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Náš dvouletý plán.
Prvním dnem letošního roku byl zahájen lidem československým boj o uskutečnění hospodářského

plánu obnovy a výstavby republiky v letech 1947 a 1948. Plán byl vyhlášen dne 8. července 1946 v Osta-
'Vodárném národním shomáždění ministerským předsedou Klementem Gottwaldem jako programové prohlá-
šení vlády, byl vtělen v zákon č. 192 Sb. z. a n. ze dne 25. října 1947 a ve slavný den 28. října 1946 podepsán
presidentem republiky Dr. Edvardem B e n e š e m. Splnění plánu zaručí, že národy český a slovenský vy-
břednou ze zhoubného dědictví německé okupace a války, že se republika dostane na cestu trvalého vzestupu
a že bude nejen dosažena, ale překonána předváleéná iivotní úroveň našeho obyvatelstva. Aby se tak stalo,
jsou hospodářské, sociální i kulturní potřeby národa stanoveny v hospodářském plánu přesnými čísly, jichž
je třeba ve dvouletce dosíci, a administrativními opatřeními je provedena distribuce úkolů, prací a služeb
na všechny složky obyvatelstva. Je pak mravním příkazem každého z nás, abychom svědomitou prací při-
spěli co nejvíce k zdolání úkolů přikázaných a navíc, abychom s kladným vnitřním postojem k plánu pod-
nítili iniciativu i tam, kam vládní příkazy nedosáhly.

Je-li tedy vyhlášený dvouletý plán záležitostí především hospodářskou, neznamená, že by • jiné než
hospodářské potřeby národa a lidu neměly být aktivně zařaděny do dvouletky. Jsme také svědky toho, že
pracovní elán, tryskající jako jiskry ze žároviště plánu hospodářského, zapaluje na všech stranách a pod-
něcuje nejrůznější obory, skupiny, stavy a složky, aby k hlavnímu úkolu hospodářské obnovy dvouletky
připojovaly své úkoly dílčí. Tak nám vznikají vedle dvouletky hospodářské i dvouletky kulturní, školské,
organisaéní a mnohé jiné, všechny s ušlechtilým cílem a smyslem plánovitě a v krátkém čase obnoviti to, co
jsme válkou ztratili a dále kráčeti k vyšším metám společného života.

I vzniká také nám, zeměměřickým inženýrům, povinnost, rozhlédnouti se na počátku dvouletky po
úkolu, který máme a který bychom měli a chtěli v r. 1947 a 1948 zvládnout.

V úseku hospodářském je nám náš podíl přisouzen již vládním prohlášením z 8. července 1946. Ne-
budeme jej citovat podrobně; 'Však tento tištěný program by měl být na stole každého inženýra, aby mu
připomínal dvouletku a její konkrétní úkoly. Vzpomeňme jen, že podle něho vláda bude podporovat dobro-
'Volné scelování pudy a navrhne nový zákon, jímž by scelování pozemků bylo zjednodušeno, zlevněno a zde-
mokratisováno, aby použitím traktorů a strojU Se jednotlivým hospodářům usnadnily potní práce, že zdravý
a organický rozvoj obcí a měst bude uskutečňován podle určovacích nebo upravovacích plánů, že byl již
vypracován návrh zákOna, který umožní urychlený knihovní převod vlastnictví ke konfiskované půdě na nové
zemědělské přídělce - abychom připomněli jen nejhlavnější úkoly, jež bez naší práce zdolati vůbec nelze.
Tyto úkoly - a jiné další, které jsou určeny ve dvouletém plánu a vyvolají neb ovlivní činnost zeměměřic-
kých inženýru - budou přesněji určeny zákonnými normami, jejichž návrhy mají připravit příslušná mi-
nisterstva v rámci dvouletého plánu a Národní shromáždění. je má projednat. Teprve z těchto nových zákonů
nám. vynikne velikost nových úkolů a ovšem také nový duch, který bude v budoucnu řídit naše hospodářské
budování a ovlivňovat naše podmínky sociální. Jsme připraveni splnit úlwly nám určené a to nikoliv jen
podle litery a příkazu, nýbrž i v jejich duchu a s iniciativou, jež je právem očekávána od národní inteli-
gence.

A pak ovšem si můžeme stanovit ještě naši dvouletku, dvouletku zeměměřických inženýru českoslo-
'Vensk'Í/ch, jež nám není nikým určena, kterou si však můžeme uložit sami, abychom prospěli společnému
pokroku.

Domnívám se, že jsou dva velké úkoly, jež by mohly být námi promyšleny a uskutečněny.

Především je· to organisace státní zeměměřické služby. Jedná se o ní již od květnové revoluce a vý-
sledky, bohužel, nejsou dosud patrny. Škody, které z nerozhodnosti kolem návrhu nové úpravy vznikají. po-
stihuji veře.in'Íjzáiem a dotýkají se nepříznivě i našich stavovských věcí. Nebude již v dnešních hospodář-
ských poměrech příležitost věcně a personálně vybudovati soustředěnou měřickou službu státní tak, jak by
bÝva'o možno ji vytvořiti, kdyby k soustředění došlo na podzim r. 1945. Měli bychom proto alespoň nyní
působit všichni k tomu, aby k s0'flstředění došlo co nejdříve a aby se nám tak dostalo větších možností než
dosud k vytvoření měřického díla, jež je základem technického pokroku, právní a státní bezpečnosti a dů-
kazem kulturní výše našeho národa. Jsme si při tom vědomi, že právním aktem, jímž bude soustředění
zeměměřictví provedeno, nebudeme na konci svého úsilí. Bude třeba, abychom soustředěnou službu účelně
zorganisovali uvnitř i ve vztahu ke všem četným oborům veřejné správy a soukromého zájmu, které potře-
bují mapu jako podklad své činnosti. Organisace tak členité služby je problémem nemalým a bylo by ctí
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- a zajisté i radostí - současnégeneracezeměměřické,kdyby na konci dvouletéhoobdobíplánovité obnovy
národního hospodářství, mohla prohlá8it výstavbu moderní s0U8tředěnéměřické služby státní v podstatě za
skončenou.To je jistě pro nás úkol zcela konkrétní, vděčný a za 2 roky uskutečnitelný, uvědomíme-li si
každý svou odpovědnost.

Neméně významný je i druhý úkol, jemuž bychom měli v letech 194'7 a 1948 věnovat svou péči
a iniciativu. Jde při tom o úkol spíše ideový, ač i zde jsou možnéčiny zcela konkrétní. Zákonemz 12. dub-
na 1946 číslo 87 Sb. byla studijní doba zeměměřickéhoinženýrství prodloužena ze šesti na osm semestrů.
Tím byl úspěšně zakončen boj celých generací zeměměřickýchza prohloubení vysokoškolskéhostudia podle
potřeb a pokroku vědy a za zrovnoprávnění s ostatními inženýrskými obory. Jen ti, kdož se zúčastnili tohoto
boje od vzniku Československérepubliky.dovedou ocenit velikost vítězství a význam lo>ískéhozákona; jen
oni vědí, kolik protivenství bylo třeba překonat, kolik nezi.štnenámahy bylo třeba vynaložit, kolik hořkých
zklamání a radostných nových nadějí bylo třeba prožít, než se kulturní požadavek čs. zeměměřičů stal.
skutkem.

Dějiny jednoho úsilí končí, život však pokračuje. ZÍ8kavše ve čtyřletém inženýrském studiu pevný
rámec pro vědecký rozvoj zeměměřictví, musíme jej také naplnit vším, co pod pojem zeměměřictví je za-
hrnováno.

Přihlédneme-li k funkci zeměměřických inženýrů a k Obsahujejich vysokoškolskéhostudia, můžeme
zeměměřickoučinnost u nás shrnouti do těchto 3 základních skupin:

1. Zjišťování, zaměřování a zobrazovánívšech p'foirozenýchnebo lidskou rukou vytvořených skutečnosti
ve smyslu horizontálním i vertikálním. Stručně řečeno: tvorba či výroba map a plánů v nejrtlznějších měřit-
kách a pro nejrůznější potřeby, při čemž je zvláště přihlíženo k zjištění a zajištění vlastnických a držeb-
nostních práv k nemovitému majetku;

2. trvalé udržování shody mezi neustále se měnícím stavem v přírodě a stavem v mapách a plánech;

3. přetváření (transformace) a úprava existujícího stavu pozemkovéhovlastnictví a držby k tomu
cíli, aby půdy bylo možno lépe a účelněji využít k blahobytu člověka.

Je tedy předmětem studia zeměměřickéhoinženýrství na vysokých školách i oborem praktické čin-
nosti zeměměřických inženýrů:

a) jednak věd ec kát ech ni k a zem ěm ěři c ká, t. j. soubor poznatků, s nímž je možno zvlád-
nout daný mfflcký problém v nejkratším čase s minimem námahy a maximem výsledků,

b) jednak in žen Ý T S kát vař i vos t, t. j. takové účelné spojení poznatků měřických s poznatky
hospodářskými, sociálními, kulturními, aby dílo, které zeměměřický inženýr koná, sloužilo k dalšímu po-
kroku světa a k většímu hmotnému i duchovnímu a mravnímu blahobytu člověka.

Výstavba našeho studia, naše práce a její organisace byla až dosud zaměřena převážně k té prvé
části naší činnosti; k zjištění daných skutečností a k jejich přesnémuzobrazení.Zde jsme dosáhli bezesporu
úrovně evropské, neřekneme-li přímo a právem světové. Zde je také naševedoucí postavení uznáváno jako
samozřejmé a odtud také vyplývá obecněvžitý, avšak pro nás nepřijatelný, protože nespravedlivý názor
o zeměměřičích,jakožto o činitelích jen konstatu,jících, nikoli tvořících. Péče o výstavbu tohoto jednoho ze
dvou sloupů naší činnosti odvedla nás v minulosti však poněkud od zájmu o sloup druhý. A tady, zdá se
nám, že bychom měli rozvinouti svou dvouletku -ideovoui praktickou. Ve svých návrzích na vnitřní reformy
našehostudia, ve svých rozpravách, v článcích pro náš časopis a pro časopisy jiné, ve svých schůzích,
prostě při každé příležitosti, měli bychom se zabývat problémy oné druhé části naší činnosti, v níž in'Ee-
nýrská tvořivost je nerozluéně s'fljata s geodetickou technikou. Na štěstí, hospodářskéúkoly dvouletky nám
k tomu poskytnou příležitost, jež se nevyskytuje často a v míře tak rozsáhlé.Zvládneme-li tyto tvořivé úkoly
zeměměřických inženýrů po stránce inženýrské tvořivosti, po stránce organisace a práce v příštích dvou
letech, pak také natrvalo určíme směr poslání čs. zeměměřických inženýrů se čtyřletým vysokoškolským
vzděláním. Podmínkou je, abychom si všichni uvědom;li tyto skute~osti. Uvědomíme-li si je, pak zajisté již
najdeme cesty, jak tento dru,hý úkol naší zeměměřickédvouletky uskutečnit.

Nechť tato naše vstupní úvaha k hospodářskédvouletce přispěje k ujasnění naší orientace; učiní-li
tak, pak jistě budememoci dvojnásobně radostně do· roku 1947 a 1948 provolat
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F. rt. li.raso,'ski.J., .,'Dr.oe moderní ruské g~od~sie.

Dosavadní styky českých zeměměřických inženýrů s ruskými ze Sovětského
svazu byly sporadické; nebylo ani vědeckého spojení mezi našimi a sovětskými
učilišti; odborná literatura se kupovala nebo vyměňovala celkem málo. A přece
byli Slovani zde i tam. Byly li dříve toho příčinou neupravené politické vztahy
mezi oběma státy, mělo by býti jinak nyní, kdy národy obou stran se za společné-
ho utrpení posledních let poznaly a založily spojenecký svazek. Dnes je naše ná-
rodní a státní existence vyřešena jako nikdy v dějinách, a to ve smyslu naší
v:ry, našich nadějí i snů z počátku našeho národního obrození. Splnila se víra, že
Slované budou spoluurčovateli evropské vývoje. Splnily se předpoklady slovanské
vzájemnosti, vytoužené předchozími generacemi a nastala nebývalá možnost
úzké naší spolupráce s ostatním Slovanstvem.

Není pochyb o tom, že Sovětský svaz vládnoucí jednou šestinou souše
na této zeměkouli, má přiměřené možnosti bádat o problémech přírod-
ních věd vůbec a geodesie zvláště; on to také činí. Rusové se netají

nadějí, že během dvou- tří desítiletí bude jejich přínos ke zkoumání zemsk€ho tě7esa ve světě p{oevládaiící.
Tomut-o tvrzení možno uvěřit, neboť jíž historie Struveho měření rusko-skandinávského poledníkového oblou-
ku z let 1816-51 ukázala, že dokáží dělat velké věci v průzkumu země.

Proto, abychom seznámil; své čtenáře s dnešními představite7i různých vědních s70žek, majících úř:ast
na měření sovětského teritoria přímo i nepřímo, požá1ali jsme milého prót. Dr. Danilova o příspě:vek. Poslal
nám ochotně vědecký protil zatím jednoho z nich, a to onoho, o němž lze bez nadsázky říci »primus inter pares«.

