
ním orgánům obraz, který jest důležitou součástí důkazů. Ústřední ěet- 
nické pátrací oddělení zhotovuje m. j. velké zvětšeniny písma, které 
zřetelně znázorňují rytmus písma a řadu jiných podrobností. Lampa pro 
analysu ultrafialovými paprsky objeví i nepatrnou stopu po chemicky 
odstraněném inkoustovém písmu. Fotografie infračervenými paprsky 
umožní rozluštění otisků razítek a j., které nevidí normální oko. Pří
stroje s polarisovaným světlem, kmitajícím pouze v jedné rovině, upo
zorní bezpečnostní orgány na nejjemnější stopy písma, psaného tužkou.

Každý odborník v pátrací službě se stále znovu přesvědčuje o nut
nosti společné práce s odbornými badateli na poli soudní chemie, toxiko
logie, kriminální anthropologie, soudního lékařství, vědecké fotografie, 
bakteriologie, biotechnologie, elektrotechniky, techn. mechaniky atd. 
Mikroskopickým zkoumáním prachu v šatech se určuje zaměstnání pa
chatele; nečistota, resp. jiné součástky materiálu za nehty člověka, po
tom krevní, barevné a j. skvrny, exkrementy, lidský vlas, zvířecí chlup 
a mnohé jiné věci umožňují bezpečnostním orgánům zkonstruování „vě
deckého zatykače“, podle něhož je úspěšně stíhán neznámý pachatel. 
Ovšem, přes to přese všecko platí i v pátrací službě anglické pořekadlo 
„men not measures“ — čili všechno nakonec záleží přece jen na 
lidech. —

J~euiíTeton.

Z dějin kalendáře.
VLADIMÍR GROH.

Kalendář, jak obvykle říkáme, anebo počítání času, jak by znělo 
přesnější označení, opírá se o dvě základní věci: jednou z nich je vnější 
projev pohybu nebeských těles a země, druhou pak člověkova schopnost 
počítati.

Při sledování dějin kalendáře třeba si uvědomiti, že všechny dosud 
známé soustavy měření času, jež mají nějaký význam pro lidskou kul
turu, vznikly v oblasti, kde bylo střídání dne a noci velmi charakte
ristické a stejně tak i možnost pozorování měsíčních fází. Astronomické 
prvky počítání času jsou tři: první z nich je otáčení Země kolem vlastní 
osy; člověkovi se projevuje střídáním dne a noci, východem a západem 
slunce, objevem určité hvězdy na obloze (nejčastěji objevením oběžnice 
Venus — večernice). Druhým prvkem je oběh Měsíce okolo Země; člo
věku se jeví jako měsíční fáze. Třetím prvkem je oběh Země okolo 
Slunce; člověk pozoruje zdánlivý pohyb některých hvězd a souhvězdí 
a pravidelná střídání ročních počasí. Tímto střídáním ročních počasí 
nesmíme si mysliti jenom pravidelné roční doby, obvyklé v našem pod
nebí, nýbrž vůbec periodicky se vracející příznaky, jaké byly ua př. 
v Egyptě určeny sledem doby záplav, doby osevu a doby sklizně atd.
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Problém počítání času, vyplývající z těclito astronomických prvků 
je ten, že den (rozumí se plný den, to jest den a noc) jest sice veličinou 
a určitou, ale už při roku je rozdíl, poněvadž t. zv. tropický rok, to jest 
doba, za kterou se Země octne zase na témž bodě ekliptiky, trvá 365 dní, 
5 hodin, 48 minut a 56 vteřin, kdežto siderický rok, to jest doba, za kterou 
vidíme Slunce zase v téže vzájemné poloze k souhvězdím, je o něco delší 
(565 dní, 6 hodin, 9 minut a 9 a půl vteřiny).

Pro měření času z toho vyplývá především ta okolnost, že ani siderický 
ani tropický rok se nedají bez zbytku děliti na dny.

Ještě pohyblivější je trvání měsíce. Od doby, kdy Měsíc vyjde na 
určitém místě oblohy — pozorován jsa se Země — až k době, kdy znova 
vy jde na témže místě, uplyne 27 dní, 7 hodin, 43 minut a 12 vteřin (t. zv. 
měsíc siderický'). Avšak od úplňku do úplňku, to jest od doby plného 
osvětlení Slunce do shodné doby příštího plného osvětlení, uplyne 29 dní, 
12 hodin a 44 minut (měsíc synodický). Ani jedno, ani druhé trvání 
měsíce není tedy bezezbytkovým násobkem dnů a stejně rok není beze- 
zbytkovým násobkem žádného měsíce.

