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ZEMEMERIUSIiY

Úvod. - Silové pole zernské tíže. - Kyvadlo reversní a půlsekundové. - Eotvosovy váhy. - Měření
intensity tíže statickýrn gravirnetrern Haalckovýrn. - Měření intensity tíže barornetrern a hypsornetrern. Bifilární gravirnetr. - Horizontální kyvadlo. - Gravirnetr Holweckův-Lejayův.
- Elektrický gravirnetr. Přehled přístrojů na rněření zernské tíže.
Podrobné studium zemské tíže je poměrně mladého
data. S otázkou zemské tíže, zvláštní to formy všeobecné přitažlivosti hmot, souvisí otázka o tvaru
Země, jakož i otázka o složení zemské kůry a zemského nitra. Z praktického hlediska jedná se hlavně
o rozdíly ve stavbě kůry zemské proti homogennímu
r.ormálnímu stavu. Normální hodnoty gravitačního
pole zemského dají se vypočítati z rozměrů, tvaru
Ci hmoty Země, skutečné hodnoty dají se naměřiti různými přístroji. Provedeme-li pak redukci gravimetrických měření, t. j. odečteme-li hodnoty normální, vypočtené pro jednotlivá místa povrchu zemského, od
hodnot naměřených, dostáváme odchylky-anomalie
proti hodnotám normálním a tyto anomalie dovolují
řešiti otázku tvaru Země a souditi na nadbytek nebo
nedostatek hmoty v kůře zemské, hlavně na uložení
soli a nafty. Gravimetrické přístroje jsou pravé
',kouzelné proutky«, které podává fysika pro výzkum
zemského nitra. Z tohoto hlediska je studium gravimetrie jak zajímavé, tak důležité pro velký národohospodářský význam, jaký má znalost zemské kůry.

Tíhové pole naší Země jest určeno zrychlením čili
intensitou tíže g jako funkcí zeměpisné šířky a nadmořské výšky, jakož i zvláštních poměrů v rozložení
a jakosti hmoty v okolí pozorovacího místa. Absolutní
jednotkou intensity tíže je 1 gal
1 cm/sec2• Mezir..árodní hodnota normální intensity tíže zemského
sféroidu při hladině mořské jest (Cassinis 1930)

=

g

= 978,049 (1 + 5,2884 . 10-

sin cp2

5,9 . 10- sin 2 cp) gal,
6

2

t. j. 978,049 gal na rovníku a 983,220 gal na pólu,
přibližně tedy 103 gal. Na celý kvadrant Země, t. j.
107 m, připadá rozdíl v intensitě tíže L1 g
5,2 gal,
tedy na 2 km délky ve směru poledníku 1 miligal. Ve
směru svislém připadá na 1 km rozdíl 11 g
0,31 gal,
t. j. na 3 m asi 1 miligal. Normální závislost g na
výšce jest (podle zákona Newtonova) dána vztahem
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Zemská tíže má potenciál (v prvním přiblížení)
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r2 cos2 'P ;

(1-3sin2cp);

při tom je
Je= 6,667 • 10-8 abs. jedn.,
O)

= 2

Jr

:

M = 5,979 • 1027 gram,

T = 7,29213 . 10-7 sec~l

gravitační konstanta, resp. hmota Země a její úhlová
rychlt'st podle osy; A, C jsou momenty setrvačnosti
Země podle osy největší a nejmenší, 'P je zeměpisná
šířka, Osové složky intensity tíže jsou
'aU
X=g.r=---;;x'

au
y=g//=iJij'

dU
Z=gz=~.

Na ploše ekvipotenciální
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Je-li H v metrech, je 2:R = 3,14.10-7 (pro místa
v horách je však hodnota této konstanty menší a to
1,96.10-7).
Osové složky intensity zemské tíže jsou
X=g;o

gx=O,

V bodě sousedním jest gy a gy od nuly rozdílné; pro
hodnotu výslednice platí pak

následkem zploštění Země přistupují členy další

Silové pole zemské tíže.

3

Je-li soustava souřadnic volena tak, že osa z míří k zenitu, x k severu a y k východu, je v pozorovacím
místě (počátek souřadnic)

t. j. g
O - tíže působí na tyto plochy kolmo.
Gradienty tíže v ekvipotenciální ploše jsou
Uxz,

UyZ

a totální horizontální gradient G má hodnotu a směr

Z=gz'
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V následujícím pojednáme o základních
přístrojích v gravimetrii užívaných, kterými měříme jednak intensitu tíhového
pole zemského, jednak změny jejich složek připadající na 1 cm ve směru souřadnicových os, t. j. druhé derivace potenciálu tíže podle souřadnic.

Kyvadlo reversní a půlsekundové.
Kyvadlem měříme intensitu tíže g a to
jednak absolutně kyvadlem reversním,jednak relativně kyvadlem půlsekudovým.
V prvním případě je doba kyvu kyvadla
T=n
Obr. 1. Kyvadlovú

přístroj se čtyřmi kyvadly
a s přístrojem
koincidenčním.

kde l je redukovaná délka kyvadla, t. j.
vzdálenost břitů (za předpokladu, že doby
kyvu kyvadla reversního podle obou os
jsou stejné). V druhém případě srovnáváme doby kyvu téhož kyvadla, obvykle půlsekundového, na pozorovacím místě (T) a na základní stanici (T0 - Potsdam, Wien, Paříž a j.). Platí pak

půlsekundovúmi

Eotvosova veličina křivosti K má hodnotu

K

= g (.!.--.!.-) = VU,i +- 4 Ux/'
!h

(12

U LI = U yy -

g : go

U xx'

Veličina křivosti není vektor; přikládáme jí směr
daný úhlem Amezi osou + x a rovinou nejmenší křivosti, t. j. rovinou obsahující (>'2> (>,, Pro tento úhel
plati
2U
.
ULI
sin 2 A= K xy , cos 2 A= - K'
Derivace potenciálu tíže podle souřadnic píšeme jednoduše ve formě
Ux, Uy, Uz, Uxx,
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Ve střední Evropě je v eotvosích
U xz""':""
1)

8E,

U LI =~ 4 E.

jak plyne ze vztahu pro normální hodnotu
dg _
dre -

dg
drp
drp . dre'

(

2

o

'1'0 - T)2
+ --T--

=

-t- ...

Naměřené doby kyvu nutno opraviti na tytéž poměry
a to se zřetelem na amplitudu, teplotu, tlak a vlhkost
vzduchu, soukyv stativu a chod použitých hodin.2)
Dnes dosažitelná přesnost v měření doby kyvu je
10~7 sec a tím je možno určiti g na 1 miligal přesně.
Tak na př. v Potsdamu bylo naměřeno reversním
kyvadlem (Kiihnen a Furtwangler 1898-1904)

= (981,274 -+- 0,003) gal.

Se zřetelem k této primární stanici a se zřetelem
k Wienu (g = 980,860 gal) určil Kladivo (1930) pro
Brno - česká technika: A= 16° 36', rp =.49° 12,4',
H
247 m - z měření dob kyvu půlsekundoVÝIDikyvadly v Brně T = 0,50859492 sec a v Potsdamu To =
0,50851371 sec hodnotu intensity tíže

=

=

dg

1

:T = 1
'J.To-T

g

Jednotkou pro druhé derivace potenciálu tíže U podle
souřadnic je 1 eotvos
10-9 gal/cm.
Normální hodnoty gradientu a veličiny křivosti pro
sféroid jsou~)
_

= "T21

= 1 +- 2~T--

a2 U

y ,

V;,

g

g

=

(980,961 -+- 0,9.10-3)

Na obr. 1. je vyznačen kyvadlový přístroj se čtyřmi
půlsekundovými kyvadly a s přístrojem koincidenčním (ochranný příklop kyvadel je sňat).
Na naměřených hodnotách g nutno provésti redukce a to t. zv. redukci Fayovu a Bouguerovu na hladinu
mořskou. V prvním případě vykonáme redukci tak,
jakoby mezi pozorovacím místem a hladinou mořskou
nebylo hmoty - redukce volného prostoru čili »Freiluftreduktion« -, v druhém případě pak redukujeme
se zřetelem na hmotu mezi pozorovacím místem a hladinou mořskou, jakoby hmota měla formu válcové
desky tloušťky H do nekonečna rozložené. Tyto korekční členy jsou

dep _
1
dre -Il'

2H

.d g, = ~

Vztah pro ULI jest odvozenz poloměrů křivosti pro hlavní
řezy zemského elipsoidu. Při tom jest UP, Ua intensita tíže
na pólu a rovníku, R střední poloměr poledníkové elipsy,
e její číselná výstřednost, a poloměr rovníkový.

gal.

_~g

2

=2

'Jr

ft

g = 0,3086 H miligal,

S H= 0,0418 S H miligal;

2) B. K I a d i v o, Spisy české vysoké školy techn.
v Erně XII .• 46. 1938.
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celková korekce jest
L1gl -

L1g2

= (0,3086 -

I

0,0418 S) H miligal,

při čemž H jest uvedeno v metrech. Redukovaná intensita tíže pro Brn03) je tedy
go

= g + L1gl -

= 981,011 gal,

L1g2

teoretická hodnota podle Helmertova vzorce4)
jest

(1901)

~

i

= 980,995 gal

1'0

n

U

a tedy anomalie tíže v Brně jest
go -

1'0

= + 16 miligal.

Eotvosovy

váhy.

Po příkladu Ei:itvosově dají se měřiti gradienty složek intensity tíže

aU

X=gx=

iJX'

au

au

ay'

Y=gy=

Z=

gz=

---a;-'

totiž druhé derivace potenciálu tíže podle souřadnic,
torsními vážkami Ei:itvi:isovými a to buď subjektivně
(škola maďarská), anebo autograficky
(škola německá).
Hodnota otáčivého momentu, púsobícího na vahadlo
Ei:itvi:isových vah, jest
Mz=J(yx-Xy)

dm,

při čemž integrace se vztahuje na celé vahadlo. Počátek souřadnic je položen Ilo těžiště vahadla; tam jest
X=O,

Y=O,

Z=g.

Pět neznámých veličin charakterisujících silové pole
zemské tíže a rovnovážnou polohu vah, t. j.

V bodě x, y, z blízkém počátku souřadnic jest pádle
svrchu uvedeného

ax

ax

aX

X=-x+-y+-z,
i3x
ay

az

aY
ay
Y=-:l+--Y+-z,

ax

Z

=g

aY

oz

ay

oZ
oZ
+ -.x + -oy
dX

y

oZ
+ --oz

z.

Zavedeme-li systém souřadnic pevně spojený s vahadlem (transformace rotační), dostáváme po integraci pro otáčivý moment vahadla
M

= ~G U L1 sin 2 a

+ mlh

(UyZ

+ G U xy cos 2 a +

cos a -

U,rz

sin a).

kde G je moment setrvačnosti vahadla, m, m hmoty
na vahadle připevněné, h výškový rozdíl obou hmot
'In na vahadle. Ei:itvi:isovým gravimetrem měříme polohu, na které se vahadlo v jednotlivých azimutech
ustálí. Je totiž
Mz=D{},

{}-

n-n()
2A

'

kde no je rovnovážná poloha vahadla, A vzdálenost
zrcátka na vahadle od škály, resp. od fotografické
desky.
J)

B. K I a d i v o. Rozpravy české akad. II. tř. XI, .10,

11. 1930.
4) Z velké řady měření absolutních a relativních určil
Helmert (1901) pro normální zrychlení tíže zemské v zeměpisné šířce q; a při hladině mořské.vzorec
)'"= 978,030 (1 + 5,302,10-3 sin2 q; -7,10-6 sin2 2 q;) gal.

