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Stav tihovjrch měřeni na územi usn.

Na kongresu Mezi:nároctní unie geodetické a geofysikální v (),slo byla konstatována veliká důležitost tího-
vých měření pro moderní geodesii a geofy8iku. V konečné resoluci byla vyslovena žádost, aby jednotlivé státy
na svém území tato měření provedly. Proto pokládáme za užitečné podati o stavu našich tíhOměrných prací
tuto krátkou zprávu.

Dosavadní tíhová měření na území ČSR můžeme
rozděliti do těchto skupin: .
1. Kyvadlová měření vídeňského Vojenského země-

pisného ústavu, provedená na rozhraní minulého a
nynějšího století (Sterneck)
2. Kyvadlová měření, provedená v letech 1936 až

1939 Vysokou školou technickou Dr E. Beneše
v Brně ve spolupráci s Vojenským zeměpisným ústa-
vem v Praze (Prof. Dr Kladivo, Dr Jar. Mrkos).
3. Kyvadlová' měření, provedená postupimským

Geodetickým ústavem v letech 1939-1943.
4. Měření statickými gravimetry, provedená Němci

v letech 1942-1943.
5. československá měření gravimetry, provedená

Zeměměřickým úřadem (Zú), Vojenským zeměpis-
ným ústavem (VZÚ) , Státními geologickými ústavy
v Praze a v Bratislavě (Sn-Ú) za spolupráce se Stát-
ním ústavem geofysikálním (SÚG). Těchto prací se
účastnily osoby: za ZÚ Ing. Baumann, prof. Dr Bu-
char, Ing, Dr Staněk, Ing. Dr Vykuti! (v r 1944), Ing.
Dr Wittinger a Ing, Chudoba. Za VZú po revoluci
Ing Dr Staněk. Za SGÚ v Praze Doc. Dr Běhounek
a Dr Stěpánek. Za SGÚ v Bratislavě Dr KaldrovitS
a Ing. Katyk. Za SÚG prof. Pícha.
6. Speciální tíhoměrné práce.

1. RakOuská kyvadlOVá měření.

V letech 1889-1895 bylo rakouským Vojenským
zeměpisným ústavem zaměřeno v Čechách a na Mo-
ravě 107, na Slovensku pak 35 kyvadlových stanic.
Měření byla provedena kyvadlovým přístrojem S tern-
eckovým s přesností asi ± 11 mgl a bylo o nich
v tomto časopise již referováno.1.) Nejistota tohoto
čísla vyplývá jednali z malého počtu srovnávacích
stanic, jednak z té okolnosti, že srovnávané stanice

pravděpodobně nejsou vždy identické. K posouzení
přesnosti lze nyní použíti dalších Sterneckových sta-
nic, na nichž byla hodnota tíže určena v poslední době
statickými gravimetry. Výsledky porovnání je nutno
považovati za prozatímní, protože měření gravimetric-
ká nebyla ještě vyrovnána. V tabulce I jsou nadmoř-
ské výšky nových, resp. Sterneckových stánovisek
označeny hn a h. Obdobinějsou rozlišeny hodnoty tíže
gn a g:;. Výsledek porovnání nových a Sterneckových
hodnot, opravených o vliv výškového rozdílu-je zřejmý
z posledního sloupce tabulky.
Při tom intensita tíže na stanici Ještěd byla získá-

na 'přímým připojením na Prahu.
Vidíme, že chyba Sterneckových měření je p o v a-

h yD. a h o 9. i I é. Její průměrná hodnota ± 15 mgl
se neliší příliš od výsledku, uvedeného již dříve, ta}tže
lze připustiti, že hodnota ± 13 mgl charakterisuje
asi chybu Sterneckových měření. Jejich' přesnost byla
na tehdejší dobu značně vysoká, ale s hlediska poža-
davků dnešní doby již nedostačuje. Proto těchto mě-
ření je možno užíti jen k hrubé orientaci.

2. Československá kyvadlová měření z doby
1936-1939.

Měření byla provedena čtyřkyvadlovým přístrojem
F ech n e r o v Ý m ve smyčkách, připojených vždy na
Brno, jako na bod výchozí. Přesnost základního
tíhového bodu pro ČSR - Brno, Vysoká škola tech-
nická Dr E. B e n e š e - je dána hodnotou 980,9611
± 0,00093 g1.2) Jelikož výsledek byl získán z peč-
livých měření nezávislým připojením na Postupim a
na Vídeň, můžeme udanou hodnotu pokládati za
správnou v postupimském systému (t. j. neuvažujeme
při tom chybu ± 3 mgl v absolutním určení základní
postupimské stanice). Stejná přesnost nedá se však

I
VÝška I hn -hs I , Hodnota tíže I RozdilStanice k

hn I hs gn I gs gn-gs-k

ID m ID mgl gl gl mgl

Kle! 10'84 1084 O O 980,728 ,700 +28
Vyškov 253 . 254 -1 O 980,962 ,985 -23
Vel. Meziříčí 425 425 O O

I
980,939 ,939 O

Jihlava 522 514 +8 -3 980,914 ,924 - 7
Hranice 257 256 +1 O 980,984 ,994

I

-10
Jičín, 276 273 +3 -1 981,060 ,041 +20
Ještěd 1010 1010 O O 980,907

I
,899 + 8

I Sad~ká . 191 213 -22 +8 981,042 ,054 -20,.
. I

1949/17



Zeměměřický Obzor SIA
ročnlk 10/37 (1949) čislo 2

očekávati u ostatních našich kyvadlových stanic, kte-
ré byly připojeny na Brno. Vyplývá to z okolností,
spojených s těmito, z části zkušebními pozorováními.
Při měření v letech 1936 a 1937 byl přístroj užíván
jen jako přístroj j e dno k y vad lov ý. Měření byla
uspořádána tak, že jednotlivá kyvadla kývala postup-
ně za sebou vždy po dobu 40 minut. Jedna pozorovací
řada zahrnovala serii měření čtyřmi kyvadly, prove-
dených pokud možno bezprostředně za sebou. zamě-
ření každé stanice sestávalo ze tří až čtyř takovýchto
řad. Sladění dob kyvu jednotlivých kyvadel bylo pro-
vedeno až v zimní sezón~ 1937/38, a proto přístroje
mohlo být použito jako č t Yř k y vad lov é h o
(všechna kyvadla kývají současně) až teprve v r. 1938.
Při měření nebylo použito vývěvy, takže pohyb ky-
vadel byl silně tlumen a pozorovací doby musily být
velmi zkráceny (40 min ). Proto také radiotelegrafic-
ké připojení 'kyvadel bylo prováděno na hlavní hodiny
základní stanice v Brně, a to vždy na začátku a na
konci každého měření, t. j. u všech kyvadel a ve
všech řadách. Správnost měření na jednotlivých sta-
nicích byla kontrolována rozdíly dob kyvu jednotli-
vých kyvadel vzhledem ke staničnimu středu a uzá-
věrem smyčky na výchozím bodě. Zjištěné rozdíly
nabývaly' u některých kyvadel nepřípustné velikosti,
takže bylo nutno často všechna měření jedné smyčky
jednotlivých kyvadel vyloučiti. Mimo tyto chyby,
které je nutno přičísti molekulárním změnám v' in-
varových kyvadlech, způsobených otřesy kyvadel při
transportu, byla měření na stanicích spojena s rozlič-
nými dalšími obtížemi a překážkami.a) .
Na odStranění těchto závad se pilně pracovalo.

Největším zdrojem chyb byl příjem časových značek,
vysílaných pro potřeby tíhového měření časovou s,luž- .
bQu prof. Kladivy z Vysoké školy technické v Brně.
Intensita poruch v krátkovlnném přijímači byla té-
měř na stejné výši s příjmem časových značek. a tím
způsobené zpoŽĎování v odtržení relaís mělo ovšem

vliv na přesnost určení registrova;ných signálů hlav-
ních hodin a tím i doby kyvu. Tyto a jiné okolnosti
způsobily, že některé stanice nemohly být vyhodnoce-
n;y vůbec (na př. Velké Meziříčí, kde měření bylo pro-
vedeno dvakráte, ale kde se snad také rušivě projevil
vliv kolísání teploty v mělkém sklepě) a jiné byly
vyhodnoceny s přesností menší, než bylo očekáváno
a než snad ukazuje střední chylba. Všechna měřeni
byla provedena jen jedním přístrojem a výsledký
spočívají vždy na jednom měření s výjimkou stanic
Olomouc a Dh. Brod, kde bylo měřeno dvakráte. Zís-
kané výsledky jsou uvedeny v tabulce II.
Přesnost těchto měření v brněnském systému může

býti charakterisována střední chýbou výsledků asi
± 2 mg!.

