděpod. chyba. Také Hayford sám zdůrazň.uje, že pravděp. chyby plynoucí
z výpočtu jsou příliš malé, neodhaduje však, jak daleko nejistota sahá. Souřad-
nice východiště změnily se výpočtem jen nepatrně na hodnoty následující: p =
= 39013' 26'54" ± 0'13, A= 98032' 29'65" ± 0'28, a= 75028'09'54" + 0'14,
v čemž je i zahrnuta Laplaceova oprava -- 5'15".
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Hayfordův elipsoid byl odvozen bez jakéhokoliv zřetele k měření tíže. Urychleni
tíže, měřená na velmi četných místech povrchu zemského, odpovídají dobře formuli
Clairautově odvozené za předpokladu, že nitro země je v hydrostatické rovnováze,
a tím potvrzují i skutečnost isostase. Helmert, jenž odvodilll) již r. 1901 z měření
tíže hodnotu zploštěni země 1/298'3 + 1'1, tedy číslo, souhlasící dobře s prvým vý-
sledkem Hayfordovým, počítá z poruch tíže, jevících se na 71 pobřežních stanicích,
hloubku kompensačni plochy, kterou nazývá AusgleichsHache.Nalézá 118 + 22 kmlS),

případně 124 km, užije-li se Hayfordových hodnot pro středni hustotu země a kůry
zemské. Tento výsledek shodující se s hodnotou 122 km, plynoucí z konečného vý-
počtu l8) Hayfordova, byl novým důkazem nejen skutečnosti isostasé, ale i spolehlivosti
výpočtu rozměrů Hayfordova elipsoidu. A nová formule Helmertova (1915), vy-
jadřující průběh tíže 14) na zemi, z níž plyne pro zploštěni 296'7 -+- 0'6, potvrdila
výpočet Hayfordnv opětně. O isostasi se potom již nepochybuje, k čemuž velice
přispěla autorita Helmertova. Prvé práce o isostasi byly Clarkeovi podnětem k. vý-
počtu zemského elipsoidu z odchylek tížnice, ale isostase zůstala pak téměř 50 let
nepovšimnuta. Nyní naopak Hayfordův výpočet elipsoidu obrátil zřetel k isostlUli,
k níž se hledí při studiu tíže a vzniká řada velmi důležitých prací.

Na prvém obecném shromáždění mezinárodní unie geodeticko-geofysikálni,
konaném v Římě r. 1922, byla přijata resoluce, aby výkonný výbor doporučil
příštímu obecnému shromáždění přijetí jediného referenčního elipsoidu. I byl dru-
hému obecnému shromáždění v Madridě r. 1924 navržen elipsoid Hayfordův, odvo-
zený ze sitě velkého rozsahu, kdežto oblouky, jichž použili Bessel a Clarke, byly
poměrně malé. Hodnota zploštění 1/297, potvrzená i měřením tíže na nejrůznějších
místech povrchu zemského, jež byla přijata již r. 1911 mezinárodní konferencí pro
efemeridy v Paříži, byla také přijata téměř jednomyslně 15) v zasedání unie dne
7. října. Angličan Hinks hájil zachování elipsoidu Clarkeova z r. 1880, pro nějž
vydaly Královská společnost a Společnost zeměpisná nové tabule. Také pro poloosu
a byla přijata Hayfordova hodnota 6378388 m, avšak pouze 19 hlasy proti 17, při
čemž 12 členů nehlasovalo. A vzhledem k nejednotnosti nehlasoval ani předseda
W. Bowie, nástupce Hayfordův v úřadě a pokračovatel v jeho dile.

Přijetím Hayfordova elipsoidu za mezinárodní elipsoid referenční nebylo ničeho'
řečeno o tvaru geoidu. Isostatickou redukcí odstraňují se nerovnosti povrchu zem-
ského a vyrovnává se hustota v kůře zemské, čímž ovšem vzniká těleso elipsoidu
bližší než je tvar geoidu, t. j. hladinové plochy.

Résumé. Elli p s o ř de d e référen c e in ter nat i o n al d e Ha yford. L'article est un vaste
compte-rendu des deux oeuvres de Hayford, ou l'on fait le calcul de l'ellipsořde isostatique. On
déduit lit les réductions nécessaires et l'on fait remarquer que le calcul des déviations topographi-
ques de la verticale a été déjit fait de la meme maniere par Hutton en 1778 et dans une plus
grande étendue par Clarke en 1858.

Scelování pozemků v Československé republice *).
Ing. Ladislav K o ž o u ž e k, měřičský rada.

Rozdrobenost pozemkové držby dosahuje v republice Československé značné míry.
V zemích českých je pozemkových parcel asi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,000.000
na Slovensku (přesný počet není znám) asi . . . . . . . . . . . . . . . ., .. 11,000.000
na Podkarpatské Rusi celkem asi. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000.000

Na jednu parcelu zemědělských pozemků (bez lesů) připadá asi 26 arů.

11) Preul3. Akademie der Wissensch. Sitzungsberichte, 1901, 328-336.
12) Tamtéž 1909, 1192-1198.
13) Verhandlungen der XVI. allgem. Konf. der Internat. Erdmessung I, 1910, 354-364.
H) Preul3. Akad. Sitzungsber. 1915, 676-685.

15) Podrobnosti o jednání viz Bulletin géodésique, No. 8.
*) Pozn. redakce: Stať tato byla předložena ve francouzském znění IV.[mezinárodnímu

kongresu zeměměřičskému v Londýně.
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V zemích českých hospodaří střední a velcí rolníci na statcích rozdrobených na 25 al
150 parcel. Slovenský gazda obdělává 150 až 800 parcel různě položených. V obci Pokryvači
n Dol. Kubína byl gazdovský statek o výměře asi 14 ha rozkouskován na 845 parcel, takle prů-
měrná velikost jedné parcely byla 160 m2• •

Tato rozdrobenost pozemků znemožňuje jejich ekonomické obhospodařování, vyřazuje mož-
nost používání hospodářských strojů všeho druhu, zdražuje zemědělskou výrobu a má za následek,
le náš zemědělec vyrábí draho a není schopen soutěliti s rolníkem na příklad německým.

Nevýhody tak značného rozdrobení pozemkové držby uvědomili sobě už v polovici XIX. stol.
vůdci našeho selského lidu, a v Záhlinicích u Holešova na Moravě byl to rolník Frant. Skop:.lik,
který v roce 1857 docílil v rodné své obci scelení pozemků vzájemnou dohodou svých spoluobčanů.
Povzbuzen krásným výsledkem a důkazy o rentabilitě scelování, stal se poslanec Frant. Skopalík
průkopníkem této ozdravovací akce a vytrvalá jeho snaha byla korunována vydáním rámcového
zákona scelovacího, platného pro oblast někdejšího Rakouska dne 7./VI. 1883.

Pro Moravu vydán pak scel. zákon dne 13./II. 1884, který byl novelisován dne H./V. 1910,
Pro Slezsko vydán zákon scelovací 28./XII. 1887.
Pro Cechy nebyl vydán scel. zákon pro neshody prestyžní mezi někdejším min. orby ve

Vídni a českým zemským sňěmem.
Na Slovensku a Podk. Rusi platí dosud scelovací zákon uherský čI. VIJ a XXXIX z r. 1903.
První úřední scelování na Moravě zahájeno roku 1890 v Bochoři u Přerova a práce scelovací

prováděny byly ve větším rozsahu z prvu na Hrotovsku, pak v oblasti naši Hané a zdomácněly
konečně ve všech končinách země Moravskoslezské tak, že koncem roku 1933 je 276 obcí úředně
scelených, mimo 18 obcí scelených na Hlučínsku německjmi říšskými úřady.