U L1 UXY UyZ' UXZl

no

určí se z pěti pozorování v pěti rúzných azimutech
t1 vah jednoduchých
(obr. 2a) anebo ze šesti pozorování ve ti'ech azimutech u vah dvojitých (obr. 2b).
Aby bylo možno měřiti druhé derivace potenciálu
s přesností na 10-9 gal/cm t. j. 1 ei:itvos, musí býti
váhy tak sestrojeny, aby doba kyvu byla aspoň 10
minut. Na obr. 3. jsou vyznačeny Ei:itvi:isovy váhy
dvojité v úpravě Schweydarově (Askania).
Na naměřených hodnotách gradientu a veličiny křivosti je nutno provésti redukce a to jednak redukci
Besselovu, t. j. od hodnot naměřených vahami Ei:itvosovými odečísti normální hodnoty gradientu a veličiny
křivosti, vypočtené pro pozorovací místo zemského
clipsoidu, a jednak redukci topografickou, t. j. odečísti
vliv hmot známých rozložených v okolí do vzdálenosti
asi 100 m. Hodnoty gradientu a veličiny křivosti zbývající po provedených redukcích pocházejí od vlivu
hmot v zemské kúře.
Konstanty vah Ei:itvi:isových jsou obvykle následující: Vahadlo - trubice nebo tyčinka z aluminia asi
40 cm délky a 5 mm 0 - nesoucí hmoty m = 30 g
ze stříbra, je zavěšena na vlákně platinoiridiovém délky 25-60 cm, prúměru 0,03-0,04 mm. Hlava závěsu
bývá opatřena mikrometrickými šrouby na pohyb zavěšeného vahadla ve směru svislém i vodorovném
do osy skřínky. Skřínka vah má šířku 6 cm; bývá
sestavena ze tří ochranných obalú, aby teplota vah
byla pokud možno stálá. Váhy jako celek jsou otáčivé
kolosy svislé nad kruhem děleným na třetiny stupně.
Počáteční poloha vah se volí podle busoly, která bývá
upevněna na horní stěně skřínky vah vedle dvou libel.
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podle sdělení Haalckova - ve třech až pěti minutách
vykonána práce, ke které je třeba při měřeních kyvadlových doby 1 až 2 dní. Přednost tohoto přístroje
je také v tom, že možno jím měřiti intensitu zemské
tíže i na lodích.
Podstatou gravimetru Haalckova5) (1931) je tlakoměr rtuťový, jehož volný konec (se vzduchem) je také
uzavřen. Tím je v tlakoměrné nádobce uzavřen vzduch
stálého tlaku a objemu, pokud se teplota nemění.
Hodnota tlaku uzavřeného vzduchu p jest úměrná
délce rtuťového sloupce h, t. j.
p=8gh;

pokud se nemem specifická hmota rtuti stálá
teplota - a pokud je pozorovací místo stálé (g),
jest h stálé. Pro různá místa pozorovací jest
p

=

8

g h

=8

0

go ho

a při téže teplotě
g h

= go ho,

t.

g-go
go

j. ----

ho-h
-~
h

Jak už bylo uvedeno, mění se intensita tíže g se
zeměpisnou šířkou a nadmořskou výškou tak, že na
2 . 103 m směrem poledníkovým, anebo na 3 m směrem zenitové přímky připadá rozdíl v intensitě tíže
L1 g

Při měření venku pracuje se pod stany, chránícími
váhy před změnami teploty a povětrnosti.
Eotvosovy váhy ustal ují se v rovnovážné poloze
asi za 35 minut a odečtení v jednom azimutu koná se
po 45 minutách; jednoduchými vahami v pěti azimutech (k vůli kontrole vah je měření v prvním azimutu
opakováno) trvá měření na jedné stanici asi 6 hodin,
u dvojitých vah pak asi 3 hodiny. Eotvos konal svá
měření v noci (z důvodu nejmenšího kolísání teploty)
a měřeni trvala na jedné stanici dvě noci.

= 1 miligal = 10-3 abs. j.

Na barometrickém sloupci (% m Hg) odpovídá tomu
výškový rozdíl
L1 h = % 10-4 cm Hg.
Aby mohly býti tyto malé změny zjištěny a zmerellY,") opatřil Haalck barometrickou trubici na koncích

nádobkami většího průřezu a trubicí, jak naznačeno
na obr. 4. Malé změny v rozdílu výšek rtuťového
sloupce způsobené změnou intensity tíže projevují se
N-krát zvětšené v trubici. Je-li poměr průřezů nádobky a trubice N· . ~400, odpovídá horní hodnotě L1 h
změna 3 . 10~1mm, což de dá lupou dobře odečísti.

Měření kyvadlová patří k nejobtížnějším měřením
fysikálním. Absolutní měření g na 1 miligal vyžaduje
měření délky reversního kyvadla a jeho doby kyvu
s přesností na 10-4% a v tom spočívá obtíž těchto
měření. Proto se konají absolutní měření g jen na některých stanicích povrchu zemského (Potsdam, Wien,
Faříž a j.), na dalších pak místech konají se jen měření relativní, t. j. měří se doby kyvu téhož kyvadla
na stanici základní čili primární a na stanici sekundární. Avšak i tato měření doby kyvu vyžadují na
jedné stanici práce 1 a 2 dní a vedle toho ještě zvláštní
práci počtářskou celé řady pracovníků. Z těchto důvodů je vysvětlitelná snaha sestaviti pro gravitační
měření přístroje vhodné pro praksi technickou, které
by rychleji a pohodlněji vedly k cíli. A o takových
gravimetrech v dalším pojednáme.

Měření intensity

tíže statickým
Haalckovým.

o

gravimetrem

Obr. 4. Statick!l

Měření intensity tíže kyvadlem je poměrně složité
a obtížné. Značně jednodušší je měření gravitační intensity na př. statickým gravimetrem Haalckovým,
na němž odečtením rtuťového sloupce může býti -

O
.qravimetr HaalcMw.

5) H. H a a I c k, ZS. f. Geophysik, 7, 95, 1931; 8, 17,
1932; 9. 81, 285, 1933.
6) Mascart použil k měření hladiny rtuti odčítacího
mikroskopu a dosáhl přesnosti 10-80 mg-al (C. R. 95,
126 a 631, 1882), "
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Haalck prováděl měření současně na čtyřech gravimetrech umístěných ve voze v Cardanových závěsech;
rřístroje byly opatřeny vhodnou aretací - dvěma kohouty. Ve zvolené oblasti byla konána měření v místech vzájemně vzdálených· po 3 km. Při svých měřeních dosáhl Haalck přesnosti -+- 3 mgal.
Haalckův gravimetr dá se zjednodušiti v té úpravě,
že je použito kapiláry ohnuté pod pravým úhlem.
V kapiláře délky asi 120 cm jest uzavřen na jednom
konci objem vzduchu v délce na př. 4 cm, v délce
80 cm je kapilára pod pravým úhlem zahnutá a na
druhém konci s vákuem nad rtutí zatavena. Počáteční
polohu statického gravimetru nastavíme tak, aby rtuť
sahala asi doprostřed horního ramene kapiláry. Sklon
tohoto ramene k rovině vodorovné podmiňuje citlivost
přístroje, kterou můžeme podle poměrů v určitých
mezích měniti - manometrická libela. Je-li a úhel
sklonu, je-li go intensita tíže na základně měřeného
vrostoru, ho výška barometrického sloupce v kapiláře, platí pro změnu LI g a s ní souvisící změny LI h,
resp. LIl měřené ve svislici, resp. na kapiláře
LI g : go

=

LI h : h,

LI h

= LI 1. sin

a.

U statického gravimetru nepřihlíželi jsme dosud
ke vlivu teploty na polohu horní hladiny rtuti. Při rozdílu teploty LI t = 10 C změní se v udaném případě
vzduchový sloupec v gravimetru uzavřený o
L1

L = Lo (3, (3= 1 : 273;

=

při délce sloupce Lo= 4 cm jest Ll L
1,5 . 10~2 cm.
Současně změní se délka sloupce rtuťového o
LI LHg = 1,3 . 10-2 cm,
Horní hladina rtuti posune se tedy při zvýšení teploty
o 1<JC o 2,8.10-;2 cm.
Podle dřívějšího odpovídá změně 1 miligal změna
hladiny rtuti o % 10-4 cm. Tato změna mohla by býti
také způsobena změnou teploty o 2,5. 10-3• Z toho
je patrno, jak důležitou jest u tohoto gravimetru stálost teploty. Haalck umístil gravimetry v lázni tajícího ledu 0,0000 C. Jest ovšem nutno, aby tato teplota
byla v celém prostoru lázně - přes 3j,,, m - zaručena.
Vliv teploty na polohu kapalinového indexu pokusil
se Haalck také kompensovati tím, že nad hladiny rtuti
byla dána vrstva lehké kapaliny - toluol -, jak je
naznačeno na obr. 4. Objemy nádobek byly voleny
v těchto hodnotách: V
2000 cm3, V'
4600 cm3
Budiž ještě poznamenáno, že Madsen sestavil statický gravimetr také na principu barometrickém
a změnu LI g měřil ze sklonu trubice tak voleného,
aby rtuť sahala vždy k téže značce.7)

=

=

varu vody. Změna tíže za nezměněných poměrů ostatních není na rtuťovém barometru patrná, protože
s intensitou g mění se jak váha sloupce rtuťového
tak tlak vzduchu. Odvodíme-li však tlak vzduchu
z teploty varu za onoho tlaku, dostáváme jeho absolutní hodnotu. Rozdíl této hodnoty tlaku a hodnoty
udávané současně tlakoměrem rtuťovým je měrou intf'nsity tíže na pozorovacím místě.
Tlak měřený tlakoměrem musí býti shodný s tlakem plynoucím ze vztahu pro bod varu vody na pozorovacím místě, t. j. platí
p

=s

(g

intensity

tíže barometrem
metrem.

g 45

=g

b,eploměr

btlakoměr'

b,eploměr

t

= 100 + 0,0375

=

.

Z této rovnice dá se určiti g. Tlak b,eploměr>
jící bodu varu tJ jest určen ze vztahu9)

odpovída-

(b -760).

Aby bylo g určeno na 1 mgal, jest nutno teplotu
varu vody změřiti na 10-3 ° C a tlak vzduchu na
0,01 mm Hg. Hecker fotografoval meniskus tlakoměru (pro kolísání lodi) a naměřil na moři g s přesností
-+- 40 mgal. Budiž poznamenáno, že Koch (1903) měřil
k témuž účelu bod varu vody z elektrického odporu
čistého drátu niklového.
Gravimetrická metoda Heckerova má dnes význam
jen historický. Při měřeních na moři dosáhl větší
přesnosti (-+- 4 mgal) Vening-Meinesi10)
(1923 a
násL). Konal kyvadlová měření v ponorce 30 m pod
hladinou, kde kolísání lodi je skoro nulové. Vliv pohybu ponorky ve vodorovném směru byl vyloučen
použitím dvou kyvadel, zavěšených na témž stativu;
z autogramů obou kyvadel byl odvozen kyv nezávislý
na zrychlení ve vodorovném směru.
Bifilární

gravimetr.

Podstatou tohoto velmi citlivého gravimetru statického11) je hmota váhy P = Mg zavěšená na pružné
spirále a částečně (p
m g) nesená dvěma (případně třemi) stejnými vlákny upevněnými tak, že těžiště
zavěšené hmoty leží vose závěsu bifiIárního. Otáčivý
moment závěsu jest
mg a b: L.

=

Je-li totiž zavěšené těleso ve vodorovné rovině vychýleno z polohy rovnovážné o úhel fP, platí pro délku
závěsu (obr. 5.)
d2

= (a -d2

7) V. H. O. Ma d sen. Verh. Intern. Erdmess. zu
Hamburg-,A VI, 245. 1912.
8) Zentralbureau d. Intern. Erdmess. 16. Berlín 1908;
20. Berlín 1910.

b)tlakoměr'

Jen v šířce 45° při hladině mořské jest
btlakoměrl
na jiných místech platí

a hypso-

Barometru ve spojení s teploměrem varovým použil
k měření intensity tíže na moři O. Hecker,8) žák Helmertův (1903-1908).
Podstatou metody Heckerovy,
navržené a vyzkoušené na pevnině Mohnem (1899),
je srovnání údajů obou přístrojů, t. j. tlaku a bodu

(g

=

b cos fP)

V rovnovážné poloze
Měření

=s

b),eploměr

=

(fP

2

+ b~ sin fP + h
2

2•

= O) jest

(a- b)2

+ V.

