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Stavtíhových

měření na území USD.

V r. 1947 byl ve spolupráci VZÚ a pražského SGÚ
měřen tah Tábor-Jihlava-Brno-Břeclava Brno-Vyškov
za účelem pří m é h o s.p o jen í měření českých a
moravských a jejich připojení na kyvadlové stanice
Český Krumlov a Břeclav.~Měření bylo provedeno'
stejným způsobem a také asi se stejnou přesností,
jako v r. 1946. Na trati celkové délky 242 km bylo
zaměřeno 75 stanic. Vyjdeme-li z Kladivovy stanice
v Brně, dostaneme na základě změřených tíhových
rozdílů LI g tyto hodnoty tíže na výše zmíněných
stanicích:

Stanice

I
I

gBrno

I

+

Přímé kyvadlové měření

I

L1 g

---~--,-

Kladivo

'

i

Weiken

j

Brno
(technika)
Č. Krumlov
(Bellária)
Břeclav
(Tyršova 1)
Vyškov

I

980,9611

-

980,8375

I

-

980,8360

980,8929
980,9660

980,8968

980,8946

I

I
I

I
I

I

V tabulce IV. jsou pro sroVlm:Lní
uvedeny také výsledky kyvadlových měření. Vidíme, že odchylky hodnot prvního sloupce od údajů, získaných kyvadly, jsou
pro: Č. Krumlov
1,5 'mgl a pro Břeclav - 3,9 mgl
(Kladivo) a -1,7 mgl (Weiken), obojí pro tutéž stanici v Tyršově ul. zajímavé je však tél porovnání se
dvěma jinými hodnotami tíže pro Vyškov. První z nich
- 980,9682 - vyplYvá z německých měřlmí, zmíněných v odst. 4, navázaných na Břeclav. Druhou hodnotu 980,9674 dalo připojení Vyškova na Olomouc,
provedené gravinietry Gs2 Č, 12 a Gs4 Č. 42 v r. 1944.
Odpovídající odchylky jsou - 2,2 mgl a -1,4 mgl.
SGú s VZÚ provedly v r. 1947 ještě podrobné měření na Kladensku jako pokt'ačování měření z r. 1945;
, při tomto rozšíření zlonických uhelných profilů bylo
. zaměřeno celkem 63 stanic.
Pražský SGÚ za částečné spolupráce s VZÚ vykonal v r. 1947 p I o š n é tíhové měření na Slovensku
v širokém okolí Levic. zaměřeno bylo 220 bodů,
z nichž větší část ležela na uzavřených smyčkách.
Z matematického vyrovnání smyček, provedeného doc.
Dr Běhounkem, vy'chází pro chybu v určení jedné
stanice ± 0,13 mgl. Uvážíme-li horší pracovní podmínky, je tato hodnota v dobrém souhlasu S dříve výpočtenou hodnotou ± 0,10 mg!.
Zú si na podzim r. 1947 opatřil Noergaardův gravimetr švédské výroby, který je založen na jiném principu,než gravimetr Grafův: vodorovné/vlákno; upnuté
v rámu, nese krátké vodorovné kyvadélko. Celý systém je z taveného křemenft a jest uzavřen v mědě-némpouzdru, vyplněném kapalinou vhodného složení.
Rovnováha kyvadélka jest dána rovností otáčivého

momentu ze zemské tíže a torsniÍho momentu vlákna
opačného směru. Poloha kyvadélka relativně k rámu
se zjišťuje opticky autokolimací odrazem na malých
zrcátkách, z nichž jedno jest upevněno na kyvadélku
a druhé, porovnávací, na rámu. Změna tíže se měří
úhlem, o který jest přístroj nakloniti, aby kyvadélko
zaujalo základní polohu vzhledem k rámu. Tento úhel
měříme mikrometrem s přesností asi 0,4" ne o dv i s I e od chyby ze špatného urovnání stroje. Kapalina, v níž křemennÝ systém jest ponořen, má určitý
koeficient roztažnosti za účelem kompensace vlivu
teploty a tlumí také pohyb kyvadélka. Jinak systém
zůstává volný a pro transport se aretuje jenom zařízení pro měření sklonu.6) Z vlivu teploty na čtení
gravinietru jest kompensován jen jeho lineární člen,
a proto jest nutno měřitÍ velmi pečlivě teplotu kapaliny přesným, do stroje namontovaným teploměrem.
Gravimetr nemá thermostatické zařízení, a proto odpadá obtížný transport i nabíjení akumulátorů. Přístroj váží bez stativu jen asi 13 kg a práce s ním je
velmi snadná. Byla jím již provedena měření na srovnávacích zákládnách na Barrandově a na Ještědu a
měření v gravimetrické síti I. a n. řádu. Předběžná
měření ukazují, že přesnost tohoto přístroje bude asi
přibližně stejná ja.ko u gravinietru Grafova.

+

6. Spd1f:iální tíhoměrné
a) Cejchovní

práce.

zákW4ny.

N eprom ě nnost
kon st anty
gravinietru je
nezbytně nutno občas kontrolovati měřením známého
tíhového rozdílu, určeného opakovaným měřením kyvadlovým. Nejlépe se k tomu účelu hodí dva blízké
body o velikém tíhovém rozdilu, spojené dobrou komunikací. Trať tvoří pak 1. zv. cejchovní základnu.
Na této základně se gravímetr porovná vždy před začátkem a po ukončení pracovní sezóny, případně
i v jejím průběhu, jestliže jsou příčiny k domněnce, že
v přístroji nastaly nějaké změny. Všem tíhovým rcrz;dílům, v této sezóně měřeným, je tak dán rozměr
relativně k cejchovní základně. Na základě tohoto
vztahu lze celý elaborát dodatečně opraviti i v případě, že správnou hodnotu tíhového rozdílu ila cejchovní základně zatím ještě neznáme.
Hned v r. 1944 zřídil Zú provÍSOrní cejchovní, základnu na Bar ran d o v ě s' výškovým rozdílem
106,75 m a tíhovým rozdílem asi 22,51 mgl. Výhodou této základny jest jejt blízkoSt;iiěVýh6aou· pak
poměrně malý tíhový rozdíl a hlavněportiehy,'tpfu.
sobovallé dopravním ruchem u dolníhoKorlcezákládnY.
V r. 1946 byla prozatímně změřena nóv~, dókonaiejší z á k I a dna na Je š t ěd u, jejíž koncové body
byly zvoleny na dolní a na horní stanici lanovky
o výškovém rozdílu 405,47 m. Definitivní stanovení
tíhového 'rozdílu kyvadlovým přístrojem ,'bude provedeno až později měřením v hotelu na temeni Ještědu
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a v jedné z"'VÍlekobce Hanychova. Tyto stanice byly
na koncové body základny připojeny již předem gravimetrem Grafovým. Předběžné cejchování základny
pomocí dvou GrafovYch přístrojů Gs4 provedli Zú
a pražský SGú za součinnosti SúG. Po zakoupeni
Noergaardova gravimetru bylo provedeno měření na
této základně ~ště tímto přístrojem. Výsledky pro
rozšířenou základnu výškového rozdílu 938,24 m jsou
tyto:
•
1946 Graf Gs4 č. 38:
115,73 ± 0,07 mgl
1946 Graf Gs4 č. 42:
116,49 ± 0,07 »
1947 Noergaard č. 310: 116,62 ±0,12
»
o

