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o racionalisaci v podnikání soukromém i veřejném
bylo již mnoho psáno, stejně jako o normalisaci té-
měř všech odvětví lidské práce, neboť národohospo-
dářské zisky z organisované práce manuelní a podni-
kové byly ihned přímo hmatatelné. Mnohem méně se
dosud psalo a mluvilo o organisaci a systematice
práce vědecké, která se rodila rozdrobeně na pracov-
ních stolech jedinců a zůstávala většinou až do vy-
dání díla tajemstvím autorovým. Tím se mnohdy
stalo, že některé velmi hodnotné práce zůstaly v ru-
kopisech, neboť nebylo nakladatele, který by in-
vestoval velký kapitál do díla, které bylo časově
předstiženo jinou prací téhož oboru. Kdybychom
mluvili v některých případech o plýtvání duševními
silami, pak bychom často nebyli daleko pravdy.

Ze zkušenosti víme, že se vyčerpává velmi mnoho
pracovní energie jen tím, že neznalost domácích
a cizích pramenů zabránila použití a využití plodů
prací dřívějších téhož oboru, které zůstaly ukryty
v soukromých knihovnách, nebo ve stozích svazků
jmenných katalogů velkých knihoven, jejichž pouhé
prolistování by si vyžádalo několikatýdenní práce.
Tak na př. v prvé polovině t. r. objevil Ing. P r o-
k e š v knihovně německé techniky v Brně 1000stra-
nové tabulky C a 11e t o v Y z r. 1825, přetisk původ-
ního díla z r. 1793, které kromě spousty jiného velmi
cenného materiálu, obsahují též 15místní hodnoty
sinu a kosinu pro setinné dělení kvadrantu v inter-
valu decigradovém. Dovedeme pochopiti, kolik práce
by byl ušetřil autor tohoto článku a desetimístných
tabulek »S i nt a c o S 10«, který pro výpočet jejich
kostry přepočítával každý decigrad pomocí 15míst-
ných tabulek Andoyerových šedesátinného dělení,
používaje oprav až třetí tabulkové diference!

Kromě uvedené příčiny neracionalisace vědecké
práce'přichází v úvahu mylné posuzování obsahu díla
podle jeho názvu a to nejvíce u prací cizojazyčných,
u nás zejména pro malou znalost jazyků severských.
Tímtéž nedostatkem trpí i zařazování knih, o čemž
uvedeme zmínku později.

Značnou úlevu přineslo katalogisování odborných
veřejných knihoven, knihoven vysokých škol a vě-
deckých ínstitucí podle obsahu děU) Vyhledávání
odborné literatury podle věcného katalogu předsta-
vovalo značné výhody a umožňovalo přehled stavu
přístupné literatury určitého směru v příslušné
knihovně. S tímto způsobem řešení kníhovního uspo-

1) Tento článek je upravená část úvodu z rukopisu
»Geodetická literatura knihoven vysokých škol v Čechách
a na Moravě«, který obsahuje seznam několika tisic děl
goeodetické literatury, nacházejících se v knihovnách vyso-
kých škol českých i německých a to i s příslušnými signa-
turami té které knihovny, ve které se kniha nachází. Vy-
jde v roce 1944.

řádání odborné literatury se setkáváme dosud v pře-
vážném počtu knihoven, třebaže způsob třídění má
řady vad a nemůžeme jej označiti za nejlepší.

Důvody jsou jasné. Dokonalý věcný katalog by
musel býti sestaven štábem odborníků, kteří by byli
schopní spolehlivého posouzení věcného obsahu kaž-
dého díla. Zajisté by osoba s právním vzděláním těž-
ko třídila literaturu technickou a naopak technik
by nemohl splniti poslání v literatuře právní, medi-
cinské atd., dokonce by s obtížemi třídil technickou
literaturu jiného směru. Těžkosti by kromě toho
vzrostly přírůstky různorodé literatury cizojazyčné.
Proto žádný z existujících věcných katalogů nemů-
žeme pokládati za zcela spolehlivý.

Nesnáz se snažil odstraniti roku 1876 americký
knihovník Mel v i 1 D e w e y sestavením meziná-
rodního desetinného třídění, považuje všechno vě-
dění lidské za jednotku, kterou rozdělil na 10 hlav-
ních tříd takto:

o Díla všeobecná.
1 Filosofie.
2 Náboženství.
3 Vědy sociální a právní.
4 Filologíe.
5 Vědy přírodní a matematické.
6 Vědy užité.
7 Umění.
8 Literatura.
9 Dějepis a zeměpis.

Každá třída se dělí desetinně na dalších 10 řad.
Na příklad pátá třída je rozdělena takto:

51
52

atd.

Z následující třídy šesté má označení

Matematika.
Astronomie a geodesie.

61 Lékařské vědy.
62 Inženýrství.

atd. Úplné rozdělení hlavních tříd jest následující:

01 Bibliografie.
02 Knihovnictví.
03 Všeobecné encyklopedie.
04 Sbírky essayí.
05 Periodické publikace.
06 Společnosti. Akademie. Vědecké ústavy.
07 Noviny.
08 Polygrafie.
09 Rukopisy. Vzácná díla.
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F i los O f i e.
10 (A-Z) Filosofové.
11 Met~fysika. Základní problémy. Kosmo-

logie.
12 Metafysika speciální.
13 Psycl'lOlogie speciální.
14 Filosofické soustavy.
15 Psychologie všeobecná.
16 Logika. Dialektika.
17 Morálka. Ethika.
18 Dosud neobsazeno.
19 Dějiny filosofie.

N á b o žen s tví. T h e o log i e.
21 Náboženstvi přirozené.
22 Bibl~. Evangelia. Písmo svaté.
23 Theologie dogmatická.
24 Náboženství praktické.
25 Theologie pastorální.
26 Církve křesťanské všeobecně.
27 Všeobecné dějiny křesťanských církví.
28 JedJ10tlivé křesťanské církve.
29 Různá náboženství vyjma křesťanského.

Vědy sociální a právní.
30 Sociologie. Sociografie.
31 Statistika.
32 Politika.
33 Národní hospodářství,
34 Právo.
35 Veřejná správa.
36 Sociální péče. Pojišťování.
37 Vyu~ování. Výchova. .
38 Obchod a doprava po stránce hospodářské.
39 Národopis. Mravy. Zvyky.

F i I o log i e. L ing u i s t i k a.
41 Filologie všeobecná a srovnávací.
42 Filologie anglická.
43 Filologie německá.
44 Filologie francouzská.
45 Filologie italská.
46 Filologie španělská.
47 Filologie latinská.
48 Filologie řecká.
49 Filologie slovanská a jiná.

Vědy matematické a přírodní.
51 Matematika.
52 Astronomie a geodesie.
53 Fysika. •
54 Chemie.
55 Geologie a geofysika.
56 Paleontologie.
57 Biologie.
58 Botanika.
59 Zoologie.

U žit é věd y.
61 Lékařské vědy.
62 Inženýrství.
63 Zemědělství.
64 Domácí hospodářství.
65 Organisace obchodu a dopravy.
66 Chemický průmysl.
67 Mechanická technologie.
68 Různá řemesla a průmysly.
69 Stavební průmysl.

7 U měn í. S por t.
71 Urbanismus. Zahradní architektura.
72 Architektura.
73 Sochařství.
74 Kreslení. Dekorativní umění.
75 Malířství.
76 Rytiny.
77 Fotografie.
78 Hudba.
79 Sport. Hry a zábavy.

8 Lit e r a t u r a.
81 Všeobecná.
82 Literatura anglická.
~3 Literatura německá.
84 Literatura francouzská.
85 Literatura italská.
86 Literatura španělská.
87 Literatura latinská.
88 Literatura řecká.
89 Literatura slovanská a jiných národů.

9 Děj e p i s a zem ě p i s.
91 Zeměpis. Cestopisy.
.92 Biografie. :Životopisy (A-Z).
93 Dějiny starověké.
94 Dějiny Evropy.
95 Dějiny Asie.
96 Dějiny Afriky.
97 Dějiny Severní Ameriky.
98 Dějiny Jižní Ameriky.
. 99 Dějiny Oceanie.
Dalším dělením se rozpadá každá řada na 10

podřadí; na příklad:
521 Teoretická astronomie.
522 Praktická astronomie.
523 Tělesa nebeská.
524 Souhrnné tabulky a atlasy.
525 Země.
526 Geodesie. Zeměměřictví.
527 Aplikovaná astronomie.
528 Efemeridy.
529 Měření času. Hodiny.

Tímto rozdělením jsme dospěli k třídě 3. stupně
(podřadí), ve které geodesie a zeměměřičství je
označeno desetinným znakem 526. Každé další dělení
je analogické; pro přehlednost znaku se oddělují
trojčíslí tečkou. Na př.:

5 Vědy přírodní a matematické.
52 Astronomie a geodesie.
526 Geodesie. Zeměměřičství.
526.9 Nižší geodesie.
526.91 Měřické přístroje a metody.
526.913 Měření theodolitem.
526.913.1 Metody měření theodoIitem.
526.913.145 Nepřímé měření délek.

Dosud zpracované roztřídění znaku 526 bylo uve-
řejněno r. 1927-1929 v »C I a s s i f i c a t i o n D é-
ci m a I e u n i v e r s a I I e« (a r. 1937 v německém
překladě: »D e z i m a I - K I a s s if i k a ti o n«, deut-
sche Gesamtausgabe bearbeitet vom deutschen Nor-
menausschuss (Beuth-Verlag, Berlin SW 19). Uve-
deme nyní české znění upraveného překladu:
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526.1
526.11
526.12
526.13
526.14

526.16
526.17

526.2

526.3
.31
.32

.47

.48

.49
526.5

Teorie a určení tvaru zemského tělesa.
Potenciál elipsoidu.
Rovnováha rotačního elipsoidu.
Zákon eliptičnosti.
Teorie Airyho a Prattova o přitažlivosti
horských masivů.
Určení tvaru země Airym, Besselem,
Clarkem atd. (viz též 525.14Tvar země).
Elipsoid a poloha os.
Geoid.

Měření základen. Geodetické stroje
a přístroje.
Normální délka a teplota.
Přístroje základnové.
Etalonování (komparování) měřítek.
Volba základnové trati.
Měření základny.
Výpočet výsledků a oprav.
Potvrzení (vyzkoušení) vzorců. Zkouš-
ky. Kontroly.

Triangulace, nivelace.
Průzkum (rekognoskace) .
Stanice. Věže. Signály. Stativy, stano-
viska stroje. Udržování a ochrana bodů.
Pozorování. Přístroje. Uložení a úscho-
va nákreSů a zápisníků.
Redukce pozorování na střed.
Redukce na osu signálu. Centrování
na cíl.
Nivelování s malými záměrnými délka-
mi. (Geometrická nivelace.)
Barometrická nivelace.
Trigonometrická nivelace (geodetická)
v. též 526.95 Topografie.

Výpočet triangulací.
v. též Trigonometrie.
Sférický exces.
Legendrova v~ta.
Metoda Delambrova.
Metoda Delambrova pro sférickou tri-
gonometrii.
Metoda Delambrova pro sféroidickou
trigonometrii, v. 1. 526.5 Užití teorie
chyb a metody nejmenších čtverců.
Výpočet šířek, délek a azimutů bodů
trojúhelníka. Vzorce a užití.
Přímé odvození vzorců Besselem .
Přímé odvození vzorců Puissantem .
Početní tabulky, pomocné tabulky .

Užití theorie chyb a methody nej-
menších čtverců.
viz též 519.28.
Vyrovnání na stanovisku.
Vyrovnání čtyřúhelníka.
Vyrovnání trojúhelníkové sítě.
Vyrovnání směrníků.
Vyrování trigonometrické sítě, připo-
jené na dvě nebo více základen.
Měření úhlů repeticí.

