
ZEMĚMEŘIČSKÝ OBZOR
VYDAvA SPOLEK CESKÝCH INŽENÝRŮ

Určování srážky mapy se děje podle všeobecně
známých směrnic a proto se budeme v těchto úva-
hách zabývati jen některými skutečnostmi, na něž
by bylo v určitých případech bráti zřetel. Dnes jsou
v používání různé druhy katastrálních map, z nichž
mnohé vykazují nepatrnou srážku, jiné opět vyka-
zují srážku až překvapivě velikou. Jde tu často
o mapy pocházející z několikanásobné reprodukce.
Srážka původní mapy se při reprodukci přenesla na
mapu-otisk, která se dále srážela a při její opětné
reprodukci se děj opakoval. Tak máme na př. po
čtvrté reprodukci uplatněn vliv čtyř srážek map
k reprodukci postupně použitých a srážky papíru
posledního otisku. Tak se setkáváme s plošnou sráž-
kou 4% a větší. Někdy se uplatňují i jiné vlivy,
jako chatrný stav mapy připravené k reprodukci a
vady reprodukční. Takové mapy-otisky vykazují ve-
likou nepravidelnost ve srážce a je nebezpečno se
zřením k požadované přesnosti počítati s průměrnou
srážkou. Podobné nepravidelnosti mohou vykazovati
i původní mapy po seříznutí, nebylo-li toto prove-
deno odborně.
Se zřením k tomuto úvodu podáváme zde několik

úvah, jichž by mohlo býti využito při provádění
změn v pozemkovém katastru.

Ve shodě s Návodem B označme skutečnou a za-
kreslenou délku do mapy m, odměřenou na mapě po
jejím sražení m'. Rozdíl obou délek dává příslušnoi.l
srážku, kterou vypočteme v procentech podle vzorce

100 ,
x% = .. (m-m).

m

Libovolná délka se nehodí k určování délkové sráž-
ky na mapě, poněvadž neznáme s jakou přesností
v mezích přípustných délkových odchylek byla
zobrazena. Z tohoto důvodu se používá k určování
srážky mapy délkové i plošné rozměrů sekčního pra-
voúhelníka, jehož matematicky správné hodnoty
jsou dány a sražené si odměříme. Rozdíl plynoucí ze
zobrazovací odchylky (rozlišovací schopnosti) tu za-
hrnujeme do srážky papíru.
Určíme-li délkovou srážku sekční čáry a připo-

čteme-li k odměřené délce na mapě příslušnou délko-
vou srážku, nedostaneme původní délku zobrazenou
na mapě před jejím sražením. Abychom ji obdrželi,
je třeba k odměřené délce připočísti nikoli přísluš-
nou srážku, nýbrž hodnotu vypočtenou podle vzorce

'at 100 ( ,
X ;0 = -;m - m ).

m

Hodnoty vypočtené podle tohoto vzorce nazveme
op r a v a m i ze srážky. Jak srážka tak oprava ze
srážky se počítá z téhož rozdílu délek stran sekčního
pravoúhelníka; pro výpočet srážky dosadíme do jme-
novatele skutečný rozměr sekčního pravoúhelníka a
pro výpočet opravy rozměr odměřený na mapě.
Jaký je rozdíl mezi oběma hodnotami podá čísel-

ný příklad. Na k. mapě v měřítku 1 : 2880 jsme od-
měřili strany sekčního pravoúhelníka a průměrné
hodnoty jsou:

naproti tomu skutečné rozměry

průměrná srážka činí .

V' = 1490,20 m
V =1517,19 m

v = 26,99 m
D' = 1865,70 m
D =1896,48 m
d = 30,78 m,

naproti tomu skutečné rozměry

průměrná srážka činí .

2699
p% = 1517,19 = 1,779%

3078
q% = 1896,48 = 1,623%.

Oprava ze srážky vypočtená z těchže hodnot podle
vzorce (2) činí:

, 2699
p % = 149020 = 1,811%,
, 3078
q % = 1865,70 = 1,650%.

Připočteme-li k odměřené délce sekční čáry jednou
příslušnou srážku a po druhé opravu ze srážky, do-
staneme:

V' = 1490,20 m
p% = 26,51 m
V1 =1516,71 m
D' = 1865,70 m
q% = 30,28 m
Dl = 1895,98 m,

V' = 1490,20 m
p'%= 26,99 m
Vz = 1517,19 m.