Tíhový rozdíl, pravděpodobně v důsledku nesprávných
přístrojových konstant, se zde u jednotlivých přístrojů liší téměř o. 1 %. Skutečnou hodnotu tíhového rozdílu cejchovní základny bude možno určiti teprve kyvadlovým měřenim. Za součinnosti bratislavského
SGú byla v r. 1946 změřena ještě pomocná cejchovní
základna u Baňské Bystrice. Přístroj Gs4 č. 38 byl
potom.·bohužel poškozen.
b)Vertikálni gradient.
. Grafovým, případně Noergaardovým gravimetrem
bylo na několika místech v Čechách, nad zemí i pod

zemí, .provedeno příležitostné určení ve r t i k á I n ího g rad i e n t u tí ž e, t. j. změny tíže s výškou.
Z výsledků nadzemních měření, ještě neredukovaných
vůči přitažlivosti mezileh1ých a blízkých hmot, lze
uvésti tyto prozatímní údaje. Viz dolejší tabulku V. .
Některá z těchto. měření provedl Ústav astronomie
a základů geofysiky při Čs. vys. učení technickém
v Praze (úAG). V důsledku již dříve zmíněného vlivu
vychází pro gradient hodnota vesměs o něco menší,
než vyplývá pro gradient na volném vzduchu. Zajímavou výjimku tvoří výsledek na Petříně, kde byla
nalezena hodnota neobyčejně vysoká.
'
Pro střední h I o u b k o v Ý g'r a d i e nt, odpovídající hloubkám asi do 300 m, byly na základě měření
v několi<kadolech nalezeny hodnoty:
o

Mostecko
Plzeňsko
Příbramsko

Diskusi výsledků bude možno provésti až po přesné
redukci měření. Nicméně již tyto předběžné výsledky
jsou zajimavé. Za účelem rozšíření našich poznatků
o tíhovém poli zeInského tělesa bylo by dobře provésti
podobná měření i na jiných místech našeho území.

Místo

I

Veletržní palác v Praze (přízemí - 6. posch.) .
Pensijní ústav v Praze (dvůr - 11. posch.)
Rozhledna na Petříně (pata - vrchol).
.
Budova techniky, Praha (příz. - 3. posch.) .
Budova techniky, Praha (příz. - 3. posch.) .
Věž .chrámu sv. Víta (příz. - orloj) .
Mrakodrap v .Plzní (dyůr - střecha)
Čes.' Budějovíce (Černá věž)
ČéS.Budějoyice (Černá věž)

I
.

•

0,13 mglj1 m
0,10
»
0,09
»

'

I
!
!

I
I

,,o
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Přístroj
Gs2 Č. 12
Gs4 Č. 42
Gs4 Č. 42
Gs4 Č. 38
Noerg. č.310
Noerg. Č. 310
Gs4 č. 42
Gs4 č.42
Noerg. ě. 310

I

Měřil
ZÚ+VZÚ
VZÚ
VZÚ
ÚAG
ÚAG
ÚAG
VZÚ
VZÚ
ZÚ+SÚG

.

I

Gradj1m
-0,286:mgl
-0,285
- 0,346 "
(-0,299) "
"
- 0,288
- 0,303 "
"
-0,285
-O,iHO "
- 0,294 "