Problém měření času, vyplývající z člověkovy schopnosti počítati, 
spočívá pak především ve vytvoření číselných pojmů a v schopností vy- 
jádřiti je, za druhé pak ve schopnosti uvésti do nějakého vzájemného 
poměru den, měsíc a rok. — Týden a jeho spojení s kalendářem je po
měrně velmi pozdní zvyk. Pravidelné skupiny několika dní se sice vy
skytují dosti brzo, ale bez vztahu k době měsíce nebo roku, nýbrž jenom 
jako pomůcka kultovní nebo hospodářská. Také velmi dlouho trvalo než 
se zavedlo počítání roků od určitého pevného časového mezníku (éra) 
a dlouho ještě po zavedení ér se prakticky a v úřední potřebě roky ne
počítaly podle ér, nýbrž se označovaly jinak (podle vládce, kněze, vý
značné události atd.).

Ačkoliv tedy’ pozorování měsíce, zejména svnodického, je celkem po
hodlné a chy’ba, vzniklá na př. mraky zastírajícími Měsíc, se mohla 
v krátké době opraviti, přece se nevyvinul — pokud víme — nikde ka
lendář jenom měsíční, který by naprosto nedbal slunečního roku. Zále
želo ovšem na způsobu života, zda se při úpravě kalendáře kladl větší 
důraz na dodržování měsíčních údobí, podle Luny určovaných, či na 
dodržování lhůty roční. V prvém případě se vyrovnával lunární kalen
dář se solárním teprve v údobí několika let, někdy i dosti dlouhé údobí, 
v druhém případě se hledělo dodržeti rok co možná nejpřesněji.

Způsobu řešení bylo několik; uplatnila se ovšem také změna života, 
přechod od kočování k usedlosti, ale na druhé straně zase působila síla 
a setrvačnost starých představ, síla spojení časového počtu s kultovními 
zvyky atd.

Vedlo by příliš daleko sledovati podrobněji vývoj známějších kalen
dářových soustav a proto budiž ukázáno jenom na několik zajímavějších 
typů, zejména pak na kalendáře, o něž se opírá naše dnešní měření času 
a pokusy o jeho nápravu.

V Přední Asii byl v užívání rok lunární, to jest doba 12 synodických 
měsíců, počítaná okrouhle dohromady 354 dny. Měsíce trvaly 29 a 30 dní; 
zdá se, že nebylo vůbec pravidelného střídání, nýbrž se délka měsíce 
v tom kterém státě vyhlásila podle úplňku nebo podle prvního objevení 
srpku Měsíce. Doba 12 měsíců se vyrovnávala se slunečním rokem tak,
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že vladař ve vhodné době nařídil vložení přestupného měsíce; nejstarší 
dosud známý případ je z doby Chamurapiho (20. stol. před Kr.), ale 
zvyk je mnohem starší, jak svědčí už okolnost, že název přestupného 
měsíce (dirig) pochází ze šumerštiny. Teprve ve velmi pozdní době (po 
8. stol před Kr.) je v Přední Asii dosvědčeno užívání pravidelných cyklů, 
to jest údobí, v nichž po několika letech o 12 měsících se automaticky 
vkládal rok o 13 měsících; takový cyklus byl jednak 8letý nebo přesnější 
19letý. V těchto 19 letech bylo 7 let o 554 dnech, 5 let o 355 dnech, 6 let 
o 584 dnech a jeden rok s 383 dny.

Židé užívali dlouho primitivního kalendáře lunárního s 12 měsíci v cel
kovém trvání 554 dnů; rok se začínal při dozrání obilí slavností masoth 
(passah) o úplňku nejblíže příštím po dozrání. Začátek roku byl určován 
vždy empiricky úplňkem po dozrání, takže se trvání roku prodlužovalo 
také případným opožděním úrody. Po návratu z exilu užívali pak Židé 
babylonského kalendáře s jistým uzpůsobením ke kultovním potřebám. 
O změnách, potřebných vzhledem k svátkům, rozhodovala dlouho rada 
starších obce jerusalemské, až konečně byl kalendář podle nastřádaných 
zkušeností ustálen a publikován (ve 4. stol. po Kr.). To je dodnes známý 
a běžný židovský náboženský kalendář.

Též u Reků byl základem počítání lunární rok o 12 měsících v celko
vém trvání 354 dnů a vyrovnávalo se vkládáním přestupných měsíců 
v cyklu 8letém, později 19letém, jako v Přední Asii.

Naproti tomu kalendář egyptský je typickým příkladem převládnutí 
solárního roku. Rok se rozpadal — jak bylo svrchu řečeno — na tři 
údobí, každé o čtyřech měsících po 30 dnech a na konec se přidalo 5 dní, 
takže rok měl 365 dní. Začátek roku byl v první den počínajícího stou
pání Nilu. Avšak egyptský kalendář počítal ještě s jedním astronomic
kým prvkem, totiž s objevením hvězdy Siria (Sothis) před východem 
slunce. Kalendář byl zaveden v době, kdy se Sirius objevil v první den 
začínající záplavy. Poněvadž solární rok je asi o čtvrt dne delší než 
365 dní, tedy po čtyřech letech se Sirius objevil až druhého dne v prvním 
měsíci, po osmi letech až třetího dne atd. Teprve 1461 kalendářních roků 
se rovnalo 1460 skutečným slunečním rokům a Sirius zase vyšel na úsvitě 
prvního dne měsíce Thovth, jenž byl prvním v kalendáři. Vyrovnání 
kalendářního roku se slunečním bylo sice velmi snadné a také dobře byl 
znám způsob, jímž by se ho dosáhlo, ale z kultovní setrvačnosti nebylo 
provedeno. Dokonce ani za ptolemajské doby se neujalo, ač král Ptoie- 
majos III. r. 238 před Kr. slavnostním způsobem a se souhlasem kněžské 
synody nařídil vkládání přestupného dne každého 4. roku. Konservativ- 
nost a vliv egyptského kněžstva zmařily tuto novotu. Přece však se ob
jevila znova, zvítězila a stala se podkladem kalendáře dodnes běžného.

