ZEMĚMĚŘICHÝ

Jedním z nejdůležitějších problémů mezinárodních geodetických praci současné doby. bude souborné 'l'yrovnání oorop.ských geodetických sítí. K reali.saci několika návrhů dolrud nedošli>. Autor článku uvádí stručně
nejprve historii organisace mezinárodn~h geodetických prací,· načež z nefrOzmanitějších
pramenů sestavil
ast'l"<WllJmicko-geodetický materiál všech evropských států, který čeká jednotné zpracování.

Úvod.

Prvé shromáždění Mezinárodní geodetické a geofysikální unie se konalo r. 1922 v Římě, další r. 1924
v Madridě, r. 1927 v Praze atd., až konečně poslední
shromáždění se konalo r. 1939 ve Washingtonu. Prvé
konference se zúčastnili zástupci 23 členských států:
Anglie, Australie, Belgie, Brasilie, Ceskoslovenska,
Dánska, Francie, Holandska, ltalie, Japonska, Kanady, Maroka, Mexika, Monaka, Norska, Polska,· ~ka,
Jugoslavie, USA, Španělska, Švédska, Švýcarska a
Uruquaye. Přenesením působnosti do Paříže byl
vlastně stálý sekretariát Mezinárodní geodetické asociace v Potsdamu definitivně zlikvidován. Jak reagovalo Německo na toto rozhodnutí vidíme z toho, že se
mezinárodní práce nezúčastnilo, ač bylo r ..1926 na p0pud Anglie přizváno k spolupráci společně s Rakouskem, Maďarskem a Bulharskem. Svoji přihlášku však
Německo podalo až r. 1937. V té době měla Mezinárodní geodetická a geofysikální unie již 36 členských
států.

Vývoj organisace mezinárodních prací geodetickoastronomických započal založením Mitteleuropaische
Gradmessung r. 1864. Podnětem k mezinárodní spolupráci byl spis J. J. Baeyerův »Ůber die GrQsse der
Erde« nabádající k využití vybudovaných středoevropských triangulací pro určení· meridiánového Oblouku
mezi Kristianií a Palermem. Již po 3 letech bylo sdružení přezváno na Europliische Gradmessung, nebdť
konference v Berlíně se zúčastnilo kromě zástupců
22 středoevropských států také Švédsko a Rusko. Konečně po vstupu Japonska a USA ustálila se definitivní forma organisace pod názvem Internationale
Erdmesaung (L' Association géodésique internationale). Se životem asociace jsou nerozlučně spjata jména
jejích presidentů: gen. Ferrero (do r. 1886), gen. !baněze (do r. 1891), Faye (do r. 1902) a gen. Bassota
(do r. 1917). Vědeckým orgánem asociace se stal
pruský geodetický ústav v Potsdamu, kde se soustřeS e k c e g e ode ti c k á měla již úzce vymezenou
ďoval k matematickému zpracování všechen materiál
geodeticko-astronomický a geofysiká1ní. Do r. 1885 činnost a její pracovní program byl přidělen komisím,
řídil ústav gen. Ba e y e r. Po jeho smrti převzal vede- vedeným osvědčenými pracovníky. Podle usnesení
ní F. R. H e 1m e r t, jeden z nejvýznačnějších zjevů
z r. 1939 se zřizovaly organisačně komise pro
posledních 50 let geodetické vědecké práce, který ve
1. finance,
své funkci setrval až do své smrti r. 1917. Prvá světo2. bibliografii,
vá válka zastavila činnost asociace, neboť v r. 1917
3. triangulace,
končilo 10leté smluvní období členských států.
4. projekce,
Nové politické poměry v Evropě znamenaly mQCen5. přesné nivelace,
ský přesun na západ a proto nově založená »L' Union
6. zeměpisné šířky,
géOfU8ique et géophysique internationale« .zvolila své
7. měření času,
sídlo v Paříži. Unie převzala všechny úkoly meziná8. měření délky,
rodní vědecké spolupráce, neboť byla organisována
9. intensitu tíže pevnin,
v širším rámci t. zv. »Conseil International de Re10. měření tíže na moři,
cherche«,.která sdružovala celkem 8 unií. Byly to:
11. slapy kůry zemské a vrásnění,
12. souborné vyrovnání evropských sití,
1. unie astronomická,
2. unie geodetická a geofysikální,
13. spojení triangulací Belgie a Francie,
3. unie pro chemii obecnou a aplikovanou,
14. spojení triangulací Marokaa Španělska,
4. unie matematická,
15. merid. oblouk Sev. moře ledově - moře Stře5. unie pro vědeckou radiotelegrafii,
dozemní,
6. unie fysikální,
16. střední rovnoběžkový oblouk 46°,
7. unie geografická,
17. africký oblouk Kairo-Kapské
Město,
8. uníe . pro vědeckou biologii.
18. merid. oblouk napříč Siamem,
Podle dohody v červenci r. 1919 byly jednotlivé
19. nutace,
unie rozčleněny v se~ce a Unie geodetická a geofysi20. geoid.
kální byla rozdělena na sekci pro
.• Toto rozdělení úkolů jednotlivým komisím samo dágeodesii,
fysikální oceanografii,
vá představu o množství závažného vědeckého mateseismologii,
vulkanologii a
riálu, který se tu soustřed'uje ke společnému zpracometeorologii,
vědeckou hydrologii.
vání.
'
zem. magnetismus a elektřinu,
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Otázka společného vyrovnání astronomicko-geodetické sítě evropské pro mezmárodní účely se stává
akutní právě nyní, kdy Se na obzoru rýsuje jasně politická struktura současné Evropy ukončením druhé
světové války. Největší překážkou dosavadních pokusů o mezinárodní spolupráci byla politická roztříštěnost v řadu malých státních célků, které buď na p0dobné práce nebyly dosti připraveny, nebo nebylo dosti
iniciativy k uvolnění dostačuj~ího počtu sil a finančních prostředků. V mezidobí obou světových válek
nebylo v Evropě mocnosti, která by svou autoritou
dovedla tyto potíže překonat.
O stavu astronomicko-geodetických prací v současné Evropě nemáme zcela přesných zpráv, neboť výsledky prací mnoha států byly v tom směru nedostatečně publikovány pro mezinárodní informace. Hrubý
přehled nám může poskytnouti výsledek dotazníku
Mezinárodní geodet. a geofysikální unle, který uvádíme v tabulkách na str. 148.
Povaha sítí v Evropě je velini nejednotná. zatím co
střední Evropa jest pokryta soůvislou trigonometrickou sítí I. řádu, jest její západní část dosud ve vývoji,
třebaže Francie sama stála již v 18. století včele
takových prací. Její 3 meridiánové řetězce (deBayeux,
.de Paris, de Sedan) a 5 rovnoběžkových (d'Amiens,
de Paris, de Bourges, de Rodez, de Pyrénées) , jsou
ve stadiu nového měření, neboť přesnost vyhovovala
jejich původnímu účelu (Carte de ľétat major
1 : 50 000), nikoliv dnešním požadavkům. Velmi dobrá
jest řetězcová síť španělská, vybudovaná gen. Ibanězem. Méně spolehlivá sj~ je v :Norsku, která se přeměřuje. Tak na př. při výpočtu meridiánového oblouku
Ha m m e r f es t - Tun i s použil Helbronner1) trojúhelníkových sítí Norska, Svédska, Dánska, Německa,
Svýcarska, Francie, Korsiky, Sardinie a Tunisu k tomu, aby z ních vytvořil polygon trojúhelníků dlouhý
4150 km. Délku polygonu počítal dvojmo: po východní
a západní straně řetězce. V nejsevernějším úseku norské triangulace se pojednou objevil rozdíl 50 m; příčinu nebylo možno vyšetřiti, třebaže v ostatních částech celého oblouku činil rozdíl výpočtu mezi východní
·a západní linií pouze několik cm. Spojení mezi Sardinií
a africkou pevninou ,bylo uskutečněno přes italské
triangulace naSiciIii a teprve tam navázáno spojení
s Tunisem. Vzdálenost Carloforte-Carthage
(253km)
byla vypočtena geodeticky s pravděpodobnou střední
chybou ± 12 m. Příčinu této chyby nachází Helbronner v nespolečném vyrovnání italských sítí, i když
obsahovaly dosti základen a dobré úhlové měření.
Většina států střední Evropy měla své trigonometrické sítě vybudované již koncem 'min. století a·
v novější době se pPacovalo jen na jejich zlepšování.
Asi k počátku tohoto století -činil počet trojúhelníků·
i. fádu evropských trigon. sítí 6845, jak nám ukazuje
další tabulka.

I

Stát

Trojúhelníků
n

Obdobi

I Anglie
Belgie.
Dánsko
Francie
Holandsko
Italie
Německo.
Norsko
Portugalsko
Rakousko-Uh..
Rumunsko
Rusko.
Řecko
ěpanělsko
ěvédsko

. ..

ěvýcarsko

1787-1865
1853-1873
1817-1870
1792-1891
1888--1891
1863-1888
1804-1890
1~53-1863
1864-1886
1862-1888
187á-1886
1830-1888
1890-1892
1861-1884
1832--1884
1861--1867

I

552
219
87
914
22
514
1699
179
139
670
36
998
147
325
304
40

Střed.
chyba.
trojúh.
uzávěru

1,83"
0,89"
0,87"
1,41"
0,41"
0,92"
1,03"
0,71"
1,29"
0,93"
1,74"
1,18"
0,69"
0,90"
1,09"
0,86"

. Na základě těchto-výsledků činí střední chyba úhlu
evropských sítí podle Ferrerova vzorce
.
m=

±

V

[vv]

3n

= ± 1,16".

Mezitím ovšem přibylo značné množstvi nového materiálu, neboť zejména po prvé světově válce nastal
veliký rozmach geodetických prací. Z iniciativy finského národního geod. komitétu byla zřízena r. 1925 t. zv.
Baltská geod. komise, jejímiž členy bylo Německo,
Svédsko, Finsko, Dánsko, a pobaltské státy Polsko,
Litva, Lotyšsko, Estonsko. Úkolem této komise bylo
sledovati jednotné vedení geodetických prací a vybudo\tati jednotnou trigonometrickou síť I. řádu podél
pobřeží Baltského moře. Přistoupením Ruska r. 1929
se plán rozšířil na mohutný projekt euroasijsko-amerického rovnoběžkového oblouku, který měl spojovati
evropské a asijské sítě přes Aljašku se sítěmi americkými. Poslední světová válka ale započaté práce
přerušila. Pozoruhodná jest ta okolnost, že uvedená
komise přijala pro své práce rozměry mezinárodního
elipsoidu Hayfordova, a Finsko dokonce již celou svoji
síť počítá na této' ploše.

