
ZEMĚMĚŘIČSKÝ OBZOR
VYDAvA SPOLEK CESKÝCH IN2:ENÝRů

Na každý bod zemského povrchu působí tíže ja-
kožto výslednice sil přitažlivé a odstředivé. Předsta-
víme-li si zemské těleso jako souhrn homogenních
bodů, musel by jeho tvar působením obou uvažova-
ných sil býti elipsoidický. Newton (1687), Huygens
(1690) a Mac Laurin (1740), předchůdci Clairau-
tovi, uvažovali mnoho o tvaru Země. Roku 1743 do-
kázal první Clairaut ve své skvělé práci Théorie
de la figue de la Terre pro rovnovážný stav Země
těleso rotačního elipsoidu (II. vyd., Paříž, Courcier
1808.)
Geologické převraty, které Země prožila a v men-

ším měřítku prožívá i dnes, porušily rovnovážný
stav hmot najmě v povrchových vrstvách. V těch
místech, ve kterých následkem velké soudržnosti
hmot nemůže nastati vyrovnání, vzniká napětí. Plo-
chy hladinové bližší povrchu vykazují deformace
zcela nepravidelné. Zlepšením přístrojů a metod po-
zorovacích objevily se nesrovnalosti zaviněné touto
nepravidelnou strukturou a uskupením hmot. Pro-
jevily se diferencemi mezi hodnotami šířek, délek a
azimutů získanými přesným pozorováním a výpoč-
tem předpokládajícím elipsoidícký tvar Země. Pozo-
rování se provádějí na skutečném topografickém po-
vrchu Země. Referenční elipsoid použitý pro výpočet
je nutné najmě při srovnávacích studiích anomalií
přesně definovati, jakož i výchozí stanici.
Myšlenkou isostatického vyrovnání se zavádí po-

jem hladinové plochy v určité hloubce pod povrchem
zemským ležící a podléhající stejnému tlaku nadlož-
ních hmot. Názvu isostase zemské kůry pro nazna-
čenou hypothesu použil první roku 1889 americký
geolog C. E. Dutton (D., On some of the greater
problems of physical Geology, Phil. Soc. Washing-
ton, n, 1892).
Hloubka této hladinové plochy pod povrchem zem-

ským je různá, jak vyplývá z četných prací geo-
detů. Z ní odvozené kompensace odstraní většinu
odchylek, vznikne těleso elipsoidu bližší než tvar
hladinové plochy (geoidu), čili jako by se odstra-
nily nerovnosti povrchu a různá hustota povrcho-
vých vrstev Země.
Myšlenka isostase dochází plného uplatnění

v přesných geodetických pracích. Další důkladná a
sjednocená měření po celém povrchu zemském, pev-
nině i mořích i v okolí zemských pólů (v poslední
době práce Arktického ústavu v Moskvě) svými vý-
sledky pravděpodobně potvrdí oprávněnost isosta-
Ucké hypothesy.
V dalších řádcích uvedu důležitější data z histo-

rie isostase.
Měření peruánské, konané za tím účelem, aby se

rozhodlo, zda je Země koule či zploštělý elipsoid,

přineslo poznání odchylek tížnice. B o u g u e r1)
uvádí, že jeho oblouk v Peru a oblouk L a c a i l-
I e Ů V2) u Amiensu, vedou ke zploštění Země 1/301.6,
případně 1/318, užije-li se pro délku oblouku peru-
anského hodnoty určené Spaněly. S obloukem la-
ponským dává zploštění 1/215. Tento poslední
oblouk s oblouky měřenými ve Francii dává zploš-
tění úplně rozdílná, 1/132, 1/145 a 1/169. I pozna-
menává tu Bouguer, že výpočet předpokládá všech-
ny poledníky téhož tvaru a pravidelného zakřivení
(t. j. zakřivení elipsy), ale vyjadřuje jasně svoje
pochybnosti těmito slovy: ".... kdo však nám do-
káže, že vnitřní části hmoty zemské jsou dosti ho-
mogenní, abychom mohli odvozovati tento důsledek.
Má konečně pravidelná elipticita více pravděpodob-
nosti, než měl kulový tvar před Newtonem a Huy-
gensem?"
Tím se rodí u Bouguera myšlenka isostase.3)
Při měření poledníku v Peru provedli Bouguer a

Condamine měření odchylky tížnice v roce 1739 na
úbočí hory Chimborazo (6254 m). Její výšku odha-
duje Bouguer na 1700-1800 toise nad krajinou a
3100-3200 toise nad mořem. Průměr základny na
10-12 tisíc toise. A ježto lze na úbočí přejíti k tě-
žišti hory na 1700-1800 toise, do něhož klade půso-
biště přitažlivosti, bude odchylku tížnice působiti
vodorovná složka velikostí rovná asi jedné dvoutisí-
cině tíže, byla by tedy tížnicová odchylka asi l'
43". Na jižním svahu asi 829 toise pod vrcholem,
na sněhové hranici, zvolili počátkem prosince prvou
stanici a pozorovali výšku čtyř hvězd při jejich kul-
minaci jižně a šest hvězd při kulminaci severně ze-
nitu. Druhá stanice volena od prvé na západ ve
vzdálenosti 3570 toise a měřeny na ní při kulminaci
výšky týchž hvězd jako na stanici prvé. Působením
přitažlivosti hory byl na prvé stanici posunut zenit

1) Bouguer Petr, narozen 16. II. 1698 v Croisicu v Bre-
tonii. Poslán byl od vlády francouzské roku 1735 s Con-
dinem a Condaminem do Peruánska k vyměřování. V lé-
tech 1735-44 měřila tato Mission des Académiciens v již-
ní Americe v Andách rovníkový oblouk. Zemřel roku 1758.
Charles la Condamine, Marie de, nal-odil se v Paříži

28. I. 1701 a zemřel tamtéž v roce 1774. Pracoval s B.,
ale roku 1743 vrátil se do Francie a zabýval se vydává-
ním spisů vztahujících se k vykonaným měřením.
Výsledky prací uveřejnil Bouguer ve spisech »Rélation

au voyage ou Pérou« a v »Théorie de la figure de la
Terre déterminée par les observations M. Bouguer et de
la Condamine, Paris, Jombert 1749«.

2) Nic. Louis de Lacaille, franc. astronom a profesor
matematiky (1713-1762).

3) Podrobnější citáty starých pramenů jsou uvedeny
podle psaných přednášek doc. Dr. V. ~pačka, jenž je
autorovi zapůjčil. Data životopisná vzata z Riegrova na-
učného slovníku, I-XI.
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k jihu o úhel a. Proto se tam jevily výšky hvězd
kulminujících na jihu o a větší, než na druhé sta-
nici, a výšky hvězd kulminujících na severu o a
menší. Zaměřením s jedné stanice na druhou zjiš-
těno, že druhá leží o 505 toise jižněji, čili o 32",
o které se musely jeviti na prvé stanici výšky hvězd
jižních menší a severních větší.
Opraví-li se výšky měřené na druhé stanici o těch-

to 32", mají souhlasiti s výškami měřenými na sta-
nici prvé. Měření byla konána na stanici kvadran-
tem, který se otáčel kolem svislé osy tak, že jeden
jeho krajní poloměr byl s touto osou rovnoběžný a
druhý k ní kolmý. Je-li poloměr kvadrantu, jejž po-
važujeme za vodorovný, skloněn o úhel /3, bude tak-
to skloněn i po otočení kol svislé osy a všechny mě-
řené výšky hvězd budou o /3 větší než je výška sku-
tečná. Utvoříme-li však rozdíly výšek, jedné hvězdy
kulminující na severu a druhé na jihu, odpadne vliv
/3. Označíme-li v" v2 skutečné výšky a v/, v/ mě-
řené výšky těchto dvou hvězd, bude na druhé sta-
nici v12' - v2/ = v1 - v2. Druhý index značí sta-
nici, kde je výška měřena. Na stanici prvé je zenit
posunut k jihu o úhel u, tedy platí v,/ - vn' c=
=v1-0:- (v2 + 0:).Z obou rovnic plyne úhel u,
o který je tížnice působením hory vychýlená.
Po opravě vzhledem k refrakci plynuly rozdíly

výšek čtyř hvězd kulminujících na severu l' 25",
ľ 24", l' 10" a l' 06". Pro hvězdy kulminující na
jihu l' 37"5", l' 28", l' 48" a l' 22'5". Střed všech
měření byl ľ 19" a l' 34". Rozdíl obou hodnot je
15" a pro úhel a dostane se 7"5". Z polohy obou
stanic a těžiště hory plyne, že na druhé stanici se
jeví poněkud účinek přitažlivostil!ory ve směru po-
ledníku v míře asi 13 nebo 14;rát menší než na
prvé, takže je třeba a o tllt~' 'č~st zvětšiti na 8".
Z čísel zde uvedených je zřejmé, že se rozdíly
vl1' - v1/ pro různé hvězdy liší, ač by měly být
stejné, a že výsledek 8" není příliš spolehlivý. Po-
zorování byla prováděna za velmi nepříznivých po-
měrů. Fakt, že nalezená odchylka 8" je příliš ne-
patrná proti očekávané diferenci ľ 43", vysvětluje
Bouguer z části tím, že Chimborazo je sopka a obsa-
huje pravděpodobně dutiny,. čímž se její působení
zmenšuje.
Bouguer uvádí i ten způsob, že by se měřila při

kulminaci výška téže hvězdy na stanici na jihu hory,
kde je působením její přitažlivosti zvýšena, a na
druhé stanici v témže poledníku na severu hory,
kde je z téže příčiny snížena. Rozdíl výšek měřených
na obou stanicích bude tedy větší, než odpovídá
vzdálenosti obou stanic a odchylce tížnice na obou
stanicích.4 )

Na odchylku tížnice působenou přitažlivostí hory
upozornil již před Bouguerem Isac Newton (1642-
1727), který uvedl, že hora polokruhovitého tvaru
výšky 3 mil by vychýlila tížnici na svém úpatí o ne-
celé 2'.5)

4) Bouguer, 1. c. (druhý spis) s. 367.
5) Při stejné hustotě Země a hory byl by poměr sil,

jimiž obě tělesa přitahují visící olovnici dán výrazem
tg a = m/2r2 : MJR2 = rJ2 R= 0.000 379, t. j. a = 78". La
Figure de la Terre ..... avec une relation abrégée de ce
voyage .... par M. Bouguer, Paris 1749, str. 367-389.

Brzy potom zdůrazňuje B o š k o v i Č,6) že různé
složení kůry zemské má vliv nejen na směr tížnice
a tím i na měření zeměpisných šířek, ale i na dobu
kyvadla.· Domnívá se, že nepravidelnosti v zakřivení
poledníků a rovnoběžek převládají nad geometrickou
křivostí předpokládaného elipsoidu.
Uvádí tabulku délky poledníkového stupně stano-

veného v patnácti různých šířkách. Z jednotlivých
dvojic plyne pro zploštění 1/78-1/347 a jeho veli-
kost že je tedy problematická. Boškovič přiměl
i krále sardinského, aby dal měřiti oblouk turinský,
neboť očekával projevení vlivu přitažlivosti Alp na
velikost amplitudy měřeného oblouku.
Měření provedl J. B. B e cca r i a.7) Délka jed-

noho stupně oblouku plynoucí z celkového měření
byla 57468'59 toise. Z části ležící na sever od Tu-
rina o 27' 4'29" plynulo však o 497 toise více, z části
jižněji o 40' 40'42" o 331 toise méně. Vliv Alp byl
tedy patrný. Beccaria vypočítává, že může činiti na
severním konci oblouku 25".
Je proto dosti podivné, že diference několika vte-

řin naplňovala hrůzou Mé c h a i n a,8) který po-
kračoval od roku 1794 v měření pařížského poled-
níku do Španěl. Mezi dvěma blízkými body Barce-
Ione a Montjouy, vzdálenými sotva 2 km, nalezl
rozdíl zeměpisných šířek 59'53", kdežto jejich vzdá-
lenosti odpovídal rozdíl o 3'4" menší. Méchain tajil
tuto věc před ostatními účastníky měření, bránil
opakování měření jinými a v zatemnění rozumu
před smrtí stále blouznil o chybě, jež mu zkrátila
život. Zemřel duševně chorý v Castel10n de la Plana
v září roku 1804.
D e I a m b r e9) se domnívá, že vzhledem k uvede-

ným rozdílům v délkách jednoho stupně zůstane
správná hodnota zploštění Země neznámou asi na-
vždy.
Prvý přesnější výpočet a měření účinku hory na

směr tížnice provedl královský astronom N. M a s-
k e I y n e10) roku 1774-76. Zvolil k tomu horu
Schehallien v Perthshire, dosahující 3000 stop a zve-
dající se asi 2000 stop nad okolní krajinou. Na již-
ním svahu hory 1200 stop a na serevním asi 1450
stop pod vrcholem hory zvoleny stanice, kde mě-
řena zeměpisná šířka. Na každé stanici provedeno

6) De litteraria expeditione per pontificiam ditionem
ad dimitiendos duos meridiani gradus, Romae 1755. Část
I. a V. - BoškovičRoger Josef, Jezuita, nar. v Dubrov-
níku 1711. Francouzští učenci vystupovali silně proti
němu a proto vrátil se do Milána, kde mu císař Josef II.
ulořil vyměření jednoho stupně meridiánu k účelům ma-
pování Lombardska. Zemřel šílený v roce 1787.

7) Gradus Taurinensis. - Augustae Taurinorum 1774.
8) Pierre F. A. Méchain, výtečný hvězdář francouz-

ský (1744-1804). •
9) Grandeur et figure de Ia Terre. Dopsáno 1822, tiš-

těno 1912, str. 165. - DelembreJ. B., rytíř a franc. hvěz-
dář (1749-1822). Měřil s Méchainemmeridián od Dun-
kerku k Barceloně pro stanovení základního metru. Vy-
měřování popsal ve svémspise Base du sysMmemétrique.
Dokončilroku 1799 s obtížemi.