Prof. Dr. Feodosij Nikolajevič Krasovskij, dopisu-
jící člen Akademie věd SSSR, jehož prací byla vybu-
dována porevoluční ruská geodesie, je vynikajícím
zjevem mezi současnými ruskými geodety a důstoj-
ným pokračovatelem tradic znamenitého ruského
astronoma a geodeta V. J. Struveho. Narodil se r. 1878
v új2zd,nímměstě Haliči, bývalé kostromské gubernie.
Absolvoval v r. 1900 s vyznamenáním Moskovskij
Měževoj Institut (MMI), kde mohl zůstat, aby se
připravoval k profesorské činnosti. V letech 1901-2
poslouchal kursy fysiky a matematiky na moskevské
universitě a studoval vedle toho theoretickou mecha-
niku u pozdějšího akademika S. A. Čaplygina, as'ro-
nomii u profesorů V. K. Cerasského a I A. Iverono-
va: u tohoto navštěvoval mimo to předn6.ŠJ~yz vyšší
geodesie. Vědecká průprava Krasovského byla ukon-
čena přidělením do Pulkova na hlavní as'ronomickcu
observatoř, kdež během r. 1903 byl zaměstnán prak-
tickou astronomIí pod vedením profesora F. F. Vitra-
ma a A. S. Vasiljeva; s nimi společně zpracovával
výsledky stup!í.ového měření ze Špicberků.
Od r. 1901 vedl prof. Krasovskij v !liMI praktická

cvi(;ení z vyšší geodesie, výkonné astronomie a vyšší
matematiky, v r. 1907 začal čísti přednášky na samo-
statném běhu vyšší geodesie, v r. 1912 se stal mimo-
řá(~ným a čtyři roky nato řádným profesorem s'oHce
téže discipliny; tuto ~to1ici vede i dnes. V le+ech
1919-21 byl rektorem MMI. Z jeho iniciativy byla
tu r. 1918 zřízena samostatná geodetická fakulta. do-
plněná později laboratoří s komparátorem: vzd'2lání
geodetů dostalo se tak na úroveň nejlepších soudo-
bých evropských škol. Kromě na MMI konal v růz-
nvch letech p~ednášky z geodesie v Moskvě na vysoké
škole technické, na universitě a na vojenské inženýr-
ské akademii.
Mezi 1907-16 Krasovski; stál v čele několika

astronomickvch výprav pořádaných oddělením mini-
sterstva zemědělství pro osídlování vých. Sibiře, jako

náměstek přednosty Vysoké geodetické správy, nyní
Hlavní správy pro geodesii a kartografii (GUGiK);
v r. 1929 zařídil Naučno-issledovatělskij institut geo-
dezii i kartografii (NIIGiK), přetvořený pozd2ji
v Centrální ústav (CNIIGAiK) a vedl ho až od roku
1937. Tím dal astronomicko-geodetickým a gravime-
trickým pracím I. ř. a stupňovým měřením v Sovět-
ském svazu pevný vědecký základ.
Současně od r. 1930 účastnil se Krasovskij aktivně

jako representant svého státu jednání Baltické geo-
detické komise, jejímž byl r. 1933 vicepre:::identem
a r. 1936 presidentem. Stojí za zmínku, že do začátku
druhé světové války nebylo snad odborné konference
nebo sjezdu v SSSR, jichž by se nebyl účastnil.
V r. 1940 byl po oddělení geologicko-zeměpisných
nauk zvolen členem-korespondentem Akademie věd
SSSR a zahájil činnost v ústavě j heoretické g-eofy-
siky, zřízené při Akademii věd v SSSR. Za mnoh~leté
tvůrčí věd2Cké-a pedagogické působení byl mu udělen
v poslední válce čestný titul zasloužilého vědeck§ho
pracovníka a přiznána mu Stalinova cena I. tř. za
II. dIl vynikajicí práce uvedené v připJjeném sezna-
mu s ozu. [19].
Profesor Krasovskij dosud napsal víc než 120 tiš-

těných prací, z nichž důležitější uvádím na konci to-
hoto článku. V první z uvedených odvodil e'ementy
trojosého zemského elipsoidu z hodnot ruských stup-
ňových měření; k tomuto thématu znovu přihlédl až
po 34 letech pojednáními [13] a~ [17]. Prvá léta
vědecké činnosti nevtiskla ustálený směr zájmúm
'Krasovského: poutá ho jak praktická astronomie, tak
i problémy matematické kartografie, které se mu
vyskytují při před:lášení v MMI (práce [31, r41),
zejména pak je váben otázkami praktické geometrie,
jež mu přináší jeho účast na rllzných pracích veřej-
ného rázu (měření měst, meliorace a j.). Z astronomie
je pJzoruhodni práce f21, vyš'á v několika vydá'1ích,
v níž podává nový způsob určení azimutu z měřeni
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horizontálních úhlů od Polárky a od pomocné hvězdy
a to bez chronometru. Tato jeho methoda nalezla
v sovětských odborných kruzích široké použití.
Vědecká díla z pozdější periody možno rozdělit ve

3 skupiny.

P r v á z nic h zahrnuje zpracování řady problémů
hlavně ze sféroidické části vyšší geodesie, na něž na-
razil až do r. 1944 během svého 35letého přednášení.
V mnoha pojednáních porůznu otištěných podal ori-
ginální odvození Schreibrových, Helmertových i svých
přesných vzorců k řešení hlavní geodetické úlohy pro
vzdálenosti až 800 km, diferenciální formule pro li-
bovolné větší vzdálenosti, nový tvar závislosti ampli-
tudy na délce poledníkového oblouku [5] a j. Důle-
žitější z těchto odvození .pojal do své známé »Ruko-
věti vyšší geodesie« [19], mající již tři vydání, a pro-
to jsem odkaz na ně vypustil ze soupisu prací.

D r u h á s k u p i n a jeho děl obsahuje vědecké
odůvodnění základních prací v SSSR a vypracovává
polní a kancelářské pracovní methody.
Sem sluší zapsati:
a) díla [6], [21] a [8], v nichž jsou podána jednak

výh~Ílá schemata a rozvrhy státní triangulace, které
znacně usnadňují přesné pozdější zpracování sítě
jednak důkladná vysvětlení k postupu použití rovin~
ných souřadnic Gauss-Kriigerových výlučně používa-
ných v SSSR od r. 1927 a pro ně sestavených tabulek;
b) četné návody k vyčíslení všech druhů astrono-

micko-geodetických i gravimetrických prací, při jichž
sestavování měl prof. Krasovskij přímou účast;
c) několik vědeckých studií [9] o vykonaných

astronomicko-geodetických pracích v SSSR;
d) rozbor method přesného současného vyrovnání

rozsáhlých astr.-geod. sítí [7], [10] a [11];
e) úvahy [l8] o vybudování přesné nivelace a ni-

velace vysoké přesnosti a j.
Je nutno poznamenati, že až do doby, kdy byly na-

psány spisy pod d), nebyl problém přesného současného
vyrovnání astronomicko-geodetických sítí rozhodnut
ani pro území jako je Sovětský svaz, nebo Spojené
státy americké, nebo Indie, protože známé methody,
Helmertova i Boltzova, se v těch př~padech pro pří-
lišnou počtářskou objemnost nehodily. Jak známo, je
vyrovnání astr.-geod. sítí I. ř. v USA a v Indii pro-
ved;no přibližnými způsoby. F. N. Krasovskij, jda
v zasade touž cestou jako Helmert (triangulaČní ře-
tězce nahradí geodetickými liniemi), vnáší do řešení
podstatnou změnu; rozdělil obě složky: volbu a určení
výchozích geod. dat (prvky referenčního elipsoidu a
jeho orientaci), což se vykoná nejprve podle údajů
nevyrovnané sítě a vlastní vyrovnání sítě. Tím se
úloha současného přesnéhovyro~nání sítě velmi zjed-
noduší a způsobu možno pak dobře použíti pro celou
oblast Sovětského svazu. V r. 1930 byla tak poprvé
přesně vyrovnána astr.-geod. síť evropské části Sva-
zu; v přítomné době ie takto vyrovnávána celá vyho- .
tovenásíť I ř. v SSSR, od západních hranic Svazu
až po pobřeží Tichého oceánu. První etapa práce ~
určení výchozích dat pro SSSR - je hotova. Při vý-
konu druhé etapy poprvé se používá nového podstat-
ného návrhu prof. Krasovského: m e t o d y z obr a-
z e n í prvků astr.-geod. sítě na povrch přijatého re-
ferenčního.elipsoidu místo do té doby všude používané

m e t o d y pře vod u s geoidu na referenční elipsoid.
Prof. Krasovskij v pracích [22] a 119; díl II.] spolu
s autorem*) ukázal, že chyby methody převodu proti
obecnému mínění nejsou zanedbatelně malé, nýbrž při
rozsáhlých územních oblastech, jako jsou Sovětský
svaz, USA nebo Kanada, mnohonásobně převyšují chy-
by polních pozorování v síti, jež silně deformují; je pro-
to nutno nahraditi methodu převodu methodou zobra-
zení, protože se tak vnese do otázky zpracování
astro geod. sítí úplná jasnost a matematická dokona-
lost.

S k u p i n a tře t í spisů prof. Krasovského je vě-
nována odvození prvků obecného zemského elipsoidu,
plánování. a zpracování stupňových měření, studiu
tvaru geoidu a složení zemské kůry astr.-geodetický-
mi methodami na podkladě údajů geofysiky, seismo-
logie a geologie. V pracích [13] a [14] podává krátký
přehled a seriosní kritiku do dnes vykorianých stupňo-
vých měření a oceňuje výsledky, používaje k tomu
zejména originálních vzorců pro zhodnocení přesnosti
vyvozených prvků zemského elipsoidu. Dále uvádí
výsledky svého zpracování stupňového měření, použí-
vaje materiálu z USA, západní Evropy a SSSR (na
východě až k poledníku města Novosibirska) s ohle-
dem na isostatické redukce a trojosost zemského
elipsoidu i bez těchto předpokladů. Jednak z jejich
vzájemného porovnání, jednak podle analogických
výsledků jiných stupňových měření přichází k závěru
o nutnosti bezpodmínečně uvažovati trojosost zemské-
ho elipsoidu při zpracování stupňových měření i upus-
titi od isostatických redukcí podle Hayforda-Bowieho;
obrátil se proto k jiným methodám, při nichž není
třeba nijakých předpokladů a hypothés o vnitřním
složení země.
Prvky jeho »elipsoidu z r. 1936« jsou:

velká poloosa a= 6 318 210 m, zploštění a= 1: 298,6.

Ve spise [12J navrhuje nový způsob jak dojíti
k prvkům obecného zemského elipsoidu, vychází-li se
z převýšení N povrchu geoidu nad povrchem někte-
-rého referenčního elipsoidu. V pracích [16] i [17]
navrhuje a podrobně odůvodňuje nový plán budování
a zpracování stupňového měření na podkladě vy-
loučení vlivu místních anomalií povrchu geoidu
z údajů obecného gravimetrického měření i zvláštního
měření vedeného v pruhu 200 km širokém podél
každého oblouku stupňového měření při současném
zapojení astronomické nivelace podél týchž oblouků.
Tamtéž se uvádí nový a přesnější tvar rovnic odchy-
lek obsahující dodatečné členy pro deformaci povrchu
geoidu při přechodu k sféroidickým obloukům. Poté,
když sovět.ské oblouky stupňových měření rovnoběž-
kových byly prodlouženy k východu od Novosibirska
do Tichého oceánu, byly v CNIIGAiK nově odvozeny
prvky zemského elipsoidu; k tomuto odvození poskyt-
la sovětská stupňová měření co do rozsahu tolik ma-
teriálu, kolik ho bylo použito v USA i v záp. Evropě
dohromady. Prvky tohoto t. zv. »elipsoidu z r. 1940«
jsou tyto:

a= 6 378 245 m, a= 298,3.

:) 1?anilov: »K voprosu o vybore referenc-ellipsoida,
Ol'lentlrovanii jego i ustanovlenii íschodnogo načala
dlja SSSR«, Geodezist 1940,Č. 2.
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Elipsoidu těchto hodnot se užilo v přítomné době
k zpracování triangulace Sovětského svazu místo
elipsoidu Besselova. Látka pro odvození uvedených
prvků z r. 1940 je částečně osvětlena ve spisech [19]
a [20], vcelku však ještě není publikována.
V posledních letech zajímá se F. N. Krasovskij

otázkami složení kůry i její deformací; užívá k tomu'
údajů astronomické geodesie, gravimetrie, geQfysiky,
seismologie a geologie. Bohužel nebyly jeho zajímavé
referáty z této oblasti podané Akademii věd SSSR
zatím ještě uveřejněny.
Zvláštní pozornosti zaslouží »Rukověť vyšší geode-

sie«, [19]. Je to důležitá pomůcka především pro stu-
dující geodetické fakulty MIGiK; ve skutečnosti však
má mnohem širší určení a slouží jako příručka všem
zeměměřickým inženýrům i vědeckým pracovníkům
tohoto oboru. Mezi podobnými pomůckami přítomné
doby těžko by se našla v světové literatuře kniha, kte-
rá by s takovou důkladností, jasností a konkrétností
věc vyčerpávajícího výkladu obsahu osvětlovala
i shrnovala základní výsledky v oblasti geodetické
theorie i praxe. Jestliže v I. díle z r. 1938-9 se obráží
praktická zkušenost v budování rozsáhlých geodetic-
kých prací v SSSR ,za posledních 25 let, jsou v díle II.
z r. 1942 shrnuty všechny důležitější theoretické vý-
sledky prof. Krasovského a jeho četných spolupra-
cóvníků a žáků, zejména v methodice zpracování stup-
ňových měření a v oboru vyrovnávání sítě. Na tom-
to vědeckém poli je vedoucí místo prof. Krasovského
nepochybné.
Shrnu-li výsledky téměř půlstoleté činnosti F. N.

Krasovského, mohu říci, že v něm máme osobnost,
jejíž vědní přínos a význam nebyl ještě patřičně do-
ceněn nejen za hranicemi, ale ani, v samém Svazu.
Jsem si jist tím, že od dob tak význačného astrono-
ma-geodeta V. J. Struveho heměla ruská geodesie ta-
kového učence, jakým je F. N. Krasovskij. Jestliže
Struve usměrňoval ruskou geodesii 19. století, pak
Krasovskému náleží stejná role právem pro 20. sto-
letí, jehož druhá polovina má uskutečnit jeho myš-
lenky.

Seznam důležitějších prací prof. Dr. Krasovského:
1. OnpeJIeJIeHHe pa3MepOB 3eMHoro TpeXOCHoro 3JIJIllnCOllJIa

113 pe3YJIbTaTOB PYCCKIIX rpaJIYCHblX 113MeT"eHllit OaMlITHall
KHlIlKKa MelKeBoro V1HcTIITYTa 3a 1900-1901 r. r. M. 1902.
2. OnpeJIeJIeHHe a311MYTa 113 113Me'CeH1I1IrODII30HTaJIbHoro

yrJIa MelKJIY OOJIlIpHOH II BCilOMOraTeJIbHOH 3Be3JIOH. M. 1924.
3. HOBble KapTorpaqlllqeCKlle npoeKUIIII. M. 1922.
4. BblqllCJIeHlle KOHllqeCKOH paBHOnpOMe}KYTOqHOH n~oeK-

Ulili, HallJIyqrne npllCnOCOÓJIeHHOH JIJIlI 11306palKeHII1I JIaH'Hotl
CTpaHbI. «feOJIe3l1CT», N~6/7, 1925.
5. HOBblH BliJi 3aBIIClIMOCTII MelKJIY aMnJIIITYJIOH II JIJIIIHOi!:

llyrn MepllJIlIaHa. «feO)le3l1CT», N2 10, 1927.
6. CxeMall nporpaMMa rocYllapCTBeHHoi!: TpllaHrYJIlIUIlIf.