3. Německá kyvadl<YVá měření z,let 1939-1943.

Německá kyvadlová měření, jež v době nesvobody
na našem území provedl postupiII1S'kýG e ode t i ck Ý
úst a v na některých stanicích I. řádu tehdejší ně-
mecké tíhové sítě, byla vykonána čtyřkyvadlovými
Fechnerovými přístroji v letech 1939-1943. Měření
byla provedena lIla každé stanici nejméně dvěma pří-
stroji a nezávísle dvěma pozorovateli. Každý přístroj
byl opatřen 4 invarovými a 2 bronzovými kyvadly.
Pohyb kyvadel, značky chronometru a rytmické časo-
vé signály 1;lylyfotograficky registrovány na speciál-
ním chronografu, vyrobeném v dílně Geodetického
ústavu. K přibližnému měření času sloužil střední
chronometr Dencker s elektrickým kontaktem a k pří-
jmu časových signálů radiopřijímač o 7 elektronkách.
Německý pracovní postup byl výsledkem zkušeností

z dřívějších let. Pohyb kyVadel byl zpravidla pozoro-
ván po dobu celkem 36 hodin, při čemž bylo pozoro-
vání jednou přerušeno za účelem výměny kyvadel a
udělení nového ímpulsu. Takto vzniklá časová mezera
byla vždy překlenuta pohybem kyvadel druhého pří-
stroje. Protože se pracovalo při tlaku vzduchu asi

Nad- Zeměpisné souřadnice Hodnota

I
StředniRok mořskáStanice určeni výškah

I

-- tíže g chyba
m cp .t gl

I
mgl

I
BRNO. Vys. škola technická, kyvadlový sklep' 1926 247,06 49° 12' 25" 16° 35' 31" 980,9618 I ± 1,39

'1928 980,9606 I ± 1,26I
980,9611 ± 0,93

BŘECLAV, Městská spořitelna, Tyršova č. 1, 1936 158,9 48° 45' 40" 16° 52' 59" 980.8968 ± 1,3
sklep

UHERSKÝ BROD, vila p. Slezáka, čp. 1185, 1936 247,3 49° 01' 46" 17° 38' 31" 980,9138
I
± 2,3

sklep 1937 I I 980,9141 ± 0,8

980,9141 I ± 0.8

OLOMOUC,Učit. ústav KomeIÍium, Křižkov- 1936 220,7 49~ 35' 44" 17°15' 42"

I
980,9849 I ± 2,3

ského ul., bazén 980,'9871 I ± 1,0
, 980,9868

I
± 0,9

OPAVA, Masarykova vyšši hosp. škola, sklep 1937 266,7 49° 55' 54" 17' 52' 56" 981,0283
I

± 1,0

MOR. BUD11JJOVICE,Masarykova obec. škola 1937 461,4 49° 03' 14" 15° 48' 41" 980,9224 ± 2,1
chlapecká, kotelna I

POLIČKA, Masarykova školil, kotelna 1937 552,8 49° 42' 42" 16'15' 56" 980;9364 I ± 2,1

VSE'1'!N,Masaryk. reálné gymnasium, kotelna 1937 342,7 49° 20' 24" 17' 59' 51" 980,9288
I

± 0,5
I
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Nadm. Zeměpisné souřadnice Hodnota Stře dni
Č. Stanice' Rok výškah stanice tíže g chyba

/ m
I

gl mglcp l-
I

1 I BŘECLAV, palírna ve Sladové ul. č. 16 1939 159,3 48°45" 29" 16° 52' 53", 980,8924l!l

I

(nyní zbořeno) 1940 980,8947

I

1940 980,8936

I
980,8938 ± 0,60

2 čESKÝ KRUMLOV, zámeček Bellaria, 1939 547,6 48° 48' 42" 14° 18' 30" 980,8374
I

I

sklepní kuchyně 1939 980,8348
1940 980,8358

980,8360 ± 0,78

3 DROZDOV(DROSENDORF), městská ne- 1939 411,5 48° 52' 16" 15° 37' 50" 980,9048

I mocnice, sklep 1939 980,9042
1940 980,9047.

980,9046 ± 0,19

4 RACIBORZ, Obser"atoř, seismogr. sklep 1938 209,0 50° 05' 30" I 18'11' 40" 981,0436
1938

I

981,0443

981,0440 ± 0,35

50 mm, měla kyvadla malý útlum a zpravidla vy-
držela kývat déle než 18 hodin, při čemž se amplituda
z původní hodnoty 30' zmenšila třeba i na 2'. Vliv
kývání p<Xistavce byl značně snížen tím, že dvojice
dobře sladěných kyvadel kývaly vždy proti sobě, při
čemž se používalo všech čtyř kyvadel najednou. Kon-
stanty soukyvu byly určovány známým způsobem
klidného a ženoucího kyvadla alespoň jednou na každé
stanici. Určení dob kyvu pro výpočet tíže bylo zalo-
ženo výhrad/ně na mezinárodních. časových sig:M.lech;
tyto byly přijímány 'pokud možno všechny, i když
jejich příjem byl ke konci r. 1943 silně rušen mocný-
mi americkými vysílačkami. Zdá se, že válečné poměry
ovlivnily pracovní postup i v tom, že opakovací mě-
ření na základní stanici v Postupími byla konána
příliš zřídka.
Z měření, provedených na území ČSR, známe vý-

sledky jenom na dvou stanicích (Č. Krumlov,
Břeclav); v tabulce III. jsou uvedeny společně s jiný-
mi dvěma stanicemi, nalézajícímí se v blízkosti našich
hranic.
Měření provedli prof. Dr Weiken, prof. Dr Jung,

prof Dr Lehmann a Dr Reicheneder. Stanice č. 4,
leží v Polsku a stanice č. 3 v Rakousku.
Na podzim r. 1943 měřili dále Němci na stanicích

Olomouc, Hlinsko, Jičín, Praha; Chomutov, Nýřany,
Tábor a J}:no. Výsledky s těchto stanic neznáme a
nevíme ani, zda pozorovací materiál se vůbec zacho-
val. Výsledky nám právem patří a svého času byl
učiněn pokus o jejich získání. Přirozeně, že nechceme
německých měření použíti jako výhradních podkladu
našich tíhových prací. Jejich výsledky, získané osvěd-
čenými měřickými metodami s přesností asi ± 1mgl
by nicméně byly velmi cennou kontrolou měření
našich.
Zajímavé je porovnání českého a německého měřená

v Břeclavi, vykonaného sice na rozdílných místech,
ale spojeného pomocí Grafova gravimetru s přesností

± 0,1 mgl. Německé měření, přenesené takto na Kla-
divovu stanici dává

g = 980,8938 gl +0,00078 gl = 980,8946 gl,

zatím co výsledek ~ěření Kladivova jest

g = 980,8968 gl ± 1,3 mgl,

tedy hodnota o 2,2 mgl rozdílná. Připojením Kladivo-
vy stanice Grafovým' gravimetrem. na Brno vyplývá
pro ni hodnota 980,8929 gl, která je německému vý-
sledku bližší, neboť se od něho liší jen o 1,7 mgl, za-
tím co od Kladivova měření v Břeclavi vyikazuje rozdíl
3,9 mgl. Zdá se, že hlavní příčina menší přesnosti Kla-
divova výsledku jest v nevhodném umístění stanice
v blízkosti dopravního ruchu.

4. Německá měření gravimetry v letech 1941-!-1942.

Jestliže kyvadlová měření měla sloužiti cílům spíše
vědeckým a jako 'Podklad pro měření detailní, p0-
drobné gravímetrické práce, jež Němci provedli v ji~
.hovýchodní části Moravy, byly zaměřeny směrem
čístě ex 'PIo i t a ční m. Tvořily asi součást geofy-
sikálního pruzkumupudy za účelem J1ledání nafto-
vých zřídel ve flyšovém útvaru jihomoravském, který
je pokračováním naftonosné pánve vídeňské.
Při měření bylo použ~to statických gravimetru

Thyssenova a Grafova. U prvního z obou bylo nutno
zaváděti opravy.z teploty, zatím co druhý se vyZna-
čoval Poměrně malým chodem, protože byl opatřen
thermostatickým zařízením; udržujícím přístroj na
stejné teplotě.4) Podkladem tohoto podrobného Vy-
měřOvání byla trojúhelniková síť sestávající z 24 troj-
úhelníku o 42 stranách .pruměrné dé~ky asi 20 km.
Tíhový rozdíl jednotlivých stran byl ~pravidla určen
ze čtyř měřenI s výslednou chybou střední asi
± 0,3 mgl. Trojúhelníková síť byla zapojena na 'bod I.
řádl1 Břeclav a na jiné dva body další. Tíhové
rozdíly na mezilehlých podrobných bodech o střed-
ní vzdálenosti asi 3 km byly měřeny známou llvěz-'
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dicovou metodou se střední chybou rovněž asi
±. 0,3 mg!. S body trojúhelníkové sítě bylo tak· za-
měřeno celkem 750 tíhových stanic. Plocha zaměřené-
ho území činí téměř 6000 km2• Práce provedla sou-
kromáberlínská společnost pro hledání nerostlnýcl;1
ložisek.
Kopie zprávy o výsled~ích těchto prací byla illegál-

ním zpusobem pořízena ještě za války. Plnému využití
výsledku je na závadu, že značně veliké měřické opravy
byly slučovány s redukčními hodnotami, takže nebylo
možno zpětným postupem zjistiti přesné hodnoty ne-
redukované. Také topografické popisy stanic nebyly
nalezeny. Další nedostatek je ve výškové redukci mě-
ření, neboť určení nadmořských výšek nebyla věn~vána
patřičná péče a v mnoha případech byly výšky prostě
odsunuty z mapy. Není proto divu, že v nich byly zji-
štěny chyby, dosahující i několika metru. Nicméně
z udaných hodnot Bouguerových anomalií bylo možno
zpětným postupem vypočisti měřené hodnoty s přes-
ností pravděpodobně vyšší než ± 0,2 mg!. zajímavé
je porovnání hodnot tíže na dvou bodech severního
okraje této sítě s výsledky naši~h měření Grafovým

gravímetrem z r. 1944, spočívajícími na Kladivově
kyvadlovém měření v Olomouci. Nalezené rozdíly jsou
nečekaně malé - činí necelý 1mgl - a ukazují na
správnost hodnoty tíže obou kyvadlových stanic a
také měření připojovacích.
Výsledkem německých měření je mapa isanomal