Další strastí dosavadní nejednotnosti evropských
sítí je volba referenčního elipsoidu. Z dále uvedeného
přehledu vidíme, že výpočty jsou prováděny na nejrozličnějších plochách. Většina středoevropských států
používá dosud elipsoidu Besselova z r. 1841; Rusko
až do r. 1907 počítalo své sítě na elipsoidu Walbeckově (částečně i Clarkově), od té d()by na Besselově;
Spanělsko užívá rozměrů Struve-ových z r. 1860,
~) P. H e 1br o n n e r: Mesure de l'arc de méridien dít
des Alpes Franl;aises en oontribution a l'étude de la FiAnglie eHpsoidu Airyho a Clarkova z r. 1866, Francie
gure de la Terre. (TravauX de la Section de Géodésie de .opět rozměry odvozené týmž autorem r, 1880. Polsko
l'Union géod. et géoph. international), Tom VII, Paris
se stalo dědicem výpočtů na 3 různých elipsoidech,
1930.(Viz též autorův ělánek: Geodetické spojeni konti~
neboť k Besselovu a Walbeckovu ellpsoidu zdědilo
nentů, Zem. Obzor 1946, str. 7r-9.)
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ast
vypočtenou na Zylinského
»vyrovnávacím« ,
elipsoidu.
,Důsledkem těchto chaotických poměrů bylo ztroskotání jakýchkoliv akcí pro sjednocení evropských
triangulací, neboť již samotná změna rozměrů referenčnÍ. plochy znamená především změnu rozměrů
trigonometrické sítě, v druhé řadě nutnost nového
výpočtu všech sítí nižšího řádu, pokud by se nenalezla jiná vhodná methoda redukční.
Nestejnorodost celoevropské sítě byla zvýšena kromě toho nerovnoměrným rozložením měřených základen, které určovaly rozměry sítě, ale i tím, že k jejich
měření bylo použito různých základnových přístrojů
navzájem neporovnaných. Tím se stalo, že táž strana
třojúhelníkóvé sítě vypočtená ze 2 různých základen
dávala různé, často velmi se lišící hodnoty. Tak na
př. při výpočtu meridiánového oblouku GrossenhainPulje2) byla počítána strana trojúhelníka na pomezí
Čech a Saska mezi body Lausche-H.
Schneeberg a
to jednak ze základny jo~ovské
v Čechách, jednak
ze základny gt'ossenhainské. Podle výsledků výpočtu
bylo nutno změniti měřítko saské sítě o
298 jedniček 8. místa log. mantisy, také bylo nu~é redukovati
i azimuty saské sítě s ohledem na azímut uvedené
strany, zjištěné v síti stupňového měření rakouské
triangulace v čechách. Stejné nesrovnalosti byly shledány" r. 1942 při připoje!1í české základní sítě na
říšskoněmeckou trigonometrickou síť body SněžkaDeštná-Kralický
Sněžník-Rapotice-Hora
Mařenka- Markstein- Větrník-Kleč
-Boubín-JavorCerchov-SilberhUttE!>-Dyleň -SmrčníkBarenstein
-Kahleberg-Sněžník-Luž-Ještěd.
Polohy totožných bodů obou sítí se lišily značně; na př. Boubin
o 573 mm, Kleč o 662 mm, Větrník o 746 mm, Sněžka
o 731 mm a maximální nesouhlas sítí dosáhl na Kralickém Sněžníku dokonce 790 mm.
Podobné zkušenosti byly známy již dříve. Rozměry
rakousko-uherské trigonometrické sítě byly odvozovány z jediné základny josefovské od Krkonoš až
k nejzápadnějším Karpatům a k nejjižnějšímu cípu
monarchie na Adriatickém moři. Její budovatelé si
byli zřejmě vědomi této slabosti a proto pro kontrolu
sítě změřili na území říše dalších 14 základen a trigonometricky je připojili na vypočtenou síť. Vypočtené
délky se lišily od hodnot měřených o - 242 až
118
-4edniček 7. místa log. mantisy. Celá síť byla rozdělena
na 52 skupin vyrovnávaných zcela samostatně, takže
stejnorodost sítě nebyla zachována ani uvnitř téhož
státu. Opačným způsobem postupovalo Německo, kde
téměř pro každou zemi byla vytvořena samostatná
síť s vlastními základnami. I tu styčné strany riizných
triangulací měly často velmi odchylné délky. -S těmito
těžko pochopitelnými poměry se však shledáme
i v pracích nejnovějších. Tak československo převzalo
pouze měřené hodnoty rakouské triangulace a po doplnění východní části z j e d i ne z á k Ia dny josefovsképočítalo znovu vlastní jednotnou trigonometrickou síť I. řádu až k Jasině téměř 1000 km vzdálené.
Ani pozdější »protektorátní« základní síť Čech a Moravy nebyla šťastnější; teprve po jejím vyrovnání se
začalo s měřením dalších základen.

+

+

2) S c h u m a n n: Der Meridianbogen
Pola. Wien 1922.

Grossenhain

-

Takový byl stav triangulací již koncem minulého
století a od té doby se tudi; v podstatě nezměnil.
K prozkoumání problému nechal Helmert3) v ústředně
lnternationale Erdmessung v Postupimi r. 1892 vypočísti vybranými řetězci trojúhelníků navzájem 48
základen. Za výchozí základnu zvolil základnu u Lommelu a řetězem asi 1000 trojúhelníků spojil navzájem:
9 základen německých, 2 belgické, 2 nové a 3 staré
základny francouzské, 6 základen španělských, 3 alžírské, 2 anglické, 3 švýcarské, 2 italské, 2 rakouské,
1 základnu dánskou a 13 základen, ruských. Střední
chyba na 1km délky na př. v polygonu Berlin---GOttingen- Bonn - Oberbergheim -Aaerberg--,lWeinfelaen-Bellinzona--Somma-Udine-Grossenhain-Berlin činila 15,5 mm. Na konečnou hodnotu měla pochopitelněpodstatný
vliv přesnost měřených úhlů v trigonometrických sítích a dobrý souhlas možno vysvětliti zejména tím, že chyby v měření, se cestou eliminovaly, neboť na př. směrem k Orsku jsou diference
systematického rázu a dosahují až 570 mm na 1 km.
Další ožehavou překážkou bránící jednoduchému
spojování triangulací jest geografická poloha a orientace sítí, t. j. jejich umístění na zemském tělese.
V tomto směru máme po ruce nejméně oficielních
zpráv, snad často tajených. Tak na př. teprve v r. 1941
se dovídáme,4) že jednotná síť Československa po
srovnání s výsledky přímých měření astronomických
jest nejen posunuta ve směru východním (asi
o 350 m), ale i stočena ve směru pohybu hodinových
ručiček. Geodetické zeměpisné délky jsou příliš veliké, .
neboť y čechách a na Moravě obnáší rozdíl přibližně
-14",
na Slovensku, do:::ahuje téměř - 18" a na úzzmí býv. Podkarpatské Rusi klesá asi na -13". Geodetické azimuty jsou v Čechách a na .Moravě o 8",
na Slovensku o 13" a na býv. Podk. Rusi o 10" větší
než směry astronomické. Pramen těchto ohromných
odchylek dlužno sice hledati z části v tížnicových odchylkách základního bodu .sítě, ale tato skritečn03t
byla známa a nemělo býti na ni zapomínáno, zejména
když na celém území bylo dosti bodů určených astronomicky Vojenským zeměpisným ústavem.
Teprve v poslední době se věnuje při budování nových sítí více péče jejich astronomické orientaci volbou dostatečného množství t. zv. Laplaceových bodů,
vzdálených od sebe' průměrně 250 km. Instrukce c~t
and Geodetic Survey nepřikládá těmto pracím charakter expediční, neboť je řadí do rámce normálních
prací měřických. Proto na př. měření azimutů na bodě I. řádu musí býti provedeno během 2 večerů pozorováním 16 stálic, při čemž musí býti dosaženo alespoň
22 korespondujících výsledků. Při dobrém topografickém mapovém materiálu není též důvodu, aby výsledky nemohly býti opraveny o topograficko-isostatickou redukci a konečně, aby nebylo použito výsledků
tížnicových měřeiti. I taková měření patří k běžnému
výkonu celostátních triangulací, neboť na př. pro
území SSSR jest k tíhovému zaměření stanoviska
předepsána doba pozorování kyvadla 16 hodin, rozdělená ve 2 periody po 8 hodinách. Na každém bodě musí
---"
4) B u c;' a r: Mět.~ní azimutů na územi býV. Ceskoslovenska v letech 1924-1938. Praha 1941.
13) H e 1m e r t: . Hauptdreiecke
und Grundlínienanschliisse von England bis Polen. Berlín 1893.
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prací býv. států v Evropě v r. 1938.

I
I

I
I

l.mH.úhln
2. vyr. směru

I

Po~et základen

Přesnost
základen 1:

rok mělenl

Přesnost
odvozené
strany

ukonč.
do r. 1931

méně než

2

3"

1851-1853

530/0 do 0,5"
310/00,5 -I"

1928-1929

vyr. úhlu
0,93"
2. 0,810"

2
1928-1936

ukonč.
1926-1933

1. 0,23"
2. 0,32"

6
1933-1934

neukonč.
od r. 1926
1. 0,18"
vyr.O,29"

neukonč.
ndv. měř.

1. 1,3"
vyr. 1,6"

max.
1,75"

ukonč.
1923-1927

ax.
f,10"

ukonč.
1885-1913
ukoně.
--

nově

od r, 1904

I

203 000
3.60 000.

3
1929-1931

3 - 6000 000

300 000
400 000

12
1. 0,2"
vyr.O,3"

11

1871-1921

1. po vyrovnáni

.1

1. 0,34"
vyr.O,7"

0,713"
0,967"

nově měř.
od r. 1920

7a+b,la+c,
40 L.

I

1913

0,345"

nově 0,294"

novější
1000 000

45% do i"
6% 3-4,5"
66%

6

1851-1918

do 0,.5"

2,47"

.

méně než

méně než

I"

2"

11

2926 000
7510 000

500 000
2100 000
Bessel.
t. ě. Hoyrord

60 a, 9 b.
75 c.

700 000
2000 000

1895. 1920-31

1724 000
1370 000

5
1889-1935

1250 000
5400 000

do 1910
Clarke,

t. ě. H_yford

73 000116 500

3
1880

nově

1911-191'3
neukoně.
od r. 1932

Bessel.
t. ě. H_yford

1869-1935

2
1835-1893

nově

Clarke

34 a+c,
27 L.

1042 000
5250 .000

6

1925-1935

ukonč.
1863 -1888

1920-1935
1864-1890

1a+b,lb,lc.
25 b+c, 5 L.
980- 0004627 000

7
1927-1938

1889-1896

2900 0007800 000

8
1903-1924

neukonč ..
od r. 1927

ukonč.
1860-1898

Bessel,

9

neukonč.
od r. 1927

neukouč.
od r. 1872

19 a,·14 b.
15 c.

t.~. H_yford

1890-1927
meně než
3"

Geodatisches
Inst. Potsdam

708 0001717 000

59 a, 52 b.
32c.

11
1923 -1935

max.
1,46"

ukonč.
do r. 1930

ukonč.
1800-1869

2500 0003900 000

3
1926-1933

neukonč.
od r.·1920

Reichsamt fiir
Landesaufnah.

Výpočet.
elipsoid

5 a+c. 1 c,
7 L.

4

ukonč.
1920-1926

Poěet
bodla
o) iflkovy.h
h) délkový.h
c) azimutál~
d) Laplo•.

astronom.

32 a, 5 b,
61 c.

3
1827.1849.1909

ukonč.
1851-1873

SIA
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2.
1,1;' -3,3"-

13
1896-1935
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1043 000
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3 L na konc.
základen.
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býti nejméně 16 kyv. period. Takovým způsobem zaměřilo v r. 1934 22 prac. oddílů 1075 bodů. Při použití
statických gravimetrů by se doba pozorování na stanovisku snížila na několik minut. Konečně ani měření
základen není žádným vědeckým problémem, neboť
požadované přesnosti 1 : 500 000 lze dosíci invarovými
svinovacími měřítky bez obtíží a pO přípravě v terénu
měření základny 10 km dlouhé trvá pouze několik
málo dní. V USA a jinde byla dávno překročena přesnost měřených základen 1 : 1,000 000 při značné rychlosti prací. Tak na př. v r. 1929 měřila Baltická geodetická komise 8 invarovými dráty délky 24 m celkem
8 základen a počtem 20884 kladů změřila 500 km délku
s průměrnou rychlostí 1,3 km za hodinu. Kromě pozorovatelů čítal pracovní oddíl 6 pomocníků a 2 vedoucí
zápisníku. Při tom prof. Bonsdorff5) podotýká, .. že
v dalších pracích jest úmyslem každou základnu (kolem 10 km) měřiti
denně celou dvěma dráty (prvým
drátem dopoledne, druhým odpoledne). Každá základna by byla tak zaměřena během 4 dní 8 dráty. Triangulační instrukce SSSR se spokojuje měřením se 6
dráty.

n. Geodetické

základy evropských států
a sousedních území.

Uvádíme tímto ve zkratce geodetické základy,
zobrazovací způsoby a jiné důležité jednotlivosti všech
států Evropy podle etavu kolem r. 1940, připojujíce
i ta území,' s nimiž evropská pevnina je geodeticky
vázána. V dalším jest používáno několik zkratek,
zejména GK pro Gauss-Kriigerovo konformní zobrazení válcové, NN pro označení normálního nulového
bodu výškového, kromě obvyklých označení jiných.
Popis se týká těchto z~mí sestavených v alfabetickém
pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Albanie
Alžír
Anglie,
Belgie
Bulharsko
Ceskoslovensko
Dánsko
Egypt
Estonsko
Finsko
Francie
GibraItar
Holandsko
Irsko
Italie
Jugoslavíe
17. Lichtenstein
18. Libye
19. Litva
20. Lotyšsko

21. Luxemburk
22. Maďarsko
23. Maroko franc.
24. Maroko španěL
25. Německo
26. Norsko
27. Palestina
28. 'Polsko
29. Portugalsko
30. Rumunsko
31. Rusko
32. Řecko
33. Sinaj
34. SSSR
35. Syrie
36. Spanělsko
37. Svédsko
38. Svýcarsko
39. Tunis
40. Turecko

1. A I b a n i e. Roku 1930 zavedla při nové triangulaci Bonneovo kuželové zobrazení na elipsoidu Besselově s hlavním bodem Tirana (rp = 41°20'12,809" a
.).= 19°46'45,285"
vých. Gr.) na tečné rovnoběžce.
Obraz poledníka hlavního bodu na sever + YJ na východ + X. Nivelace připojena k výšce bodu Tirana
86,5743 m.
2. A lží r. Zobrazovací soustava Lambertova na I ..
elipsoidu Clarkově je totožná se zonou téhož zobrazení
v Tunisu; zeměpisné souřadnice jsou udávány vgradech, a počítány od meridiánu hlavního bodu 2°42'
vých. Gr., t .j. 3g. Osu
Y tvoří obraz me.ridiá:1U
3g na sever,
X na východ a počátky souřadnic jsou
průsečíky tohoto poledníka s rovnoběžkami 40g a 37g.
Výšky nivelace podobně jako v Tunisu jsou vztaženy
na NN La Goulette.