Rolnictví je důležitým činitelem naší republiky Ceskoslovenské. Každý přítel rolnictva a
každý národohospodář musí se proto zamysliti nad každoročními ztrátami, které mají svůj původ
T té, zpředu vylíčené rozdrobenosti pozemkového majetku, doprovázené dlouhou řadou různých
hospodářských nevýhod, jako je:

a) ztráta času při přecházení s jednoho kousku na druhý během pracovního dne, což má
za. následek značné zvýšení výrobních nákladů,

b) nedostatečný příjezd k pozemkům, mnohdy příjezd služebnostní. ktel'ý nutí zemědělce osev
svých poliček zařizovat hlavně s ohledem na souseda, oprávněného přejížděti přes jeho pozemek,

c) nemožnost používání strojů pro racionelní hospodářské obdělávání pozemků tvaru řemín-
kovitého, s délkou i přes 2 km a šířkou i jen 5 m, tvaru klínového a jinak nepravidelného,

a) škody z polního pychu, jimž se hospodář neubrání při značné rozloze a rozptýlenosti
svého rozdrobeného pozemkového majetku,

e) škody způsobené různou škodnou, která sídlí v polních mezích a brázdách,
.0 nejistota vlastnických hranic a z toho vznikající nákladné spory.
Zádný praktik-hospodář nepopře, že úl'oda při brázdě jest značně slabší a velice snižuje

průměrný výtěžek jeho úmorné práce. -
Je třeba sobě uvědomiti, kolik půdy nevyužité leží ladem v brázdách a v mezích při dnešn

rozsáhlé rozdrobenosti pozemkového majetku.
Tabulka I udává nám počet obcí scelených do konce roku 1933 v jednotlivých soudních

okresech. vykazuje nám scelenou plochu těchto obcí. počet účastníků •scelování, množstv~
parcel do scelování zahrnutých a počet parcel scelováním povstalých. Ubytek rozdrobenostI
udán v procentech.

Ubylo-li provedeným scelováním rozdrobenosti v pozemkové držbě, ubylo současně mezi
a brázd, čili přibylo úrodné a užitek poskytující půdy, která před scelováním nejen že ležela
ladem, ale i zatěžovala výrobní náklady, t. j. snižovala výnos zemědělského podnikán!.

O množství půdy získané k produktivní výrobě zemědělské zrušením mezí a brázd násled-
kem provedeného scelování, učiníme sobě náležitou představu z následující tabulky II.

Tabulka 1.

Počet obcill Výměra 11 Počet
• ..s;
"'~OP

~ li* "fo II \ scelená IIúčastníků

•....
Soudní okres parcel scelováním o§

celá •I.
-.tO:e2

dotčených utvořených ~.•.
Blansko .. 49 ~I4-1 29550

I
15 0'1 45 184 51 h2

Boskovice. . 44 6'8 26398 859 3'3 268 3716 752
1
79

Bmo .... 58 1'"1 39855 362 0'9 134 925 454 51
Bystrice p./H. . . 36 1 2'8 23346 255 1'1 40 1056 127 88
Bystřice n.jPemšt. 71 1 1'4 31030 366 1'2 80 869 204 77
Fryštát .. 20 1 5'0 16467 89 0'5 71 545 81 85
Holešov .. 41 24 58'5 211063 9753 37"4 4217 36003 7980 78
Hrotovice . 35 23 65'7 27536 11234 40'8 2300 35423 6157 83
Ivančice 34 1 2'9 25207 452 1'8 148 1860

1
303 83

Jablnnkov 18 1 5'5 29952 264 0'9 39 1218 55 95

I II I I
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IIPočet obcí Výměra li Počet ~~
Soudní okres

111 II účastníků
;...~

. .<: parcel scelováním o lil
"'" % celá scelená % -..,'Z .••.• Ě"e; s:l dotčených ntvoC"ell)'ch ~""

Jevíčko, ~2 9 28'1 23090 3719 16'1 1966 13367 2805
Kojetín , ~8 9 23'7 I 2294"2 4662 20'3 2143

I
15181 3232 79

Krnov 13 ] 7-7 18079 93 0'5 31 480 92 79
Kroměříž , . tI 24 58'5 23474 102b5 43'8 3543 34410 6980 81
Lipník n,/B, , S3 6 18'2 21840 3219 14'7 1237 11718 2510 80
Litovel , , 52 16 30'7 22940 6202 27'0 2081 14820 3990 79
Mohelnice , 38 1 2'6 2J268 552 2'6 96 1055 267 73
Mor, Budějovice 54 11 20'3 39863 3959 9'9 880 11617 2568 74
Náměšť n,/OsI. 37 3 8'1 261LO 1262 4'8 171 3086 644 78
Napajedla, 18 1 5'5 16414 807 4'9 566 -3085 914 79
Olomouc 92 44 47'8 50238 17382 34'6 5222 40642 10294 70
Opava 57 9 15'8 32875 5412 16'5 1044 11012 1844 74
Plumlov 34 7 20'6 26490 2975 11-2 1346 11372 2615 83
Prostějov , 39 24 61"5 20688 11632 56'2 3867 30315 6710 7,7
Přerov 46 25 54'3 22057 9075 41'1 4133 30394 7160 78
Slavkov u Brna . 36 4 11'1 26521 2090 7'9 1138 6558 1762 76
~lavonice . ?6 1 3'8 19485 405 2·2 52 1900 166 73
Sternberk .7 5 13'5 31293 3607 11'5 934 7513 1964 91
Třebíč ;7 9 13'4 45880 5138 11'2 1212 20614 3188 74
Uh. Brod, 37 1 2'7 38659 623 1"6 177 1558 407 85
Uničov . , 35 2 5'7 23045 847 3'7 126 1381 329 74
Vel. Bíteš . . 33 1 3'0 19358 710 3'7 65 1196 209 76
Zdounky . 11 1 2'4 22970 420 1'8 106 1726 266 82
Zlín ... ·112~ 11 5'0 16731 I 366 2,2 I 170 1855 205 85
Znojmo .. ,r~3

1

4'4 q2999 1802 3'4

11

645 5293 868 89

I 83

Úhrnem ,11143°1276119'311960713 I 12089Q I 12'611 40293
I
368920

I
75898 II i9

Postup a rozmach prací scelovacích lze posouditi nejlépe ze skutečnosti, že v době před-
válečných 24 roků bylo úredně sceleno 97 obcí t. j, 35 % veškerých do konce roku 1933 scelených
obcí s plochou 46.407 ha t, j. 38% celé dosud úředně scelené plochy v zemi Moravskoslezské,

65 % všech obcí scelených s plochou 62 % připadá na 14 letou dobu poválečnou,

Blansko .
Boskovice
Brno
Bystřice p./Host.
Bystřice n.jPern.
Fryštát
Holešov
Hrotovice
Ivanéice '
Jablnnkov
Jevíčko
Kojetín
Krnov .
Kroměříž
Lipník n·/B.
Litovel
Mohelnice

Mezí a hraničních brázd
před scelováním I po scelování

délka I šíi'ka \ plocha 'I délka I šíi'ka I plocha
km cm, ha km cm ha

pro nepatrnou výměru odpadá
775'75 45 + 30 58'18 183'77130+ 30
268'(0 40 + 30 18'76 88'00 30 + 30
180'40 50 + 30 14-43 13'40 30 + 30
137'7250 + 30 11'02 34-40130+ BO
30'30 60+ 301 2"73 10'10130+ 30

7,334'77 50 + 30 586'78 1.497'1)7 30 + 30
8.668'36 45 + 30 65013 1.719'24 30 + 30
320 00 50 + 30 25'60 90'90 30 + 30
86'00 90+ 30 10'32 18'2430 + 30

2.435'0540 + 3(') 170'45 348'91 30 + 30
3.693'11 45+ 30 276-98 753'52 30 + 30

46'00 70 + 30 4'60 15'10 30+ 30
9.074"40140+ 30 635'21 II 2.005'37 30 + 30
2.118'71145 + 30 158'90 li 343'75 30 + 30

'. I 3,215'27145 + 30 241'1511 873'04 30 + 30
302'70 60 + 30 27'24 37-50 30 + 30

I

11-02
5'28
0'80
2'07
0'60
89'85
103'15
5'46
1'10
23'90
45'20
0'90

120-32
20'62
52'38
2'24

~

přírůstek
prodUktivní,

půdy

ha I ulo

II
47'16 5,49
13'4b 3'66
13'63 5·34
8'95 2-44
2-13 2,39

496'93 5']0
546'98 4,87
20':1.4 4'46
9'22 3'50

146'55 3'94
231'78 4'97
3'70 3'98

511'89 5-01
138'28 430
198-77 3·20
25'00 4"53

I
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I Mezí a hraničních brázd Přírůstek

Soudní okres
I před scelováním ~o oool~áo' produktivní

délka šířka plocha -délka I šířka I plocha
půdy

I

I km cm ha km cm ha ha o;
, ' o
'I

2.32~'98150 + 301Mor. Budějovice 185'84 419'67 30+ 301 25'18 160'66 4'06
Náměšť n./Oslavou 622'61 45 + 30 46'70 114'10 30+30 6'84 39'86 3'16
Napajedla 672'00 40 + 30 47'04 122'00 30 -r 30 7'32 39'72 4'9~
Olomouc. 10.581'39 45 + 39 793'60 2.224'58 30+30 133'50 660'10 3·80
Opava . 2.740'71 45+30 205'55 493'75 30+30 29'63 175'92 3'25
Plumlov . 1.802'20 45+30 135'17 440'99 30+30 26'46 108'71 3'65
Prostějov 7.560'30 40+30 529'22 1.868'93 30 + 30 112'14 417'08 3'59
Přerov .. 5.878'11 45+30 440'86 1.421'56 30+30 85'29 355'57 3'92
Slavkov u Brna

: I

1.768'22 40+30 123'77 357'80 30+30 21'46 102'31 4'90
Slavonice 379'93 45+30 28'49 27'12 30+30 1'64 26'85 6'63
Šternberk 1.636'05 50+30 130'88 459'79 30+30 27'60 103'28 2'86
Třebíč .