(Bouguer) (obr. 1), jež ukazuje iřejmé pusobení pod-
kladu krystalinických hornin, který ze severozápadu
od Českomoravské vysočiny i z východu od Bílých
Karpat směrem k údolí Moravy klesá hlllboko pod
geologicky mladší vrstvy neogénu a flyše. 'Proto pů-
vodně kladné tíhové anomalie přecházejí v údolí
Moravy do hodnot záporných. Působení krystalinic-
kého podloží se nejsilněji projevuje jižně od Brna,
kde lehčí krycí vrstvy jsou asi značně tenké, takže
se tam setkáváme se silnou kladnou poruchou. Správ-
ně interpretovaný geologický výklad tihových ano-
malií v území flyše a neogénu má svou cenu při hle-
dání našich nových ooftových zřídel.
Němci provedli mimo to některé menší práce, v jíž-

ním a východním Slovensku, o nichž bude na svém
místě referovati SGÚ v Praze.
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5. Česk081OVfm8ká měření gravimetry v letech

1944-1947.

Již. podle předválečného pracovního plánu mělo být
u nás provedeno měření tíže také v prostoru mezi
řídce rozloženými kyvadlovýmj stanicemi, jež měly
tvořiti kostru tíhové sítě. Ke zhuštění mělo být po
užito některého z g r a v i m e t r Ů, vyráběných za-
hraničnimi firmami. Válka do těchto plánů však za-
sáhla velmi rušivě a na konec mohl být zakoupen
jen jeden exemplář nového typu Grafova gravimetru
Gs40d firmy Askania, který jest ny'ní v majetku
SGÚv Praze. V ZÚ bylo s tíhovými pracemi započato
v r. 1944, při čemž bylo použito staršího typu Grafova
příE\trojeGs 2 č. 12, vYpůjčeného z berlínského Země-
měřického úřadu. Popis obou přístrojů viz 4) a 5).
Naděje, že přístroj zůstane v našem majetku, se ne-
splnila, neboť těsně před koncem války bylo nutno jej
vrátit; ostatně přístroj byl staršího typu a vykazoval
již značné nedostatky. Byla jím provedena zkušební
měření podél nivelačních tratí ve smyčkách Praha-
Plzeň· Nýřany-Rakovník- Velvary-Nová Ves-Mělník-
Mladá Boleslav -Turnov-Jičín -Nymburk -Praha -Nová
Ves-Terezín. Na Moravě byly ve spolupráci se SGÚ
v Praze zaměř.eny pořady Vyškov-Prostějov-Olomouc-
Litovel-Olomouc-Hranice- Vsetín-Llpník n. Bečvou-
Přerov-Prostějov. SGÚ užil při tomto měření svého
přístroje Gs 4 Č. 42. Celkem bylo v čechách a na
Moravě zaměřeno 158 stanic na tratích o úhrnné
délce 625 km. Na Barrandově byla zřízena také po-
mocná srovnávací základna o tíhovém rozdílu asi
22,5 mg!.

Měřeno bylo t. zv. st e p o v a c í m (navazovacím)
způsobem, umožňujícím vyloučiti dost dobře c40d pří-
stroje. Vyhodnocení tíhových rozdílů mezi jednotli-
vými stanicemi bylo provedeno grafickou cestou.
Měření, provedená z části jako zkušební, ukázala ne-
dostatky přístroje Gs 2, v důsledku nichž výsledky
některých měření zůstávají nejisté. Platí to zejména
o měření v čechách, kde nepravidelný chod přístroje
se v některých úsecích projevil tak, že měřeni nebylo
možno vyhodnotit. Nejistotu výsledků prokázalo jed-
nak opakované měření. trati Praha-Jičín, jednak Illové
zaměření smyčky Praha -Plzeň -Rakovník -Nová Ves-
Praha, provedené v r. 1945 novým typem gravimetru
Gs4.
Měření na Moravě byio již předběžně z;pracováno

a umožnilo odhadnouti přesnost oIbou gravimetrů na
základě 'porovnálllí s výsledky na kyvadlových stani.
cích v Olomouci a ve Vsetíně a s výsledky německých
měření na stanicích Vyškov a Dřevohostice. DalM
podmínky pro posouzení přesnosti poskytly dva uza-
vřené polygony. Z výsledků byla odvozena' střední
chyba v určení tíhového rozdílu mezi dvěma sousedí-
'cimi stanicemi pro gravimetr Gs 2 č. 12: ± 0,30 mgl
a pro gravimetr Gs 4 č. 42: ± 0,21 mgL Na nestejnou
přesnost výsledků měření oběma přístroji bylo při
sdružování výsledků měfení oběma přístroji přihlédnu-
to tím způsobem, že jim byly přisouzeny různé váhy.
Novější typ Grafova přístroje Gs 4 jest tedy nejen
přesnější, ale pro své menší rozměry a váhu k práci
v terénu i mnohem vhodnější.
V r. 1945 bylo ve spolupráci VZÚ a pražského SGÚ

v měření pokračováno přístrojem Gs 4. Byla zaměřena
znovu smyčka Praha-Plzeň-Rakovník-Nová Ves-Praha,
ve které se ve výsledcích z r. 1944 ukázal velký
uzávěr - 2,61 mgL Také nové měření z r. 1946 vy-
kazuje však jen o málo menší uzdvěrovou chybu,
podle. všeho spočívající z části v obtížném měření
na stanici Praha-Kobylisy, kde se intensivně projevo-
val vliv rušného provozu a blízkého elektrického ve-
dení. Mimo to byl proveden gravimetrický prů~kum
uhelného příkopu zlonického. Na základě- dosažených
výsledků bylo pak v r. 1947 měření rozšířeno i na
pánev kladenskou. O těchto pracích bude blíže refero-
váno jinde.
V r. 1946 bylo v ZÚ a VZÚ započato s měřením

tíhovým již systematicky. Cílem prací ZÚ především
hylo získání potřebných podkladů pro redukci přesné
nivelace měřením podél nivelačních tratí výškové sítě
L řádu a snahou VZÚ bylo získání podkladů pro mapu
isogam.
ZÚ zaměřil ve spolupráci s bratislavským SGÚ

pomocí přístroje Gs 4 Č. 38 tyto pořady : Tábor-Praha,
České Budějovice-Tábor, české Budě~ovice-K.Újezd-
český Krumlov-Kotouň-Tábor, Praha XVI-Jíloviště,
Jíloviště-Neveklov, Jíloviště-Dobříš, bobříš-Dubenec,
Ne'veklov-Sedlčany, Bystřice-Neveklov, SedlČaIIy-Mi-
levsko, Dubenec-Sedlčany,Olbramovice-s€dIčany, Ber-
nartice-Milevsko, Milevsko-Horosedly,' Dubenec-Pří-
bram, Rokycany-RoŽIDitál, RoŽIDitál-Příbram, Lnáře-
Rožmitál, Bernartice-Týn n. VIt., Veselí n. Luž.-Týn
n. VIt., Vodňany-Týn n. VIt. Měřeno bylo stepovací
metodou 202 tíhových bodů na trati o celkové délce
662 km.
VZÚ ve .spolupráci s pražským. SGÚ měřil pří-

strojem Gs 4 č. 42 tíhové stanice na těchto tratích:
Praha-Tábor-České Budějovice-Ceský Krumlov, Čes-
ké Budějovice -Strakonice -Kotouň -Plzeň, Strakonice-
Třebkov -Horosedly -Příbram- Dubenec-Dobříš-Ž€brák-
Rakdvník-Louny-Chomutov-Teplice-Nová Ves-Praha.
Stepovací metodou bylo celkem zaměřeno 181 bodů
na tratích o celkové délce 681 km.
Volba stanic byla provedena jednotným způsobem

tak, aby okolnosti pro měření byly příznivé, 1. j. na
pevném okraji vozovky, pokud možno nejdále od do-
pravníčáry a co nejblíže některé nivela~ní značky.
Vzájemná vzdálenost stanic· byla dost homogenní,
a to 3-4 km. Každá tíhová stanice byla připojena
výškově malým nivelačním strojem na nejbližší znač-
ku a ,bl}'lapro ni též zhotovena topografie podle jed-
notných zásad. ČIslování bodů není ještě definitivní
a konečné zásady o tom budou ještě dohodnuty.
Tíhové měření v prostoru Praha-České Budějovice-