+

3. A n g I i e. Triangulace bodů 1. a II. řádu v t. zv.
»British Modefied System«, což je GK konformní válcové zobrazení v jediném pásu se středním poledníkem bodu Dunnose
('P = 50°37'03,748"
a ). =
-1()1l'50,136"
záp. Gr.). Zeměpisné délky počítány
kladně na vých. od Gr. Dunnose je též souřadnicovým
počátkem, + X na sever, + Y na východ. Body niŽŠích
řádů a jiné pevné body jsou vypočteny pro každé hrabství v samostatné soustavě v zobrazení Soldner-Cassiniově, takže má Anglie 39 samostatných souřadnicových systémů. Výškově jsou body připojeny k výškovému normálu, ležícímu 0,650 angL stopy pod střední hladinou moře v Liverpoolu. Pro převod měr platí
vztahy 1 yard = 3 Feet = 0,914 39180 leg. metru =
= 0,914 399 20 mezinár. metru, dále 1 Mile = 1760
Yardf:!= 5280 Feet (stop) = 63360 Inches (angl. čárek).
4. Bel g i e. Starší práce v Bonneově zobrazení jsou
vztaženy k elipsoidu Delambrovu, zeměpisné délky
byly počítány od poledníka observatoře v Bruselu
().= 4°22'05,91" vých. Gr.), jehož obraz tvoří v belgické síti s t a r é h o značení + X na sever, + Y na
západ; v síti n o v é h o značení (od r. 1925) jsou souřádné osy
Y na sever,
X na východ; počátkem
obou sítí je obraz průsečíku bruse!. poledníku s rovnoběžkou 50°24'. Od r. 1927 jsou všechny triangulace
počítány na elipsoidu Hayfordově a použito Lambertova kuželového zobrazení s neskreslenými rovnoběžkami 51°10' a 49°50'; zeměpisné délky počítány opět
od bruselského poledníku. Počátkem souřadnic jest
vrchol kužele. Výšková síť stará je připojena na bod
ležící 2,012 mpod střední hladinou moře v Ostende;
nová síť připojena přímo na NN Ostende, který leží
0,327 mpod NN v Německu a 2,012 nad srovnávací
rovinou belgické h I a v n í nivelační sítě.

+

+

5. B u lh a r S k o. Od r. 1919 zavedena všeobecně
GK zobrazovací soustava se 3° pásy na Hayfordově
elipsoidu, a to. se středními poledníky 24" a 27° vých.
Gr.; počátek souřadnic v průsečíku s rovnoběžkou
410 (t. j.
= 4540652,42 m.) teprve od r. 1942; souřadnice + Y na sever, + X na východ. Pro zmenšení
délkového skreslení bylo použito red. součinitele
k = 0,9999, takže redukovaná délka poledníku ke 41 .
. rovnoběžce činí 4540198,36 m. Výšková. síť jest vztažena ke stř. hladině Cerného moře, t. j..
O,114 pod NN
moře Baltického.
(Pokračováni.)
Y()

5) Bon s d o r f f: Bericht iiber die Grundlinienmes8ung.{Verhandlungen
der Baltischen geodii+,. Kommis·
Mon, Helsinki 1931.)

+
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lJasové signály a stanovení korek~e ~hronometru.
Stručné dějiny vývoje radiotelegrafických
časových signálú. Rozdělení a úprava časových signálů. Stanovení korekce chronometru optickou - sluchovou methodou a methodou Hiinniho. Několik praktických
poznámek.

Vynález námořního chronometru Angličanem Harrisonem*) zatlačil svého času (1736) do pozadí všechny
metody, jež mely vésti k určení zeměpisné délky. Se
vzrůstajícím rozvojem námořní dopravy bylo však
nutno nledati metody přesnější. Roku 1795 byl ve
Francii založen vědecký úřad Bureau des Longitudes,
který se měl tímto úkolem zabývati. Většinu členů
tohoto úřadu tvořili nejslavnější
matematikové a
astronomové francouzští jako Lagrange, Laplace, Lalande, Cassini, Méchain, Delambre, Bigourdan a jiní.
Moderní methoda určení zeměpisné délky však úzce
souVisí s rozvojem radiotelegrafie. Již roku 1908 bylo
při ~rčení rozdílu zeměpisných délek mezi Paříží a
Athenami užito teelegrafie bez drátu. Z Eiffelovy věže
byly vysílány' krátké akustické rázy - Claudeovo
battements - jakýsi zvukový nonius, jehož koincidence
se sekundovými ruky hodin dovoluje snadno a přesně
stanovit jejich ~orekci. První pokusy provedli Ferrié,
Claude a Driencourt. Brzy se však ukázalo (1911),
že časové signály pařížské a německé se liší o více
než 1". To znamenalo v určení zeměpisné délky chybu
asi 0,5 km. Ferrié tehdy navrhl zřídit časový úřad,
který by se zabýval otázkou zvýšení přesnosti časo. vých signálů. Výsledkem dvou mezinároQních Porad
v roce 1912-13, které svolal francouzský astronom
Bigourdan, tehdy přednosta B. d. L., bylo zřízení mezinárodního úřadu času - Bureau International de
l'Heure (BlH) - při pařížské hvězdárně.
Za první světové války, kdy byla Paříž ohrožena
bombardováním, zřídili Francouzi velkoryse časovou
službu v Lyonu v blízkosti rozhlasové stanice v La
Doua, aby i v této pohnuté a kritické době mohli vysílati časové signály všem lodím - přátelským. i nepřátelským - a tak čestně splniti úkol jim svěřený.
Battements bylo na počátku vysíláno tak, že ozubené kolečko hodin střídavě zapínalo a vypínalo platinové kontakty, jimiž byly jednotlivé rázy vymezovány.
Z tohoto mechanic'kého zařízení, které v sobě skrývalo
celou řadu nedokonalosti zůstaio dnes jen volně k:ívající kyvadlo. S kyvadlem je pevně spojeno zrcádko,
na které dopadá svazek světelných paprsků právě
v okamžiku, kdy prochází rovnovážnou polohou. Odražené paprsky osvětlí na okamžik fotoelektrickou
buňku, čímž vzniká velmi slabý proud o intensitě
zl<!mku miliontiny ampéru. Tento proud po patřičné
úpravě zasahuje do oscillačního okruhu vysílače, od
jehOž antény se pak šíří prostorem v podobě ostrých
rázů Claudeova battements. Přesnost rázů je kontrolována' šesti základními hodinami, uloženými ve sklepení Bureau International de l'Heure 27 m hluboko
pod zemským povrchem; aby rušivých vlivů bylo co
nejméně, jsou hodiny udržovány na stálé teplotě a
tlaku vzduchu.
•) Srov. historii vynálezu v Kronice tohoto čisla (stI.
157).

Dnes vysílá časové radiotelegrafické signály víc
než 160 rozhlasových stanic, rozsetých po celé zeměkouli. Z tohoto počtu asi 16 stanic vysílá také vědecký koincidenční signál. Tyto signály, vysílané rozhlasovými stanicemi různých států, jsou kontrolovány
měřením hvězd v poledníku na celé řadě hvězdáren
a námořních observatoří a -vyrovnávány v Bm. výsledkem vyrovnání je pravděpodobně nejpřesnější čas,
který lze za mezinárodní spolupráce a za současného
stavu vědy a techniky zatím získat.
časové signály je možno rozděliti do několika
skupin:
1. Obyčejné časové signály občanské.
2. Onogo - mezinárodní J;asový signál.
3. Nový mezinárodní časový signál.
4. Signál Spojených států severoamerických.
5. Signál vědecký (nonický, koincidenční, rytmický
neboli battements).
Oby,čejné časové signály vysílají rozhlasové stanice
podle různých schémat v rámci svého programu. Slouží nejširší veřejnosti jako časový normál a jejich přesnost se pohybuje v mezích několika desetin vteřiny
až jedné vteřiny. Některé stanice ruské na př. Moskva,
Leningrad a Dětskoje Selo vysílají před rytmickým
signálem obyčejný časový signál, podobný novému
mezinárodnímu časovému signálu. Třetí,· čtvrtá a pátá
signálová minuta je také zakončena 6 tečkami, ale
místo písmene n je vysíláno 6 skupin po 2 čárkách
a místo písmene g 6 skupin po 3 čárkách. Druhá polovina první minuty, celá druhá minuta a třetí minuta
až do 45 vteřiny je vyplněna čárkami.
.
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Mezinárodní časový signál v úpravě, zřejmé z obrázku 1., byl přijat na Conférence International de
l'Heuré v roce 1912-13. Je tvořen v Morseově abecedě písmeny, o, n, o, g, o. Trvá pět středních minut.
První dvě minuty jsou věnovány přípravě, která sestává z minuty vyplněné tečkami a z minuty vyplněné
čárkami. Ve třetí minutě je vysíláno 5krát písmeno x
a minuta je ukónčena třemi čárkami. Uspořádání
značek ve. čtvrté a páté minutě je vidět z obrázku .
Signál v této úpravě vysílají stanice ivéd$ké; španěl-
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ské, stanice na území Přední Indie, Ceylonu, Javy a
některé stanice australské.
V roce 1925 doporučila mezinárodní časová komise
změnu v původním časovém signálu a navrhla schema
nového mezinárodního časového signálu. Ten se liší
od předchozího toliko v tom, že ke konci třetí, čtvrté
a páté signálové minuty je vysláno šest teček, které
signalisují vteřiny 55 až 60. Tato změna je výhodná
v tom smyslu, že optickou-sluchovou metodou je možno stanovit korekci chronometru vícekrát. Na obrázku
2 je znázorněn nový mezinárodní- časový signál tak,
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se s ní jen tehdy, když jde o určení astronomických
azimutu metodou Polárky. Vysílá-li stanice také
signál rytmický, jsbu signály 2, 3 a 4 vysílány tak,
že končí minutu před počátkem signálu rytmického.
Signál vědecký vysílají všechny stanice ve stejné
úpravě a jeho princip tkví v tom, že během pěti středních minut je vysláno 306 značek. Označíme-li první
značku
pak značky 0, 61, 122, 183; 244 a 305 jsou
protaženy v krátké čárky, trvající asi 0,4s• Ostatní
značky jsou tečkami o době trvání O,ls• Jedna střední
minuta je tedy rozdělena na 61 intervalů, omezených
62 značkami. Jeden signálový interval I, omezený
dvěma sousedními tečkami, je potom

I

jak jej dnes vysílají na vlnách 29,94 m (10000 Kc),
3308 (91 Kc), 45,75 m (6500 Kc) v 8 hod. 01 min.,
9 hod. 31 min., 20 hod. 01 min a 22 hod. 31 min.
SČ francouzské stanice Bordeaux, Paříž-Eiffelova věž,
Croix d'Hins a Paříž-Pointoise. Po řadě teček a radiotelegrafickém upozornění následují písmena DE
Bm. Poslední tři jsou zkratkami ústavu Bureau Internationlll de l'Heure. Nový mezinárodní časový
signál vysílají stanice francouzské, čínské, australské,
novozélandské, argentinské, částečně sovětské, dále
stanice na území Jihoafrické Unie, Viktorie a portu':
galské Východní Afriky.
~
Signál Spojených států severoamerických se liší od
obou předchozích úplně. Tvoří jej samé tečky. Jen
první a poslední značka jsou čárky. K snadné identifikaci signálové minuty je vynechána v první minutě
tečka 51, v druhé 52 atd. Signál je znázorněn na obr. 3.

h

v

V'

v

V'

vezd. vtermy = 0,9863 hvezd. vtenny.