M. 1928. ' •
7. MeTOJIbl ypaBHIIBaHII5I rocY)lapCTBeHHoi!: nepBOKJIaCcHoil:

TpllaHrYJIHUlIlI. JIeHIIHrnaJI, 1931.
8. Ta6JIIIUbl, <POPMYJIbl II PYKOBOJICTBO JIJI5I BblqllCJIeHlI5I

KOOp)lIlHaT faycca-KplOrepa. JI. 1931.
9. Bericht iiber astronomo-geodatische Arbeiten in der

USSR. Verhandl. d. B. G. K. Helsinki 1931,1933,1935,
1936.
10. l1ber die Methode ZUl' Berechnung der Triangula-

tion 1. Ordnung in der USSR. Helsinki 1931.
11. MeTOJIbl ypaBHlIBaHlI5I TpllaHrYJI5IUlIH I KJIaCCa B CCCP.

M. 1932.
12. l1berlegungen iiber die Bestimnnmg eines fUr die

geodatischen Arbeiten in der USSR. geeignetcn Ellip-
soids. Helsinki 1935.

13 06300 II pe3YJIbTaTbl COB"eMeHHblX rPaJIycHblx lI3Me-
peHlIH. «feone3l1CT», 1936, N2N2 6, 7, II'lI 12.
14. l1bersicht und Unterlegung der Ergebnisse der

neuen Gradmessungen. Helsinki 1936.
15. 3HaqeHlIe na60T no BbIBO)lY COBeTCKoro 3JIJIlInCOllJIa.

«feone311CT», 1937, N~11.
16. Einige neue Grundlagen fiir die Aufstellung der

Gleichungen und der Programme der Gradmessungen.
Helsinki1937.
17. ZUl' Frage der gemeinsamen Anwendung astrono-

misch-geodiitischen und gravimetrischen Materials fiir
Bestimmung der Gesta!t des Geoids. Helsinki 1937.

18. O cOB"eMeHHoi!: nOCTaHOBKe BblCOKOTOqHOrO li TOqHOrO
HlIBeJIIIDOBaHlIH. «feone3l1CT», 1938, N~3.

19. PYKoBorrcTBo 1'0 BbICrnei!: feO)le3I1l1. 1..jacTb I. M. 1938-
1939; qaCTb II, M. 1942.
20. fpallycHble lI3MepeHlIH CCCP, BbIBO)l pa3MeUOB 3eM-

Horo 9JIJIlInCOllJIa II lICCJIellOBaHlle <plIrynbl reoll"ra. M. 1939.
21. HeKoTOnble co06ra}l(eHIIH o na3BIITIIII OCHOBHblXaCTpo-

HOMo-reolle:mqecÍmx pa60T B CCCP. M. 1939.
22. K Bonr'OCY 06 YCT3HOBJIeHlIlI 3JIJIlInCOIILla )lJI5I reOlle-

3l1qeCKlIX pa60T CCCP. «feolle3l1CT», 1940, N2 1.
(Z ruského originá~u přeložil Ing. Dr. Antonin Štván.)

Uvodem - Super-Stroboskop Kernův - Registrační přistroj bubínkový - Koincidenční přístroj des-
kový - Universální přístTOj registrační - Elektronkový oscilograf - Zprávy o použití - Závěr - Literatura.

Uvodem.

V konstrukci geodetických strojů bylo dosaženo
značných úspěchů, vzpomeňme jen prací Wildových,
které pronikly do celého světa. Těmto přístrojům byla
a je věnována velká pozornost,!)
Jsou však v našem oboru přístroje méně populární,

totiž přístroje pomocné. Jejich konstrukce neprodělá-
vá tak časté změny, ač by bylo nutné ji začasté při-
způsobiti použití v geodesii, neboť přístroje byly pů-

1) B U r d a. Uplatňování vědecké organisace v země-
měřictví. ZVST. Praha 1945, Č. 3, 4 a 5.

[526:65.011.008(042) ]

vodně konstruovány pro obory příbuzné (na př. geo-
logii) aneb pro jiný obor technický (na př. strojní).
V tomto článku věnuji pQzornost z přístrojů pomoc-

ných přístrojům registračním, kterých bylo užito při
pohybových studiích, při určování velikosti osobní rov-
nice a pod., a hlavně v oboru dynamické geodesie.
Vyjdu od stroboskopu Kernova, popíši bubínkové pří-
stroje jednoduché konstrukce, dále přístroje s univer-
sální fotografickou registrací a stručně se zmíním
o oscilografu, který uzavírá řadu záznamních přístro-
jů jednoho druhu, i když jej prozatím nebylo užito
pro geodetické práce v poli. Pokud s některým z uve-
dených přístrojů bylo pracováno při geodetických pra-

I
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cích U nás, upozorním na zprávy o výsledcích, pří-
padně na pokusy s přístroji zkoušenými.
Cílem článku není jen zaznamenati zprávy o pří-

strojích, jako spíše poukázati na myšlenku konstruk-
ce s ohledem k ekonomii pozorování, př'ípadně upo-
zorniti na no;é cesty. Vždyť pi~ed šedesáti lety byla
práce geodeta zcela subjektivní, se všemi chybami ply-
noucími z lidských vlastností. Dnes jsou již prameny
chyb omezovány objektivnmi záznamy (na př. foto-
graficky), při čemž »osotní« chyby přístrojů a zaří-
zení j::ou zanedbatelné aneb se mohou vhodným po-
stupem urČíti. Dále světelný paprsek možno nahraditi
paprskem elektronovým a zrychliti mnohonásobně
záznam, při možnostech záznamu velmi jemných im-
pulsů.

Super-Stroboskop Kernův.

Přístroj umožňuje přímá pozorování rychle probí-
hajících jevů, nehledě k tomu, jsou-li periodické nebo
neperiodické.
Konstruktivní myšlenka pochází od švýc. fysika

E. SchiEera. V podstatě jde o užití stroboskopického
úkazu. Mezi pozorovaný jev a pozorovatele (objektiv)
se vřad: stroboskopická deska, t. j. kruhový kotouč se
štěrbinami ve směru poloměru. Štěrbiny jsou buď po
celém kotouči (blíže okraje) nebo tvoří skupiny pra-
videlně rozložené po ploše kotouče. Uvede-li se kotouč
do rovnoměrného pohybu točivého, vytvoří se v ob-
jektivu serie pohledů, jdoucích v rychlém sledu, které
však byly zvláštním zrcadlovým zařízením (spřažené
rotující a pevné zrcadlo) položeny vedle sebe, takže
se dají současně pozorovati nebo zachytiti fotogra-
ficky. Rychlost otáčení, um:stění a velikost štěrbin je
volena podle potřeby tak, že dva za sebou následujicí
pohledy mohou míti časovou diferenci až 1/2500 sec.
Pokud jde o pozorování periodických jevů, nebudu

se o něm šířiti, neb věc je dostatečně známa. Pro geo-
detické práce a zkoumání je zajímavější pozorování
takových jevů, které probíhají ojediněle a zcela krátce.
Na př. mějmež za úkol změřiti velikost »osobní«
chyby kotvičky relais při zjišťování opravy astrono-
mických hodin.Z) Odhadneme-li velikost zpoždění od-
skoku kotvičky asi na 1/2, sec. a rozlož'me-li tento děj
na 10 fázi, následují tyto po sobě v intervalu 1/ . sec.,
což je také možnost přesnosti odečtení času. Při~~jíme
pro'~o zapínací klíč na silné relais a též na relais 'po-
zorované kotvičky. Úko'em prvého relais je spustiti
uzávěrku fotografického přístroje, připevněného na-
místo objektivu. Kotvička se zobrazí v serii pohledů,
okamžik tastrování je dán okamžikem exposice. Ze
snimku se zjistí snadno čas odskoku péra. Chyba ex-
ponujícího celku se určí zvlášť, je konečně velmi malá
a často ji lze zanedbati.

Registrační přístroj bubínkový.

V geodetické praxi je dán často úkol zaznamenávati
s požadovanou přesností průběh měřených jevů, na
př. kyv kyvadel, nárazové pohyby, otřesy přístrojů
a pod. Byly proto konstruovány registrační přístroje.

2) O vyšetřování problému v celé šíři viz Pot o č e k
Srovnávám astTono;n;ck1ích hod'n na chronor:lTafu a urée~
ní chJlb kolečkového kontaktu hodin. ZV 1938, č. 10, str.
177 a další.

Stručný princip registračních
pří str o j Ů.

Světelný zdroj vysílá svazek paprsků, který po prů-
chodu kondensorem intensivně osvětluje štěrbinu a
z ní vychází k pozorovanému přístroji (kyvadlu, seis-
mografu a pod,). Po odrazu od zrcátka upevněného
na součásti j:::j:ž čas nebo pohyb se má měřiti, vrací
se paprsek do registračn:ho přístroje a je válcovým
čočkovým systémem změněn ve světelný bod který
e:rponuje na matnici, fotopapíru aneb filmu či desce
svou cestu. Pro zavedení časové základny jsou různé
~~žnosti, které byly u různých konstrukcí odlišně vy-
UZltya uvedu proto jen ta zařízení, kterých bylo sku-
tečně také užito v polních měřeních.
U bubínkového přístroje3) je užito registračního pa-

píru, který je navinut na bubínku, otáčejícím se urči-
tou rychlostí (5 a 20 mm za min.) a posunujícím se
rovnoměrně při každé otáčce (o 1 mm). Pro vyzna-
čení časové základny je v cestě paprsků upevněno
malé zrcátko, jehož otočná osa je spojena s hodinami
elektricky tak, že každou minutu se zrcátko pohne,
čímž dopadaj'cí paprsek se ze své dráhy vyšine a tím
také obraz registrované křivky vykazuje odsazení. Při
vyhodnocování je odsazení časovou značkou. Časovou
základnu možno ovšem získati i magnetickým pře-
nosem.
Z připojených obrázků je dostatečně patrna kon-

strukce a provedení přístroje, takže popíši jen hlavní
součástky. Obr. 1. Na základní desce (1) se po lištách
(4) posunuje buben (2) s pohonem, t. j. synchronním
motorem (3). Aby se dal sejmouti s lišt a odepnouti
od n:otoru, je spojeni provedeno otočným trnem (10),
ktery se pohybuje pomocí páky (5) . Štěrbina na
bubnu (6) je proto kryta clonou, která se automaticky
uzavře, jakmile se odejme buben.

Obr. 2. Po odstranění víka (7) bubnu možno vy-
táhnouti bubínek (8) s registračním bromostříbrným
papírem, který se naň nalepuje celofánovými páskami.
Bubínek se může nasaditi v každé poloze k ose a také
vzhledem k lištám a upevniti vřeteno vou matkou (9),
která pohybuje trnem (10). Při registraci se přístroj
posunuje po lištách. Jakmile dojde do konečné polohy,

3) K. Zeiss, Jena. Typ S. Obr. 1-3. - Záznam zvolna
regis:rujících přístrojů je obdobný záznamu per chrono-
grafu.
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automaticky se trn otočí, clona (6) se uzavře a zasta-
vený bubínek je tak zajiš~ěn před nežádoucí exposicí.
Obr. 3. Motor (3) lze regulovati knoflíkem (11),

vyčnívajícím z obalu motoru. Zdroj světla je ve
schránce (12) s kondensorem, čočkovÝm systémem
a časovou značkou (zrcátkem). Zařízení je ještě do-
plněno hlasitě mluvícím magnetickým reprodukto-
rem (13), kterým se přenášejí impulsy hodin. V po-
zorovacím otvoru (14) jest matnice opatřená dělením,
na kt eré se pozoruje nastavení světelných značek.
Pracuje-li se v prostoru bez zatemnění, spojí se re-
gistrační přístroj s pozorovaným přístrojem světlo-
těsným měchem. Osvětlovací trubice je připevněna na
tyči, která se dá posunovati a ťm osvětlení správně
naříditi. Posun se děje hlavou (15) s upevňovacím
šroubem, do které vcházejí přípoje proudu. Ty~ je
opatřena dělením. Horizontace základní desky přístro-
je (1) se provádí dvěma horizontačními šrouby (16)
podle krabicové libely (17).

Pro zajímavost a k užití přístroje uvádím ještě
provozní data: Velikost záznamního papíru je
600 X135 mm, využív~ se pouze šířky 100 mm. Re-
gistrační rychlost (t. j. rychlost záznamu na registrač-
ní spirále, vzniklé otáčením a současným stranovým
posunem, délky 600X100 mm) činí 5 neb 20 mm za
min., takže doba použití je 200 nebo 50 hodin. Otáčení
(jedna otočka za min.) se d~je synchronním motorem
na 220 V. Světelným zdrojem je doutnavá lampa o na-
pětí 3,5 V a intensitě 0,4 amp, připojená transformá-
torem na síťové napětí.

Koincidenční přístroj deskový.

U tohoto přístroje je namísto visuelního pozorová-
ní použito fotografické desky velikosti 9X12 cm.
Deska je zasunuta s kasetou ve vozíku, kterým se
posunuje vodorovně, takže ona zůstává ve svislé po-
loze před zobrazujícím systémem v saních. Rychlost
posunu desky je možno regulovati (1-10 mm za
min.). Chyby ze zobrazení na desce jsou odstraněny
t:m, že deska je stejnoměrně tlačena péry na kase-
tový rám. Před zahájením registrace se namísto foto-
grafické desky zasune matné sklo, na němž se pozo-
ruje zaostření světelného bodu. Obr. 4 ukazuje sche-
matický řez přístrojem. Časová základna je kon-
struována tak, že v cestu paprsků je postavena dvo-
jice štěrbin, řízená magneticky impulsy od kontaktu
hodin nebo z relais přijimače. Je-li klid, je dvojice

volltnelp _
_ perme'" - - - - -: _

tlqdJhqvý drn; a
"',z~mrych/osb-~_

ftasefa s desknu
pNfl zapstl'O/ldC/
ma/mC! - - - - - _

- sfúl-
Obr. 4. Koincidenční přístroj deskový (Zeiss).