10) Phil.Trans. 65, 495, 1775. Tamtéž uveřejněny
i další práce. - Maskelyne narozen roku 1732 v Lon-
dýně, matematik a hvězdář. Roku 1761 poslán král. lond.
společnostína ostrov Sv. Heleny, aby tam pozoroval prů-
chol Venuše sluncem. Roku 1765 jmenován král. hvězdá-
řem v Greenwichy. Po čtyřicet let vydával The nautical
Almanac and astronomical Ephemeris. Zemřel roku 1811.
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více než 160 určení, z níchž plynul rozdíl šířek
54'60". Ze sítě trojúhelníků mezí oběma stanícemí
stanovena vzdálenost rovnoběžek jímí jdoucích
4364.4 stopy, odpovídající rozdílu zeměpisných šířek
42'94". Přítažlivost hory působí tedy na severu a
jíhu odchylky celkem 11'66".
Výpočet přitažlivosti hory provedl současně Char-

les H u t t o n11) způsobem, jehož se používá dosud
a který velice zjednodušuje prácí. Byl pořízen plán
okolí staníce, v němž vyznačeny vyvýšeniny území.
Bodem, v němž umístěna staníce, vedeno 48 polo-
paprsků tak, že tvořily s poledníkem úhly, jejíchž
sínus byl postupně roven 1/12, 2/12, 3/12 .
12/12. Kolem staníce opsány soustředné kružníce,
čímž rozděleno okolí staníce na větší počet polí,
jejichž účínek se jednotlivě počítal. Prvá kružnice
měla poloměr 666'6 stop, druhá dvojnásobný atd.,
až dvacátá dvacetinásobný. Polí bylo tedy 960.
P I a n aU) a Car I i n P3) stanovílí zeměpisné

šířky v Andrate na úpatí Alp Grayských a v Mon-
doví na severním úpatí Alp přímořských. Jejích
r'ozdíl činil 10 07' 27", kdežto jejich vzdálenosti od-
povídal rozdíl téměř o 48" větší,
Baron Franz Z a c h14) měřil přitažlivost hory

Mimet severně od Marseille. Jedna stanice volena na
jížním úbočí hory, druhá na ostrůvku Planier jiho-
západně od Marseille. Na každé pozoroval téměř 500
průchodů hvězd pro stanovení zeměpísné šířky, čímž
dospěl k odchylce tížnice na úbočí 1'98".
A r a g 015) později ukázal, že theodolith, jehož

bylo použito, nezaručoval přesnost 2". Tím by byl
Zachův výsledek pochybený.
Poslední měření tohoto druhu provedl H. J a-

m e S16) na severním a jižním svahu hory Arthurs
Seat v Edinburghu (550 57' s. š.) roku 1855. Na
vrcholu zvolil třetí stanicí. Jejich zeměpisné šířky
stanovil z více než čtyř set hodnot pro každou sta-
nicí. Rozdíl zeměpisných šířek stanice na vrcholu
a stanice jižní byl 11'00". Mezi stanicí severní a

11) Roy. Soc. Lond., Phil. Trans. 68, 689, 1778; 111,
276, 1821. Clarke, Princ. Tiang. str. 583.

12) Plana (1781-1864) byl profesorem matematiky
v Turině. Význačnější dílo: Théorie du mouvement de la
Lune.
13) Carlini František, výtečný italský astronom, na-

rozen 1783 v Milaně, ředitel hvězdárny milánské a pre-
sident lombardského institutu. Četné jeho práce byly vy-
tištěny v Efemeridách milánských. Stanovil roku 1824
průměrnou hutnotu zeměkoule vteřinovým kyvadlem na
vrcholu Mont-Cenis.Mém.delle r. Accad. di Torino, 1824.

14) L'attraction desmontagnes et ses effets sur les
fil-a-plomb, Avignon 1814, 2. svazky. - Franz Zach,
matematik a astronom (1754-1832), ředitel hvězdárny
v Seeberku do r. 1806. Zemřel v Paříži. V Janově vydával
vědecký almanach Almanaco Genovese.- Zach byl prv-
ním ze zahraničních členů Král. čes. společnosti nauk.
V Gotě zřídil roku 1786 hvězdárnu, vydával Monatliche
Correspondenz ZUl' Beforderung der Erd und llimmel-
kunde, Correspondence Astronomique. Viz O. Seydl, Die
Weschickeeines Chronometrs der Kongl. bohm. Ges. d.
Wiss., Praha 1935.
1ii)Conn. de Temps. 1819. - Arago František Domi-

nik (1786-1853). Roku 1808 přidělen byl k výpravě pod
vedenímBiota, která provápěla stupňové měření ve Špa-
nělsku.

lG) Phil. Trans. 146, 591, 1856. Clarke, Princ. Triang.
~tr. 599-604.

stanící na vrcholu pak 25'53". Ze vzdálenosti stanic
plynuly však rozdíly zeměpisných šířek 14'19" a
24'27", takže odchylky tížnice byly na stanicí jížní
2'81", na severní 1'26", celkem 4'07".
Podle metody Huttonovy vedeno kolem stanice

šestnáct kružnic, jejichž poloměry rostly po 590
stopách do 8000 stop, další poloměry tvořily geo-
metrickou řadu s podílem 7/6. Na jižní stanici po-
stupovaly poloměry po 500 stopách jen do 6000
stop. Celkem bylo tedy 23 pásů. Kruh kolem staníce
rozdělen ještě na pásy široké 100 stop.
Výsledky triangulace ve Velké Britanii ukázaly,

že i místní odchylky tížnice mohou dosáhnouti znač-
nějších hodnot. Zeměpisná šířka observatoře Calton
Hill lišila se o 5--6" od šířky plynoucí z geodetic-
kého měření při určování vzdáleností nepříliš dale-
kých bodů, na nichž byla zeměpísná šířka stanovena
astronomícky,17) Mezi body Dunnose a Híghport
Cliff nalezl roku 1841 Clarke rozdíl zeměpísných
šířek 83'87", kdežto rozdíl geodetický čínil 80'58".
Tím projevila se na vzdálenost 1'5 angl. míle od-
chylka tížnice ve velikosti 3'3".
Avšak v době těchto měření (Jamesova) vychází

první práce archídeakona Pratta o přitažlivosti Hi-
malají, kladoucí vlastně základ k nauce o i s o s t a-
s í. Astronom Aíry vypracoval další teorii založenou
na hypothese plovoucích mas v magmatu kůry
zemské.
A í r y1B)předpokládá, že pevniny všade téže hus-

toty (sial, sal) plují v těžké magmatické hmotě
(sima) .
Označíme-li r hustotu kontinentálního bloku, dl

magmatu, h' výšku části ponořené, h" výšku části
vyčnívající, a vyjá.~'ime-li uvedený předpoklad, do-
staneme

h' =~_.- . h"
~1-~

Z předpokladu také dále plyne, že bloky konti-
nentální, větších výšek a hustší než bloky mořské,
ponořují se více do magmatu. Zemská kůra, která
je menší hustoty, musí býti tedy sílnější pod konti-
nenty než moři.'9)

10) Clarke A. R.-James H., Account of observations
and calculations of the principal triangulation, and of the
figure, dimensions,and mean specific gravity of the earth
as derived therefrom, London 1858, str. 599.

i1J8) Airy, On the computation oť the effect of the
attraction of mountain masses as disturbing the apparent
astronomical latitude in geodetic Surveys, Phil. Trans.,
R. Soc. London, 145, 1855, str. 101.

19) Théorie des racines des montagnes, roots oť moun-
tains theory. Práci Airyho dále rozvádějí: Fisher, Astro-
nomical observations for latitude made during the period
1885-1905 and the deduced values of the deflections of
the plumb-line (Account of the operationsof the Great
Trig. Surv. of India, XVIII. 1906, App. 1, 2, 5. Týž, Phy-
sics oť the Earth, s crust, London, New-York, 1881. -
Wegener, Die Entstehung der Kontinente und Ozeane,
3. Auf., Vieweg, Hraunschweig, 1922. - Schweydar, Be-
merkungen zu Wegeners Hypothese der Verschiebungder
Kontinente (Zeitschr. der Gesellsch.flir Erdkunde, Ber"
lin, 1921, str. 120-125). Wegener je autorem zvláštní
teorie.
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v témže roce, kdy Airy vyslovil svoji hypothesu
v časopise Philosophical Transactions, uveřejnil zde
P r a t t svoje čtyři zprávy, ve kterých rozváděl po-
stupně teorii kompensace."O)

Prattovi byly divné odchylky tížnice v blízkosti
Himalají, neb hodnoty počítané byly mnohem vyšší
než pozorované (na př. 77" místo 1" v Jaipaiguri
a j.). Uvažoval (podobně Bouguer), že působení mo-
hutných horských mas je vyrovnáváno vlivem hmot
vnitřních. Plochu, na níž je uskutečněna hydro-
statická rovnováha, nazývá plochou kompensační,
a její hloubku hloubkou kompensační, kterou uva-
žuje všude stejnou. Pratt soudil, že horstva vznikla
jakýmsi vzdutím hmot, čili posunem ve směru ver-
tikálním, které bylo v těsném sousedství vyrovnáno
poklesem. Představíme-li si zemskou kůru rozděle-
nou v kužele (o vrcholech ve středu Země), které
mají za základny části topografického povrchu zem-
ského, můžeme předpokládat (dle Prattovy teorie)
u všech kuželů stejný obsah hmot, při čemž hustota
bude tedy nepřímo úměrná výšce.

Prattovu teorii kompensace přejal Coast and Geo-
detic Survey, jehož ředitelem byl od roku 1900
H a y for d a později B o w i e jeho nástupce a zá-
roveň pokračovatel ve všech pracích. Chceme-li po-
drobněji sledovat postup prací a odvození, musíme
projíti četná díla Hayfordova a Bowieho, zpracová-
vající výsledky rozsáhlých výpočtů trigonometric-
kých sítí na území Spojených Států.21)

Srovnání obou těchto význačných teorií (Airy,
Pratt) a jejich vyhodnocení provedl W. H e i s k a-
ne n22) ve svých pracích. Za svoje zásluhy byl jme-
nován ředitelem isostatického ústavu mezinárodní
geodetické Associace.

Isostatické vyrovnání stává se podkladem výpoč-
tů rozměrů zemského elipsoidu.23)

Určiti diference geoidu a rotačního elipsoidu lze
tím spolehlivěji, čím podrobněji je určována tíže na
všech částech zemského povrchu. Souvislá měření
byla provedena na pevnině Spojených Států a v ně-
kolika státech v Evropě. Na ostatních pevninách
bylo stanic poskrovnu. Donedávna nebylo též možné
prováděti přesná měření na moři a tak nebyl znám
průběh na největší části povrchu zemského.

20) Pratt, On the attraction of the Himalaye moun-
tains and of the elevated regions beyond them, upon the
plumb-line in India (Phil. Trans., R. Soc. London, 145,
1855, str. 53-100): On the deflection of the plumb-line
in India ... (149, 1859, str. 745-778); On the constitu-
tion of the solid crust of the Earth (161, 1871, str. 335
až 357); On the influence of the ocean on the plumb-line
in India (149, 1859, str. 779-796).

;21) Tittman and Hayford, Geodetic operations in the
United States, 1903-1906. Raport to the 15th Gen.
Conf. of the Intern. Geodet. Assoc., Washington, Gov.
Print. Off., 1906. Hayford, Effect of topography and
isostatic compensation upon the intensity of gravity, C.
R. de la 16e Conf. gén. de ľAssoc. géod. interno a Lon-
dres et Cambridge, sept. 1909,I, str. 365-389.

22) Heiskanen, Untersuchungen iiber Schwerkraft und
Isostasie. Rozebráno v Bulletin géodésique, čís. 5, 1925,
str. 90.

23) Verhandlungen der XVI. allgem. Konf. der Intern.
Erdmessung I, 1910, str. 354-364. Hayford počítá elip-
soidy za předpokladu různých' hloubek vyrovnávací
plochy.

Chceme-li i zde sledovati aspoň v hlavních črtách
historii měření vykonaných na moři, musíme začíti
pracemi Scott Han sen a. Později drobné práce de
Wiillerstorf Urbairovy (1866), Guillaume-
o v y (1894) a Mo h n - o v y (1899) inspirovaly O.
Hec ker a,24 ) který své práce provedl v létech
1901-1909 v různých mořích.

Na V. všeobecné konferenci Evropského měření
Země25) ve Stuttgart roku 1877 zmínil se poprvé
Fa y e, ovšem návrh jeho nedošel pozornosti, o po-
užití dvou stejných kyvadel se stejnou amplitudou.

Myšlenku rozvinul a uskutečnil s úspěchem Ve-
ning M e i nes Z26) při měřeních na mořích v létech
1923-27.

Aby zjištěna i s o s t a s e v zálivu mexickém a
moři karibském, kde vyskytuje se spád pevniny,
nánosy řeky Mississipi a velké hloubky sev. od Porto
Rico a jz. od Kuby, požádaly Spojené Státy Mezi-
národní akademii a Carnedgie Institution V. Mei-
nesza o provedení měření. Spolupracovníky mu byli
F. E. Wright a E. B. Collins,27)

Myšlenka isostatického vyrovnání nabývá stále
více oprávněnosti. Nepochybuje se o jejím významu
a proto zavádí se do přesných výpočtů geodetic-
kých. Značného podepření dostalo se jí autoritou
H e I mel' t o v o U,28) který zkoumal výpočty Hay-
fordovy.

V poslední době jistě zajímavé výsledky přinese
zpracování a uveřejnění výsledků měření a pozoro-
vání, která provedl Arktický ústav v Moskvě v po-
lárních krajinách.29)

Nebylo možné vyčerpati úplně historii prací, vá-
žících se k myšlence isostase a isostátického vyrov-
nání a zmíniti se o všech pracovnících v souvislosti
s uvažovanou otázkou, kteří pracemi teoretickými
i praktickými umožnili zdolati veškeré obtíže sta-
vící se dořešení v cestu.

24) O. Hecker, Bestimmung der Schwerkraft auf dem
Atlantischen Ozean, sowie in Rio Janeiro, Lissabon und
Madrid. - B. d. Schwerkr. auf dem Indischen und Gros-
sen Ozean und anderen Kiisten, sowie erdmagnetische
Messungen.- Atd. bližší viz J ordan, Handbuch III, 6. a
7. vyd.,kde jsou i příslušná vyobrazení zařízení.Viz Dr.V.
Špaček, Měření tíže na moři, Z. V. 1933, r. XXI, č. 1,
str. 1 a dal.