Strakonice-Plzeň-Praha bylo již předběžně zpracováno
a jeho výsledky lze přehlédnouti na map ě i s o g a m
(Bouguer), zpracované Ing. Dr Wittingerem (obr. 2).
Síť byla pří tom připojena na kyVadlovou stanici
v českém Krumlově. Mapka nám podává již velmi
dobrý obraz tíhových poměrů v tohtoprostoru. Prů-
běh isanomal mimo tíhové pořady mohl býti zatím
znázorněn jelll přibližně
Aby mohla být objektivně posouzena přesnost po-

užitých přístrojů, byla trať Praha-český Krumbv
v r. 1946 měřena nezávisle oběma Grafovými přístroji.
Z porovnání naměřený~h tíhových rozdí1ůvyplývá
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pro střední chybu tíhového rozdílu dvou sousedních
stanic průměrná hodnota

m = ± 0,10 mg!.

zatím nebylo možno zjistiti žádný systematický
rozdíl výsledků, oběma přístrojí naměřených. V tomto
roce byla také provedena měření v souvíslosti s 9U-

doucícejchovní základnou na Ještědu a u Báňské
Bystrice.
Přesnost měření je možno odvoditi též z polygono-

vých" uzávěrů, pokud ovšem byly výsledky vyhodno-
c~y. Pro střední chybu tíhového rozdílu dvou sou-
sedních stanic stepovacího pořadu vyplývá průměrná
hodnota M = ± 0,2 mg!.

Druhý celostátní pracovní sjezd autorisovaných
zeměměřiekých inženýrů.

Po .zoořilém I. pracovním sjezdu, který se konal v únoru 1948 ~ Brně, byl svolán II. ce1lJstátní prMOvní
sjezd autorisovaných zeměměřických inženýrů do Starého SmokOvce v Tatrách. Sjezd se konal ve dnech
10. až 13. února t. r. a organisovala ho Inženýrská komora 'li Bratislavě. Sjezdové práce byly rozděleny do 4
komisí a 'to: komise organisační, pro racionalisaci a normalisaci zeměměřických prací, pro scelování a prO
využití fotogrametrie v RČS. Krom toho se konaly th plenární schůze úi:astníků sjezdu. V těchto plenárních
schůzích byla jednak provedena rozprava o nových, socialistických formách, v nichž je třeba nadále činnost
autorisovaných geometrů provádět, a jednak v nich úoastníci sjezdu vyslechli tři zajímavé přednášky. Mgr.
Inž. B. S z mi el o v, sekční šéf ministerstva zemědělství z Varšavy přednášel o některých problémech
zeměměřické činnosti v Polsku se zvláštním zřetelem na problém přestavby polského zeměde'1skéhozřízeni,
přednosta Odboru X. ministerstva financí Ing. P r ů š a promluvilo ideové orientaci zeměměřického inženýra
se zvláštním zřetelem na zeměměřické úkoly v '2LP a 5LP a velitel Vojenského zeměpisného ústavu Plk gšt.
Ing. Dr Vlastimil B l ahá k proslovil přednášku o letadle jako měřickém stanovišti v methcdě fotogra-
metrické a o volbě a vlivu letu na hoánotu měřického snímku.

Jednání komisí i sjezdového plena byla pak shrnuta jednak v.odborná usnesení, jednak v zásadní re~
soluci. Usnesení i resoluce byly předloženy k schvilení slavnostní plenární schůzi v neděli dne 13. t. m. Ze
slavnostní schůze byly rozeslány též pozdravné telegramy panu presidentu republiky, ministerskému před-
sedovi, resortním ministrům a pověřencům. .

Sjezdu ve Starém SmokOvci súčastnílo se téměř 300 účastníků, mezi nimiž byli .též milí a vzácní hosté.
Na prvém místě byla to tříčlenná delegace Spolku poZs1dýchzeměměřičů, vedená předsedou Mgr. Inž. Wl~
dys7.awem Baraňskim; krom něj byli členy delegrwe Mgr. Inž. B. Szmielov a Olgert Grodski,
předseda sekce p'Físežných zeměměřičů. Z domácú:h hostí byl to zejména Ing. Jaroslav P r ů š a předtnosta
X. odboru ministerstva financl v Praze" Ing. Dr V. B l ahá k velitel Vojenského zeměpisného ústavu v Praze,
Ing. C h a r vát vrch. odb. rada ministerstva zemědělstvi, Ing. E. Lup a iČ ministerský rada pověřenectva
financí v Bratislavě, zástupci všech tří vysokých škol v republice (Prof. Dr Bohm, PrOf. Dr Kuska, Doc.
Dr KlobOuček), zástupci zájmové skupiny zeměměřických zaměstnanců v ROH M. Ptá k a V. D o stá l,
Ing. Dr J. Br o u s e k za Státní úřad plánovací v Praze, Ing. K o t z i g za Státní plánovací úřad v Bratislavě,
Ing.M a r t ín e k za Zemský plánovací úřad v Praze, Ing. arch. R o š t lap i l a Ing. N á d vor ní k za SIA,
Ing. Her o 1d za Československé stavební závody, ústředí v Praze a jiní.

Průběh sjezdu byl velmi zdařilý. Sněmování podstatně přispělo k politickému uvědomění příslušníků
zeměměřickéčinnosti, k rozvoji vědecké techniky zeměměřické a k posílení přátelských vztahů mezi pří-
slušníky povolání. Celý průběh jednáni sjezdu bude vytištěn ve zvláštní sjezdové zprávě. Na' tomto místě
otiskujeme alespoň přijatou re..wluci a usnesení. bp

přijatá na n. celostátním sjezdu civilních inženýrů
zeměměřických ve Starém Smokovci dne 13. n.'1949.
My, českoslovenští civilní inženýři zeměměřičtí a

civilní autorisovaní geometři, shromáždění na II. celo-
státním sjezdu ve Starém Smokovci, slavnostně p0-
tvrzujeme usnesení svých krajských schůzí, na nichž
byla projevena rozhodná vůle, aby dosavadní kapita-
listický způsob výkonu našeho povolání a jeho orga-
nisace byly nahrazeny novými formami socialistického
společenského řádu
Funkce civilních inženýrů zeměměřickýcll vyžaduje

i v socialistickém hospodářství samostatnou organí-
saci, mají-li být v plné šíři plněny zeměměřické úkoly,

které vyplývají z plánovaného hospodářství a ze s0-
cialistického řádu vůbec

U vědomí těžkosti a složitostí problému shromáždili
jsme podrobné podklady k řešení socialistické formy
činnosti civilních inženýrů zeměměřických a úř. aut.
civilních geometrů. Tyto podklady budou předloženy'
příslušným místům k usnadnění řešení celé otázky.
Dáváme náměty k řešení, které by' vyhovovalo plnění
daných úkolů v socialistickém duchu.
Naproti tomu očekáváme, že bude naším zástupcům

dána příležitost, aby byli nápomocni při zásadním
projednávání a legislativním zpracování problému,
k' jehož sociaJistickému řešení se opětovně. hlásíme.
V zájmu včasného a řádného plnění zeměměřických

úkolů pětiletky žádáme, aby zákonná úprava byla
řešena CO nejdříve.
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přijaté na II. celostátním sjezdu civilních inženýrů
zeměměřických ve Starém Smokovci v plenární schůzi

dne 13. února 1949.

I.
Za účelem lepšího plnění odborně technických úkolů

je žádouCÍ, aby civilní inženýři zeměměřičtí a úř. aut.
geometři byli náležitě politicky a národohospodářsky
školeni. U příležitosti sjezdu si ukládají protopovin-
nost zúčastnit se ekonomického a politického školení
ve svých působištích podle daných možností.

n.
Sje~ zdůrazňuje potřebu demokratisace vysokých

škol a úzký styk technického školství s praxí,
Pro studium zeměměřického inženýrství na vyso-

kých školách technických žádá:
a) aby do' komise pro studijní reformu na všech

vysokých školách technických byli zváni zástupci
autorisovaných zeměměřických inženýrů jako před-
stavitelů výkonné technické praxe,
b) aby urychleně byly obsazeny ústavy fotogra-

metrie na oborech zeměměřického inženýrství v Praze
a v Brně,
c) aby byly prohloubeny přednášky z geofysiky

o praktickou aplikaci na dané technické úkoly a aby
přednášky této discipliny byly doplněny cvičeními,
d) aby přednášky vysokoškolských učitelů byly

doplňovány přednáškami osob z technické praxe,
e) aby byla plánovitě organisována výměna zku-

šeností našich vědců i technických praktiků se zku-
šenostmi v SSSR, druhých lidově demoltratických
republikách i v jiných státech, ,

f) aby byly uvolněny potřebné finanční prostředky
. a devisy na nákup nutných přístrojů, zejména foto-
grametrických a geofysikálních, které se u nás ne-
vyrábějí a které jsou nutné pro zařízení příslušných
vysokoškolských ústavů.