: II
3.787'19 50+30 303'98 514'92 30+30 30'90 272'08 5'30

Uh. Brod. 272'77 60+30 24-55 141'97 30+30 8'52 16'03 2'56
Uničov '1, 319'00 80+30 35'09 62'80 30+30 3·76 31'33 3'70
Vel. Bíteš 229'86 60+30 20'68 69'90 30+30 4'20 16'48 2'32
Zdounky 212'50 60+30 19'12 36'10 30+30 2'16 16'96 4'03
Zlin . 292'68 50+30 23'41 42'93 30 + 30 2'58 20'83 5'69
Znojmo 1.091'89 60+30 98'27 165'20130 + 30 9'91 88·36

I
4'90

II I
Úhrnem

1180,856'93145+ 30\ 6.083'70 II 17.066'40[30 + 30\ 1.023'98115.059'721 4-19
a průměrně:

Samostatný, služebnosti prostý přístup ke každému pozemku je věcí samozřejmou všude,
kde bylo scelováno. Dosavadní nedostatek cest bývá odstraněn zřízením nových cest s vyhovující
lIířkou, na potřebné snad silniční spoje bývá půda reservována právě tak, jako na veškeré potřebné
odpady, ať už pro vodu povrchovou, nebo vodu drenážní.

Plocha pro tato společná zařízení uhrazena bývá příspěvkem účastníků scelování, a činí
tento příspěvek průměrně asi 2% scelované plochy.

Z předchozí tabulky vidíme, že zisk na půdě produktivní v důsledku zmenšení délek hranič-
ních brázd a mezí činí přes 4"10. Proto můžeme s naprostým klidem tvrditi, že při dosud úředně
scelené výměře okrouhle 121.000 ha v zemi Moravskoslezské získáno bylo asi 2.500 ha k účelům
zemědělské výroby, čili průměrně pro každou ze 276 do konce roku 1933 scelených obci 9'06 ha,
nepočítajíc ani plochu věnovanou novým silnicím, cestám, odpadům atd ....

Stojí za povšimnuti, že dnešní těžkou h03podářskou krisi snášejí scelené obce lehčeji proto,
že režie výrobní je menší. výtěžek práce vyšší a stabilita pozemkové držby pevnější.

Tvrzení nezasvěcenců, že postupem doby dojde stejně zase ku drobení zemědělské půdy,
takže vynaložené náklady jsou investicí zbytečnou, je vyvráceno úředním šetřením provedeným
v roce 1931, jímž zjištěno bylo v 18 obcích 14 soud. okresů množství parcel povstalých dělením
náhrad. pozemků ze scelování za dobu 10 až 38 roků.

Jednotlivé výsledky provedeného šetření jsou tyto (viz tabulka III. na str. 26.):
Vidíme tedy. že při zachování dosavadního tempa dělení pozemků ve scelovaných obcich

bude dosažen počet parcel z doby před provedeným scelováním za více jak 1500 roků, .. ,
Veškeré tyto momenty měly by naše národohospodáře upoutat a nabádat k tomu, hledati

cestu, jak urychlit žádoucí scelování hospodářských pozemků v celé oblasti republiky Česko-
slovenské. Dosavadní hlemýždi postup není zdravý ... státy okolní scelují v daleko větší míře a
upevňují tim své základní pilíře t. j. stav zemědělský.

Náklad na scelování jednoho hektaru obnáší nyní asi 1.000 Kč. Stát uhrazuje z tohoto
nákladu asi 300 Kč, účastníci scelování asi 700 Kč, z nichž náklady osobní činí asi 280 Kč a náklady
místní, to jsou: figuranti, hranečníky, úprava cest, odpadů. mostků atd, ... asi 420 Kč.

V okolních státech těší se scelování vydatnější podpory se strany státu. Namnoze hradí
stát 70 až 90"fo veškerých nákladů.

Úřady provádějící scelování pozemků jsou: ministerská komise pro agr. operace pH min.
zemědělství, zemská komise pro agr. operace a místní komisaři pro agrární operace. t, č. I, II,
III v Brně, IV v Olomouci, a V v Opavě,

Organisace technické služby normována byla nařízením z 24.jX. 1896 místodržitele na Moravě.
V sídle místního komisaře pro agr. operace zřízeno technické oddělení, jemuž příslušelo

provádění technické a zvláště geodetické části místnímu komisaři přidělených agrárních operaci.
Personál techn. oddělení skládal se z inspektora, geodetů a pomocných techniků.

1935/25



Odevzdá- Počet parcel Přibylodělením K s.:il.vodní
Běž. roz onsko-

Soudní okres Obec ní po- před I po v době vanosti
čís. zemků roků parcel došlo:lscelování za ro

1 Hrotovice . Bačice 1896 1181 117 34 23 1573
2 Odunec 1896 1097 168 34 13 2430
3 Jablunkov Bocanovice 1917 1218 168 10 3 3500
4 Koměříž Němčice H:S93 568 65 37 30 620
5 Lipník n./B .. Radotín. 1909 888 153 21 19

II
812

6 Mohelnire .. Palonín . 1906 1055 267 24 17 1112
7 M. Budějovice . Hor. Újezd 1902 1550 235 28 13 2832
8 Olomouc Vacanovice 1904 481 97 26 4 2496
9 Opava Milostovice 1914 696 95 10 4 1503
10 Zlatuíky 1913 856 178 11 4 1863
11 Přerov Bochoř .. 1892 1720 361 38 63 820
12 Šternberk Bohuňovice 1904 1197 231 26 17 1477
13 Mladějovice 1911 1765 ai37 II 19 4 6783
14 Třebčín Kojetice 1906 1969 233 24 10 4166
15 Uničov Brníčko. 1908 970 157 22 1 17886
16 Hlivice 1913 411 172 17 5 813
17 Vel. Bíteš Čikov

: II
1903 1196 209 27 20 1332

18 Znojmo Bojanovice 1904 1653 295 26 12 2942

II Úhrnem a průměrně .
·/1

112047113538111342~81262 II
1552

Geodety techn. oddělení jmenoval předseda ministerské komise pro agr. operace v dohodě
s min. financí obvykle z řad evidenčních úředníků a přidělil je službou techn. oddělení, aniž by
tím byl dotčen jejich postup ve statutu evidenčních úředníků.

Ostatní techničtí odborníci a znalci, jako kulturní inženýři. lesní technikové a pod. bývali
od případu k případu povoláváni z různých resortů státní služby.

Později byl techn. personál doplňován geometry a absolventy vysoké školy zemědělské
různých oborů.

V roce 1911 zřízen byl pro technický personál agrárních úřadů samostatný statut pro:
a) inženýry kulnrní a lesní, b) geometry, c) pomocnou službu technickou.

Ve stavu inženýrů je systemisováno 31 míst, z toho 6 míst vedoucích. Statut geometrů
nebyl doplňován od roku 1910 až do konce roku 1930 a je nyní systemisováno 14 míst.

Vyšší pomocná služba technická má systemisováno 16 míst a pomocná služba technická
12 míst.

Rychlejšímu tempu prací scelovacích vadí nejistota o výši nákladů a velice by prospělo.
věci, kdyby náklady za práce scelovací byly hrazeny dle jednotkových cen tarifních.