25) Verhandlungen der V. allgem. Konf. der Europa-
ischen Grandmessung, str. 23. Uvádí Dr. V. Špaček v po-
jednání již citovaném.

26) Dr. V. Meinesz, profesor geodesie na universitě
v Utrechtu, inženýr Holandské geodetickékomise.

27) Uvádí Dr, Špaček v cit. pojednání, str. 3. Vyobra-
zení použitého přístroje byla V. MeineszemDr. Špačkovi
zapůjčena. - V. Meinesz-Wright, The gravity neasuring
ernisse of the U. S. Submarine S-21, Publ. of the U. S.
Naval observatory II. Series, Vol. XII!., App. I, Wa-
shington 1930.

28) Helmert odvodil roku 1901 z měření tíže hodnotu
zploštění Země souhlasící dobře s výsledkem Hayfordo-
vým. Kompensační plochu nazývá AusgleichsHache. -
'Roku 1905potvrdil Helmert znovunovýmvzorcem správ-
nost výsledků Hayfordových. - Preuss. Akademie det
Wissensch. Sitzungsberichte 1901, str. 328-336; 1915,
676-685.

29) Výsledky zpracovává geofysikální oddělení jmeno-
vaného ústavu a Astronomický ústav v Petrohradě. Po-
drobně budou, dle předběžných oznámení, studovány ano-
malie tíže a uveřejněny nejen generalisace, ale i pozoro-
vané hodnoty a podmínky.
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Na str. 55-59 Zeměměř. obzoru roč. I pojednal
Ing. A. Štván o interpola,ci řad a na str. 72 se autor
o ní rovněž zmiňuje. Touto studií o interpolaci a
inversi řad byla teoretická část interpolačního poč-
tu důkladně objasněna. Pro praktického zeměměři-
če, který zpravidla počítá nejvýše s 10 až 12 místy
jakýchkoliv tabelárně sestavených hodnot, má zá-
kladní význam interpolace lineární, kvadratická a
snad nejvýše interpolace ještě řádu třetího. Druhé,
třetí a snad vyšší diference soustavné počítání zdr-
žují a proto je výhodné při vícemístných hodnotách
používati tabulek o poměrně malém kroku, při nichž
třetí a vyšší diference nemá vlivu na správnost po-
sledních míst výsledku.

Avšak v častých případech je velikost kroku dik-
tována tiskovým rozsahem díla a tabulkový inter-
val nutno upraviti tak, aby na újmu přehlednosti
a finančního nákladu nevznikla kniha o značném
počtu stran. Tak při 12místných tabulkách gonio-
metrických funkcí šedesátinného dělení o kroku 10"
je prvá diference číslo osmimístné, druhá diference
dosahuje ještě hodnot O až 9401 (u hodnot kolem
tg 45°), v kterýchžto místech činí třetí diference
+ 4. Podobné tabulky setinného dělení kruhu mu-
sely by nutně obsahovati 1000 tiskových stran.
Patnáctimístné tabulky H. Andoyera mají při 10"
vteřinovém kroku třetí diferenci číslo čtyřmístné.
Tu ovšem nelze již zanedbati nejen vliv diference
druhé, ale ani třetí.

Propočítávání součinitelů Newtonovy formule in-
terpolační od případu k případu by bylo pracné a
neúčelné a jsou proto ve vhodném uspořádání uve-
deny v tab. I, a to pro trojmístný zbytek argumentu,
upravený na díl kroku. Použijeme-li však kursivou
uvedené střední diference řádkové, pak můžeme
snadno určiti součinitele pro zbytek čtyřmístný.

Podobné, rovněž pětimístné tabulky součinitelů
sestavil Ing. Křovák. Obsahují však 26 stran a byly
určeny jen pro vnitřní potřebu triangulační kance-
láře, takže širší veřejnosti technické zůstaly ne-
známy a nepřístupny.

Tabulka II obsahuje součinitele třetí diference,
dosud neuveřejněné. Vzorce, podle kterých byly ta-
bulky I a II počítány, jsou v záhlaví tabulek uve-
deny. Jelikož ale třetí diference nepřekročí v běž-
ných případech hodnotu třímístnou, je výhodné se-
strojiti pomocí tabulky II přímo tabulku oprav pro
hodnoty třetích diferencí po 10 rostoucích (viz tab.
IV). Hodnotu opravy pro libovolnou třetí diferenci
odvodíme jejím prostým· rozkladem. Jest výhodné
a účelné sestaviti takovou tabulku i pro opravy ply-
noucí z druhé tabulkové diference tehdy, není-li tato
příliš velkého rozsahu. Tak na př. osmimístné přiro-
zené hodnoty goniometrických funkcí nového dělení
o kroku 1 centigradu vykazují druhou diferenci

v rozsahu O až 11. Tabulka oprav je pak velmi jed-
noduchá, jak je patrno z tab. III.

Podobná tabulka pro osmimístné hodnoty gonio-
metrických funkcí je přiložena v autorově díle, vy-
daném r. 1940 v Praze Jednotou českých matema-
tiků a fysiků. Jelikož je v nich tabelován krok 1',
t. j., 60" I je oprava dána vzorcem o = 1/3600

z (60 - z) A v.. v k . k k 60"-2-l-- Ll.2, pn uprave zbyt u na dli ro u .

Uveďme několik případů užití tabulek I a II: Jest
vyhledati hodnotu tg 44° 52' 17,2437", jsou-li dány
tabufky dvanáctimístné s krokem 10".

arg. tg L/
1
62 j 63

44°51'30" 0,99506 70872 721 + + I +96490263
40 5163577535 9310

6499573 3
50 52600771 08 9313

6508886 2
44°52'00" 0,99535 65859 94 9315

6518201 2
10 5453104195 9317

6527518 1
20 5549631713 9318

6536836 2
30 5646168549 9320

6546156 3
40 5742714705 9323

6555479 O
50 5839270184 9323

44°53'00" 10,995935834986
96564802

1
9325

2

Pro hodnotu tg 44° 52' 10" vyhledáme přímo v ta-
bulce 0,9954531041 95. Zbytek, upravený jako díl
kroku 10" jest 0,72437, který násoben prvou dife-
rencí ,6.' = 9 65275 18 dává + 6 99216 38,2. Pro
zbytek z = 0,7244 nalezneme v tab. I příslušnou
hodnotu k2 = 0,09991 -(0,4 X 23)= 0,09982 (s po-
užitím řádkové interpolace), který vynásoben dru-
hou diferencí ,6.2 = 9318 dá druhý interpolační člen
- 930,1. A opět pro tentýž díl 0,724 je v tab. II

. uveden koeficient kR = 0,0425, který násoben třetí
diferencí + 2, dává hodnotu třetího interpolačního
členu + 0,1, kterou jsme mohli nalézti přímo v tab.
III, kde pro z = 0,72 a ,6.3 = 20 nalezneme 0=
= + 0,86. Pro ,6.3 = 2 je tudíž o= + 0,086 '.
. +0,1. Jejich algebraický součet

0,9954531041 95
-I- 6 99216 38,3

930,1
0,1

Uvažme nyní případ, kdy pro tutéž úlohu jsou
tabelovány hodnoty o kroku 1 minuty.
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z (1- z)
k.=----" 1.2

z I O
I

1
I

2
I

3
I

4
I

5 I 6 I 7 I 8 I 9 I I t
I

O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O,
0,00 OJOOO 00050 00100 00150 00199 00249 00298 00348 00397 00446 00495 0,99

--- --- --- --
01 00495 00544 00593 00642 00690 00739 00787 00836 00884 00932 00980 98
02 00980 01028 01076 01124 01171 01219 01266 01314 01361 01408 01455 97
03 01455 01502 01549 01596 01642 01689 01735 01782 01828 01874 01920 96
04 01920 01966 02012 02058 02103 02149 02194 02240 02285 02330 02375 0,95

0,05 02:375 02420 02465 02510 02554 02599 02643 02688 02732 02776 02820 94
06 02820 0~864 02908 02952 02995 03039 03082 03126 031fi9 03212 03255 93
07 0:3255 03298 03341 03384 0:l426 03469 03511 03554 0:~596 03638 03680 92
08 03680 03722 03764 03806 03847 03889 03930 03972 04013 04054 04095 91
09 04095 04136 04177 04218 04258 04299 04339 04380 04420 04460 04500 90

04540 I 04699 I
--- -_._- --- --

0,10 04500 04580 04620 , 04659 04738 04778 04817 04856 04895 0,89
_ .. - --

11 04895 04934 04973 .05012 05050 05089 05127 05166 05204 05242 05280 88
12 05280 05318 05356 05394 05431 05469 05506 05543 05581 05618 05655 87
13 05655 05692 05729 05766 05802 05S39 05875 05912 05948 05984 06020 86
14 OR020 060,')6 06092 06128 06163 06199 Ofi234 06270 06305 06340 06375 85

0,15 06375 06410 06445 06480 06514 06549 06583 06618 06652 06686 06720 0,84
16 06720 06754 06788 06822 06855 06889 06922 06956 06!l89 07022 07055 83
17 07055 07088 07121 07154 07186 07219 07251 07284 07316 07348 07380 82
18 07380 07412 07444 07476 07507 07539 07570 07602 07633 07664 07695 81
19 07695 07726 07757 07788 07818 07849 07879 07910 07940 07970 08000 80
-- --- -----

08208 I 0823:;-1~8266
--- --

0,20 08000 I 08030 08060 08090 08119 08149 08178 082~5 0,79
- ~- --- ---,---- ---

21 08295 I 08324 08353 I 08381 08410 08439 08467 08496 085241 08552 08580 78
22 08580 08608 08636 I 08663 08691 08719 08746 08774 08801 08828 08855 77
23 08855 08882 08909 08936 08962 08989 09015 09042 09068 09094 09120 76
24 09120 09146 09172 09198 09223 092491 09274 09300 09325 09350 09375 75

0,25 09375 09:100 09425 09450 09474 09499 09523 09548 09572 095961 09620 0,74
26 09620 09644 09668 09692 09715 09739 09762 09785 09809 09832 09855 73
27 09855 09878 09901 09923 09946 09969 09991 10014 10036 10058 I 10080 72
28 10080 10102 10124 10146 10167 10189 10210 10232 10253 10274 I 1029S 71
29 10295 10316 10337 10358 10378 10399 10419 10440 10460 10480 10500 70

I -
0,30 10500 10520 10540 10559 10579 10599 10618 10638 10657 10676/ 10695 0,69

--- ---
31 10695 10714 10733 10752 10770 10789 10807 10826 10844 10862 10880 68
32 10880 10898 10916 10934 10951 10969 10986 11004 11021 11038 11055 67
33 11055 11072 11089 11106 11122 11139 11155 11171 11188 11204 11220 66
34 '112:!0 11236 11252 11268 11283 11299 11314 11330 11345 11360 11375 65

0,35 11375 11390 11405 11419 11434 11449 11463 11478 11492 11506 11520 0.64
36 11520 11534 11548 11562 J1575 11589 11602 11616 11629 11642 11655 63
37 11655 11668 11681 11694 11706 11719 11731 11744 11756 11768 11780 62
38 11780 11792 11804 11816 11827 11839 11850 11862 11873 11884 11895 61
39 11895 11906 11917 11928 11938 11949 11959 11970 11980 11990 12000 60

---
120861-1209;-

-

I 0.40 12000 12010 12020 12030 12039 12049 12058 12067 12077 0,59
--- --- ----~--- -

I 41 12095 12104 12113 12122 12130 12139 12147 12156 12164 12172 12180 58
42 12180 J2188 12196 12204 12211 12219 12226 12234 12241 12248 ]2255 57
43 12255 12262 12269 12276 12282 12289 12295 12302 12308 12314 12320 56
44 12320 12326 12332 12338 12343 12:~49 12354 12360 12365 12370 12375 55

0,45 12375 12380 12385 l'l390 12394 12399 12403 12408 12412 12416 12420 0,54
46 12420 12424 12428 12431 12435 12439 12442 12446 12449 12452 12455 53
47 I 12455 12458 12461 12464 12466 12469 12471 12474 12476 12478 12480 52
48 12480 12482 12484 12486 12487 12489 12490 12492 12493 12494 12495 51
49 12495 12496 12497 12498 12498 12499 12499 12500 12500 12500 12500 50

O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O,

~ I I 9 I 8
I

7 I 6 I 5
I

4 I 3
I

2 I 1 I O I z
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II b Ik k f"" tO tV t' h" t Zav, h vI O k +Z(1-Z)(2-Z). ta u a oe tmen u re tctn erpo cmc cenu 3= 1.2.3--

z 1
0

1 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9

0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 I 0,0 I 0,0 0,0

0,00 000 003 007 010 013 017 020 0231 026 030

- - ~ 0331 03~ 039 042: 046 -;;-4~ 052 ~5~1 058 062
02 065 068 071 074[ 077 080 I 083 086 I 089 093
03 096 099 102 105 108 111 114 1171120 122
04 125 128 131 134 137 140 143 146, 149 152

0,05 154 157 160 163 166 168 171 174 'I' 177 180
06 182 185 188 191 193 196 199 201 204 207
07 209 212 215 217 220 223 225 228, 230 233
08 236 238 241 243 246 248 251 2531'256 258
09 261 263 2f:6 268 271 273 275 278 280 283

I~------ -I--:----r---

0,10 285 287 290 292:. 294 'I.:'~I.:'~~-=-i304 306
I ! I

11 308 311 313 315 1in71320 i 322[' 324 1326 329
12 :131 333 335 3371340 342 344 3461348 350
13 352 355 357 359 361 363 365 367 369 371
14 373 375 377 379 3811383 385 13871389 391

0,15 393 395 397 3991'401 403 405 i 407[408 410
16 412 414 416 418 420 421, 4231425 427 429
17 430 432 434 436 437 439 441 443 '[444 446
18 448 449 451 453, 454 456 458 459 461 463

_ 19 464 '466 467 4691471_~~ 47~1~5i 477 478

0,20 480 482 483\4851486, 4881 489[491 i 492 493
-------'--1- i-'--

21 495 496 498 4991501 I 502 1504 I 5051506 508
22 509 510 512 513! 515 516 i 517! 519,520 521
23 522 524 I 525 526' 528 529 1 530 I' 531 ! 533 534
24 535 536· 537 539! 540 541: 542 5431'545 546