.57

.58

.59

526.6

.774.1
.2
.3
.4
.5

.775

526.81
.811
.812
.815

526.83
.831
.832

Užití při měření základen .
Vyrovnání nivelačních sítí.
Spojení dvou triangulací.

Výpočet geod. zeměpisných souřadnic
a jejich vztah k souřadnicím astro-
nomickým.
viz též 522 Praktická astronomie,

525,4 zeměpisné souřadnice,
529.7 merem casu,
621.394 telegrafie,
621.396 radiotelegrafie.

Určení šířky.
Určení délky.
Určení azimutu.
Vliv nepravidelností povrchu zemského
na zeměpisné souřadnice (šířku, délku,
azimut).
Vliv nepravidelností povrchu zemského
na úhly v trojúhelníkové síti.

Měření zemské tíže. Výsledky měření.
viz též 521.12 Všeobecná tíže,

531.5 Tíže: Gravitace. Kyvadlo.
Matematická theorie.
Kyvadlové přístroje.
Kyvadlová pozorování.
Opravy.
Výsledky.
Jiné přístroje pro měření tíže.
Přístroje k měření změn tíže. Eotvoso-
vy torsní váhy. Gradiometr. (Užití viz
550.831.)
Redukce. Geodetické kompensace. (Viz
též 531.261 Přitažlivost podle Newtona.
Potenciál. Ekvipotenciál. Hladinové čá-
ry, hladinové plochy.)
pro geoid,
redukce na hladinu moře,
topografická oprava,
jiné přitažlivosti (zdí, budova j.),
podzemní účinky .
Znázornění výsledků. Isogammy (čáry
stejné tíže).
Význam výsledků.
(viz též 531.262 Řešení problému Neu-
mannova a Dirichletova.)

Kartografie. Mapy. Modely.
viz též 515 Projekce.

526.98 Topografické kreslení.

KUZELOVÉ ZOBRAZENí.
s jednou základní rovnoběžkou,
konformní,
Albersovo stejnoploché zobrazení se 2
základními rovnoběžkami. .

VÁLCOVÉ ZOBRAZENí.
rovina normální a transversální,
Mercatorovo konformní a Lambertovo
transversální zobrazení válcové,
Lambertova stejnoplochá projekce s rov-
níkem jako základní (hlavní) rovnoběž-
kou.
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·845
.846
.847
.848

526.86
.861

.862

.863

.869

526.87
I

526.88
.882
.884

526.89

526.9

526.91

.5

.6

526.913
.1
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AZIMUTÁLNÍ (ZENITÁLNÍ) ZOBRA-
ZENÍ.
zobrazení Postelovo (s nezkreslenými
azimutálními kruhy),
stereografická projekce (azimutální zo-
brazení konformní),
stejnoploché zobrazení azimutální,
gnomonická projekce (centrální),
ortografická projekce,
vyrovnávací zobrazení Breusingovo; ex-
terní projekce perspektivní.

KONVENCIONELNÍ ZOB,JtAZENÍ.
globusové zobrazení; Nellova modifi-
kace,
stejnoúhlá zobrazení,
polykonická zobrazení; ortogonální po-
lykonální (mnohokuželové) zobrazení;
pruské zobrazení polyedrické; polyko-
nické zobrazení mezinárodních map svě-
ta 1: 1000 000.
pravoúhlé souřadnice; zobrazení Cassi-
niho, .
stejnoplochá zobrazení: Bonneovo (equi-
distantní nepravé zobrazení kuželové),
Sanson-Flamsteedovo (stejnoploché zo-
brazení sinusoidální), Werner-Stabeovo,
Mollweidovo,
jiná zobrazení map světa .

VERTIKÁLNÍ ZOBRAZENÍ. Profily.
Kotované projekce.

PROSTOROVÁ ZOBRAZENÍ.
modely pozemních a podzemních staveb,
plastické mapy.

MAPY VŠEOBECNĚ, zvláště hospodář-
ské, geologické, politické atd. Projekty.

Nižší geodesie. Zeměměřičství.

MĚŘICKÉ PŘÍSTROJE. MĚŘ. ME-
THODY. GRAFICKÉ METHODY.
viz též 531.716 Délkové míry běžné,

531.719 Měření vzdáleností.

Podrobná triangulace.
viz též 526.3 Triangulace.

.1 Rekogno3kace a označení bodů. Signály.
.. 2 Vytyčování a měření základen.

.3 Měření úhlu.

.32 měření ve skupinách a řadách,

.33 methoda repetiční,

.35 redukce pozorování (centrace na střed
a cíl).
Orientace plánů .
Vý:počet trigonometrické sítě .

Měření theodolitem. Theodolity.
Methody měření. Theodolitové pořady .
Měření pořadů.

.12 Body. Označení bodů.

.13 Signály. Výtyčky (trasírky).

.141 Přímé měření délek.

.145 Nepřímé měření délek.

.6

.7

.72

.73

.79

.8
526.914

.1

.2

526.916
.1
;5
.51
.52
.53

526.918
.1

Měření úhlů.
Jiné otázky a úkoly měření.
Obyčejné theodolity.
Grafometry. Úhloměry. Transportéry.
Důlní theodolity.
Theodolity se zařízením pro strmé vi-
sury (nad 55°).
Busolní theodolity .
Příslušenství.
Zařízení centrační.
Stativy. Konsoly .
Jiná zařízení.
Možnosti použití theodolitu .

Měření busolním theodolitem.
Methody měřičské .
Přístroje měřičské. Busolní theodolit
v užším smyslu.
Příslušenství.
Možnosti použití.

Měření jednoduchými b'USolními pří-
stroji.
Měřičské methody. Polygonisace.
Použití orientovaného směru.
Busoly. Příruční busoly. Sázecí busoly.
Závěsné busoly. Busoly se sklonoměry.
Zvláštní přístroje a methody pro mě-
ření v blízkosti železných mal!!nebo ji-
ných magnetických (rušivých) hmot.
Příslušenství.
Možnosti použití.
Přístroje pro zhotovování plánů. Pří-
stroje vynášecí.

Grafické methody.
Měření grafometrem. Grafometry .
Měření měřickým stolem.
Měřické stoly .
Jednoduchá záměrná pravítka s dioptry .
Záměrná pravítka sklopná .

Fotogrametrie.
Snímkové náčrty (nálepy). Fotogra-
fické plány. Mapy nebo plány vyho-
tovené z fotogrametrických snímků.
Doplňování po ruce jsoucích map.
Přesnost. Hospodárnost.
Snímací způsoby (postup) = postup
při pořizování snímků. Fotografické
přístroje (komory) a příslušenství.
Geometrické, optické a fotografické
základy. Rozčlenění ve spojení s dvoj-
bodem .
Pozemní fotogrametrie .
Snímkové theodolity. Fotogrametr .
Letecká fotogrametrie .
Letecké komory (fotografické). Řa-
dové komory jednoduché a mnoho-
násobné.
Způsob převádění (měřického zpra-
cování). Proměřovací (odměřovací)
přístroje a soupravy .
Přenášení snímkového obsahu do exi·
stující.ch map .

.51

.513

.52

.523

1943/144



Zeměměříčský Obzor SIA
ročník 4/31 (1943) číslo 10

.921

.923

526.93

.934

.935

526.94

.951
.1
.2
.3
.4

.5

.6

.8
.952
.954

.1

Jednosnímková fotogrametrie. Převá-
dění (zpracování, využití, zhodnoce-
ní) jednotlivých snímků. Překreslo-
vání. Komparatory.
Snímková (letecká) triangulace.
Snímkové polygonování.
Dvousnímková fotogrametrie. Mno-
hosnímková fotogrametrie. Snímko-
vé dvojice (stereoskopické).
Průsečíková fotogrametrie. Promě-
řování snímků a zobrazování bod za
bodem.
Stereofotogrametrie.
Proměřování snímků a zobrazování
bod za bodem. Stereokomparatory.
Mapování podle snímků.
Převáděcí soupravy snímkové.
Pracovní postup při proměřování
snímků a mapování.
Stereoautografy.
Užití a upotřebení.
Soudní fotogrametrie.
Astronomická fotogrametrie.

.742

.742.1

9.
:343
:52

MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ JINÝMI
METHODAMI.
Tachymetrie. Tachymetry .
Dálkoměřičství. Dálkoměry .

MĚŘENÍ ÚHLŮ JINÝMI METHO-
DAM!.
viz též 522.41 Sextanty.
Kapesní sextant. Skříňkový sextant
(box sextant).
Protínání vpřed .
Protínání zpětné .

Ml1':ŘENÍ VÝŠEK A HLOUBEK RŮZ-
NÝMI METHODAMI.
Měření výšek.
(viz též 533.45 Hypsometrie. Barometry
pro měření výšek.)
Barometrické měření výšek.
(viz též 526.37 Barometrická nivelace.)

NIVELACE.
(viz též 526.36/38 Nivelační methody.)
Měřické přístroje .
Jednoduché vyvažovací přístroje .
Kyvadlové váhy .
Vodováhy .
Libelové přístroje. Přístroje s trubico-
vými libelami. Nivelační přístroje.
KIinometry. Svahoměry.
Spádoměry. Sklonoměry .
Nivelační latě.
Nivelování nad zemí.
Nivelování pod zemí. Důlní nivelace.
Změny na přístrojích a methodách při
měření výšek pod zemí.
Výškové body. Výškové značky.
Určení výšek a výškových rozdílů. Mě-
ření v šachtách. Nivelace štol a pod.
Jiné methody.

.956
.2
.5

526.96
.961
.962

.8

.9
.967

Měření hloubek .
Hloubkový sextant .
Akustické měření hloubek.

RŮZNÉ METHODY.
Koordinatografy .
Připojení topografických měření na tri-
gonometr. síť.
Spojení měření nadzemních a podzem-
ních. Připojení důlního měření na mě-
ření podzemní. Orientační měření.
Připojení theodolitového tněření štolou.
Připojovací měření theodolitové jediným
diagonálním pořadem v úpadnici nebo
v úpadní šachtě.
Připojovací měření na jediné směrné
jámě.
Hloubkové připojení olovnicí.
Měření hloubky astronomickým pasáž-
ním strojem.
Optické měření hloubek methodou Na-
gelovou.
Připojovací měření při dvou nebo více
šachtách.
Magnetická orientace .
Porovnání různých methÓd.
Vytyčovací práce. Měření prorážek .
Určení směru osy prorážky při ražení
tunelů, štol atd. Dělí se ve spojení se
znaky šachet, štol, důlních chodeb atd.
příslušné skupiny 622.2.
Vytyčovací práce všeobecně. Přesnost
,vytyčení.
Vytyčení bodu, jehož poíoha byla pře-
dem vypočtena.
Vyloučení chyb kompensačním měře-
ním.

POLNÍ MÉŘENÍ. MĚŘENí PRA VO-

ÚHLÝMI SOUŘADNICEMI.
Vytyčení pravého úhlu. Měřický troj-
úhelník.

TOPOGRAFICKÉ KRESLENí.

JEDNOTLIVÉ DRUHY MĚŘENÍ.
Sem patří specielní měření vojenská,
hydrografická, železniční a komunikač-
ní vůbec, důlní atd. Dělí se pomocí do-
tyčných oddělení na př. 526.99 : 622.221
Měření koncesních polí (důlních polí);
viz též 551.46 Topografie mořského dna .

Desetinný znak 526 Geodesie, podobně jako i jiné
znaky, není roztříděn zcela ve všech svých detailech
v jednotlivých nižších podřadích, neboť některé
znaky chybějí, a vůbec bychom měli v některých
partiích velmi vážné námitky proti dosavadnímu
roztřídění, přesto ale je to dosud nejúplnější me-
zinárodní rozdělení tohoto hesla, jak bylo uveřej-
něno v originále pod názvem »Classification déci-
male universaIIe«, tables de Classification pour les
bibliographes, bibliothéques, archives, administra-
tions, publications, brevets, musées et ensembles
ďobjets pour toutes les espéces de documentation
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en général et pour collection de toute nature. Tomes
I-ITl, 1927-1929. Publiée avec le concours de la
Commission Internationale de la Classification déci-
male et du Nederlandsch Institut voor Documentatie
eil Registratuur (La Haye). Chybějící vnitřní znaky
lze kdykoliv později doplniti novými pojmy a naopak
již provedené zatřídění lze rozvinouti dalším desetin-
ným dělením.