Nejednotnost zákonů scelovacích v různých zemích republiky Československé a skutečnost,
že v Čechách není vůbec scelovaciho zákona, je zajisté dostatečným důvodem pro to, aby naše
zákonodárné sbory z podnětu přímých zájemců - zemědělců a našich národohospodářů se při-
činili o vydání jednotného zákona scelovacího, platného pro celou oblast naší rebubliky Česko-
slovenské.

(Data zde uvedená vzata ze spisu Ing. Adolfa Ohma, vrch. zeměděl. rady a hon. docenta
vys. školy zemědělské v Brně "Scelování pozemků" z r. 1931 a byla doplněna s povolením Úřadu)

V Brně v dubnu 1934.
Résumé: Le remembrement de la propriété fonciere en Tchécoslovaquie.

Le morcellement de la propriété fonciere et les incovéniants causés par le méme ont provoqué
déja dans la moitié du XIXeme siecle une série des remembrements volontaires, dont les résultats
favorablés ont été conronnés par l'édition des lois sur le remembrement du 13. Février 1884
(Moravie), du 28. Décembre lt:S87(SiIésie) et No VII et XXXIX du 1908 (Slovaquie et Russie
Subcarpathique) restant en vigneur jusqu'aujourďhui.

La statistique du pays Moravo-Silésienne: Jusqu'a la fin du 1933 le remembrement a été
terminé dans 276 communes, représentant une surface de 120.893ha avec 40.293 des interessés.
Le nombre des parcelles s'est diminué de 368.920 a 75.898 (- 79%), la longuenr des raies de
80.857 km a 17.066km et leur snrface de 6084 ha a 1024 ha. Le gain du sol productif 5060 ha,
a savoir 4'19%.

Le remembrement est nn arrangement durable; ďapres la statistique le morcellement
primitif ne reviendrait qu'apres 1552 années. Les autorités s'occupant par le remembrement sont:
lere instance: Les commissaires locaux, en somme 5, lIde instance: La commission du pays a
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Bmo et IIIeme instance: La commission ministérielle, organisée pres du ministere ďagriculture
a Prague. Les départements techniques disposent des ingénieurs des fortsts et d'agriculture et des
ingénieurs-géometres.

Les derniers jours, une nouvelle loi sur le remembrement est préparée, conforme a l'unité
et valable pour toute la République, laquelle promet une marche plus intensive du remembrement.

Několik poznámek o přesné nivelaci.
Ing. O. Krčmář.

Jednim z původních článků, sloužících k poznání a stanovení tvaru a velikosti
země jest přesná nivelace a spadá proto povahou svých prací do oboru geodesie vyšší. Není
úmyslem obírati se zde teorií anebo praxí přesné nivelace, nýbrž jen shrnouti některá data týkající
se vzniku výškové sítě I. řádu na území Ceskoslovenské republiky a její další výstavby až po naše
doby. Poněvadž přesná nivelace slouží jak již úvodem řečeno stanovení tvaru a velikosti země,
bylo jí na konferencích komise evropského stupňového měření vzpomenuto v letech 1864, 1867 a
1871 a zároveň usneseno, aby ve všech zemích, které svými pracemi se zúčastňují stupňového
měřeni, bylo určování výšek, vykonávané až dosud metodou trigonometrickou, prováděno na příště
též precisní geometrickou nivelacf tak, aby byly spojeny nejen hladiny mořské na pobřeží
evropském, nýbrž aby také byly stabilisovány v jednotlivých zemích přesně výškově zaměřené
znaky, jež by tak sloužily za bezpečný základ pro veškerá výšková měření.

Provedením těchto prací bylo pověřeno triangulační a počtářské oddělení tehdejšího voj.
zeměp. ústavu vídeňského. Pridělené práce podjal se tento ústav hned v r. ]872 a to podle směrnic
daných prof. Dr. Tinterem. Nejdříve konána byla cvičná měření za účelem získání potřebných
zkušeností a znalostí, na jejichž podkladě měl býti stanoven podrobný návod, jak práce spojené
s prováděním přesné nivelace by bylo vykonávati. Postupem doby byla pak provedena a to od
r. 1872 do 1895 přesná nivelace v celkové délce nivelačních tratí as 19.000 km v západní, severní
a východní části bývalé monarchie. Jednotlivé nivelační trati spojeny byly v nivelační polygony a
tyto opět ve výškové sítě. Výsledky polního pozorování po provedení potřebných redukcí byly
v těchto nivelačních sítích vyrovnány a tímto postupem dosaženo bylo jednotných výškových údajů.

Vých o dis kem pro tyto výpočty byla výšková značka, nalézající se v místnosti vodočetné
stanice v budově finanční stráže v Terstu na Molu Sartoriu, jejíž výška podle řady pozorováni
středn í hladin y A dria ti cké ho mo ře, provedených v r. 1875 profesorem nautické akademie
v Terstu, drem Farolfim, byla udána hodnotou 3'3520 m a střední Wadinou moře. Dr. Farolfi však
sám předem upozornil, že k stanovení bezpečné hodnoty této nadmořské výšky nestačí přihlížeti
jenom k výsledkům pouhého jednoročního pozorování, nýbrž že k správnějšímu výsledku by bylo
lze dospěti teprve na základě pozorování trvajících po desetiletí. A skutečně pozdější pozorování
na zřízených dalších vodočtech v Pulji, Rjece, Sinji, Rogožnici a Dubrovníku podala, že drem
Farolfim stanovená hodnota nadmořské výšky východiskové značky má býti vzhledem k střední
Wadině mořské as o 9 cm menší. Nelze proto výsledky měření nivelačního provedeného bývalým
vídeňským voj. zeměpisným ústavem uváděti jako hodnoty nad střední Wadinou moře Adriatického,
poněvadž jsou vlastně vztaženy k ploše hladiny, ležící as o 9 cm hlouběji, než kterou tvoří vlastní
střední hladina moře Adriatického.

S východiskovou značkou terstskou jest měřením přímo spojena vedle jiných také známá
základní výšková značka u Lišova v jižních Čechách, která je stabilisována na žulové planině
a to tak, že v jádru žulové skály vymezena a vyleštěna byla horizontální plocha velikosti 15X 15 cm.
V tomto stavu byla síť přesné nivelace v době převratu. Tato výšková síť, jak byla původně za-
ložena, sledovala jen úvodem již zmíněný cíl. t. j. poskytnouti údaje potřebné k stanovení tvaru
a velikosti země a sestávala proto jen z rozsáhlých nivelačních polygonů. V důsledku toho byla
přiliš řídkou a připojování jiných nivelací (technických) na tuto základní výškovou síť bylo mnohdy
velmi svízelné a často i velmi nákladné. To bylo příčinou, že mnohé z těchto nivelací zůstávaly
ke škodě bez registrace rozptýleny a tím i bez ohodnocení a příležitostného dalšího využití.

Tyto poměry, jakož i ta okolnost, že vznikem Československé republiky bylo nutno veškerou
dopravu přeorientovati do směru od západu k východu, v důsledku čehož bylo nutno vypracovati
mnohé technické projekty v oboru dopravy železniční, silniční i vodní, staly se popudem k tomu,
že ministerstvo veřejných prací pojalo úmysl převzíti na sebe důležitý úkol: založiti a
vybudovati je dn o tn ou pře s n ou v Ý šk opi s n ou síť, potřebnou pro různé práce na poli tech-
nického podnikání. Za souhlasu povolaných kruhů a jako známka vážného nazírání na věc vydáno
bylo pak vládní nařízení ze dne 20. ledna 1920 o jednotné organisaci přesných výškových měření
čís. 43 Sb. z. a n. proto, aby přesná výšková měření byla prováděna v jednotném rámci a podle
jednotného pokynu a tím výsledku jich použito býti mohlo jak k vybudování jednotné výškové
.ítě ve státě, tak i k užitku všeobecnému. Již v květnu r. 1920 jako první positivní výsledek tohoto
opatření byl na podkladě publikací býv. voj. vídeňského zeměpisného ústavu vydán "Soupis výš-
kových značek v nivelační síti 1. řádu republiky Československé" a vydání toto uspořádáno bylo
v řeči české. Poněvadž značný počet značek, jichž výškové údaje byly tímto způsobem uveřejněny,
během doby a to zejména ve dnech převratových se ztratily, provedlo min. veř. prací přehlídku
všech v seznamu uvedených stabilisovaných výškových značek a na základě takto získaných dat
opravilo původní soupis. K opravenému vydání soupisu však již nedošlo, ježto v důsledku zákona
o dávkách za úřední výkony ve věcech správních bylo zatím od jakéhokoliv dalšího publikování
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výškových údajů upuštěno. Zároveň hned po zákonném upravení otázky přesných nivelací bylo
přikročeno k postupnému budování výškové sítě a to tak, že síť I. řádu byla vkládáním nově
zaměřovaných nivelačních tratí zhušťována. Toto zhušťování původní místopisné sítě nemoWo se
díti systematicky, jak by bylo i žádoucí, nýbrž bylo nutno přihlížeti k tomu, aby práce s tím
spojené byly co nejúsporněji prováděny, zejména aby mohlo býti plnou měrou vyhověno taká poža-
davkům techniků, kteří byli pověřeni vypracováním četných projektů komunikačních a vodo-
hospodářských, jakož i různých projektů k účelům regulačním.