,m.
Z dosavadních zkušeností plyne, že k dóbrému vý-

konu zeměměřického inženýra jsou potřeba na jednu
vedoucí sílu inženýrskou dvě pomocné síly technické.
Pomocných sil technických je však značný nedostatek.
Sjezd proto navrhuje:
a) řádnou propagací vzbudit zájem u dorůstající'

mládeže o zeměměřickou činnost a podchytit pro ni
způsobilé jednotlivce; těm pak poskytnout v určitých
střediskách odborné školení v úzké spolupráci s úRO,
b) pro okamžité odstranění nedostatku kresličů je

žá,doucí, aby pro toto povolání byli přeškoleni ti za-
městnanci, jejichž obor trpí stagnací a kteří mají být
proto převedeni do jiných pracovních oborů. Jsou to
jmenovitě příslušníci grafického průmyslu, z kterých
by bylo možno v krátké době vychovat schopné kres-
liče a dále posluchači vysokých škol, kteří ze škol
odcházejí do jiného pracovního zařazení. Na tuto dru-
hou možnost třeba upozornit jmenovitě úřady ochrany
práce, ROH, ministerstvo školství, věd a umění,
c) pro trvalé odstranění nedostatku pomocných sil

měřických je třeba vybudovat odborné školství země-
měřické,

d) je třeba zlepšit odbornou úroveň dosavadních
pomocných technických sil, jejich organisovanou vý-
chovou v občasných kursech za spoluúčasti ROH,
e) přizpůsobit jediný náš zeměměřický čásopis

Zeměměřický obzor tak, aby byl obsahově přístupný
i pomocným technickým silám.

Vydávání zeměměřické literatury naráží na těž-
kosti, vyplývající z toho, že zeměměřiči nemají do-
statek přímé účasti a vlivu na vydavatelskou činnost
v oboru odborné literatury. K odstranění těchto závad
je potřeba, aby v rámci soustředění vydavatelské čin~
nosti byl zeměměřickým inženýrům zajištěn vliv na
ediční program technické literatury.

Rozvoj našeho zeměměřictví, které je časopisecky
representované 'Zeměměřickým obzorem, vyžaduje,
aby tento náš jediný zeměměřický časopis plnil s\ré
úkoly v nejvyšší míře. Sjezd proto žádá, aby pro
časopis bylo uvolněno příslušnými místy dostatečné
množství papíru k rozšíření obsahu a zVÝšenínákladu.
Sjezd dále doporučuje, aby Zeměměřický obzor zavedl
pravidelnou hlídku dopisů a návrhů z řad zeměměřičů,
směřujících k zlepšení zeměměřické práce

Sjezd doporučuje, aby příslušné složky, které za-
stupují zeměměřické inženýry v mezinárodních sdru-
ženích, udržovaly a prohlubovaly mezinárodní styky,
které jsou důležitým ,činitelem v rozvoji zeměměřické
vědy a praxe.

V srpnu 1949 koná se v Lausanne ve Švýcarech
vn. mezinárodní kongres, svolaný mezinárodní země-
měřickou federací (Fédération internationale des
géometres). Sjezd apeluje na všechna příslušná místa
v republice, aby byla umožněna slušná návštěva
československých zeměměřičů na tOlnto sjezdu za
účelem mezinárodní výměny poznatků, návštěvy švý-
carskýéh geodetických institucí a prohlídky vyspělého
průmyslu jemné méchaniky. '

Sjezd žádá, aby československá normalisační spo-
lečnost obnovila projednávání iniciativního návrhu na
zavedení jednotného setinného dělení úhlového. Jed-
nání bylo vedeno pod čj. F 1756/S/K!. P ze dne
9. m. 1938 a bylo přerušeno jen z 'důvodů státně
politického vývoje.

Sjezd žádá, aby vedení státní mapovací a země-
měřické službě vypracovalo v nejkratší době normy
(návody, instrukce), pro provádění všech měřických
a kartografických prací. Českoslovenští zeměměřiči
očekávají, že s platností takových norem bude za-
veden pořádek do provádění, revise a převzetí měřic-
kých a kartografických prací a že tím bude zajištěn
standiard konečných operátů, nehledíc k úsporám ve-\
řejných prostředků finančních
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X.
Sjezd doporučuje, aby naše nejvyšší plánovací orgá-

. ny urychleně vypracovaly za účasti všech zeměměřic-
kých složek normalisaci podkladových, rozborových a
plánovacích prací pro státní, oblastní, krajské, okres-
ní a místní plánování.

XI.
Sjezd žádá, aby naše nejvyšší plánovací orgány roz-

hodly v zájmu dlouhodobého plánování, jmenovitě
však pětiletého plánu, o pořadí důležitosti zeměměřic-
kých p~cí. .

XII.

Sjezd, vědom si významu bratrského přátelství s li-
dově demokratickou republikou Polskou, doporučuje,
aby vzájemným studijním a informačním stykem byly
vyměňovány získané zkušenosti. Navrhuje proto, aby
v rántci Rady hospodářské spolupráce Polsko-česko-
slovenské byla zřízena stálá složka pro studium společ-
ných otázek.

XIll.

Zdlouhavost, nákladnost a namáhavost dosavadních
způsobů měření donucuje zeměměřické odborníky, aby
doplnili dosavadníměřické způsoby methodou foto-
grametrickou, s jejíž pomocí mohou být splněny roz-
sáhlé úkoly, které musíme plnit v plánovaném hospo-
dářství (prostorové a zemědělské plánování, úpravy
pozemkové držby a pod.). Tato methom klade země-
měřickou činnost na výrobní základ, který zaručuje
hospodárnost měření, urychlení a zvýšení výkonu, eko-
nomii pracovních sil při dostatečné technické přes-
nosti.

Splnění těchto úkolů nutně vyžaduje:
a) aby fotogrametrická methoda byla pojata do

měřických instrukcí,
b) aby byly okamžitě vytvořeny fotogrametrické

pracovní skupiny pro účelné použití a využití fotogra-
metrických přístrojů a materiálů, které jsou t. č. u nás
k disposici,
c) aby byla vybudována a udržována dokumentace

z oboru fotogrametrie pro informaci zeměměřického
pracovního kolektiva, který by tak mohl účelně využít
vědeckých i praktických poznatků,
d) aby byly plánovit~ doplňovány fotogrametrické

přístroje a aby za spolupráce odborníků se náš optic-
ko-mechanický průmysl věnoval výrobě jednodUšších
fotogrametrických přístrojů.

XIV.
Sjezd s radostí vítá budovatelské úsilí vlády, obsa-

žené v 5LP v úseku scelování hospodářských pozem-
ků, aby bylo dosaženo vyšších forem zemědělské výr0-
by. Autotisovaní zeměměřičtí inženýři slavně prohla-
šují, že dávají všechny své odborné znalosti a zkuše-
nosti k disposici scelovacím úřadům.

XV.,
Zdárné provedení scelování hospodářských požemků

vyžaduje, aby technické práce prováděly síly plně
kvalifikované, jimiž jsou zejména zeměměřičtí inže-
nýři. -

Sjezd navrhuje, aby před zahájením scelovacích pra-
cíbyly plánovacími referáty KNV vypracovány ve
větším měřítku regionální scelovací plány.

Člověk velmi často přichází do situace, kdty bez jakýchkoU prostředků se musí rychle v teré'YIIUorientovat.
Velmi dJ:ibře je zn..áma'orientace jJodle Slunce, polárky,významných hvězdných obrazů a poďte jistých sku-
tečnOstí v přírodě. V následujícím bude upozO'T"Ylhu>na orientaci podle Měsíce. MěsÍG má totiž tu výhodu, že
je velmi ČOJjtovidět i 00, hustými mraky, kdy i nejjasnější stálice oonikají.

Měsíc oběhne kolem Země o 36Q<ljedenkrát za 27,3
dne. To je t. zv. siderický měsíc. Naproti tomu doba,
která uplyne mezi dvěma stejnými fázemi trvá 29,5
dne. Tento t. zv. synodický měsíc je delší proto, že
Země, sama obíhajíc ve smyslu positivním kol~ Slun-
ce, postoupí asi o 1/12 své dráhy a Měsíc, má-li se
dostat do stejné fáze, musí k svému siderickému obě-
hu ještě cosi přidat. (Viz obr. 1b c.) Země se za tu
dobu otočí vůči Měsíci jen 28,5krát, poněvadž Měsíc
ve skutečnosti jedenkrát kolem ní oběhnuv, jí jednu
otočku ušetří. Tolikrát také Měsíc přejde zdánlivě po
našem nebi. Následkem toho Měsíc vrcholí jednou za

~:': . 24h = 24h 50m čili každý den o 50m později. Toto,
zpoždění pro náš účel neuvažujme a počítejme jakoby
zdánlivě oběhl kolem Země za 24h•
Za svého skutečného OIběhu přichází Měsíc do růz-

ných fází. Jsou to první čt~ť, úplněk, poslední čtvrť
a nový měsíc. Nejjednodušší způsob orientace by spo-