"
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Připustime-li, že tíhový rozdíl dvou sousedních stanic
jest určen se střední chybou ± 0,2 mgl, , bude
Nepřihlížíme-li k výsledkům málo přesnýth měření
tihový rozdíl stanice, vzdálené od základního kyvadSterneckových, bylo na našem území dosud tedy zalového bodu (Brno) n trojúhelníkových stran, určen
r měřeno a vyhodnoceno (do konce r. 1947):
s chybou ± 0,2y'n - mgl. I pro krajní případ n = 16
7 kyvadlových stanic v zemi moravské a 1stanice
zůstává, tato chyba menší než 1mgl, což je hodnota,
v čechách,
odpovídající
jen velmi dobrému měření kyvadlovému.
2 kyvadlové stanice, měřené Němci,
V tom není ovšem ještě obsažen vliv chyb systemaasi 550 stanic na nivelačních tratích v Čechách a na
tických, pocházejících na př. z nesprávné hodnoty konMoravě o úhrnné délce asi 2000 km a
stant
gravimetru. Těmto chybám lze však čeliti vhod2
asi 8500 km podrobného tíhovébo vyměřování.
ným uspořádáním měření. Vyrovnání sítě se provede
Vykonané práce lze přehlédnouti na obr. 3, v němž
zcela obdobně jako v nivelační síti a případně bude
jsou však již také vyznačeny práce, provedené
obsahovati
i podmínky z vložených kyvadlových
v r. 1948. Jest zřejmé, že dosud byl proveden jen
stanic.
malý zlomek celkové práce, kterou jest v budoucnu
Na tuto základní síť mohou být potom připojena
organiSovati tak, aby výsledky vybovovaly posledním
všechna
ostatní tíhová měření, jako na př. zjišťovám~
požadavkům vědeckým i praktickým.
tíže podél nivelačních' tratí, určení tíže na trig. boúčelem tíhových měření jest získati 'podklady pro:
dtlch I. řádu geodetické sítě a také všechna podrobná
1. v Ý poč e t i n ten s i t Y tíž e na libovolném
měření, související s gravimetrickým průzkumem zemmístt} státního území,
sM kůry. Síť sama by již stačila ke zhotovení mapy
2: určení a b s o 1u t n í c h tíž nic o v Ý c h o d- isanomal pro účely geodetické.
,
c h y 1e k a t v a r u g e o id u,
' Práce v této základní gravimeMcké síti ČSR za3. správnou r e d u k c i v Yš k o v ý c h měř e n í a
počal Zú za součinnosti se 8úG v r. 1948. K měření
. 4.p r ů z k u m zemské
kůry
pro účely vědecké
bylopoúžito Noergaardova gravimetru' Č. 310 a zkua exploitační (hledání nerostných l~žisek).
šenosti v tomto roce nabyté maji sloužiti především
Při správném provádění tíhoměrných prací je nej!tě zjištění nejvhodnějšího pracovního postupu v budříve třeba opatřiti pro ně pevnou kostru, t. j. z ádoucnu. V uzávěru trojúhelníků bylo docíleno průk 1a d Ii í síť
tíh o v Ý c h s t a nic,
rovmoměrně
měrné přesnosti ± 0,2 mgl při čtyřnásobném měření
rozÚ>žených po celém území ve'vzájemných
vzdálestran. Tjhové rozdíly vykazují střední chybu asi.
nostech asi 50 km. Tuto síť lze zaměřiti buďto kyvad± 0,3 mgl, jež zřejmě neodpovídá chybě uzávěru,
lovým přístrojem, nebo statickými gravimetry, anebo
Kromě toho byly některé kyvadlové stanice a obě
užitíin přístrojů obou typů. Do nedávné doby bylo
stanice postupimského ústavu propojeny tahem, měv základní síti užíváno výhrad~ě kyvadlových přístrořeným v obou směrech na trati Praha-Č. Krumlov-,
jů. Práce s nimi' jest však nákladná, pomalá a při tom
Mor. BudějDvice-Břeclav-Brno-Polička-Praha.
Podrobméně přesná. Proto snaha určiti tíhové rozdíly v zánější výsledky .budou uveřejněny účastníky všech
kladní síti p o moc í g r a v i m e t r ů jest zcela při-. těchto prací na jiném místě.
rozená a vzhledem k velké přesnosti moderních graV srpnu 1948· se konalo v 6s10 shromáždění Mezivimetrů lze očekávati, že povede k příznivým výslednárodní Dnie geOdetické a geofysikální, na němž se
kůin. Měření by bylo možno provésti bud11:ove veliprojevila stále vzrústající důležitost gravimetrie. V kokých uzavřených smyčkách, nebo v síti menších trojl1'eěné resoluci bvl formulován požadavek,. aby na
úhelníků. Oba způsoby nevylučují současné nebo
všech
moříc'h,
a také
na území
všech
pozdější kyvadlové měření na ojedinělých "tanicích za stá t ů byl a pro v e den a tíh o vám ě ř e n í,
účelem kontroly.
a,č1isn~d neisou již hotova. Jak z této zprávy vyplýJiž dříve uvedené úřady 'vypracovaly
sPQleč!llÝ vá, tylo s gravimetrickými pracemi u nás již zapon á vrh ' z á k 1a dní
g r a v i m e t r i c K é sít ě, cato a lze doufati ,že v několika příštích letech budeme
který byl nedávno předložen Národnímu komitétu geo- disponovati fejich výsledky, které jsou velmi důležité
detickému a geofysik;álnímu a Jím schválen.7) Síť obnejen s hlediska vědeckého, ale i praktického.
,sahuje na celém státním území 100 stanic <> vzájemně
Literatura:
průměrné vzdálenosti 42 km, tvořících 150 uzavře1)
Ing.
Dr
V.
Staněk
a Ing.J.
Potoček:
VÝVQ~
ných t roj ú h e 1ní k ů (obr. 4). Poloha staJlic byla
a způsob měření ín1AJnsitytíže v Čechách a na Morave
volena tak, aby komunikační trati co nejlépe přiléhaly
(Zeměměřický obzor, 1940).
..•.
.
.
.•
k trojúhelníkovým stranám. Tíhové rozdíly, přísluše2) Dr Boh. K 1a d i v o: RelatlvllI urcelll mtensIty tlz~
v Brně vzhledem k Postupímí (Rozpravy II. tř. Česke
jíd jednotlivým stranám, mají být určeny na podAkademie, roč. XL, č. 10).
kladě alespoň čtyřnásobného
měření, provedeného
,Dr Boh. K I a d i v o: Relatívní určení intensity tíže
oběma směry za ,pokud možno rozdílných okolností.
v Bruě vzhledem k Vidní (tamtéž, roč. XL, č. 11).
Stepovací metoda má být nahrazena p.ř í mým měře3) Dr Jaroslav Mrkos:
Zkušební měření tíže v :.
1936-1937 (Sborník vysoké školy technické v Brně, SpIS
ním, zpravidla s jedním vloženým mezibodem. Porovč. 48).
.
nání výsled}l:ů zkušebníhi> měření na trati Tábor4) Ing. Dr V. S t a n ě k: Geofysíkální mapování gravIPr-aha stepovací i příniou metodou již dříve ukázalo,
metrícké (Praha, 1948).
'
že přímá metoda, při dostatečném počtu opakování
5) Ing. Dr Josef R y ša v ý: VyŠší geodesie (Praha,
měření, povede k upotřebitelným výsledkům. Počet
19~,7).
I
.
6) J. Pí c h a: Moderní gravímetry
v ČSR (FySIka
jednotlivých určení se má také říditi vzdáleností stav techníce, roč. IU, č. 2).
nic. Měření má být provedeno nejlépe dvěma gravi7) J. Pic h a: Gravimetrícké mapování na území ČSR.
metry pokud možno různýchlypů.
(Kartografický přehleJ' roč. Ul, 1948. č. 1-6).
7. Návrh ~jbližšího pracovního progrannu.

1949/32

Zeměměfieký
Obzor 81A
ročna 10j:t1 (1949) l\.íslo 3

Se souhlasem redakce časopi8u »Právni prakse« otiskuieme
studii o oohraně autorského práva autorů mapových děl.

z čis. 7-8, roč. XII. z 9. února 1949 tuto zaiimavou.