9) Za základní body teploměru jsou voleny: teplota
tajícího ledu 0.000° C a teplota nasycených par vodních
pod tlakem sloupce rtuťového 760 mm hustoty 13.59598
za působení normální tíže fJ = 980.606 cm/sec2 (Cassinisův vzorec dává pro intensitu tíže v 45° šířky při hladině
mořské 980.629 g-al).
10) Publ. Comm. Geod.Néerl. Delft 1924 a 1928; Proc.
Amsterodam 30. 743. 1927.
11) A. S c h mi d t, Trifilarg-ravimeter. Gerlands' Beitra,g-e z. Geophysik. 4, 109, 1900; W. S c h w e y dar,
Sitzber. d. Preuss. Akad. d. Wiss.. math. phys. KI. 14,

454. 1914.
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Konstantu spirály D (pružnost v torsi) určíme z momentu setrvačnosti a periody torsních kyvů, hodnotu
p z prodloužení spirály bez bifilárního závěsu a s ním.
Citlivost přístroje roste I hodnotami aj b a klesá
s rostoucím DaL.
U Schweydarova přístroje byla pružná spirála
80 cm, rozměry a = 6 cm, b = 3 cm a m = 377 gram.
Při vložení 0,0138 gram, t. j. L1 P = 3,66-3 p, nastala výchylka 43 mm (zrcátko bylo upevněno na
spodu zavěšené hmoty v prodloužení osy); odpovídala tedy výchylka 1 mm změně o L1 p : p = 8,4.10-7•
Ze vztahu

plyne pak pro konstantu přístroje, t. j. změnu v intensitě tíže odpovídající výchylce 1 mm
L1 g

Odtud plyne
h2 = L2 a. pro malé
h

'P

ab
2 L 'P2, resp. ho = L -

=L -

Při změně polohy z
ní (polohy) o

mg

2 a b (1- cos 'P)

(h-

ho)

na

'Po

ab
2 L 'P02.

= m g;

~

'Pc2

[1- (:J2].

Tato práce změní se v energii pohybovou a platí tedy

~®(::y= ~

Maximální přesnost dosažená bifilárním gravimetrem12) je řádu 10"-'2 mgal. Působení Měsíce (pro
jeho blízkost) a Slunce (pro jeho velikost) je řádu
0,1 mgal (0,05 mgal pro Slunce a 0,11 mgal pro Měsíc
v nejpříznivějším postavení pro pozorovací místo)
a dá se tímto přístrojem zjistiti. Přístroj je velmi
citlivý na změny teploty a proto byl umístěn v podzemí v hloubce 189 m (Freiberg v S.).

Horizontální kyvadlo.

změní se energie gravitač-

'P

m~ab

'P02

[l-(:oYJ.

= 0,82 mgal.

Působení Slunce a Měsíce na gravitační pole zemské
dá se též zjistiti horizontálním kyvadlem. V podstatě
je to kyvadlo, na které působí složka intensity zemské
tíže g sin b, kde b . O. Tyč pohyblivá ve vodorovné
rovině je zavěšena na dvou rozbíhavých vláknech
nebo ve dvou ložiskách tak, že otáčivá osa této soustavy je skoro svislá (obr. 6). Je-li osa kyvadla svislá,

Pro periodu kyvů platí
2 n
(T

)2_~---e'L'b
mg

a

Otáčivý moment závěsu je tedy, jak nahoře uvedeno.
Nulová poloha bifilárního závěsu jest ona, při které
obě vlákna protínají osu přístroje (ve. svém prodloužení). Stočíme-li spirálu, vychýlí se vlákna. Je-li a
stočení spirály na hlavě gravimetru a 'P stočení zavěšené soustavy, jest otáčivý moment spirály souvisící
s pružností D (a - 'P) a moment bifilárního závěsu
p a b sin 'P : L .. V případě rovnováhy jsou oba momenty sobě rovny, t. j.
D (a -

'P) = P a b sin 'P : L.

Pro změnu v této poloze platí
d

'P

dp

a b sin 'P
DL+pabcos'P

Největší citlivost přístroje je v okolí, kdy jmenovatel
pravé strany se blíží nule; pro 'P = n/2 jest
ab

---

DL

je kyvadlo v poloze indiferentní. Skloníme-li osu kyvadla ke SV1.slici,leží rovnovážná poloha kyvadla v rovině svislé, dané osou kyvadla. Sklonem o ~j 'P V azimutu kolmo k této rovině, vychýlí se kyvadlo ze své
rovnovázné polohy o L1 P a to tím více, čím menší byl
původně úhel b mezi osou kyvadla a svislicí. Změna
sviB1icev azimutu a je zaznamenána kyvadlem JJ plné
velikosti tehdy, tvoří-li jeho osa se svislicí rovinu
o azimutu 90°
a. Proto se užívá obyčejně dvou
kyvadel horizontálních, jejichž rov~ny závěsů jsou
vzájemně kolmé, aby změna svislice byla úplně zachycena. Při dostatečné citlivosti přístroje
(Rebur-

+

12)
R. Tom a s c hec k u. W.
Ann. d. Phys. 15, 787, 1932.
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přístrojích gravimetrických.

_

W'

pro osové složky odchylky svislice a změny intensity
tíže
Ll g,J;
Ll gy

=--,

,j Tx

--o

Ll Ty=

!1

g

Změně
,j

Ll T

= 2"

odpovídá změna v intensitě

tíže

g . 10 mgal.

Horizontální kyvadlo je citlivé nejen na změnu sklonu, ale i na pohyb ve směru vodorovném a z toho
důvodu se ho také užívá jako seismografu.

Gravimetr

Ho}weckův a Lejayův.

Pro měření intensity tíže sestavili Holweck a
Lejay1.4) (1930) elastické kyvadélko: Pružinka z elinvaru délky l (slitina železa, niklu a chromu, jejíž
elastické vlastnosti jsou na teplotě skoro nezávislé)
je na spodním konci svisle upevněna, ha horním pak
zatížena malou hmotou křemene m a kmitá ve skleněné evakuované nádobce pod vlivem síly pružné G x,
zmenšené o sílu gravitační c g x; silová rovnice této
soustavy málo tlumené jest

+ cgx,

Kx"=-Gx

c=(:

+m) ~,

kde c je konstanta závislánahmotěpružinky
Obr. 7. Pohyb svislice 2. f. 1912 ve Freibergu v S .• zachucenft horizontálním kuvadlem v hloubce 189 m (1 mm
odpovídá v .qrafu odchulce 0.00045").

Paschwitz, Hecker, Schweydar) je možno horizontálním kyvadlem určiti změny svislice řádu 0,0001",
resp. změny v intensitě tíže tomu odpovídájící řádu
několika jedniček šestého místa desetinného, t. j. vliv
Měsíce a Slunce, přílivu a odlivu. Používaná kyvadla
mívají periodu kolem 30 sekund. Čím je doba kyvu
kyvadla delší (úhel o menší), tím je kyvadlo citlivější
na vychylující síly; a pro tuto vlastnost hodí se horizontální kyvadlo k měření a zaznamenávání malých
periodických změn svislice, kdežto bifilárního gravimetru se užívá k zaznamenávání periodických změn
intensity tíže.
Na obr. 7 je zaznamenán pohyb svislice ve Freibergu v S., zachycený 2. I. 1912, Oh do 3. I. 1912, 2 h
horizontálním kyvadlem v hloubce 189 m pod povrchem.1.3) V onen den se vliv Slunce a Měsíce sčítal
- nový měsíc.
Pro dobu kyvu T horizontálního kyvadla při úhlu
platí
T : To = 1: Vsin

o

o,

kde To je doba kyvu téhož kyvadla pro 0=90°. Pro
výchylku svislice Ll 'TJ V azimutu a a odchylku kyvadla
LI <P v azimutu 90°
a platí vztah

+

,j 'TJ

=

,j

<P sin

o.

Z naměřených veličin ;j <P a o možno určiti změnu
svislice ,j T v azimutu kolmém k rovině kyvadla a případně změnu intensity tíže s-tím souvisící. Platí totiž
13) W. Se h.w e y dar. Lotschwankungound Defonnation der Erde durch Flutkrafte. Berlin 1921.

ce l a na hmotě

,u, jejídél-

m. Setrvačnost soustavy je K

=:

+m,

její pružnost G. Hmota i pružinka jsou voleny tak,
aby váha křemene byla v rovnováze s pružností pružinky.
Perioda kmitavého pohybu pružinkyjest

V

T=2n

K

.

G-cg

Konstanty jsou voleny tak, aby malé změny v intensitě tíže g měly velký vliv na dobu T. Je totiž pro
pružinku a pro kyvadlo
LIT

T -

cLlg

LlT

2 (G-cg)

, resp'T=2-g'

Llg

Volíme-li G - c g malé proti c g na př. 1: 20, případně 1: 100, máme v popsaném zařízení přístroj 20krát
resp. 100krát citlivější než kyvadlo, t. j. k dosažení
téže přesnosti můžeme pozorovat 20krát resp. 100krát
menší počet kmitů než u kyvadla. Perioda pružinky
jest asi 1 sec; v 10 minutách byla změřena na pět
míst přesně a tím též intensita tíže. Následkem viskozity pružinky klesne její amplituda ve vakuu asi za
dvacet minut na poloviční hodnotu.
Přístroj Lejayův a Holweckův měl tyto rozměry:
hmota - křemenný váleček - 6 cm délky a 4 mm
průměru byla připevněna na pérku z elinvaru tloušťky 0,02-0,03 mm. Váha přístroje byla 10 kg, cena
40.000 franc. franků. Autorům se podařilo vykonat
tímto přístrojem v jednom dni měření na třech stanicích a měření ta souhlasila s měřeními kyvadlovými
na 2-3 mgal. Kyvadlová měření na jediné stanici
vyžadují doby 1-2 dní a k tomu ještě velkou práci
počtářskou.
14) P. Lejay,
F. Holweck,
C. R. 190. 1387.1930;
205. 193, 349, 429. 1937; ZS. f. Geophys. 14. 152, 1938.
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Na změnu intensity tíže možno souditi též ze změny
amplitudy elastického kyvadélka. Z rovnice energie
pro kyvadélko

t K X'2

+ ~G x

2 -

~ C

g x2

=A

2

plyne pro změnu rozkyvu
c LI g

LI X

--X o = - ------2 (G-cg)
o

Netlumených kmitů dosáhneme, upevníme-li pružinku
ve dvou zkřížených polích magnetických a to jednak
magnetu podkovovitého, jednak vose cívky napájené
střídavým proudem městským. Pružinku naladíme
tak, aby dávala půlvlnu a čtvrtvlnu při frekvenci
50 Hz. Amplitudu čtvrtvlny měříme mírně zvětšujícím mikroskopem a podle její změny soudíme na změnu intensity zemské tíže.
Bylo by také možno amplitudu pružinky udržovat
stálou a to změnou úhlu mezi rovinou kmitů pružinky
a svislicí. Změna LI g dá se pak určiti z odchylky
pružinky od svislice.
Podstatou gravimetru bifilárního, horizontálního
kyvadla a elastického kyvadélka jsou vlastně kyvadla
astasovaná; působení zemské tíže na soustavu gravimetru je vhodnou vazbou zmenšeno a tím je doba
kyvu i při malých rozměrech gravimetru prodloužena
a citlivost přístroje na změny intensity tíže resp. na
změny svislice zvÝšena. Gravimetr bifilární a horizontální kyvadlo hodí se dobře jako přístroje stanični,
kdežto gravimetr Holweckův a Lejayův, jakož i v dalším popsaný gravimetr elektrický hodí se jako gravimetry přenosné.