0,25 547 5481549 550 'I' 5511 553 1 554.1555 556 557
26 558 559 560 561 562 i 563[' 564 i 565 566 567
27 568 569 5701571.5721573 57415751576 577
28 578 . 579 580 1581 li. 582. 582 .'583.1.5.8.4 . 585 58629 587 i 588 589 589 590: 591 !592; 593 I 593 594

------1-- ----- -1--1-;-:--
0,30 595 1 596 597 597 i 5.98: 5991600 '[600 1601 602--- -\-----1--[---'----'--
31 602 . 603 604 605 6.05. 6061607 I 607 ! 608 609
32 609 1610 611 611 6121612 613: 614 '1614 615
33 615' 616 617 617 618 618,619[619 620 620
34 621 621 622 622 623 I 623[624 624 1625 625

0,35 626 626 626 627

1

'627 '[62816281.629\629 629
36 630 630 631 631 631 632 632 i 6321'633 633
37 633 634 634 634 634. 635 635' 635 636 636
38 636 '636 637 637 637; 637 ! 638[638 ,638 638

__ 39 63~ 639 639 6391~~1~9163~1640 1~40 640

0,40 640 640 640 640 640 i 641 i 641 6411641 641----_.----,---- _1_' __ 1 __

41 6411641 641 641 6411641 6U 6411641 641
42 642 642' 642 642 I 6421642 642 641 641 641
43 641 641 641 641 1641 641 64.1 6411641 641
44 641 641 640 640 640 640.1 640 610 1640 640

0,45 6391639 639 6:~9 639 639[638 638 638 638
46 638 637 637 637 637 636, 636 6361'636 635
47 635 635 635 634 634 634 634 633 633 633
48 632 632 632 631 631 631 630 630 630 629
49 62916291628 628 627 627 627 62616261625

z 10\ 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 , 9

z I o I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I 0,0 0,0 I 0,0 0,0 I 0,0
0,50 625 625 624 624 623 623 622 622 622

1

621

51 621 -620 620 ~; 619161;~:; 617 6171616
52 616 615 615 614 614. 613 612 612 611, 611
53 610 610 609 609 608 607 607 606 606 605
54 604 604 603 603 I602 601 601 600' 599 599

0,55 598 597 597 596 595 595 594 593 593 592
56 591 591[590 589 589 588 587 586 586 585
57 584 583 583 582 581 580 580 579 578 577
58 577 576 575 574 573 573 572 571 570 569

~_ 568 56~ 567_ 566 565156~ ~63 563 562 561

0,60 560 559 558 557 5571556 555 554 553 552

61 551 550 549 548 547154; 546 545 544 1543
62 542 541 5 tO 539 538 537 536 535 534, 533
63 532 531 I 530 529 528 527 526 525 524 523
64 522 521 520 519 518 517 516 515· 514 513

0,65 512 511 510 509 508 507 505 504 503 502
66 501 500 499 498 497 496 495 493 492 491
67 490 489 488 487 486 484 483 482 481 480
68 479 478 476 475 474 473 472 471 469 468
69 467 466 465 463 462 461 460 459 457 456

0,70 455 \~54 4531_~1 4501449 4481446 445 444

71 443 441 440 439 438 436 435 434 433 431
72 430 429 428 426 425 424 422 421 420 418
73 417 416 415 413 412 411 409 408 407 405
74 404 403 401 400 399 397 396 395 393 392

0,75 391 389 388 387 385 384 382 381 380 378
76 377 376 374 373 371 370 369 367 366 364
77 363 362 360 359 357 356 355 353 352 350
78 349 347 346 345 343 3421340 :'\39[337 336
79 335 333 332

1

330 [32913271326 324 I 323 321

0,80- -~20 1319 317\316 i 314\-;1-;13111310 1308 307

~- ~05 804- 30-;1301! 29;1298 2961295129~- 292
82 2!-l0 289 287 286 284 283 281 280, 278 277
83 275 274 272 271 269 268 266 2641263 261
84 260 258 257 255 254 252 251 249' 247 246

0,85 244 243 241 240 238 237 235 2331232 230
86 229 227 226 224! 222 221 219 2181216 215
87 213 211 210 208' 207 205 203 2021200 199
88 197 196 194 1921191 189 188 186 1184 183
89 181 180 178 1761175 173 171 170 168 167

0,90- ~~~ 163 162\-;:-60115; ~57 155 154 152 150

--~ 149 147 ~461~~1~4-; ~~ -139 137 1361134
92 132 131 129 128 126 124 1231121 119 118
93 116 114 113 111 \ 110 108 106 105 103 101
94 100 098 096 095' 093 091 090 088 086 085

0,95 083 081 080 0.8 I 076 075 073 072 070 068
96 067 065 053 062 060 058 057 055 053 052
97 050 048 047 045 043 042 040 038 037 035
98 033 032 030 028 027 025 023 022 020 018
99 017 015 013 012 010 008 007 0051003 ('02

z 101 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9
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Tabulka III. Tabulka oprav (druhých interpolačních členů) 0= - z (~. 2 z) .62

~I 1
I

2 I 3 I 4
I

5
I

6
I

7
I

8 I 9 I 10 I 11 f~
0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 I 0,000 0,000 I 0,000 0,000 1,00

02 0,010 0,020 0,029 0,039 0,049 0,059 0,069 0,078 0,088 0,098 0,108 0,98
04 0,019 0,038 0,058 0,077 0,096 0,115 0,134 0,154 0,173 0,192 0,211 96
06 0,028 0,056 0,085 0,113 0,141 0.169 0,197 0,226 0,254 0,282 0,3W 94
08 0,037 0,074 0,110 0,147 0,184 0,221 0,258 0,294 0,331 0,368 0,405 92

0,10 0,045 0,090 0,135 0,180 0,225 0,270 0,315 0,360 0,405 0,450 0,495 0,90
--- --- --- --- --- ---

I
12 0,053 0,106 0,158 0,211 0,264 0,317 0,370 0,422 0,475 0,528 0,581 88
14 O,OfiO 0,120 0,181 0,241 0,301 0,361 0,421 0,482 0,542 0,602 0,662 86
16 0,067 0,134 0,202 0,269 0,336 0,403 0,470 0,538 0,605 0,672 0,739 84
18 0,074 0,148 0,221 0,295 0,369 0,443 0,517 0,590 0,664 0,738 0,812 82

0,20 0,080 0,160 0,240 0,320 0,400 0,480 0,560 0,640 0,720 0,800 0,880 0,80
---- ---- --- ---

22 0,086 0,172 0,257 0,343 0,429 0,515 0,601 0,686 0,772 0,858 0,944 78
24 0,091 0,182 0,274 0,365 0,456 0,547 0,638 0,730 0,821 0,912 1,003 76
26 0,096 0,192 0,289 0,385 0,481 0,577 0,673 0,770 0,866 0,962 1,058 74
28 0,101 0,202 0,302 0,403 0,504 0,605 0,706 0,806 0,907 1,008 1,109 72

0,30 0,105 0,210 0,315 0,420 0,525 0,630 0,735 0,840 0,945 1,050 1,155 0,70
--- --- --- --- ---- ---

32 0,109 0,218 0,326 0,435 0,544 0,653 0,762 0,870 0,979 1,088 1,197 68
34 0,112 0,224 0,337 0,449 0,561 0,673 0,785 0,898 1,010 1,122 1,234 66
36 0,115 0,230 0,346 0,461 0,576 0,691 0,806 0,922 1,037 1,152 1,267 64
38 0,118 0,236 0,353 0,471 0,589 0,707 0,825 0,942 1,060 1,178 1,296 62

0,40 0,120 0,240 0,360 0,480 0,600 0,720 0,840 0,960 1,080 1,200 1,320 0,60

f--- ---- --- ---- -------- --- ---
42 0,122 0,244 I 0,365 0,487 0,609 0,731 0,853 0,974 I 1,096 1,218 1,340 58
44 0,123 0,246 0,370 0,493 0,616 0,739 0,862 0,986 1,109 1,232 ],355 56
46 0,124 0,248 0,373 0,497 0,621 0,745 0,869 0,994 1,118 1,242 1,366 54
48 0,125 0,250 0,374 0,499 0,624 0,749 0,874 0,998 1,123 1,248 1,373 52

0,50 0,125 0,250 0,375 0,500 0,625 0,750 0,875
I

1,000 1,125
I

1,250 1,375 0,50

;{I 1
I

2 I 3 I 4 I 5
1

6
I

7 I 8 I 9 I 10
I

11 I~I I

T b lk IV T b lk (V t' h . l v 'h vZe O) + z(l - z)(2 - z) /\ 3a u a . a u a oprav tre ~c ~nterpo acmc c nu o= I .2.3.- .u

~I I I I f Iz 10 20 30 40 50 60 I 70 80 90 100
I I

I
0,0010,000,00 0,00 0,00 1°,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,06 0,13 0,19 0,26 0,32 0,39 0,45 0,52 0,58 0,65
04 0,13 0,25 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25
06 0,18 0,36 0,55 0,73 0,91 1,09 1,28 1,46 1,64 1,82
08 0,24 0,47 0,71 0,9411,18 1,41 1,65 1,88 2,12 2,36

0,10 0,29 0,57 0,86 1,14 1,43 1,71 2,00 2,28 2,57 2,85
12 0,33 0,66 0,99 1,32 1,65 1,99 2,32 2,65 2,98 3,31
14 0,37 0,75 1,12 1,49 1,87 2,24 2,61 2,99 3,36 3,73
16 0,41 0,82 1,24 1,65 2,06 2,47 2,89 3,30 3,71 4,12
18 0,45 0,90 1,34 1,79 2,24 2,69 3,13 3,58 4,03 4,48

0,20 0,48 0,96 1,44 1,92 2,40 2,88 3,36 3,84 4,32 4,80
22 0,51 1,02 1,53 2,04 2,55 3,05 3,56 4,07 4,58 5,09
24 0,54 1,07 1,61 2,14 2,68 3,21 3,75 4,28 4,82 5,35
26 0,56 1,12 1,67 2,23 2,79 3,35 3,91 4,46 5,02 5,58
28 0,58 1,16 1,73 2,31 2,89 3,47 4,05 4,62 5,20 5,78

0,30 0,60 1,19 1,79 2,38 2,98 3,57 4,17 4,76 5,36 5,95
32 0,61 1,22 1,83 2,44 3,05 3,66 4,26 4,87 5,48 6,09
34 0,62 1,24 1,86 2,48 3,10 3,73 4,35 4,97 5,59 6,21
36 0,63 1,26 1,89 2,52 3,15 3,78 4,41 5,04 5,67 6,30
38 0,64 1,27 1,91 2,54 3,18 3,82 4,45 5,09 5,73 6,36

0,40 0,64 1,28 1,92 2,56 3,20 3,84 4,48 5,12 5,76 6,40
42 0,64 1,28 1,92 2,57 3,21 3,85 4,49 5,13 5,77 6,41
44 0,64 1,28 1,92 2,56 3,20 3,84 4,48 5,13 5,77 6,41
46 0,64 1,28 1,91 2,55 3,19 3,83 4,46 5,10 5,74 6,38
48 0,63 1,26 1,90 2,53 3,16 3,79 4,43 5,06 5,69 6,32

0,50 0,63 1,25 1,88 2,50 3,13 3,75 4,38 5,00 5,63 6,25,
I

~II0 I 20 130 140 150 160 170 )80 /90 100 I

0,50 0,63 1,25 1,88 2,50 3,13 3,75 4,38 I 6,255,00 5,63
52 0,62 1,23 1,85 2,46 3,08 3,69 4,31 4,93 5,54 6,16
54 0,60 1,21 1,81 2,42 3,02 3,63 4,23 4,84 5,44

1

6,04
56 0,59 1,18 1,77 2,37 2,96 3,5514,14 4,73 5,32 5,91
58 0,58 1,15 1,73 2,31 2,88 3,46 4,04 4,61

1
5,19

1

5,77
0,60 0,56 1,12 1,68 2,24 2,80 3,36 3,92 4,48 5,04 5,60
62 0,54 1,08 1,63 2,17 2,71 3,25 3,79 4,34 4,88' 5,42
64 0,52 1,04 1,57 2,09 2,61 3,13 3,6'1 4,18 4'7~ 5,2266 0,50 1,00 1,50 2,°°12,51 3,01 3,51 4,01 4,5 5,01
68 0,48 0,96 1,44 1,91 2,39 2,87 3,35 3,83 4,31 4,79

0,70 0,46 0,91 1,37 1,82' 2,28 2,7313,19 3,64 4,1°14,55
72 0,43 0,86 1,29 1,72 2,15 2,5813,01 3,44 3,8714,30
74 0,40 0,81 1,21 1,62 2,02 2,4212,83 3,23 3,64 4,0~
76 0,38 0,75 1,13 1,51 1,88 2,26

1

2,64 3,02 3,39/3,77
78 0,35 0,70 1,05 1,40 1,74 2,09 2,44 2,79 3,14 3,49

0,80 0,32 0,64 0,96 1,28 1,60 1,92 2,24 2,56 2,88 3,20
82 0,29 0,58 0,87 1)16 1,45 1,74 2,03 2,32 2,6112,90
84 0,26 0,52 0,78 1,04 1,30 1,56 1,82 2,08 2,34' 2,60
86 0,23 0,46 0,69 0,92 1,14 1,37 1,60 1,83 2,06 2,29
88 0,20 0,39 0,59 0,79 0,99 1,18 1,3811,58 1,77 1,97

0,90 0,17 0,33 0,50 0,661°,83 0,99 1,1611,32 1,49 1,65
92 0,13 0,26 0,40 0,53 0,66 0,79 0,93 1,06 1,19 1,32
94 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0'701 0,80 0,90 1,00
96 0,07 0,13 0,20 0,27 0,33 0,4°1°,47 0,53 0,60 0,67
98 0,03 0,07 0,10 0,13 0,17 0,201 0,23 0,27 0,30 0,33

11,00 0,00 0,00 0,00 0,0°
1

°,00 0,001 0,001 0,001 0,00, 0,00
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arg. I tg I t:/ I 6
2

I 6
3

44°45' 0,9913112105.95
57 69Ó9820 I + +

46 1888120415 333005
7242825 388

47 2465363240 3393
3867576218

48 3042939458 3779
7909997 387

49 3620849455 4166
8244163 388

44°60' 0,994199093618 4554
8578717 388

51 477 7672335 4942
3918913659

52 5356585994 5333
3879248992

53 5935834986 5720
3919584712

54 651 54196 98 57 9920823
-336111

44°55' 0,997095340521 \ I
Nejblíže nižší hodnotu tg 44° 52' = 0,99535 65859 94

vyhledáme přímo z tabulky. Zbytek 17,2437" upra-
vený na díl kroku 1 minuty činí 0,287395, neboť
17,2437" = 0,287395'. Tento zbytek násobený prvou
diferencí 579248992 dává + 166473264,1. Pro
tentýž zbytek nalezneme v tabulce I koeficient
k2 = 0,10240, který vynásoben druhou diferencí
.6.2= 335720 dává 34377,7 a konečně z tab. II vy-
hledaný k~= 0,0584 a násobený třetí diferencí 391
dává + 22,8. Součet všech hodnot

0,995356585994
+ 16 64732 64,1

34377,7
+ 22,8

poskytuje hodnotu
tg 44° 52' 17,2437" = 0,99552 30249 03,2

v dokonalé shodě s hodnotou dříve vypočtenou.