R. 46 před Kr. Caesar se rozhodl upraviti římský kalendář, do té doby 
dosti nepravidelný, a užil k tomu rady alexandrijského hvězdáře Sosi- 
gena. Caesarova úprava spočívala v tom, že rok měl miti nadále pravidelně 
565 dní, ale každý čtvrtý rok 366 dní. Měsíce jsou jenom pododdíly roku 
a nesouvisí ani se siderickým, ani se synodickým měsícem, nýbrž mají 
50 a 31 dní, jeden pak pouze 28 a v přestupném roku 29 dní. Tímto nej- 
kratším měsícem se stal únor a to souviselo se starým římským zvykem, 
že prvním měsícem roku byl březen. Z latiny odvozená jména měsíců,
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dodnes běžná, o tom jasně svědčí (september = září souvisí s číslovkou 
septem —. sedm atd.).

Egyptský kalendář v Caesarově úpravě (kalendář julianský) stal se 
pak církevním kalendářem křesťanským. Casem se ovšem ukázala ja
kási nepřesnost, vzniklá nahromaděním minut a vteřin, o které se skutečný 
tropický rok liší od 565 dní a 6 hodin. Počínajíc 15. stol. se ukazovalo 
na nutnost vyrovnati tento rozdíl, ale teprve r. 1582 papež Řehoř XIII. 
kalendář opravil a stanovil, že nadále má býti z letopočtů století pře
stupný jen ten, jenž je dělitelný 400. Ani tato úprava ovšem neodstra- 
ňuje do budoucna všechny odchylky, ale teprve v době 5000 let naroste 
rozdíl na jeden den.

Barevné střepy.
Hlouběji za naftou. Roku 1917 bylo předpověděno, že Spojené Stály 

vyčerpají své zásoby nafty za dvanáct roků. Ale ironií příznivého osudu se stalo, 
že právě roku 1929 bylo tam vytěženo nejvíc nafty ze všech předcházejících let. 
Od té doby těží Spojené Státy průměrně za rok jednu miliardu barelů — po 

163,5 litru — nafty, roku 1938 bylo to 165 milionů tun, t. j. asi 65 procent svě
tové produkce, a přece byly zas „odhadnuty“ americké zásoby této cenné suro

viny k 1. lednu 1938 na 15,5 miliardy barelů. Při dnešním těžebním tempu 

stačí tyto zásoby nejméně na dalších 15 roků.
Proč zklamaly dřívější odhady? Odpověď je snadná: dnes se vrtá na naftu 

hlouběji. Žádný odborník podobným odhadům příliš nevěří, i když nejsou úmyslně 

skresleny finančními motivy, poněvadž znamenají vždycky jenom dnes známé 

zásoby na přístupných polích. Je skoro jisté, že budou objevena ještě nová 
naftová pole. V posledních dvaceti letech našli geologové tolik nové nafty, že 
mohla být ukojena i značně zvýšená poptávka. Ale na druhé straně platí též 

závažná slova znamenitého amerického geologa R. S. Çolluma, který prohlásil, 
že jednoho dne bude nalezeno poslední naftonosné území, ale petrolejářský průmysl 

nebude ještě dlouho vědět, že je to už poslední pole.
Hled ání naffy je veliké dobrodružství. Až do nedávná se spoléhali geologové 

toliko na zvláštní stavbu zemského povrchu. Pátrali po vrásách (sedlech či dómech), 
v nichž se v naftonosném území hromadí hledaná tekutina, kterou možno pak 
hned navrtat bez zvláštních zkušebních sond. Nyní však se soustředují zájmy 
praktických geologů na antiklinály skryté hluboko pod povrchem. Pro hledání 

našli si nové pomocníky v seismografu, torsních vážkách a gravimetru, které 
odhalí užitkové ložisko i několik kilometrů hluboko v terénu pro lidské oko 

naprosto bezvýznamném. Seismograf zaznamenává podle zvukových vln odražených 
od podzemních vrstev jejich stavbu a druhé dva přístroje zjistí i nepatrné úchylky 

zemské přitažlivosti, které mohou — ale nemusí — být způsobeny přítomností 
nafty. Proto připadá jeden navrtaný pramen na 10 až 12 suchých vrtů. Je to 
průměr daleko lepší než má nejúspěšnější proutkař.
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