Elektrický gravimetr.
Při statickém gravimetru Haalckově jedná se o měření malé změny v délce barometrického sloupce, která vzniká změnou gravitační intensity. Změnu délky
řádu 10-7 cm možno citlivě zjistiti elektricky a to
změnou kapacity, jak ukázal Whiddington v t. zv.
»ultramikrometru«. Podstatou tohoto přístroje jsou
dva oscilační okruhy vysoké frekvence s kapacitami
a samoindukcemi přibližně stejnými s kmitočtem l'
(2nv)2=--

1

LG

řádu 107 hertzů. Změní-li se kapacita v jednom okruhu, vzniká diferenční kmit s kmitočtem LI v

Jedná-li se o vzduchový kondensátor deskový o kapacitě
F
G= 4.nd)
platí pro počet rázů vznikajících
2111'

LId

v

d

v jedné sekundě

Změna j d : d i'ádu 10-7 až 10-3 projeví se v uvedeném případě změnou ;j v v mezích 1 až 104 Hz. Pro

tuto vlastnost hodí se Whiddingtonovo zařízení k měření změn v intensitě zemské tíže řádu 1miligal,15)
V jednom z oscilačních okruhů elektrického gravimetru je kondensátor otočný s mikrometrickým pohybem, v druhém pak kondensátor tvořený dvěma rovnoběžnými deskami, z nichž jedna je zatížena na prohyb závažím m= 100 g. Prohnutí ocelové lamely kondensátoru délky 1= 10 cm, šířky u = 5 cm, tloušťky
b = 0,5 mm na obou stranách upevněné a uprostřed
zatížené jest
1 Pl3
1
3
y= kE
8'
P=mg) 80= 12 ub ,
0

kde k = 192, E = 2 . 1012 abs. j. V tomto případě
jest y . 5. 10-3 cm. S relativní změnou intensity
L1 g : g
10-6, t. j. 1 miligal, souvisí změna LI y: y
téhož řádu a ta se dá elektricky určiti. Měření provedeme tak, že v.yjdeme z místa o známé intensitě g)
kde nastavíme přístroj na nulový počet rázů. Potom
měříme počet rázů na místech dalších; nastavujíce
mikrometricky kondensátor na unisono, měříme od
místa k místu L1 v a tím L1 g, neboť platí

=

2L1v

"

LId

L1y

LIg

d

Y

g

Přehled l)řístrojů na merení zemské tíže.
Absolutní hodnotu intensity tíže g určujeme kyvadlem reversním s dosažitelnou dnes přesností na
1miligal-gravitační základny.
Měření relativní vzhledem ke stanicím primárním
g : go bývají konána kyvadlem půlsekundovým s přesností rovněž na 1miligal. Na mořích užívá se k tomuto účelu kyvadel v úpravě podle Vening-Meinesze
s přesností na -+- 4 mgal.
Měření diferenční L1 g na prostorech malých a to
buď v závislosti na místě nebo na čase bývají prováděna buď statickým gravimetrem Haalckovým,
nebo elastickým kyvadélkem Holweckovým-Lejayovým, elektrickým gravimetrem, nebo bifilárním gravimetrem Schmidtovým, případně horizontálním kyvadlem s přesností na 1 miligal, resp. v posledních
dvou případech na 10-2 až 10-3 miligal.
S velkou citlivostí gravimetrů na měřenou veličinu
g souvisí i velká jejich citlivost na jiné malé změny
fysikálních veličin, hlavně na změny teploty, jejíž
stálost musí býti v některých případech zaručena až
na 10-3 o C. Z toho důvodu bývají součásti uvedených
gravimetrů zhotoveny z invaru (spirála, pérko), případně je přístroj uložen v termostatu s lázní tajícího
ledu, nebo postaven v podzemí.
Statické gravimetry dají se rozdělití na tři skupíny podle toho, která síla je s tiži v rovnováze; je to
buď 1. elastická síla spirály nebo pružiny, 2. tlak
atmosférického vzduchu, nebo 3. tlak vzduchu uzavřeného v nádobce přístroje. Do první skupiny náleží též
elektrický gravímetr, při němž změna v deformaci
odpovídající změně tíže L1 g měří se po způsobu Whiddingtonova ultramikrometru změnou kapacity.
Měření horizontálního gradientu zemské tíže a veličiny křivosti koná se vahami E6tv6sovými s přesností
1 eotvos.
15) J. Z a hra
d
ZS. 41, 109. 1940.
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Z bohaté literatury. pojednávající o různých otázkách
gravimetrie se týkajících (vedle prací v článku citovaných). buďtež zde uvedeny aspoň tyto spisy:
R. E o t vos: Annalen der Physik, 59, 298, 1896.
G e i g e r - S c h e e I: Handbuch der Physik II., Berlín
1926.
B. G u ten ber g: Handbuch der Geophysik I .• VI.,
Berlin 1930/1.
H. H a a I c k: Die gravimetrischen
Verfahren der an,qewandten Geophysik. Berlín 1929.
M Iii II e r - P o u i II e t: Lehrbuch der Physik. 11. vyd .•
1.. V.• Braunschweig 1929.
VY i e n - H arm s: Handbuch der Experimentalphysik
XXV.J2. 3. Leipzig 1930/1.
F. Z á v i š k a: Mechanika.

Praha

Budiž zvláště poznamenáno. že redakce tohoto časopisu všímá si soustavně problémů gravimetrie. jak o tom
svědčí práce v tomto časopise uveřejněné. na př.:

J. R y š a v Ý: Novodobé
1/28, 33, 1940.

přístroje

gravimetrické.

Z. O.

V. B. S ta ně k: Význam měření intensity tíže, Z. O.
1/28, 33. 1940.
V. B. Staněk
a J. Potoček:
VÝvoj a ZpŮsob měření intensity tíže v Čechách a na Moravě. Z. 0.1/28.81,
1940.
V. Š pač e k: Stanovení rO'Zdílu 'lYřevratných hodnot
hlavních poloměrů křivosti geoidu torsními vahami. Z. V.
7. 18. 1919; Změny tíže pŮsobené Měsícem a Sluncem. Z.
O. 5/32. 33. 55. 1944.
(Tato práce byla provedena s podporou Národní
Rady BadateZské.)

1933.

Barvy kolorovaných map stabilního katastru jsou po 100 letech svěží. Autor
těchto barev a srovnává je s dnes platnými předpisy.

Při prohlídce výstavy pozemkového katastru, uspořádané v Ústředním archivu pozemkového katastru
v Praze, zaujaly návštěvníky také katastrální plány
stabilního katastru. Byly to zejména originální mapy
a povinné tisky, zasílané dvorské komisi do Vídně,
zvané císařskými povinnými exempláry (Kaiserpflichtexemplare). Obojí tyto mapy jsou kolorované.
Nejen technikové, architekti, zástupci grafické unie,
ale i jiní odborníci byli zaujati vkusnou a jemnou kolorací těchto map a jasnou hrou barev, i když tyto
mapy jsou přes sto let staré a byly mnohdy vystavovány světlu a různým povětrnostním vlivúm.1)
K četným dotazům návštěvníkľt výstavy,2) jakých barev bylo tehdy P9užíváno, případně, jak byly
tyto barvy připravovány, sestavil jsem krátce podle níže uvedené literatury - popis dřívější přípravy mapových listů pro barvení, různé pokyny pro
pokládání a pro přípravu barev samých. Doufám, že
popis bude zajímati i dnešní zeměměřiče a zejména
grafické, pomocně technické a i kancelářské síly pozemkového katastru, které s kolorovanými mapami
přicházejí do styku, případně jsou kolorováním pověřováni a jimž dnešní příprava listu a j. jsou známy.
Příprava
mapového
listu
stabilního
k a t a str u ku barvení započala ihned po výpočtu
ploch parcel; s listu se odstranily tužkové čáry a
1) Z map je zřejmé. že stabilita katastru
měla býti
zdůrazněna nejen geodetickými a jinými podklady. ale
také jejich pečlivou a trvanlivou kolorací.
2) Pisatel, jenž přípravou a sestavením odbor. výstavního materiálu byl zaměstnán po dobu celého roku, provedl
výstavou pozemkového katastru více než sto skupin návštěvníků, většinou z odborných kruhů, ježto výstava byla
oznámena zeměměříčským úřadem pro Cechy a Moravu
jen užšímu kruhu zájemců a presidiem ministerstva financí
finančním úřadům
Velké Prahy a dále pak pisatelem
(přednostou ústředního archivu) mnohým úřadům, ústavům, archivům, museím a i četným jednotlivcům, s nimiž
archiv dříve přišel do styku.

uvádí recepty na míchání

J1ná nečistota třením střídkou žitného chleba. Kde
list byl navlhčen a tužkové čáry chlebem nezmizely,
použilo se gumy a v místech, kde ani guma neúčinkovala, posypalo se takové místo naškrábanou pemzou a třelo se čistým plátnem tak dlouho, až nežádoucí čára, skvrna, nebo jiná nečistota s listu zmizela.
Tohoto posledního způsobu bylo možno s výhodou
použíti zejména v místech, která se nekolorovala,
nebo na okrajích listu. Vyčištěný mapový list byl
doplněn konvencionelními značkami, jež byly stejně
jako výtah kresby konfigurace pozemků a jiných
předmětťi měření proveden nesmytelnou tuší.
Při dnešním vyhotovování a dokončení mapy přihlíží se již jen k potřebám řádné reprodukce. K vyčištění mapových listů používá se měkké gumy, a to
v míře takové, aby kresba a vyznačení parcelních
čísel, značek a zkratek nepozbyly sytosti. Při adjustaci a kolorování snímků s katastrálních map dbá se
zejména na jakost nesmytelné tuše a čistotu snímku.
Dnes (po 100 letech) obdivovaná s t e j n o m ě rnost
a čistota
položení
a jednotnost
bar e v vyplývá z ustanovení § 476 měř. instrukce
z roku 1824, kterým bylo geometrům uloženo, aby
veškeré stejné předměty v jedné obci byly položeny
stejným tónem téže barvy. Inspektorům pak se ukládá, aby kolorování různých obcí bylo jednotné; za
tím účelem dostávali inspektoři vzory, kterými se
měli přesně říditi. Inspektoři pak, aby dosáhli žádané
jednotnosti barev v obvodu svého inspektorátu, vařili a míchali barvy pro celý svůj obvod najednou.
Měřická instrukce z roku 1856, v § 366, a také měřická instrukce z roku 1865, v § 341, praví, že inspektor včas a najednou připraví barvy k pokládání
map pro celý svůj inspektorát a provedenou zkoušku barevných odstínů na kreslicím papíře zašle již
1. prosince k nahlédnutí podřediteli katastru, který
pečuje, aby ve všech inspektorátech bylo docíleno
jednotnosti barev. Podředitel katastru proto porov-
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nal zaslané návrhy se stanoveným vzorem a bud' je
schválil, nebo zařídil nové předložení návrhů barevných odstínů. S barvením map mělo býti započato
již v únoru a měli k tomu býti vybráni schopní měřičtí úředníci bez ohledu na jejich služební pořadí
(§§ 338 a 339 instrukce z roku 1865).
Také při k o I o r o v á n í samém bylo nutno dodržovati mnohé praksí získané a osvědčené zásady:
Před kolorováním se mapový list na zadní straně houbou navlhčí, při čemž se smyje bílek z vajec, jímž list
byl na kreslicí desku měřického stolu napnut. Takto
navlhčený list napne se na stolní, příp. kreslicí desku,
která při pokládání barvou musí býti ke kresliči nakloněna. Štětec nemá býti ani barvou přeplněn, ani
suchý; v obou takových případech vznikají barevné
skvrny. Pro každou barvu používá se jednoho a téhož
štětce; při používání jednoho štětce pro více barev,
nedocílí se čistoty barvy. Mapový list je tím vzhlednější, čím je barva stejnoměrněji položena. Pokládání
má se díti postupně; nejdříve se pokládají hranice
obcí, budovy, cesty a vodstva a pak větší lesní parcely, na kterých, není-li barva přesně podle níže uvedeného návodu připravena, snadno vzniknou skvrny.
Celkovým smytím mohou skvrny ještě býti odstraněny. Stává se, že se omylem položí některá parcela
jinou barvou, než pro její druh vzdělávání náleží;
smyje se tím, že se několikráte položí čistou vodou a přiloženým papírem vyssaje. Podobný způsob umožní seslabiti příliš silnou barvu role. Je-li
barva louky chybně nanesena, nepokládá se pro
její vyssátí čistou vodou, ale roztokem kamence a
silně se tře přiložený ssací papír. Tímto způsobem
nechá se měděnka (GrUnspan) čistě sejmouti, žlutá
barva však nikoliv. Při mylném položení parcel tuší,
barvou pro role nebo karmínem, nezbývá nic jiného,
než barvu vyradírovati (vymazati); hranice pak se
tužkou obtáhnou, parcely znovu příslušnou barvou
položí.a pak teprve se hranice vytáhnou tuší. PH pokládání rozedřené plochy (radírováním)
musí se
dbáti toho, že taková plocha ssaje barvu silněji a
používá se proto slabšího barevného tónu. Zpravidla
bývají smyté parcely při novém položení velmi hezké. Jsou-li na př. lesní parcely přes vyschlou
barvu lesů pqloženy barvou pro louky, dostávají
přirozený vzhled. Jestliže luční parcely sousedí s parcelami vodstva, pokládají se dříve vodní parcely;
položily-li by se louky a brzy na to vodní parcely,
rozloží se barva luk na hranici s vodními parcelami
tak, že obě barvy na styku nebývají jasně rozlišitelné.
M noh á z o p a k o van á p r a v i d I a pro k o I 0r a c i map p o u ž í v a j í sed o dne š n í hod n e.
Cel k o v Ý v z h led barvou položené plochy má
býti pokud možno přirozený. Jemnost vhodných barev a stejnoměrné a čisté položení po celé ploše i na
okrajích parcely, při sekčních čarách a styku s jinými parcelami je proto žádoucí. Barevný odstín vybarvených ploch má se shodovati s odstínem příslušné kultury, stanoveným podředitelem katastru, a tím
býti jednotný
pro
celou
zemi
(viz § 476
instr. z roku 1824, Lemochovu geometrii z roku 1849,
§ 467 instr. z roku 1856 a § 342 instr. z roku 1865).
Příprava
barev
před
kolorováním
vyžádala si dříve mnohem více času a námahy než