štěrbin uzavřena, takže světelný paprsek nemůže pro-
cházeti a současně je přerušen přívod proudu k svě-
telnému zdroji. Teprve podle přicházejících impulsů
se posunuje dvojice štěrbin a tak umožňuje průchod
paprsků. Přístroj je montován na stojanu s deskou.
Pohon a ostatní vedlejší přístroje, jako magnety,
osvětlovací zařízení, ampérmetry a voltmetry, baterie,
odpory a j., pokud nejsou montovány ve schránce sto-
janu, jsou v krytu přístroje. Deska stojanu je opatře-
na horizontačním zařízením s krabicovou libelou.
Přístroje lze užíti k rozmanitým účelům. Měří se jím

na př. také frekvence ladičky a provádí její cejcho-
vání.

Universální přistroj registrační.

Přístroj universální je zařízen na registraci všech
dat, která jsou potřebná k pozorování. K zachycení
registrovaných údajů se užívá bromostříbrného papí-
ru (filmu) 6-12 cm širokého, který je navinut na
cívkách ve světlo těsných kasetách, takže lze jej kdy-
koliv zasunovati nebo vyjímati i při denním světle.
Schema přístroje ukazuje obr. 5.
Pohon je obstarán čtyřpérovým strojem. Rychlost

pohybu otáčení se dá přesně říditi od 2 do 20 mm za
sec. Na komoře přístroje, ve které se pohybuje re-
gistra~ní film, je namontováno psací zařízení, pozůstá-
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vající Z destičky a čočkového systému. Zapsané údaje
jsou exponovány na film. Zapisuje se místo pozoro-
vání, čas, číslo bodu a j. Délka již exponovaného pa-
píru je udávána na ciferníkovém počítadle. Po re-
gistraci se zvláštním zařízením papír odřízne a s ka-

setou vyjme. Kaseta pojme 6 m papíru. Pozorování
průběhu registrace se provádí pozorovacím okénkem,
ve kterém na matné desce lze pozorovati vzájemné
postavení světelných bodů. V přední části přístroje
(před komorou) je osvětlovací zařízení s doutnavou
lampou o napětí 3,5 V. V optické ose zobrazujícího
systému je pak namontována Geisslerova trubice,
která je ve spojení s ladičkovým časovým znamením
a registruje tedy každou padesátinu vteřiny. Časové
značky se exponují jako jemné rovnoběžné přímky.
Pro záznam bezdrátového časového znamení nebo pří-
mou registraci kontaktů hodin, seismického záchvěvu
a pod. je zařazeno resonanční relais se zvláštním
osvětlovacím zařízením.

Elektronkový oscilograf.

Podstatnou součástí přístroje je obrazová elektron-
ka.4) V trubici elektronky jsou upevněny dvě k sobě
kolmé dvojice vychylovacích destiček, takže prochá-
zející paprsek elektronový je' elektrostaticky vychy-
lován. Na f1uorescenčním stínítku elektronky se zná-
zorňuje průběh registrace zeleným grafem a to v té
části spektra, na kterou jsou oko i fotografický papír
zvláště citlivé. Jako časové základny se při pozorování
periodických jevů užije rázového generátoru s pilo-
vitými kmity. Přivede-li se napětí rázového generáto-
ru na dvojici vychylovacích destiček, bude se elek-
tronový paprsek pohybovati rovnoměrně s časem.
Zkoumané napětí, přiváděné k druhé dvojici destiček,
vychyluje paprsek směrem kolmým a rázovým gene-
rátorem je tento kmit časově rozvinut. Kreslení jevu
na stálém místě stínítka elektronky předpokládá, aby
kmitočet generátoru byl zlomkem kmitočtu periodic-
kého jevu.

Přístroje (obr. 6)\ užil jsem soukromě k četným po-
kusným měřením, jako ke kontrole a měření interfe-
rence mezi kyvy kyvadla a impulsy chronometru, při
proměřování časových signálů, rychlosti světelného
paprsku a pod.

Přístroj je značně složitý a není prozatím možno
jej užít pro polní práce. Výsledky prací jsou však

velmi zajímavé, ač neuspokojují dosud předpoklady,
původně v tyto práce kladené. Ani snad ne tolik pří-
stroj, jako spíše methody pozorovací a přístroje pozo-
rované vyžadují nutně přizpůsobení a dalších zkou-
mání. Snad mi bude možno podati podrobnější zprávu
později.

Zprávy o použití.

Při určení doby kyvu kyvadla užil prof. Kladivo'S)
přístroje s universální registrací. Kyvy kyvadel, zá-
blesky Geisslerovy (později doutnavé) trubice řízené
ladičkou o 50 kmitech za sec. a dvojvteřiny pozorova-
cích hodín byly současně registrovány na film. Kyvy
každého kyvadla byly registrovány po několik vteřin
a pak znovu po 40 středních minutách po stejný počet
vteřin. V časové stupnici, dané dvojvteřinami hodin
a zákmity doutnavé trubice, byly určovány okamžiky
průchodu kyvadla určitou polohou. Protože se film
pohyboval rychlostí asi 9 cm za sec., příslušela "/,"vte-
řiny na filmu délka asi 1,8 mm (délka t. zv. ladičko-
vého intervalu). Daly se odhadovat asi dvacetiny
délky ladičkového intervalu, tedy tisíciny vteřiny.

Dr. Mrkos, asistent ústavu prof. Kladivy,") se zmi-
ňuje u téhož přístroje o tom, že při práci prasklo
péro, ač jinak přístroj pracoval spolehlivě. Dále zmi-
ňuje se o obtížích s Geisslerovou trubicí, která opa-
třovala film značkami po "/ on sec. Tato trubice je plně-
na heliem, což je po stránce fotografické velmi vhodné.
Brzo však při delším zatížení nepropouštěla vysoké
napětí dodávané induktorem, které se vybíjelo proto
jinou cestou. V roce 1937 bylo proto užito na radu

5) K I a d iv o. J( měření zrychlcní tíže v ČSR. Sbor-
ník české vysoké školy techni!Oké v Brně. Brno 1938, str. 4.

6) Mr k o s, Zkušební měření tíže v r. 1936-37. Sčvšt.
Brno 1939. str. 42.
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prof. Meissera namísto Geisslerovy trubice doutnavé
lampy, plněné rovněž heliem, jíž stačí napětí mnohem
nižší a která mnohem déle vydrží. Pro záznamy re-
gistrační užito 6 cm širokého filmu Neobrom.
Ing. Dr. Staněk a Ing. Poto~ek se zmiňují podrobně

o přístroji universálním.7) Resonanční relais bylo při
měření na referenčním (základním) bodě zapojeno
přímo na svorky kyvadlového kontaktu hodin (t. j.
vteřinu je proud zapojen, následující vteřinu přeru-
šen). Při měření v poli jsou sekundové kontakty
hodin vysílány bezdrátově a relais časové značky je
pak zapojeno na přijímací stanici buď přímo (pak
pracuje relais časové značky jako resonanční) nebo
přes jiné relais a usměrňovač (pak pracuje relais ob-
dobně jako na referenční stanici). Časová stupnice
na filmu je dána okamžiky, kdy končí kontakty
v sekundě O,2, 4 . . . . <.

Nerovnon1ěrný pohyb filmu se vylučuje záblésky
(značkami) doutnavé lampy. Na čarách způsobených
doutnavou lampou i na vlnovce kyvadla jsou patrna

7) Staněk-Potoček, Vývoj a způsob měření tn-
tensity tíže v Cechácha' na Moravě. za 1940, č. 6. -
V pojednání je uveden záznam na filmu z universálního
přístroje a pojednáno Q vyhodnocovánízáznamu.

přerušení ležící na třech rovnoběžných přímkách po
celé délce filmu, která jsou tvořena zastíněním na vál-
cové čočce registračního přístroje a slouží k odečítání
časových okamžiků průchodu kyvadel určitou polo-
hou. Dále je p:lpsán postup měření, případně současná
registrace čtyř kyvadel.

Závěr.

Popisovanými přístroji nejsou ovšem vyčerpány
všechI).ymožnosti registrace. Da:Išímožnosti skýtá ra-
diotechnika, užití selenových buněk8) a pod. Jde však
především u konstrukcí všech přístrojů o to, aby
byly hospodárné s ohledem k dosaženÝm výsledkům
měření a neztěžovaly vlastní pozorování.

Literatura (pokud nebyla uvedena v textu):
S ch i11e r. E. Sttroboskop fur aperiodische Vorgiinqe.

Zeitschrift fiir technische Physik, XVIII, 10. Leipzig 1937.
FotogTafie přístrojů mi byly zaslány továrnami. pří-

stroje vyrábějícími. Řezy jsou kresleny podle výkresů
v publikaci fv Zeiss, Mess 737, s přístrojem zasílané.

8) And e r sen, Photoelekttrische Re.qistrierun.q der
Pendelschwingungen. Zpráva baltickékomise1930,str. 215.

Zeměměřický Obzor se vyznačuje pozoruhodnou snahou býti práv dějinám svého oboru. Tím zhodnocuje
postavení zeměměřictví mezi ostatními technickými odvětvími. V dějinách zeměměřietví jistě naleznou své
místo připomínky z dějin mathematiky} geometrie} geodesie a hvězdářství} podané na okraji bibliografie}

,kterou třeba pěstovati} máme-li proniknouti dějinami našich věd teoretických i užitých k podstatě naší tech-
nické tvorby.

Pozoruhodně je sledována historická literatura uvedených věd v Mitteilungen zur Geschichte der Medizin,
der Naturwissenschaften und der Technik} založených r. 1902 Karlem Sudhoffem.

U sledované historické literatury zaujmou vedle
knihopisných údajů především glossy. Jsou podávány
jak vydavatelem tohoto časopisu Zaunickem, tak
i jeho spolupracovníky, na př. Digartem, Diepgenem,
Honnchreem, Luckeyem, Schmutzerem a G. Wolffem.
Mezi nimi nalézáme i našeho vědeckého pracovníka
na poli dějin mathematiky uniV. prof. Dr. Quido
Vettera.
My budeme sledovati historickou litreaturu uvede-

ných věd, pokud je zachycena ve 40. svazku r.1941/42,
citovaného časopisu.1) I když tato literatura je po-
nejvíce německá, přece najdeme v jejím výčtu zazna-
menány práce z dějinvzpomenutých věd též pracov-
níků jiných národů, mezi nimi i našeho.
Sledujme tudíž tuto literaturu podle uvedeného

pramene.
Nejdříve zaměřme svůj hled na mathematiku:
EI Centenario de Don Francisco Di!Lz Covarrubias.

- Memorias y Revista de la Acad. Nac. de Cfencias
»Antonio Alzate« 53, 1932/33; México 1936, str.

1) PodotÝkáse, že tato literatura bude postupně uve-
dena i z jiných cizojazyčnÝchrevuí, věnovaných dějinám
reálných a technických věd, na př. z »Isis« nebo z »Ar-
cheionu«.

453-493, jedno vyobr. - Prací vzpomenuto stoletých
narozenin velkého mexického matematika, astronoma
a učitele techniky Covarrubiase (1833-1889).
L. Ha r ryL e v y: Gnomonica in Aulus Gellius. -

American Journ. of Philol. 60; Baltimore, 1939, str.
301-306, 2 vyobr. - Řeč o vědách, které staří Ře-
kové nazývali mathematikou (geometrie, gnonomica,
musica a ostatní discipliny).
M. J. L a b o u 11 e: La mathématique sociale: Con-

dorcet et ses prédécesseurs. - Rev. ďhist. litt. de la
France 46, 1939, str. 33-55. - Pisatel pojednává ve
zmíněném časopise o t.· ř. matematice sociální, při
čemž se obírá Condorcetem2) a jeho předchůdci.
A. D a y B rad 1e y: The mathematical notebooks

of James BQOne jr. - Scripta Mathem. 6, 1939, str.
219-227. - Pojednání o Boonových m~tematických
poznámkových sešitech.
•• 2) Marie Jan Ant. Mik. Co n d or C'et markýz d e
Caritat. *17. IX. 1743,t9.IV. 1794.francouzský ma-
tematik a filosof. člen francouzské.akademie. hlavní dílo:
Esquisse ďun tableau h;st. de progI'l~sde resprit humain.
Z matemati~kýéhděl třeba se zmíniti o Essai sur le ca1cul
intégTal (1765), dále o Essais ďanalyse (1772) nebo
o Recherches de calcul intégral (1769).
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W. A. H e idei: The Pythagoreans and Greek Ma-
thematics. - American Journ. of PhiloL 61; Balti~
more 1940, str. 1-33. - Stať o Pytagorejcích a řec·
kých matematicích, uveřejněná v Americkém časopisu
filoL, vycházejícím v Baltimore.

A med e o A g o s t i ni: I Baricentri di gravi non
omogenei e la formola generale per il loro calcolo de-
terminati da Bonaventura Cavalieri. - Boll. dell'
Unione mat. Ital. 1940, str. 147-171. - Zm;něný
Bonaventura CavallieriJ italský matematik, narozený
1598, zemřelý 1647, vynašel nauku o nedělitelných
částkách, diferencialiích, čímž se stal předchůdcem
Newtona.

Richard Doerfling: Mathematik fur lnge-
nieure und Techniker. -Mnichov, R. Oldenbourg,
1939. Str. 533,290 vyobr., 80, váz. 9,60 RM. - Kniha
se snaží seznámiti s mnohostranným použitím infini-
tesimálního počtu, přičemž přihlíží k diferenciálním
rovnicím a· vektorové analyse. K pochopení tohoto
počtu seznamuje autor čtenáře nejprve s arithmetikou
a algebrou, dále s elementární geometrií, též s trig<mo-
metrií a konečně i s analytickou geometrií. Teorie je
doplněna řadou příkladů. Historická část této knihy
není však dostatečná, ježto pouhé neucelené poznám-
ky nestačí.

J(u Iiu s) v o n H(a n n e n h e im): Dr. h. c. Carl
Albrich. - Verh. u. MiU. Siebenbtirg. Ver. f. Natur-
wiss. zu Hermannstadt 80/90, 1939/40 (1941); díl II,
str. 6-7, jed. vyobr. - Matematik a fysik C. Albrich,
* 2. XI. 1861, t 27. III. 1940, posléze v Sibini v Sedmi-
hradech.

Karl Menninger: Ali Baba und 39 Kamele.-
Mnichov a Berlín, R. Oldenbourg 1941, str. 130,
vyobr., 80, 2,60 RM. - Zábavné historky o číslech
a lidech.