Tím však universálnost třídění není ještě vyčer-
pána. Kromě hlavního znaku jsou pro určení místa,
času, formy, jazyka a hlediska zavedeny ještě po-
mocné znaky a příznaky, kterými se hlavní znak
blíže vyjádří.

Mís t o se vyznačí oblými závorkami, na př.
(437.1) značí Čechy;

dob a se vyznačí uvozovkami, na př. »-510«
značí rok 510 př. Kr.; »+ 510« rok 510
po Kr.

for m a se vyznačí číslem v oblých závorkách
podobně jako místo, avšak číslo začíná
vždy nulou; na př. (01) theorie, (043)
disertace atd.;

j a z y k se vyznačí rovnítkem, na př. -3 jest
němčina, =7 klasické jazyky, =85 čes-
ký atd.;

r a s a a n á rod se vyznačuje znakem jazyka v zá-
vorkách;

h te d i s k o se vyznačí číslem, počínajícím vždy
dvěma nulami, na př .. 003 jest hledisko
hospodářské, .007 osobní a pod.

V posledním německém vydání desetinného třídění
z r. 1941 nalezneme přehled pomocných znaků, ze
kterých vidíme, že v dodatcích k »Čes. normám dese-
tinného třídění« (vydal r. 1930 Eelektrotechnický
svaz českomoravský) nastala spousta změn a úprav.

(1)
(2)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(282)
(285)

(3/9)

(-1)
(-2)
(-3)
(--4)
(-5)

Znaky místa.
VESMÍR. VŠECHNY ZEMĚ. MEZINÁ-
RODNOST, SROVNÁVÁNÍ RŮZNí"CH
ZEMí.

OZNAČENÍ MÍSTA.
FYSlKÁLNÍ MÍSTO A PROSTŘEDÍ.
Kontinent.
Ostrovy.
Pohoří.
Podzemí. Jeskyně.

'Roviny. Pouště.
Oceány. Moře.
Mořské proudy.
Sladké vody.
Toky, řeky.
Jezera.
JEDNOTLIVÉ ZEMĚ A STÁTY.
Pro další rozvedení se užije těchto doplňo-
vacích příznaků:
Orientace ku světovým stranám.
Města
Okresy, departmenty a pod.
Země, státy, kantony.
Kolonie, dominie, protektoráty.

(3)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)

(36)
(37)
(38)
(391)
(392)
(393)
(394)
(395)
(396)
(397)
(398)
(399)

(4)
(41)
(41.5)
(42)
(43)
(435.9)
(436)
(437)

(437.1)
(437.2)
(437.3)
(437.6)
(438)
(439.1)
(44)
(45)
(46)
(468.2)
(468.5)

(469)
(47)
(471.1)

(5)
(502)
(51)
(51.9)
(52)
(53)
(54)

(55)
(56)

(6)
(61)

(611)
(612)
(62)
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STAROVĚKÉ ZEMĚ (STÁTY).
Stará Čína. Staré Japonsko.
Starý Egypt.
Judea.
Indie stará.
Médsko, Persie, Chaldejsko, Asyrie, Baby-
lonie, Mezopotamie.
Gal1ie.
Římská říše. Stará Italie.
Staré Řecko.
Egejské ostrovy, Řecké ostrovy.
Malá Asie západní.
Malá Asie východní.
Syrie a Arabie.
Kavkazské státy.
Asie střední.
Afrika, Numidie. Kartago.
Evropa jihovýchodní (Dacie, Illyrie atd.).
Stará Amerika a jiné země starověké.

EVROPA.
Vel. Britanie
Irsko.
Anglie.
Německo.
Lucembursko.
Rakousko.
býv.
Československo.
Čechy.
Morava.
Slezsko.
Slovensko.
Býv. Polsko.
Maďarsko.
Francie.
Italie.
Španělsko.
Gibraltar.
Kanárské
ostrovy.
Portugalsko.
Rusko.
Finsko.

ASIE.
Dálný Východ.
Čína.
Korea.
Japonsko.
Arabie.
Indie.
Hindustan.
Persie, Iran.
Turecko asijské.
Malá Asie.

AFRIKA.
Severní Afrika.
Berberské státy.
Tunisko.
Tripolis.
Egypt.

(474.2)
(474.3)
(474.5)
(476)
(477.1)
(478)
(47,9)
(48)
(481)
(485)
(489)
(491)
(492)
(493)
(494)
(495)
(496)
(496.2)
(496.5)
(497)

(497.2)
(498)
(499)

(57)
(58)
(581)

(584)
(588)
(59)
(591)
(593)

(624)

(63)

(64)

Estonsko.
Lotyšsko.
Litva.
Bílá Rus.
Ukrajina.
Rus východní.
Kavkaz.
Skandinavie.
Norsko.
Švédsko.
Dánsko.
Island.
Holandsko.
Belgie.
Švýcary.
Řecko.
Turecko.
Macedonie.
Albanie.
Balkánské
státy
Bulharsko.
Rumunsko.
Řecko.

Sibiř.
Asie střední.

Afganistan.

Turkestan.
Beludžistan.
Indočína.
Burma.
Siam.

Egyptský
Sudan.
Habeš,
Ethiopie.
Maroko.
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(65)
(66)

(661)
(7)
(71)
(72)
(728)

(729)

(73/79)
(798)
(8)
(81)
(82)

(83)
(84)
(85)
(9)
(91)

(92)
(921)
(922)
(93)

(931)
(932)
(94)
(95)
(96)

Alžírsko. (67) Afrika střední, (013) Hodnota, důležitost, význah1,
Afrika střední, jižní část. vědy.
severní část. (68) Jižní Afrika. (014) Názvosloví, etymologie. Značky
Sahara. (691) Madagaskar. užívané ve vědě.

SEVERNÍ A ST:ŘEDNÍ AMERIKA.
Kanada.
Mexiko.
Střední Amerika.
Honduras, San Salvador, Nicaragua, Costa
Rica.
Západní Indie.
Kuba, Haiti, Portorico, Jamaika, Antily atd.
Spojené státy americké.
Aljaška.

JIŽNÍ AMERIKA.
Brasilie. (86) Kolumbie,
Argentina. Panama,

Eeuador.Patagonie.
(87) Venezuela.

Chile. (88) Guayana.
Bolívie. (89) Paraguay.
Peru. (899) Uruguay.

OCEANIE, ARKTIDA, ANTARKTIDA.
Malajské (969) Havajské
souostroví. ostrovy.
Sundské ostrovy. (97) Roztroušené
Sumatra. ostrovy.
Java. Svatá Helena.
Australská Asie (98) Arktické
a Melanesie. kraje.
Nový Zéland. Severní pól.
Nová Kaledonie. (984) Spicberky.
Australie. (988) Grónsko.
Nová Guinea. (99) Antarktické
Polynesie. kraje.
Vých. Oceanie. Jižní pól.

Znaky doby.

» 00 « Všechny doby. Věčnost.
»--« Doba Před Kristem. (Znaménko minus.)
»-510« rok 510 před Kristem.
»+« Doba po Kristu. (Znaménko plus.)
»04« Páté století.
»16« Sedmnácté století.
»04/15« Středověk.
»15/18« Nový věk.
»18/19« Současná doba.
»1940« Rok 1940 (Udání roku v uvozovkách.)

Znaky doby se vždy vztahují k předmětu pojed-
nání, nikoliv k roku napsání nebo vytvoření. Na pří-
klad:
526 (437.1)»15« je znakem pro Zeměměřičství v Ce-
chách v 16.stol., 526.911(437.2)»1943« značí Podrob-
ná triangulace na Moravě r. ,1943.

(01) TEORIE.
(011) Pojem, definice, původ, meze, rozsah, před-

mět, cíl uvažované vědy.
(012) Klasifikace, rozdělení vědy.

(02)
(021)
(022)
(023)
(03)
(04)
(042)
(043)
(044)
(045/7)
(048)
(05)
(058)
(059)
(06)
(061)

(063)
(064)
(065)
(069)
(07)

(071)
(072)

(074)
(075)
(078)

(079)

(079.1)
(079.3)
(079.5)
(08)
(081)
(082)
(083)
(083.7)
(083.8)
(083.9)
(084)

(087.1)
(088)
(09)

POJEDNÁNÍ. P:ŘÍRUCKY. ZÁKLADY.
Rozsáhlé spisy.
Díla střední velikosti.
Příručky malé. Kapesní vydání.

ENCYKLOPEDIE. SLOVNÍKY.

ESSAYE. PŘEDNÁSKY.
Přednášky, rozpravy.
Disertace. Habilitační spisy.
Dopisy, korespondence.
Clánky z novin a časopisů.
Bibliografické rozbory děl.

PERIODICKÉ PUBLIKACE.
Ročenky.
Kalendáře, almanachy.

PUBLIKACE, TÝKAJÍCÍ SE INSTITUCÍ.
Oficiální instituce (komitéty, Akademie,
rady a pod.).
Společnosti a ústavy vědecké, kroužky,
kluby, sdružení, unie, ligy.
Kongresy, konference, sjezdy.
Výstavy.
Obchodní společnosti.
Osoby studující daný předmět.

PUBLIKACE, TÝKAJÍCÍ SE vyuCOV ÁNÍ
A STUDIA.
Skoly.
Výzkumné ústavy, laboratoře, pokusné sta-
nice.
Musea a veřejné sbírky.
Učebnice.
Modely, nástroje, přístroje, vyučovací po-
můcky.
Soutěže, ceny, prémie, podpory, stipendia,
čestné tituly a odznaky.
Veřejné soutěže.
Exkurse, cesty, výzkumy.
Ankety, dotazníky.

SOUB.ORNÁ DÍLA. Polygrafie. Sbírky.
Soubory jednoho autora.
Souborná dila více autorů.
Formuláře, číselné tabulky.
Normy.
Inventáře.
Plány. Projekty.
Mapy, vyobrazení, alba, diagramy, atlasy,
kresby, náčrty.
Prospekty, oběžníky, tarify, ceníky a kata-
logy obchodní.
Publikace.
Různé. Pamětihodnosti.

DOKLADY TÝKAJÍCÍ SE HISTORIE NĚ-
JAKÉ OTÁZKY.
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=2 Anglicky. =-=84 Polsky.
=3 Německy. =85 Cesky.

=393 Nizozemsky. =854 Slovensky.
=861 Srbsky.

=393.1 Holandsky. =862 Chorvatsky.
=393.2 Flámsky. =863 Slovinsky.
:=397.1 Švédsky. =867 Bulharsky.
=398.1 Dánsky. =871 Lužicko-srbsky.
=398.2 Norsky. =872 Polabský jazyk.
=4 Francouzsky. =875 Podkarpatorusky.
=51 Italsky. =88 Baltsky.
=56 Španělsky. -881 Prusky
=58 Portugalsky. (staroprusky) .
=59 Rumunsky. =882 Litevsky.
==7 Klasické =883 Lotyšsky.

jazyky. =9 Orientální jazyky.
=71 Latinsky. =924 Hebrejsky.
=75 Řecky. =927 Arabsky.
=81 Slovanské =943.5 Turecky.

jazyky =945.11 Maďarsky.
všeobecně. =951 Cínsky.

=82 Rusky. =956 Japonsky.