dnes, jak je viděti z níže uvedených »receptů«. Páni
inspektoři byli jistě mnohdy pokládáni za »alchymisty«, když barvy vařili, míchali, filtrovali, usazovali a pro rozesílání rozlévali.
Oč jsou dnešní předpisy, pokud se týká kolorování
otisků nebo snímků katastrální mapy, nebo tak zv.
adjustace (částečné kolorace) příruční kat. mapy,
jednodušší, je viděti z dnes platných ustanovení
§ 286, přílohy č. 50 Návodu A a § 26, přílohy č. 19
Návodu B. Z těchto seznáváme, že dosud se používá
na př. odvar tabáku pro role a měděnka pro louky.
V dnešních předpisech není však příprava barev detailněji popisována, ježto barvy i barevné tuše, dnes
většinou používané, dostanou se v obchodech již do
určitých tónů namíchané, takže ani kresliči,' natož
pak inspektoři nemusejí býti výše zmíněnými »alchymisty«.
Pro srovnání uvádím níže bar v i v a pro j e dnotlivé
druhy
vzdělávání
(kultury) podle
dřívějších a některá i podle dnešních platných ustanovení.
Role: K přípravě barvy pro role a chmelnice používalo se podle ustanovení § 469 instr. z r. 1824
gumiguty s karmínem, nebo odvar silně pražené kávy. Z kávy byla barva světležlutohnědého tónu;
z tabákového odvaru pak tónu tmavohnědého.
Podle Lemocha získá se dobrá barva pro role vařením as 4 lotů (1 vídeňský lot
1,7502 dkg) dýmkového tabáku v jednom vídeňském mázu vody
(1 víd. máz = 1,4 I). Do odvaru se přidá tyčinkový
karmín, až odvar dosáhne bleděžlutého do červena
hrajícího tónu. Filtruje se vše několikanásobně složeným papírem (Druckpapier). O správnosti barevného tónu se rozhodne teprve tehdy, když touto barvou položený kreslicí papír uschne. Barvou touto
lehce a čistě (bez sraženin) se pokládají větší parcely a sice tím snáze, čím je barva starší.
V další literatuře (viz prof. Novotný a prof. Semerád) se uvádí, že se používá též odvaru ze šňupavého tabáku (5 g tabáku v 1 I destil. vody), odvaru
z kávy nebo odvaru z karamele.
Podle dnes platného Návodu B (§ 26, příloha č. 19)
použije se odvaru tabáku s nepatrným příměskem
karmínu I, nebo místo tabákového odvaru použije
se zlatého okru.

=

Louky: Podle ustanovení § 470 instr. z r. 1824 používá se k přípravě barvy pro louky šťavnaté zeleně
(SaftgrUn) a chemické modři (Chemisch-Blau).
Avšak Lemoch praví, že pro získání krásné, trvanlivé
barvy pro pokládání lučních parcel se vaří 1 libra
(pravděpodobně vídeňská = 0,5601 kg; česká libra =
= 0,513 kg 0,9185 libry vídeňské) krystalické měděnky (GrUnspan - cuprum aceticum) a 4 loty (llot
vídeňský
1,7502 dkg) kalciovaného vinného kamene (cremor tartari) v jednom vídeňském mázu vody
s octem (1 víd. máz = 1,41). Poměr měděnky a vinného kamene je 1:1 a také poměr vody a octa je 1 :1.
Vše se vaří as 1 hodinu, zpravidla však tak dlouho,
až se krystaly rozpustí. Pak se nechá tekutina vychladnouti, přeleje se do čisté skleněné nádoby a
nechá se tam tak dlouho v klidu státi, až se krystaly
usadí. Později dá se do sklenice vyluhovaný, arabský
řešetlák (Rhamus tinctoria), poleje se vodou a nechá
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se měknouti as 48 hodin, čimž voda slabě sežloutne.
Této žlutavé vody přileje se do výše uvedené tekutiny
a směs se filtruje. Tím se obdrží krásná barva travní zeleně, se kterou se lehce pokládá, neleskne se a
časem nebledne, je trvanlivá. Poznamenává se však,
že položená barva po uschnutí nabývá žlutějšího
tónu; je proto při pokládání (za mokra) bráti barvu
tónu spíše modrého. Také tato barva jako barva rolí
stářím získává na čistotě.
Návod B krátce stanoví barvu luk použitím měděnky nebo směsi pruské modři a gumiguty.
Zahrady: Podle instr. z r. 1824,§ 470 používá se
k barvení zahrad barvy pro louky o silnějším tónu.
Podle Lemocha pokládají se zahrady nejprve barvou
pro louky a když tato řádně zaschne, položí se dále
mittisovou zelení. Tato barva má býti hustěji natřena; také se do ní může přimísiti trochu gumiguty.
Podle Návodu B béře se dnes pro barvu zahrad
směs berlínské modři a pikrinu nebo směs šťavnaté
zeleně a pruské modři.
Pastviny: Podle ustanovení § 470 instr. z r. 1824
používá se pro položení pastvin barvy pro louky ve
zcela světlém tónu. Návod B uvádí šťavnatou zeleň.
Vinice: Barvu k pokládání vinic získáme (podle
Lemocha), přídáme-li k tabákovému odvaru, připravovanému pro barvu rolí, více karmínu. Při tom je
však dbáti, aby barva nebyla příliš červená. Podobně podle Návodu B přidá se do barvy rolí více karmínu I.
Lesy: Pro pokládání lesů používá se podle ustanovení § 471 instr. z r. 1824 bledá tuš. Podobně píše
Lemoch, že se lesy pokládají silně rozředěnou bledou
tuší. Položiti touto barvou velké lesní parcely není
lehké, ježto tuš se sráží a nastalé sraženiny způsobují nečisté položení a nevzhlednost (skvrnitost) takových ploch. Proto se tuš rozetře ve větším množství, pak se nechá státi několik dní, filtruje se a
získaná kapalina slouží k pokládání. Žádaný tón
barvy získává se několikanásobným položením. Velké
parcely položené čerstvě utřenou a nefiltrovanou tuší
jsou vždy skvrnité. Používá se dobré třecí čínské tuše,
která se tře ve vodě s octem, aby nepouštěla. Návod
B pro barvu lesů stanoví kostní nebo lampovou čerň
s příměskem karmínu.
Vodstvo: § 472 instr. z r. 1824 stanoví pro pokládání vodních parcel barvu bleděmodrou. Podle Lemocha bylo použito rozpuštěné a filtrované chemické
modři (Chemisch-Blau), t. j.berlínské modři, kterou
položená plocha je tím vzhlednějši, čím slaběji a vícekráte byla touto barvou pokládána. Také podle Návodu A používá se dnes berlínské modři.
Rašeliniště,
hliniště, pískoviště
a štěrkoviMě:
K barvení jejich ploch používá se podle ustanovení
§ 474 instr. Zl'. 1824 barvy hnědé. A pro kamenolomy
použije se modři s příměsí tuše.

Silnice, zděné budovy a zděné mosty pokládaly se
podle § 466 instr. z r. 1824 slabým karmínem, veřejné budovy pak silnějším karmínem. Lemoch k tomu
poznamenává, že se používá t. zv. lahvičkový karmín
(Flaschelkarmin) a že tato barva musí býti uschována v dobře uzátkované nádobě, ježto by v ní obsažený salmiak vyvětral a stala by se nepoužitelnou.
V další, níže uvedené zeměměřičské literatuře (prof.
Novotný a prof. Sem.erád) se uvádí již použití karmínu Č. i, známého v obchodě pod jménem chenal,
a barvy anilínové eosinu, do které se přidává bílý
klih. Podobně podle Návodu A používá se dnes různých odstínů karmínu Č. 1.
.
Dřevěné budovy pokládají se (podle ustanovení
§ 468 instr. z r. 1824) bleděžlutou barvou; Lemoch
používá gumiguty, která musí býti velmi slabě nanesena, jinak by parcely tyto zhnědly. Návod A uvádí
rro tyto plochy pikrin.
Polní cesty a pěšiny: Podle ustanovení § 467 instr.
z r. 1824 používá se pro polní cesty barvy světlehnědé
a pro pěšiny barvy světležluté. Barvou je směs sepie
a sieny (viz návod A).
Návod A uvádí ještě barvu pro železniční pozemky,
jíž je směs berlínské modH a karmínu Č. 1.
Pracná a nákladná příprava výše uvedených barviv,
roužívaných pro stabilní katastr, vytlačila tato barviva z používání, zvláště když v obchodech byly k dostání levné barvy anilínové, které skýtají velmi krásné odstíny. Bohužel anilinové barvy nejsou trvalé tak,
jako jsou mnohé barvy, jejichž příprava je výše uvedena; na slunci blednou a žloutnou.
Jako v přírodě, tak také v katastrálních kolorovaných mapách převládají barvy teplé. Do barvy studené (modři) a barvy lesů šedé, neutrální, je přimíchávána skoro vždy barva teplá (červená). Teplost a svítivost koloritu, jemnost a přiléhavost barev, zejména
u starých kolorovaných katastrálních map, poskytují
oku lahodný dojem.

1. lnstruetion
zur Ausfiihrun.q der zum Behufe des
allgemeinen Catasters in Folge des 8. und 9. Paragraphes
des Allerhoehsten Patentes vom 23. Deeember 1817 an.qeordneten Landes-Vermessung.
Vídeň 1824.

2. Lehrbueh dm' praktisehen
lllnao Lemoch. Vídeň 1849.

Geometrie,

Prof.

D1'.

3. lnstruetion zur Ausfiihrun.q der zum Behufe des
all.qemeinen Catasters in Folge der Allerhoehsten Patente vom 23. Deeember 1817 und vom 20. Oktober 1849 an.qeordneten Landes-Vermessungs. Vídeň 1856.
4. lnstruetion zw' Ausfiihrung der in Folge der Allerhoehsten Patentevom
23. Dezember 1817 und vom 20.
Oktober 1849 anlleordneten Katastral-Vermessung.
Vídeň
1865.

5. Základy rýsování situačního a terrainního. Prof. ln.q.
Fr. NovotnÚ. Praha 1904.

Ulice a náměstí (místní prostory) a zemské cesty:
Pro ulice a městské místní prostory používalo se
barvy zvané Terra de Siena (siena přírodní), pro
zemské cesty bylo použito směsi z barvy pro role
s přídavkem tuše a karmínu.

6. Návod ku rýsování situačnímu
Dr. A. Semerád, Brno 1928.

a terennímu.

Prof.

7. Návod B pro katastrální měřieké práce 1Y/'ivedení
pozemkového katastru. Praha 1933.
8. Návod A pro katastrální měřieké práce při obnovování pozemkového katastru, Praha 1941.
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Dočasné osvobozeni vinic od pozemkové daně.
Příspěvek

k výkladu

§ 98) odst. 1) Č. 2 ač. 3 zákona o přímých daních.

Ustanovení § 98) odst. 1) č. 2 a 3 zákona o př. daních sleduje osvobození v~nw od daně pozemkové
s úmyslem podporovati jich zakládání a obnovování. V praxi se však někdy upírá i osvobození nově založe'YI!ýmvinicím větším než y! ha. Příčinou toho jest výklad vysvětlivek k zákonu o př. d. týkajících se pojmu
»pozemek« a »parcela«. Článek rozebírá takové případy a uvádí odlišný výklad zmíněných pojmů.

o dočasném osvobození vinic od pozemkové daně
pojednává zákon o přímých daních ze dne 15. června
1927, č. 76 Sb. z. a n. ve znění zákona ze dne 2. července 1936, č. 226 Sb. z. a n., a to v §§ 98 a 99, a k tomuto
zákonu vydané prováděcí nařízení ze dne 4. února
1937, Č. 15 Sb. z. a n. Uveďme nejprve doslovné znění
§ 98, odst. 1, Č. 2 a 3.