Poeloucháme-li tečky signálu a ťuky chronometru,
musí během 5 střednich minut nastat několik okamžiku, v nichž některé tečky signálu se setkají s některými vteřinovými ťuky chronometru. Tomuto setkání říkáme koincidence. Jde o to, za jakou dobu se
tyto koincidEmce opakují. V případě středního chronometru je jasné, že vzdálenost dvou sousedních 'koincidencí činí 60s neboť to již odpovídá nonickélnu principu signálu, kde vlastně 61 dílků stupnice vedlejší
se rovná 60 dílkum stupnice hlavní. Máme-li před sebou chronometr hvězdný,pak vzdálenost dvou sousedních koincidencí, čili t. zv. koincidenční interval a se
přibližně rovná -72 vteřinám, neboť
a= (a + 1) I
a

= _I~
1~1

=

0,9863 ~ 7199270
0,0137
'

Vteřiny chronometru však nejsou vlivem chodu ani
hvězdné ani střední. Je proto nutno očekávat následující koincidenci u středního chronometru po 58 až
62 vteřinách a u hvězdného chronometru po 70 až,74
vteřinách.
Nyní přistoupíme k tomu, jak se z příjmu rytmického signálu stanoví korekce chronometru na greenwicltský hvězdný čas. K výkladu nejlépe poslouží
optická-sluchová metoda (obr. 4). Při ní pozorujeme

o
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Všechny 4 zmíněné signály mají toliko podřadnou
důležitost při určování zeměpisných souřadnic, nepoť
jsou hlavně určeny pro potřeby mořeplavby. Prvního
lze užít nejvýše _k přibližnému nařízení chronometru
na místní hvězdný čas, známe-li zeměpisnou délku
pozorovacího místa. Přesnost stanoveni korekce chronometru -optickou-sluchovou metodou u 2., 3. a 4.
-signálu nepřestoupi zpravidla hodnotu O,ls a vystačí

Obr. 4. Základní trigonometrický
bod: Httrky. Stanovení
.korekce chronometru z přijmu
rytm. sígnálu optickousluchovou methodoo dne 10. IX. 1946. Počátek signálu:
16 hOl m SO.

ručičku hvězdného chronometru skákající po půl
vteřinách a počítáme tečky signálu od některé čárky
až do okamžiku koincidence. Předpokládejme, že nastala při 12 tečce po třetí čárce, tedy při tečce, která
nese číslo 134. Na chronometru byl v. tom okamžiku
čten údatj 161' 31m 03s•
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Předkládané časy počátků rytmických signálů růz'"
ných stanic jsou uveřejňovány v publikacích Bureau
deJ'Heure ve světovém čase (sč). Hvězdný čas greenwichský počátku signálu se rovná součtu dvou hodnot.
První je hvězdný čas pro předcházející střední půlnoc
v Greenwichi €JoG, který se vyhledá pro příslušné
datum v některé hvězdářské ročence (The Nautical
Almanac, Connaissance des Tempa, Berliner astronomisches Jahrbuch). Druhou hodnotou je časový interval od střední půlnoci do předpokládaného počátku signálu, vyjádřený v čase hvězdném. Hvězdný
čas greenwichský počátku signálové tečky 134, která
se zúčastnila koincidence, se pak rovná hvězdnému
času greenwichskému počátku signálu, zvětšenémll
o 134 signálových intervalů, vyjádřených v čase hvězd~
nm. Máme pak jednak čas signálu, jednak údaj našeho chronometru pro tentýž okamžik. Rozdíl těchto
dvou hodnot dává stav nebo korekci na Greenwich.
Výpočet korekce chronometru na hvězdný čas ~enwichský vypadá potom takto:
h
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vteřiny b, o který vlastně .běží a který byt zhruba
odhadnut na 0,35 se pak rovná 24. (1,0000- 0,9863) = 0,3295hv. Hledaná korekce . vyplývá p0tom z výpočtu:
Hvězd. čas greenw. 4té čárky.
.
Údaj hvězd. chron. pro poč. čáréky
Korekce chron. na hv. č. gr..
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Obr. 5. Základní

trígooometrícký
bod: Hťtrky. Stanovení
korekce chrooometru z příjmu rytm. sígnálu methodou
Hanního dne 10. IX. 1946. Počátek signálu: 161t 01 m.
Stanice: Moskva (55,76 Kc. 5400mj.
.

rn

Při výpočtu korekce 'chronometru z několika koincidencí se celý výpočet vztáhne na koincidenci, která
následuje po třetí čárce; při čemž všechny koincidence
předcházející i následující se vezmou v úvahu. JednoHvězdný čas green. poč. sign. .
15 17 19,582 duchým obratem se pak určí korekce pro střed signá2 12,164 lu. Takto zjištěná korekce není ovšem hodnotou ko134 X 0,9863.
. . . . . .
15 19 31,746 nečnou. Signál sám nebyl totiž vyslán v předpokláHvězdný čaS' green. poč. 134 teč.
daném čase. Skutečný čas počátku a středu. signálů
16 31 03,000
Údaj hodin v okamž. koincid. .
je uveřejněn po jisté době v publikaci Bulletin Horai31,254 re, kterou vydává Bm. Rozdíl mezi skutečným a
-předpokládaným časem signálu činí ve většině případů
Optickou-sluchovou metodou se korekce chronojen několik setin sekundy. Druhá oprava vyplývá
metru neurčuje, protože má svoje nedostatky. Velmi z konečné rychlosti elektromagnetických vln. Signál
jednoduchý způsob, jímž se stanoví stav chronometru'
ze vzdálené stanice přijmeme totiž o zlomek vteřiny
s přesností větší než 0,015, navrhl švýcarský inženýr
později,' který elektromagnetické vlny potřebovaly
Hanni a spočívá v tomto uspořádání:
k uražení oné vzdálenosti. Třetí oprava' je konečně
Do telefonního okruhu radiopřijimače zapojme pa- j' způsobena tím, že hvězdný den není konstantní, proralelně chronometr, opatřený přerušovačem tak kon- tože pravý jarní bod následkem nutace osciluje kolem
struovaným, že pro první polovinu sekundy proud
své střední polohy a v důsledku toho hvězdný čas
zapíná a pro druhou' vypíná. To" se projeví tak, že za 1 střední den nepřibývá o konstantní hodnotu
slyšíme-li v přijímači nějakou hudbu, neslyšíme po 3m 56,55554 nýbrž o hodnotu, která kolísá v mezích
zapojení chronometru v první polovině každé vteřiny
3m 56,545-3m 56,5565.
nic, poněvadž telefon je spojen na krátko. PředstaPři příjmu časových signálů je důležité si uvědomit,
víme-li si nyní, že tečky signálu vyplní podle nonickéže chyba v odhadu čárky o 15 má za následek stejně
ho principu u hvězdného chronometru 73 různých
velkou chybu v korekci chronometru, chyba 15 v odmíst v 72 různých sekundách, neslyšíme je tehdy,
hadu koincidence však toliko 0,0165.Poněvadž ručička
pokud se pohybují v hluchých prostorech sekund.
chronometru skáče po půlvteřinách, je začátečník
První objevení tečky v druhé polovině sekundy se; při příjmu signálu mnohdy na rozpacích, zda počátek
prQjeví škrtnutím v telefonu, těsně před krátkým spo-' čárky padl na konec určité vteřiny nebo na začátek
jením. Poněvadž se to stane na počátku některé
následující. Není si jist, má-li napsat na př. 51,9 nebo
sekundy, je tento okamžik zajisté okamžikem koinci- '. 52,1. Rozhodnutí mu poskytne koincidence následující
dence a na chronometru zjistíme vteřinu, při níž koin- po oné čárce. Přijde-li za dlouhou dobu, pak bude placidenc.c nastala. Císlo tečky, která se zúčastnila koin- \ tit 51,9. Objeví-li se však v zápětí, musí napsat 52,1.
cidence, určíme snadno. Počítáme všechny tečky nyní. Při příjmu časového signálu na střední chronometr
již slyšitelné od koincidence do nejbližší čárky. Takto
spadají počátky všech čárek do téže vteřiny v jedzjištěné číslo odečteme od čísla čárky, které známe
notlivých minutách chronometru, nebot Se opakují
a získáme "'ledané číslo tečky.
za 1 střední minutu. U hvězdného chronometru se
Tomuto počítání se můžeme vyhnout, jestliže mimo' počátky čárek v téže vteřině posunují přibližně
koincidence odhadneme na hodinách také počátek
o 0,165,protože 605 středních = 60,1645 hvězdných a
čárky. Byla-li na př. slyšet čtvrtá čárka při údaji chromohou přejíti i do vteřiny následující. Odhadl-li se
nometru 161131m 51,53 akoincidence
nastala při:' na př. počátek první čárky na 21,45bude poslední od16" 32m 155, víme, že se koincidence zúčastnila tečka; had asi 22,25. Toho je možno užíti tenkrát, když pří"
xtá po čtvrté čárce, kde x = 75 - 51 =24. Zlomekw jem jest ne~plný, na příklad přijímáme-li 8i~
na

~oG(10~ IX. 1946)
Hvězdný interval .

23 ,13 41,714
16 03 37,868
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2 hvězdné chronometry. Pozorovatel zachytí na př.
tyto čárky a koincidence:
_n

koincidence

čárky
1 ___

I

h

1
2

I

m

I

s

m

I

9

:r
4
5
6

sč

I

(55
(56
57
58

I

46,8)
46,9)
47,1
47,3

I

8°°
8°°
8°'
8°'
931
931
10'°
10°°
10°°
100o
1po

s

I
(55
56
57

32)
44
56

r

Poněvadž - jak již bylo řečeno --'-- pro výpočet
koincidence je východiskem čas třetí čárky, musíme
si jej vykonstruovat; což je v příkladu vyznačeno
závorkou. Přijímá-li se signál na dva" chronometry,
zachytí jeden pozorovatel zpravidla tři čárky na jeden
a tři na druhý. Koincidencí je však možno zachytit
víc, protože sotva budou spadat u obóu chronometrů
na stejný okamžik. Je-li nutno přijmout signál ještě
na třetí chronometr, který jde případně podle středního času, určí se přibližná korekce z příjmu signálu
onogo nebo z příjmu nového mezinárodního časového
signálu. Při měření astronomických azimutů je tato
přesnost víc než dostačující.
Na konec budiž uvedena tabulka, obsahující časové
signály, registrované v Bm podle periodické publikace Bulletin horaire 1946. Jen pro tyto signály jsou
v uvedené publikaci udávány polodefinitivní opravy
na skutečný čas středu signálu nebo poslední čárky
signálu. V prvním sloupci je světový čas počátečního,
resp. posledního signálu, v druhém jméno a značka
vysílací stanice a ve třetím délka vlny A.v m.

11·'
1200
1.(°'
14"
160'
16°°
17°0
18°°
18°0
1800
18°'
20°°
20°°
200'
20·'
20°'
20°'
22°°
22°°
22°'
223'
2231
223'
2231

Stanice

I
I
I

A-

I
li

Annapolis
NSS,
Annapolis
NSS.
Pontoise
-FVP
Pontoise
TMA,
Pontoise
FYP
Lyon - La Doua TMA3
Annapolis
NSSs
Rugby
GBR
Rugby
GIC
GKV3
Portishead
Monté Grande LQC
RZI,
Moskva
NSSs
Annapolis
NSS.
Annapolis
RZI,
Moskva
RZI,
Moskva
NSS.
Annapolis
RPT
Taškent
NSS5
Annapolis
GBR
Rugby
GKV.
Rugby
GKV3
Portishead
NSS,
Annapolis
NSSs
Annapolis
FYP
Pontoise
TMD
Pontoise
XWX.
Pontoise
FYA.
Pontoise
NSS,
Annapolis
NSS.
Annapolis
RZI.
. Moskva
FYP
Pontoise
XWX.
Pontoise
FYA.
Pontoise
TMD
Pontoise

31,83
23,75
3307
29,94
3307
29,96
23,75
18750
34,72
24,09
17,09
29,85
23,75
23,75
29,85
55,76
23,75
51,72
23,75
18750
16,96
24,09
31,83
23,75
3307
23,34
45,75
40,38
31,83
23,75
55.75
3307
45,75
40,38
I
23,34

I

Úzký film v iuženýrstvi,

Ovodem.

Inženýr kteréhokoliv oboru setkává se při své technické činnosti s mnoha okamžiky, chtěnými či zcela
náhodnými, avšak tak životnými, že téměř volají po
zachycení a trvalém uchování.
Ti inženýři, kteří jsou kinoamatéry, používají často
kamery, aby příležitostnými záběry· - bez jakéhokoliv scénáře a umělých- zásahů - zvěčnili situace
při své práci na úzký tilmovy pásek, který je vždy
ochoten vydati svěřené nejen tvůrci, ale i jiným ~jemcůin.
Dobrý filmový nám~t je vždy velkou starostí filmové tvorby, neboť opravdu vhodných námětů je poskrovnu. Od dobrého námětu krátkého nebo úzkého
filmu je však už jen krok k qobrému námětu filmu
normálního. Inženýrství skýtá velké množství námětů,
snadno pochopitelných divákům, neboť pracovní náplň je blízká jejich životu
zpracování těchto námětli po stránce kinetické a fotografické se přímo nabízí.
Kdo se však pokusil o filmovou práci a dosáhl
asPoll částečného úspěchu, musel překonati mnoho
drobných obtíží běžné filmové práce. Je proto ve

*

vlastním zájmu inženýrů, aby věnovali pozornost
úzkému filmu a filmové práci vůbec, a to nejen ve
svém pracovním úseku badatelském a výzkumném,
ale iv běžné denní práci a při své rekreaci, neboť
taková díla budou nejlepší a nejpůsobivější propagací
inženýrské práce.
Poněvadž zpravidla zájem nových kinoamatérů začíná u přístrojů a u hotových prací, povšimneme si
projektorů, které zhodnocují výsledky každé filmové
tvorby.
Srovnávání 'Projektorů na úzký film.
Projektory na úz~ý film můžeme rozděliti podle
šířek promítaného fi~mového pásku na projektory 8,
9,5 a 16 mm, poslední ještě na něm ě a z v u k o v é.
opatřené zařízením budícím a reprodukčním pro filmy se zvukovým~namem.
Požadavky kladené na
dobrý projektor motno vyvoditi z konstrukčních
prvků několika skupin, a to: chod a jeho regulace,
osvětlovací systém·..:- jeho světelnost a rektifikace,
větrání, zakládání a převíjení filmu, bezpečnost ob~
sluhy a provOzu, uložení a pfenášení, trvanliv.as1:-smF·
částek, cena, ~ uvažovati jejich nejvýhodnější poměr.
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Posuzovati projeKtory jen podle jakosti 'promítaného obrazu není vhodné, neboť na jasnost, ostrost
a velikost obrazu má vliv kromě projektoru také kopie, projekční plocha a zkušenosti promítajícího.
Úzké filmy jsou vyráběny z nehořlavého a tudíž
v provozu bezpečného materiálu, což má vliv na zjednodušení konstrukce projektorů. Avšak nesprávnou
obsluhou zejména u větších projektorů (16 mm) možno způsobit velké škody nejen na projektoru, ale i na
promítané kopii filmu.