Znaky hlediska.
.001 Teoretické a spekulativní hledisko.
.002 Hledisko výrobní. Suroviny, výrobní pochody"

stroje a přístroje.
.003 Hospodářské hledisko.
.004 Hledisko provozní a spotřební.
.005 Úvahy týkající se zařízení a nábytku.
.006 Úvahy týkající se místností.
.007 Úvahy týkající se personálu.
.008 Úvahy o organisaci a řízení.
.009 Hledisko vnějších vztahů.

Spojení znaků.
Spis jednající o více předmětech se oznaC1všemi

znaky hlavními, spojenými vzájemně znaménkem
plus. Na příklad: pojednání o měření Laplaceových
bodů a jejich použití při výpočtu trigonometrických
sítí obdrží označení 525.4+526.4/ .6, což značí, že po-
jednání obsahuje nejen 525.4, nýbrž i 526.4 až 526.6.
Pojednání o vztahu dvou předmětů se vyznačí dělí-
cím znaménkem (dvojtečkou). Proto vztah zeměpis-
ných souřadnic astronomických a geodetických patří
pod 525.4: 526.61/.63.

Složené znaky se skládají podle pořadí logického
myšlení tak, že po hlavních znacích následuje po-
stupně: hledisko, vztah, místo, čas, forma a řeč.
Znak nepřícházející v úvahu se prostě vynechá. Pro-
to Potužákovy »Zá k Ia d y let e c k é fo t o g r a-
m e t r i e« patří pod 526.918.52 (02) =85 a v list-
kové kartotéce se zařadí podle svého hlavního znaku.
Pojednání o »V Ý poč t u a str o n o m i c k o-g e o-
d e ti c k é sít ě v C ech á c h r. 1943« by muselo
býti označeno 526.4/.6+525.4 (437.1) »1943« (02)
=85.

Pro listkové katalogy jest zaveden jednotný for-
mát A7, t. j. 105X77 mm s tímto závazným označo-
váním:
1. N a Ie v o na hoř e: Jméno autora.
2. N a p r a v o n a hoř e: Desetinný znak.

3. U pro s tře d pře s cel Ý Ií s t e k: rok vy-
dání, za ním úplný název díla (velkým písme-
nem).

4. Pod názvem díla na novou řádku (drobnějším
písmem) místo vydání, nakladatel, formát (na př.
A7) a velikost v milimetrech, počet stran - map
- obrázků - tabulek - příloh, cena. U článků
se poznačí název časopisu, datum vydání (roč-
ník nebo svazek), počet stran, obrázků atd.

Význam desetinného třídění.

Význam desetinného třídění je širokého a meziná-
rodního dosahu a klasifikační signatura mezinárod-
ním dorozumívacím kličem všech národů. Mez i-
n á rod n í b i b Ii o g r a f i c k Ý úst a v, založený
roku 1895, vykonal za půl století své činnosti úžasné
dílo, neboť U n i v e r s á In í b i b Ii o g r a f i c k Ý
s e z n a m vydaný roku 1929 obsahoval přes 70 000
hesel, podle kterých je dnes v jeho Hstkovém kata-
logu seřazeno přes 15 milionu kartotékových lístků,
sestavených jednak podle klasifikačního klíče, jed-
nak podle autorů. Doplňování kartotéky bylo záslu-
hou organisací a institucí, které převzaly desetinné
třídění, velmi jednoduché. Ve vyšlých seznamech děl,
pojednání atd. je každá práce označena svým desetin-
ným znakem, podle kterých lze doplňovati kterou-
koliv knihovnu na světě bez jakékoliv námahy a bez
znalosti jak věci samé, tak i jazyka, ve kterém bylo
pojednání napsáno .

Ideální poměry knihovního třídění by představo-
valo povinné označování vyšlých odborných prací
přímo na titulní stránce, nebo v záhlaví článku pří-
slušnou decimální klasifikací, která by umožnila ne-
jen správné zařazení v kartotéce, ale současně by
sloužila jako orientační pomůcka při pracech studij-
ních. Při pracech soukromého. studia cizí literatury
by zcela odpadlo dlouhotrvající vyhledávání v obsahu
na posledních stranách knihy a často mylný výklad
toho či onoho odborného výrazu, když by i každá
kapitola nesla příslušný znak.

Žel Bohu, že u nás kromě několika málo institucí
(z nich některé v posledních létech zanikly) pouze
jediná knihovna vysokých škol má úplné knihovní
roztřídění a tím i věcný katalog sestavený podle
tohoto mezinárodního klíče. Jest to knihovna vysoké
školy technické v Brně, která byla popudem k na-
psání tohoto příspěvku pro popularisaci nových smě-
rů v technické literatuře, který má však své před-
chůdce úctyhodného stáří. Již r. 1907 propagoval
zavedení desetinné soustavy ředitel bibliografického
ústavu v Praze L. J. Ž i v n ý, dále R. W o If, za-
sloužilý prof. Ing. V. L i s t (Elektrotechnický ob-
zor 1919) a konečně Elektrotechnický svaz, který
r. 1930 vydal »Ces. normy desetinného třídění« s úpl-
nou elektrotechnikou.

Jistě by nebylo bezúčelné, kdyby v zájmu' zahra-
ničního posuzování naší technické literatury byly
i hlavní články Obzorů SIA označovány příslušnou
signaturou a seznamy celých ročníků uspořádány
nejen podle autorů, ale i podle své věcné příslušnosti.
Kdyby se podařilo docíliti závazného označování li-
teratury u nás vyšlé, stali bychom se jedním z prv-
ních průkopníků nových směrů v nové době.
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Opravy hranic.
(Nepřesnost nebo chyba ve znázornění na mapě podle § 39 k. z.)

Dr. PAVEL POTUZAK.

Provádění oprav.
Opravy chybných zákresů se zařizují dvojím způ-

sobem. Buď je provádějí katastrální měřické úřady
na podkladě zjištění· komise, doložené vyjádřením
držitelů dotčených pozemků, jak stanoví vládní na-
řízení, nebo je povolí soud na podkladě zobrazení na
geometrickém (polohopisném) plánu se zřetelem
k ustanovení § 30, odst. 20 vI. nař. za souhlasu ka-
tastrálního měřického úřadu, zjistiv na místo komise
před tím náležitosti uvedné v § 39 k. z.
Ze znění příslušných ustanovení katastrálního zá-

kona i vládního nařízení neplyne, že by držitelé nebo
kdokoliv jiný měl právo domáhati se opravy chybné-
ho zákresu nebo o ní rozhodovati. Každý držitel po-
zemku nebo jíná osoba, zjistivší nesrovnalost v zá-
kresu hraníc na mapě, má povinnost oznámiti ji ka-
tastrálnímu měřickému úřadu, aby ten ji mohl vy-
šetřiti z úřední povinnosti a odstraniti. Při vyšetřo-
vání změn mají držitelé právo prohlásiti před komisí,
zda uznávají své hranice za správné nebo za sporné.
Uznávají-li držitelé dotčené hranice souhlasně za
správné, zaměří se jejich skutečný stav za účasti
komise a držitelů a měřičský úředník jako zástupce
katastrálního měřického úřadu a předseda komise
zařídí již opravu z úřední moci, jsou-li splněny po-
žadované náležitosti. Avšak ani katastrální komi~e,
ani soud nemají práva zkoumati nebo zjišťovati, zda
držitelé souhlasí s opravou či nesouhlasí. Jejich úko-
lem zákonem vymezeným je zjistiti, zda držitelé
uznávají dotčené hranice za správné, čím se tyto
stávají pravoplatnými pro další jednání. Proto je
nutno k místnímu šetření o nesrovnalostech a chy-
bách na mapě pozvati držitele pozemků a to jak
k místnímu šetření a měření,' tak k podpisu ohlašo-
vacích listů, třebas i pod pohrůžkou pokuty. Ne-
může-li se držitel dostaviti, může vyslati svého zá-
stupce, který se musí komisi prokázati písemným
prohlášením strany. Je-li více spoludržitelů, lze šetře-
ní a měření provésti za účasti aspoň jednoho z nich.
Vyžaduje tudíž úřední řízení při vyšetřování nesrov-
nalostí a chyb na mapě přítomnosti všech držitelů,
jichž se věc týče a je tomu tudíž jinak než při vy-
šetřování změněné držebnostní hranice podle § 68
k. z. V tomto případě postačí pozvaného a nedosta-
vivšího držitele písemně a prostřednictvím obecního
úřadu vyrozuměti o vykonaném měření s doložkou,
že výsledek měření bude vzat za ·základ změny držeb-
nostních hranic v pozemkovém katastru i v pozemko-
vé knize, neprokáže-li strana do 15 dnů katastrál-
nímu měřickému úřadu nesprávnosti šetření nebo
měření atd. Žádá tudíž § 72 k. z. přísnější postup
při vyšetřování nesrovnalostí a chyb na mapě než
§ 68 k. z. při změně držebnostní hranice.
Poněvadž postup při úředním šetření a merení

pro opravy chybných zákresů je znám, zmíním se
o postupu, který by měly zachovávati úředně opráv-

nění civilní geometři a úřady nebo ústavy oprávněné
podle § 51 k. z. Zjistí-li civilní geometr při svém mě-
ření v poli nesouhlas mezi mapou a skutečností, je
povinen zaměřiti skutečný stav v takovém rozsahu,
aby se dala změna i oprava zakresliti soůčasně do
katastrální mapy. Jde-li o nesouhlas velkého rozsa-
hu, zaměří jen tu část, která je úměrná zaměřované
změně a upozorní katastrální měřický úřad na ne-
srovnalost, který ji vyšetří a zaměří již z úřední po-
vinnosti. Zaměření rozsáhlé opravy nelze žádati
zvláště tenkráte, není-li držba v potřebném rozsahu
omezníkována a civilní geometr nemá možnost při-
nutit strany k omezníkování hranic. Jde-li však
o parcelu nebo soubor parcel určený k rozdělení na
stavební místa nebo k jiným účelům a zjistí se, že
je nesrovnalost v zobrazení na mapě a skutečností
v rozsahu celého souboru parcel, pak se musí za-
měřiti celý omezníkovaný soubor najednou, aby se
případná oprava chybného zákresu dála provésti též
najednou a nikoli po částech tak, jak se bude postup-
ně provádět knihovní pořádek při odprodávání jed-
notlivých částí. To by vyžadovalo zváti k soudu
držitele pozemků tolikrát, kolik jednotlivých plánů
by bylo zatíženo opravou chybného zákresu a až by
se oprava vyčerpala.

Vyhotovitel plánu musí na něm nebo na příloze
přišité k plánu uvésti stručně a výstižně důvody, jak
dospěl k přesvědčení, že dosavadní zákresy polohy a
tvaru dotčených předmětů měření se nesrovnávají
a nikdy nesrovnávaly se skutečným stavem a že byly
tudíž na katastrální mapě provedeny zřejmě omy-
lem. To ho ovšem neopravňuje, aby na místo komi-
se sepisoval se stranami nějaký protokol a dokonce
nutil strany k prohlášení, že souhlasí s opravou
chybného zákresu. Pro svoji potřebu v kanceláři si
může sepsati nějaký doklad o důvodech pro 0r>ravu
a vyjádření držitelů o příslušné hranici, ale není
účelné připojovati tento doklad k plánu. Na podkla-
dě důvodů uvedených na plánu nebo na příloze k ně-
mu přišité zařídí již soud za souhlasu katastrálního
měřického úřadu další opatření. Jakmile katastrální
měřický úřad obdrží od soudu příslušné spisy s kni-
hovní žádostí k očíslování parcel a dílů na připoje-
ných plánech, zaujme k nesrovnalosti vyznačené na
plánech své stanovisko a doporučí soudu opravu
nebo nikoli. Doporučí-li opravu, tu soud po vrácení
spisů vyzve strany, aby se dostavili k výslechu, zda
uznávají hranice, jak byly zaměřeny a vyznačeny na
geometrickém (polohopisném) plánu, za správné.
Prohlásí-li strany dotčené hranice za sporné, pak ne-
zbývá než o nich rozhodnouti soudním řízením spor-
ným nebo nesporným. Uznávají-li strany hranice za
správné, pak soud považuje zaměřenou hranici a
zobrazenou na plánu za pravoplatnou a nařídí opra-
vu chybného zákresu bez ohledu k tomu, zda strany
s tím souhlasí nebo nesouhlasí. Soud mů!e rozhod·

1943/149



Zeměměřičský Obzor SIA
ročnik 4/31 (1943) čisto 10

nouti i proti straně, uzná-li to za vhodné. Strana
má ovšem právo podati proti soudnímu (knihovní-
mu) usnesení odvolání ve lhůtě v usnesení uvedené
a o něm rozhodne vyšší instance.