číval ve znalosti poloh Měsíce ve význačných fázích
vůči světovým stranám. Na př. Měsíc v úplňku je
nad jižním bodem přesně o půlnoci, v poslední čtvrti
v 6h ráno.
Přesněji určíme světové strany takto: Při OŤien-

taci podle Slunce užíváme s výhodou kapesních ho-
dinek jako ,úhloměru. Rovinu ciferníku nastavíme
zhruba do roviny rovníku, t. j. skloníme ji tak, aby
s rovinou horizontu svírala úhel 50° v našich zeměpis-
ných Šíi\kách. Nato namíříme malou ručičku ke Slunci
a půlíme úhel mezi ní a XII. Takto získaný směr míři
k jihu.
Tohoto pravidla lze s výhodou použít i v případě

Měsíce. Jde jell1o to, určit o jakou dobu je ten který
den Měsíce za Sluncem. Jestliže tuto dobu Odhadneme
z velikosti měsíční fáze a algebraiclty jí přičteme
k zjištěnému údaji našich nodin, zacházíme pak s Mě-
sícem jakobY"'lla jeho místě bylo Slunce.
Měsíční fáze. od jednoho novu k druhému rozdělme
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na dvanáctiny a zapamatujme si jejich tvar. Je-li Mě-
sic v první čtvrti, chodí za Sluncem o 90° čili o 6h

a musíme přičíst - 6h• Podobně při úplňku bu<;1e-12
atp. Na ol1r. 2. jsou vyznačeny fáze a připojená čísla
udávají kolik hodin se má algebraicky přičíst k zjiš-
těnému času.

Přesnost tohoto způsobu určení jižního směru není
valná; v odhadu velikosti fáze se můžeme velmi lehce
mýlit o ± 1h, t. j. o ± 15°.
Na štěstí se nám nabízí velmi jednoduché a přes-

nější řešení. V každém kapesním kalendáři jsou udány
po celý rok měsíční fáze. Stářím Měsíce rozumíme
počet dní uplynulých od novu. Pak první čtvrti odpo-
vídá Měsíc starý 7 dní, úplňku 15 dní, poslední čtvrti
22 dní a následujícímu novu 29 resp. 30 dní. Je pak
jasné, že každý den Měsíc vycház" kulminuje a za·
padá o 50m • /3 mSluncem, kde oS je stáří Měsíce.
Příklad: 13. XI. 1948 je Měsíc starý (podle kalen-

dáře) 12 dní. Ten den· jde po obloze zdánlivě za Slun-
cem o 12. 50m = 10h• Jinými slovy je ten den Měsíc
úhlóvě vzdálen od Slunce o 1500 na východ. Byl-li
v okamžiku orientace údaj našicb hodinek 20h .00m

SEC odečteme 10h a rozdíl dává 10h. Nařídíme-li směr
střed ciferníku - X na Měsíc, je směr jižní dán pa-
prskem, který půlí úhel mezi X a XII.
Proti tomuto určení jižního směru může každý

vznésti vážnou námitku, že kapesní kalendář nemusí
být vždyporuce. Z této nouze nám, pomůže znalost
čísla, kterému říkáme epakta. Epakta je společně se
slunečním kruhem, zlatým číslem, římským počtem,
nedělním písmenem a velikonoční nedělí základem
řehořského kalendáře. Udává stáří Měsíce pro počá-
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Obr. 2.

tek roku. Pro rok 1948 je epakta 19. Pomocí epakty
vypočteme stáří Měsíce pro kterékoli datum tímto
způsobem: Učiníme součet z epakty, počtu měsíců od
března včetně dodaného měsíce včetně a příslušného
data. Tento součet zmenšíme o 29 nebo 30 podle toho
má-li daný měsíc 30 nebo 31 dní.

Příklad: Určení stáří Měsíce 13. XI. 1948.

Měsíc je starý 12 dní, což přesně souhlasí s údajem
v kalendáři.
Právě popsaný způsob orientace dozná svého užití

zejména tehdy,' když nejen hvězdy ale i Měsíc jsou
zakryty mraky. Tu vidíme na nebi slabě osvětlené
místo a to nám již poslouží k orientaci .

.LITERÁR~Í ~OVI~KY

Posudky a referáty.
"Prof.Dr tech n. A. S. Č e bot are v: Geodezija, část 1.

Moskva 1948. Vydalo ve 20 000 výt. Izdatělstvo geodezi-
českoj i kartokrafičeskoj litěratury v redakci S. G. Suda'
kova; formát archu 70.108, stran 694, cena výt. váz.
v kartoně 31 rublů.
Autor s čestným titulem zasloužilého pracovnika ve

vědě a technice je žákem znamenitého astronoma-geodeta
K. A. Cvetkova; je nám znám. svým objemným spisem
o vyrovnávacim počtu (1936) a mnohými články v' G:eode-
zistl1, který nyní vychází pod názvem Sbornik naučno-
techničeskych i proizvodstvennych statěj. Je profesorem
na moskevském institutě zvaném zkráceně MIIGAiK.
První část své nižší geodesie rozdělil v 6 oddílů:
1. Předběžná rozprava o geodesii.
II. Práce s theodolitem.
III. Výpočty ploch a děleni pozemků.
IV. Nivelačni práce.
V. Tachymetrické práce.
VI. Stolová měřeni velkých měřítek.

Podaná látka je pojimána se specificky ruského hle-
diska. V knize se - pokud nejde o ryze obecné stati -
řeší úlohy tak, aby to vyhovovalo socialistické výstavbě
státu a programu, který r. 1943 vytyčilo Hlavni ředitel-
stvi geodesie a kartografie (GUGiK) pro geodetickou fa-
kultu.
Poměrně veliký náklad by nasvědčoval tomu, že kniha

by se mohla dostati ve větším počtu i k nám. Stoji za
námahu opatřiti si ji pro knihovnu a možno ji doporučit
k studiu, i když dosud neni vydána II. část. Štván.

Th. Ni e t h a m m e r: Die genauen Methoden der
astronomisch.geographischen Ortsbestimmung. Verlag
Birkhiiuser Basel, 1947. Cena váz. 32,- šv. fr.
Pod pojmem »přesných method" rozumi autor toliko

ty, při nichž je hlavnim měřickým prvkem čas a které
tf'dy čini oba dělené kruhu naprosto postradatelnými.
Výjimku připoušti toliko při měřeni' astronomických
azimutů methodou Polárky. V jednotlivých kapitolách
. pojednává o methodě Zingerově, Pewzowově, Horrcbow-
Talcottově, Dollenově, Struvoově, o methodě stejných vý-
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šek za použiti hranolového astrolábu, o klasické methodě
určení času a délky průchodem hvězd v meridiánu, o sou-
časném určeni šířky, délky a azimutů dvou směrů a o pří-
mé methodě určení astronomických azimutů. Každá me-
thoda je doprovázena spekulativnimi úvahami o přízní-
vých podmínkách, jež vedou k nejpřesnějšímu určení ne~
známých, o jejích vahách a střednich-chybách. Tyto úva-
hy zabírají téměř polovinu kníhy. Skutečně praktických
poznámek není a autor se velice mýlí, když se domnívá,
jak praví vúvodě, že touto publikací byla zaplněna citel-
ná mezera v literatuře pojednávající o geodetické astro-
nomíi.
O methodě stejných výšek prováděné církumzenitá-

lem, k němuž se hranoÍový astroláb s jedinou koincídencí
hvězdných obrazů nemůže přirovnat, není ani zmínky.
Jeden· příklad (počítaný logaritmícky)za každou metho-
dou a tím méně střední chyby vyjadřující problematic-
kou vnitřní přesnost, neposkytují čtenáří dobrou před-
stavu o jakosti methody.
Z méně známých věcí se autor zmiňuje o vlastní kon-

strnkcí přístroje na vedení dalekohledu ve výšce, o málo
výhodné koincidenční methodě Curvoisíerově, o užítí rtu-
ťového horizontu v jedné poloze dalekohledu při pozoro~
vání průchodu hvězd, čímž se vyloučí chyba ze sklonu
točné osy a zůstane jen vliv chyby vyplývající z nerov-
nosti čepů. S hlediska praxe zasluhuje největší pozornosti
určení zeměpisné šířky průchodem různých hvězd na zá-
padě a na východě I. vertikálem a simultánní určeni
'P, ). a A.
Kniha stojí za přečtení, poněvadž v ní byla nastoupena

nová cesta v názorech na problémy geodetické astrono-
mie. Spíše však ji uvitají ti, kdož si libují v nekonečných
úvahách o středních chybách a vahách než praktici, pro
které jedinou mírou přesnosti je vzájemná shoda výsled-
ků pozorovacích řad, provedených nejen v různých dnech,
ale i různými methodami, přístrodi a pozorovateli

Ing. Lukeš.