Tráti přesné nivelace byly voleny obyčejně po železnicích pro jejich malý spád, kteráž
okolnost přispívá k tomu, že bylo možno zachovávati delší vizuru; kromě toho u železnic se
nevyskytují ztracené spády jako u silnic a železnice má dostatek solidních objektů, hodících se
k osazeni výškových značek všech kategorií. Tato přednost vedení přesných nivelací stává se
však nevýhodnou potud, že nutný přístup k výškovým značkám takto osazeným vázána je na
splnění určitých předpokladů podle bezpečnostních předpisů platných přo železnice. Pro tuto okolnost
jest připojování různých technických nivelaci prováděných zejména civilními podnikatelskými
firmami na takové značky přesné nivelace valně ztíženo, nehledě ani k tomu, že na výkon prací
rušivě působí dopravní ruch a ještě jiné nepříznivé složky, jako nedostatek prostoru pro postavení
stroje atd. Proto se v novější době upouští od provádění přesných nivelací po železnicích a nive-
lační tratě jsou voleny zhusta po silnicích. K zajištění výškopisné sítě Československé republiky
budou stabilisovány na vhodných místech podle posudku státního ústavu geologického z á k Ia dní
výškové značky a to u Benešova, Žel. Rudy, Skutče, Chebu, Podmokel, Turnova, Hanušovic,
Opavy, Rajhradu, Bratislavy, Nového Města n./V:, Parkáně, Hr. Sv. Kříže, Popradu, Sliače, Košic,
Malého Berezného, Berehova, Jasiny a Volovce.

Potřebné informace o dnešním stavu výškové sítě přesné nivelace ČSR, která každoročně
jest novými tratěmi doplňována, opatřiti si lze v ministerstvu veřejných prací, kde nivelační služba
jest soustředěna a kde za poplatek stanovený zákonným předpisem o dávkách za úřední výkony
lze si vyžádati topografické popisy a nadmořské údaje jednotlivých výškových značek.

Résumé. Remarques sur le nivellement de précision. Sous1'ancienrégimeautrichien
c'éta.it le bureau de triangulation a Vienne, qui a exécuté en somme 19.000 km des lignes, de
nivel1ement, en prenant comme base lilohauteur moyenne de la mer Adriatique a Trieste. Snr le
territoire de liloRépublique 'fcbécoslovaque trois signes de base sont liés directement au base-repere
littorale a Trieste.

En Tchécoslovaquie, le Ministere des travaue publics est autorisé ďorganiser et ďexécutet
les nivel1ements, de précision par la décision gouvernementale du 20. Janvier 1920.

En premier Heu ledit ministere a contrólé les anciens signes de nivellement snr tout le
territoire ďEtat ďapres les registres du bureau de triangulation a Vieune et puis il a complété
successivement le réseau de nivellement par 1'interpolation des nouvelles mailles de nivellement
selou besoin des diverses travaux techniques a éxécuter.

A présent, le réseau, des signes de nivellement sera complété par 20 signes nouveaux de
base, distribués convenablement sur tout le territoire ďEtat.

IV. kongres Mezinárodní fotogrametrické společnosti v Paříži.
Mezinárodní fotogrametrická společnost pořádá každý čtvrtý rok v některém z vel-

kých evropských měst mezinárodní kongres, který bývá spojen s výstavou a poskytuje
tak přehled teoretického i praktického pokroku ve fotogrametrii. Právě uplynulý kon·
gres konal se ve dnech 25. listopadu až 2. prosince v Paříži zároveň s mezinárodní
leteckou výstavou a pod společnou střechou Velkého Paláce na Champs-Elysées.

Kongres byl zahájen 26. listopadu odpoledne slavnostním shromážděním v Amfi-
teatru na Sorbonně za účasti samého presidenta francouzské republiky a za předsed-
nictví ministra letectví Denaina. Z řady projevů, které se střídaly s vybranými hudeb-
ními přednesy, vynikly zejména proslov čestného předsedy M. F. S. prof. Doležala
z Vídně, který ocenil zásluhy Laussedatovv o fotogrametrii, a proslov gen. Perriera.;
úřadujícího předsedy M. F. S., který připomněl zásluhy prof. Doležala a označil ho za
pokračovatele v díle Laussedatově. Při této příležitosti byl gen. Perrierovi odevzdán
diplom čestného člena společnosti rakouské. Další projevy měli předseda německé spo-
lečnosti v. Langendorff, zástupce Italie senátor Soler a předseda švýcarské společnosti
Harry. Za Polsko a ostatní delegace promluvil prof. Weigel z Varšavy. Večer téhol
dne byla dávána v paláci d'Orsay na počest předsedů zahraničních společností a před-
sedů pracovních komisí večeře a po ní pro všechny kongresisty recepce s velmi zábav-
ným uměleckým programem. Další součástí společenského programu byl výlet do Chantilly
ve středu dne 28. listopadu, pak recepce na pařížské radnici dne 1. prosince a posléze
téhož dne večer závěrečný banke~ prodchnutý pravou francouzskou srdečností. Vedle
zábavních exkursí zařadili francouzští kolegové do programu exkurse odborné. První
konala se do fotogrametrického oddělení Vojenského zeměpisného ústavu, kde. byl pro
kongresisty vystaven historický model stereotopometru Prédhumeau a kde v rozlehlých
sálech bylo možno viděti při práci stereotopograf Poivilliers, přístroj GaIlus-Ferber,
proměř ovací theodolit Poivilliers, dále stroje německého původu stereoplanigraf a aero-
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kartograf a dále velkS' počet map, zhotovených fotogrametricky. Druhá e.xkurse vedla
do továrny Société d'optique et de mécaniquede haute précision, kde zaujala. kongre-
sisty zvláště výroba stereotelemetrů. Cílem třetí exkurse byl reprodukční ústav map
katastrálních v St. Germain en Laye.

Vlastní práce kongresu spočívala však v jednání šesti komisí, z nichž první pro-
bírala otázky fotogrametrie pozemní, druhá fotografii leteckou, třetí zpracování leteckých
snímků, čtvrtá různé aplikace (na př. v architektuře, v balistice, v rontgenologii, pro
policejní účely a p.), pátá technické vyučování a šestá terminologii a bibliografii.

Nejvíce látky musila zvládnouti komise třetí, v které bylo předneseno ne méně
než 26 referátll.

Výsledky jednání jednotlivých komisí byly shrnuty a předneseny předsedy komisí
na závěrečném shromáždění kongresu, které se konalo v sobotu 1. prosince o 14. hod.
v slavnostním sále francouzského Aeroklubu.

Komise první, v níž referoval za Oeskoslovensko mjr. dr. Peterka, shrnula své
poznatky takto: Pro intensivní pozemně fotogrametrické měření je nutno určiti v terénu
opěrné body. Je dobře stanoviti je v nadbytečném počtu pro případná doplňovací mě-
ř~ní. Za délku základny fotogrametrické se doporučuje 1/~ až 1/20 minimální, respekt.
maximální vzdálenosti zaměřovaného území od základny. Na výzkumné cesty se do~
poručuje bráti jen stroje menší váhy. Pracovní rozsah autografů nyní používaných je
dostačující. Komise první společně s komisi třetí doporučuje sebrati pro příští kongres
data o hospodárnosti fotogrametrie pozemní, letecké, jakož i starých metod klasických.