Z toho co jsem uvedl plyne, že protokol sepsaný
civilním geometrem nemusí soud vůbec uvažovati;
nemá právního podkladu.

Poněvadž se vyskytují strany, které mají z úřed-
ního řízení různé obavy, své výroky mění nebo
ústně prohlašují, že vyšetřovanou věc považují za
správnou, ale za nic nepodepíší ohlašovací list nebo
protokol o konaném jednání tu je dobře zapsati do
ohlašovacího listu jejích mínění a výroky a dáti po-
depsati jiným přítomným osobám jako svědkům.

Pokud jde o opravu chybného zákresu v hranicích
jednotlivých správních jednotek, musí k jejímu pro-
vedení dáti souhlas nadřízený úřad, jak stanoví § 36
vládního nařízení. V dalším bude podán přehled
o jednotlivých jednotkách, s nimiž se v pozemkovém
katastru setkáváme a postup, jde-li o opravu chyb-
ného zákresu.

Nejmenší jednotkou na mapě a v měřítku mapy
zobrazenou je parcela, která může býti ohraničena
hranicemi vzdělávání, užívání, držebnostními a
i správními v případě, kdy týž držitel má pozemky
téhož vzdělávání na obou stranách hranic katastrál-
ního území. Opravy chybného zákresu v hranicích
vzdělávání nebo užívání v souboru parcel téhož
držitele není třeba prováděti, neboť jsouce zobrazeny
v hrubých rysech, nemusí souhlasit přesně se sta-
vem v přírodě a dokud výměra dílu mezi hranicí
zobrazenou a skutečnou nepřesahuje údaje uvedené
v § 4 k. z., není třeba k hranici vůbec přihlížeti.
Jde-li o výměru větší, provede se nesouhlas jako
trvalá změna vzdělávání nebo užívání.

Jde-li o hranici držebnostní, pak k provední opra-
vy chybného zákresu postačí zjištění komise a vy-
jádření držitelů ve smyslu § 36 vládního nařízení.

Oprava hranic katastrálních území uvnitř politické
(místní) obce se provede na základě zjištění komise
a vyjádření držitelů pohraničních pozemků z 9bou
katastrálních území, aniž by bylo třeba dalšího sou-
hlasu osob nebo úřadů. Vládní nařízení ani tento
případ neuvažuje.

K provedení opravy chybného zákresu hranic ka-
tastrálních území, jež jsou současně hranicemi poli-
tických (místních) obcí, je třeba kromě zjištění ko-
mise a vyjádření držitelů pohraničních pozemků
z obou obcí (katastrálních území) ještě dohody mezi
katastrálním měřickým úřadem a okresním úřadem.
Souhlasu obecních úřadů není třeba, poněvadž v ka-
tastrální komisi jsou zastoupeni starostové obou po-
litických obcí osobně nebo svými zástupci a po jed-
nom členu jako důvěrníku znalého místních poměrů
a povolání zemědělského nebo lesního. Rozhodně je
lépe, jsou-li při tomto řízení přítomni dva důvěrníci
za každou obec.

Podobně je tomu u oprav chybného zákresu hranic
každé vyšší správní jednotky, kde kromě zjištění
komise a vyjádření držitelů musí dojíti ještě k doho-
dě mezi finančními úřady a úřady nadřízenými pří-
slušným správním jednotkám, při čemž jde o do-
hodu vždy mezi úřady téže instance. Tak ku př. jde-li
o opravu chybného zákresu zemské hranice, která je

současně hranicí různých správních jednotek nižších,
musí k jejímu provedení býti kromě zjištění komise
a vyjádření držitelů pohraničních pozemků ještě
souhlas těchto úřadů:

a) pokud jde o hranici politických (místních)
obcí, musí dojíti k dohodě mezi katastrálními měřic-
kými úřady a okresními úřady,

b) oprava hranic politických okresů vyžaduje do-
hody mezi finančními úřady II. stolice se zemskými
úřady a

c) hranice zemská se opraví po dohodě minister-
stva financí s ministerstvem vnitra.

Se zřetelem k hranici soudních okresů je nutná
dohoda mezi ministerstvem financí a ministerstvem
spravedlnosti a oprava hranic berních okresů vyza-
duje souhlasu ministerstva financí.

Ze zkušenosti je známo, jak málo pozornosti se
věnuje udržování hranic politických obcí a okresů se
strany jejich nadřízených úřadů a jak velikou důle-
žitost připisuje vládní nařízení pouhé opravě chyb-
ného zákresu v hranicích uvedených jednotek, kdy
se v přírodě nic nemění a odstraňuje se jen chyba
v zobrazení na mapě. Starost o udržování hranic ka-
tastrálních území a tím i hranic vyšších správních
jednotek vzala na sebe finanční správa svými kata-
strálními měřickými úřady, ale sama není oprá'v'-
něna nezměněný a skutečný stav hranic správních
jednotek politických zobraziti správně na mapě bez
vědomí příslušných úřadů.

Projednávání ohlašovacích listů na opravu chyb-
ných zákresů hranic vyšších správních jednotek vy-
žaduje delší doby a zůstává otázkou, zda má býti
ohlašovací list zapsán do výkazu nebo do záznamu
změn. Podle nynějších předpisů patří do výkazu
změn a proto musí býti oČíslován. Nedojde-li ohlašo-
vací list po projednání všemi příslušnými úřady včas
zpět před prováděním změn v písemném operátu,
musí se z výkazu vyškrtnout a zapsat do záznamu
změn pod římským číslem. Dojde-li později, zapíše
se opět do dalšího výkazu změn pod jiným číslem.
Tím vzniká pro budoucnost obava z nepřehlednosti
provádění změn, neboť ve spisech jednotlivých úřadů
bude uvedeno číslo, které ohlašovací list obdržel před
prvým zapsáním do výkazu změn. Bylo by lépe, aby
každý ohlašovací list na opravu chybného zákresu
hranic vyšších správních jednotek byl projednáván
bez čísla jako ohlašovací list na změnu hranic kata-
strálních území a číslo by obdržel až po projednání.
Nemusil by být zapisován do záznamu změn, kam
vlastně svojí povahou ani nepatří.

Pro nadřízené úřady vyšších správních jednotek je
při vyřizování ohlašovacích listů na opravu chybného
zákresu hranic rozhodující, zda se opravou mění
obvod správní jednotky a proto je nutno uvést
v ohlašovacím listu i v dopise příslušnému úřadu,
že hranice odpovídají popisům hranic čili, že se ne-
mění. Nemění-li se obvod příslušné správní jednotky,
nemá nadřízený úřad důvod k tomu, aby neprojevil
s opravou svůj souhlas. Jinak musí prokázati, že jde
o změnu hranic nebo o vadné řízení.

Při této příležitosti se vracím opět k popisům hra-
nic, zda se opravou chybného zákresu mění nebo ne-
mění. V před,běžném popisu hranic udává počet kro-
ků nestálou vzdálenost mezi číslovanými body, neb
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jiný počet kroku iobdržíme při chuzi po svahu,
proti svahu nebo po rovině. Krokovaná vzdálenost
udávala jen hrubou hodnotu jak pro popis hranic,
tak pro kreslení náčrtu, aby nebyl tolik skreslen.
Udání směru na další číslovaný mezník ve rčeních
jako hranice probíhá obloukovitě směrem severozá-
padním ap., zustává opravou též nedotčeno. Údaje
předběžného popisu hranic katastrálních území se
tudíž nemění.
Definitivní popis, udávající vzdálenosti číslovaných

bodu na desetiny sáhu a vnitřní obvodové úhly mezi
směry na číslované body, udané ve stupních, se opra-
vou chybného zákresu mohou měniti a někdy dost ci-
telně. Nemění se jen tenkráte, jde-li o opravu mezi
ěíslovanými body, jichž poloha na mapě zustává
opravou chybného zákresu nedotčena.
Ve vládním nařízení není udáno, který popis měl

zákonodárce na mysli. S hlediska vyhotovení popisu
měl by platit předběžný popis, který byl vyhotoven
za účasti všech členu komise a všemi členy byl pode-
psán, kdežto definitivní popis vyhotovil geometr sám
po dokončení všech měřických prací spojených s vy-
hotovením mapy a sám jej podepsal. S hlediska před-
pisu byly oba popisy vyhotoveny podle téhož naří-
zení v měřickém návodu z roku 1824 a měly by býti
sobě rovny nebo tvo"řiti spolu jeden celek. Díváme-li
se na ně jako na celek, pak opravou chybného zá-
kresu se mění část celku a zustává pochybným, zda
je na místě prohlašovat v ohlašovacím listu, že po
opravě chybného zákresu odpovídají hranice kata-
strálních území popisům hranic čili, že se popis hra-
nic nemění. Bylo by proto správné, když se popisy
považují za tak duležitý doklad, opravovati v nich
údaje délkové i úhlové.
Ze znění § 36, odst. 3 není jasné, o jakou dohodu

má jíti mezi finančními a politickými nebo soudními
úřady, neboť na znění ohlašovacího listu nedá se po
jeho podepsání podle jiných předpisu nic měnit. Tu
je třeba vzít jeho obsah bud' na vědomí nebo jej
odmítnout pro vadné řízení.
Velkému počtu nesrovnalostí ve znázornění hranic

katastrálních území by se předešlo tím, kdyby se ka-
tastrální mapy nevyhotovovaly jen pro katastrální
území jako samostatnou jednotku zobrazovací, nýbrž
souvisle pro celé protektorátní území jako je tomu
u topografických map. Tím by každá hranice dělící
dvě katastrální území byla zobrazena jen jednou a
nikoli dvakráte jako je tomu ~nes. Nenastaly by
případy, že na jedné mapě se musí hranice opravit
a na druhé nikoli nebo se musí opravit na obou ma-
pách. Hranice katastrálních území by se vyznačila
výrazněji určitou značkou a rovněž číslování mapo-
vých listu by se provedlo jinak, jak jsem již na tyto
okolnosti upozornil v článku "Měřická zkouška ka-
tastrální mapy katastrálního území města Třebecho-
vic pod Orebem", uveřejněném v Zeměměřišském
Věstníku č. 3 a 4 v roce 1936. Tento zpusob vyhoto-
vování map by prospěl v mnohém ohledu jak kata-
strálním účelum, tak požadavkum ruznýcll. oborů
státní správy a odborných kruhu z řad občanstva.
O tom, jak souhlasí mezi sebou znázornění téže

hranice na dvou sousedních katastrálních mapách se
přesvědčíme snadno, položíme-li snímek pohraničního
pásu jedné mapy na druhou. I za předpokladu, že