Nové projektory.l)
Kinoprojektor
OP 8 (obr. 1)· je na film
8 mm. Projektor niá malé rozměry (230 X 140 X 270
milimetrů) a váží 8,5 kg, takže je snadno přenosný.
Na obrázku je patrno založení filmového pásku. Film
je veden s plné horní cívky mezi horními posunovacími válečky obloukem nad skříní přístroje (s osvětlovacím a větracím zařízením) do filmové drážky na
zoubky dvojitého odpérovaného drapáku, který je ve
spojení s trojkřídlou clonou, dále jde obloukem kplem hlavy šroubu rektifikačního zařízení na spodní
posunovací válečky a je zakotven na spodní prázdné
cívce. Posun filmu se děje tedy ozubenými posunovacími válečky za zcela mírného odporu horní cívky a
mírného tahu cívky spodní, takže na zoubky drapáku
přichází filmový pásek téměř uklidněn a rychlostí vyrovnán posunu drapáku.
'
Přístroj je opatřen normálním čtyrčočkovým projekčním objektivem polar 1 : 1,6 o ohniskové dálce
f
25 (po příp. 18,35) mm zasazeným v objektivové
trubici, posunující se otáčením pod mírným tlakem
v odklopném nosiči se zařízením pro vertikální posun
a nesoucím pružinami opatřenou přít1ačnou vodicí
filmovou drážku.
.
Celá horní část přístroje - cívky se sklopnými rameny, osvětlovací a objektivová část, větrací komora
a elektromotor - je sklopná kolem čepu, osazeného
v horní části podstavce.
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Litinový podstavec obsahuje rozvody elektrické
energie a síťový transformátor. Jsou na něm umístěny
dva vypínače pro normální chod motoru a pro projekční lampu a přepínač pro zpětný chod motoru. Zapojení .je tak vázáno, že pokud je motor v klidu,
nelze rozsvítiti projekční lampu a způsobiti vysušení
nebo i přiškvaření stojícího filmového políčka a tím
vážné poškození části filmu. Jednotlivé obrazy nelze
tímto přístrojem promítati.
Druhá strana projektoru je znázorněna na obr. 2.
Převody jsou tvořeny ocelovými pérovanými spirálami, které zaručují plynulé a samočinné vyrovnávání
otočných rychlostí motoru, včetně posuvného zařízení,
a obou cívek, jakož i všech nepravidelností chodu.
Hlavní hřídel, rovnoběžná s osou objektivu, je prodloužena a opatřena kotoučem, takže pouhým přehozením pérového převodu lze převinouti film po projekci přímo na přístroji.
Na podstavci je umístěn s této strany reostat, kterým lze v širokých mezích regulovati otáčky elektromotoru a tím i chod projektoru.
Osvětlovací systém u všéch projektorů OP je složen
v podstatě stejně, a sice z projekční lampy, odrazného
zrcátka a dvoučočkového kondensoru a několikačočkového objektivu Polar.
Světelný tok u projektoru OP 8, který má nízkovoltovou projekční lampu 100 W (12 V), napájenou
síťovým transformátorem, je 12-0-15 lumenů.
K i n o pro j e k t o rOP 16 (obr. 3) je projektorem
na němý film šíře 16 mm, v podstatě konstruovaným
stejně, jen silněji dimensovaným. Větrací zařízení je
opatřeno žebrovitým chladičem, neboť projekční lampa 500 W, zaručující světelný tok 146-o-195Iumenů, se
také silně zahřívá. Objektiv je opět polar 1 :1,5,

=

1) Výrobky Spojených závodů pro jemnou mechaniku
a optiku .Meopta«, národní podnik, závod Optikotechna
Pi-erov.

o f = 50 (};o příp.' 40,65) mm. V podstavci přístroje
je umístěn transformátor. Projektor lze přeměnit na
zvukový (obr. 4). Regul8#e chodu je plynulá v rozmezí frekvence 0-16-24.
Projektorem lze promítat
i jednotlivé obrázky, ~ to libovolně dlouho. Převíjení
filmu se provádí na přístroji jen nouzově, pravidelně
na převíj~ce. Povšechná úprava je patrna z obr. ~.
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Tentýž projektor na film 16 mm zvukový (obr. 4)
je konstruktivně proveden podobně, je pouze doplněn
budičem zvuku, sestávajícím z prosvětlovací žárovky,
štěrbinové mikrooptiky, uklidňovacího zařízení a fotobuňky zn. »Pressler«. K reprodukcí slouží dvoustupňový zesilovač Philips, zaručující promodulovaný
výkon 12,5 W v kmitočtovém pásmu 50-15.000 Hz.
Zesilovač je opatřen regulací hlasitosti a tónovou
clonou a lze jim reprodukovati slovní doprovod resp.
gramofonovou hudbu. K přístroji patří ještě reproduktor a přenosný transformátor, který není u tohoto
přístroje v podstavci, neboť místo něho je namontován zesilovač s regulačními knoflíky.
Všechny projektory mají přenosné kufříky, které
obsahují součásti přístrojů, náhradní součástky a přístroje pomocné (lepičky, převíječky a pod.).
Praktické

drahá věc. Životnost kopie je značně omezena počtem
. projekcí a vůbec zacházením s filmem. Největší pozornost nutno věnovati zakládání filmového pásku do
přístroje, hlavně velikosti smyček. Smyčky (kolem
komory přístroje)
musí býti dostatečně veliké,
ovšem v jistých mezích, aby ťukáním zoubků posunujícího mechanismu se citlivý filmový pásek bočně nerozkmital a nevyskočil z drážek.

připomínky.

Promítající se musí theoretícky 'i prakticky obeznámiti s konstrukcí projektoru a ujasniti si funkce
jednotlivých součástek nebo částí přístroje. Přístroj
OP 8 je dodáván s pracovním návodem (podobně
i ostatní přístroje), v němž jsou uvedeny hlavní zásady pro správnou obsluhu, která jedině zajistí spo- .
lehlívý chod projektoru. Uvedeme proto jen poznatky
platné pro všechny druhy projektorů 8 mm:
Cívky jsou opatřeny kulatým otvorem v obou čelech, jedno čelo pak ještě třemi radiálnými zářezy.
Cívky se nasazují vždy čelem se zářezy napřed a tak,
aby některý zářez šel po peru čepu, na který se nasazují, ,čímž se ušetří pružnost pera. Uvolnění pera má

Obr.

3. Kinoprojektor

OP 16 (němý).

totiž za následek kývavé otáčení clvky s filmem,
který při odvíjení se tře o stěny čela cívky. Takto
zvětšené tření způsobuje nepravidelné namáhání tažného mechanismu, často i poškození filmu a neklidný.
obraz na projekční stěně. Film je velmi cenná a

Vyskočeni filmu' z drážek má za následek poškození,
případně přetrhnutí pásku (zlomení). Po založení se
doporučuje spustit při vnějším osvětlení krátce přístroj a prohlédnouti běh filmu. Ozve-li se praskání,
třeba ihned přístroj zastavit. Někdy ovšem praskání
je zaviněno vysušením filmu, neboť filmy mají být
vždy uloženy v plechových obalech s polštářkem navlhčeným ve směsi vody a glycerinu (v poměru 1:1).
Praskání se ozve také u některých fiimů se špatnou
dimensí otvorů a při špatné perforaci (velmi řídké
případy). Poškodí-li se film při projekci (přetržením
nebo poškozením perforace), nutno přistroj zastaviti
a konec s horní cívky provésti přístrojem a podvléci
na spodní cívce. Filmy vlastní přetáčíme zpravidla
ihned po projekci, vypůjčené filmy se vracejí bez
převíjení, neboť při převíjení je půjčovna kontroluje.
Při převíjení filmu v přístroji se doporučuje snížiti
rychlost otoček přístroje a zastavit jej až po natočení filmu, jinak se konec filmu zachytí na spodní
cívce a utrhne. Regulování, navíjení a utahování
filmu se může provést mírným brzděním spodní cívky,
která při převíjení je zcela volná, poněvadž horní
cívka film táhne. Film, který se příliš volně navíjel,
nesmí se zatáhnutím volného konce utahovati, ježto
plochy filmu se dřou a film se tím kazí. Před vložením
do krabice se film zajistí navlečením mírně pružícího
pera.
Mazání stroje nutno věnovat velkou pozornost a
nejlépe je mazati přístroj mírně, ale před každým
promítáním, a to ve všech otvorech, které. jsou ozna-
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čeny. Nezapomínati na otočné čepy cívek, jejichž
chod musí býti zcela lehký. Před promítáním každét'
cívky se musí vyčistit filmová drážka, jakož i okénka,c
nejlépe tvrdým štětcem aneb klůckem natočeným na
dřívko. Kovovými předměty se drážka čistit nesmí.~
Podobně se jednou za čas vyčistí všechny součástky
projektoru, i olejované, do sucha a provede se naole-:
jování znovu. Před promítáním, hlavně v zimních
měsících, se musí přístroj postáviti aspoň půl hodiny
před promítáním v místnosti, aby se ohřál na teplotu
okolí; nejlépe vyhovuje 16 -;-20° ·C.2)
Přístroj OP 8 je konstruován velmi vhodně pl'Q
amatérskou potřebu, všechny potřebné části jsou
lehce přístupné a regulovatelné, takže vlastně jen ná
zacházení s přístrojem zavisí výsledek.
Projektory

JSB.3)

'p roj e k tor JSB »A tom« je 8 mm přístroj malých rozměrů, neboť i s cívkami zaujímá prostor
17X14,5X22 cm. Přírozeně i váha je snížena (2,4 kg),
takže jde o ideálně přenosný přístroj, vybavený všemi
běžnými vymoženostmi. Možno jej připojiti na síť
střídavou i stejnosměrnou.
Projekční žárovka, 200 W (110 V) je chlazena silným vzduchovým proudem, tvořeným výkonným ventilátorem. Vzduchový proud je veden tak, aby chladil
vnitřek přístroje.'
Klidný a jasný obraz je vytvářen trojkřídlou rotační clonou. Film je posunován dvojitým odpérovaným drapákem., Odklápěcí tubns objektivu umožňuje snadný přístup Jr filmové drážce a zjednodušuje
zakládání filmu, které u tohoto přístroje provádí
zvláštním původním způsobem.
Pro je k t o r JSB »J u b i I a r« je konstruován
jako 16 mm němý přístroj, s možností pozdějšího připojení zvukového adapteru. Konstrukce přístroje je
uzpůsobena tak, aby přístroj nevyžadoval zvláštních
znalostí k užíváni. Otáčky motoru se přenášejí na
ústředí tichým šnekovým soukolím.
Snímací

kamery.