VZ-Vl 0,48 m

D' = 1865,70 m
q'%= 30,78 m
Dz = 1896,48 m.

. Dz-Dl - 0,50 m.

srážka

opravená délka činí

srážka.

opravená délka činí

oprava ze srážky.

opravená délka obnáší

Rozdíl

oprava ze srážky .

opravená délka obnáší
Rozdíl
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Máme-li výměru parcely určenou jako průměr
z dvojího planimetrického výpočtu 2 ha 00 a 00 m2,

obdržíme připočtením srážky po prvé a opravy ze
srážky po druhé

=2haOOaOO
6 a 80

=2ha06a80

P = 2 ha 00 a 00 m2

oprava ze srážky 8'% = 6 a 92 m2

P2 = 2 ha 06 a 92 m2

bP = P2 - P, = 12 m2 (přípustná LIP = 91 m2)

Rozdíl ve výši 12 m2 není sice veliký, avšak se
zřením k přípustné plošné odchylce a k jiným zdro-
jům chyb, bylo by i s ním počítati, zvláště též proto,
že výpočet srážky nebo opravy ze srážky je stejně
jednoduchý. U map s větší ještě srážkou může míti
oprava ze srážky rozhodující význam pro výsledek.
U map s malými srážkami je lhostejno, zda počítá-
me s plošnou srážkou nebo s opravou z plošné
srážky.

2. Měnivost srážky mapy.

Jak ukazuje zkušenost, mění se srážka mapy bě-
hem dne a za různého počasí podle jakosti papíru též
velmi značně. Papír je citlivý jak na teplotu, tak na
vlhků&t vzduchu a· proto u některých druhů map
lze pozorovati změny v plošné srážce až 0,4% a více.
Někdy lze pozorovati i zvláštní nepravidelnost ve
srážce během zakreslování, jež je zaviněna dýcháním
pracujícího na mapu a vypařováním vlhkosti z ru-
kou. Uvedené změny ve srážce sice nevadí při za-
kreslování změn malého rozsahu, ale mohou míti
značný vliv na zákres změn velkého rozsahu.
Některé druhy map vykazují velmi malou srážku

a ještě menší změny ve srážce. Jsou to papíry málo
citlivé na teplotu a vlhkost vzduchu. Nejmenší sráž-
ku vykazují papíry, které byly před použitím po delší
dobu vystaveny všem účinkům tepelným a vlhkosti,
na př. za dobu dvou let ztratily svoji citlivost k uve-
deným vnějším vlivům. Zajisté i způsob výroby pa-
píru ovlivňuje jeho citlivost a tím i změny ve srážce.

Na sražených mapách je třeba při větších pracech,
jako je odměřování souřadnic ve směru sekčních čar
a p., pracovati rychle a spolehlivě a nedýchati zby-
tečně při práci na mapu. Na mapách s papírem citli-
vým na srážku je účelné během zakreslování změn
odměřovati srážku v žádaném směru několikrát bě-
hem dne. Z tohoto důvodu není poznamenávání sráž-
ky mapy na mapových listech tak významné s výjim-
kou sledování změn ve srážce. Též vyhotovování
srážkových diagramů není z téhož důvodu účelné.

3. Místni srážka katastrálních map bez čtvercové
sítě.

Návod B obsahuje v § 19, odst. 1 ustanovení o vý-
jimečném určení místní délkové srážky a v § 30
ustanovení o použítí místní plošné srážky v případě
nutnosti podle zákresu čtvercové sítě. Návod A po-
dobných ustanovení neobsahuje, ačkoliv i tam mělo
býti s těmito okolnostmi počítáno, neboť při zobra-
zování sekčního pravoúhelníka se uplatňují též vlivy
z konstruktivních vad vynášecího přístroje. Které
případy nutnosti to jsou Návod B neuvádí. U všech
ostatních map počítáme jen s průměrnou srážkou
délkovou i plošnou.
Sekční čára je po seříznutí mapy křivou a její