Uveďme několik takových příkladů.
Pří k I a d 1. Držitel A vysázel na č á s t i role
parc. č. 116 podle obrazu 1 novou vinici, a to o výměře na příklad 30 arů.
Soused B založil vinici podle obrazu 2, a to tak,
že osázel vinnou révou č á s t role parc. č. 117 o výměře 15 arů a část pastviny parc. č. 118 rovněž o výměře
15 aru. Má tedy vinice celkovou výměru 30 aru.

(1) Od pozemkové daně jsou dočasně osvobozeny:
2. Pozemky nebo části pozemků ve výměře alespoň
1,4 hektaru, které dosud nebyly osázeny vinnými keři a
které byly příslušnou zemědělskou radou uznány za způsobilé k založení vinic, byly-li věnovány toliko vinařství,
a to byly-li osázeny révami domácími, na 8 let, byly-li
osázeny révami šlechtěnými na amerických podložkách
nebo byly-li zároveň s osázenim zařízeny na zavodňováJú
kanály. artéskými studněmi nebo čerPadly, na 10 let počínajíc kalendářním rokem jdoucím po provedeném osázení.
3. Pozemky dosud pěstování révy věnované nebo jejich
části ve výměře alespoň
hektaru, na kterých vinné keře
před projitím pravidelného kultivačního období vyhynuly
nebo byly vysekány. aby se zabránilo rozšiřování nákazy,
byly-li znova vysázeny ....

:v.

Tato zákonná ustanovení byla vydána zřejmě proto,
aby se podpořilo jednak zakládání nových vinic, jednak obnovování vinic vyklučených po napadení révokazem nebo jinými nákazami.
Účelem tohoto článku je ukázati nejprve na několika příkladech jak tento zákon bývá v praxi vykládán tak, že se jeho použití míjí s. účelem, k němuž
byl vydán, a odůvodniti výklad opačný.
I. NěkoUk příkladů

Žádosti za dočasné osvobození držitele A bude vyhověno, kdežto držiteli B, ač vysázel vinici o stejné
výměře, bude nutno žádost se zřením na hořejší
výklad slova pozemek zamítnouti, protože ani osázená část pozemku parc. č. 117, ani část pozemku parc.
Č. 118 nedosahuje výměry alespoň 1/4 hektaru.

k § 98) odst. 1) Č. 2.

Kamenem úrazu při projednávání žádostí za dočasné osvobození nově založených vinic od pozemkové
daně bývá výklad slova p o zem e k, neboť ani zákon
o př. d. v §§ 98 a 99, ani vládní nařízení k těmto paragrafům nemá přímého ustanovení o tom, co jest
rozuměti pod tímto slovem.
Ve vysvětlivkách uvedených v Komentáři k zákonu
o přímých daních, který vydalo ministerstvo financí
v r. 1937, najdeme k § 98, odst. 1, Č. 2 tento výklad:
»Výraz "pozemek" znamená zde pozemkovou parcelu
rsrov. odst. 5 prov. nař. k § 94 zák. o př. d. a § 4 kat.
zák. Č. 177/1927 Sb. z. a n.].« § 4 kat. zák. zní: »Pozemkem rozumí se část přirozeného povrchu zemského, která je oddělena od sousedních částí trvale
viditelným rozhraničením, hranicí správní nebo držebnostní nebo se od nich liší vzděláváním nebo užíváním.
V praxi se však setkáváme se zvláštními případy,
které nás nutí k přemýšlení, zda zákonodárce přikládal slovu pozemek takový význam, jak to činí vysvětlivky v Komentáři k zák. o př. d.

Předpokládejme dále, že by držitel B vysázel vinici
tak, jak je vyznačena na obraze 3 nebo 4. Mají-li pozemky parc. č. 117 a 118 výměry na příklad 25 aru
a 28 arů, má držitel B v příkladě vyznačeném na
obraze 3 nárok na dočasné osvobození části vinice
o výměře 25 arů, v příkladě vyznačeném na obraze 4
na část o výměře 28 arů.
Uvážíme-li tedy založení vinic podle obrazů 1 až 4,
vidíme, že ač ve všech případech založeny byly vinice
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o stejné výměře, přísluší v kaž!Íém případě osvobození
pro jinou výměru, přestože náklady a zásluhy o založení vinic byly vždy stejné.
I v onom případě, kdyby pastvina držitele B byla
před léty v přírodě rozorána a sloučena s rolí v jeden
pozemek a na tomto pozemku založena byla vinice
o výměře 30 arů podle obrazů 2, 3 nebo 4, budou
žádosti za osvobození vinic vyřízeny stejným způsobem jako v případě předešlém. Tedy nikoliv skutečný
stav v přírodě, ale stav pozemkového katastru, byť
i nes o u h I a s n Ý se stavem v přírodě, je rozhodným pro stanovení pojmu pozemek.
Pří k I a d 2. Držitel C osázel vinnou révou č á s t
svého pozemku, a to o výměře 20 arů. Nepřísluší tedy
takové nově založené vinici dočasné osvobození od pozemkové daně.
Uvažujme však ten případ, že na témže místě pozemku, kde držitel C nyní založil vinici, byla před lety
vysázena vinice, která však, ač byla již před časem
vyklučena, nebyla v pozemkovém katastru zrušena
a tvoří dále samostatnou parcelu. Držitel C měl by
v tomto případě nárok na osvobození cel é nově zřízené vinice. Ona skutečnost, že tento pozemek je zapsán v pozemkovém katastru jako vinice, není podle
první věty odstavce 1 vládního nařízení k § 98, odst. 1,
č. 21) důvodem k zamítnutí žádosti.
V některých katastrálních územích setkáváme se
někde s podobnými případy. Nové vinice bývají
totiž i po létech zakládány na těchže místech, kde
dříve byly vysázeny rovněž vinice. Pozemkový katastr
proto při ohlášení vyklučení vinic nebo při občasných
přehlídkách, pozemkové parcely vyklučených vinic
neslučoval se sousedními parcelami téhož vzdělání
a téhož držitele a ponechával je dále jako parcely
eamostatné se změněným způsobem vzdělávání.
Pří k 1 a d 3. Držitel D vysázel vinici podle obrazu 1, avšak o výměře 20 arů. Jeho žádost za dočasné
osvobození nově založené vinice bylo by nutno zamítnouti, protože osazená část pozemku nedosáhla výměry alespoň 74 hektaru.
Aby jeho žádosti bylo vyhověno, zvolil držitel D
tento postup. Využívaje ustanovení § 42, odst. 6 katastrálního zákonn2) učinil potřebné kroky k tomu,
aby v pozemkovém katastru byla vytvořena samostatná parcela pro onu plochu, kterou hodlal osaditi
vinnou révou. Po založení vinice na této ploše bylo
by nutno jeho žádosti za dočasné osvobození této vinice vyhověti.
Kdyby snad náklady spojené s pořízením geometrických (polohopisných) plánů a s vytvořením nové
parcely v pozemkovém katastru a v pozemkové knize
byly větší než celková daň včetně přirážek z nově
založené vinice za léta osvobození od pozemkové daně,
mohl by držitel D postupovati takto: Předpokládejme,
že osázení vinice dokončil v březnu 1943. Ohlásí-li tuto
změnu vzdělávání do konce března toho roku ka1) Tato věta zní: Nezáleží na tom, s jakou kulturou jest
pozemek uveden v pozemkovém katastru, nýbrž na okolnosti, že parcela byla před založením vinice věnována skutečně jiné kultuře.
.2) ~ 42, odst. 6. Parcela se rozdělí v pozemkovém katastru podle usnesení knihovního soudu a k němu připojeného geometrického (polohopisného) plánu i tehdy, nebyla-li změněna držba.

tastrálnímu měřickému úřadu, zaměří ji tento úřad
v létě téhož roku a vytvoří pro tuto nově založenou
vinici samostatnou parcelu. Podá-li pak držitel D
po skončení odvolacího řízení provedeného podle § 94
katastrálního zákona žádost za dočasné osvobození
vinice založené na tomto pozemku, bude nutno povoliti osvobození celé vinice o výměře 20 arů, avšak ve
zkrácené míře, a to na dobu kratší o jeden rok, poněvadž žádost za osvobození byla podána až v roce následujícím po dokončení založení vinice.
Z uvedených příkladů je zřejmo, že přikládáme-li
slovu pozemek onen význam, který mu dávají vysvětlivky v Komentáři, porušíme základní zásadu zákona - poskytnutí dočasného osvobození od pozemkové daně vše m nově založeným vinicím jisté výměry. Pokusíme se proto v dalším oddílu tohoto článku podati pravděpodobnější vysvětlení rozhodujících
pojmů.
T r o c h u h i s t o r i e.
Již býv. Rakousko vydalo k podpoře svého vinařství řadu zákonů o dočasném osvobození vinic od pozemkové daně. Nejprve vydán byl zákon ze dne 27.
června 1885, č. 3 z r. 1886, který byl několikrát novelisován. Podle tohoto zákona osvobození příslušelo
vinicím, které předčasně vyhynuly nebo byly vykáceny, byvše napadeny révokazem, byly-li nově osázeny vinnými keři, a to na 6 let, později na 8 let. Zákonem ze dne 26. června 1894, č. 138 rozšířeno bylo
dočasné osvobození také na vinice založené na pozemcích, kde se dosud vinná réva nepěstovala. Byly-li tyto
vinice osázeny révami domácími, byly osvobozeny
na 6 let, byly-li osázeny révami americkými, na 10 let.
Náš zákon o přímých daních převzal podstatná
ustanovení těchto zákonů a k nim vydaných nařízení
býv. rakouského ministerstva financí.

Slovo pozemek má dvojí význam: jiný podle znění
§ 4 katastrálního zákona, jiný v běžné řeči. Význam
tohoto slova podle § 4 kat. zákona byl již vyložen.
V běžné řeči rozumíme pozemkem souvislou držbu
téhož držitele beze zření na to, zda jednotlivé, různě
obhospodařované, části této držby jsou v pozemkovém
katastru označeny několika parcelními čísly. Tak na
příklad role a pastvinu téhož držitele vyznačenou
v obraze 2 pokládáme v běžné řeči za jeden pozemek.
Nyní jest rozhodnouti, jaký význam přikládal
slovu pozemek zákonodárce.
Všimněme si nejprve v jakém spojení s jinými slovy vyskytuje se, slovo pozemek v § 98.
V odstavci 1, č. 2 bude se jednat o výklad této části
věty: »Pozemky
... , které
dosud
nebyly
o s á z e n y v i n n Ý m i keř i ... « V odst. 1, č. 3
opět o tuto část věty: »Pozemky
dosud
pěstov á n í v i n n é rév y věn o van é ... «.
§ 98, o d s t. 1, č. 2. Komentář k zák. o př. d. stanoví k § 98, odst. 1, č. 2 jak výše uvedeno, že pozemek znamená zde pozemkovou parcelu. Uvažovaná
část věty by pak zněla: »Pozemkové parcely ... , které
dosud nebyly osázeny vinnými keři ... « I když předpokládáme, že komentátor zákona měl na mysli nejen
parcely pozemkové, ale i stavební, tedy prostě parce-
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ly, přicházíme k závěru, že tato věta odporuje znění
§ 4 kat. zákona. Podle tohoto paragrafu rozumíme
parcelou geometrické. zobrazení pozemku v mapě.
Proto u parcely - části mapy - nelze hovořit o osázení vinnými keři. Tato záměna pojmů pozemek a
parcela je také ve vládním nařízení právě k § 98,
odst. 1, Č. 2, a to ve větě uvedené v poznámce 2) tohoto článku. Snad právě tato věta vládního nařízení
vedla komentátora § 98, odst. 1, Č. 2 k citovanému
výkladu slova pozemek. Tuto domněnku podporuje
také ta skutečnost, že první komentář k zákonu o př.
d., vydaný v červnu 1927, tedy ještě před vydáním
vládního nařízení k tomuto zákonu, nestanovil k § 98,
odst. 1, Č. 2 a Č. 3, co jest rozuměti pod slovem pozemek.
Poněvadž tedy ani v zákoně, ani ve vládním nařízení nelze najíti opory pro výklad, že pozemek znamená parcelu a poněvadž takový výklad slova pozemek
znamenal by pro jedny držitele výhodu a pro druhé
nevýhodu při jinak stejných podmínkách při založení
vinic, bude zajisté správnější přikládati slovu pozemek onen význam, jaký má v běžné řeči.
§ 98, o d st. 1, Č. 3. Slova »Pozemky dosud pěstování révy věnované ... « možno nahraditi výrazem
»vinice« nebo »vinohrady«. Nyní jest jen rozhodnouti,
zda zákonodárce měl na mysli všechny vinice nebo jen
vinice zapsané jako takové v pozemkovém katastru.
Uvážíme-li, jak se shodoval, pokud šlo o viniční trati, stav v přírodě se stavem v pozemkovém katastru v době vydání zákona o přímých daních, a dále

Posudku.