W. Lit z m a n n a U. Graf: Matematik in Er-
ziehung und Unterricht. - Lipsko, Quelle & Meyer,
1941. Str. 144, 80, váz. 5,50 RM. - Kniha má význaJrl-
pro dějiny vyučování mathematiky. Je v ní načrtnut
vývoj kultury pod zorným úhlem matematického
myšlení.

P. L u c k e y, Tiibit b. Qurra uber den geometri-
schen Richtigkeitsnachweis der AuflOsung der
quadratischen Gleichungen. - Zprávy math.-fys. tř.
Saské akademie věd v Lipsku 93, 1941, str. 93-114.-
Pojednání je drobným příspěvkem k dějinám t. ř.
»arabské« mathematiky a astronomie, je náznakem
k zjištění původu »arabské« algebry. Rukopisy Tabi-
tova textu se vyskytují v Istanbulu, Teheranu .a
Mešhedu. Autor se zmiňuje nejprve o dvou nejstar-
ších arabských dnech o algebře, a to od al-Hwarizm'i
z prvé polovice IX. století a Šuga' b. Aslama z doby
mezi r. 850 a 930~ V těchtodíléch je totiž dokázána
na číselných příkladech správnost řešení normálních
forem kvadratických ro~nic. Zda al-Hwarizml je pod
řeckým vlivem či nikoliv, jest starým sporem. Šuga
se opírá o Euklida. Ta bit b. Qurra, pokládaný svého
času (t 901) za nejlepšího znalce řecké mathematiky,
dokazuje geometricky správnost řešení normálních
forem na podkladě Euklidově. Je to paralela k počtář-

skému důkazu, provedenému algébraisty. Autor sle-
duje kromě toho i vývoj slova »gabr« pro algebru až
po Tiibita b. Qurra. Tento svou novou terminologií
o lienárních členech osvětlil nepříznivý vliv názvo-
sloví al-Hwd"rizrrilsova. na Záp'ldě. - V posledních -
desítiletích vyšla řada tištěných katalogů, seznamují-
cích s novými rukopisy, které poskytují tak možnost
dalšího bádání v oboru dějin »arabské« mathematiky.

W i Ih e lm L o r e y: Michael 8tifel. - Unter-
richtsbL Math. u. Naturwiss. 48, 1942, s. 4, str. 87-89.
- Monografická práce o matematiku Michalu 8tife-
lovi, který se narodil r. 1486 v Eslinkách a zemřel
r. 1567 v Jeně. Stal se známým pojetím logaritmů.
Jeho základním dílem je Arithmetica integra

J
1544.

Heinrich Scholz: David Hilbert. - KOln.
Ztg'l 18. I. 1942, čís. 32. - Pojednání o prof. mate-
matiky Davidu Hilbertovi (* 23. I. 1862 v Královci),
působivš~m posléze v Gotinkách. Svým dílem Grund-
lagen der Geometrie (1899, 1913) ovlivnil vývoj mo-
derní geometrie. Jinak pracovalo invariatní teorii,
jakož i v teorii vyšších čísel. Z té příčiny třeba ještě
připomenouti jeho další dílo Grundlage einer allge-
meinen Theorie der linearen Integralgleichungen.

J ti r gen vo n K e mp s k i: .Ernest 8chroder
J

ein
deutscher Logiker (1841-1902). - Koln. Ztg. 27. XII.
1941 (Večerní list), čís. 658 (Duch přítomnosti). -
O vývoji matematické logiky od Jiřího Boolea3) a
Augusta De Morgana,4) s_charakteristikou karlsruš-
ského matematika Arnošta Schrodera v tomto vývoji.

Q u i d o Ve t t e r: O počítání. - Věda a život. 8,
1942, str. 390-393. - Krátký přehled o vývoji čísel-
ných soustava značek čísel· před zavedením vlastních
čísel.

Q u id o V e t t e r: Dějiny číslic a přehled vývoje
matematiky. - Věda a život 9, 1943, str. 18--24. -
Autor sleduje dějiny číslic až k ustálení desetinné
soustavy posičního systému s arabskými číslicemi a
připojuje drobný přehled vývoje matematiky, při čemž
přihlíží k českÝm poměrům.

F r ie d r i c b D r e n c k h a h n: GeUindemathema-
tik. - Langensalza, Julius Beltz, 1939. - 211 str., 283
vyobr., 80, váz. 7 RM. - Dílo vzniklo za spolupráce
U. Grafa. Autor se obírá především úlohami z nauky
o terénu, zmiňuje se o způsobech odstraňování chyb
a projekcích map se zřením na vodorovné pohledy á
měření ve svislé rovině. Pro nás jsou důležité údaje
historické o vývoji měření země, o vynálezích nových
přístrojů a nových měřicích methodách, které by však
vyžadovaly doplnění.

3) Jiří B o o I e (* 2. XI. 1815 v Lincohnu, t 8. II. 1864),
anj;('lický matematik, známý těmito díly: Treatise on d'ffe-
rential equat:ons (1859) a Treatise on the calcul of fimte
differences (1860) a An investigoation on the laws of
Thoug-ht. on which are founted the mathematical theories
oí logic and probalites (1864).

4) August DeM o r goa n (* 27. VI. 1806 v Maduře
v Ind i t 25. III. 1871). ango'ický matematik, uveřeinil
tyto práce: A Treatise on the calculus of func'ions (1836),
Diíferential and integ-ral caIculus (1812). Trigonome'ry
and double Algebra (1849), Book oí almanacks (1849 a
Formal logic or the calculus oí inference (1852) ..

1947/10



Zeměměflcký Obzor 8IA
ročník 8/35 (1947) číslo 1

K O n rad K r a u s e: Die -Harmonie der Spharen.
Das Gymnasium 51,1940, str. 125-128. - O Pytha-
gorově pojmu sférické harmonie až po současné bás-
níky.

Nyní přistupme ke geometrii:

Wilhelm Sliss: Werden unď Wesen der Geo-
metrie. - Freiburger Universitatsreden, seš. 35. -
Freiburk v Br., Fr. Wagnersehe Universitatsbuch-
handlung 1941, 32 str. 8~, 1,20 RM. - Je to univer-
sitní rektorská řeč autorova, ukazující, jak geometrie
pokročila za posledních 150 let. Vychází od řecké geo-
metrie, vybudované dodukcí z axiomů a vrcholící
Euklidem. Teprve p~ed 100 lety upozornil Gauss a jiní
na nedostatky Euklidovy geometrie. Posledním z kri-
tiků byl Felix Klein v 80. letech minulého věku, který
ukázal, že Euklidova geometrie je zvláštním druhem
projektivní geometrie.

Zprávy Eulerovy komise (Berichte der Eulerkomis-
siou) za léta 1935-1940 vyšly ve »Verhandlungen der
Schweizerischen Naturforsch. Ges.« 117, 1936, str.
53-54; 118, 1937, str. 248; 119, 1938, str. 289-290;
1939, str. 135-136; 120, 1940, str. 290; 121, 1941, str.
289.

Dále. uveďme tyto práce z oboru geodetického:

A. Her r m a n n: Die altesten Karten Deutsch-
lands bis Gerhard Mercator und ihre Bedeutung fur
die Gegenwart. - Jb. d. Kartogr. 1941, str. 59-80,
6 vyobr. - Pojednáno v kartografické ročence o nej-
starších mapách Německa až do Gerharda Mercato-
ra,5) při čemž vystižen jejich význam pro přítomnost.

L. We is z; Die »Landtafeln« des Johann Stumpf
(1547). - Die Alpen 17, 1941. - Str. 373-377, 2
fakSimile.

J o s e f Hon s a B o h u s I a v S i mák: Pojďte
s námi měřit zeměkouli.6) - Dr. K. Kolářová, Praha,
1942. - Str. 159, četná vyobi'., 4°, v kart. 72 Kčs, váz.
92 Kčs. - Posudek o této knize v zmíněném časopise
podal prof. Dr. Quido Vetter, který vidí její podstatu
v historickém vývoji method měření. Za nejdůležitější
považuje vyobrazení starých přístrojů a knih, jež do-
dávají tomuto dílu zvláštního půvabu.

V. de M a s s on ďA u t u m e: La date de Pdques.
Formules de Gauss et de l' Annuaire du Bureau des
Longitudes. - Mémoires de la Soc. Nationale des
Sciences naturelles et mathém. de Cherbourg 43
(Saint-Lo 1936--1939), str. 70-85. - Počtářské
šetření o stanovení velikonoc podle juliánského a gre-
goriánského kalendáře.

V Sitzungsberichte der Astronomischen Gesell-
schaft Bern fur das Jahr 1936/37, 1937/38, 1938/39
a 1939/40, vydané v Mitteilungen d. Naturforsch.
Ges. Bern 1937, 1938, 1939 a 1940 (Bern, Paul lIaupt
1938, 1939, 1940 a 1941), str. XXXII-XXXVIII,

5) Gerhard Me r c a t o r, * 5. III. 1512 v Ruremonde
ve Flandrech, t 2. XII. 1594 jako kosmogTafvévody juliš-
sMho. _ Vynikl zavedením projekce do mořských map,
jež byla podle něho nazvána.

6) Viz ku srovnání recensi v Zeměměřickémobzoru roč.
III/XXX, str. 127.

XLI-XLIX, XXVI-XXXI a XLIV-XLVIII, byly
uveřejněny tyto historické přednášky a zprávy: J.
Dub I a n c: Prof. Rudolf WOlf (1816--1893) a P.
T h a I m a n n-: Das Wesen der Astrologie (Podstata
astrologie); J. Dub I a n c: Neue Forschungen uber
Pierre Louis Guinandl) (Nové objevy o Petru Ludví-
kovi Guinandovi), M. S c h li r e r: Entdeckungsge-
schichte der kleinen Planeten (Dějiny objevů a ma-
lých plane:) a E d. B a z i: Aus astronomischer For-
schung (Z hvězdářského bádání); J. Dub I a n c, Be-
rechnung, Konstruktion und PTŮfung einer· einfachen
Sekunden-Pendeluhr (Výpočet, konstrukce a zkouška
jednoduchých vteřinových visacích hodin ve srovnání
se starými visacími hodinami), R. v o n F e II e n-
ber g: Kurze t1bersicht uber die Neuenbi},rger Pra-
zisionsuhrmacherei (Krátký přehled o neuchatelském
přesném hodir..ářství podle Alfr. Chappuise Histo;re
de la Pendulerie Neuchateloise) , F-r a n z F I u r y:
Joh. Kaspar Horner» (1774-1834); J. Dub I a n c:
Uhren, Uhrmacher und Astrologen im Mittelalter
(Hodiny, hodináři a astrologové ve středověku podle
A.. A. Monteilovy Historie des Fran~ais des divers
états) a konečně P. T h a I m a n n: Publikumsmei-
nungen uber Astrologie (Mínění obecenstva o hvězdo-
pravectví), M. S c h li r e r: Die Veranderlichkeit unse-
res Zeitmasses (Proměnlivost naší časomíry), jakož
i W. H e n n e ber g e r: Einzelfragen aus der elemen-
taren Astronomie (Jednotlivé otázky ze základů hvěz-
dářství).

Alex. V éro n n e t: Constitution physique des
étoiles. - Paříž, Gauthier-Villars 1938, str. 95, 8°,
40 fr. - Úvodem je periodisováno hvězdářství, načež
následuje charakteristika teorií lorda Kelvinse, Henri
Poincarého, Eddingtona, Schwarzschilda, J. H.Jeana
a jinýclÍ.

E d m o n d G u yo t: L'observatoire cantonal de
Neuchdtel1858-1938. - BulI. de la Soc. neuchateloi-
se de se. nat. 63, 1938 [NeucMtel (1939) J, str. 5-36,
21 vyobr. - Zmíněná hvězdárna byla založena pro
potřeby neucMtelského hodinářství dekretem neu-
cMtelské rady ze 17. V. 1858. Prví dva ředitelé Adolf
Hírsch (Halberstadt, 1830--1901) a Louis Arndt
(* 25. XI. 1861 v Erfurtu) pocházeli z Německa,
kdežto autor stati je Svýcarem (Bondevilliers, Val., de
Ruz.; * 23. 1. 1900).

P ie r e G a s on: Le plus vieil almanach du monde.
Le Flambeau (Brusel) 1939, str. 409-413. - Pří-
spěvek o nejstarším almanachu světa.

E r i c a von und Rud o lf von E r h a r d t - L i e-
b o I d: Cosmology in the »Annotationes in Mar-
cianum«. More ligt on Erigena's Astronomy. Balti-
more, Williams and Wilkíns 1940, VI, 45 str.

~P~tr Ludvík Gui~nand (* 1748 v La Chaux-de
Fonds. t 1824 v Brenets), švýcarský optik, pracovavši
na výrobě flintového a korunového skla; spolupracovník
bavorského skláře Frauenhofera; v závodě. který rabžil.
podařlo. se mu vyrobiti čočky velkých rozměrů a dokonalé
hom;g-enity.

8) Jan Kašpar Hor n e r, * a t v Curychu, švýcarský
hvězdář a matematik. Z jeho prací třeba uvésti na př.:
Ueber Maase und Gewichte (Curych, 1813); Bemerkunzen
iiter B itzab'eiter (Curych. 1816) a Tables hypsométriqucs
(Curych. 1827).

1947/11



Zeměměflcký Obzor SIA
ročník 8/35 (1947) číslo 1

B. Wa I t e rVe a z i e: ChUUCfffS-text - book of
Astronomy; Johannes de Sacrobosco.9) University of
Colorado Studies, Series B. 1 (1940), str. 169-182.

José-María Millás Vallicrosa: Vn nuovo
traiado de Astrolob'o, de R. Abraham Ibn Ezra. -
Al- Andalus 5 (1940), str. 1-29. - Nové pojednání
o astrolabu R. Abrahama Ibn Ezra.

Karol Bod a: 100 Jahre Parallaxenforschung. -
Jahresber. d. Physikal. Ver. zu Frankfurt a. M. mr
das Rechnungsjahr 1937/38 (Frankfurt n. M. 1938).
Str. 29-32. - V uvedeném pojednání naznačen vývoj
bádání o paralexe od rozmezí 1837/38, počínající
úhlovým měřením F. W. Besselovým.10)

R. H e n n ig: Ein neues Sichtbarwerden des
»Sterns der der Heiligen 3 Konige« i. J. 1940. -
Natur und Volk 70 (1940), seš. 7, str. 359-362. Téhož
předmětu se týká výtah z přednášky K a r I a Bod y:
Hvězda mudrců (Der Stern der Weisen), uveřejněný
v Jahresber. d. Physikal. Ver. zu Frankfurt a. M.
1940/41 (1941), str. 26-28. V r. 7/6 př. Kr. byla
dlouhá konjukce Jupitera a Saturna, obdobná v roce
1940/41.