Filmové přístroje (kamery), kterými se snímá děj
na filmový pásek, možno rozdělit nejvhodněji podle
šířky filmového pásku pro promítání, a to na komory
8, 9,5 a 16 mm (stručně řečeno »osmičky«, »devítky«
a »šestnáctky«). U osmiček jsou dva druhy konstrukce, a sice možno zakládati pásek široký buď
8 mm, t. zv. jednoduchá osmička, aneb pásek 16 mm
(značený 8/16" mm), který se po exposici a chemickém
procesu rozřízne po celé délce (výjimečně některé
továrny dodávaly filmový materiál navinutý na 16 mm
cívkách, již rozříznutý).
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cívek je proto film na počátku a na konci opatřen
zvláštní krycí částí 125 +- 300 cm, podle druhu výrobku, takže zakládání lze provádět na denním světle,
ovšem pokud možno ve stínu. Jen některé přístroje
vyžadují, poněvadž mají speciální cívky aneb takového rozměru, že film se před exposicí musí převíjeti
či pod., zakládání v témné komoře. Na škodu taková
opatrnost není v žádném případě. Konstrukcí komor
je řada; z domácích výrobků se amatér setkává často
s přístroji »Admira 8 0« a »Admira 16 D«.
»Admira 8 0«:3) je snímací přistroj pro filmování
na 8/16 mm filmu, navinutém na denní cívce (bez kasety). Film se exponuje po jedné straně a po přeložení
cívek po straně druhé. Pohon přístroje je pérový.
Kamera je vybavena objektivem o f = 12,5 mm s pevným ohniskem; objektiv kreslí ostře od 50 cm do
nekonečna.
Přístroj má měnič rychlostí, počítadlo filmu, akustickou kontrolou délky proběhnutého filmu, trik-zařízení a hledáček s posuvným otvorem k odstranění
paralaxy. Zpětný chod kamera nemá, takže při dvojím exponování je třeba přetočit v temné komoře
film nazpět, případně upravit slepením již hotový jednoduchý snímek.
»Admira 1e D«' je také amatérský filmový snímací
přístroj na film šíře 16 mm, vybavený téměř všemi
vymoženostmi, obvyklými u profesionálních komor.
Film se buď navíjí v temné komoře aneb vkládá
s denními cívkami. Pohon je pérový, event. ruční
se zpětným chodem. Objektivy jsou opatřeny zaostřovací obrubou a jsou zasazeny v revolverovém nosníku.
Exposice se. řídí jednak podle rychlosti snímání a
jednak změnou výřezu rotační clony. Komorou jsou
možné všechny filmové triky a finesy (pohyblivé titulky, kreslený film, trikové dvojsnímky, roztmívačky, ztmívačky, prolínačky aj.).
význam

úzkého fiZmu v propagaci inženýrské

práce.

Význam fotografie je dostatečně znám a oceňován,
neboť bez fotografie si nedovedeme představiti poutavou přednášku nebo poutávé pojednáni. Tím větší
význam možno přisoudit fotografii kinetické, filmu,
uvádějícímu vedle fakt á prostředí i řadu dalších
okolností k posouzení dějů. Inženýrský film mohou
vytvořit inženýři, a to přímou účastí ve filmové
tvorbě, jejíž kořeny nutno hledati v amatérské činnosti na úzkém formátu.

Literatura:

Další pouěení nalezne ětenář ve spisech:
K u I h á n e.k: Černobilá fotografie. Praha 1947.
Jen í č e k: Filmujeme děti. Praha 1946.
K a m e n i k: Amatérský film od A do Z. Praha 1942.
Filmový pásek se vkládá do přístrojů buď navinutý ~
Fr e r k: Moderní amatérská kinematografie.
Praha
na t. zv. denních cívkách aneb ve zvláštních kasetách,l
což závisí na konstrukci snímací komory. U denních' 1941.
Čs. kinoamatér.
Oasopis Svazu klubu kinoamatérlJ
v OSR.
- 2) Doporučuje se nechat běžet projektor naprázdno
Film a diapositiv.
před promítáním aspoň pět mínut í s rozsvícenou lama) Výrobky fy Jindřich Suchánek, továrna přístrojd
pou, aby se zahřál olej. Vyvarujeme se tím mnoha mrzuto&tem, jako nepravidelného 'chodu, trhání pásku a pod. ,.pro úzký film, Brno. (Popisované projektory jsou plánoJe samozřejmé, že s přístrojem se nesmí hrubě zacházet.
vány k výrobě roku 1947.)
4) Rovněž výrobky fy J. Suchánek, Brno.
nebot také vlákno lampy trpí otřesy.
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Význam chronometru při určování astronomických
'Vzniku námořního chronometru před 200 lety.

Při stanovení zeměpisných souřadnic a astronomických azimutu na trigonometrických bodech užíváme
k měření času chronometru. Před zavedením radiotelegrafických časových signálů (v r. 1913) by při
přesném měření zeměpisné délky užití chronometru
mělo velmi malou naději na úspěch. A skutečně, jak
je vidět na př, ze zpráv bývalého rakouského Vojenského zeměpisného ústavu, bylo nutno instalovati kyvadlové hodiny všude tam, kde se měla provádět
astronomická pozorování 1. řádu. Ve prospěch kyvadlových hodin mluví totiž ta skutečnost, že udrží
čas mnohem déle, než námořní chronometry: neboť jejich chod se mění zpravidla velmi nepatrně. Z tohoto
důvodu neutrpěla přesnost měření příliš ani tehdy,
když chod byl vypočítán z korekcí, vzdálených od sebe
i 2-,-3 dny. Nesmíme totiž zapomenout, ž~ každé stanovení korekce hodin bylo nerozlučně spjato s pozorováním pruchodů hvězd v meridiánu. Užití chronometru za tohoto stavu věcí, kdy by se jeho chod kontroloval v nejlepším případě jen jednou za den, by
. bylo i při výborné jakosti <dnešníchchronometru velmi
odvážné. Této starosti jsme naštěstí již několik desítek let zbaveni, neboť příjmem časových signálů stanovíme korekci a chod chronometru několikrát za den.
Jde-li pak o výpočet správného času nějakého zjevu,
který se udál mezi dvěma příjmy časových signálů,
můžeme si při tom dovolit lineární interpolaci, protože chod chronometru v poměrně krátkém časovém rozmezí lze pokládat za konstantní. Dnes jsou chronometry - zpravidla dva - kromě radiové přijímací
stanice a chronografu nejdůležitějšími přístroji na
polní astronomické stanici. Nebude proto ;bez zajímavosti, zmíníme-li se stručně o vzniku chronometru.
V roce 1714 byla vypsána v AngliI odměna 20 000
liber za takovou metl10du pro určení zeměpisné délky,
která by zaručila polohu lodi na !O, V té době se již
Anglie stávala světovou námořní mocností a velmi jí
záleželo na tom, aby lodi, plující pod její vlajkou, byly
za své plavby bezpečně vedeny. Určení zeměpisné šířky nečinilo nikdy zvláštních potíží, protože tato, až
na malou opravu, je dána výškou Polárky nad obzorem a lze ji i za dne lehko stanoviti z polední výšky
Slunce. Naproti tomu stanovení délky ze zákrytů Ju-

souřadnic

na trigonometrických

bodech. Historie

piterových měsíčků, nebo ze vzdáleností stálic od Měsíce, bylO velmi nejisté. Nejjednodušší způsob se ovšem'
nabízel v užití" časoměrného stroje, který by po celou
dobu plavby udržoval dostatečně přesně čas mateřského přístavu. To však při nevalné přesnosti tehdej- •
ších hodin nebylo dobře možné.
.
"Vypsaná odměna byla vysoká, uvážíme-li, že roční
příjem námořního kapitána činil asi 60 Uber. V dnešní
hodnotě peněžní by to bylo několik milionů Kčs. Bylo-li by dosaženo v určení délky přesnosti jen 10, měla,
bý~ vyplacena odměna poloviční.
výše odměny podnítila mladého Johna Harrisona
(1693-1776)
tak, že se - ač vyučením tesař počal zabývat konstrukcí námořních chronometru.
V teto snaze byl podporován radou i penězi Jiřího
G I' a h a ma (1675-1751),
jehož konstrukce kotvy
a krokového kola, nazývaná »Grahamovým krokem«
se užívá dodnes. V době od r. 1728 až do r. 1758 sestrojil Harrison celkem 4 chronometry. První tři byly
přístroje o váze několika desítek kg. Jen setrvačník
prvého z nich vážil 3 kg. Za všechny tyto pokusy dostal Harrison několikrát zálohu po 500 librách, aby
jej komise pro určení délek udržela při práci. čtvrtý
chronometr měl v hlavních rysech již tvar chronometrů dnešních. PrlÍměr ciferníku byl toliko 132 mm.
Nepokoj měl průměr 56 mm a vážil 1,85 g. Chronometr byl vyzkoušen během plavby na Jamaiku a výsledek byl skvělý: Odchylka údaje chronometru proti
greenwichskémučasu
byla pouze 5s• Komise, jež měla
posouditi dosažený výsledek ale přesto namítala, že
prý je to náhoda a trvala na nové zkoušce. Podnět
k tomuto přísnému postoji dal pozdější ředitel greenwichské hvězdárny Maskelyne (1732-1811),
který
především hleděl podporovati užívání zdokonaleného
způsobu vzdáleností stálic od Mě8íce. Druhá zkouška
však dopadla ještě lépe a komise vyplatila Harrisonovi polovinu odměny. Vyplacení druhé poloviny učinila pak závislým na splnění celé řady dalších podmínek, které však nebyly původně ujednány. Tu již
Harrisonovi došla trpělivost a obrátil se na parlament. Komise pak již déle neváhala a 2ibytek ceny mu
vyplatila.

LITERÁRNÍ
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poJrudkya referáty.
Prof. Dr. Josef K o u li o V s k ý: Zborcené plochy.
Knihovna. Cllsta k vědění, svazek 36. Vyšlo nákladem
J odnoty československých matematiku a fysíku v Praze
1941.Str. 138, cena Kčs 46,-.
Teorie zborcených ploch je velmi duležitá pro ěetné
aplikace v technické praxi. Se zborcenÝÚli plochami