Zákon chrání literární nebo umělecká díla. Co rozumí
Náš zákon o autorském právu uvádí mezi chráněnými
dílem nikde nedefinuje, naznačuje však přece v prvém
díly též mapy. Ochrana map je upravena právními řády
odst. 4, že jsou to výtvory z 'oboru krásné i vědecké litlr
většiny evropských států a také Bernská úmluva·) je
ratury a umění, v § 7 žádá, aby se zpracování o<lvědčouvádí v seznamu chráněných děl (čL 2). S touto ochranou
valo jako výsledek tvťirčí činnosti a v § 9 požaduje osoje spojena řada problémů.
bitý ráz. Není tedy chráněn autorským právem každý
Jde především o to, jakým způsobem jsou u nás mapy
libovolný výrobek, nýbrž pouze výtvory, které jsou výchráněny. § 4 zákona o právu autorském uvádí mezi
sledkem duchovní činnosti, projevující osobitý ráz a spapřikladmo vypočítanými chráněnými díly pod číslem 3
dající do oboru v zákoně uvedených.
"literárním účelům sloužící kresby, plány, mapy, plastická vyobrazení, náčrty zeměpisné a mistopisné' plány,
Pro mapy nestanoví zákon odchylných podminek a
globy, fotografie a jiná zobrazení vědeckého nebo technení také důvodu, pro který by měly být podmínky
nického obsahu, nepovažují-li s,e podle svého úoelu za
ochrany u map posuzovány jina;k, ne~ u o.statních chrádíla umělecká«.
něných objektů. Není tedy autorským právem chráněna
Slova »lit·erárním účelům sloužící«, nelze chápat v tom
jakákoliv mapa třeba mechanicky pořízená, nýbrž pouze
smyslu, že éhráněny jsou snad jen mapy, které tvoří část
taková mapa, kterou lze považovat za dílo, které je,ví se
nebo přílohu literárního díla. Náš zákon rozlišuje díla
jako výsledek tvůrčí činnosti s osobitým rázem.
literární a umělecká (vedle děl fotografických). Důvody
Jde nyní o to, na oem se může' u map tato tvůrčí čintohoto rozlišení nacházíme jíž v prvém odstavci § 4, ktei- nost a osobitý ráz projevit.
l'Ý praví, že literárními nebo uměleckými díly po rozumu
Náš zákon je vybudován na zásadě pravdivosti autortohoto zákona jsou všechny výtvory z oboru krásné i věství. ·Zásada má důsle(Iek positivní: že originální autordecké literatury a umění hudebního i výtvarného ...
ské právo získává autor pouze k dílu, jež osobně vytvo.řÚ
Kdežto díla hudební nebo výtvarná spadají vždy do kaú negativní: že nemůže získat tohoto práva k'dílu, které
. tegorie uměleckých děl, literární díla mohou býti roimanevytvořil. Tato zásada byla v našem zákoně - až na
nitého druhu, tedy nejen díla sledující cíle umělecké,
nepatrné kazy (např. ochrana tiskových agentur v § 25)
nýbrž i díla vědecká, odborná, informativní, vzdělávací
- provedena celkem důsledně.
atd. Kdežto účelem umě,leckého díla je vždy pŮllObítpřeVyjdeme-li z této zásady, pak je nám jasno, že předdevším na krasooit obecenstva, může literární dílo slemětem autorské ochrany nemohou býti objektivně zjistidovat i jiné úče,ly.
tdné skutečnosti, jež mapa .zobrazuje. I kdyby tedy něKresby, plány a map»- atd. shodují se s výtvarnými
kdo objevil a mapoval dosud neznámý' o.strov, pohoří
díly v tom směru, že užívají téhož technického prostřednebo cestu, nemůže nabýt autorského práva k tomuto
ku, totiž čar a barev. Liší Se však od něho zpravidla tím, . objektu. Právě tak jako kterýkoliv autor může napsat
že nesledují umělecké cíle. Lze-li si ovšem představiti
historický román, v němž zpracovává tytéž hístorické
plán nebo mapu nebo jiné z těchto děl i jako dílo s uměudálosti, jako kterýkoliv malíř může malovat tutéž sceleckými ambicemi, pak ovšem bude takovéto dílo chránerii, může i kdokoliv vytvořit mapu t6hož. ostrova, po-'
něno jako umělecké (výtvarué) dílo podle příslušných
hoří nebo cesty, aniž by mu v tom mohl kdokoliv bránit
ustanovení zákona. Zpravidla sledují však výtvory toz důvodů autorského práva. Nemů.že mu v tom bránit ani
hoto druhu jiné cíle n~ž umělecké, čímž zařazují se mezi
v tom případě, kdyby sám vytvořil onu objektivně zjisti~
literární díla. Jenom tak lze chápat slova »literárním
telnou skutečnost, na př. umě,lé jezírko nebo turistickou
účeliImsloužicí".
cestu, nebot ani jezírko, ani cesta nejsou dílem chráněDůsledek zařazení těchto kreseb, plánů, map atd. mezi
ným podle autorského práva.
literární díla projiwuje se pak v tom, že ochrana těchto
To však se týká nejen viditelných tvaru nebo barev
děl (nepovažují-li se podle svého účelu za díla umělecká)
zemského povrchu, nýbrž i neviditelných skutečností, jež
řídí se ustanoveními platnými pro díla literární, nikoliv
byly bádáním zjištěny a jsou obecným materiálem, práustanoveními, iltýkajicími se výtvarných děL
vě tak jako viditelné skutečností. Tak na př. hustota
Prakticky se projeví tento rozdíl v celé řadě ohledů.
obyvatelstva, jeho národnostní rozlíšení, hloubka mořTak na př. neni dovoleno kreslenou mapu napodobit
ského dna. nebo větrné proudy, výška atmosférických
plasticky nebo naopak, což by bylo možno, kdyby ochratlaků, rozdě,lení na správní ce,lky atd. Všecky tyto obna map se řídila ustanoveními o výf'varných dílech (§33,
jektivně zjistitelné skutečnosti nemohou být předmětem
ěís. 2). Dále u těchto kreseb, plánů a map atd. je v důautorského práva.
sledku toho daleko širší možnost převzetí za účelem
. Vlastní osobitá tvořivost autora mapy může se tedy
citace,jak ji upravuje § 23 pro literární díla, na rozdíl
projevovat pouze v tom, jakým způsobem zpracovává
odustanovení platných pro díla výtvarná. Dúsledky proc
tato fakta, jak je řadí, spojuje, kombinuj~ upravuje,
jeví se i v případě eoce,kuce,již nemúže býti postižen
hodnotí, jaké teohniky uživá, krátce ve způsobu jak
oríginál těchto děl, byt byl zhotoven k prodeji (§ 14) a
z těchto faktů vytváří mapu.
v případě převodu rozmnožovacího prostředku' u takoBývalo namítáno, že autor mapy je, tak vázán fakty,
výchto děl neplatí právní domněnka o převodu rozmno!Jež zaznamenává, že pro jeho vlastní tvorbu nezbývá
žovacíhopráva, stanovená § 18. Důsledky projeví se i pří
místa. Nemůže zakreslit město nebo pohoří na jiném
posuzovánípodmínek vydání a vyjítí díla (§ 8) a v tom,
místě, než kde skutečně je, ani nemůže změnit podle své
žepiIjde,-lio literární dílo dOJl,lrovázené
takovýmito kresfantasie tok řeky nebOlproporce věcí. V zásadě nemůže
hami, plány, mapami atd. nebude možno použít ustanotato námitka obstát, neboť také portretista je vázán povenídruhého odstavce § 11 o spojených díle'ch. Nelze také
dobou zobrazené osoby a historik událostmí, které líčí, a.
užít úlev, stanovených v § 12 pro označení výtvarného
přece nebe pochybovat, že i tak jim zbývá dost prostoru
nebofotografického díla obvyklou značkou, aby bylo popro vlastní tvorbu. Pravda ovšem je, že mapa není ani
kládáno za dílo s pravým jménem, nebude, možnodomáhati se u těchto děl podílu na vyšším zisku podle § 35 uměleckým dílem, v němž může autor široce uplatnit
d~
.
svojí fantasii, ani vědeckým dílem, podávajíc pouze výsledky, k nimž. autor dospěl, takže možností pro uplatDalší otázka je, které mapy nebo části map jsou přednění autorovy tvořivosti zde není tolik. Přesto však zde
mětemautorské ochrany.
jsou ..
Jeto především rozsah mapovaného· území. Dále urOj Bernskou úmluvou (konvencí) se nazývá mezinárodčení druhu .mapy, zda to má být mapa zeměpisná, poliní ujednání o oohraně literárních a uměleckých děl