R. H e n n ig: Himmels-Erscneinungen, die Weltge-
schichte machten. Natur u. Volk 70 (1940), seš. 8, str.
388-393, 5 vyobr. - Stať z Prodigiorum ac osten-
torum Chronicon Conrada Lycosthenesa z Basileje,
1557.

M. Hon e c ker: Dle Entstehung der Kalenderre-
formschrift des Nikolaus van Cues. - Hist. Jh. d.
Gorres-Ges.60 (1940), čís. 3/4, str. 581-592. - Kar-
dinál Nikolaus de Cusa (Mikuláš Krebs) z Cues u Tre-
víru (1401-1464) byl právníkem a teologem, který
pracoval však v matematice a astronomii. Slavné jest
jeho dílo De docta ignoranta, popírající nehybnost
země. Tím je pokládán za předchůdce Kopernikova.

E r n s t Z in n e r: Geschichte und Bibliographie
der astranomischen Literatur in Deutschland zur Zeit
der RenaÍ8sance. - Lipsko, Karl W. Hierseman 1941
(VIT), 452 str., 8°, váz. 38 RM.- Podnětem k tomuto
dílu byla práce Francise R. Johnsona »Astronomical
thought in Renaissance England«, vydaná v r. 1937
v BaItimore. Autor opřel své dílo o katalogy knihoven
na hvězdárnách v Edinburku (R. Copeland, 1890) a
v Pulkovu (A. Malein,1930),· jakož i Poggendorfův
naučný slovník (1863), konečně Houzeauova a Lan-
castersova Bibl. gén. de rastr. (1887/92), dále i jine
zvláštní bibliografie a vlastní lístkový katalog. Kn~ha
je opatřena úvodem, vystihuj:cím podstatu a vývoj
německé renesance, ja.kož i rozvoj tisku astronomic-
kých spisů v Německu.

9) Sacro Bosconebo Sacro Busto (John Holy-
wood n2}-oH'll"fax). ~ng"i~ký Il'atematik a astrnno'11 XIII.
století. Do Paříže přišel as r. 1230. kde .se stal profesorem
m~:hematiky a hvězdářství na universitě. Zemřel tu 1256.
.leho práce: Tractus de sphaeq:a mundi a De arte nume-
randi.

TO) Friedrich Vilhelm B e s s e I (* 22. VII. 1784 v Min-
denn. t 17. III. 18'6 v Královci). německý astronom,
tvůrce teor;e.o hvězdářskÝch přístrojích. Jeho dílo: Popu-
Hire Vorlesung-en uber willenschaftliche Geg-ensiitze.

S o P h i e R li t z o w: Galilei und seine Miincher
Verwandschaft. - Mlincher Neueste Nachrichten
1941, ,čís. 194, z 13. VIL, str. 9. _ V 17. věku žila
v Mnichově rodina Galileova bratra dvorního hudeb-
níka Michala· Angelo Galileia a jeho potomků, kteří
byli pochováni ve Frauenkirche.

W. Ne u s s: Eine Karoligische Kopie antiker Stem-
zeichen-Bilder im Cod. 3307 der Bibl. Nacional zu
Madrid. - Zeitschr. d. Dtsch. Ver. f. Kunstwiss. 8,
1941, str. 113-140. - O karolinské kopii starověkých
obrazů hvězdářských značek, zachované v cod. 3307
v Národní knihovně v Madridu.

Konečně se zmiňujeme o pracích z hvězdářství:

Třístého výročí smrti Galileo Galileia (8. I. 1942)
vzpomněli: 1. H. P u'p k e: GaZileo Galilei v Naturwiss.
30 (1942), seš. 30/31, str. 457~61; 2. H. S c h i-
ma n k, Galileo Gali?ei v Ztschr. math. u. naturwiss.
Unterr. 73 .(1942), seš. 1, str. 25--29 a R. Tom a-
s c h e k, Galileo Galilei v Dtsch. Technik 10 (1942),
leden, str. 4-7. Dále třeba ještě uvésti stať A 10 Ys e
M li II e r a, Die Sendung Galileis, zur 300. Wieders-
kehr seines Sterbetages am 8. Jan. 194'2. - Kol-
nísche Ztg. 3. I. 1942, čís. 5 (Duch přítomnosti). -
Autor upozorňuje, že GalileoGalilei nebyl souzen jako
obhájce díla Kopernikova De revolutionibus orbium
coelestium, nýbrž, že uvolnil přírodní vědu od bo-
hosloví. .

M. S c h o e ber: Dr. Eduard van Orel tJ Der Er-
finder der Stereoautographen. Nachr. aus d. Reichs-
vermessungsdienst 18, 1942, seš. 1, str. 43-45.

Briefe Franz Xaver Freiherrn von Zach, Direktor
der Herzoglichen Sternwarte am GothC!'-Seeberg,und
seínes Nachfolgers, Bernhards von Lindenau,' von
1791-1816 an P. Martin Alois David,_ Adjunkt und
Direktor der Koniglich Prager Sternwarte. Dopisy
Františka Xavera svob. pána ze Zachů, ředitele vé-
vodské hvězdárny na Seebergu u Gothy, a jeho ná-
stupce Bernarda z Lindnavy, ze 1791-1816, P. Mar-
tinu Aloisovi Davidovi, adjunktovi a řediteli králov-
ské pražské hvězdárny. S podporou Masarykova fon-
du při Čsl. národní badatelské radě vydal z archivu
pražské hvězdárny Otto Seydl. _ Praha. Král. česká
společnost nauk, 1938, str. 207, 8°. - Posuzovatel
Zannick hodnotí kladně tuto práci ze stanoviska me-
todického vydávání pramenů a upozorňuje na Seyd-
Iův úvod, ve kterém vydavatel zdůrazňuje, proč ustala
korespondence mezi Zachem a Davidem, což nově
osvětluje další život Zachův. Vedle dopisů uveřejňuje
vydavatel ještě další prameny, které se však vztahují
na zařízení hvězdárny na Seebergu u Gothv. Nás za-
jímá především seznam dopisů, naznačující široký
okruh Zachův s tehdejšími hvězdáři, zeměměřiči, kar-
tografy a výrobci přístrojů.

Hub e r t S Ion k a: Pohledy do nebe.ll) - Praha~
nákladem Orbisu 1942, str. 394, vyobr., 8°, váz.
130 K. - Prof. Vetter seznámil svým posudkem širší
zájmovou oblast s touto českou knihou, populárně se-
znamující s hvězdářstvím, jejíž p(1vab tkví v líčeních

11) Poukazuje se na rozsáhlejší posudek o této knize.
uveřejněný v Zeměměřickém obzoru r. III/XXX, 1942,
str. 111.
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osobních zážitků hvězdářských, při čemž výklady jsou
nadhozeny na historickém pozadí, založeném na dopi-
sech a dílech velkých hvězdářů.

Ke glossám uvedeným z našeho prostředí v citova-
ném časopisu třeba si připomenouti ještě další práce
z dějin vzpomenutých věd, jež byly uveřejněny vesle-
dovaném období na př. v Rozhledeoh matematioko-
přírodovědeokýoh (Rmp) , zejména však v Zeměmě-
řiokém obzoru (ZO), dále ve Sborníku SIA, 1940,
Z vývoje české technické tvorby (Zvčt), též ve Sbor-
níku České společnosti zeměpisné (SČsz) a konečně
i v tlíši hvězd (!th).

Tak třeba uvésti na př. monografickou práci K.
Petra: Profesor August Seydler [Rmp, r. XXI (1941/
42), str. 16], dále zajímavoustať V á c I a vaH r u š-
k y: 300. výročí vynalezení sčítacího stroje [Rmp, r.
XXII (1942/43), str. 18] nebo širší pojednání J o s e-
f a K o t k a: Z dějin němeoké matematiky [Rmp, r.
XXII (1942/43), str. 79, 106 a 132]. Úctyhodným
příspěvkem je otisk J. A. K o m e n s k é ho: poutník
mezi aritmetiky, měřiči, hvězdáři a astrology (Řh, r.
XXlI/41, str. 100).

Ze zeměměřického prostředí zaujme na př. mono-
grafická stať průkopníka dějin našeho zeměměřictví
prof. Ing. Dr. h. c. J o s e fa Pe tří k a: Václav Josef
Veselý [Zv, roč. I/XXVIII (1940), str. 26-29] nebo
podnětná práce Ing. Zde ň k a Hej I a: František
Vavák, soused a ryohtář milčický [ZD, roč. I/XXVIII
(1940), str. 118--119). Zprvu vzpomenutý autor J o-
s e f P e tří k napsal ještě tyto další monografie, a to
o dvou švarcenberských zeměměřičích XVIII. věku,
nazvaných 1) Fabian Svoboda, 2) Petr Kašpar Své-
tecký [ZO, roč. II/XXIX (1941), str. 1) 38--39,
2) 70--71]. Katastru jsou věnovány statě Ing. A I o i-
s e S im k a: Tereziánský a josefinský katastr na Mo-
ravě [ZO, roč. II/XXIX (1941), str. 128--132 a 144-
149].12)

Významnou prací je pojednání Ing. Dr. V á c I a-
va E I z nic e: Geometrické názvosloví před 120 lety
[ZO, roč. II/XXIX (1941), str. 179-180]. Dále nutno
vzpomenouti prací pilného pracovníka na poli dějin
našeho zeměměřictv:í, následovníka Petříkova, Ing.
Jar o s I a v a Pud r a: Zeměměřiči ve službách oboe
pražské [ZO, roč. ID/XXX (1942), str. 137-141 a
154-157] a Instrukce pro zeměměřiče z r. 1685 [ZO,
roč. III/XXX (1942), str. 190--191]. Jinak třeba se
ještě zmíniti o pozoruhodné stati prof. Ph. Dr. K a r I a
Č u p r a: J. A. Komenského Geodesie [ZO, roč. ID/
XXX (1942), str. 171-173] Jar o s I a v Pud r při-
spěl ještě další statí, a to Trigonometrické měření
Prahy a okolí v leteoh 1804 až 1812 [ZO, roč. IV/XXI
(1943), str. 70--72), konečně uveřejnil ještě drobný
příspěvek Uměnj Měřičstwj, zachycené v německo-
česko-Iatinském slovníku z r. 1753 [ZO, roč. IV/XXXI
\1943), str. 155]. Závěrem možno uvésti i monografii

1'2) Dodatečně možno ještě připomenouti práci InR".Dr:
Františka Maška, nazvanou »Normální sáh a normální
metr pozemkového katastru v'Čechách« [Technický obzor,
roč. 53 (1945), č. 6]. 'rýž autor v poznámkách k přednášce-
»Katastrá!ní a měřické zákony, předpisy, návody a po-
můcky«, vydané SIA 1943. sleduje tato zákonná opatření
ve vÝčtu od r. 1785. (Doplněk těchto poznámek z prosince1N&] -

Zd. Háj k a: Moravský geometr František Diebl [ZO,
roč. IV/XXXI (1943), str. 183-~86].

Ve sborníku SIA z r.1940, nazvaném Z vývoje české
technické tvorby, byly uveřejněny tyto práce z dějin
sledovaných oborů: 1. Prof. Dr. J. S v o bod a: Astro-
nomie na české technice v Praze (str. 7-12), dále
2. H. doc. Ing. O. K rč m á ř: vývoj soelování po-
zemků v našich zemích (str. 52-55), další stať 3. H.
doc. Ing. G. Vej š i c k ý: VývOj zeměměřictví
v Čeoháoh (str. 56-60), též 4. prof. Ing. Dr. h. c.
J. Pe tří k přispěl článkem Zeměměřictví a zeměmě-
řiči v 16. a 17. století (str. 61--64), konečně se uvádí
stať 5. prof. Ing. Dr. Mont. Frant. Čechury:
Drobné črty z dějin důlního měřietví u nás (str. 65-
68).
Cílevědomě sleduje české práce z dějin kartografie

a zeměměřictví Dr. Iv. Hon l. Činí to ve Sborníku
České společnosti zeměpisné, a to v sestavách nazva-
ných:

1. Bibliografie českých prací z oboru historické kar-
tografie a dějin zeměměřictví za rok 1940 [SČsz, sv.
XXXXVI (1940-41), seš. 3-4, str. 72],

2. Bibliografie českýohprací z dějin kartograjie a
zeměměřidví za rok a) 1941, b) 1942 a o) 1943 [SČsz,
svazek ad a) XLVII (1942), ad b) XLVIII (1943) a
ad c) XLIX (1944), seš. ad a) a b) 1 a 2 a ad c) 3
a 4, str. ad a) 44-45, ad b) 32 a ad c 63). Jsou
poučny tyto sestavy zejména v dějinném sledu našich
map. Doplňuji podstatně i náš přehled.

Naši hvězdářskou literaturU historickou zachycuje
snad tento sled:

Vzpomeňme nejdříve stati A. Dit t r i c ha: Hvězda
betlémská [Řh, roč. XXII (1941), str. 6], dále pří-
spěvku E. B a s se: Hodinář z boží milosti [Řh, roč.
XXII (1941), str. 221].
Nebo uveďme tyto další příspěvky 1) B e d n á ř o-

v é- N o v á k o v é: Před 300 lety zemřel, velký hvěz-
dář a 2) B. S t e r n ber k a: Sto let Dopplerova prin-
cipu [Řh., roč. XXIII (1942), str. 1) 28, 2) 89].
Konečně třeba zaznamenati ještě tyto stati: a) V.