Pamatujeme si jen zásadu pro druhé interpolační
členy, že u sinu a kosinu jsou kladné, při tangentě
záporné. Obecně mají znamení obrácené, než má pa-
třičná druhá diference sama. Znamení třetího inter-

polačního členu je však shodné se znamením třetí
diference.
Obrácenou úlohou jest nalézti k dané hodnotě

funkce příslušný argument. Je-li na př. tg x =
= 0,99579 93646 05, pak postupujeme způsobem
obráceným. Vyhledáme v tabulce nejbliže nižší hod-
notu tg 44° 52' 40" = 0,99574 27147 05. Odečtením
obdržený rozdíl 5 66499 00 dělíme prozatímně prvou
tabulkovou diferencí 9 65554 79, čímž obdržíme při-
bližnou hodnotu zbytku z = 0,5867, pro který vy-
hledáme v tab. I součinitele k? = 0,12124 a v tab.
II k~= 0,0571. O součet násobků koeficientů s pří-
slušnými diferencemi, t. j.

(0,12124 X 9323) - (0,0571 X 2) = + 1130,2
opravíme původní rozdíl

5 66499 00 + 1130,2 = 5 66510 30,2
který teprve nyní vydělen prvou diferencí 9 65554 79
dává konečnou hodnotu zbytku 0'58672, takže
x = 44° 52' 45,8672".

V tomto obráceném případě opravíme prvý rozdíl
ve shodě se znaménkem druhé diference, zatím co
částečná oprava vyplývající z třetí diference je
opačného znamení než třeti diference sama. Vlastní
výpočty nevypisujeme tak, jak je v příkladech uve-
deno, nýbrž je provádíme přímo strojem.

Tím byl uveden nejběžnější způsob interpolace
s použitím třetích interpolač. členů. Jestliže však
tabelované hodnoty vykazují ještě čtvrté a snad
vyšší diference, pak spěje rychleji k cíli interpolač-
ní způsob Gaussův, kde se používá u lichých dife-
rencí .6.3' .6.5 atd. jejich průměrných hodnot, t. j.
středu diference předcházející i následující hodnoty.
Rozsah článku nedovoluje však, abych mohl provésti
rozklad této metody, zejména ale uvésti tabulky
součinitelů interpolačních členů. Proto mohu jen
poukázati na dílo Elznic-Valouch: Tabulky logarit-
mů a přirozených hodnot goniom. funkcí pro setinné
dělení kruhu, které nákladem Jednoty čes. matema-
tiků a fysiků v Praze se právě nacházejí v tisku.
V této knize jsou uvedeny součinitelé Newtonovy
i Gaussovy interpolační formule pro druhou až pátou
diferenci.

Dodatkem k předcházejícím článkům uvereJne-
ným pod nadpisem »Sto let stabilního katastru na
Moravě 1817-1918« v roč. XXVIII Z. O. je nutno
ještě krátce vzpomenouti vývoje úsilí býv. rakouské
finanční .správy o zrevidování stabilního katastru a
zlepšení odborného vzdělání katastrálních měřič-
ských úředníků.

Revise katastru daně pozemlwvé.
Od doby všeobecného vcenění pozemků stále do·

cházely četné stížnosti na hrubé nesrovnalosti ve
vtřídění pozemků. Z té příčiny byla zákonem ze dne
12. července 1896, čís. 121 ř. z., nařízena první re-
vise pozemkového katastru. Účelem jejím bylo:

1. Vyšetření všech trvalých změn vzdělávání, ja-
kož i změn, které nastaly scelováním pozemků.
2. Odstranění nápadných nesrovnalostí v sazbách

katastrálních výtěžků pro jednotlivé kultury ve vce-
ňovacích okresech a okrscích.
3. Odstranění hrubých závad nebo mylných zápi-

sů ve vtřídění jednotlivých pozemků i celých tratí
se zřetelem k případným trvalým změnám ve slo-
žení půdy.

O r g a n i s a cer e v i s e.
1. G e o m e tři byli pověřeni zaměřením a pro-

vedením změn vzdělávání v operátech pozemkového.
katastru.
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2. Zem s k á k o m i s e. Podle zákona ze dne 1. I.
1895, čís. 3 ř. z., měla na Moravě 12 členů a 12 ná-
hradníků. Předsedou byl přednosta zemské politické
správy nebo jeho zástupce. Polovici členů povolal
ministr financí z poplatníků daně pozemkové, dru-
hou polovici zvolil zemský sněm rovněž z poplat-
níků daně pozemkové. Členové měli býti vybráni
stejným počtem z každého vceňovacího obvodu. Po-
kud nebyli státními úředníky, dostávali denní plat
6 zlatých a cestovné 1'50 zl. za každý miriametr
vzdálenosti od stálého bydliště.

3. Úst ř e dní k o m i s e se sídlem ve Vídni
měla 48 členů a 48 náhradníků, jejím předsedou byl
ministr financí. Panská sněmovna volila 12 členů,
poslanecká sněmovna 24 členů po jednom pro 24
rayonů pro úpravu daně pozemkové, ministr finan-
cí povolal 12 členů.

Obdobně bylo s náhradníky.
Úkolem ústřední komise bylo zkoumati usnesení

zemských komisí a určiti pokud možno stejnoměr-
né třídní sazby se zřetelem na !různé výrobní a hos-
podářské poměry jednotlivých zemí. Ústřední ko-·
mise měla započíti svou činnost v r. 1897 a ukončiti
veškeré práce během 3 měsíců. Členové ústřední ko-
mise nemohli býti zároveň členy zemské komise. Po-
kud nebyli státními úředníky, měli denní plat 10 zl.
a cestovné 1'50 zl. za každý miriametr vzdálenosti
od stálého bydliště.

Od roku 1897 počínaje byl každý držitel pozemku
povinen ohlásiti trvalou změnu vzdělávání během
šesti neděl po jejím dokončení evidenčnímu geome-
trovi nebo bernímu úřadu. Nebyla-li ohlášená změna
spojena se zvýšením katastrálního výtěžku, nastalo
zvýšení daně pozemkové rokem následujícím. Na-
stalo-li změnou zvýšení výtěžku a byla změna včas-
ně ohlášena, byla straně předepsána zvýšená daň
až 11. rokem, čili daň pozemková zůstávala 10 roků
nezvýšena. Nastalo-li snížení katastrálního výtěžku,
nyla nižší daň předepsána již v následujícím roce.
Zákon z r. 1896 též stanovil, aby tehdejší úřady
evidence katastru daně pozemkové prováděly změny
vzdělávání jako ostatní změny v katastrálních ope-
rátech. Podkladem k tomu· byly záznamy o trva-
lých změnách vzdělávání, sepsané podle zákona ze
dne 23. V. 1883, čís. 83 ř. z., po ohlášení změn drží-
teli a úřady pro agrární operace.

Evidenční geometr vyšetřil a zaměřil na místě
samém trvalé změny vzdělávání za přítomnosti sta-
rosty obce, nebo jeho zástupce, dvou důvěrníků a
držitele pozemku. Pro nově vceňovaný pozemek byla
stanovena jakostní třída porovnáním se vzorko-
vým pozemkem z doby reambulace katastru se zře-
telem na klasifikační tarif příslušné obce. O šetření
byl sepsán ohlašovací list, kterýž byl dán k podpisu
všem přítomným. Nesouhlasil-li některý z členů ko-
mise s výsledkem místního šetření, uvedly se ná-
mitky v ohlašovacím listu.

O podaných námitkách rozhodl zemský finanční
úřad s konečnou platností, vyžádav si dobrozdání
ústředního orgánu zemědělského - na Moravě ze-
mědělské rady.

Předpisy nevztahovaly se však na lesy, které byly

bez povolení politického úřadu vykáceny a jinak
hospodářsky vzdělávány. Případy, kde nebylo po-
volení k vykácení lesa, byl povinen ev. geometr ozná-
miti politickému úřadu 1. stolice (okresní lesní in-
spekci), který záležitost projednal podle lesního zá-
kona ze dne 3. XII. 1852, č. 250 ř. z., a výsledek pak
oznámil evidenci katastru daně pozemkové, která
podle výměru zařídila další.

Trvalá změna vzdělávání byla projednána, trvala-
li aspoň pět let. Zjištěné závady ve vcenění pozemků
měla odstraniti z moci úřední zemská komise. Tato
byla usnášení schopna, byla-li mimo předsedy pří-
tomna aspoň polovina členů; nesešla-li se polovina
členů, byla příští komise schopna usnášení bez ohle-
du na počet členů. Zemská komise vysílala své de-
legáty k místním šetřením a zvolila si výbor k před-
běžným poradám.

Zemská komise se neměla zabývati podrobnostmi
o tom, jak byly vceněny pozemky jednotlivé. Její
hlavní zřetel měl býti věnován tomu, aby zjistila a
odstranila nestejnoměrnost ve zdanění v jednotli-
vých vceňovacích okresích, po případě jednotlivých
pozemků nebo i větších souborů pozemků. Při tom
nebrala ohledu na provedené meliorace, když se v je-
jich důsledku nezměnil druh pozemku.

Zemská komise měla posouditi, nedoznala-li pro-
dukce a hospodářské poměry v jednotlivých klasifi-
kačních okresích takové změny, které by nutně ved-
ly k nestejnoměrnosti v okrscích, kdyby byly zacho-
vány svého času pro jednotlivá vzdělávání (kultury)
pevně stanovené sazby čistého výnosu. Byly-li tyto
zřejmé nestejnoměrnosti v jednotlivých případech
zaviněny vadami nebo chybami, uvažovala o nich
komise rovněž. Zjistila, pro které klasifikační okrs-
ky, pro která vzdělávání a jakostní třídy jest nutno
snížiti nebo zvýšiti sazby. Měla právo v případě po-
třeby zvýšiti počet jakostních tříd a stanoviti sazby
pro více než 8 tříd.

Změny v sazbách byly uveřejněny v zemských
úředních novinách. Proti rozhodnutí mohly obce,
velkostatky a ti držitelé, kteří platili aspoň šestinu
veškerých daní v obci, podati námitky do šesti
týdnů.

Pro v e den í v Ý s led kůr e v i s e.

Třídní sazby byly sestaveny podle zemí ve zvlášt-
ním otisku s názvem »Klasifikační tarify podle usne-
sení ústřední komise pro revisi pozemkového kata-
stru«, Vídeň 1897. Dále byly vydány tiskem »Po-
mocné tabulky k výpočtu katastrálního výtěžku«,
Vídeň 1897. Tyto pomůcky obdržely všechny kata-
strální úřady.

Ministerstvo financí nařídilo provedení výsledků
revise v sestavení tříd, v parcelních protokolech a
pozemnostních arších, které byly vyhotoveny na no-
vých tiskopísech. Pozemnostní archy reambulované-
ho katastru byly zrušeny.

Správnost zápísu parcel podle druhů parcel ově-
řovala se »Úhrnným přehledem pozemnostních
archů«, jehož konečné údaje musily souhlasiti s úda-
ji úhrnného opakování k sestavení tříd. Všechny pí- \
semné práce provedeny byly úkolovými pracovníky.
Revisi úkolových prací vykonal archiv map kata-
strálních, úředník evidence katastru, nebo také ber-
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ního úřadu. Zápisy výměr byly již v metrech,*).
kdežto před tím v sáhách.
, .. Práce s revisí katastru spojené byly ukončeny
v dubnu r. 1898. Daň za r. 1897 byla předepsána již
na základě údajů nových pozemnostních archů.

Katastrální operát jest tedy vypracován na pod-
kladě původního měření stabilního katastru a úda-
jů první revise reambulovaného katastru, pokud
ovšem nebyly měněny novým měřením, podle in-
strukcí z r. 1904 a 1907.

Úhrnný katastrální výtěžek, který měl býti zda-
něn, byl snížen proti katastrálnímu výtěžku z doby
reambulace o 11 milionů zl. rak. měny; obnášel
153,500.000 zl., z čehož se platilo pozemkové daně
35 milionů zl. Daňová sazba 22'7% byla ponechána.

Z měn y p o zem k o v é d a n ě.

Druhá revise katastru připadající na rok 1911 se
z důvodů politických a pro odpor velkostatků proti
revisi nekonala.

V letě·ch 1898 až 1913 byla poskytována 15% sle-
va daně, avšak základna přirážková 22'7% zůstala.
Od 1. ledna 1914 byla snížena daň pozemková na
19'3% katastrálního výtěžku. Pro přirážky k této
dani zůstala sazba 22'7% beze změny.

Počínaje 1. lednem 1919 byla opět uvedena na
původní sazbu pro základnu přirážkovou.