srážka papíru na obou mapách bude stejná, vznik-
nou při ztotožňování obou pásu rozdíly v zákresu,
které vyplývají jednak z rUzných přesností obou
zobrazení, jednak ze skreslení závislém na zpusobu
vyhotovení mapy a p. Každá hranice katastrálních
území, byvši samostatně a nezávisle na sobě zamě-
řena s ruzných stanovisek, vykazuje vlastní délkové
a úhlové skreslení a tím nelze zobrazené hranice zto-
tožniti v celém rozsahu. Se skreslením hranic kata-
strálních území souvisí těsně i skreslení hranic všech
parcel podél hranic i dále od hranic ležících. Musíme
se proto při porovnávání hranic na mapách, pochá-
zejících ze stabilního katastru, spokojiti s tím, že
zkoušíme zobrazení jen od úseku k úseku mezi vý-
značnějšími body lomů. Větší odchylky ve znázornění
hranic nelze spolehlivě odstraniti pouhým vyrovná-
ním rozdílu v obou zobrazeních, ani novým zákre-
sem podle polního měření, neboť tím porušíme sou-
vislost mezi hranicemi katastrálních území a hrani-
cemiparcel ležících uvnitř území, neboť kresba by
nemusela po opravě být již v mezích příslušných od-
chylek. Chtěli-li bychom uvésti zákres hranic kata-
strálních území v soulad na obou mapách i s hrani-
cemi parcel uvnitř území ležících, bylo by nutno za-
měřiti dosti široký pruh na obou stranách podél hra-
nic katastrálních území a opraviti zákres všech par-
cel tak daleko od hranic, až by kresba i na přechodu
do další vnitřní části kat. území byla v přípustných
mezích odchylek.
Vyskytuje-li se mnoho nesrovnalostí na katastrál-

ní mapě a odstraňování po částech by bylo nejen ná-
kladné, ale též nespolehlivé, je lépe pro takové území
navrhnouti obnovení mapy novým katastrálním říze-
ním.
Výhodou oprav chybných zákresů je okolnost, že

se provádějí z úřední povinnosti a tím bez poplatku.
To někdy svádí při projednávání držebnostních změn
malého rozsahu a nepatrné hodnoty k tomu, aby se
změna provedla opravou a nikoli podle řádné nabý-
vací listiny. Tu je dobře upozorniti strany, aby vy-
užily dobrodiní císařského patentu ze dne 1. června
1914, ř. z. č. 116 a vládního nařízení ze dne 7. června
1923, č. 114 Sb. z. a n. o dělení katastrálních parcel
a o knihovním zápisu nabytí nemovitostí nepatrné
hodnoty (do 200 K). Takové knihovní pořádky pro-
vádějí pouze okresní soudy v obvodech sborových
soudu druhé stolice v Praze a v Brně na žádost stran
a nikoli krajské soudy, které vedou jen pozemkové
knihy katastrálního území krajského města. Poně-
vadž krajský soud civilní v Praze vede v přenesené
pusobnosti knihovní záležitosti patřící do pusobnosti
okresních soudu a to teprve od doby po vydání shora
uvedeného vládního nařízení, má povinnost pro kata-
strální území ležící mimo obvod hlavního města pro-
váděti též knihovní zápisy nemovitostí nepatrné hod-
noty na základě protokolárního výslechu stran.
Některé soudy nezapisují, ani nepoznamenávají

v pozemkové knize opravy chybných zákresu, třebaže
vydávají ve věci příslušná soudní usnesení. Vychá-
zejí z předpokladu, že oprava mapy, která je pouze
administrativní a nikoli zákonitou součastí pozem-
kové knihy, nemění práva a rozsah knihovního tělesa
a proto opravu chybného zákresu nepokládají za dů-
ležitou pro zápis nebo poznámku. Zákres na mapě
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ovšem. nesouhlasí s obsahem pozemkové knihy jen
potud, pokud se dosavadní mapa pozemkové knihy
nenahradí novou mapou z reprodukce. Pak všechny
zápisy oprav chybných zákresů nemají místa v po-
zemkové knize, zvláště je-li předoházející mapa po-
zemkové knihy již tak opotřebovaná, že je naprosto
nezřetelnou. Týž případ nastává, opravuje-li se mapa
pozemk. knihy po reprodukci podle výkazu chyb IV.

Podle katastrálního zákona přísluší držiteli pozem-
ku právo vyjádření o správnosti hranic, avšak nijaké
zmínky se nečiní o věřiteli. Nepřísluší tudíž věřiteli
právo zasahovat do jednání o sprá:vnosti hranic nebo
měnit prohlášení držitele, jde-li skutečně o takovou
opravu, jakou míní zákon. Poněvadž se opravou chyb-
ného zákresu mění též výměra parcely a někdy dosti
značně, která byla vzata za základ pro odhad ceny
pozemku, může se věřitel cítit poškozen, neboť věřil
ve správnost výpisu z pozemnostního archu a z po-
zemkové knihy. Prokáže-li věřitel, že nešlo ve sku-
tečnosti o opravu, nýbrž o obcházení předpisů a
změnu v držbě, kdy strany svým vyjádřením okla-
maly komisi, může se věřitel žalobou domáhati ná-
hrady škody, kterou nesprávným provedením opravy
chybného zákresu utrpěl. V nebezpečí je zvláště
držitel nabývající, který může býti soudem přinucen
k provedení knihovního pořádku a případně k no-
vému zaplacení části pozemku, kterou chtěl získati
do vlastnictví opravou.

Oprava chybného zákresu se nesmí provádět, je-li
zákres na mapě ještě v krajních mezích přípustných
odchylek a není to žádoucí ani tenkráte, když by
bylo možno provést lepší zákres současně u příleži-
tosti zakreslování jiné změny. Jako je nesprávné pro-
váděti některé změny v držbě opravou chybného zá-
kresu, tak je nesprávné nutiti strany k provedení
knihovního pořádku podle řádné nabývající listiny,
jde-li o vyloženou opravu chybného zákresu. Oprava
mapy nesmí odporovat zákonným ustanovením, aby
nevzbuzovala nedůvěru ve správnost provádění změn
v pozemkovém katastru i v pozemkové knize.

Pokud jde o vyznačování změn a oprav v polních
náčrtech, bylo by záhodno, aby pro polní náčrty pla-
tila táž ustanovení jako pro geometrické (poloho-
pisné) plány. Opravená hranice by se označila čer-
veně tečkovaně a tím by bylo na prvý pohled patrno,
v jakém rozsahu se provedla oprava chybného zá-
kresu. To je důležité zvláště v takové položce polního

náčrtu, v níž je zobrazena řada· různých změn, které
spolu souvisejí i nesouvisejí a vytažením všech no-
vých dělících čar červeně nepoznáme bez pečlivého
pročtení ohlašovacího listu, co bylo provedeno opra-
vou a co jinak. S tím je třeba počítati se zřetelem
k budoucnosti, kdy po delší řadě let může dojíti
k pát:r;ání, jak se ten nebo onen zákres provedl a proč
se provedl. Z téhož důvodu je nutno, aby i obsahu
ohlašovacího listu byla věnována zvýšená pečlivost,
aby v něm bylo sice stručně, ale výstižně řečeno vše
o prováděné změně nebo opravě. Ohlašovací list ne-
smí být srozumitelným pouze tomu, kdo jej napsal
a v době vyhotovení, nýbrž musí být napsán tak, aby
Jeho obsah byl srozumitelný každému v každé době.

Měřičský úřední;jako předseda komise je její vůd-
čí osobností a musí si býti vědom svého úkolu a do-
sahu každé nesprávně prováděné změny. Rozhodně
nesmí provést usnesení komise nebo její přání,
které je v rozporu se zákonem. Katastrální operát je
dílo velké národohospodářské ceny a musí s ním býti
zacházeno tak, aby nedocházelo k jeho zneužívání,
třebas i v mezích zákona a tak nebyla podlamována
důvěra, kterou má míti každý držitel ve veř. zápisy.

Pročteme-li pozorně všechna ustanovení o vyhoto-
vení map, počínaje měřickým návodem z roku 1824
až po dnešní dobu, namane se otázka, proč i dnes
ještě nacházíme různé nesrovnalosti mezi mapou a
skutečností a jež pochází jak z původního měření,
tak z dob pozdějších. Kdyby se postupovalo přesně
podle předpisů, nemohlo by býti řeči o nějakých
chybách nebo jen o velmi mizivém jejich počtu. Tu
nás ponaučuje skutečnost, že je nutno počítati při
každém díle s chybami a nedostatky, zvláště u díla
tak velkého, jakým je katastrální operát pozemko-
vého katastru, neboť člověk pracuje v určitých me-
zích přesnosti jen za určitých podmínek. Změní-li se
okolnosti v horší, zhorší se též jakost vykonané práce
i výkonnost pracovníka. Ovšem i povaha, svědomí a
poměr pracovníka ke konané práci jsou tu rozhodu-
jícími činiteli. Tomu bylo tak dříve, je tomu nyní a
bude tomu tak i v budoucnu, neboť zkušení odcházejí,
nezkušení nastupují, život žádá změny a proměny
a my všichni se jen kladeným požadavkům přizpů-
sobujeme.

ZEME_ĚŘIUIi.Á PRAIi.SE

Příspěvek k řešení kvadratlcktch rovnic počítacím stro.lem.

Nejznámější a nejvíce používané řešení kvadratic-
ké rovnice o jedné neznámé

. p V:r-x =--+ --q1,2 2 _. 4 J

který snadno získáme řešením vztahů pro kořeny
Xl a x2

q=X1• x2•
Užijeme-li vzorce (2) pro obecnou kvadratickou

rovnici

ax2+bx+c=O, (P=~J q=~)J (4)
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-b ± yb2-4ac
X],2 2a

Méně známé je řešení trigonometrickou substitucí
(viz na př. Láska-Hruška: Teorie a prakse numeric-
kého počítání).

Pokud půjde o nalezení reálných kořenů rovnice
_p

2
• é ři(1), to jest, pokud q _c"='T' bude lze, zeJm na p

našich výpočtech, výhodně použít těchto způsobů:

A. Dvojitý spřažený stroj.

Rozložme rovnici (1) na rovnici paraboly:

y=x2+q

Rozdílem rovnic (6) a (7) skutečně obdržíme rov-
nici (1).

Uvážíme-li nyní, že

x2 -1 +3+5+ ....+ (2x -1) =
1+ 2x-l

= -----2-- .x,

t. j. x2 rovná se součtu x lichých čísel (princip od-
mocňování), můžeme řešit rovnice (6) a (7) srovná-
váním:
do levého výsledného zařízení stroje nastavíme

hodnotu q, do pravého nastavovacího zařízení (p)
a páčku

při + (p) na +-,
při - (p) na + +.

Počet desetinných míst hodnoty q musí býti dvoj-
násobný než žádaný počet míst kořene x] (v obrát-
kách), počet desetinných míst hodnoty p stejný jako
x" V pravém výsledném zařízení bude desetinná
čárka jako v levém. Je-li q záporné, bude v levém
výsledném zařízení dekadický doplněk.
Připočítáváme pak v levém nastavovacím zařízení

postupně lichá čísla, začínajíce nad sudým řádem
hodnoty q, při vysunutí výsledného válce do prava
tak, aby se obrátky počítaly na řádu polovičním (~a
tomtéž na němž lichá čísla nastavujeme) a srovna-
váme hodnoty v obou výsledcích.
Jestliže hodnota levého výsledku je stále větší

(nebo menší) než pravého, to jest má určitý smysl,
pak změní-li se připočtením jistého lichého čísla ten-
to ;mysl, otočíme kličkou stroje opačně a páčku oné
liché číslice nastavíme na nejbližší nižší sudou, válec
posuneme o jedno místo do leva a v nastavovacím
zařízení pokračujeme jako při odmocňování.
Poněvadž rovnice (6) a (7) se mají pro hledané

x sobě rovnat, bude shodná hodnota ve výsledcích Yl

a společná hodnota v podílu Xl [souřadnice jednoho
průsečíku čar (6) a (7)]. Hodnota Xl bude jedním

kořenem rovnice (1). Druhý kořen snadno vypočte-
me ze vztahu (3)

Kontrolu provedeme podle rovnice (3) pro q=
= Xl' X2 (musíme však míti dostatečný počet dese-
tinných míst s ohledem na řád druhého kořene).
V geodetických, resp. geometrických (analytic-

kých) výpočtech přichází tato úloha při řešení sou-
řadnic průsečíků kvadratických čar (oblouků)
s přímkami, při čemž souřadnice jsou transformo:
vány do rovnoběžné soustavy s OSIlmi kvadraticke
čáry.