tická, populační, národopisná, hospodářská, komunikač'lí,
z 9. IX. 1886; tato úmluva byla několikráte revidována,
současná nebo historická atd. Pak je tu praktický účel
naposledy26. VI. 1948(pozn. redakt.).
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mapy, který' rozhoduje o způsobU. jejího vypracovan!.
•Tínak bude vypadat mapa určená pro vědeckou práci,
jinak mapa, která má sloužit jako učební pomúcka pro
školy, jinak map'a určená praktické potřebě antmnobilísty nebo turisty. Podle těchto a jiných zřetelů bude
se pak řídit celý koncept mapy, volba faktů, jež mají
být na mapě uvedena nebo zdůrazněna nebo vynechána,
vyznačení souvislostí a možností, atd. Tak turistícká
mapa věnuje pozornost příroďním krásám a schůdnost!
terénu, automobílistická mapa stavu silníc a jejich stoupání,politická správnímu rozdMení území, povětrnostní
vzdušným proudúm, vodním srážkám atd. Pak,je tu měřítko mapy a větší nebo me,uší generalisace a výpustky,
jež jsou jejím důsledkem a její teehnika, mapy kreslené
a mapy pořizované 'fotografickou cestou, mapy černobílé
a barevné, plqché a plastické, způsob vyznačení 'V'ýšek,
vodních toků, obydlených 'míst, bar:vy., stíny, čáry, plochy, vretevníce, šrafy, atd. Ve všech těchto ohledech
může se projevít autorova osobitá tvořívost, jež činí
mapu chráněným dílem.
\'
V kterémsi sporn projednávaném v r. 1925u Krajského soudu v Berlíně podal svůj odborný posudek o mapách
tajný rada Dr Penck (GRUR 1928,str. 537). V tomto posudku zabýval se nejen technikou map, nýbrž í otázkámi
autorského práva. Pokládám za vhodno, zmínit se o tomto posudku vzhledem k tomu, že je literaturou napořád
citován. Penck rozlišuje čtverý drnb map:
a) mapy, které pouze zaznamenávají výsledky badání,
bj mapy, které tyto výsledky zpracovávají,
c) mapy. které zpracovávají výjlledky vědecké práce
k účelům vyučovacím; popularisačním' nebo zábavným,
d) mapy, které' aplikuji výsledky vědeckého bádání
z jiných oborů.
Pouze mapy, uvedené pod c) pokládá Penck za chranitefné autorským právem, nebot ostatní prý pouze zaznamenávaji fakta objektivně zjistitelná, jež nemohou být
objektem autorského práva. Toto stanovisko pokládám
za nesprávné. Bylo by jistě paradoxní, kdyby autor původní mapy nebyl chráněn a naproti tomu byl chráněn
popularisátor, který tutéž mapu nepatrně upraví. Penck
zf.lpomíná,že všecky možnosti, v nichž se múže projevit
autorova osobItá tvořivost, jsou dány nejen zpracovateli
cizí mapy, nýbrž - a to především - tvúrci mapy půvódní. T když tvar krajiny je dáp., takže autor nemůže na
něm ničeho měnit, může přesto uplatnit své osobité tvůrčí
schopnosti ve všech shora uvedených směrech a to daleko
spíše, než kompilátor, který bude vždy ovlivňován svým
vzorem.
Nutno ovšem konstatovat, že je velmi málo map, které
vykazuji takovou osobitou tvořivost. Podkladem většiny
map je oficielní materiál, přejímaný často nepřímo z jiných map a technika mlj,p je jíž tak u.stálená, že sotva
který autor na ní něco mění, takže, osobitý tvůrcí přínos
je u většíny map nepatrný. Leč zákon neklade příliš vysoké požadavky na! kvalitu díla. Zejména ne na kvalitu
individuelního díla. Jde tu spíše o kvality řádové, tedy
kvality, je.ž charakterisují určitý produkt jako patřící
do řádu díla. Tak byly Hž prohlášeny judikaturou rúz!
ných evropských států zi chráněné na př. rejstříky zákonú, sbirky i'eceptů, patentní přihlášky, úřední tele.fonni
seznamy, informační adresář, tištěné obchodní podmínky,
obchodní formuláře, mzdové tarify atd., tedy produkty,
Jež maji osobitého tvůrčího charakteru často ještě méně,
než mapy.
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'Největší potíže v praxi působí arci otázka, jak dalece
je přípustno, aby je.dna mapa přejímala z druhé .
Náš zákon obdobně jako zákony jiných evropských
státú vyhražuje právo disposice dilem v rozsahu a směrech v zákoně vytčených autorovi. Bez jeho svolení nelze
jeho dílem, třeba zpracovaným, nakládat vúbec. Jedinou
výjimkou je případ, kdy autor zpracoval cizí dílo v nové
dílo původnÍ. V takovém případě pak může nakládat
svým zpracováním způsobem vyhraženým původci (od~
vcc 1 § 23). Předpokladem arcí je, že jeho zpracováním
vzniklo nové dílo původní, tedy dílo myšlenkově na~
prosto samostatné, jemuž dřívější dílo sloužilo pouze
jako podnět, či jak praví judikatura (Vážný tr. 3848),
které nebylo zpracovateli vodítkem, nýbrž jen podkladem pro zcela novou jeho činnost, nebo (Vážný tr. 6331),
které se. jeví jako výsledek svérázné a osobité činnosti
nezávislé na cizím díle, jež mu bylo předlohou. V žádném
případě pak nesmí ono původní dílo ušetřit práci autorovi nového díla.
Kdy takovýto případ nastane, lze těžko předem vymezit. Penck ve svém posudku blahovolně se smiřuje se
skutečností, že každý autor mapy občas kopíruje z jiné.
KObel (GRUR 1948,str. 545)se. domnívá, že nová původní
mapa múže vzniknout osobitým přínosem svého autora
i tehdy, když byla sestavena z jiné nebo z jiných map.
Marvitz-Mohring (Uhrheberrecht an Werken der Litera- .
tur und der Tonkunst in Deutschland, Berlín 1929,str. 29)
má zato, že.sice nepostačí pro vznik nové původní mapy
převzetí jiné mapy se změněným měřítkem, že však půjde o novoú původní mapu tehdy, jestliže změna měřítka
vyvolá volbu míst, jež mají být ve zpracování vynechána. Také náš Nejvyšší soud zastává značně blahovolně
stánovisk. a praví (Vážný tr. 4559),že třebaže byla mapa
zhotoven<J,na základě generální mapy rakouské, byl jí
tím, že byla op~třená českým názvoslovím, vtisknut ráz
ol'iginálu. Nekompromisní stanovisko ·zastávala pruská'
komora znalců (DA 1922,str. 22), podle níž ml\že vzniknout nové púvodní dílo na podkladě již existujíeích map
jen tehdy, jestliže se v základních ryeech liší od použit~'ch prací. Podobné stanovisko zaujímá i francouzské
rozhodnuti Trib. civ. de. la Seine ze 14. VI. 1910(DA 1915,••
str. 92), podle něhož i částečné převzetí cizí mapy je. -zásahem do práva autora, ~týká-li se podstatné části jeno
díla a některé změny z celku učinit nové dílo a rozhodnutí Trib. corr. de la Seine z 9. XI. 1917mA 1919,str. 87),
které vychází z téhož hlediska.
•
~Pokládám toto nekompromisní hledisko za jedině správné. K tomu, aby vzniklo nové původní dílo, nestačí jistě
jen jakési změny, díla již existujícího. O tom nás ostatně
pf'esvědčí i judikatura, vykládající pojem nového původniho díla v jiných oborech,chráněné tvor~ (viz na př.
Vážný tr. 4801). Není dú~odn se domnívat, že by pro
mapy platila jiná měřítka.
'Přejímá·li mapa z jiné map,y bez svolení jejího autora, pak půjde tu častěji -o případ zásahu, než o případ
zpracováni v nové původní dílo. Při praktickém řešení
takovýchto případú bude však nutno rozlišovat, zda jde
v tom kterém případě o nedovolené převzetí výsledků
osobité tvůrčí činnosti autora původního díla, či o převzetí objektivně zjistitelného materiálu, který nemůže.'
být objektem autorského práva, a zda mapa, v níž je
pl'ejímáno, nevznikla sama mechanickým převzetím z jiných děl. Tyto otázky mohou ovšem zodpověděti v konkrétním případě jen znalci.