slltkáváme se hojně ve stavitelstvi, ve strojnictvi a té2
v zeměměřictvi při pracech výškopisných a v topografii.
Autor zpusobem 'velmi přístupným, což je ostatně
mezi absolventy jeho přednášek všeobecně známo, vykládá v úvodu o vzniku křivek a ploch,. definuje zborcenou plochu jako plochu, která vzniká tlJ.kovým pohybem přimky v prostoru,. že při něm každé dvě tvořící
přímky jsou vzájemně mimoběžné.
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V druhé kapitole nazvané "Zborcené plochy druhého
stupně« probírá rotační hyperboloid jednodílný a doty'
kové hyperboloidy. Největší část kapitoly je věnována
zborcenému hyperboloidu, jehož průsek s rovinou vede~nou hrdlovou rovnoběžkou je hlavní elipsa a hyperbolickému paraboloidu, jehož tvar je vystižen názvem sedlovitá plocha. Velmi názorně jeví se tato plocha v axonometrickém průmětu na obrázku č. 22 a na obálce knihy, který podává obraz hyperbolického paraboloidu určeného zborceným kosočtvercem. Jest to plocha ještě
velmi pravidelná - ideálni sedlo; daleko obecnější tvar
nalézáme v topografii při mapování horských sedel.
Kapitola je zakončena statí o používání hyperbolickéh{)
paraboloidu při řešení střech.
V další kapitole, třetí, pojednává autor o ~obecných
plochách zborcených. Vysvětluje vznik a základní vlast~
nosti obecné zborcené plochy. Určuje stupeň, třídu a řád
plochy. Pak popisuJe konoid (zvláštní případ zborcené
plochy o dvou řídících přímkách, je-li jedna z nich v nekonečnu). O různých typech konoidu pojednává v kapitole čtvrté nadepsané "Přiklady zborcených ploch algebraických«; tak je to konoid kulový, přímý konoid eliptIcký a Pliickerův konoid čili cylindroid. V této kapitole
poukazuje autor na aplikacizborcených
ploch ve stavi".tclství. Jsou to klenby, jimž zborcené plochy dodávají
po stránce estetické i ·mechanické vyššich hodnot.
.
Kapitolu pátou věnuje autor zborceným plochám šroubovým. Od vlastností šroubovice postupuje k plochám
vytvořeným šroubávým pohybem přímky t. j. k plochám
tIanscendentním - šroubovým. Podrobněji popisuje pří·
mý šroubový konoid a jeho použití (točité schodiště)
jako zborcenou šroubovou p I' a v o ú h I o u plochu uzavřenou. V dalším probírá plochu otevřenou. Pak uvádí
zl.orcenou šroubovou plochu k o s oú h I o u uzavřenou,
která se vyskytuje v praxi na ostrých šroubech (vý·
vrtková plocha) a zborcenou šroubovou plochu k o s oú h I o u otevřenou (používá se v praxi na vřetenu přístroje, jímž se pořizují otvory v dřevěných deskách).
Autor uzavírá kapitolu pojednáním o praktickém použiti
zhorcených šroubových ploch v praxi (šrouby spojovací,
pohybové - ostrý nebo tllPÝ závit) a pří konstrukcích"
vzdušných a lodních propellerů.
V poslední kapitole o zbrocených plochách g I' a f i ck ý c h, z nichž plochy topografické jsou dány soustavou
vrstevnic se autor zabývá úlohami na topografické ploše Nejprve řeší úlohy teoretické, pak přistupuje k praktické úloze: zříditi komunikace v terénu. Vyjádřeno
teorií deskriptivní geometrie: jde o zřízení zborcené p18chy (konoidu), která jest určena střední křivkou (osou),
jejíž povrchové přímky jsou normály křivky (osy) a řídící rovinou průmětná rovina. Autor má na mysli projekty cest, silnic, drah, průplavů a podobné úkoly na
topografické ploše, které se řeší v průmětu na podrobném vrstevnicovém plánu.
Kniha je psána velmi přístupnou fonnou a dává
i praktikovi možnost snadno nahlédnouti do poznatků
o věcech zdánlivě příliš abstraktních, s kterými však,
aniž bychom si toho byli vědomi, přicházíme denně do
styku.
Ing. Ladislav Klika.
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rodiny pohlíželo i u nás. Jsme vyspělým národem, bohužel však ovládaným mnoha zjevy neukázněnosti osobní
i v ·celku a mnoha vlastnostmi, jejichž změna vlivem
rodinného prostředí je v zájmu celku nutná. Uodinné
prostředí tvoří se kolem domácnosti, která je v rukou
feny, na niž klade velké požadavky. Přečtením kapitol
věnovaných rodinnému prostředí· a jeho řešení si uvědomujeme, jak mnohotvárná, těžká ale i krásně odpovědná je funkce a úkol ženy, která je na svém místě a
jejíž celoživotní odměnou zpravidla bývá jen vědomí
vykonaných služeb. Bylo by možné psáti o všech dalších
námětech, vtěsnaných V četné kapitoly, nadepsané .Národohospodářský význam racionalisace domácnosti, výchovy pro domácnost a hospodárnost, výzkum domácnosti, racionalisace domácnosti, význam hospodářství
v domácnosti, racionalisace výživY a zdatnost, reorganisace kuchyně podle zásad výkonnosti«, jimiž vane úsilovná snaha viděti v rodinném prostředí účel vyžití jedince v prostém a krásném životě, založeném na vlastní
osobní zdatnosti a zdatnosti všech příslušníků rodinného
svazku. V této souvislosti připomeňme si znovu slova
Tomáše Bati k ženám: "Myslete. Čtěte. Nedřete, Ať každou práci vaši vyzkouši muž a pomůže vám z ní odstra:!
nit dřinu«. Jde ovšem o úkoly ženy-spolupracovnice
s pracovním postojem k svému povolání, tak jak je to
chápáno u národů mn{)hem většich a kulturně výše stojících. Jde o věci tak samozřejmé, že si ani neuvědomujeme, že správně volená vÝživa a .rozvoj tělesných zá•.
kladů má své prameny v řádně vedené domácnosti, řízené obdobně jako každé jiné pracoviště, poněvadž jinak
jde o zmáhání nadlidských výkonů. Proto je zcela na
místě, že avtor věnuje mnoho stránek vesměs opomíje?
nému oboru racionalisace domácnosti, v němž se mohoů
a mají uplatniti všechny známé poučky řizené práce.
Z rodinného prostředí se jedinec odpoutává po vnější
stránce souběžně s vývojem osobní zdatnosti k přípravě k povolání a životní průpravě, zakládá vlastní rodinu,
stává se zaměstnancem nebo zaměstnavatelem, koná·
služby. Jako "zaměstnanec musí si osvojiti nejlepší způsob práce, být sí vědom plánování a řízení pro zvýšení
výkonnosti a zlepšení výroby či služeb. Jako zaměstnavatel musí aplikovat na svou práci i práci svých spolupracovníků zásady vědeckého řízení, spočívající také
nerÍlalou měrou na znalostech psychologických a spole~
čenských, což dohromady utváří pracovní prostředí rodící myšlenky plodné spolupráce. A každý jedinec má
najíti čas pro práci spolkovou, odborovou, stavovskou,
politickou a pod. Ze všech těchto pracovišť vrací se jedinec do rodinného kruhu či vlastního soukromí, kde načerpá nové síly k další práci.
Autor přechází od běžných věcí k hlubšímu rozboDI
]Jodmínek zdatnosti postupně, k ilustraci vlastních myšlenek připojuje názory světových pracovníků, které čtenáři přibližuie uvedením jejich foto~rafie s citátem
vzahlaví každé kapitoly, a tak nenásilně řeš( problémy,
vyžadující jinak velké duševní přeorientilCe. Komensk)."-,
jeden z hlavních českých představitelů dnešního vědeck6ho řízení (tehdy ovšem-nejmenovaného) by shrnul
Špačkovo dílo takto: "Zcela nic, ani moc neprospívá
mocnému, moudrost moudrému, vúle chtějícímu, nedoStan. Š pač e k: Zdatností k úspěchu. Zpracováno po- vede-li moci, moudrosti, vůle své vědomě už.ívati«. Špač:)k
dodává: "Jsme tím povinni svým rodičům, sami sobě,
dle zásad vědeckého řízeni. U. rozšířené vydání. Praha,
Samcovo knihkupectví. 1947. Stran 300 s vyobr. Brož. svému národu i celému světu, abychom na základě V}'zkumu a výcviku těla i ducha vytvoří li ze sebe to nejKčs 120,-.
lepší«. - "Pracovat pilně, vytrvale a poctivě. Čím více
Již v druhém vydání, značně rozšířeném, vychází
práce duševní, tím méně práce rUční. I nejnepříjemnější
milá Špaškova kniha osobní zdatnosti - a všichni lidé
prácí můžeme změnit v zajímavou, najdeme-li je d i n Ý
dobré vůle přejí ji na cestu to nejlepší přijetí u všech,
nejlepší
způsob
provedení
každé
práce.«
kterým je určena. Autor vychází z popisu rodinného
Kniha" je věnována památce Ing. Fleischnera, Josefa
prostředí, které by mělo každému jedinci již od kolébký"
Kožíška, Ing. Dr. Josefa Petříka a Jaroslava Poše. Včele
dáti určité zvyky a způsoby, ať ve výživě, či v tělesném,
kapitoly "Ethika a zdatnost« je fotografie prof. Petříka,
duševním a společenském rozvoji, které by podložily jeho
nám zeměměříckým inženýrům tak blízkého, a jeho sloosobní zdatnost. Prostředí, které může skýtatí výživné
popudy, musí býti vědomě vytvářeno sebe ovládajícími
va:· "Člověk je zrozen k prácí a práce je mu nejvyšším
blahem pokud ji miluje. Každá práce, i ta nejjednodušší,
jedinci na základě zásad, kterým nás učí vědecké řízení
práce. Vždyť význam rodil.lného prostředí není ještě vše- může být vykonána s láskou a nadšením, neboť přispívá
k pokroku všeho lidstva.«
.
obecně chápán v takovém rozsahu, v jakém na ně nahlíZeměměřičí měli možnost poslouchati slova autorova,
želi zakladatelé vědeckého řízení, na př. inženýří Taylol',
pokud byl docentem technické ekonomiky na vysoké
Gilbreth a pí dr. Gilbrethová (kteří vytvořili harmonickou rodinu), Emerson a j., a jak by si přál i autor, ne_o škole speciálních nauk. Stejně vřele sáhnou i po této
základní knize, která každému jedínci dá do rukou doúnavný šiřitel zásad vědeckého řízení, aby se na význam
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konalou zbraň proti životním úkladům a ukáže mu cesty
k zaslouženému a odůvodněnému úspěchu podníkatele,
zaměstnance a především člověka, i v dnešním myšlenkovém chaosu doby.
K úplnosti díla postrádám fotografii autorovu, se
stručným životopisem a výčtem prací litérárních. Sam'·
covo knihkupectvi vydává Spačkovou knihou dalši práci
v řadě technických děl, orientovaných k zásadám vědeckého řízení. Druhé vydání je radostným ukazatelem
správnosti této cesty.
Ing. Dr. Burda.