Komise druhá jednala o letecké fotografii a jejím užití, zejména zaujal referát
francouzský (poidebardův) o užití ~letecké fotografie při archeologických výzkumech
v poušti. Dále se jednalo o volbe ohniskové dálky a o úpravách leteckých komor,
o panchromatických emulsích, o srážení filmů, o zkoušení závěrek a o nesrážejících se
fotografických papírech. Tato komise doporučila závěrečnému shromáždění, aby M. F. S.
propagovala vypracování národních program ti fotogrametrických.

Komise třetí konstatovala v závěrečné zprávě, že konstrukce překreslovačů byly
~jednodušeny a jejich výkonnost zvýšena, že překreslení lze doporučiti pro rovinné území,
a to pro zhotovování náčrtfl pro kata str, pro bonitování, pro technické projekty, jakož
i ke zhotovování map v malých měřítkách. Dále konstatovala, že i automatické stroje
byly zdokonaleny a osvědčily se při zhotovování plánll středních a velkých měřítek,
že také radiální triangulace učinila pokrok, kdežto aerotriangulaci že je třeba dále vě-
novati pozornost. Bylo zjištěno, že hospodárné provozování fotogrametrického měřeni
vyžaduje dobře organisovaného pracovního postupu a odborně vzdělaného personálu.
Komise doporučila zříditi zvláštní komisi pro otázky, týkající se hospodárnosti fotogra-
metrických metod, a dále doporučila, stanoviti směrnice pro přebírání a zkoušení hoto-
~ých fotogrametrických prací.
. Komise čtvrtá jednala o použití fotogrametrie k měření rychlosti letadel, pro účely
policejní a balistické, a doporučila její užití v geografii, geologii a při řešení technických
problémů (studium povodňových vln, lesnická měření a p.). Její subkomise (4 a) jednala
o fotogrametrickém zaměřování architektur a objektů archeologicky důležitých a do-
poručila podporovati zakládání archivů stavebních památek a sbírati při zaměřování
architektur data pro srovnání nákladů při metodě průsekové a metodě stereofotograme-
trické. Druhá subkomise (4 b) jednala o výsledcích, docílených fotogrametrií v rontge-
nologii a kriminalistice.

Komise pátá přijala za podklad jednání návrhy, jež připravila polská fotograme-
trická společnost a po jich projednání doporučila: Aby pro fotogrametrii byly na vy-
sokých školách zřízeny samostatné profesury, není-li to možno, tedy alespoň· docentury,
v každém případě však, aby přednášky byly odděleny od geodesie, dále aby profesor
měl za asistenta prakticky školeného fotogrametra a aby fotogrametrii byly věnovány
nejméně 2 hod. přednášek a 2 hod. cvičeni po 2 semestry. Doporučuje se též, aby do
učebných osnov bylo zavedeno čtení leteckých snímků, a to již na středních školách.
Na oborech, jichž absolventi by mohli fótogrametrii potřebovati, doporučuje se zavésti
př-ednášky o základech fotogrametrie. Dále se doporučuje získati lékaře, ofthalmology,
kteří by se chtěli obírat problémem stereosko'pického vidění. Národní společnosti se
ž4dají, aby prováděly systematické zkoušky stereoskopického vidění na podkladě vhodných
s{lhemat. Komise posléze žádá, aby národní společnosti podporovaly žádosti ústavů
o prostředky na opatření fotogrametrických pomůcek.

Komise šestá jednala na podkladě příprav společnosti maďarské a doporučila
\lstaviti stálou komisi pro terminologii a bibliografii. Pro sestavení terminologie mají
být vzaty za základ návrhy maďarské, k nimž budou pořízeny překlady do němčiny a
do francouzštiny. Na jich podkladě sestaví si národní společnosti terminologie vlastní.
l;'to označení veličin vezme se za podklad návrh prof. ILacmanna. Pokud jde o biblio-
~rafii, doporučuje se výměna publikací mezi národními společnostmi, a společnosti se
zádají, aby jmenovaly své bibliografy. Dále se navrhuje, aby společnost rakouská a
německá pořídila prozatímní seznam literatury.

Na podkladě získaných zkušeností. bylo stanoveno rozdělení komisí pro příští
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kongres takto: 1. Terrestrická fotogrametrie; 2. přípravné práce, jako letecká triangulace,
určení opěrných bodd, připojení snímků; 3. zpracování leteckých snímkd; 4. různé po.
užití: architektura, balistika atd.; 5. použití v lékařství a kriminalistice; 6. hospodárnost
a organisace práce; 7. výchova, bibliografie, slovník.

Po schválem zpráv komisí byla projednána otázka příštího kongresu a usneseno
s ohledem na pozvání italské vlády, přednesené senátorem Solerem, konati příští kon-
gres v r. 1938 v Římě. V důsledku toho byli zvoleni do výboru M. F. S. za předsedu
prof. G. Cassinis z Milána, za jednatele Dr. Ing. M. Tucci, ředitel poz. katastru z Říma;.
za pokladníka prof. P. Dore z Bologny, za revisory účtd U. Nistri a E. Santoni, dalšími
členy výboru jsou: gen. G. Perríer (Francie), von Langendorff (Německo), prof. Weigel
~olsko) a Maury (Belgie). Bylo usneseno, že předsedové národních společností se se-
Jdou v r. 1936 ke společné schůzi pro přípravu příštího kongresu.

Ke konci závěrečné scMze ujal se slova prof. Baeschlin (Svýcary), aby poděkoval
jménem všech zahraničních delegátů francouzským kolegdm, a to jak předsedovi M. F. S.,
gen. Perrierovi, tak předsedovi výkonného výboru, Roussilheovi, za přípravu a úspěšné
řízení kongresu.

Kongres, jehož se zúčastnilo 26 státd s celkovým počtem 324 delegátd (7 z Česko-
slovenska), ukázal, že fotogrametrii začíná být věnována pozornost, jíž si pro své mnoho-
stranné použiti zaslouži,

O výstavě fotogrametrické, která tvořila součást mezinárodní výstavy letecké, po-
dáme zprávu v některém příštim čísle. Fiker.

Zprávy odborné.
Fotogrametrický kurs v Italii. Král. vysoký ústav inženýrský (král. polytechnika)

v Miláně, pořádá ve dnech 4. března - 1l:!. dubna 1935 "Kurs fotogrametrie". Kurs tento se koná
po prvé v !talii a má za úkol obohatiti posluchače hlubšími poznatky o fotogrametrii, která se
značně vyvinula nejenom v zahraničí, ale i v samotné Italň.

Do kursu mohou býti zapsáni jak občané italští, tak i cizí, když dosáhli vysvědčení o vy-
konaných vysokoškolských studiích, nebo jsou činnými důstojníky armády. Připomíná se, le
návštěvníci kursu musí míti znalosti v trigonometrii, analytické geometrii, diferenciálním počtu
a optické geometrii. Ředitelem kursu bude profesor G. Cassinis, řádný profesor topografie a geodesie
král. polytechniky v Míláně. Mimo něho budou vyučovati jiní universitní profesoři, důstojníci a
vysocí úředníci.

Celkem bude asi 60 lekcí a asi 60 hodin cvičení s tímto programem: základní matematické
a optické otázky, fotografické přístroje, letecká fotogrametrie, pozemní fotogrametrie, letecká trian-
gulace, topografická práce na zemi, otázky hospodárské, průmyslové a technické související spr ••
oemi fotogrametrickými, vojenské, technické a různé použití fotogrametrie a praktická cvičeni.

Poslední týden bude věnován prohlídce strojů vojenského zeměpisného ústavu ve Florencii,
závodům fy Offlcine Galileo ve Florencii. aerofotogrametrickým ústavům v Římě s proWídkou
běžných prací na přípravě ital. katastru téhož ústavu.

Výdaje cesty a pobytu ve Florencii a Římě hradí si každý účastník kursu sám. Žádost 1&
přijetí budiž kolkována 3 L a adresována Ředit. kro vys. ústavu inženýrství v Miláně-Piazza
Leonardo da Vinci, a musí býti odeslána do 15. února 1935.