l;o,-"l

L"'. T E ft Á. ft :N í :NO V I :N H. Y
Prof. Ing. Dr František Č ech u r á: Ddlni měřictví,
Díl I., Počet vyrovnávací. Stran,228, cena Kčs 145,-. Vydala Matice hórnícko-hutnická, 1948.
Počet vyrovnávací je T. samostatným dílem spisu
»Důlni měřictví" od I:ng. -Dr Frantíška Čechury, profesora Vysoké školy báňské v Ostravě. Knížka formátu A 5
je podle autorovy předmluvy určena jako učebnice pro
,posluchače Vysoké. školy báňské, pro přátele. exaktních

věd báňských a báňské měřiče. Pojednává o theorii
chyb, princípu methody nejmenších čtverců, zákonu o hromadění chyb a o vyrovnání pozro:vání přímých, spro-'
středkujících a závislých. V podstatě má stejný obsah
ji1ko »Vyrovnávací počet" prof. Dr ČuBka. Některé specielnější statě jsou vypuštěny, pravděpodobně pro menší
rozsah knihy (na př. kapitola o zjištování systematických chyb, řešení normálních rovnic determinanty, sblížené určení pozorovanýéh závíslostí a j.). Příklady, kterých je v knize hodně, jsou voleny z praxe důlního mě-
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nce, pro kterého je vlastně kniha určena. Opakuji se na
př. příklady z měření úhlů repeticí, v zeměměřické praxi
nyní výjimečné, není však uveden příklad vyrovnání
souřadníc bodů podle pozorování sprostředkujících a
jiné, které nálézáme_v učebnicích geodesíe nebo vyrovnávacího počtu pro zeměměřícké inženýry. Obecná odvození a úvahy jsou podány velmí pěkným a jasným slohem, příklady široce rozvedeny. Svůj úkol učebnice vyrovnávacího počtu splní kníha jístě s úspěchem; doporučujeme jí každému, kdo chce získat základní znalosti
v tomto vědním oboru.
VykUtil.
Ing. Dr František Ma šek:

Pozemkový katastr.Stran
Nákl. min. financí jako
5. svazek knižnice tohoto ministerstva. Kníhu lze obdržeti u fy Orbis v Pral'ie XII, Stalinova 46, která má její
prodej v generální komisi.
Kniha je důležitou studijní pomůckou nejen pro obor
zeměměřictví a finančního práva, ale i pro plánování
jak celostátní tak i re,gionální, pro zemědělskou politiku,
pro různé obory technické služby, k studiu pozemkového katastru jako podkladu pro vedení pozemkový~h
knih a j.
Bylo by si přáti, aby tuto knihu dŮkladně prostudovali
též všichni funkcionáři lidové samosprávy a. to ne,jen
ONV a KNV, ale i MNV a obzvláště rolni0kých komisí
na obcích. Dnes při provádění zák č. 46/1948 Sb. bylo by
nejvýš žádoucí, aby právě členové MRK měli dostatečné
znalosti o díla pozemkového katastru, na kterém celé generace zeměměřičů praco'valy, jej zlepšovaly a vedly
v patrnosti.
Vždyť dílo, vzniklé v býv. rakous'ké monarchii, upravované a doplňované až do dnešní doby, možno dnes řaditi na -předni místa podobných pozemkových institucí.
Dosvědčují to zejména zprávy mezinárodních zeměměřických kongl'esů z doby poválečné (z r. 1947 v Paříži)
a i z doby předváleěné (v r. 1938 v Římě a dřívější v Londýně aj.); také vídeňští odborníci potvrdili tuto skutečnost v komentářích o našem novém katastrálním zákoně
z 1'.1927. Švýcarské budování jednotného federálního katastru, podle Code Civil Suisse z r. 1907 - snad nejmodernějšího na světě - je analogií našeho pozemkového zřízení. Realisace snah výše zmíněných kongresů po
je.dnotnémpozemkovém katastru najde v budoucnosti nejen ve švýcarské, ale také v naší stávající pozemkové
instituci hojnost pramenů, ne-li obdoby.
A tak již ví0e' než 100 let vyvíjí se tady náš pozemkový katastr pod vrchním vedením a dohledem ministerstva financí a to dobře. Snad proto, že v tomto resortu
-. i při vší správné krejcarové úspornosti - nebyl katastr vystaven různým časovým výkyvům, kterých by
hýval nebyl ušetřen v žádném jiném resortu a které by
jistě podstatu tohoto pozemkového zřízení nelepšily, ne-li
dokonce poškozovaly (viz př. vedení vodních knih atp.).
Y zájmu státní a veřejné správy vůbec je, aby pořádek
v soupisech a zobrazeních nemovité držby pozemkové byl
zachován a snahy správy pozemkového katastru -- budovati dále úspěšně toto veliké dílo na novodobých principech,byly podporovány.
Ing. Ed. Jelínek.
223, 39 obr., cena brož. Kčs 120,-.

R. W. H a 11o w s, RADAR, zrak budoucnosti. 129 str.
se 65 obrázky. Vydalo nakladatelství "Naše vojsko«.
Praha 1948. Cena brož. 67 Kčs, váz. 92 Kčs.
RADAR je zkratka pro slova RAdio, Direction And
Ra.nge (radio,' směr a vzdálenost). Již v t. 1935 byla
v Anglii radarová stanice, která dovedla zjistit letadla
na vzdálenost 80 km. Do konce -Válkybyl radar tak zdokonalen, že jeho pomocí bylo mož"nozneškodňovat velkou
většinu raketových střel ještě dříve, než doletěly nad
anglické pobřeží; rovněž proti nepřátelským ponorkám
a při nočním stihání letadel měl rad ar neobyčejně významnou úlohu.
Kniha vykládá o radaru tím nejjednodušším způsobem.
Používá k tomu četných srovnání a názorných obrázků.
Je to opravdu populární výklad li kniha stojí za přečtení už proto, že ukazuje, jak lehce lze psát i o věcech
poměrně složitých.
Zeměměřického inženýra zajímá, zda bude možno
těchto Vymožeností používat pro mírové měř i c k é