Na př. parabolický oblouk: Y = x2 + P2 X + q2

(10)
p]X+ %

(11)
P=P2-PV q=q2-%

Při řešení úloh kvadratickými rovnicemi musíme
mít s dostatečnou přesností určeny hodnoty P a q;
neboť při našem řešení bude nepřesnost v x:

Xh • p'TJ + p,q

/lx < (2X+P)d'

kdež p'TJ a p,q jsou nepřesnosti v p a q, index h značí
horní, d dolní aproximaci.

Zabývejme se·nyní řešením téže kvadratické úlohy
na jednoduchém stroji s převodem v obrátkách.
Mějme zvláštní rovnici tvaru:

a rozložme ji opět na

y=X2 + Q, y=X.

Snadno nahlédneme, že, nastavíme-li Q do výsled-
ného zařízení a připočítáváme-li lichá čísla, začína-
jíce nad sudým řádem jako při odmocňování zase tak
dlouho, až se hodnoty v obrátkách a ve výsledku
shodnou, bude tato shodná hodnota kořenem rovni-
ce (13).Druhý kořen bude podle (9) X2= 1-X1•

Zde nutno znovu připomenout, že ve výsledku
musí být Q nastaveno s dvojnásobným počtem de-
setinných míst, než kolik jich žádáme od kořenů.
V obrátkách nastavíme počet desetinných míst žá-
daných pro kořeny. Záporné Q nastavíme dekadic-
kým doplňkem. Výsledný válec vysuneme do prava
tak, aby šipka v X, ukazovala poloviční řád, než je
sudý řád Q, nad nímž začínáme připočítávat lichá
čísla. Po skončení operace musí v nastavovacím za-
řízení být 2 X]'
Rovnice (13) je rovnicí zvláštního tvaru, majíc

koeficient u lineárního členu rovný (-1). Lze na-
mítat, že způsob postrádá obecnosti. Vyjá~řeme však
kořeny rovnice (1) v míře (- p) a oznacme:

~-X' - 2'-p
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P=- (X, + X2) =-1,

q
Q=X,.X2=p2 .

Dosadíme-li tudíž do rovnice (13) Q = 2"2' obdrží-
p

me řešením hodnotu (Xl)'

Kořen rovnice (1) obdržíme pak podle (14), ná-
sobíme-li nalezený kořen Xl mírou (-p).

Hodnotu x2 pak vypočteme z rovnice (9), a kon-
trolu podle (3) pro q= x, . x2•
Zřejmě též v rovnici tvaru (4) lze kořeny vyjád-

b
řit v míře (- p) =- -; bude pak

a
q a. C c,'b

Q= p2=-fF=p'

Výpočet X, musí býti ovšem vyčíslen na ~ dese-
tinných míst,

kde x jest počet žádaných desetinných míst kořenů
rovnice (1),

n je řád hodnoty p.

Hodnota Q nám též snadno rozhodne o reálnosti
2

kořenů; neboť z podmínky q:--::~. plyne, že pro hod-

notu Q <0,25 budou hodnoty kořenů reálné různé,
pro Q= 0,25 reálné totožné a pro Q >0,25 kom-
plexní sdružené. Poslední pak počítáme podle vzorce
(2).

c. Libovolný stroj.

Zbavme se předpokladu o druhu stroje a řešme
úlohu pro jakýkoliv stroj.

Rozložme rovnici (1) na tvar

a ucmme předpoklad, že p je kladné. Není-li tomu
tak, vyjádřeme obdobně jako ad B. kořeny rovnice
(1) mírou (-1). Tím přejde rovnice (18) ve tvar

P, =- [-lpi],
QI=q·

Na výpočtu se tedy změní pouze znaménko vy-
počteného kořene, béřeme-li místo záporného p
kladné.
Z toho je tedy vidno, že uvedený předpoklad mů-

žeme učinit, aniž tím obecnou použitelnost způsobu
nápadně ztížíme.
Řešení pak vyplývá ze vzorců (19) a (8). Při tom

X v závorce bude vyjádřeno přidáváním lichých
čísel v nastavovacím zařízení, X před závorkou bude
vyjádřeno obrátkami.

Nastavíme-li ve výsledném zařízení Q" v nasta-
vovacím PI a přidáváme-li v nastavovacím zařízení
lichá čísla k hodnotě Pp obdržíme při anulování hod-
noty ve výsledku hodnotu X, v obrátkách.

Prakticky je to totéž jako v úlohách předchozích,
pouze s tím rozdílem, že tam, kde již je nastavena
číslice hodnoty PI, nezačínáme od jedničky, nýbrž od
nejbližší vyšší číslice (bude-li kořen kladný, t. j. při-
počítáváme-li při Q, záporném) nebo na nejbližší
nižší (bude-li kořen záporný, t. j. odečítáváme-li při
Q, kladném).
Podle toho, je-li tato číslice lichá nebo sudá, po-

stupujeme pak dále po lichých nebo sudých, až se ve
výsledku změní smysl (stroj zazvoní). Tu pak při
nastavení poslední číslice otočíme opačně a klapku
dotyčné číslice postavíme na nejbližší nižší (v pří-
padě prvém - připočítáváme-li) nebo na nejbližší
vyšší (v případě druhém - odečítáváme-li). Válec
pak posuneme o jedno místo do leva a na dalším
místě nastavovacího zařízení pokračujeme.

Kořen rovnice (18) se záporným p obdržíme z ko-
řene rovnice (19) násobením (-1). Druhý kořen
vypočteme podle (9).
I zde můžeme od určitého místa jenom připočítá-

vat resp. odečítávat bez operace v nastavovacím za-
řízení, bez újmÝ na přesnosti, jako při odmocňování.

Jako příklad uveďme řešení rovnice

na stroji »TIM« s kapacitou 10 X 11 X 20 míst; žá-
dáme kořeny na 6 míst.

Počáteční nastavení bude

v obrátkách
6 míst

0,00000 O
6 míst

p= 1510,39795 9
ve výsledku
12 míst deset.

q= 999 99447,61142 85714 29.

Vysuneme válec tak, až se budou obrátky počítat
na (- 1) řádu (6. místě), jinak by stroj připočítá-
váním na vyšším řádu zvonil. Nyní, poněvadž je
q záporné, přidáme k hodnotě p= 1510,3979559
v nastavovacím zařízení jedničku na 6. místě a tuto
hodnotu 1510,49795 9 připočteme; pak pokračujeme
dále takto:

NZ
1510,49795 9
1510,69795 9
1510,89795 9
1511,09795 9 otočíme, stroj

zpět, nastavíme nejbliž~í nižší:

1510,997959 posuneme válec a pokračujeme.
1511,00795 9 otočíme na 0,31000 O
1511,02795 9 0,32000 O
1511,04795 9 0,33000 Oatd.

až obdržíme výsledek v obrátkách + 0,36563 5;
druhý kořen bude. podle (9) -1510,763594.

OZ
otočíme na černá: 0.10000 O

0,20000 O
0,30000 O

zazvoní, otočíme
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U měn.1 .l1Iěřičstwj.
(Německo-česko-latinský slovník z r. 1753.)1)

V roce 1753 byl vytištěn akademickou tiskárnou
císařské a královské university Karlo-Ferdinandovy
v Praze »Index locuplex latinarum dictionum pro
germanicis et bohemicis ... «, slovník, resp. obsáhlý
seznam latinských rčení pro slova německá a česká,
určený pro studující mládež německé a české národ-
nosti. Slovník zpracoval P. František Xaver Kropius
S. J.2)
Původně obsahoval tento slovník jen seznam slov

německých a latinských3) a určen byl jen pro němec-
kou mládež. Později byl rozšířen připojením české
řeči, aby obojí mládež, »studující krásné umění4)
získala možnost naučit se důkladně slovnímu pokladu
krásné a vytříbené latiny«.
Z předmluvy k čtenáři se dovídáme, že autor vytkl

si za jediný účel díla, usnadniti studujícím (»jino-
chům«) důvěrné a blízké užívání latinské řeči a po-
skytnout k témuž účelu co nejobsáhlejší aparát
vhodných slov.
Tento slovník (kniha formátu 11 X 17,5 cm -

oktáv) má 852 stránek obsahující německá, česká
a latinská rčení, vedle 36 stránek ryze německých
slov a 59 stránek českých slov, která přicházejí
v těchto jazycích v uvedeném &lovníku. Celý slovník
rozdělen je na šest velkých oddílů. V šestém oddílu
pod názvem »Kiinsten, - Wsselyká Uměnj
a Ržemesla - Artus«, jsou kapitoly jako:
Lékařské Uměnj, Uměnj Hogenj Ran,
Urně n j Poč t ů, atd. Nás zajímati bude zvláště
kapitola IV. s názvem:

»Ge om e tria - Me s s - Ku ns t - Dm ěnj
Měř i č s t w j.«

Na šesti a půl stránkách nalézáme zde slova mě-
řických potřeb a měr tehdy užívaných.
Zajímavé jsou různé míry a jejich porovnání

a i to jak celkem malý počet slov stačil studentům
k seznámení s měřickým uměním.
Z běh 1Ý v Měř i č k é m Urně n j zněl německy

MeB-Kunst Erfahrener, Zem ě - Měř i č pak Feld-

1) Zmiňuje se o něm Josef Jungomannv knize »Historie
literatury české<{z r. 1849.

2) Člen řádu tovaryšstva Ježíšova - jezuita. Narozen
20. I. 1691 v Bayern a zemřel 22. VI. 1749 v Mlinchenu.
Byl učitelem rhetoriky.

3) Tento slovníkvyšel před r. 1737 .
.1) Filo.'iofie.

messer. MeB-Ruth byl měřický prut. Z a w á ž j slou-
žilo pro německá slova Bleywag, Bley-Senckel.
Dále dočítáme se zde, že C ž w e r hra n j k,

N a str o g d o c ž t Yř U h I ů, č t w e r o u h e I n jk
je kvadrant atd.
Větší část je věnována mírám. Tak mluví se zde

o w I a s k é m í I i, která má 1000 kroků, kdežto
fr a n c a u s k á a S s p a ň h e 1 s k á obnáší 2000
kroků, N ~m e c k á - M j 1e5) rovná se 4000 kro-
ků. Konečně zde figuruje Mj leg e d n é Hod i n y.
Hon (RoB-Lauf), osmina vlašské míle rovná se

125 krokům. P r u t (Ruth - MeB-Ruthe) aneb
Mjr a des y t i Noh z d y 1 i. Dále objevuje se zde
w e I i k Ý a m a I Ý Sáh (Látro) mající 5 střevíců.
K roč e g, w e I i k Ý K roč e g (od pět i S t ř e-

wjců dylky), Malý Krok (půl třetj No-
h y). Přechod k menším jednotkám činí Loket.
Noh a (Werck-Schuh) aneb st ř ew j c mě ři č-

s k Ý se dělí na Půl Noh y aneb d w ě D I a n ě,
C ž w rtN o h y (S tře w j c e) aneb D I a ň.
Menší míra Caul (welyký Caul) má geden

Palec Ssyřky, z nichž 12 dělá gednu Nohu,
aneb S tře w j c kdežto M a 1Ý C a u 1 (P r s t
S s y ř k y), z nichžto 16 čin j g e dnu NO'h u
aneb St ř e W' j c. S s es t Pal c ů w (C a u 1ů w)
rovná se půl Noh y aneb d w ě D lan ě a D e w ě t
P a I c ů w aneb tři č t w r t j Noh y.
P j d (Spann) - we I k á P j d rovná se 9 palcům

nebo 11 malým coulům (prstům).
D laň (kleine Spann) rovná se 3 palcům a ko-

nečně Pro s tře d n j P j d (půlosma Palce aneb 10
Prstůw).
V slovníku samém se vyskytuje mnoho chyb a to

jak v překladu, tak i v převádění měr. Poslední spíše
se stalo vinou tisku.
Přesto, že tento slovník byl určen pro žáky střední

školy a tudíž nečinil si nároků na nějakou úplnost,
měl v této kapitole autor uvésti aspoň některé vý-
razy měr plošných. Tyto ve velmi skrovném počtu
uvádí až v kapitole VIII. pod názvem: »Uměnj Zysst-
ný a Handlowný« a v oddělení »Mjra Objlná«, kde
se objevuje míra, korec, strych a pak míry sloužící
tehdy jen pro měření obilí.