. Ing. .Miroslav Chlumecký: Tabulky I pro vytyčování
oblouků a přechodnic při stavbě a udržování železnic, sil·
nic a vodních toků. - Vydala Česká matice technická
v Praze jako 243.číslo spisů Zl'. 1948.(314stran kapesního
formátu 12X16,5cm.) Cena brožovaného výtisku 159Kčs.
Novodobá doprava vyžaduje zvláště při stavbách dál-

kových silnic stále větších póloměrů směrových a výško-
vých oblouků, má-li býti na nich zajištěn bezpečný a
klidný provoz, při stále stoupající dopravní rychlosti vo-
zidel. Tabulky pro vytyčování těchto oblouků mají 'pak
za úkol jednak usnadniti počtářské a grafické projekční
práce, jednak ulehčiti p:r;áce,spojené s kontrolou již ho-
tové koml111íkace.
Naléhavá potřeba vytyčovacích tabulek v technické

praxi přiměla Českou matici technickou k novému, rozší-
řenému vydání tabulek Ing. Chlumeckého. Poněvadž se
nyní stále více používá měřických strojů se s~tinným
dělením kruhů, jevila se potřeba opatřiti též tabulky
v tomto dělení. Tyto nové tabulky, obsahující 11 obrazců
v textu a 43 vyobrazení v tabulkách, jsou vytištěny
v pěkné typografické úpravě, na kterou jsme u České
matice technické zvyklí. Jejich text je dobře čitelný, ško-
da jen, že nebyla věnována větší péče vyrýsování obraz-
ců, jež jsou namnoze nepřehledné. Jinak svým účelným
uspořádáním tabulky umožňují rychlé jich využití.
Tabulka I. obsahuje: Délku tečny, polovinu tětivy, vze.-

pětí oblouku, vzdálenost oblouku od průsečíku tečen a
délku oblouku pro poloměr R= 1 a středové úhly od 0°
do 120°,resp. v míře setinné od 0,000do 133,333gradů (g).
Tabulka II. obsahuje souřadnice x a y pro různé hodnoty
poloměru R pro vytyčování druhových oblouků od tečny,
event. i od sečny. Tabulka III. obsahuje obvodové úhly
pro různé poloměry a různé délky oblouku. Tabulka IV.
obsahuje přehled přechodnic podle, významu mechanické-
ho i geometrického, dále koeficient křivosti, jakož i data,
důležitá pro správné upotřebení přechodnice.
Doplněk a dodatek k vytyčovacím tabulkám obsahuje

jednak výňatek ze železničního předpisu S-61 .(Předpis
o úpravě kolejí na normálně rozchodných drahách), jed-
nak některé zvláštní tabulky a důležité hodnoty, na př.
převodní tabulky kruhového dělení šedesátinného, setin-
ného a jiné.

Nově vydané tabulky jsou sestaveny na základě prak-
tických poznatků známého odborníka a doporučujeme je
jako vhodnou pomůcku trasování a projektování inženýr-
ských staveb komunikačních, zvláště pak silničních a že-
lezničních. -yer

Dvě publikace Zemského ústavu pro plánování v Praze.
Usnesením plena býv. ZNV v Praze byl na podzim-r.1948
zřízen Zemský ústav pro plánování se sídlem .v Praze.
Ústav má za úkol opatřovati podklady a přispívati vše.-
možně k tomu,~aby plánování územních složek bylo vždy
v souladu s pokroky vědy o plánování, aby tato věda
mohla být účelně pěstována a možnosti jejího praktické-
ho využití pro daný účel dále rozvíjeny. Za krátkou
dobu může se ústav pochlubiti úspěšnou činností organi-
sační a publikační. O dvou jeho, významných publikacích
chceme se zde zmíniti. Především je to kniha s názvem
»Ná rod o h o s pod á ř s kýl' o z bor k r a j ů v z n i k-
1Ý c h na· úze míz e m ě Čes k é«, k níž napsal text
Ing. Viktor L o r e n z. - Namísto 3 zemských celků,
z nichž se republika skládala, bylo zřízeno při velké
správní reformě od 1. ledna 194919 krajů. Krajské zří-
zení umoŽňuje, aby se plně uplatnily a rozvíjely tvůrčí
iniciatíva a vůle lidu při- výstavbě státu. Představuje
však též rozhodný krok ke společnému uspořádání naší
plánovací soustavy. Hospodářské, sociální a kulturní plá-
nování bude nadále řízeno jednak úst ř e dní plánovací
službou, ve své podstatě odborovou a úřednickou a o·b-
1a s t n í službou plánovací, která má zajišťovat životní
zájmy jednotlivých oblastí. Proto plánovací referáty
KNV jsou jedny z nejdůležitějších referátů krajské li-
dové správy; své činnosti se také ihned 1. ledna 1949
ujaly. Předpokladem úspěšného plánování, zejména když
jsme záměrně reformu veřejné správy provedly v časo-
vém souladu s vyhlášením 5L!', je svědomitý a podrobný
rozbor přírodních i lidskou organisací vytvořených sku-
tečností, s nimiž každý kraj přistupuje k plánovité vý-
stavbě svého života. Vědom si toho, připravil Zemský
ústav pro plánování v Praze ve spolupráci s plánovacím
a technickým referátem býv. ZNV a za součinnosti
okresních plánovatelů oblastní průzkum jednotlivých
krafů. Kniha, o níž referujeme, shrnuje právě zkušenosti
z tohoto průzkumu. pro kraje, které vznikly na území
býv. země České. Provésti podrobné analysy všech sku-
tečností každého kraje je ovšem úkol, který Zemský
ústav nemohl zpracovati v celém rozsahu, uvážíme-li slo-
žitost a rozsah celého problému i skutečnost, že jsme na
počátku plánovaného hospodářství a že tedy nemáme
ještě plných zkušeností z plánovací techniky. Nemáme
také mnohá data statistická, jež je třeba nejen opatřit,
nýbrž i vybudovat na stejné základně. Proto se ústav
omezil zatím na hlavní ukazovatele, za něž považuje vše•.
obecné skutečnosti a hospodářské, sociální, zdravotní a
kulturní podmínky každého kraje. Tito ukazovatelé ne.-
jsou vybráni náhodně, naopak, představují výběr znaků
nejpodstatnějších, na základě nichž mohou kraje budo-
vati pak analysy další, speciálnější. Data jsou v knize
zpracována dvojím způsobem: slovně a graficky. Grafic-
ká zobrazení na barevných mapách jsou pak doprovo-
zena jednak konvencionelními značkami, Jednak podrob-
nými číslenými údaji, Činovníci lidové správy, ekono-
mové, sociologové, polikové, najdou v této knize (vydané,
bohužel, jako soukromý tisk jen· malým nákladem) cen-'
nf, konkrétní údaje. Navíc najdou v ní však methodu,
kterou je potřebí provádět národohospodářské rozbory
přírodních a společenských skutečností pro vertikální
a horizontální plánování. A právě to považuji za nej-
důležitější na této knize. Je vzorem a směrnicí pro po-
i'ízení obdobných analys menších územních celků v kraji.
A to je neobyčejně důležité v době, kdy budujeme svou
konkrétní plánovací techniku. Zdal' každého plánování
závisí na jednotě myslí a vůle všech společenských čini·
telů. Zá.visí však velmi mnoho také na jednotné technice.
Pro územní plánování je tato technika dána spisem Ing.
Viktora Lorenze, jemuž můžeme k díln upřimně blaho-
přát. .
Druhou prací Zemského ústavu pro· plánování v Praze

je dílo Ing. Jiřího Kohouta: Určování organic-
kých jednotek územních grafickou metho-
do u. Vznik sídlišť a jejich plánovité rozšiřování a pro-
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hlubování jejich společenské funkce není výsledkem ná- .
hod, nýbrž důsledkem mnohých podmínek přírodních
(podnebí, morfologíe terénu, atd.). i kulturních (výstav-
!.Jakomuníkací a jiných civílisačních prostředků). Kaž-
dý, kdo plánuje rozvoj určitého území, musí příhlížet
k těmto skutečnostem stejně jako musí bráti v úvahu
potřeby a zájmy lidu, bydlícího v daném území. Analy-
sou všech prvků - a ovšem jejich následnou synthesou -
dostáváme se tak k organickým územním jednotkám.
Některé územní jednotky jsou jíž celkem vyvinuty (ná
př. dosavadní okresy) a je třeba jen opapiti další data,
aby i příští vývoj dál se záměrně. Jiné jeilnotky je však
třeba teprve vytvořiti. Autor je označuje jako ú jez d y
c i v i I i s a ční c h s I u ž e b a pot ř e b a pokouší se je
st.anovit socíografickou methodou. Touto meth~dou ro-
zumí .grafické vyjádření sociologických závislosti dané-
ho území. Prakticky pokračuje tak, že na podkladě po>-
drobných dotazníků určuje potřeby a služby. lidí daného
ú2iemí,zobrazuje je v mapách a synthesou všech skuteč-
nosti snaží se určiti středisko, k němuž obyvatelé dané
oblasti přirozeně gravitují; toto středisko ·pak progra-
mově doplňuje těmi službami, které v něm dosud zastou-
peny nebyly. Práce Ing. Jiřího Kohouta a jeho tří spolu-
pracovníků, kteří sociografickou methodou se pokusili
určit újezdy na Jístebnicku v jižnich Čechách, je zaji-
mavým příspěvkem plánovací techniky. Ukazuje jednu
z cest, po níž mohou jít ti, kdož chtějí plánovati naše
kraje vědeckými methodami. B. POUT.