účely. Na to ovšem knížka neodpovídá a proto připojujeme malou poznámku:
Pro podrobné mapování v našem slova smyslu radar
nemá (a ani v budoucnosti nebude mít) žádný význam.
Kratší vzdálenosti nelze dobře těmito t. zv. elektronkovými methodami měřit. Až teprve na veliké vzdálenosti lze
dosáhnouti lepšich výsledků. (Vzdálenosti 100 km dlouhé
lze již určovat se střední chybou asi ± 20 m, t. j. na
1/ססoo.) Ostatní praktické výsledky ještě nedostačují pro
svou nej'istotu a malou přesnost ani k pořizování podkla:
dů pro leteckou triangulaci. Elektronkové měření vzdáleností by však bylo možno používat při mapování rozsáhlých kraj"'porostlých pralesy (na př. v Již. Americe)
anebo při měření velkých stepních oblastí, kde se zpravidla přesnějších map než 1 : 200 000 nebo 1 : 100 000 ani
nepožaduje.
Přesto je elektronkovým methodám a jejich použití
v geodesH, v letecké fotogrametrii a pro navigaci věnována v poslední době značná pozornost. Na valném shromáždění Mezinárodní unie geodetické a geofysikální
v Oslo a zvláště na mezinárodním fotogrametrickém- kon.gresu v Haagu se tím loni některé komise vážně zabývaly. I když použití radaru či elektronkových method
pro zeměměřické účely je dosud v počátcích,můžeme
přece jen z podstaty této měřické methody usuzovat, že
pro naše účely a poměry se stěží bude mO<!iv do\ledné
době přiřadít k dosavadním methodám používaným 'v geodesii nebo v letecké fotogrametrii; rozsáhlejší použítí
lze očekávat v navigaci.
Klobouček.
Odborná

pojednání

v casopisech

domácích.

Zprávy veřejné služby technické 1948:
čís. 1. Ing. Dr Miroslav U rb a n: Vodohospodářské
a vodocestné stavby ve dvouletce. - Ing. Jindřich C h 01e va: Mezinárodní plavební sjezdy do nové práce. Ing. Jiří Mi 11 á u t z: Pohyblivé jezy za mrazů. - Ing.
Ferd. S c hub e r t: Řešení stavebních konfliktů mezi drahou a vodními díly. - Ing. Karel K a m e n Ý ř: Na okraj
bytové dvouletky v. r. 1948. - Rľlzné zpriivy. - Literatura.
.
čís. 2. Ing. Dr Vi1ibald Bez d í č e k: Pozorování na
přehradě na Fryštátském potoku u Zlína. - Ing. Dr Jiří
Str e i t: Příspěvek ke stanovení namáhání tuhých trubních profihi. - Ri\.zné zprávy. - Literatura.
Čís. 3. Ing. Josef Hon s: Zaústění silniční dopravy
do středisek osídlení a průmyslu. - Ing. Jiří Š n a j d au f:
Nádvoří velkých garáží. - Ing. Pavel K o 1e r: Nové nákladní vozy čs. státních drah. - Ing. Ferdinand S c h uber t: Použití předpisů o požárním pásmu a požárním
prostoru dráhy v řízení stavebním. -- Ing. Dr Jiří
Str e i t: Organisace služby úrazové zábrany u ČSD. -'
Právní hlídka: JUDr· Fr. Ma r e č e k: Co třeba rozuměti »veřejnými pracemi«. - Různé zprávy.
Čís. 4. Ing. N ev r 1ý: Lanová dráha na Sněžku. Ing. Dr Karel .J ů v a: Původní meliorace ve Švýcars~u.
- Různé zprá.vy.
Čís. 5. Ing. A. Br e ber a: Úsporné dřevěné krovy. --Různé zprávy. - Literatura.
Čís 6. Ing .• Jaromír K a z d a: Typové plány a opatření ministerstva techniky pro stavebnictví. - Ing .• Josef Ne dvě d: Typové plány obytnýcJ1 domů. - Ing. Dr
Jaroslav Bul í č e k: Čistění odpadových vod v Dánsku.
- Ing. A. Br e ber a: Úsporné hospodaření ocoelía dřevem ve stavebnictví. - Různé zprávy. - Literatura.
Čís. 7. Ing. Božetěch Š u 1a: Zkušenosti při stavbách
vozovek s cementovým pojivem. - Ing. Hanuš S o llJm e r: Mostní stavby ve Švédsku. - .JUDr Fr. Ma r eč e k: Dopravní otázky v urbanismu. - Různé právy. -Literatura.
Čís. 8. JUDr Ma r e č e k: Demokratická technická
správa. - Ing. R. Br á z d a: Technika v kapitalismu a
socialismu. - Ing. Dr B. P ou r: Vědecko-!echnická spolupráce PC{lskaa Československa. - Ing. Božetěch Š u 1a:
Zkušenosti při stavbách vozovek s eementovým pojivem.
-- Různé zprávy. - Literaturá.
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Čís. 9. Ing. Václav Kře' p e,I: Stavba továrny na penicilin. - Ing. Jaroslav P I' Ů Š a: Pět let zeměměřického
úřadu. - Různé zprávy.
, Čis. 11. Ing. Gustav K a s i k: Mechanisace kladení' a
udržování železničního svršku. - Ing. Staníslav Nová k:
Autobusová nádraží. - Různé zprávy. - Výstavba prostorového a krajinného plánování.
Čís. 13. Prof. Ing. Dr Emanuel Š I ech ta: Nadplán ve
'RtavebnictvL -'Doc. Ing. Dr A. Brlltránek:
Kolísání
přírodních zjevů a jeho využití pro dlouhodobé předpovědí. - Ing. Alois K I' a u s: Indie očima technika. Různé zprávy. - Anglický zákon o krajinném plánování.
- PolskO-Československá jednání o stavel9hictví v Praze'.
(Ing. Dr B. P o u r.)
čís. 14. Dr Edvard B e n e š: Sociológ techniky. - Ing.
Dr. U 1 l' Yc h: K otázce úpravy pitné vody. ~ JUDr Fr.
Ma l' e Če k: K normativní lÍpravě plánovlÍllí ve stavebnictví. Různé zprávy. - K sedmdesátinám Ing. Dr techn.
Augustina Semeráda.
Čís. 15. Ing. Dr Jar. B řez i na: O prusaku vody
u závlahových přiváděČů. - Různé zprávy: Ing. Ondřej
Krčmář zemřel.
Čís. lS. Doc. Ing. Dr Jan N o v o t n ý: Příspěve,k k vodohospodářskému plánování. - Právni hlídka: Dr Lad.
S trn á d: Úprava vodoprávních věcí v železničním zákonu. - Různé zprávy. - Povinnost hlášení povolení (zadání) staveb. Polské meliorace na slovanské zemědělské
výstavě. - Literatura.
čís. 17. Ing. Aug. U I I' i c h: Projektovaná přehrada
na Vltavě u Lipna a vodohospodářské otázky Horní VItavy. - Ing. J. Š n a jda u f: Plánování velkých garáž 0vých objektů pro hromadnou dopravu. - Mostní hlídka:
Ing. Dr Lad. Pa c h o I í k: Spojitý dutý nosník s deskou
mostovky v oblouku ze ž8'lezovéhobetonu uložený na jedné řadě sloupů. - Různé zprávy. - Literatura.
čís. 18. Ing. F, P o spí šil: Zkušenosti s prací amerických strojů na drobných s;:riičních úpravách. - Ing.
Zdeněk S c h w a I' z: Mechanisace výkopu při pozemních
stavbách. - Různé zprávy. - Literatura.
čís. 19-20. Ing. Fr. J u I i š: Probiémy stavební rekonstrukce Polska. - Ing. Dr B. P o u 1'.: Polské stavebni
právo. - Legislativa urbanismu podzemí v Československu. - Různé zprávy. - Literatura.
čís. 21-22. Ing. Pavel N o v á k: Novějši uzávěry základových výpustí vysokých přehrad v USA. - Ing. A.
Br e ber a: Nové možnosti další úspory oceli pN užívání
výstuže "Toro«. - Ing. Dr B. P o u 1': Polské stave,bní
právo. - Různé zprávy. - Literatura.
Čís. 23-24. Ing. Dr techn. Vílibald Bez dí č e k: význam zemědělství ve vodohospodářském plánu. - Ing. Dr
Stan. Šp a č e k: Inženýr a filosof. - Různé zprávy. Literatura.