Poznámka: České pojmy jsou věrně opsány podle
originálu ve slovníku.
;') Obyčejná (gemeine).

LITERÁRNÍ NOVINKY
Posudky.

Odborná němčina: Zeměměřičství.Vydalo nakladatelství
Orbis. 76 stran. CenaK 14.-.
Do knihovny nakladatelství Orbis přibyla v přihrádce

»odbornéněmčiny« nová knížka »Zeměměřičství«.Ing Ja-
roslav Pudr za spolupráce s Ing. Frant. Erjavcem sesta-

vili slovníček odborné němčiny pro potřeby našeho za-
městnání. Je to šedesátá sedmá knížka slovníčkovéknihov-
ny, v níž jsou zastoupeny jazykové zájmy všechmožných
druhů povolání počínajíc průvodčímina elektrice a končíc
kresliči a konstruktéry, koželuhy a geometry.
Slovníčekmá díl německo-českýa česko-německý.V ka-

pitolách nazvaných »Hovory«,uvádí pak běžné věty, jak
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přicházejí v ústním, po případě i v písemném styku země-
měřičského inženýra s pomocným personálem. Vkusná
obálka ozdobena je obrázkem teodolitu a měřičské věže.
Dovídám se, že slovníček byl připraven už v roce 1940,

tedy v době, kdy jeho potřeba byla svrchovaně naléhovou.
Poměrně malý počet zájemců byl patrně příčinou, že se
k vydání v dnešní své rozšířené formě dostal teprve nyní.
Kolegové budou jistě tohoto opoždění litovati. Byli by si
zajisté uspořili mnohou ztrátu času a mnoho nehospodár-
ného shánění v jazykovém revíru, kdyby se příručka na-
rodila dříve. Tato okolnost měla také svůj vliv na to, že
některé odborné výrazy na příklad ve službě pozemkového
katastru, jako nejpočetnější a nejdůležitější složce země-
měřičské služby, se zatím ustálily poněkud odlišně. V roce
1941 vydala totiž finanční správa slovník pro zápisy v po-
zemkovém katastru a německý překlad Návodu A'pro prá-
ce na obnově pozemkového katastru. Názvosloví pozemko-
vého katastru v obou uvedených publikacích liší se tu a
tam od dřívějších německých textů katastrálních předpisů
vzhledem na výrazovou tendenci v moderní němčině. Tak
Jnísto obvykle v technické praksi užívaných výrazů, ustá-
lily se v katastrální praksi na př. tyto: Místo Katastral-
mappe - Katasterkarte (sloučeniny se tvoří ze dvou pod-
statných jmen, níkoli z přídavného a podstatného jména),
místo ParzellenprotokolI - Parzellenbuch, místo Arbeits-
plan - Arbeitsentwurf. Vedení pozemkového katastru je
německy Fortfiihrung des Grundkatasters (nikoliv Lei-
tung). Snímek mapy je Kartenpause, nikoli Kopie
(Aufnahme). Zápisník je Handbuch, popis Beschrif-
tung, po případě Beschreibung, zastavění Bebauung (ne
Verbauung), vyhláška Kundmachung (Jnísto :l3ekanntma-
chung), lesní půda Waldboden (ne Waldland) atd. Tento
nesouhlas si ovšem kolegové katastralisté podle svých pří-
ruček snadno opraví.
Nová publikace ostatně sleduje svůj specielní úkol: po-

skytnouti odborníkovi jazykovou pomůcku, aby se ve svém
denním povolání dohovořil. K tomuto praktickému cíli do-
porúčuje příručku i Spolek SIA, Inženýrská komora a
každý z nás, kdo prodělal anebo překonal ony sympatické
a plodné potyčky s němčinou, která se stala v našem den-
ním zaměstnání novým nástrojem dorozumění. Falta.
P o zná m k are d a k c e. Autorovi slovníku jsou zná-

my některé nesouhlasy mezi obvykle používanými výrazy
a výrazy zavedenými u pozemkového katastru; podotýká
k tomu, že slovník nebyl určen výlučně pro službu ka-
tastrální, nýbrž pro běžnou technickou praksi a činovníky
samosprávné.

Fr a n t. Č van čar a, Organisace a správa zeměděl-
ského podniku. Zemědělská spravověda se základy taxace
a účetnictví. S 21 obrázky, s úč. příkladem ze středního
selského podniku a s čísly ze zemědělské výroby. Vydala
v čer.venci 1943 Česká akademie zemědělská. Str. 618.
Cena brož. 70.- K.
Autor v úvodu praví, že jeho snahou je ukázati, jak má

rolník zlepšiti svůj důchod, jak má organisovati a spra-
vovati svůj podnik, aby dosáhl velkých hrub~'ch výnosů
a dobrý důchod pro rodinu a mohl plniti dokonale přímo
i nepřímo povinnosti, které připadají zemědělství ve spo-
lečnosti a ve státě. .
Celou látku. velice rozsáhlou, pojal organicky a řeší je

s hlediska podniku jako or~anického celku, ježto vychází
z předpokladu, že je to metoda jedině správná. Knihu roz-
vrhl na 7 částí a pro snadnější přehled je připojen věcný
rejstřík. V prvém oddílu probírá účel a výsledek hospoda-
ření, ve druhém mluví o výrobních prostředcích, ve třetím
probírá účetnictví, podníkovou statistiku a rozpočet. Ve
čtvrtém oddílu mluví o organisaci a správě zemědělského
podniku, a to o části všeobecné a dále v pátém pak o části
zvláštní, v šestém o účetnictví zemědělského podniku.
konečně v sedmém snesl autor s velkou pečlivostí »Čísla
ze zemědělskévýroby« nejen podle autorů domácích, nýbrž
i cizích úhrnem na 85 stranách.
Kniha je velice poučná nejen pro rolníka středního,

nýbrž i menšího, ježto mu podává návod, doložený příkla-

dy, jak vésti a organisovati zemědělský podnik. Avšak
i každý zeměměřičský inženýr najde v knize mnoho po-
učného, čeho může využíti při řešení různých prací v čin-
nosti, spojené se zemědělskými úkoly a otázkami. jpk.

Odborná pojednání v časopisech.

Schweizerische Zeitschrift fiir VermessunJl'swesen und
Kulturtechnik. Roč. 1942. Čís. 10. Ing. R. VO gel i: Der
Meridiansucher der Fa Wild. A. G. Heerbrugg (dokonč.).
E. R e i c h: Altes und neues vom Rechenmaschinenrech-
nen. W. K. Ba c hm a n n: Résolution mécano-optique
ďun systeme de deux équations linéaires A deux incon-
nues. J. G a n z: Geodatische Grundlagen der Vermessun-
$Cenin den Kantonen St. Gallen und Appenzell.

Čís. 11. J. G a n z: Geodatische Grundlagen der Vermes-
sungen in den Kantonen St. Gallen und Appenzell I.-Rh.
und A-Rh. (pokrač.). ETH Tagung fiir Landesplanung.
li. Me i e r: Preis- und Tariffragen bei Bodenverbesse-
run.$en.

Cís. 1:2.J. G a n z: Geodiitische Grundlagen der Vermes-
sungen in den Kantonen St. Gallen und AppenzelI I.-Rh.
nnd A-Rh. (pokrač.I). W. Lan g: »Was ist geometrisch
die Mitte eines Sees? C: Dr. G. S a I a d in: Echte und
falsche Nomenklatur.

Sehweizerische Zeitschrift fiir VermessunjtSwesen und
Kulturtechnik. Roč. 1943. Čís; 1. J. G a n z: Geodiitische
Grundlagen der Vermessungen in den Kanton St. Gallen ..
(pokrač. z minulého ročníku). E. R e i c h: Beitrag zur
Praxis feiner Lattenmessung. Spolkové zprávy.

Čís. 2. J. G a n z. Geodiitische Grundlagen ... (pokraM.
W. K. B ach m a n n: Note sur la théoriegénérale des
planimetres. Zprávy spolkové.

Čís. 3. E. R a m s e r: Vorschlag zu einem zeitgemaBen
Entwasserungsverfahren in MineraOOden. Zprávy spol-
kové.

Čís. 4. J. G a n z: Geodatische' Grundlagen (pokrač.).
W. L e h m a n n: Elementare Auf10sung einer Maxi-
mums-Aufgabe. Ber t s c h m a n n: Was ist geometrisch
die Mitte eines Sees? Zprávy spolkové.

Čís. 5. Den 60. Geburtstag Oberst Or. J. Baltensper-
ger. J. G a n z: Geodiitische Grundlagen (pokrač.). R.
C h r z a s z c z: Genauigkeitsuntersuchungen am Stereo-
kartiergerat Wild AG: - Zprávy osobní a spolkové.

Čís. 6. J. G a n z: Geodatische Grundlagen (pokrač.).
R. C h r z q, s z c z: Genauigkeitsuntersuchungen am Ste-
reokartiergel1at Wild A 6. - Zprávy spolkové. Pour."

Zeitschrift fiir Vermessun2'swesen. Roč. 1943. Čís. 1.
O. E g g e r t: AIgebraisches Rechnen mit der Rechenma-
schine. E. B r e n n e c ke: 'Ober die Setzlinie einer Setz-
libelle. R. I dle r: Genaui~keit der optischen Distanzmes-
sung mit ZeiB'schen Reduktionstachymetern. A. H a s s:
Vereinfachung und Beschleunigung der Umlegung.

Čís. 2. E. H a rb e r t: 'Obersicht der Literatur fiir Ver-
messungswesen und Kulturtechnik vom Jahre 1942 mit
Nachtragen vom Jahre 1941. L. S c hm i t t: Grunds1itz-
Iiches uber die Vervielf,altigung von VermessfmgspIanen.
Kleine Beitrage.

Čís. 3. E. Ha rb e r t: 'Obersicht der Literatur fiir Ver·
messungswesen und Kulturtechnik vom J ahre 1942 mit
Nachtragen vom J ahre 1941. - K n op: Das osterreichi-
sche Kataster und G,;l'undbuch im Regierungsbericht Kat-
towitz.

Čís. 4. G. S c h u I z: Eine Methode zur Auflosung des
raumlichen Riickw.artseinschnittes durch ein optisch-gora-
phisches Verfahren mit Hilfe des Entzerrungsgel1ates.
R. I dle r: Genauigokeit von Katasterplankarten und von
Luftbildplanen 1: 5000. M. F ran k: Ein kartographi-
sches Problem und senie Losung. M. M i II e r: Eine ana-
lytischtrigonometrische Losung der Hansenschen Aufga-
be. K. L'li dem a n n: Vermessungsingenieur und »Vor-
g-eschichtliche Landesaufnahme«. W. Br e n ď a m o u r:
Nochmals Koordinatentransformationen mit der Doppel-
rechenmaschine Thales-Geo. Pour.

Hlavní a odpovědný redaktor: Ing. Bohumil Pour. - Majetnfk a vydavatel Spolek českých inženýrd. Tiskem
lmihtí.kámy ~Typusc v Praze XVI. Telefon 410-62.

Redakční korespondence budiž řízena na adresu hlavního redaktora Praha XIV., Krušinova 42.
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