Žádost musí býti doložena křestním listem, správně lega.lisovaným pro ty, kteří se narodili
mimo Milán, výkazem o vykonaných studiích a řádně legalisovaným osobním průkazem. Zápisné
do kursu jest 200 L, které se zaplatí u Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde-Agenzia
(filiálka) di Via Romagnosi-Milano. Do kursu bude přijato nejvýše 20 ptiWášených. Na konci kursu
budou zkoušky a ti, kteří obstojí, obdrží vysvědčenf. Učastníkům lekcí a cvičení vystaví se osvěd·
čení, že navštěvovali kurs. Ing. J. PUM.

Literární novosti.
Posudky.

Dr. V.Láska - Dr. V. Hruška: Teorie a p"akse numerického počítáni. KnihoTDY
spisů matematických a fysikálních, sv. 15. Praha 1934. Nákladem Jednoty Československých mate-
matiků a fysiků.

ObsáWé dílo o 495 str. a 114 tabulkách, z nichž 7 mimo tekst tvoří druhou část "Učebnic
praktické matematiky", jej(~ část první vyšla jakožto "Počet grafický a graficko-mechanický" obou
p. autorů v téže knihovně ve svazku 9. již r. 1!J23.

Kuiha dělí se na sedm velkých oddílů celkem s 81 odstavcem.
Oddíly první a druhý věnovány jsou základním poučkám numerického počítání a výpočtu

aproximací, zejména mnoho členů, řad a složitých vzorů dle schematu Guyouova.
Rozsáhlé oddíly třetí, čtvrtý a pátý tvoří vlastní jádro knihy a obsahují nauku o interpolaci

(str. 84-214), o řešení rovnic (str. 215-318) a numerickém integrování (str. 319-408). Odstavec
33-36 o interpolaci funkcí dvou argumentů, zobecnění formule Everettovy a Pearllonovy po-
jednávají o otázkách. k nimž teprve v nejnovější době jest v učebnicťch numerického počítání
rozsáhlejší měrou přihlf~eno, což lze rovněž říci o numerické kubatuře (odst. 72) a o numerickém
integrování diferenciálních rovnic obyčejných, jemuž věnován jest předposlední, šestý oddíl (Itr.
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409-463). Odst. 77 tohoto oddílu pojednává a metodě Poincaréově, která osvědčila se výborně
k numerickým výpočtům v mechanice těles nebeských a v problémech vnější ballistiky. Knihu
ukončuje závěrečný (sedmý) oddíl (str. 464--482) jehož poslední odstavec obsahuje metodu numeric-
kého počítání partikulárních integrálů s vedlejšími (krajovými) podmínkami diferenciálních rovnic.
- Ježto výsledky této metody jsou dosud neuspokojivé, zabývají se jimi p. autoři jen zběžně.

Jak p. autoři v doslovu (str. 483) podotýkají, uplynulo sedm roků mezi dodáním rukopisu
a vydáním knihy, přece však lze říci, že do spisu pojaty byly všechny podstatné změny (někde
i pod čaron), které v této době nastaly. Obšírný seznam literatury, tabulek a sbírek formulí na
str. 484-491 doplněn jest spisy nejnovějšími.

Pomocné tabulky na př. interpolační a sbírka formuli v knize odvozených budou dodatečně
připojeny ke sbírce formulí a tabulek různých funkcí, k.terou připravuje p. dr. M. Valouch.

Kniha bude jistě na dlouhou dobu jedinou českou učebnicí numerického počítání a vy-
hovuje přímým a šťastným výběrem látky, přesností výkladů pravým bohatstvím konkretních
propočtů, příkladů a tabulek, mnohými poukazy literárními v tekstn i v seznamu souborném velmi
čestně svému úkolu a bylo by si jen přáti, aby p. autoři v brzku obohatili českou vědeckou
literaturu o další díl učebnic praktické matematiky.

Praha·20. ledna 1935. Karel Dusl.
Oeometarski godišnjak 1935. Je to druhý kalendář-ročenka našich jihoslovanských

přátel, vyšlá z redakoe Ing. Kostiče, Ing. Sopocky a doplnuje služebními předpisy první ro-
čenkn z předešlého roku a má na 333 stranách kapesního formátu (10X 15 cm), obsah pestrý a
pro zeměměřiče opravdu potřebný. Tentokrát je obšírná zejména matematioká část, která s četnými
příklady a různými tabulkami zabírá přes 9J stran. Cizí odborník rád si v ročence prohlédne, jak
pokračují základní měřické práce, jak je vedena správa a provedena distribuoe katastrálníoh úřadů
podřízených v Jugoslavii - stejně jako u nás - finanční správě. Tak se dočte, že ústředí jugo-
slávského katastru spolu se státními statky tvoří v ministerstvu financí pod vedením Ing. St.
Nedjelkoviče zvláštní sekci, která se dále rozpadá na oddělení technické (triangulace, repro-
dukce map a ekonomát), kat astr áln í (inspekce), pro podro bná měřen í, pro st átní statky,
pro vedení knih a personalie; výkonná služba pro vedení katastru že je přičleněna finančním
ředitelstvím v jednotlivých banovinách a j. v.

Ročenka je pěkně vázána a slušně representuje své vydavatele. Možno ji objednati za 30
dinarů bez poštovného u Ing. Ilije Živkoviče v Bělehradě, Ul. Admirala Geprata 6i;. Št'/).

Vyšlé knihy.
Přepracovaná Nomografle prof. Dr. Fr. F i a I y právě nově vyšla nákladem Spolku posluchačú země-

měřičského inženýrstvl v PrazelI, Lltzarská 10.Možno JI zakoupiti v uvedeném spolku za cenu členskou Kč 8'-,
studentskou Kč IU'-, krámskou Kč 15'-.

Odborná pojednání ti časopisech.
ZprAvy veřejné služby technické, číslo 2. Ing. J. Peň á z: Novodobá regulace měst a obcí. Ing. R.

Z e len k a: Zemědělské stavoy. Ing. R. Rod: Přesný čas - požadavek doby.
Technický obzor, č. 1 a 2 z 1935. Dr. A. Sem e rád: Stereofotogrametrické vyměřováni Zelené Hory.
Lesnická práce, čls. 10 až 12 z 1934. Dr. Pro K o r s u ň: Stanoveni krychlového obsahu kulatiny.
Sborník čs. společnosti zeměpisné, čís. 7-8 z 1934. Dr. K. Kuch a ř: Základnl mapy evropských stitA.
Memleclbas un Kulturtechnlkas Věstnesls, čls. 9-10 z 1934. S I a n cit a j s: Geografické souřadnice

bodA I. řádu Aldari, Vlnkl v trlg. sltllotyšské. A.M.: Poznámky k detailúm prací kitastrálnlch. Va s I I e v s k I s :
Chyby v určeni momentu astronom. pozorováni. D a u g u I I s: Wildt\v busolnl teodolit. S v i k u I i s: O vedeni
knih melloračnlch.

Przegll\d mlemlczy 1934, dvojčlslo 7-8. S u r m a c k i: Dojmy z mezlnárodnlho kongresu zeměměHčt\
v Londýně roku 1934. Czerskl: Mezinárodnl kongres zeměměřlčú v Londýně; přednáška E. Hi1tona Younga
o problémech bytových a o regulaci měst. L u d k Ie w I c z: Vliv světové hospOdářské krise na rolnictvl v Polsku.
K Iuž n i a k: Regionálnl plány v Polsku. L ech o w i c z: Sloučeni podflú na budovách. C hoj nic k i: Urba-
nlstika (nauka O výstavbě měst) a zaměstnáni zemi!měřičské. S u r ma c k i: O nutnosti odborné samosprávy.
Ma k s y li: Jaký bychom chtěli mltl katastr. P i o t r o w s k I: Program vyššlch stu\lil zeměměřlčských v Polsku.
Herfurt: }loto;(rametrfcké práce W. J. G. (vojenského zeměpisného dstavu). - Cls. 9. Sawlckl: Naše nové
hraničnl právo. By c h a w 8 k I: Záhadný katastr. KI o c z k °w s k i: Nutnost sjednoceni agrárnich vracl v rámci
ohlášené klasifikace pozemkt\ finančnlmi dřady. Sawicki: Účet bez hospoóáře. Hausbrandt: Komasace
bez geometra. Her b st: Agrárnl reforma jako činitel vnilřnl politiky státu. Do r o Ž y li s k i: Rozhraničenl a
regulace Y bývalém Polsku (pokrač.). Přehled plsemnlctvl. Běžné vědomosti. - Cls. 10. Jachimowskl: Vyrov-
náni polygonálnlch sltl se zřetelem na vliv chyb v měřeni stran a dhlA (pokrač.). Br y s z e w s k i, Jaký mli
I mAže býti uspořádaný katastr v zemlchrf0lskýCh. Byc h a ws ki: Upotřebeni optického měřeni dé ek při poly-
gonlsaci a měfenl podrobném (pokrač.). °r o ž y li s k I: ROzhraničenl a regulace v bývalém Polsku (<fokonč.).
Běžné vědomosti. Ing. Clngrol.