Nechvíle: Izák Newton, b) K. Čupr: Hvězdářská
pomůcka J. A. Komenského, c) K. Čupr: M. Koper-
nik u nás a d) prof. Dr. Q.Ve t ter: Ještě N. Ko-
pernikus u nás [Řh., roč. XXIV (1943), str. ad a) 29,
ad b) 54,75, ad c) 94 a ad d) 193].
Již pouhým sledem těchto poznámek vystihneme,

jak naše tvorba na poli d~jin mathematiky,geometrie,
geodesie a hvězdářství má oproti cizí tvorbě svůj ur-
čitý ráz. Věnuje se především monografiím osob, čin-
ných v těchto vědních oborech. Jinak se nedá říci
ve srovnání s cizí citací, že by byla chudou, převládá
však kartografie a vlastní zeměměřictvL
Dějiny zmíněných věd pěstuje ponejvíce starší gene-

race, jejímuž náčelníkovi vypadla již pav.ézaze zchlad-
lé ruky. Tato skutečnost přímo vyzývá, aby mladá
zeměměřická generace rozmnožila řady pracovníků na
této dějinné brázdě. Pro své práce nalezne umístění
nejen v Zeměměřickém obzoru, nýbrž především
v připravovaných Příspěvcích k dějinám české tech-
nické práce, mezi jejichž pracovníky náleží většina
těchto autorů. Zmíněné Příspěvky budou povahy
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revuálni, tedy určené pro kratší stati, kdežto. jejích
knižnice bude věnována větším dílům. K nim při-
druží se i bibliografie z dějin české technické práce.13)
Tedy dostatečné tribuny, na nichž se budou moci uplat-
niti i zeměměřiči svým již význačným způsobem.14)

13) Upozorňuje se, že PKčtp budou vydávánv j~ko
čtvrtletník Historický obzor technický, věnovaný dějinám
reálných a technických věd i praxe. první svazky kn ž ice,
nazvané Histor;cká knihovna technická, vyjdou v nejbližší
době. (Poznámka z prosince 1946.)

14) Redakce Příspěvků k· dějinám české technické práce
.k v Praze I, Dům SIA, Jánská 100, II. poschodí, která
zašle spolupracovníkům potřebné pokyny.

I~ITERÁR:Ní

Neboť i když je u nás zdánlivě dosti pěstována histo-
rie zeměměřictví, přece je ještě tolik úhorů na tomto
poli, které vyzývají, aby byly zpracovány. Z dosavad-
ních prací nesvítá nám ještě na zapadlý vývoj českého
zeměměříctví a· ani blíže není určena z vyšetřéného
dosavadního vývoje další jeho brázda. Ale jedno již
přímo probleskuje na zapadlém obzoru přešlých dní,
že české zeměměřictví kladně přispívalo kulturní
úrovni svého národa a tím dokumentovalo svoji vnitř-
ní podstatu. A to zavazuje i jeho současníky.15)

15) Podotýká se, že tato [jtať byla napsána již v srpnu
1944, kdy byla doručena redakci ZOo

Posudku.
Ing. Dr. Josef R y š a v ý: »Vyšší geodesiec, Praha 1947;

stran 524+36 s 367 obrazci, krámská Cbna brož. výtisku
390 Kčs; pro členy Matice a vysokoškolské posluchače
260Kčs. Vydala Česká matice technická Praha I, Betlém-
ské nám. 4, tiskl Promethlcus v Praze VIII.
Při listováni v nové pěkné knize prof. Ryšavého přišlo

nám mimoděk na mysl, abychom nejprve přehlédli vývoj
našeho zeměměřictví od doby před první světovou válkou.
To byla léta, kdy Dr. Ryšavý začínal vědeckou dráhu
na pražské technice. Tenkrát dvouletý kurs, jenž nikomu
nemohl dát stavovské sebevědomí a přednášky většinou
jen takové, jaké kdo zachytil. Dnes dobře vybudované
čtyřleté studium a vzorné příručky ve všech disciplinách,
tištěné nebo litografované. Hle, jaký rozdíl a čeho lze
dosáhnouti během jedné generacel
Nikoliv, nebylo slasti tehdLiší studiUm. Zejména s vyšší

geodesií bývala potíž; látks bylo mnoho, psát a kretllít
bylo třeba, a tak živá slova profesorova nebylo ma1:no
vnimati pro !ffimou starost, aby se toho co nejvíc dosta-
lo na papír. Tehdy byla tištěná Láskova Vyšší geode3ie
z. r. 1896 jen jakýmsi mlhavým rozběhem k něčemu, od
čeho - jak napsal sám autor - scbázel dosud klíč. Ale
ani pozdější práce toho druhu, vydaná ve 3 sešitech
r. 1906-9 prof. Novotným, nemohla plně uspokojít. Ome-
zila se totiž jen na vydání 1. dílu; k pokračování, v němž
měia být podána geodesie sféroidická, stupňové měření,
kyvadlová měření, novější th€orié geoidické nivelace
a kartografie, se prof. Novotný již nedostal.
Obrat k lepšímu nastal až v prvních letech republiky.

'I'u prof. Ryšavý vydal v litogr. úpravě 'r. 1923 první díl
svých přednášek obsahující sférické a sféroídícké vý-
počty a budování základních trigonometrických sítí. Byl
brzo rozebrán a tak došlo k 2. vydání 'V r. ]938, Rok poté
dal autor posluchačům díl druhý, rovněž litograrovaný,
výstižně označený jako »geodcsie dynamická«; byly v něm
v~~klady o skutečném tvaru Země, o měření tíhovém
a thoorie přesné nivelace, tedy vesměs látka, v níž .geo-
desie navazuje Ilfl astronl'mii a geofysiku. Oba díly pů-
vodně zamýšlené jako učebnice pro posluchače praŽské
techniky d&valy konkretní řešení i problémů vyskytují-
cích se v zeměměřické praxi, a nebylo proto divu, že se
rozšířily po celé republice a byly brzy rozprodány. Tiště-
né vydání dnešní Vyšší geodesie bylo proto dychtivě oče-
káváno. .

Co do látky pokročil tu autor mnohem dál než v dří-
vějších přednáškách. Nespokojil se napsáním učebnic jen
pro studenty. ale shromáždil a uceleně podal kompendium
všeho vědění onoho oboru i pro ty, kdo již dávno opustili
posluchárny. Seznam literatury a obsah nás přesvěd-
čuje, že zde bylo využito všech nejnovějších zkušeností
domácích i zahraničních a to i z doby válečné. Toto
zachycení posledního stavu. činí dílo zvláště cenným a
klade je na čelné místo do řady nejlepších prací poslední
doby. Uvážíme-li pak, že autor s' mravenči pílí zpracová-
val látku vlastně v nejtěžší době válfčné, jLjíž průvodní
zjevy máme ještě v dobré paml\ti, patři mu za to jistě
náš dík a naše uznání.

Obsah knihy rozdělený ve tři části (triangulace, geode-
sie matematická a geodesie dynamická) s dodatkem je
y stručném podání tento:

Čá s t A - T r i a n g u 1a c €I o 199 stranách se skládá
z šesti oddílů.

1. Trigonometrické sitě. Po vysvětlení funkce a tvaru
trig. sítí zaujmé čtenáře ihned genetický vývoj základ-
ních trig. síti na území naši republiky, včetně nové zá-
kladní sitě s mapkou podle stavu z Nku 1946. Následuje
obvyklé uvedení způsobů průzkumu terénu, stabilisací
a signalisaci v základní síti; nechybí ani popis a vyobra-
zeni zajištění koncových bodů našich nových geodetic-
kých základen u Poděbrad a ve Hvězdě, rovněž i zdě-
ných věží pro observaci. (Zde připojujeme malý doplněk
k str. 28: v posledních letech byly dokončeny stavby i na·
trig. bodech Vysoká, Mezi vraty, Studený vrch a Svíd-
Dík.) V popise signalisačních pomůcek najdeme i nejno-
vější konstrukce heliotropů a reflektorů.

11. Měření základen. Vlastnimu výkladu o geodetických
základnách předesíIá autor důkladný úvod o metronomii
délek včetně použitíinterference světla. Po krátké histo-
rické -ěásti ozákladllových přístrojích minulého století
je velmi podrobně popsán dnešní způsob měřeni invaro-
vými dráty a pásmy; dobře jsou tu podány vlastnosti
invaru, matematická theorfe pružné řetězovky a popis
měřických pomůcek s četnými obrázky (Secrétanova sou-
prava tu vyobrazená je staršího typu, souprava téže
firmy, kterou má Zeměměřický úřad, je opatřena klad-
kou velikého poloměru, jež umožňuje menší tření v 10-
žls)m). Při popisu vlastního měření a početního zpraco-
vání výsledků čerpal' autor také ze zkušeností získaný~h
při měření našich nových základen u Poděbrad a Kromě-
říže.

III. Měření úhlťt v základních sítích. Čtenář, který zná
přednášky z r. 1938, nalezne tu podstatně rozšiřenou část
o theodolitech; nechybí ani nejnovější typ T 4 firmy
Wild a fotoregistrační způsob čteni u theodolitu fy
Askania. Zkoušky a opravy těchto přístrojů jsou podány'
v obvyklém omezení na speeiální úkony vyšší geodesíe;
neopakuje se tu látka probraná v autorově kníze »Prak-
tická geometrie". V methodách úhlů jsou uvedeny a kri-
ticky rozebrány všechny vhodné způsoby: kromě Schreib·
rovy je tu i methoda francouzská, švýcarská a vrcholová
(Křovákova).

IV. Vyrovnání tríg. sítí. V tomto oddílu jsou názorně
vysvětleny geometrIcké podmínky v trig. sítich, zejména
vznik stranové odchylkS. Z vyrovnávacího počtu je tu
zopakován postup vyrovnáni závislých pozorování a apli-
kace na obrazce jednodušších typů s čiselnými přiklady.

V. Sítě základnové. Autor zde vysvětluje pojem tvarové
tuhosti sítě na základě zákona o přenášeni chyb a váhy
funkce vyrovnaných pozorování a naznačuje cesty k ře-
šeni otázky ekonomického rozdělení vah v sitích; jako
všude, je i zde uveden bohatý seznam literatury k po-
drobnějšímu studiu látky.
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VI. Přesná polygonometrie. V tomto novém oddílu
seznamuje autor čtenáře .s theorií méthody ruského geo-
deta prof. Danilova, jež nabyla v SSSR značného rozší-
řeni.

Cá s t B - G e ode s í e mat e mat í c k á (119stran).
I. výpočty na kOj.fli.Látka zde podaná je téhož rozsahu

jako v pí'ednáškách z r. 1938. :Řešení sféríckých trojúhel-
níků a souřadnícové výpočty jsou důležité pro porozumě-
ni výkladům z kartografického zobrazováIií.

II. Výpočty na rotačním elipsoidu. Obsah je rovněž
převzat z dřívějších' přednášek, kde látka byla již po-
drobně zpracována. Po odvození základních vztahů na
rotačním elipsóidu a oprav pro geodetické měření, počítá
autor hlavní geodetické úlohy. Podává úplný Schreibrův
způsob řešení a připojuje i způsob Legendrův, Gaussuv
se střední šířkou a Boltzův pro počítací stroj. Ostatní
způsoby - zejména pro řešení velmí dlouhých geodetíc-
kých křivek - jsou tu jen vyjmenovány s uvedením lite-
ratury. Je to 'tak správné, protože tato specielní stať
patří již do oboru výkladů Geodetického počtářství III.

III. Stanovení rozměrfl zemského elipsoídu obloukovou
methodou. Po matematickém řešení úkolu stupňového
měření a historické části je tu i soupis nejnovějších mě-
ření, zejména také gigantických prací ze Sovětskéllo
svazu.

Cást C: Geodesíe dynamická (128 strun).
Přes skromné autorovo ujištění v úvodu knihy, že se

omezil na výklady jen geodetické, nacházíme zde theo-
reticky zpracovány i veškeré problémy geofysikální,
!'l nimiž se geodet může setkat. Tento celkem mladý obor
zaznamenal v posledních letech prudký rozmach a, je
proto zvlášť třeba oceniti, že autor tak podrobně zachytil
vývoj takřka do posledních dnů. Bohatost látky je zřejma
již z nadpisu jednotlivých oddílů.

I. Matematický povrch Země a tíhová měření. Zde jflon
obsaženy potřebné matematické a fysikáluí pojm~', jako
Newtonův zákon, hladinové plochy a zákony tíže.

II. Měření intensity tíže. V oddíle jsou popsán~' ky-
vadlové přístroje i přístroje pro relativní tíhová měřeni;
je tu i zajímavý přehled dosud vykonaných gravimetrli!-
k;ých prací na území CSR.

III. Odchylky tížnice. :Řešení problému vede k LaplacL-
ově větě a k stanovení tvaru geoidu; nechybí ani Bucha-
rův výpočet geoidu pro českomoravské území, jehož uve-
i'ejnění očekáváme v. tomto roce. Názorně jsou podána
llrč"ní tížnicových odchylek, hypothesa o isostasi zemské
kůry a' zjištění rozměrů zemského elipsoidu plošnou
methodou.

IV. Isostatická redukce výsledktl tíhového mereni
s nejnovějšími způsoby, Hayfordovým a Heiskanenovým.

V. Theorie přesné nivelace (výšky orthometrické a dy-
namické, střední hladina moře), již autor podává proti
r. 1939 rozšířenou a doplněnou poslednímí zkušenostmi
a poznatky ze světové literatnry. Tento oddíl byl na str.
417 textu označen. nedopatřením sazby jako IV.