Prof. Dr. Boh. K I a d i v o: Měřické chyby a iejich vyrovnání (podle metody nejmenších čtverců). Vyšlo jako
24. svazek Sbírky »Cesta k vědění«. vydávané Jednotou
českÝchmatematiků a fysiků v Praze r. 1943. Cena 37 K.
Autor bohužel nedočkal se vytištění. publikace o měřických chybách a jejich vyrovnan:l na níz-š-f:iKovým zájmem pracoval, neboť smrtelná nemoc nedovolila mu ani
již provésti úpravu rukopisu a korektury jeho tisku. To
provedli obětavě jeho přátelé z Brna.
Jak z předmluvy autorovy plyne, je kniha určena pro
ty, kteří již něco vědí o měřických chybách a jejich ovládání a chtějí se naučiti nejen vyrovnávat je podle metody
nejmenších čtverců, ale také dovésti hodnotit kriticky
tyto měřické chyby podle jejich charakteru a tím správně
oceňovati výsledky vyrovnání. Ve všech statích knihy se
obráží eksaktní autorovo matematické myšlení a vyjadřování, jež nutí čtenáře z prakse na různých místech k větiÍÍmupřemýšlení a snad nesnadnějšímu pro něj studiu probíraného' jevu, což však není na škodu zvláště tam, kde
touží čtenář po prohloubení a teoretickém zdůvodnění
počtu vyrovnavacího a jeho metod a musí sáhnouti k dilům hlubších vědeckÝch základů tohoto předmětu. Pak
kniha Kladivova je mu k tomu dobrou průpravou.
Autor rozděluje svou práci na sedm kapitol a začíná
v úvodě rozborem měřických chyb a studiel!J.jejich výskytu podle Gaussova zákona, seznamuje čtenáře se střední
a průměrnou chybou, jakožto kriteriem přesnosti měření,
z čehož přichází k váze měřené veličiny ,odvozuje střední
chybu i váhu funkce nezávisle měřených veličin, přichází
k výkladu Gaussova zákona chyb, při čemž vykládá pojmy
,>Mírapřesnosti, funkce chyb <P (li;) (t. zv. Kramp-Laplaceova transcendenta) «, již odvozuje a podává pro její vyčíslení tabulku.
V druhé kapitole zmiňuje se na počátku o některÝch po.
kusech (uvádí Laplaceův a Edgeworthův), jak najíti co

tu okolnost, že vinice v některých krajích jsou stále
postupně rozšiřovány, případně vyklučovány, a že
z těchto důvodů je téměř nemožno docíliti naprostého
souladu mezi stavem v přírodě a v pozemkovém katastru, přikloníme se k názoru, že zákonodárce měl
na mysli všechny vinice v přírodě existující. Kdyby
snad zákonodárce zamýšlel přiznati dočasné osvobození od pozemkové daně jen vinicím zapsaným v pozemkovém katastru, byl by to vyjádřil již v zákoně
tím, že by použil přímo výrazu používaného v pozemkovém katastru, to je slova vinice.

V závěru článku porovnejme rozsah dočasného
osvobození vinic od pozemkové daně podle výše uvedeného výkladu § 98, odst. 1, Č. 2 a 3 a podle výkladu tohoto paragrafu, jak jej stanoví Komentář
k z. o př. d.
Rozsah osvobození u vinic založených na cel é souvislé držbě téhož držitele je podle obou výkladů stejný. Rozdíl v rozsahu osvobození je však u vinic založených na č á s t i souvislé držby, a to v onom případě, kdy tato držba je v pozemkovém katastru označena dvěma nebo více parcelními čísly.
Polde výše uvedeného výkladu příslušelo by osvobození - na rozdíl od výkladu Komentáře - vinicím
uvedených v příkladě 1 a vyobrazeným v obr. 2 až 4,
nepříslušelo by však vinicím uvedeným v příkladech
2 a 3.

nejvhodněji vyrovnané.hodnoty hledaných veličin a označuje metodu nejmenších čtverců jakožto nejzpůsobilejší
pro vyrovnání měřerrých veličin. Po Gaussově zdůvodnění
metody nejmenších čtverců postulátem aritmetického průměru zabývá se vyrovnáním přímých pozorování, jejich
středních chyb n vah, specielně pak dvojicí měření, Všude
při odvozovánívychází od skutečnÝchchyb a navazuje na
teorii pravděpodobnosti. Kapitolu ukončuje řadou instruktivních příkladů z geodetického,astronomického.fysikálního a geofysikálního měření.
Další kapitolu věnuje vyrovnání sprostředkujících měření, kde obvyklým způsobem Vyvozujerovnice normální,
jejich řešení Gaussovýmpostupem s příslušnými kontrolami, hledá střední chybu vyrovnaných veličin i střední
chybu jejich lineární funkce, jakož i střední chybu
pro jednotku váhy, používaje při tom vahových koeficientů. Obecnou teorii upotřebí pak na případ dvou neznámÝch a jedné neznámé. Na konci teoretické části této
kapitoly ukazuje, jak Taylorovým rozvojem lze nelineární
odchylkovérovnice převésti na tvar lineární. Opět ilustruje teorii řadou pÍ'Íkladů volených z různÝch částí geodetické prakse.
Vyrovnání závislÝchměření vyplňuje čtvrtou kapitolu.
Vysvětluje nejprve, jak lze převésti tento způsob na vyrovnání sprostředkujících měření a určuje při tom střední
chybu v jednotce váhy a pak probírá vyrovnání závislých
měření užitím korelát, pro něž odvozuje rovnice normální
známým způsobem na základě relativního minima funkce. Podává výpočet pro r pvv 1 a střední chybu lineární
funkce vyrovnanÝch hodnot. Kapitola je ukončena deseti
příklady velmi instruktivními, kdež často jsou ukázány
i iiné cesty vi"rpočtu,než poskytují vzorce v teorii odvozené. V této stati jest užita pro naše čtenáře trochu neobvyklá svmbolika koeficientů lineárních rovnic závislosti a zvláště pak oprav neznámých, která může vésti
snadno k záměnám.
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Jak kriticky hodnotiti celý elaborát měření po vyrovnání podle povahy měřickÝch chyb, je probíráno v páté kapitole. Tam jsou uvedena některá kriteria pro zjištění,
působily-li jen chyby nahodilé při měření či současně
systematické, čili vyhovují-li měřické chyby Gaussovu zá,
konu chyb neb nevyhovují. Autor ukazuje na příkladech,
jak takové zkoumání provádí.
Důležitá otázka předepsané přesnosti při měřeních a
hospodárnosti měření vyplňuje kapitolu šestou. Na pracech s kyvadlem při měření tíže vykládá autor, jak přesně
nutno provésti měření. má-li býti dosaženo výsledků
určité přesnosti. Při tom jsou mu vodítkem buď největší
možné chyby výsledků neb jejich střední chyby. V odstavci hospodárného měření zabýVá se toliko Schreiberovou větou a aplikuje ji na jednoduchý příklad jednoho
trojúhelníka s jednou rovnicí závislosti.
Závěrečná sedmá kapitola má za úkol vědecky zdůvodniti oprávněnost metody nejmenších čtverců při je.iÍU.1
užití na měřickou látku v geodesii, astronomii a jinÝch
oborech zabýVajících se měřením veličin a zkoumá, kdy se
řídí měřické chyby normálním zákonem četností (Gaussovým zákonem chyb), uvádí znovu jiné zdůvodnění metody nejmenších čtverců a předpokladů jeho zdůvodnění
na základě úvah LaplaceovÝch a Gaussových a přichází
k závěru, že jen tehdy, sledují-li měřické chyby Gaussův
zákon chyb, neb jsou-li splněny předpoklady zdůvodnění
metody nejmenších čtverců, jsme oprávněni užíti k vyrovnání této metody.
Práce autorova v dosti malém rozsahu podává značnou látku, je psána čístou matematickou formou a neobsahuje vážných nedopatření, které by si čtenář sám neopravil. Snaží se podati látku tak, aby čtenář, musil přemÝšleti a nezvykal práci šablonovité. V tom směru P.ůsobily na autora hlavně dvě práce, jež uvádí v předmluvě
své knihy a to dílo Helmertovo a pak kniha E. T. Whittaker - G. Robinsonova. JinÝch publikací neuvádí, aniž by se
zmiňoval o pracích českÝch autorů. zvláště velmi cenné,
obsažné a na vědeckÝch základech založené knihy prof.
dra F. Čuříka.
Fiala
A n t. P r ok e š: »Tata 3«, tachymetrické tabulky pro
výpočet tachymetrických
údajů v šedesátinném
dělení
kvadrantu, Brno 1944. Stran 8, rozměr B 5, cena brož. výt,
v kart. obalu 10 K. Tisk a náklad Národní knihtiskárny
v Dol. Kounicích, v komisi má Jednota českých matematiků a fysiků v Praze.
Podobné tabulky najdou naši čtenáři v roč. 1934 Zeměměřském Věstníku; tam tehdy autor vyčís!iI v tacheometrickém vzorci pro délku výraz IDO c o s2a., zde pak
opravný člen 100 s i n2a., který je u malých úhlů sklonu
(t. j. ve většině praktických případů) jistě výhodnější.
Hodnoty funkce 50 s i n2a. pro výškové rozdíly zůstaly bez
obměny. Nezávisle proměnná nových tabulek má krok 10'
a meze O až 45°; interpolování tabulkou P. P. je zcela
snadné. Úpravu, papír a tisk není třeba u Prokeše zvlášť
chváliti.
Štván.
E. B uch a l' - K. Led e l' s t e g e r: Das Zirkumzenital
nnd die astronomische Ortsbestimmung aus gleichen Sternhiihen. Brož. kniha rozm. 17X25 cm, 60 stran s 19 obrázky v textu a 4 velkými přílohami. Vyšla jako »Sonderheft 24/25 zu den Nachrichten aus dem Reichsvermessungsdienst Mitteilungen des Reichsamts fUr Landesaufnahme«. Berlin 1943. (Cena neudána.)
O cirkumzenitálu Nušlově-Fričově bylo v dřívějších letech hodně napsáno, zejména francouzsky (F. Nušl, J. a J.
o