průběh je závislý na nepravidelnosti ve srážce pa-
píru. Skutečnou srážku map neurčujeme, neboť ne-
měříme délku křivé sekční čáry, nýbrž spojnici rohů
sekčního pravoúhelníka. Oba druhy délek se mezi
sebou liší a tím. by se lišily mezi sebou i srážky
z nich odvozené. Náhradné spojnice poskytují tudíž
přibližné hodnoty pro výpočet srážky délkové i ploš-
né. Každá spojnice protějších palcových čárek mezi
sekčními čarami vykazuje jinou srážku nebo rozta-
žení, z čehož vyplývá pro každé místo mapy jiná
srážka, jíž říkáme místní.
Průměrná srážka může v mnohých případech zjiš-

těné výsledky na mapě značně poškoditi tím, že je
opravujeme o jiné hodnoty, než by jím příslušely
z místní srážky. Tím překročíme snadno meze maxi-
málních přípustných odchylek a u výměr parcel
jsme uváděni v pochybnost, zda by nebylo třeba roz-
díl vykázati jako chybu v původním výpočtu výměr.
Z křivých průběhů sekčních čar lze souditi na po-

dobný průběh každé spojnice dvou bodů na mapě.
Při zakreslování do map jde o to, aby zákres byl
proveden s přesností, jaká je vůbec za daného stavu
dosažitelná. Tomuto přání nelze vyhověti při počí-
tání s průměrnou srážkou, lze mu však vyhověti
v dostatečné míře při počítání s místní srážkou.
Poněvadž velká část map postrádá čtvercovou síť,
nelze proto místní srážku určiti. Požadovanému cíli
se přiblížíme jiným způsobem, a to zavedením pásů
probíhajících rovnoběžně s oběma soustavami sekč-
ních čar. Šířku pásů volíme podle stupně nepravidel-
nosti ve srážce sekčních čar tak, aby rozhraní pásů
tvořily spojnice paIcových čárek. V každém pásu
určíme samostatně délkovou srážku jako průměr
srážky obou rozhraní. Pásy se protínají a omezují
tak srážkové pole ve tvaru čtyřúhelníků, pro něž sta-
novíme pásovou plošnou srážku sečtením délkových
pásových srážek protínajících se pásů.
Počítajíce s pásovou plošnou srážkou vyhneme se

škodlivému vlivu průměrné srážky zvláště u map,

1942/34



jež mají na př. u jedné sekční čáry značnou srážku
a u druhé vykazují naopak menší roztažení. Pro
mapu jako celek převládá však průměrná plošná
srážka, jejíž vliv se silně uplatňuje u výměr parcel
poblíže sekční čáry s roztažením papíru a málo se
uplatňuje u výměr parcel poblíže sekční čáry se
značnou srážkou. Tak se může stát, že počítání
s průměrnou plošnou srážkou způsobuje nemístné
vykazování chyb v původním výpočtu výměr.
Uvedený výklad doprovázíme číselným příkladem.

Pro zjištění průměrné srážky a pásových srážek byl
mapový list v mětřítku 1 : 2880 rozdělen podle pal-
cových čárek na 4 vrstvy a 5 sloupců, čímž vzniklo
na mapě 20 srážkových polí pro výpočet plošné pá-
sové srážky. Viz obr. Délky ve směru východozápad-
ním jsou označeny D, ve směru severojižním V a
odměřené výsledky na mapě jsou uvedeny v tab. 1:

1 2 3 4 5

D,
- - - . - - - ...... - -

6 7 8 9 10

VI V, V, :V, VS V,
D,

.... ' --
n 12 13 14 15

I
Srážkový I I prúměmál Oprava Průměrná

rozdil Srážka sr~žka zurážky oprava ze

I
I pasu srážky

1896,48 d O o;. I "/0 o;.
i o

1878,30 I 18,18 0,959 I 0,968
I 1,027 1;038

1875,70 20,78 1,096
0,966

1,108
0,976

1880,60 15,88 0,837
0,787

0,844
0,793

1882,50 13,98 0,737
0,582

0,743
0,585

I
1888,40 8,08 I 0,426 I 0,429

I
I 1517,19

1
" 10

I 0/ o I
%

I
%V !

I I

I
1510,60 6,59

I
0,434

0,368 1
0,436 I 0,370I

1512,60 4,59 0,303
0,441

0,303
0,443

1508.40 8,79 0,579
0,797

0,583
0,803

1501,80 15,39 1,014
1,242

1,025
1,257

1494,90 22,29 1,469 1,491

1497,70 I 1,285 I
1,377

1,301
1,396

19,49

Sečteme-li průměrné délkové srážky protínajících
se pásů, dostaneme plošnou pásovou srážku každého
srážkového pole. Výsledky jsou uvedeny v další ta-
bulce 2.