V letech 1916 až 1918 byly vybírány k dani po-
zemkové válečné přirážky ve výši 80% pozemkové
daně (nařízení ze dne 28. VIII. 1916, čís. 28 ř. z.).
Počínaje rokem 1917 vybíral se kromě toho zvláštní
příspěvek ve výměře 2% katastrálního výtěžku, je-
hož použito k úhradě úbytků státní daně násled-
kem poskytnutí daňových slev. (Cís. nař. ze dne 16.
III. 1917, čís. 124 ř. z.)

Předpis daně pozemkové po roce 1918 děl se podle
zákonů ze dne 18. XI. 1919, čís. 617 Sb., z 12. VIII.
1921, čís. 331 Sb., ze dne 22. XII. 1920, čís. 683 Sb.,
a ze dne 15. VI. 1927, čís. 76 Sb. a k němu později
vydaných dodatků, jimiž byla sazba pozemkové daně
definitivně upravena.

Odborná průprava katastrálních měi'" úředníků.
Již na měřickém operátustabilního kat astru pra-

covali měřičtí úředníci, kteří absolvovali přednášky
o zeměměřičství na rakouských polytechnických
ústavech. Pro zamýšlenou reambulaci stabilního ka-

*) Metrická míra byla zavedena v zemích rakouských
zákonem ze dne 23. VII. 1871, Č. 16 ř. z. ex. 1872. Y!,·-
hradní zavedení mělo nastati 1. lednem 1876.

tastru podle zákona ze dne 24. V. 1869, č. 88 ř. z.,
bylo třeba připraviti odborný personál se zvláštním
studiem.

R. 1863 žádal polytechnický ústav ve Vídni zalo-
žení 3letého odboru pro zeměměřičství; r. 1870 český
polytechnický ústav v Praze žádal zřízení 4Jetého
odboru, též vzhledem na nařízení o zřízení civil.
techniků z r. 1860, č. 36.413 (stát. ministerstva).

Potřeba zeměměřičů v době poválečné krise v le-
tech 1866-1879 kryta z řad posluchačů jiných od-
borů inženýrského studia. Po r. 1879 byli však ab-
solventi směru stavebně-inženýrského vyhledáváni
v oboru technických staveb, kdežto v oboru zeměmě-
řičském se tím objevil nedostatek sil, zejména pro
evidenci katastru daně pozemkové podle zákona ze
dne 23. V. 1883, č. 83 ř. z., k jejíž organisaci počet
geometrů převzatých od prací pro úpravu daně po-
zemkové nestačil. Zvětšování počtu měřických okre-
sů, nutnost zhotovování nových přesných katastrál-
ních map pro města metodou polygonovou podle in-
strukce z r. 1887, jakož i nové požadavky od kata-
strálních map vedly k tomu, že na žádost min. fi-
nancí zřídilo ministerstvo kultu a vyučování vynese-
ním ze dne 22. II. 1896, č. 13.095 ai 1895, t. zv.
učebný běh pro vzdělání zeměměřičů (2Ietý), avšak
s programem vyhovujícím jen tehdejším požadav-
kům služby katastrální. Vyučování bylo zahájeno
v říjnu r. 1896,

Nařízen'ím ministerstva kultu a vyučování ve sho-
dě s ministerstvem vnitra, financí a orby ze dne
4. IX. 1897, č. 224 ř. z., byla zavedena státní zkouška
při běhu ke vzdělání zeměměNčů. Vynesením ze
dne 19. VI. 1899, č. 30.754, přislíbilo ministerstvo
financí absolventům řečeného běhu rovnocenné po-
stavení s ostatními techniky ve státní službě a do-
sažení VIII. hodno tř. průměrně po 12 letech.

V r. 1903 žádali evidenční geometři, sdružení ve
svém spolku, rozšíření studia aspoň na 3 léta. Mi-
nisterstvo kultu a vyučování začalo projednávati
tuto otázku s vysokými školami, příslušné práce
byly však přerušeny světovou válkou a státním pře-
vratem. Teprve zákonem ze dne 14. VII. 1927, č.
115 Sb., byl na některých vysokých školách technic-
kých zřízen odbor zeměměř. inženýrství se 2 stát.
zkouškami a právem docílení hodnosti doktorské.
Tím bylo dosaženo druhé význačné etapy vysoko-
školské průpravy úředníků měřické služby katastrál-
ní. Povolaní činitelé domáhají se přes to dalšího pro-
hloubení vysokoškolského studia vzhledem k stále
vzrůstajícím požadavkům, které nynější doba klade
na příslušníky zeměměřičského stavu.

Vládní nařízení 64/30 Sb. z. a n. v § 43 ustano-
vuje, že podkladem geometrického (polohopisného)
plánu má býti snímek katastrální mapy. Jak znění
paragrafu tak i ostatní měřické předpisy (§ 10,

odst. 14, instr. B) předpokládají, že měřená část je
zobrazena na jednom listu katastrální mapy.

V praksi je běžné, že zaměřované (dělené) par-
cely jsou velmi často na dvou i více sekčních listech,
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případně ještě vyhotovených v různých měřítkách.
Poslední případ je častý u map vzešlých z původ-
ního měření.

Stává se, že snímky částí ze sousedních lis-
tů nelze k sobě přesně přiřaditi. Je to předně
vlivem nestejné srážky papíru a potom i případné
okrajové deformace sekčních listů. Tato závada je
běžná u otisků map vyhotovených méně dokonalými
prostředky, většinou ze starší doby. Uvažujme pří-
pad, kde ve styku map je jen rozdíl z různé srážky
papíru. V praksi se řeší tato úloha různě, a to podle
osobního názoru povolaného měřičského úředníka
katastrálního měř. úřadu, jak toho žádá od vyhoto-
vitelů geometrických plánů. Většinou jsou kopie
k sobě přiřazovány a nesrovnalosti ve styku se
prostě zanedbají tím, že se protilehlé lomové body
v obou sekčních listech spojí a tím se nesouhlas vy-
rovná. Další řešení a úprava plánu je potom běžná.

~jištěn~ srážka by nebyla vlastně závadou, je
ovsem otazka, jak na plánll řešiti celou úlohu a jak
ji zobraziti? Je možno zastávati názor, že by bylo
správné nepřiřazovati snímky ze styku jednotli-
vých sekčních listů k sobě, nýbrž zakresliti obě části
tak, aby bylo na první pohled i neodborníkovi zřej-
mé, že jde o části zobrazené na více listech mapy.
Pro orientaci by bylo připojiti zvětšení, kde by byly
všechny potřebné údaje včetně označení oddělova-
ných částic, tak jak je třeba pro orientaci projed-
návajících soudů a jak požadují i měř. předpisy.
K zobrazení nutno vypočítati průsečíky se sekč-
ními čarami, což je jednodušší než přikreslovati
části parcely za sekční rámec.
Zjistí-li se deformace v zobrazení na styku sekč-

ních listů, bude úloha v podstatě jiná. Vyhotovitelé
plánů jsou povinni vyznačiti chybný zákres v mapě.
O tom, že by byli povinni opraviti nesouhlas mezi
otiskem kat. mapy a originální mapou, není usta-
novení. V tom případě bude třeba, aby zjištěnou
závadu oznámil vyhotovitel plánu katastrálnímu
měřickému úřadu s požádáním o zjednání nápravy.
Oprava nesprávné reprodukce bude úřední záleži-
tostí kat. měř. úřadů, jelikož vyhotovitel plánu nemá
ani potřebného přístupu k originálním pomůckám
potřebným k provedení opravy a mimo to není
ustanovení měř. předpisů, které by jiný postup do-
volovalo. V tomto případě musí vyhotovitel vyčkati
s prací až do skončení úředního řízení pro opravu
otisku. Tím by byla z většího vyčerpána látka, sou-
visející s uvedenou úlohou.
Jinak tomu bude tam, kde je parcela přeťata

sekčními čarami listů, vyhotovených v různých mě-
řítkách. Podobný případ návod B vůbec neuvažuje.
To plyne z ustanovení § 22, odst. 10 uvedeného ná-
vodu, který předpisuje porovnání přímo měřených
délek s příruční katastrální mapou. V předešlém
případě je možno k sobě přiložiti sousední listy
příruční mapy a částečně zjistiti souhlas délek,
kdežto nyní nelze učiniti ani to. Zde by bylo
třeba pro porovnání vypočítati nejprve průsečíky
se sekčními čarami. To není při polních pracích
prakticky možné, nehledíc k tomu, že jde již vlastně
o kancelářské měřické práce. Zde nelze proto vůbec
vyhověti ustanovení návodu B. Nezůstává jen při

těchto nesrovnalostech, jsou zde další mnohem vý-
znamnější, a to ty, jež plynou z ustanovení § 43
vI. nař. 64/30.

Zde je opět otázka, jak má vypadati geometrický
plán (obr. 1). Plán, sloužící nejen odborníkům ale
i soukromým osobám a jednání jiných úřadů, ztrácí
potřebné přehlednosti. Proto by bylo záhodno, aby
na plánu byly zobrazeny odděleně části podle sekč-
ních listů, provedeno na nich pouze zobrazení dělí-
cích čar a označení parcelních čísel. Mimo to budiž
bezpodmínečně připojen polní náčrt (§ 43-C-a vI.
n.), vyhotovený ve větším z obou měřítek. Na pol-
ním náčrtu by bylo vyznačiti všechny konstruktiv-
ní čáry, dělící čáry, vyznačení průsečíků se sekč-
ními čarami, jakož i označení dílů změněných par-
cel (obr. 2).

') Na obrázcích je nový stav vyznačen dvojitou čer·
chovanou čarou, poněvadž z technických důvodů nebylo
lze použíti při reprodukci barvy červené.
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Tam, kde bylo použito pro celé sekční listy ně-
kterých částí katastrálního území větších měřítek,
vznikají další nesnáze při kancelářských měřických
pracích a při vytyčování. Tyto okolnosti snižují
podstatně použitelnost katastrálních map pro vlast-
ní měřické práce a zejména pro jiná technická pod-
nikání, jímž mají rovněž sloužiti (§ 3 k. z.). V dneš-
ní době specialisace budou častěji vyhledávány jako
podklady pro velká technická díla a tu budou různá

měřítka značnou závadou. Proto z důvodů praktic-
kých a ekonomických by bylo záhodno soustavně
vyhotovovati katastrální mapy v jednotném mě-
řítku, a to 1: 1000. Je třeba vzíti zření na pod-
klady pro regulační plány, jímž má katastrální
mapa sloužiti. Jelikož podle příslušného návrhu má
zde býti zásadně použito měřítka 1 : 1000, byly by
projekční práce značně usnadněny a ušetřeno na
veřejných prostředcích.

"Vynášení souřadnic polygonálních a .iiných měřických bodů
do originálních nebo katastrálních (evidenčních) map.

Každému odborníku je známo, že způsob vynášení
souřadnic měřických bodů do map má zásadní vý-
znam pro správné zobrazení předmětů měření. Kar-
tirování do nových map obtíží nepůsobí, avšak
u starých originálních map, namno:Ze až 90 let sta-
rých, je tomu jinak. Vzdor tomu, že správné řešení
způsobu zakreslování má bezesporně velký význam
zvláště pro staré katastrální mapy, ani jedna z do-
sud platných instrukcí pro katastrální službu se
touto důležitou otázkou nezabývá, ponechávajíc její
rozřešení případ od případu.

A tak, aniž bychom přeháněli, musíme otevřeně
přiznat, že v této důležité otázce denní prakse dopo-
sud neexistuje jednotný názor a že při jejím rozře-
šení se postupuje, jak se říká, podle nejlepšího vě-
domí a svědomí. To všem není vždy zárukou správ-
ného řešení a proto je účelným, aby celé otázce vy-
nášení souřadnic bodů do katastrálních map bylo
věnováno trochu místa v našem odborném časopise,
třebaže jde o otázku zdánlivě nepatrnou, s níž by
se měl vyrovnati každý odborník-začátečník sám.

Způsoby vynášení souřadnic měřických bodů, uží-
vané v praksi, můžeme rozděliti na:

1. vynášení souřadnic bodů 0d rohůsekčního
listu,

2. vynášení souřadnic bodů od příslušných palců,
vyznačených na sekčních čarách,

3. vynášení souřadnic bodů do příslušného palce,
4. vynášení souřadnic bodů od sekčních čar.

Z p ů s o b 1. Vy náš e n í s o u řad nic bod ů
o d roh ů s e k ční h o I i stu. Tímto způsobem se
vynesou od rohů sekčního listu s příslušnou srážkou
papíru pořadnice bodů na severní a jižní a úsečky
na východní a západní sekční čáru, kterážto místa
se na nich označí čárkami. V průsečíku přímek spo-
jujících příslušné čárky na protilehlých sekčních ča-
rách dostaneme hledaný bod na mapě.

Tomuto způsobu lze vytknouti zejména to:
1. že vynášíme všecky pořadnice a úsečky dva-

krát, čímž nastává zbytečné zpomalení práce,
2. že pracujeme se srážkou papíru, která se často

velmi liší od místní srážky, t. j. té, kterou vykazuje
katastrální mapa v místě, kde leží hledaný bod. Je
zřejmé, že počítání s místní srážkou je jedině správ-
né jak se stanoviska teoretického, tak i praktic-
kého.

Tento způsob by snad mohl býti na místě jedině
v případě, když příslušná mapa vykazuje buď ne-
patrnou srážku papíru, nebo vůbec žádnou. S hledis-
ka praktického je tento způsob vynášení souřadnic
nejméně vhodný.

Z p ů s o b 2. V y náš e n í s o u řad nic bod ů
o d pří s I u š n Ý c hpa I c Ů, v y z nač e n Ý c h n a
s e k ční c h čar á c h. Tento způsob záleží v tom,
že souřadnice bodů se vynesou na sekční čáru, :li-
koliv od rohů sekce, jak tomu bylo v prvním přípa-
dě, nýbrž od krajů příslušného palce. Pořadnice a
úsečky bodů se předem redukují na příslušný palec.
Pak obdobně jako v prvním případě, v průsečíku
spojnic příslušných čárek na protilehlých sekčních
čarách dostaneme hledaný bod.

Nevýhody uvedené v prvém případě se vyskytují
v plné míře i u tohoto způsobu, který je ještě zdlou-
havější, protože musíme redukované souřadnice na
okraj sekce redukovati ještě na příslušné palce.