Odborná. pojednání v ča30pisech zahraničních.
Bulletin géodésique 193~11<17. Válka přerušila pravidelné docházení tohoto orgánu Mezinárodní geodetické
asociace a proto podáme čtenářům Z. O. soubornou recensi všech čísel !il:Jčínajeod r. 1939.
Ů. 61/1931 je velmi obsáhlé a přináší zejména obširnou
zprávu o šestém generálním shromáždění geodetické
Unie konaném v 'Edinbourgu ve dnech 14. až 25. IX.
1936. ěSi/, zde zastupovali pp. Beneš, Semerád, Salamon,
Petřík. Pracovní program byl rozdělen do 20 komisí;
jejich seznam uvádí Elznic v Z. O.Č. IOJ1947. Největší
činnost ukazuje 3. komise (triangulační) a 5. (nivelační).
Ctenář zde najde debaty a referáty vysoké úrovně, zejména o vědeckém rozboru nahodilých a sys-tematických
chyb v nivelacích a studiu vertikálních pohybů půdy.
Ů. U/1131
je věnováno 7. generálnímu shromáždění
Asociace geodetické (a spolu i Mezinárodní unie geodetické a goofysikální, jíž je součásti), konanému od 3.-45.
IX. ,193.9ve W'ashingtoně. To byla již doba války mezi
r
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Německem a Spojenci; bylo však usneseno v konferenci
pokračovati, nepřerušovati činnost Dnie a dáti tak světu
dobrý příklad. \Účast delegátů byla ovšem již omezená,
Čechy a Morava zastoupeny neby'iy, písen;mé referáty
podali jen prof. Fiala a Semerád 4. komisi (zobrazení).
Práce je opět rozdělena do týchž 20 komisí, v tríangulační jsou uvedeny Eggertovaa Southwellova methoda vyrovnáni velkých sítí; v obšírném referátu 5. komise (nivelaění) najdeme vyvrcholení Vignalových a Runeových
studií o povaze chyb v rozsáhlých nivelacích: jsou zde
podány vzorce pro vyčíslení chyb nahodilých i systematických, návrhy na zlepšení přístrojů a method zvláště
studiem refrakce, vyloučení vlivu vertikálni oscilace
půdy na nivelační výsledky, řeší se otázka střední hladiny moře' a podán je i Soutwell-Blackův způsob vyrovnání nivelačních sítí postupnou aproximací a Niethammerův příspěvek k redukcím naměřených výsledků
podle tíhových měření. Devatenáctá komise uvádí mezinárodní označování různých geodetických veličin.
Ů: 63/1939 přináší napřed tři vědecká pojednání: Heiskanen (Helsinki): »Catalogue des stations de gravité
réduites isostatiquement« (zpráva o jím sestaveném katalogu 3265 stanic s daty o kompensační hloubce, referenčních tihových bodech atd.); Lejay (Sanghaj): »Sur la
précision des mesures effectuées avec le gravirnetre
Holweck-Lejay.
Quelques remarques
propas de la
liaison gravimétrique de Varsovie
Potsdam«, kde navazuje na publiko;vanou práci polského geodeta Kwiatkowského o gravimetrickém spojeni Varšavy a Potsdamu
pomoci kyvadlového stroje; Vening Meinesz' (Utrecht):
»Tables fondamentales pour la réduction isostatique ré·
{lionale«; kde autor udává odvozeni i čísélné hodnoty
tabulek pro tak zv. regionálni způsob isostatické redukce.
Na konci svazku podává týž autor, který je t. Č. presidentem Asociace geodetické, zprávu o 7. generálním
shromáždění Unie ve Washingtoně.

a
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Č. 64/1939 obsahuje několik krátkých vědeckýchpojednání: Critikos (Athény): »Un systeme' propable de division de l'horizon chez les anciens Grecs«, tedy úvahu
historickou, Link (Praha): »Réfraction latérale sur les
tours en béton armé«, kde jednoduchými vzorci a tabulkami ukazuje na značnou příčnou refrakci i pro pouhý
rozdíl 1° ve vzdušné teplotě vrstvy okolo 'zděných věží
vůči okolní teplotě, což mluví proti používání takových
věží, zejména stanovisek na obvodě věže; Mineo (Palermo): »Sur la f)ossibilité de remplacer deux ou plusieur,
ellipsdides de ~férence par un ellipsdide unique et sur
la détermination du gédide«, se vzorci pro vzájemné přepočtení komponent tížnicových odchylek z jednoho referenčního elipsoidu na jiný; Svoboda (Praha): »L'appareil
miroir pour la détermination de la latitude«, kde náš
zemřelý profesor astronomie popisuje svůj zrcátkový přístroj pro určení zeměpisné šířky a výsledky pokusů s ním
vykonaných. Přípojeny jsou dále tabulky D. S. Coast
and geodetic survey »Computation of indirect (Bowie)
effect by zones«, nekrology o zemřelých geodetech: Rodés
(Spanělsko), Fichot (Francie),. 80ler 'Halie), recense
o knihách a Heiskanenova zpráva o činnosti isostatického ústavu v Helsinki, subvencovaného Asociací.
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65--68/1140. Celý - již váleěný - ročník je zhuštěn
do nepříliš objemného svazku, který obsahuje zprávu
generálního tajemníka Perriera o průběhu washingtonské konference Asociace, zápisy a referáty ze schůzí komisí, výkonného komitétu, permanentní komise a plena.
Ctenář zde nalezne doplnění ke svazkům Č. 61,62 a 63
s mnohými zajímavými referáty zejména z oboru gravimetrie.
Ů. 6~7611Nl-42. Redaktorovi a sekretáři Perrierovi se
podařilo v pokračující válce vydati ještě tento poslední
svazek. Přináší jednu velmi obširnou studii o výškové
Tefrakci (Esclan,gon: »Sur les refractions astronomiques
et géodésiques«) a pak již jen nekrology: La Cour (Dánsko),Holweck a Rothé (Francie) a zprávu Heiskanenovu
o !činnosti isostatického ústavu za dobu 1939--42. Biihm
Ů.
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HlavIl:Í a odpovědný správce: Ing, Dr. Bohumil Pour. - Majetník a vydavatel Spolek ěeskoslov. inženýrů.:.....Tiskem
knihtiskárny .Typusc v Praze XVI. Telefon 410-62. - Redakčni korespondence budiž řízena na adresu hlavního

redaktora Praha XVI., Nábfeši Legií 3.
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