lými díly se v matematice může náš národ pochlubit.
Není tomu tak již v astronomii.
Dalším autorem je profesor brněnské techniky Ing.
Dr. Josef B ti h m, který napsal oddíl o studiu geodesíe
na 7 stránkách. V úvodu podává přehled činnosti zeměll1ěřického inženýra. Také zde můžeme být spokojeni
s početností a pestrostí náší odborné literatury.
Oddíl o studíu geofysíky zpracoval Dr. Jan B o u š k a
a oddil o kartografii PHDr. Ivan Hon L Ve·všech těchto
oddílech i v mnohých dalších, jež zde neuvádíme, setkává
se čtenář se známými jmény autorů a knih, která mu
Ing. Arnošt Je d I i č k a a Ing. Dr. František Tuh ý:
připomenou náš podil na soUčasném stavu přírodovědecSbírka zAkontl. a nařízení pro potřebu inženýra, archikého bádání a dají návod co studovat k doplnění dosatekta a stavitele. Vydalo nakladatelstvi Orbis v Praze
vadních znalostí. Příručku můžeme vřele doporuČít.
1947.Kniha má 910 stran za Kčs 250,- brož.
štv + Po
Autoři předkládají technické veřejnosti dlouho postráSituace a vyhlídky vysokoškolák6. (oríentační směrdané dílo, které shrnuje téměř všechny používané přednícepro vysokoškolský dorost). Státní úřad plánovací~
pisy s kterými se ve své podnikatelské praxi praktický
inženýr ,a stavitel setkává.
Praha,srpen 1947·.
Ve svazku na 68 listech formátu A 4 pojednává litogra·
Sbírka se neomezuje na pouhé citace předpisů, ale je
.vYbavena četnými vysvětlivkami a judikaturou nejVyšfovaná publikace Státního úřadu plánovacího hlavně
Ších soudních stolic. Tím, že spís je vlastně téměř úplným
o šetření počtu a potřeby absolventů vysokÝch škol v českompendiem předpisů stavovských a socíálních, stává se
kých zemích a podává rozbor situace v jednotlivých obovhodnou pomůckou technickému dorostu pro připf!1VU rech. O zeměměřictví se zmíňuje na str. 45-46:
ke zkouškám autorísačním a s,tavitelským. Kniha ie roz»V roce 1938 se odhadoval 'počet zeměměřič6. na 1800
vržena do pěti částí.
osob, z toho 1200 ve ve·řejné službě. I když jsme dnes
I. část obsahuje předpisy o civilních technících, horzjístili 1418 aktivních zeměměřičů, přece je velký neních inženýrech, zkouškách pro uchazeče o oprávnění
dostatek inženýrů tohoto oboru, zvláště když se velmi necív. technika, Inženýrské komoře a hospodářských skupříznívě projevuje klesající zájem studentů o toto stupinách stavebního průmyslu. II. část pojedná.vá zevrubně
díum. Tak bude v roce 1950chybět 662zeměměřičů a přio stavebních živnostech, živnostenských inspektorátech
tom stojíme před velkými přesuny vlastnictví půdy.
a provozování podnikatelství staveb. III. část zpracokteré budou vyžadovat velkého množství zeměměřické
vává nejobsáhlejší materii a síce předpisy týkající se
práce.«
Klobouček.
živnostenského řádu. Zvláště pečlívě jsou sestaveny předpisy o ochraně zdraví a života dělnictva při stavbáéh,
Odborná pojednání v zahraničních časopisech.
o osmihodinové době pracovní, dovolených, zachovávání
pracovních poměrů, o pracovních soudech, úřadech ochraPrzegllld geodezyjny je název polského zeměměříckény práce, všeobecné pracovní povinnosti, státním .řízení
mzdové politiky a úpravách platových a pracovních pod- ho měsíčníku, vydávaného Svazkem polských zeměměříčů ve Varšavě za vedení kol. Inž. B. Lipiňského a Inž.
mínkách technických zaměstnanců ve stavebnictví. Část
;r. Tymowského. Výměnu zí1 náš Obzor zahájili jsme
IV. sestává ze sbírky předpisů urč6llých pro zaměstnav prosinci minulého roku a budeme občas uveřejňovati
vatele. Jsou zde různé zadávací řády, zákon o nekalé
na tomto místě obsah vyšlých čísel. Roční předplatné
soutěži, o vyvlastňování k účelům obrany státu, naří720 pol. zl., sešit 60 pol. zl. Adminístrace; Varšava, ul.
zení o ochraně stavovského označení inženýr, zákon
o právu. autorském a nakladatelské smlouvě. Velmi ob- Mickíewicza 18.
Čís. 11-12,roč.·1946. - Inž. Ty m o w s k i J.: Kongres.
šírněa se zvláštní péčí jsou sestaveny všechny předpisy
-- Inž. Lip i ň s k í B.: Kongres polských techniků a
vztahující se k patentnímu zákonu a patentním zástupnárodní hospodářský plán. - Prof. Inž. K I u žní a k S.:
ClIm. Část V. obsahuje předpisy občanské a zaměstnaPlanismus a prostorové plánování. - Inž. P í a t k o vnecké, zákon o soukromých zaměstnancích, úrazovém a
s k i F, a Inž. S z tom p ke W.: Zeměměřičství v plánu
sociálnim pojištění.
obnovy. ---"Inž. Fr e I e k M.: Přetvoření zemědělských
Dilo.je přehledně zpracováno k snadné orientací. Bude
závodů a jeho uskutečnění v třiletém plánu. - Prof. Dr.
dobře sloužit každému technikovi, který pří výkonu
E.: Plně automatický.redukční stroj
svého povoláni přichází do častého styku s právními a _ Ing.Wilckiewícz
W i I c k i e w i c z ů v. - Prof. Dr. Ing. W í I c k i e w i c z
sociálními předpisy, takže na ·otázky denního života
:K: Anaglify. Inž. G l' a d s k i W.: .Mechanismus
y technickém podnikání podá vždy dobrou odpověď.
optického redukčního dálkoměru pfi,kolmé lati. - Inž.
Jiři Brousek.
Ty m ov s k i J.: Použití radaruk
vyhotovování map.
,Přírodní vědy, co a jak čísti pro studium jejich jed·
Čís. 1, roč. 1947.- Inž. Líp i ň s k í B.: Kongres po1notlivých obortl.«. Vyšlo jako X. svazek knižnice .Úvod
sk~'ch techniků. - Inž. S u I o w s k í J.: Úvahy o plánodo studia", Praha 1947,str. 206,cena brož. 95 Kčs. Vydalo
vání malých měst a vesníc. - G o dle w s k í K.: Kanakladatelství Vyšehrad.
tastrální řízení v kolonii Gold Ooast. - Tnž. O I ech o w- Tato dobrá publikace, urč,ná především vysokoškols k i T.: Zařízení zemědělské obce. ,- luž. M i c h a I s k i
ským posluchačům, podává rychlou orientaci ve všech
T.: Nový způsob redukování šikmých délek na vodopHrodovědných oborech počínaje matematikou a koněe
rovné. - Inž. Ty m o w s k i J.: Zeměměřičství v Českozeměpísem. Splňuje sVllj úěel tím, že ukazuje začátečníslovensku.
kovi, nikoliv bibliografickou formou, základni díla oboČís. 2, roč. 1947. - M.ínistr Adam K u l' YI o w i c z:
ru, která je třeba k pochopení napřed studovat a proÚvod (k číslu, které je věnováno nucené odborné činmlouvá kriticky o dalších, při nichž je již zapotřebí
nosti zeměměřiČŮv koncentračních táborech), - Wilhem
jistých odborných znalostí. To považuji za velmi cenné,
W oh I f a h l' t: V osvěčímské trestnici. - Dr. Rudolf
neboť nesoustavnost ve studování je 'prvnim krokem
D i e m: Kazimír J a l' z e b o w s k i. Inž. Tadeusz
k výchově polovíčatého odbornictví, před nímž je nutno
K I u s s: Užítí Helmerttových vzorců v transformaci
varovat.
dvou trianguláčních systémů. - Kazimir Rz é w s k i:
Do knihy přispělo několik odborniků - kteří nejsou
Rozbor a stanovení norem nákladů praci měřických. neznámi čtenářtl.m našeho časopisu - články, týkajícími
Inž. Ignacy R a b c z u k: O Bosshardtových vodorovných
latích. - Klemens G o dle w s k i: Americký zeměměse činnosti a zájmu zeměměřických inženýrů. Tak asistent
řícký a kartografický kongres (v červenci 1941).- Různé
R!ltronomického ústavu pražské techniky s. doc. Ing.
zprávy. Přehled literatury zahraniční i domácí.
RNDr. Jaroslav P l' o c h á z k a zpracoval partii o studiu
Čís. 3-4, roč. 1947.- luž. Bronislaw Lip i ň s k í: Nematematiky a další partii o studiu l1štronomie. V úvodu
dávné události. - Inž. Eug. L u k a s i e w i c z: Druhé
první části nabádá posluchače inženýrství k pečlivému
zasedání Státní zeměměřícké rady. - René Dan g e 1':
studiu a hlavně k osvojení si' maiemátického myšlení.
Zeměměřictví ve Francii. - Inž.Wladyslaw
B a l' a ňZe soupisu literatury vidíme jak rozmanitými a obsáh·
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s k i: Organisačni a legislativni práce Ústředniho zeměměřického úřadu. Inž. Tadel1sz O 1ech o w s k i:
Úprava vesnice. - Inž. Dr. Zygmunt K ow a 1 c z y k:
'Závěsný theodolit a jeho upotřebení. - Inž. Wiktor
R i c her t: Zeměměřictví v Dánsku. - Klemens Go dl e w s k i: Osiřelý poledník. - Nekrolog Inž. J. Gawrona. RťIzné zprávy.
Čis. 5, roč. 1947. - Inž. Marian Fr e 1 e k: Plánováni
a výstavba venkovských obci v r. 1947. - Inž. Boleslaw
Ma 1i s z: Vliv krajinného plánování na prostorovou
strukturu měst. - Inž. Tadeusz By c h a w s k i: Franc_zské zeměměřictvi za války. - Prof. Dr. Fel. K ep i JÍ s k i: Algorythmus rozvíjení rovnic normálních a
rovnic vah. - Inž. Wiktor R i c her t: Zemědělské "poměry v Dánsku. - Inž.Jan
M a I' 1 e w s ki: Theorie a
praxe v plánováni sídel. - Klemens G o dle w s k i: Referát o výstavbě nejstaršiho tunelu. - RťIzné zprávy.
Čís. 6-7, roč. 1'947 je věnováno švýcarskému zeměměřictví. Články napsali autoři švýcařští a polští inženýři,
žijicí a pracujicí ve Švýcarsku. - Redakce: Švýcarským
přátelům. - Prof. Ing. Dr. C. F. Ba e s c h I i n: Úvodem. Prof. Ing. Dr. C. F. Ba e s c hli n: Konstruktivní základy moderních geodetických strojťI ve
Svýcarsku. - Prof. Dr. M. Ze 11 e r: Prostorová trianguIace. - Prof. Ed. lm h o f: Nové methody vyznačováni
terénu v mapách. - Dr. A. B I' a n den b e rg e r: Letecká fotogrametrie a katastr. - Dr. C. K a mel a: Několik poznámek o hustotě trigonometrických bodů. - Inž.
R. C h I' Z a s z c z: Jak vyhliži výroba geodetických strojťI. - Různé zprávy. Přehled cizí i domáci odborné literatury.

Technický obzor 1941:
Čís. 12. Doc. Ing. Dr. Jan N o v o t n ý: Naše země
nevysychá.
Čís. 13. Do<;.Ing. Dr. Alois B I' a tI' á n e k: Generální
plán vodních' nádrží v zemi České a Moravskoslezské
jako základ soustavného hospodářského plánování.
Čis. 14. Ing. Dr. Ferdinand K 1 i m e š: Překladištni
'Stanice na přechodu mezi normálním a širokým rozchodem koleje. - Ing. Jaroslav Br á z d i 1: Význam studia
provozu a udržováni staveb pro jejich navrhování a provádění. - Ing. Adolf Pe t I' ů: Pražské jezy a jejich
udržování. - Ing. Let f u s, P e t I' Ů, M ii 11 e r: Diskuse
k článku Právni povaha vody v přehradních nádržích.
Fysika v technice 1947:
Čís. 5. Dr. Miroslav R o z s i val: Prvni elektronový
mikroskop v Československu. - Dr. Ivan Š i m o n: Nový
dělici stroj pro ryti ohybových mřížek. - Prof. Ing. Dr.
Zdeněk Trn k a: O analyse periodických průběhll.
Čís. 6. Dr. Václav Vo di č k a: I.•aplaceova transformace.
o
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Zprávy veřejné služby technické 1947:
Čís. 10. Ing. Miloš H I' d I i č k a: Zaměření pro pro·
jekt přehrady na Lužnici u Bechyně. - Ing. Zdeněk
S c h w a I' z: Silnični úrovňové křižovatky. - František
R e i t i ng e r: Zjednodušení tachYmetrie.
• Čís.' 11. .JUDr. František
M a I' e Č e k: Technici a
právníci. Zpráva o činnosti Státního ústavu čSR
v Praze. - Dr. Frant. M a I' e Č e k: Úvahy o prostoro'
vém plánování. - S. Š.: Výňatek z pojednání Vannevar-a
Bush-e: Science the Endless Frontier.
čis. 12-13. F. M. Š i k o 1 a: Ministerstvo techniky
v reportáži. - Ing. Arch. Josef Buš e k: Veřejná soutěž na stavbu budovy N. S. na Letné.
.
Časopis pro pěstování matematiky a fysiky 1946:
Čis. 1-4. Josef K o I' o U s: O jistém zobecnění Fourierových řad. - Štefan S c h w a r z: Hyperkomplexný dokaz
Jordan-Kroneékerovej vety o vzájomnej redukcii. - štefan S c h w a I' z: Příspěvek k reducibilitě binomických
kongruencí. - Vladimir K n í c hal: O zobecnění _věty
Rlichfeldt-Wisserovy z geometrie čisel. Vladimir
K n í c hal: O rozloženi měl' na n-dimensionální ploše
kulové. - Anton K o t z i g: O k-posunutiach. - Václav
H I' u š k a: Poznámka o funkcich s intermediárními hodnotami. - Zdeněk P i I' k
Pohyb proměnného rovinného
útvaru. - F. Li n k: Meteorický výzkum vysoké atmosféry. - Ivan Š i m o n: Památce prof. F. Závišky t 17.
IV. 1945: Elektromagnetické vlny na drátu s isolaěnim
obalem. -Viktor T I' k a I: František Záviška. - Vilém
K u n z 1: Vzpomínka na. prof. Dr. V. Dolejška. - Josef
Vel í šek: Prof. Dr. Josef Sachánek. - Josef Vel í·
šek: Za prof. Dr. Jiřím Baborovským. - Pplk. Ing.
Ferd. Svoboda:
Dr. techn. Jan Gebauer t. -Dr.
August. Sem e I' á d: Prof. Dr. Bohumil Kladivo t. Ladislav S e ff e I' t: Prof. Dr. techn. .Josef Klima. Josef Vel í šek: t Prof. Dr. Vladimir Novák. - Ing.
HNDr. Jaroslav P I' o c h á z k a: Za profesorem Dr.
Jindřichem Svobodou. J. K o u n o v s k ý: Stoleté
jubileum tří vynikajicích geometrťI českého vysokého
učeni technickéhQ v Praze. Rudolf P í s k a: Jisté
zobecnění Bernoulliovy kvadratiky. - Dr. Václav Š t ěpán s k ý: Analytické a synthetické studium křivky
třetiho stupně dané třemi pády konjugovaných bodů.
Singularity. - F. H I' a d e c k ý: Několik poznámek k vyučováni deskriptivni geometrie podle učebnice KlimovyIngrišovy pro VI.-VII.
třídu reálek. - Dr. Frant.
Kr ň a n: Metodické poznámky k rovniciam 2. stupňa. Karel LeI' I: Poznámka o běžných chybách žákli v matematice. - Emil K a Š par: Film při vyučováni fysice.
- F, V.: Šedesát let profesora Dra Františka Kadeřávka.
-- Z. P.: PhDr. František RádI. - F. B.: Šedesátiny
PhDra Emila Schoenbauma. - V. P.: K šedesátým na·
rozeninám ř. profesora Dr. A. Žáčka. -R.: Zesnulý profesor Dr. Josef Klima. - Bohuslav H o s t i n s k ý: Emile
Picard t.

o:

,
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ZPRAVY

RUZ:NE
, Soustředění zeměměřické služby. Vláda ve své no.
-schůzi ze dne 21. října 1947 projednávala osnovu zákona
o úpravě působnosti veřejného vyměřováni a mapování
(zeměměřický zákon). Osnovu připravilo ministerstvo
vnitra a předložilo ji vládě Ir.vyjádřellf v dohodě s ministerstvem financí v červnu t. r. Od té doby byla stále
ťla programu vlády.
Osnova nebyla projednána pro zásadnl námitky některých resortů a byla dána komisi odborníkťI ministerstva vnitra, financí a národní obrany k projednání do
10 dnťI.
Námitky, tak jak byly stylisovány. mohly by ohrozit
samu podstatu celé myšlenky na soustředění zeměměřické služby civilní: věříme proto, že komise při dobré vůli
najde cestu jak zajistiti další vývoj a pokrok čs. zeměměfictví.
-ft-

Stipendia sovětské vlády na stud. rok 1947/48. Ministelstvo školstvi a osvěty oznámilo v Úředním listě dne
2i. září 1947, že obsadí větši počet míst sovětské vlády
ke studiu v SSSR pro školní rok 1947/48. O stipendia se
mohou ucházeti jednak vysokoškolští posluchači I. a II.
ročniku, jednak abiturienti střednich a odborných škol,
kteři hodlaji studovati na vysoké škole. Stipendia sovi'tské vlády jsou určena na celou dobu vysokoškolského
studia t. j. na 4 až 5 let a týkají se řady studijních oború. Mezi vyjmenovanými obory je rovněž uvedeno studium g e ode s i e a a e I' o fo t o sní m k li (fotogra·
metrie). Bohužel, lhůta pro podání žádostí byla stanoVl:'navelmi krátce, do 30. září t. r. Poněvadž však jde
o stipendia, která bývají pravidelně každoročně opakována, upozorňujeme na věc dodatečně proto, aby event.
uchazeči připravili si včas své žádosti pro příšti rok.
,

P-r.
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