V souvislosti s tímto způsobem vynášení souřad-
nic je vhodno zmíniti se o vynášení souřadnic od
nesprávně opravených sekčních čar. Srážka papíru
skoro vždy způsobuje ve značné míře prohnutí sekč-
ních čar, obyčejně dovnitř listu. A tu se také vyná-
šely souřadnice bodů od nesprávně opravené sekční
čáry, která se dostala jednoduchým spojením rohů
sekčního listu. Na první pohled je zřejmo, že tím
byla porušena souvislost mezi sekčním pravoúhelní-
kem a situací na listu mapy. Mezi novou a starou
sekční čarou vznikl jakýsi prázný prostor, o jehož
sířku byly skresleně vyneseny souřadnice bodů.
Zkreslení se jevilo vždy směrem k sekční čáře, od
které se vynášení provádělo.

Mapy s opravenými sekčními čarami budily do·
jem, že výsledky staré originální mapy vyhotovené
metodou měřického stolu nejsou způsobilé pro zá-
kresy podle přesnějších metod, na př. polygonálního
měření, ač správným postupem při vynášení souřad-
nic bodů do starých originálních map lze dosáhnouti
vždy velmi dobrých výsledků.

Z p ů s o b 3. V y náš e n í s o u řad n ic bod ů
d o pří s I u š n é h o p a I c e. U tohoto způsobu se
zakreslí palcová síť na list mapy s příslušnou sráž-
kou papíru a souřadnice bodů se vynesou do pří-
slušného palce od jeho rohu. Poněvadž palcovou síť
kreslíme s příslušnou srážkou papíru, nebudou Sp8j-
nice palcových čárek na protilehlých sekčních ča-
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rách přímkami, nýbrž křivkami, jejichž zakřivení
bude záviseti od velikosti srážky papíru.
Tento způsob vynášení souřadnic je již podstatně

lepší, poněvadž se při něm již bere patřičný ohled
na místní srážku. Je však rovněž zdlouhavý, neboť
rýsování palcové sítě s patřičnou srážkou papíru a
redukce souřadnic na příslušný roh palcové sítě
vyžaduje poměrně mnoho času. Nevýhoda je i to,
že mapa se zbytečně zaplňuje kresbou palcové sítě.
Z p ů s o b 3. V y náš e n í s o u řad nic bod ů

o d s e k ční c h čar. Tímto způsobem se vynášejí
souřadnice bodů se srážkou papíru, kterou vykazuje
mapa v poměrně úzkém pruhu, v němž dotyčné
body leží, tedy se srážkou místní.
Prakticky se vynášení souřadnic provádí takto:

Na mapě se odsune délka směru mezi sekčními ča-
rami, v němž leží hledaný bod. Přibližnou polohu
bodu známe podle jeho stabilisace nebo topografie.
Odsunutou délku dělíme délkou příslušného sekč-

ního rámce. Tak dostaneme určitou hodnotu, již na-
zveme srážkový koeficient. 1): vůli přesnosti se po-
čítá aspoň na 7 desetinných míst. Když tímto koefi-
cientem násobíme příslušnou souřadnici redukova-
nou na okraj sekce, dostaneme souřadnici bodu se
zřetelem ke srážce papíru, kterou přímo vynášíme
do mapy. Násobení koeficientem se provádí velice

rychle počítacím strojem, do něhož jsme srážkový
koeficient vysadili. Jednoduchým otáčením strojové
kliky dostáváme pořadnici nebo úsečku jednu za
druhou pro celou řadu bodů. Přiloženým vynášecím
pravítkem vyneseme pohodlně nejdříve najednou po-
řadnice, pak opět úsečky všech bodů nacházejících
se v příslušném obdélníku mapového listu.
Ve většině případů můžeme prakticky považovat

délkovou srážku za stejnou u obdélníku mapové
kreRbv, ohraničeného po šířce 5 palců. Srážkový
koeficient pro takový obdélník určíme jen jednou.
Z rozměrů mapy 1: 2880 plyne, že ve směru výcho-
dozápadním bude mapa míti 5 takových obdélníků
o šířce 5 palců a ve směru severojižním 4 obdélníky
o šířce 5 palců. Devítinásobným přiložením vynáše-
ciho pravítka a s použitím počítacího stroje vynese-
me všechny body nalézající se na dané sekci (ma-
povém listu).
Tento způsob vynášení souřadnic má tu výhodu,

že výpočet srážky papíru se omezuje na nejmenší
míru, používáním počítacího stroje se úloha velice
zjednoduší a pracovní výsledek se podstatně zvýší.
Do mapy dá se vynésti za poměrně krátkou dobu
veliký počet souřadnic měřických bodů. Je patrno,
že tento způsob je nesporně nejlepší a bylo by jej
doporučiti k všeobecnému použití.

Posudky.
Šestimístné tabulky přirozených hodnot funkcí sinů

a cosinů úhlů v setinném dělení. Sestavil Ing. Josef
K ř o v á k. Vydala triangulační kancelář ministerstva
financí v Praze.

Poněvadž se používá stále více strojů se setinným dě-
lením kruhů, jeví se potřeba pro výpočty opatřiti tabulky
hodnot goniometrických funkcí v tomto dělení. Pro denní
praxi jsou nejnaléhavější tabulky s menším počtem dese-
tinných míst a tomu odpomáhá triang. kancelář vydáním
šestimístných tabulek pro hodnoty funkcí sinů a cosinů.
Tyto funkce se nejčastěji vyskytují při běžných vý-
počtech geodetických (polygonálních tazích, podrobných
přímkách ap.) a případně potřebné hodnoty ostatních
funkcí se dají z nich snadno na počítacím stroji zjistiti.
Vypuštění ostatních funkcí umožnilo uspořádati tabulky
na 50 stranách malého formátu A5 (148 mm X 210 mm),
takže celé tabulky tvoří tenkou knížečku. Na každé strán-
ce jest umístěn jeden grad s krokem centigradovým a to
ve dvou sloupcích vedle sebe položených, jeden pro hod-
noty od 00' do 50' a druhý od 50' do 100'. Diference
tabulkové nejsou otištěny na příslušných místech, za to
však pro každý sloupec jsou připojeny dva sloupečky
s označením s a c, v nichž najdeme hodnotu funkce sinus
resp. cosinus náležející počtu decimiligrádů, udanou v jed-
notkách šestého desetinného místa.
Máme-li na př. najíti sin 1:fJ 3 '9fi", *) vyjmeme z ta-

bulek hodnotu pro 1 ,I! ~1" to jest 0,192 162, k čemuž
najdeme ještě zbývající hodnotu pro 96" ve sloupečku
pro s, která jest 148 jednotek šestého des. místa. Tedy
sin 12,'1 3 '~y;" = 0,192 310. Výpočet s použitím sloupců
s a c může na některých místech dávati chybu jedné jed-
místo přesnější, zjistíme tabulkovou diferenci pro krok l'
notky šestého místa desetinného. Chceme-li míti šesté
a najdeme z ní příslušnou hodnotu funkce pro dané de-
cimiligrady.

oTo) V tabulkách je grad označen značkou Gr; normo-
vaná značka u nás je g.

K těmto tabulkám je na posledním Jistě připojena ta-
bulka pro výpočet desetimístných logaritmů čísel N a
naopak rozložením čísla N v součin činitelů, jak byla
uveřejněna v Zeměměř. Obzoru roč. 1940, čís. 5, str. 75.
Tabulky jsou dobře čitelné a svou pěknou úpravou a

malým formátem se plně doporučují. F.
Osmimístné logaritmické tabulky čísel. Sestavil Ing.

Josef K ř o v á k. Vydala triangulační kancelář minister-
stva financí v Praze. 1940.
Tabulky mají tentýž formát jako předcházející šesti-

místné tabulky a udávají osmimístné logaritmy všech
čísel pouze na 25 stranách. Tak malého rozsahu bylo do-
cíleno tím, že bylo vtipně využitkováno známé vlastnosti
logaritmické funkce, která se tím pozvolněji mění, čím
více se vzdalujeme v řadě čísel od jednotky. Na základě
této vlastnosti je rozdělen soubor čísel v tabulkách na
dvě části.
I. část obsahuje čísla, jejichž mantisy se při daném

kroku mění tak, že by bylo na újmu přesnosti zanedbá-
vati opravy z diferencí druhého řádu, kdežto n. část za-
hrnuje ona čísla v řadě číselné, kde k výpočtu logaritmů
dostačuje úplně logaritmická diference prvního řádu. Tato
druhá část je v Křovákových tabulkách uspořádána zcela
stejně, jak bývá zvykem. Obsahuje mantisy čísel N od
4340 až do 10009 o kroku prosté jednotky. Na konci každé
řádky mantis jest uvedena ve sloupci d nejnižší a nejvyšší
hodnota logaritmické diference v jednotkách osmého
místa logar. mantisy. Poněvadž diference druhého řádu
nepřesahuje 3 jednotky osmého místa logar. mantisy,
nepřesahuje chyba ze zanedbání této diference 0,375 téže
jednotky.
I. část tabulek obsahuje mantisy čísel N = 10 000 000

až 43541160, avšak uspořádání je zcela opačné, než
v části II. Seřazení jest podle mantis s krokem 4. desetin-
ného místa logaritmické mantisy. Mantisy jsou napsány
na místě, kde obvykle bývají čísla, kdežto čísla jsou uspo-
řádána do obvyklého prostoru mantis. Tímto uspořádáním
dle mantis se dosáhne toho, že čísla N se mění při zmíně-
ném kroku mantis téměř lineárně a že při hledání loga-
ritmu čísla neb zpětném úkonu stačí pouze tabulková di-
ference prvního řádu, označená písmenkem d, napsaná
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na konci každé řádky. K upotřebení I. části tabulek je
připojen číselný příklad. F.
Ing. F I' a nt. F a I t a: Der Grundkataster im Deut-

schen - Pozemkový kata str v němčině. Brno 1941, str.
99, neváz. cena 20 K; první náklad z ruční litografie
rozebrán.
Jako na zavolanou dostává se aktivním činovníkům

pozemkového katastru do rukou jazyková příručka, která
je chce podle úvodu zhruba seznámiti s odbornou němec-
kou terminologií, aby si uměli poradit v ústním i písem-
ném styku s německými úřady, orgány, stranami a členy
komisí. Autor jí používá při svých přednáškách v jazy-
kovém kurse, který v Bmě uspořádala finanční správa.
Dílo. Faltovo nese stopy jeho vyvinutého smyslu pro

okamŽItou svépomoc a praktičnost. Jakmile zjistil, že
katastrální zaměstnanec bude podroben odborné jazykovfi
zkoušce, ujal se ho jako pohotový dohlédací úředník a bez
dlouhých příprav a skrupulosnosti přehlédl administra}'
tivní činnost katastrálních úřadů a podle toho založil
svou práci: někde heslovitě, jinde frazeologicky, mnohde
ještě podrobněji v celých příkladech.
Co do obsahu Ing. Falta přihlédl nejprve a hlavně

k změnám v pozemkovém katastru a vyčerpal dobře pří-
pady z Návodu III. Nato probral daňový zákon a pozem-
kovou knihu; tu věnoval větší pozornost zákonu o knihov-
ním oddělování pozemků pro silnice, cesty a vodstva.
Dále řekl, co považoval za nutné, o slohu úřední němčiny
a podal běžné vzory vyhotovení spisů, označení úřadů
a osob finanční správy. Nakonec zpracoval terminologii
katastrálního vceňování, veřejnosti pozemkového elabo-
rátu a zařadil probraná hesla do abecedního slovníku.
Postrádal bych tu ještě stati o jednání úřadu s městy

a civilními techniky zejména při novém měření a v mno-
hých případech se stranami (objednávky a pod.), pokud
pro to nejsou po ruce úřední tiskoviny. K tomu by se
mohlo přihlédnouti při dalším nákladu ze zachovaných
matic, vyžádá-li si ho poptávka. Tu by patřilo také vy-
mýtiti některá jazyková přehlédnutí a tiskové omyly,
vloudivší se do I. nákladu.
Jsem přesvědčen, že texty příručky vykonají dobře své

poslání. Štván.
Vyšlé knihy

Ing. D~·. Jos. Klobouček: Vyměřování půdy. Str. 96,
63 obrázků, 9 tabulek. Vydala odborová skupina stavební
Jednoty zaměstnanců v průmyslu a výrobních živnostech,
Praha XII., Bismarckova tř. 4, jako sedmý svazek Příru-
ček pro stavitele, redigovaných Ing. Boh. Pourem. Praha
1041. Cena 25,- K.

,/ Antonín Prokeš: Přehledný plán 1: 10.000. Zvláštní
otisk z Věstníku Inženýrské komory. Nákladem vlastním.
Praha 1940. Cena neudána.
Ing. Dr. Wolfgang Sehliek: Úprava pozemkové držby

scelováním hospodářských pozemků. Časových spisků vy-
dávaných ministerstvem zemědělství v Praze čís. 95.
Praha 1940. Cena 3,- K.

v Ing. Dr. Karel Svoboda: Regulační plány obcí a měst.
(Příspěvek k názvosloví 'v urbanismu.) Zvláštní otisk
z časopisu Naše obec. Nákladem autora. Brno 1940. Cena
neudána.
Max Zeller: Instruktion fiir topographische Aufnah-

men; Zurych. Nákl.: Eidg. Techn. Hochschule. Str. 15.
L. Fink: Photographische Messtechnik. Miinchen 1940.

Nakl.: Verlag R. Oldenbourg. Str. 220 se 14 obr. Cena
11,50 RM.
Prof. Dr. In.q. R. Hugershoff: Ausgleichrechnung, Kol-

lektivmasslehre und Korrelationsrechnung im Dienste von
Technik, Wissenschaft und Wirtschaft. 18 X' 25 cm,
VI + 86 stran s 63 obrázky. Nakl. Herbert Wichmann,
Berlin-Grunewald 1940. Cena 6,- KM.
D~·.teehn. István Hazay: »Kiegyenlito számítás a geo-

déziai gyakorlatban« (Vyrovnávací počet v geodetických
příkladech), Budapest 1938; rozměr knihy 17 X 24 cm,
stran 243, cena neuvedena.
Phototechnik. DIN. 4537. Německ~' výbor pro normy

vydal fotografické normy. Beuth-Vertrieb. Berlin. SW. 68
Cena 0,75 M.
Pohl R. W.: Einfiihrung' in die Optik. J. Springer,

Berlin 1940. Cena 18,60 RM.
Diesel Eugen: Das Pranomen der Technik. V. D. I.