Pniměrná pásová
srážka délková
ve vrstvách mezi

1~-~I~-~IVr~lv~~IVr~
o 1 1 ' T---I--/0 I 0,368 I 0,441 ! 0,797 I 1,242 1,377

-----_ .... ,..._---_._.~ ---

1,46811,824
I

DI-D, 1,027 1,395 2,269 i 2,404
I

D,-D, 0,966 1,334 1,407 1,763 2,208 2,343

1

D,-D, 0,787 1,155 , 1,228 1,584 2,029 2,164

1
D,-D5 0,582 0,950 11,023 1,37911,824 1,959

I

Hodnoty uvnitř tabulkyudávaji pásovou průměr-
nou srážku plošnou a porovnáním údajů vidíme, že
v každém srážkovém poli je jiná. Nejmenší srážka
obnáší 0,950 a největší 2,404, takže rozdíl mezi nimi
činí 1,454% a se zřením k výsledkům není to hod-
nota malá.
Uvažujme nyní vliv pásové plošné srážky každého

srážkového pole na výměru parcel. Výsledky počítej-
me jen se zřením na srážku, při počítání s opravou
ze srážky byly by výsledky obdobné. V každém sráž-
kovém poli mějme parcelu o výměře 1 ha určenou
jako průměr z dvojího planimetrického výpočtu a
připočítejme k nim příslušnou pásovou plošnou sráž-
ku. Výsledky jsou sestaveny v tabulce 3.

, I Výměra parcely Výměra parcely
ove se srážkou Srážkové se srážkoue--- ---,----_.pole ---

I
--

I ha I a lm' ha I a m'
I

1 1 01 40 11

I
01I 1 16

I 1 01 47 12 1 01 23
I

I 1 01 82 13 1 I 01 58
1 02 27 14 1 I 02 03
1 02 40 15 1

I

02 16
1 01 33 16 1 00 95
1 01 41 17 1

I

01 02
1 01 76 18 1 01 38
1 ! 02 21 19 1 01

I

82
I 1 I 02

!
34 20 1 , 01 96

I !

Srážk
pol

Průměrná srážka vypočtená obvyklým způsobem
podle vzorců

d= (Dl + D2 + DOl + D4): 4-D

v = (VI + Va + V4 + V,) : 4 - V

cml ve směru východozápadním 0,765%
a ve směru severojižním . 0,828%

průměrná plošná srážka obnáší 1,593%.

Porovnáme-li výměry uvedených parcel se zřením
k průměrné srážce a zvláště k minimální a maximál·
ní pásové plošné srážce, máme tyto výsledky:

s minimální srážkou činí výměra 1 ha 00 a 95 m 2

s průměrnou srážkou . 1 ha 01 a 59 m2

a s maximální srážkou. . 1 ha 02 a 40 m",

takže rozdíl mezi výměrou s průměrnou a minimál-
ní srážkou obnáší 64 m2, rozdíl mezi výměrou s prů-
měrnou a maximální srážkou činí 81 m2• Oba uvede-
né rozdíly jsou větší než je maximální přípustná od·
chylka plošná (LlP=60 m2), takže výměry parcel
s připočtenou průměrnou srážkou mohou vykazovati
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se zřením k výměře zapsané v operátu rozdíl větší
než je přípustná odchylka a tím bylo by podle před-
pisů vykázati chybu v původním výpočtu.
Vypočteme-li z pásových plošných srážek všech

20 polí průměrnou srážku, činí tato 1,686%, jež se
liší od prvé, obvykle vypočtené, o 0,093%. Nesou-
hlas je zaviněn tím, že do výpočtu je zahrnuto více
odměřovaných spojnic mezi sekčními čarami, než je
tomu u obvyklého způsobu.
Při porovnávání číselných výsledků s obrázkem

seznáme, že průměrná srážka odpóvídá jen poli 13,
maximální pásová srážka plošná poli 5 a minimální
poli 16. Všechna ostatní pole vykazují srážku lišící
se značně od srážky průměrné ..
Uvedený číselný příklad vede k tomu, že je správ-

nější používati při výpočtech výměr parcel na mapě
pásové plošné srážky než srážky průměrné, nemají-
li se vykazovati větší rozdíly jako chyby v původ-
ním výpočtu výměr.
Uvážíme-li vliv srážky katastrálních map součas-