Zprávy spolkové.
Zpráva o výborové schllzi Zíjmové skupiny zeměměřičské pti SlA konané

dn'" 17.prosince 1934. Po přečtení zápisu o minulé sohdzi informuje předseda přítomné o tom,
že Zájmová skupina zeměměř. hodlá se súčastniti příštího jubilejního sjezdu Spolku čsl. inženýrů.
a "Federace slovanských inženýrů.", který bude konán v Praze ve dnech 20.-23. června 1935,
jednou nebo dvěma předná~kami pojednávajícími o pracech a pokrocích učiněných v čsl. pozem-
kovém katastru. Prof. Petřík upozorňuje na to, že se redakci připravující zeměměřičské číslo
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Zpráv veí'ejné služby technické nepodařilo umistiti v tomto čísle všechny příspěvky z oboru služby
katastrální a navrhuje použíti jich pro publikaci o čsl poz. katastru, která by byla věnována
účastníkům Sjezdu. Předseda doporučuje, aby v publikaci byl podán jednotný obraz katastrálních
prací a aby byl k publikaci připojen pokud možno i francouzský překlad nebo résumé. Po delší
debatě usneseno požádati ministerstvo financí, aby uspořádalo u příležitosti Sjezdu v reprodukčním
ústavě min. fin. výstavku katastr. prací a aby dalo vytisknouti publikaci o čsl. poz. katastru a
aby věnovalo určitý počet výtisků Sjezdu čsl inženýrů. Pak jednáno o zpracování obsahu. Návrh
statě týkající se základních prací obstará kol. Mikula, o novém měření kol. Háva, o autentifikaci
kol. Klepáček, o vceňování kol. Kolman, o vedení kol. Doškář, o reprodukci kol. Kavalír a
? arch~vech kol. Pavelka. Pojednání má obsahovati i zprávy o pokusných pracech reprodukčních
Jakož I o pokusech s novými metodami měřickými. O spolupráci na případném francouzském
překladu bude požádán prof. dr. Ryšavý a kol Potužák. Redakci provede Ing. Novák. Kolegové,
kteří provedou jen úpravu statí již hotových, připraví návrhy svých příspěvků do 15. ledna 1935
a ostatní do 15. února 1935.

Z Jednoty čs. úř. autor. civilnich geometrů v Praze. Schůze pracovního výboru
Jednoty konala se dne 5. ledna 1935 za přítomnosti 8 členů. 4 členové se omluvili. .

Po zahájení schůze předseda Ing. Fiirst referoval o intervenci deputace, jíž se zúčastnilI
kol. Fiirst, Vlk a Dítě, v ministerstvu financí ve čtyřech záležitostech. První z nich byl odst. 6.
k § 63 vládního nařízení ze dne 23. května 1930, č. 64, jenž není dost jasně stylisován. Vynášením
měr v geometrických plánech udaných do katastrální mapy povstávají totiž často rozdíly mezi
civilním a státním geometrem a tím též nezaviněné rozdíly ve výpočtu ploch planimetrováním.
Jde tudíž o to, aby byla získána možnost k ostranění event. neshod mezi katastrálními měřickými
úřady a civilními geometry, jež by někdy mohly vésti pro obě strany k nemilým důsledkům.

Zároveň. bylo při té příležitosti jednáno o neudržitelnosti znění odst. 2. k § 36 téhož vlád.
nařízení s upozorněním na možné nesnáze, jež by se mohly tím v praksi vyvolati jak u státních
tak i u civilních geometrů.

Také bylo poukázáno na zbytečnost zanášení všech mezníků při ohraničení do katastrální
mapy, čímž tato se přeplňuje a stává nezřetelnou a navrženo, aby v mapách označovány byly jen
hlavní mezníky a to tím spíše, jelikož se mezníky často ztrácejí anebo stranami přemísťují.

Na náš dotaz nám bylo sděleno, že bude ofertním řízením pokusně zadáno podrobné za-
měřeni jedné obce na Slovensku civilním geometrům. Blížší informace podá generální finanční
ředitelství v Bratislavě.

K návrhu místopředsedy kolegy inž. Janče, aby letošní valná hromada Jednoty konala se
v Brně, usnesl se pracovní výbor, aby z důvodů úspornosti a vzhledem k neutěšeným finančním
poměrům našich kolegů zatím zůstalo při starém, t. j. aby se valné shromáždění konalo po valné
hromadě Inž. Komory v Praze.

K stížnostem z řad kolegů o různém výkladu § 14.katastrálního zákona ze dne 16.prosince 1927
stavebními úřady usneseno intervenovati v ministerstvu financí při nejbližší příležitosti.

Usneseno urgovati odpověď ministerstva železnic na naši stížnost proti některým úředníkům
ředitelství státních drah, kteří vykonávali různé měřické práce a vyhotovovali geometrické plány
pro soukromé strany. V jednom případě usneseno podati posudek pracovní sekci Inž. Komory pro
oferování hluboko pod tarif a navrženo zavedení čestného řízeni. K stížnosti devíti kolegů proti
pokoutním měřičům na Slovensku a Podkarpatské Rusi usneseno zaslati spisy Pracovní sekci Inž.
Komory v Bratislavě k vyjádření a učiniti další kroky po vrácení spisů a podání vyjádření.

V substitučních záležitostech usneseno učiniti další návrhy ke konečné jejich likvidaci.
Konečně usneseno po jednání vyříditi všechny dotazy a stížnosti za poslední měsíc, jež byly

na pořado: schůze. Po přednesení zprávy pokladní kol. Ing. Kuralem schůze skončena.
Ref. Ing. Vlk.

Osobní.
Osobnf změny ve s1;avu měř. úřednfků pozem. katastru:
A. Na Slovensku. I. Přijati měř. aspiranti: Ing. Dezider Ladányi (T.S. Martin,i.k.v.),

Ing. Antoníu Trpka (Michalovce), Ing,. Václav Pichlik (Bratislava), Ing. Tibor Kramár (Bardejov),
Ing. Jan Kocian (Sečovce), Ing. Jiudřich Hrdý (Kežmarok), Ing. Ján Krajčí (Trenčín, i. k. v.) a
Ing. Vladimír Bušek (Bratislava) a za smluvního měřičského úředníka I~g. Antonín Machalka.

II. Jmenováni měř. komisary: In~. Pavel Beer (Zvolen), Alfred Wagner (Komárno), Ing.
Walter Staffenberger (Michalovce) a Ing. MIChalRymarevič-Altmanský (Ban. Bystrica).

III. Přeloženi: Ing. Fr. Kněžínek do Nových Zámků, Ing. Jan Čochmář do Bardějova,
Ing. Jindřich Knob do Nitry, Ing. Ludvík Horáček do Rim. Soboty, lng. Boris Beljaev do Humen-
ného, Ing. Ján Mikušjt do Bratislavy, Ing. Pavel Trančík do Košic, Ing. Pavel Beer do Zvoleně,
Ing. Josef Tuka do Zvoleně, Ing. Ferd. Frohlich do Trnavy, Ing. JosefFrk do Tornale. Ing. Oldřich
Galař do T. S. Martina, Ing. Jiří Krejčiřík do Tmč. Sv. Martina a Ing. Frant. Chaloupka do
Bardějova.

B. Na Moravě. Přijati měř. aspiranti: Ing. Jar. Boudný (Brno), Ing. Jind. Lunga (Kyjov),
Ing. Mir. Kolář (Brno), Ing. Mir. Tkáč (M. Ostrava), Ing, Jos. Mlčoch (Prostějov). Přelož eni:
Ing. K. Jeřábek (do Kroměříže), Ing. B. Pitzinger (odd. nové měř. v Brně), Ing. A. Pálka (do
N. Města n./Mor.), Ing. L. Bukáček (do N. Jičína), Ing. E. Hrabovský (Slavkov). Pensionován:
v. m. rada Lev Kempny.
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