Frič, E. Dvořák). Také v české odborné literatuře najdeme několik přÍSpěvků, z nichž uveďme alespoň pojednání
.lír. K bucnara: »Měřeni zeměpisných souřadnic cirkumzemtalem«, otištěně v Zeměměř. véstníku 1937. V publikaci vydané loňského roku, sestavené spoluprací téhož
autora s Dr. Lederstegerem, jsou dřivéjšl práce zhodnoceny a dále zpracovány, ovšem poněkud s ohledem na
potřeby souč&1né doby.
Kniha je rozdělena na tři hlavni kapitoly. První stručně
pOJednava o vyvoJi církumzenitálu, popisuje jeho posledni
model z r. lii<:;::: a uvádí různé poznatkY a malá zdokonaleru, Jez pl'lnesla praxe býv. Vojenského zeměpisnéno
llstavu v .ťraze (zdokonaleni ve zpúsobu pozorováni, přístroj pro meřeni osobni rovnice, redukce časových signálů
a zpracovani. měřeni vůbec). U přípravě pozorování
pOjednává druhá kapitola.
Obsahuje základní výpočetní
vzorce a úvahy o výběru hvězd, naznačuje grafickou přípravu s použitlm dvou hvězdných map (pro severní i pro
Jlzni polokouli) a končí stati o záznamu času a jeho vyhodnocení. - fřetl kapitola se obírá redukcí pozorování.
Uvádí grafické řešeni úlohy a naznačuje vyrovnání methodou nejmenších čtverců; zmiňuje se o excentrickém
měření na Laplaceových bodech, o vlivu kolísání polu a
nakonec udává i přesnost výsledků' měření, zejména pokud je prováděl býv. Vojenský zeměpisný ústav v Praze
v letech 1924--1908 na 65 trigonometrických
bodech jednotné trigonometrické sítě.
Pozoruhodné a nové je zpracování přípravy pozorovacího programu obecně i pro jižní polokouli. Tím se dostává
cirkumzenitálu, tomuto jedinečnému astronomicko-geodetickému přístrojí, jakož i jeho nenáročným tvůrcům, prof.
Dr. F. Nušlovi a Dr. J. _Et'ričovi,obzvláštního uznání a lze
očekávat. že cirkumzenitál, který byl dosud vyroben asi
v sedmi exemplářích, v budoucnu bude v praxi mnohem
více používán, neboť pečlivě zpracovaná publikace tomu
nemálo přispěje.
Klobouček.
Lesnická práce, měsíčník vydávaný Maticí lesníckou
v Písku, přinesl v prvém dvojčísle roč. 1944 na sedmi
stránkách velmi pěkný a obsažný článek, nazvaný »Ing.
Bedřich F ti l' S t - sedmdesátníkem«, s velkou fotografií
jubilantovou. Sedmdesátých narozenin tohoto význačného
přislušníka zeměměřičského stavu si povšimly nejen časopisy krajinské, ale i denní tisk a časopisy odborné, z nichž
uvádíme Věstník Inženýrské komory (1944, č. 3, str. 16
až 19) a Věstník SIA (1944, č. 2, str. 24-25).
Klobouček.
W. B ech e 1': Sterne nnd Sternsysteme. Vyšlo ve sbírce Wissenschaftliche
Forschungsberichte,
Bd. 55. Th.
Steinkopff; Dresden u. Leipzig. Stran 380, obrázků 94,
cena váz. výt. K 300.-.
Knížka obsahuje výsledky bádání posledního desetiletí
ve stelární astronomíí. V prvé části je popsán system
Mléčné dráhy v jejich částech i celku (hvězdy, proměnné,
dvojhvězdy, hvězdokupy, pohyby a vzdáleností hvězd,
prostorová stavba, kinetika a dynamika Mléčné dráhy).
Druhá část je nazvána Extragalaktické
mlhoviny. Jsou
zde probrány různé typy extragalaktických
mlhovin a jejich vlastnosti, metody určení jejich vzdáleností, rychlostí
a jejich prostorové rozdělení.
Kniha i přes své experimentální založení může býti doporučena každému, kdo se zajímá o výsledky badání v popisné &Jtronomii.
Dr. P.

,
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ZPRAVY

RUZ:NE
Zeměměřičský úřad Čechy a Morava. Pokračování v"
zprávách o činnosti tohoto úřadu odsouváme z technických
příčin do pozdějších čísel.
Plánovité řízeni prací v zeměměřičství. Zájmová skupina
zeměměřičských inženýrů při odbočce STA Brno uspořádala ve dnech 4., 5. a 7. dubna CI'. v miStnostecn Ctenář;:;kého.spolku v Brně přednáškový cyklus, nazvaný ~plánovité Hzení prací v zefuěměřičství. Pro ŠIrší okruh země-

měHčů bude jistě zajímavý tento prvÝ krok brněnských
kolegů a proto uvedu zde aspoň stručně tendenci a obsah
tohoto cyklu.
Cyklus měl objasniti zeměměřičským
inženýrům, zaměstnaným jak u veřejných úřadů tak i v činnosti neúřední, význam řádné organisace a plánovitého provádění
zeměměřické práce. Ve třech přednáškových večerech byly
postupně předneseny tyto přednášky:
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Ing. F al t a v zajímavě sestavené úvodní přednášce .nastíml postavení zeměměřiče v rámci racionalisačních snah
a ethické poslání. jeho povolání.

metrovské. V závěru zdůrazml nutnost zlepšení výchovy
po stránce ethické a společenské v zásadách hesla: »Přej
a bude ti přáno«.

Ing. Dr. Mat ě j ů v další přednášce rozvedl potřebu
zkoumání měřických method s hlediska ekonomie prací,
promluvil o normalisaci, typisaci a o zacvičování v práci.
Upozornil na skutečnost, že zavádění další org-anisace do
pmcí měřických nutně vyvolá revisi některých platných
předpisů (na př. úpravy zápisníků, formulářů a ,.,). Rozlišil práce na vedoucí (řídící), vykonávané vysokoškolsky
vzdělanými odborníky a na pomocné, prováděné přidělenÝm personálem a mladšími spolupracovníky.

Ing. Dr. S v o bod a ve své přednášce uvedl zhuštěné
výsledky své široce založené činnosti podnikatelské. V řadě
grafikonů uvedl na př. závislost mezi obratem, provozními nákladý a tarifem, a ze zachycených dat vyvodil zásady pro zásahy, jimiž možno zlepšiti výnos kanceláře.
Část přednášky věnoval řešení poměru zaměstnanců k práci a zhodnocení jejich práce, což předpokládá ovšem (z užšího stanoviska podnikatelského) normalisaci výkonů a
vhodnou úpravu pracovního prostředí.

Ing. B u r d a ve své přednášce, navazující myšlenkově
na přednášky o všeobecných zásadách řízení práce, již
dÍ'Íve v odbočce pronesené, rozvedl v úvodě jen zásady,
které se dotýkají měřičského inženýra-vedoucího. Organisací technické kanceláře se dosáhne u zaměstnanců trvalé
iniciativy tím, že se nahradí individuelní úsudek zaměstnance pracovními poznatky získanými vědeckou cestou,
provede se řádný výběr, výcvik a zdokonalení zaměstnanců
a dělníků (figurantů)
taktéž na vědeckém podkladě a
získá se spolupráce se zaměstnanci (rozdělením práce. odpovědnosti i odměn). Přednášející upozornil, že se nesmi
zapomínati při úvahách o organisaci na to, že podnikání
je vlastně službou v nejširším slova smyslu, službou veřejnosti, zaměstnanci a podnikateli - a každá řádná organisace musí obsahovati zladění těchto složek, což není lehkou úlohou. Za hlavní úkol řádně vedené kanceláře označil
přednášející s e s t a ven í p r a c o v n í h o p lán u. Otázku plánování rozvedl po stránce teoretické i praktické tak,
že uvedl hlavní zásady pro stanovení jednotek (výkonu -času) u svobodných povolání akademických s individuelními duševními výkony, což je předpoklad pro řízení práce
pomocí organisačních diagramů. Nezájem inženýru-zeměměřičů o jakákoli zkoumání výkonu a pracovních způsobů
(method) a o zavádění skutečné ekonomie v jejich práci
musí být v jejich nejvlastnějším zájmu překonán, poněvadž vývoj jde a půjde nezadržitelně vpřed právě touto
cestou. Prvým krokem je časový záznam prací (hlášenka.
týdenní nebo měsíční) všech zaměstnanců, který odborně
zpracován povede k úkolování (k plánování) a k zavedení
grafické kontroly (ganttogramů)
i v těchto povoláních.
Přednášející promítl plánovací ganttogram, ve kterém je
možno plánovat s jakoukoliv podrobností všechny práce
techmckých kanceláři (novoměřických, běžných geometrovských, stavebních a j.) a jehož používá sám při svých pra.cech organisačních. V části, dotýkající se činnosti duševní
uvedl přednášející mimo jiné zajímavě řešenou bibliografickou a poznámkovou kartu vypracovanou pro podnikatele
k záznamu výnosů, předpisů a j. V závěru zdůraznil, že
ekonomie života musí doplňovat ekonomii pracovní. Inspirace je »duch věčného mládí«, který tvoří, buduje, dobývá
a odměňuje.

Ing. H u rdí k o v á nastínila v úvodě stručně vývoj
účetnictví (formy, metody účetnictví, základní pravidla
podvojného účetnictví, dokladovou povinnost a pořádáni
dokladů) a rozvedla úkoly a formy podnikového početnictví. Základním tématem prakticky zaměřené přednášky
bylo účetnictví a nákladové počty (provozní odpočet a kalkulace) v kanceláři civilního geometra. Přednášející předvedla a vyložila potřebné formuláře, řešené v zásadách
pracovní ekonomie s ohledem k povolání civilního geometra a navazující na technicko-hospodářskou organisaci
kanceláře (hlášenky vÝkonů, mzdový účet aj.).
Všechny přednášky byly doprovázeny světelnými obrazy.
Účast kolegů ze služeb veřejných i civilních kanceláří byla
hojná (celkem 67 účastníků).
Poněvadž skupina hodlá pokračovati v naznačené činnosti, byl výsledek cyklu zachycen v dotazníku, aby se
zjistily okolnosti, důležité pro pořádání podobnvch seminářů. Pro všechny přednášky byl stanoven vklad 100 K.
Účastníkům kursu bude zaslán tištěný obsah všech přednášek; ostatní zájemci budou si jej moci u brněnské skupiny objednati za režijní cenu později.
Inf/. Ves.

Prof. Dr, Ing. Ti c h Ý proslovil zajímavou, široce koncipovanou přednášku o strojním a přístrojovém vybaveni
měřické kanceláře. Upozornil na řadu drobných únrav měÍ'Íckých pomůcek, které sám také při své praxi provedl
a jimž musí šéf kanceláře věnovati náležitou pozornost,
neb jinak je značnou měrou brzděn výkon. Nevýhody těchto pomůcek »denní potřeby« v kanceláři jsou totiž mnohem
závažnější než nevýhody příp. konstrukční vady přístrojů
řídce používaných. Nestačí ovšem tyto chyby konstatovat,
ale propracovat je a postarat se o zlepšení u výrobce. (Podobnou přednášku vyslovil již přednášející ve Sdružení civ.
geometrů pro nová měření v Praze v březnu t. r.)
Ing. F a I t u s upozornil na možnosti specialisace civilní
geometrovské kanceláře, čímž by vznikly odborné kanceláře, pracující pro více kanceláří běžného tyPU dnešního.
Specialisace by vedla také k prohloubení geodetického
oboru vědního po stránce teoretícké i praktické, ukojovala
by také lépe a snadněji hmotné potřeby podnikatele a jeho
»koníčka«, kterého má každý pracovník míti jako mentální protiváhu často jednostranné a namáhavé práce geo-

Prozatímní Ílprava sdělování triangulačních výsledků.
Ministerstvo vnitra vydává v dohodě s ministerstvem financí a nejvyšším úřadem cenovým do příslušné zákonné
úpravy tyto prozatímní směrnice o sdělování triangulačních výsledků, vyhlá,i;ka ministerstva vnitra ze dne 17.
března 1944 (Úř. list Č. 70):
Cizím osobám není dovoleno nahlížeti do triangulačního
operátu.
Výpisy z triangulačního operátu pro potřebu všech veřejných úřadů, orgánů, ústavů a podniků, jakož i osob
oprávněných k měřickým pracem vyhotovuje a sděluje
jedině zeměměřičský úřad Cechy a Morava.
Výpisy z triangulačního operátu se vyhotovují a sdělují
na písemnou žádost, která musí obsahovati slovní popis
zamýšlených měřičských :erací; po případě musí b{rti Dřipojeny příslušné náčrty. Zádost veřejného úřadu, ústavu,
podniku nebo veřejného orgánu musí kromě toho býti
co do rozsahu požadovaného vÝpisu přezkoušena a ověřena
bezprostředně nadřízeným úřadem (dohlédacím úřadem).
Žádosti civilních geometrů nemusí býti takto přezkoušeny
a ověřeny.
Výpisy z triangulačního operá tu se sdělují:
a) branné moci, vládnímu vojsku Protektorátu Čechy a
Morava a protektorátní finanční správě (pro potřebu katastrálních úřadů) bezplatně,
b) všem ostatním žadatelům za náhradu hotových
výloh.
Hotové výlohy (~ 4, písmo b) obnášejí:
a) za výpisy z triangulačm'ho operátu jednotné sítě za
každý bod..
...
100 K,
b) za výpisy z triangulačm'ho operátu stabilního
katastru za každý bod.
.
.
50 K,
c) za přeměnu za každý bod
30 K,
Sdělovati oznámené údaje třetím osobám je zakázáno.
Po ukončení měřických prací jest původní výpis vrátiti
zeměměřičskému úřadu Čechy a Morava a bezplatně mu
sděliti výsledky případných trvale označených vedlejších
bodů, jejichž souřadnice byly vypočteny (trigonometricky
určené vedlejší body, stanoviska měřického stolu, polygonové body atd.).
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