ně s odchylkami při výpočtu výměr pozemků a par-
cel, na něž bylo poukázáno v Z. O. č. 10-11 z roku
1941 vidíme, jak je možno snadno poškozovati kata-
strální výměry nesprávným vykazováním chyb v pů-
vodním (dobrém) výpočtu výměr. Nepříznivé přípa-
dy nastávají, sčítají-li se vlivy obou zdrojů chyb ply-
noucích z průměrné srážky a odchylek při výpočtu
výměr. Jsou-li oba vlivy opačných znamení, nastá-
vají příznivé případy, kdy docilujeme shodu mezi
výměrami parcel určovanými na k. mapě a výměrami
pozemků nebo výměrami zapsanými v katastrálním
operátu.

4. Zakreslování dlouhé záměrné přímky do
katastrální mapy.

Vlivem různé pásové srážky nebude na mapě
zobrazena dlouhá přímka opět jako přímka, nýbrž
jako křivá čára. Abychom při zakreslování dlouhé
přímky se přiblížili jak možno nejvíce k vlivům
místních srážek a zobrazenému stavu na mapě, je
třeba voliti následující postup.

Dlouhá záměrná přímka, která nemohla býti
v přírodě navázána v mezilehlých bodech na pevné
body, musí býti navázána spolehlivě aspoň v počá-
tečním a koncovém bodě. Souřadnice obou bodů od-
měříme na mapě ve směru sekčních čar ve zvolené
soustavě souřadnicové, jejíž počátek se volí v někte-
rém rohu sekčního pravoúhelníka. K odměřeným
souřadnicím připočteme opravu ze srážky.
Podle počtu srážkových pásů si zvolíme pro zá-

kres potřebný počet poč e t n í c h bodů ležících
na záměrné přímce a vypočteme jejich souřadnice,
podle kterých zvolené body v mapě zobrazíme. Spo-
jením vynesených bodů dostaneme lomený obraz
přímky v přírodě. Z vypočtených souřadnic lze určiti
vzdálenosti mezi zvolenými body a porovnati je
s délkami odměřenými na mapě. Vzniklé rozdíly dá-
vají místní délkovou srážku, kterou odečteme-li od
plošné pásové srážky příslušného srážkového pole,
dostaneme srážku ve směru kolmic, které pak vyne-
seme od úseku k úseku obvyklým způsobem.
Je-li záměrná přímka navázána v mezilehlých

bodech na pevné body, lze ji rozložiti na řadu sa-
mostatných úseků, jež netvoří mezi sebou přímku
na mapě. Pro kontrolu lze ji zakresliti do mapy se
zřením k pásové srážce a připojovacím bodům a
porovnati souhlas obojího zobrazení na mapě. Zku-
šenost ukazuje, že výsledky jsou velmi dobré.
Podobně lze zakresliti spojnici počátečního a kon-

cového bodu polygonového pořadu, leží-li polygo-
nové body blízko uvedené spojnice. Jde-li však o za-
lomený pořad, jehož polygonové body leží daleko od
spojnice počátečního a koncového bodu pořadu, je
lépe vypočísti přímo souřadnice polygonových bodů
ve zvolené souřadnicové soustavě (sekčních čar) '1

zobraziti je se zřením ke srážce spojnic mezi sekč-
ními čarami. Tak se přiblížíme skutečnosti podle
všech uvážených možností nejvíce.
Při zakreslování dlouhých záměrných přímek

nebo polygonových pořadů je lhostejno, zda jde jen
o jeden list mapy nebo více listů, při nichž kresba
pokračuje souvisle z jednoho listu na druhý.

oY. V a i s a I a, profesor finské university v Turku
(Abo), zabývá se již asi 20 let přesným měřením
větších délek (zatím až asi do 400 m) pomocí inter-
ference světla.') Při tom mimo jiné potřebuje urči-
ti pokud možno přesně vzdálenost jednoho konce zá-
kladního (metrového) měřítka, zakončeného sféric-