Německý zeměměřický časopis Zeitschrift fiir Vermes-
sungswesen opět vycházi. Po zhroucení Německav r.1945
byla zastavena činnost Německého zeměměřického spol-
ku, který po 77 let tento odborný časopis vydával. V jed-
notlivý.ch zonách obsazeného Německa byly po r. 1945po-
stupne ustaveny odborné zeměměřické spolky, z nichž
sIJolekv britské zoně se Tozhodl pokračovati ve vydávání
časopisu. Pro všeobecné o·btíže bude však Zeitschrift fiir
Vermessungswesen vycházet jen jednou za 2 měsíce v se-
šitech 'o 32 stranách svého původního formátu. Pro spol-
vé, organisační a všeobecné zprávy bude k časopisu občas
připojována zvláštní příloha. Časopis je vydáván opět
v nakl. Konrad Wi t t w e r, Stuttgart 1; roční předplat-
né je 9,- DM.

Odborná pojednání v zahraničních časopisech.

Schweizerische Zeitschrift fUr Vermessung und Kultur-
technik, roč. 1948:
Čís. 1. Th. I s I e"r: Die Ve,rmarkung in Giiterzusam-

menlegungsgebieten. - Prof. Dr Eckart Li n d ing e r-
S c h a I' d ing: '"(jbe,r die Bestimmung der Zeitsignal-
Verbessernng\ln. - Paul J a s i n s k y: Mitteilungen der
eidg. Verme,ssungsdirektiou. Commnnication de, la Di-
rection fédérale des mensurations cadastrales.
Čís. 2. Prof. Dr Eckart Lindinger-Scharding:

"(jber dié Bestimmung der Zeitsignal-Verbesserungen
(Schluss). - Prof. Dr Franz A c k e I' I, Wien: "(jbe,rden
Riickwal'tseinschnítt aus fehlerhaften Festpunkten. - L.
H e g g: Conférences professionelles a fEcole polytechni-
que de fUniversité de Lausanne. - \V. K I' e i s e I:
Schweizerischer Kartenkatalog. - t Emile Me i e r:
Mitteilung des Zentralkomitees.
Čís. 3. Prof. Dr Franz A c k e l' I, Wíen:' mel' den

Riickwartseinschnitt aus fehlerhaften Festpunkten (Fort-
setzung). - Dr Ing. H. S c h i I d k n ech t, Ziirich: Fort-
schritte auf dem Gebíet der englischen und amerikani"
sohen Dranagetechnik. - E. F i s c h I i: Das III. stadté
ziircherische Prazísionsnivellement 1915bis 1917.
Čís. 4. Prof. Dr Franz A c k e I' I, Wien: "(jber den

Riickwal'tseinschnitt aus fehlerhaften FestpunktC'lt
(Schluss). - E. Ba c h m a n n, dipl. Ing.: Die indirekte
Distanzmessung mit Radar. - Dr A. B I' a n den b e r~
gel': Der Einfluss der Autographenfehler auf die gegen-
seitige Oríentiernng bei senkrechten Aufnahmen. - Ing.
A.. P a s t o I' e II i: Photogrammetrie und grossmasstiih-
liche KatasterpIane.
Čís. 5.' Dr A. B l' a n den b ol' gel'. Der Einfluss der

Autographenfehlor auf die gegenseitige Oríentiernng bel
senkrechton Aufnahmen (Schluss). - Ing. A. P a s t o~
r e II i: Photogrammetrie nnd grossmasstiibliche Kata:

sterplane. - E. B ach m a n n, dipl. Ing.: Zum200. To-
destag des Mathematikers Johanu Bornoulli. - C. F.
Ba e s c h I in: Zwe,i Erweiterungen der Theorie der
vermittelnden Ausgleichung.
Čís. 6. C. F. Ba es c h d n: Zwei Erweiternngen der

'fheorie dol' vermittelnden Ausgleichung (Schluss). - G.
S t a u b: Die Bewe~ung des erdmagnetischen Feldes. -
H. Oe t t I i, Ing.: Die Anwendung der Rechenmaschine
bei der Triangulation. - Albel't M ii II o r, Basel.
Čís. 7. H. Oe t t I i, Ing.: Die Anwendung der Rechen-

maschine bei der Triangulation (Schluss). - Prof. ·Dr
H. K a s per, Heerbrngg: Bemerkungen zum Folgebild-
anschluss - Voranzeige - Avis préliminaire - Jahres-
bericht des Zentralvorstande-s des S. V. V. K. fiir das
Jahr 1947 - Rapport annuel du Comíté central pour
fExercice ]947- Auswanderung -'Emígration - K'ollek-
tivmitglieder des S. V. V. K. - J. J. B a u m gal' tne r:
Interkantonale Fachkurse fiir Vermessungszeichnerlehr-
linga.
ČIs. 8. Ein Jubiliium - Schweiz. Verein fiir Vermes-

sungswesen und Kultul'technik. Generalversammlung
]948 - Société suisse des mensurations et améliorations
foncieres. Assemblée générale 1948- Ir. A. J. van der
'Weele, Delft: Die Genauigkeit der gege-nseitigen Oríen-
t\erung - M. Br e n ne i sen: Luftvermessung in der
Antarktis.
Čís. 9. Schweiz. Verein fiir Vermessungswesen und

Kulturtechnik. - Generalversammlung 1948 - Société
suisse des mensurations et améliorations fonciere-s. Assem-
blée générale 1948- S. V. V. K. Einladung zur 44. Ge--
neralversammlung in Locarno - S. S. M. A. F. Invita-
tion a la 44e asemblée générale a Locarno. - Invito della
Sezione Ticino ai Sigg. Membri della Societa Svizzera
del Catastro e del Genio rurale - Dr Ing. H. S c h i I d-
k n ech t: Díe Wasserleitung der Walliser Bewasserungs-
anlagen - Ing. W. B I u m e-r: Bemerkung ZUl' altern
Kartographie der Schwe,iz - A. H u n z i ker: De la
mesure oblique des distances- L. H e g g: Le cadastre
fédéral de. la production agricole-.
Čís. 10. H. K a s per, Hee·rbrngg: Die Auswirkung

kritischer Kreisschnitte bei der gegenseitigen Orientie-
rung - F. B u I' r i: Díe taglichen Schwankungen der
Magnetnadel bei topographieren und beim Bussolen-
~:Ug- Th. Mu I' a n y i, dip!. Ing.: Moderne Verwendung
der Rechenmaschine in der Geodasie und Photogram-
metrie - A. A n s e l' m e t: A propos ďune contro.verse
- H. B'r a s c h I e r: Die- 28. Konferenz der eidgenossi-
schen und kantonalen Vernwssungsaufsichtsbeamten
1948.
Čís. 11. Th. Mu I' a n y i, dip!. Ing.: Moderne Verwen-

dung dllr Rechenmaschine in der Geodasie und Photo-
grammetrie (E'ortsetzung). -C. F. 13 a e s c h I i n: Die
Hauptversammlung des S. V. V. K. im Tessin, 9. und 10.
Oktober 1948.
Čís. 12. Th. Mu ran y i, dip!. Ing.: Moderne Ve,rwen-

dung der Rechenmaschine in der Geodasie und Photo>-
grammetrie (Fortsetzung) - Dip!. Ing. E. Trii e b, Zii-
rich: Anwendung und Bedeutung der Froudeschen Ahn-
lichkeit im kultul'techni.schen Wasserbau - E. Ba c h-
m a n n: Verlottel'te Meliorationen - Congres interna-
tional des géométres a Lausanne du 23 au 27 aout 1949.
Programme préliminaire -'Eloge- de M. le Dr h. c. Jakob
Baltensperge~ p~

Soutěž na obsazení stolice fotogrametrie na Benešově
technice v Brně. Řízení k obsazení této stolice se obno>-
vuje a mohou se proto přihlásiti ještě dal~í kandidáti do
15. dubna t. r. Úvazkem stolice jsou přednášky a cvičení:
fotogrametrie pozemní a letecká, topografie a užitá kar-
tografie pro posluchače zeměměřického inženýrství, dále
základy geodesie a fotogrametrie pro posluchače- archi-
tektury a pozemního stavitelstvL Řádně koIkované žá-
dosti buďt6-Ž do uvedeného data' zaslány rektorátu
Benešovy techniky a doloženy stručným curriculem
vitae, popisem dosavadní vědecké činnosti, seznamem
publikovaných prací a potvrzením O národní spolehli-
vosti~ Rovněž jest doložíti údaje o vzdělání a státním
občanství. Obtížněji opatřované doklady lze dodatečně
zaslati do konce dubna. Za komisi: Prof. Ing. J. Zavadil.

Hlavní a odpovědný správce: Ing. Dr. Bobumil Pour. - .Ma~tník a vydavatel Spolek ěeskoslov. inženýrů.-Tiskem
knihtiskárny .Typus. v Praze XVI. Telefo'n 410-62.-- Redakčl.ií korespondence budiž řízena na adresu hlavniho

r.,.,:akiora Pra~ XVL. Nábřeii Legii 3.
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