VI. Zrněny, geoidu s variací šířek a slapy zemské kůry.

D o dat e k k vyrovnávacímu počtu (57 stran).
V tříletém studiu zeměměřického ínženýrství byly p6-

tř(;bné partie z vyrovnávacího počtu přednášeny v nižší
geodesii a v geodetickém počtářství III. běh, vždy jen
v rozsahu nezbytně nutném. Proto prof. Ryšavý přípojil
k své Praktícké geometrii. výklady z vyrovnávacího
počtu ve dvou kapitolách (pozorování přímá, pozorováni
zprostředkující a závislá).
Nyní uznal autor za vhodné podati ve Vyšší geode'lli

také třeti kapitolu vyrovnávacího počtu, která je uve-
dena i u prof. Fialy v jeho Geodetickém počtářství UL
Je to určení střední chyby a váhy vyrovnaných nezná-
mých vahovýmí součíníteli, dále výpočet středních chyb
a vah funkcí těchto neznámých pro obojí způsob vyrov-
nání a konečně í řešení velkého počtu normálních rovníc

způsobem Křovákovým a Boltzovým. Soudíme, že tento
dodatek jístě jíž není možno pro nedostatek času před.
néstí v hodínách vyšší geodesie (činí se tak v jmenova-
ném počtářství) a že tedy autor knihy, zařadív jej sem,'
byl veden snahou podatí ucelený přehled vyrovnání zá-
kladních tríg. síti.
Závěr knihy tvoří přehled geodetícké literatury, věcný

rejstřík, 10 tabulek (početní opravy svahové pro měření
ínv. dráty, součínitelé tvarové tuhosti sítě, 7 tabulek pro
výpočty na elipsoidu a tab. orthometrických oprav),
jakož i schema pro redukci čtyř normálních rovnic.
Považujeme za nutné zmíniti se také s uznáním o jazy-

kové péči, která je patrna z ladných a kadencovaných
vět. Prof. Ryšavý je dobrý stylista s vyvinutým citlm
pro češtinu. Chceme-li souhlasiti s Pavlem E i sne l' e m
(Chrám a tvrz), že mateřština je vzduch, jímž dýchají
plíce naší duše, pak dech autorovy duše je v pořádku;
jeho úcta v obcování se slovem je pietní, výrazivo je
v~njedobře odvažováno. Rádi odpustíme malá pravo-
lJisná či tisková nedopatření, pokud ještě zůstala v knize,
poněvadž jimi nebyl nikde porušen smysl; podstatnější
olilyly tisku byly podchyceny sepsanými erraty.
A na konec k tomu, co tuto napsáno, ještě j e d II o

lJo f. ř e b n é. Netýká se ani tak autora, jako spiše nakla-
datelky a naší odborné veřejnosti representované jed-
notlivci, úřady a korporacemi. Vezměme za prokázané,
že Matice technická vydala recensovanou knihu hlavně
v zájmU. zeměměřických inženýrů., Máme ověřeno, že
náklad na knihu činí hodně přes půl milionu Kčs a 7,P,
Matice má značné finanční starosti, neboť její celé výůaj
uě jmění je vázáno opatřeními z listopadu 1945. A LI i d
nám zdá býti slušným a spravedlivým, abychom jménem
naší čtenářské obce Matici technické za knihu poděkovali
a ujistili ji:
že českoslovenští zeměměřičtí ínženýři jsou si vědomi

její užitečnosti,
že projevi pochopení pro přinesenou finanční oběť a
že hojným odběrem nové knihy - právě tak, jako

tomu bylo s Praktickou geometrii téhož 'autora - pomo-
hou matičnímu hospodářství ke konsolidaci; tím spíš,
Ž{' Vyšší geodesie je jen pokračováním Praktické geo-
metrie. Bohm-Štván.

Jaroslav K o ude Ik a: Pán na České řece. Vydalo na-
kladatelství Jar. Salivar. Praha. ]946. (Dva svazky, 7:10
stran s 34 ilustracemi.) Cena brož. 2]0 Kčs, váz. 250_KČR.
V Zeměměřickém obzoru 1946 (na str. 94) vhodně npo-

zornil Ing. Zd. Mašín na dobrou knihu V. Deyla, pojed-
návající o Augustinu Heřmanovi, Cechovi,' který nás
proslavil v Americe. Dnes ještě upozorníme na román
Jaroslava Koudelky, který také neméně zajímavým zpu.
sobem popisuje život a dílo Augustina H e ř m a n a.
Otec Heřmanův byl knězem hURitské církve ve Mšeně

u Mělníka, kde se Augustin, hrdina románu, pravděpo-
dobně také narodil. Naznačuje to pamětní deska, vsazená
r. 1935 na domě čp. 197, za války uschovaná a po válce
opět daná na původní místo; Nápis na desce hlásá, že je
to »Ro d n é mís t o A u g u s t i n a H e ř m a n a, k tel' Ý
nesmazatelně zapsal se do ranných dějin
čt y ř stá t ů: Ne w Y o l' k u, Ma l' y Ia n d u, D e Ia-
w are a V i l' g i n i e. O tec j e h o, A b r a h a m, b y J
p o s led n í far á ř pod o boj í při k o.s tel e s v
Jan a ve Mše n ě«. - A jak pisatel těchto řád k';
zjistil, nasvědčuje tomu i výpis z pamětní knihy města
Mšena (litera D, list 39), kde bylo psáno: »Lé t a Pán ě
]621, tun e děl i pře dna l' o z e nim Pán ě, o li e-
br a I s e v k l' ut é zim ě náš m i IÝ JI a stý ř A b I' a-
ha m Her z m a n i s e s vou l' o d i n O u d o vy h n li, n-
s tví mě s taŽ i t a v y (Z í t t a u). Pře d f a I' o u stá I
v ů z, vně m ž sed ě I a l' o d i n a, t O tiž syn A u g U8-
ti n a 3 d cer u Š k y«. (Pamětní kniha se nedochovala,
byla pravděpodobně zničena při velkém požáru, který
zničil téměř celé město; zachovaly se 'Však výpisy, které
pořídil tehdejší měšťan mšenský František Hulicius.\
V roce 1633 se odstěhoval Augustin Heřman do New

Amsterodamu, jak se dřive jmenoval New 'fork. Tam
brzy vynikl svým nadáním, mimořádnými schopnostmi
a bohatýmí zkušenostmi. Poněvadž požíval značné dů-
věry, byl pověřen urovnáním velkého hraničního sporu
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mezi Marylandem a holandskou kolonií. Při té příleži-
tosti vyhotovíl měřickými methodami map u Marylandu
a Virginie. Byla to vůbec prvni mapa těchto krajin a na
tehdejší dobu neobyčejně dobře a pečlivě provedená
(zdařílou reprodukcí rozměru 37X32 cm připojil spisova-
tel Jar. Koudelka ke konci svého románu).
Na "Bohl' m i a Ma n o 1'«, na "Če s k é m ma n-

s t v í«, majícím rozlohu přes 20 tisíc llkrů, které lord
Augustin Heřman obdržel odměnou od lorda Baltimore,

o ,RUZ~E

vystřídali se ještě tři Heřmanov~, načež po 128 letech
jejich rod po meči vymřela "Če s k é ma n s t vi« na
),Č e s k éře c e«, která se dodnes tak jmenuje, zaniklo. -
Uveďme ještě, že pravnuk Augustina Heřmana, slavného
syna českého národa, Richard Basset. byl mezi těmi,
kdož podepisovali ústavu Spojených států.
Doporučujeme českým zeměměřičům i tuto zajimavou

knihu; je též vhodným dárkem pro dospívající mládež.
Klobouček.

,ZPBAVY
Jmenování profesorem. President republiky jmenoval

měř. radu Ing. Dr. Jos. Bohma rozhodnutím ze dne
27. listopadu 1946 mimořádným profesorem pro obor
vyšší geodesie na vysoké škole technické Dr. Edvarda
Beneše v Brně, a to s účinností od 1. října 1946.

Kongres polských techníkfi v Katovicích. Počátkem
prosince minulého roku konal se v Katovicích sjezd pol-
ských techniků. Byl to sjezd pracovní s úkolem kriticky
posouditi vládní návrh hospodářského plánu na léta '1947
až 1949. Súčastnili se ho inženýři a technici všech oborů
v celkovém počtu 3500, mezi nimi též inženýři a technici
zeměměřičtf. Pořádající vrcholná organísace polských
techniků pozvala na kongres i· zástupce zahraničních
technických kruhů, aby je seznámila s problémy své tech-
nické tvorby a s prostředky, jimiž chce překonati potiže
poválečné Íloby. Pozvání přijaly tyto země: Anglie, Bul-·
harsko, Československo, Francie, Jugoslavie. Maďarsko
ft Spojené státy severoamerické. Z Československa se
zúčastnili 4 zástupci ministerstva techniky, 1 zástupce
ministerstva dopravy, 1 z pověřenectva techniky, 2 zá-
stupci Inženýrské komory a 3 zástupci Spolku čs. inže-
nýrů. Měl jsem čest zastupovati na sjezdu Inženýrskou
komoru a využil jsem té příležitosti, abych navázal přá-
telské styky s kolegy zeměměřiči z Polska.
Katovický sjezd byl pečlivě připraven a umožnil ze-

jména zahraničnim účastnikům, aby z jednáni sjezdového
pléna a komisí, dále z četných rozhovorů s polskými
inženýry a konečně í z exkursi, jež pořadatelstvo pro ně
zorganisovalo, získali přehled o nynějšim hospodářském
stavu Polska a o budovatelskÝch plánech pro budoucno.
Podrobnosti o průběhu celého sjezdu z pera účastníků
přinese Věstník SIA, na nějž odkazuji. Na tomto mtstě
chtěl bych uvésti jen několik stručných poznámek o pol-
ských záležitostech zeměměřických, pokud jsem je mohl
zjistiti.
V předsednictvu kongresu byl profesor geodesie va:r-

šavské polytechniky Dr. Wa l' c halo w s k i, který je
letos rektorem školy a presidentem Akademie věd tech-
nických, za niž učinil též projev při slavnostním zahá-
jení sjezdu. Měl jsem příležitost pozdraviti jej jménem
čs. zeměměřických inženýrů a krátce s ním pohovořit.
Sdělil mí, že studium zeměměříckého inženýrstvi je nyní
iltyřleté a dělí se na 3 oddělení či směry; odděleni vše-
obecné, oddělení pro pozemkové úpravy a oddělení vý-
tltavby venkovských obcí. V čele tohoto oddělení stojí
prof. Stanislav K 1u žni a k, o jehož pozoruhodné knize
Urbanismus jsme přinesli v Zeměměřickém věstníku
Úoč. 1938 str. 168) referát.
Polská veřejná služba zeměměřická je sjednocena

v samostatném zeměměřickém úřadě (Glawny Urzed Po-
miarów kraju), do jehož kompetence spadají všechny
práce mapovací: pří úřadu je zřízen samostatný výzkum-
ný ústav geodetický. Podobně jako jíné úřady a orgány
veřejné správy, stanovil tento úřad své úkoly pro tříletý
plán 1947,--49. Podle něj má být největší p"če věnována
vypracování státní hospodářské mapy v měř.itku 1: !'í000.
V roce 1947 a 1948 má být zpracováno každoročně 620000
ha, v r. ]949 1000000 ha této many. Bude použito co nei-
více methody fotogrametrické. Plán stanoví, že v r. 1947
rude pořízeno fotografických snfmkli na 2000000 ha.
v dalších dvou letech každoročně 6400000 ha. Foto'plánů

má být vyhotoveno v r. 1947 na ploše 500 000 ha. v r. ]948
a 1949 každoročně na ploše 3200000 ha. Pokud jde o geo-
detické základny, má být stanoveno a zaměřeno v r. 1947
100 trigonometrických bodů 1. a II. řádu. v r. ]948 120 a
v r. 1949 150 bodů. Přesná sít polygonová má být v r. 1947
položl,lnana 1400000 ha, v roce 1948 na 3300000 ha a v r.
]f'49 na 4000000 ha; přesná· nivelace má být provedena
v r. 1947~1949 každoročně v délce 2000 km. Každoročně
mají být reambulovány katastrální operáty na výměře
1300000 ha. Zničené operáty mají být v r. 1947 obnoveny
na ploše 414000 ha a v dalších dvou letech každoročně na
742000 ha. Měřické podklady pro regulační plány a sce-
lení stavebních pozemků mají být vyhotoveny každo-
ročně pro 70 000 ha.
Pro tyto rozsáhlé úkoly má Polsko velmi nízký počet

zeměměřických odborníků; nyní je v Polsku činno asi
400 zeměměřických inženýrů s vysokoškolským vzděláním
(krom zeměměřičů se vzděláním středoškolským), což při
24000000 obyvatel země je v porovnání s našimi poměry
(asi 1600 zeměměřických inženýrů na 11-11,5 milionů
obyvatel) číslo velmi nízké. Proto je věnována velká péče
výchově dorostu. Je plánován v r. ]947 přírůstek 580,
. v r. 1948 720 a v r. 1949 920 zeměměřičů středoškoláků
z 12 středních měřických škol a v r. 1947 180, v dalších
dvou letech každoročně po 280 vysokoškolských inženýrů.
O všech těchto a mnohých dalších otázkách bylo po~

drobně jednáno ve zvláštní subkomisi katovického sjezdu.
Výsledek jednání byl shrnut v resoluci, v níž je zdů-
razněn význam hospodářské mapy 1: 5000 jako nezbyt-
ného podkladu hospodářského plánování a obnovy země,
doporučena letecká fotogrametrie, jako nejlepší methoda
pro zpracování této mapy, upozorněno, že zeměměřický
úřad je dostatečně vybaven pro tuto methorlu jak po
stránce věcné tak i osobní a že jedině nedostatek letoun'Ů
nedovoluje zatím rozvinouti fotogrametrická měření
v plné šiří. Zvláštní odstavec resoluce praví: "Uchová-
vání map různých kategorií a fotogrametrických sním-
kli v tajnosti z důvodů vojenských v tak velkém roz-
sahu jak bylo oprávněné před rokem 1939 neobyčeině
znesnadňovalo plánování, proiektování i technické práce
v terénu a při tom bylo povětšině neúčelné se zřptelem
na rozmach techniky v letectví a ve fotografii. Měla by
být proto provedena účelná klasifikace tainosti maua
leteckých snímků, jež by umožnila jpn ochl''l.nu l;:l'aině
nutnou, aby obnova země nebyla brzděna.« Konpčně re-
soluce zjišťuie, že domácí průmysl opticko-mpl'h'lnický
není dosud vybudován a že je oroto nutno pou7:ív~t ''''1-
hraničních. výrobků: vybudování takového průmyslu
však je státní potřebou.
Svaz zeměměřičů Polské republiky vydává měsíěnik

zvany "Preg-lad geodezyiny«. Časopis vycházel v r. 1946
ve II. ročníku: dvojčíslo 11-]2 s rozšířeným rO'l,"~h"'m
bylo věnováno katowickému siezdu~Oba jeho redaktoři:
Ing. St.• J. Ty m ow s k i a In/!,".B"L i o i Íl s k i bvli na
sjezdu přítomni: měli jsme příle7:itost k dp]šfmlÍ W)o:hf\-

voru. Proievili velký záiem o naše poměl'v a s"nhl""ilí
s pravidelnou výměnou našich časopisů of!. 1. l•..dna 1947.
Záiem o naše poměrv proievili i jiní polští kolp/!,""véna
sjezdu přítomní. Přimlouvám se, abvl'hom n'lvá'l,an.é
styky nyní udrželi a co nejvíce je prohloubili v záimu
obou nárorl1'l. Ing. Dr. B. Pour.
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