Verlag Berlin. Cena 6.- RM.

Stark Johannes: Physik der Atomoberfliiche. Hirzel
Leipzig 1940. Cena 3,60 RM. '
llorrie H einrich: Grundriss der Physik. Hirt, Breslau

1940. Cena 18,- RM.
Trendelenburg Ferd.: Einfiihrung in die Akustik.

Springel', Berlin. Cena 24,60 HM.
I'hiene l-lermann: Glas. 1., II. Band. Gustav Fischer,

Jena
Rijtscher und Jaschke: Dehnung-smessung-en und ihre

Auswertung. Springer, Berlin, 1939. Cena 16,80 KM.
J. Jung: Kleine Erdbebenkunde. Spl'inger, Berlin 1938.
Kurt l1impei: Erdgeschichte und Kosmogonie. Akade-

mische Verlagsanstalt, Jena 1940. Cena 9,60 RM.
Ernst Liibke: Schallabwehr im Bau_ und Maschinen.

wesen. Springer, Berlin 1940. Cena 15,- RM.

Kartografické zobrazení území SSSR. G e ode z i s t.
K 1939. Seš. 11. Str. 1-7.
Na 18. sjezdu v r. 1938 bylo usneseno Všesvazovou ko-

munistickou stranou poříditi pro hospodářský program
rychle novou mapu státu. Mapa v měřítku 1: 200.000 pro
území Svazu by dala 4.000 listů a vyžadovala by dlouhého
času. Proto jest třeba spokojiti se s gen e I' á I ním a-
p o ul: 500.000 vypravenou s doplňkovými mapami někte-
rých území v měřitkách 1: 200.000, 1: 100.000 a 1: 50.000.
Vydání mapy 1: 500.000 (obsahující as 700 listů) jest
zvláště významné pro kraje, jež dosud nejsou jednotně,
nebo jsou jen zhruba mapovány, nebo jichž mapy zas ta-
mly. Tento pochybný stav činí asi čtyÍ'i pětiny celého
území Svazu, ač mapy jsou již bezpodmínečně nutné pro
technické a hospodářské účele.
Metody vyhotoveni mapy jest rozlišiti ve dvě. V těch

částech, kde bylo provedeno jen hrubé mapování, pořídí
se obnovení rekognoskováním. V severských zalesněných
územích evropských a v tajgách Sibiře a Dálného výcho-
du, dosud nedostatečně toporaficky zajištěných, použije se
leteckých snímků s doplňky topografickými a s využitím
všeho dostupného materiálu. Vykoná se zhuštění sestavy
fotogrametrickými metodami a konstruktivní zhodnocení
stereosnímků. V územích krajního severu, kde dosud chy-
běly mapy vůbec, použije se letecké fotogrametrie
(aerofotosjemky). Ve stepních a polostepních územích
Střední Asie v rovinném terénu bez lesů, s řídkým za-
lidněním a s řídkými komunikacemi vyhotoví se foto-
grametrický plán v měřítku 1 : 200.000 s redukcí do
1: 500.000.
Sestaveni generální mapy Svazu zahrnuje systematické

fysicko-geografické i ekonomické zvládnutí území i s pří-
slušnými geografickými popisy, jež podají cennou látku
ku správě a k studiu SSSR.
Ve třetí pětiletce pomýšlí se zhotoviti 228 listů gene-

rální mapy SSSR obsahujících na 9 mil. km2 a vedle toho
v měřítkách 1: 50.000 a 1: 100.000 plochu as 3.6 mil. km2

t. j. o 8% více nežli v obou prvních pětiletkách. Tato
veliká práce žádá nových metod a to vydatného využití
letecké fotogrametrie.
Ruské opticko-mechanické dílny vyhotovily vlastní širo-

koúhlé letecké komory i vyhodnocovací přístroje a z vlast-
ního fotochemického průmyslu i svoje letecké filmy
a fotografické papíry.
Budovatelský program SSSR žádá, by pro účele náro-

dohospodářské i vojenské v nejkratší době byla pořízena
í'ádná mapa celého území SSSR. Hlavní geodetickokarto-
grafický úřad i vojenskotopografická služba generálního
štábu se usnesly poříditi v letech 1940-1942 nejprve
s použitím stávající látky pro celé území Svazu stá t n í
map u v měřítku 1: 1,000.000 na 180 listech. Ta bude
sloužiti nejen obranným a hospodářským účelům, ale
i letectví. Tato mapa bude zhotovena a tisknuta zvláštní-
mi oddíly, jež urychlí kartografování vlasti a přispějí
ke studiu hydrografie, orografie a zalidnění Svazu; ony
provedou její vypravení topografické i kartografické.
To žádá řádné g e ode t i c k é z á k I a d y. Ty jsou

nyní hotové sotva pro y. plochy Svazu v desítkách růz-
ných, vzájemně nespojených soustav na Besselově elipsoi-
du. Z ruských geodetických praci jest tu poukázati též
na stupňové měření rovnoběžníkové v rozsahu 106°, saha-
jícího až k Tichému oceánu.
Ve třetí pětiletce jest provésti hlavní geodetické zákla-

dy po celém evropském území SSSR a to v prvé řadě
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v území Velké Volhy a v hornicko-průmyslovém Uralu,
dále pak v Asijské Rusi, zvláště v její severní části po
Jeniseji a Kotymě.
Triangulace I. řádu v SSSR má dva východiskové body

Pulkovo a Svobodnyj s podkladem Besselova elipsoidu.
Vlivem nepřesnosti rozměrů a orientace jeví se na styku
obou soustav odchylky as 900 m na společných bodech
v okolí Krasnojarska, jež se v měřítku 1: 1,000.000 dají
vyrovnati.
V r. 1940 začíná geodeticko-kartografický ústav s trian-

gulacemi I. řádu, jež bude pořizovati na novém elipsoidu,
který se nejlépe přimkne území SSSR. S tímto dílem
spojeno jest řešení řady úloh jako: pořízení měřických
přístrojů značné výkonnosti pro triangulace I. a n. řádu,
zařízení přenosných, kovových signálů amerického typu
B i I b y vhodných pro bezlesné kraje, dále přístrojů ku
měření základen a jejich vyvinovacích sítí v horském
~zemí, jakož i provádění přesných nivelací v těch krajích.
Na podnicích GUGK i orgánů vojenské kartografie

a geodetických prací má zaJem řada správních institucí
jako: lesnictví, zemědělství, geologie a j. Dosavadní orga-
nisace evidence geodeticko-kartografických prací neuspo-
kojila. Nyní ze Státního dozorčího, geodetického úřadu
vyšli rádci a odborníci připravení ku řešení úkolů, spoje-
ných s pořízením správných map Svazu. Jedna z úloh
s tím spojených jest úprava všech nomenklatur na
stá t ním a p ě a po ní na gen e r á I ním a p ě dle
jednotných zásad. K zdolání těchto velikých kartografic-
kých prací Svazu jest nutno pohotovost geodetických
i kartografických oddílů. Současné jedno vysoké učiliště
a čtyři techniky specialistů nedostačují. Jest nutno
získati dále dostatečný počet topografů ze středních
technickÝch učilišť. Zřízeno jest nové vysoké učiliště
v Novosibirsku, dále střední technikum v Taškentě a to-
pografická učiliště při některých podnicích tohoto oboru.
Takový jest stav geodeticko-kartografických prací ve

druhém roce třetí pětiletky na území SSSR.
Semerád.

,
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Doplnění katastrálního zákona a prováděcího nařízení
k němu. V částce 17 Sb. z. a n, ze dne 19. února 1941 byla
uveřejněna pod č. 60 a 61 dvě vládní nařízení, jimiž se
doplňuje zákon ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb., o po-
zemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon)
a vládní nařízení ze dne 23. května 1930, č. 64 Sb., kterým
se částečně provádějí hlavy II, III a IV tohoto katastrál-
ního zákona. Obsahem obou zmíněných doplňků z února
letošního roku je ustanovení, podle něhož dosavadní opráv-
. nění měřičských zaměstnanců pozemkového katastru a úí·.
oprávněných civilních geometrů vstupovati na cizí nemo-
vitosti a bráti potřebné vzorky půdy pro rozbor rozšiřuje
se také na měřičské úředníky autonomních úřadů (měst),
pokud tito úředníci mají oprávnění vyhotovovat geo-
metrické (polohopisné) plány pro účely vlastního služeb-
ního oboru podle ~ 51.
Dalším novým ustanovením nařízení č. 60/1941 Sb. je

doplnění ~ 76, podle kterého o náhradě škody způsobené
vstupem výše uvedených měřičských odborníků na cizí
pozemky rozhoduje v nesporném řízení místně příslušný
okresní soud. p-/f"

Změny v územní organisaci některých katastrálních
měřických a jiných finančních úřadů. Vládním nařízením
ze dne 19. prosince 1940 došlo k těmto změnám v sídlech
a oblastní kompetenci katastrálních měřických úřadů:
1. Zřizuje se katastrální měřický úřad v Berouně. Jeho

obvod tvoří obvod berního úřadu v Berouně.
2. Zřizuje se katastrální měřický úřad v Mnichově

Hradišti. Jeho obvod tvoří obvody berních úřadů v Bělé
pod Bezdězem a v Mnichově Hradišti.
3. Zřizuje se katastrální měřický úřad v Kralupech

nad Vltavou. Jeho obvod tvoří obvody berních úřadů
v Kralupech nad Vltavou a ve Velvarech.
4. Zřizuje se katastrální měřický úřad v Říčanech.

Jeho obvod tvoří obvod berního úřadu v Říčanech.
5. Zřizuje se katastrální měřický úřad v Semilech.

Jeho obvod tvoří obvody berních úřadů v Železném Bro-
dě, v Lomnici nad Popelkou a v Semilech.
6. Zřizuje se katastrální měřický úřad ve Vodňanech.

Jeho obvod tvoří obvody berních úřadů v NetoHcích,
v Týně nad Vltavou a ve Vodňanech.
7. Zřizuje se katastrální měřický úřad ve Valašských

Kloboukách. Jeho obvod tvoří obvod berního úřadu ve
Valašských Kloboukách.
8. Zřizuje se katastrální měřický úřad v Uherském

Ostrohu. Jeho obvod tvoří obvod berního úřadu v Vher-
ském Ostrohu.
9. Zřizuje se katastrální měřický úřad ve Strážnici.

Jeho obvod tvoří obvod berního úřadu ve Strážnici.
10. Zřizuje se katastrální měřick<' úřad v Telči. .Teho

obvod tvoří obvod berního úřadu v Telči.
11. Zřizuje se katastrální měřický úřad ve Zlíně. Jeho

obvod tvoří obvody berních úřadů ve Zlíně a ve Vizo-
'licích.

c-_ 12. Katastrální měřický úřad v Napajedlích se zrušuje.
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13. K obvodu katastrálního měřického úřadu v Mladé
Boleslavi se připojuje obvod berního úřadu v Nových
Benátkách.
14. K obvodu katastrálního 'měřického úřadu ve Sla-

ném se připojuje obvod berního úřadu v Novém StrašecÍ.
15. K obvodu katastrálního měřického úřadu v Uher~

ském Hradišti se připojuje obvod berního úřadu v Napa~
jedlích.
16. K obvodu katastrálního měřického úřadu v Jihlavě

se připojuje obvod berního úřadu v Polné.
17. K obvodu katastrálního měřického úřadu v Novém

Městě na Moravě se připojuje obvod berního úřadu
v Přibyslavi.
Tímtéž vládním nařízením došlo k některým změnám

v územní organisaci berních úřadů a okresních finančních
ředitelství. Konečně byla změněna oblast zemských fi-
nančních ředitelství v Praze a v Brně a sice tak, že
berní úřady v Jindřichově Hradci, v Palné a v Přibyslavi
a berní správa a katastrální měřický úřad v JindHchově
Hradci se svými obvody se vylučují z obvodu zemského
finančního ředitelství v Praze a připojují se k obvodu
zemského finančního> ředitelství v Brně.
Nařízení nabylo účinnosti dnem 1. ledna 1941.
Pokroky. z oboru fotogrametrie je název přednášky,

kterou prosloví Ing. Dr. J. K 10 b o u č e k v Domě čes.
inženýrů (SIA, Praha 1., Jánská 100), v pátek 4. dubna
t. r. o 19. hod. Po přednášce předvede film »A e r 0-

top o g r a p h i e«, který byl promítán na Mezinárodním
fotogrametrickém kongrese v Římě a na Mezinárodním
sjezdu geografů v Amsterdamě; přednášející podá k fil-
mu odborný výklad.
Prvá část filmu ukazuje postup zhotovení fotogra-

metrick~'ch plánů a map. Seznámí nás nejprve se spe-
ciálními měřickými komorami, načež uvidíme měřičského
fotografa v letadle při práci a shlédneme zařízení temné
komory, kde se zpracovávají dlouhé filmové pásy letec-
kých snímků. Spatříme jednoduché způsoby použití mě-
řických snímků a optické překreslování a nahlédneme
do velkého fotogrametrického podniku, který ročně vyrá-
bí tisíce fotogrametrických plánů. Na konec poznáme
i novodobé způsoby pořizování topografických map pro-
jekčním multiplexem, na kterém - s použitím anaglyfů
- se proměřují řadové letecké měřické snímky.
Ve druhé části filmu uvidíme nejdokonaleší převáděcí

přístroj pro pozemní i leteckou stereofotogrametrii, ste-
reoplanigraf, a postup práce na tomto přístroji, jakož
i způsob, jak hotové mapové listy se rozmnožují. - Film
je zakončen ukázkami praktického použití fotogrametrie:
při úpravě měst, při stavbě údolních přehrad, při pro-
jektování dálnic a' železnic, dále při odvodňování velkých
ploch a v geografii, na výzkumných cestách.
Upozorňujeme na tuto. zajímavou přednášku nejen

naše kolegy, ale i členy Ces. fotogrametrické společnosti.
Krumphanzl.

českých inženýrů. - Tiskem
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