I) Y. V ii i s ii 1ii: »Anwendung der Lichtinterferenz
bei Basismessungen«, Helsinki 1930 (Veroffentlichungen
des finnischen geodiitischen lnstitutes, No. 14). - E.
G i g a s: »Handbuch fiir die Verwendung von' Invar-
driihten bei Grundlinienmessungen«, Berlín 1934 (§ 4,
Abs. C: »Interferenzmessungen«). - J. N u s s sb e r-
g e r: »Metronomie délek«, Praha 1937 (Svět a pr'áce,
knihovna české matice technické, svaz. 28). - Týž:
»Technické užití interference světla«, Zeměměr'ičský věst-
ník, Praha 1936 (roč. XXIV). - J. Madar: »Nové mě-
l'ení metodou prof. Viiisiiliiho«, ZeměmMičský věstník,
Praha 1939 (roč. XXVII).

kou plochou konvexní poloměru křivosti asi 1 m, od
rovinného zrcadla; vzdálenost ta je vlastně nejmenší
tloušťkou tenké vzduchové vrstvy, která se nachází
mezi koncovým kulovým vrchlíkem měřítka a rovi-
nou zrcadla a činí jen několik málo délek světelných
vln.
Vaisiilii provedl měření několika od sebe odlišnými

metodami, ale za nejjednodušší a proto nejrychlejší,
při tom však nejspolehlivější, označil tento způsob:
Za zrcadlo Z (viz obrazec), které je v místě mě-

řítku nejbližším zbaveno stříbrné folie, se postaví
úhloměr (poloměr dělený na stupně) tak, aby se jeho
průměr dotýkal zadní stěny zrcadla a aby poloměr
k ní kolmý byl v prodloužené ose měřítka M, jehož
konec (nejvyšší bod mezné čočky plankonvexní) je
vyznačen malinkou, skoro bodovou stříbrnou znač-
kou C na kontrolu tohoto požadavku.
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Po jednom čtvrtkruhu se posmuje zdroj bílého
světla opatřený matnou čočkou S, po druhém pozoro-
vací trubice P s barevným sklem (clonou)2)

Světlo jdoucí ze zdroje dopadá na zrcadlo, část se
cd něho odráží, část vstupuje do skla a jednak se
odráží o druhou stěnu zrcadla, jednak vstupuje do
vzduchové mezery mezi zrcadlem a koncem měřítka,
odráží se na jeho sférické ploše atd., až konečně po
průchodu sklem zrcadla vstupuje do pozorovací tru-
bice.

Aby se mohly přímo odečítati úhly, pod nimiž do-
padá světlo na zadní stranu zrcadla a pod nimiž se
od ní odráží (po případě z ní vystupuje), je výhod-
né provésti stupňování od prostředka půlkruhu (on)
ke koncům jeho průměru (90°).

.V pozorovací trubici vidíme barevným sklem New-
tonovy kroužky tmavé a světlé, vznikající interferen-
cí paprsků odražených o mezné plochy tenké vzdu-
chové mezery. Poněvadž se jedná o určení její nej-
menší tloušťky e = ON, musí se všecka pozorování
vztahovati na toto e a proto .se musí jedna složka
interferujících paprsků (P,) odraziti vždy o konec
osy měřítka, vyznačený zmíněnou stříbrnou značkou
a; ta má býti viditelna vždy ve společném středu
Newtonových kroužků. Vlastní měření mezery e se
provede takto:

Zdroj světla i barevnou clonku pozorovací trubice
postavíme na 0°; světlo dopadá na zrcadlo kolmo
a Newtonovy kroužky pozorujeme ve směru osy mě-
řítka. Pak se zdroj pošinuje na jednu stranu k 90°
a souměrně s ním na druhé straně pozorovací clon-
ka. Kdykoli se uprostřed na zrcadle objeví tmavá
skvrna střední velikosti (světelné minimum), za-
znamená se příslušný úhel dopadu (odrazu) světel-
ných paprsků. Pak se spočítá, kolikrát se taková

2} Sklo, jehož použil Va i sa I a, propouští světlo délky
vlny j, = 635 /',1/ (rubínově červené).

skvrna objevila při posouvání clonky (a zdroje) od
0° do 90°. Pro kontrolu se pošinuje clona i zdroj
zpět od 90° k 0° a světelná minima se znova přepo- o

čítají. Příslušné číslo udává počet půlvln užitého
světla připadajících na e čili velikost mezery e v půl-
vlnách dotyčného světla.

Důkazu této věty V li i s li I li v citované své publi-
kaci') neuvedl. Jednoduché odůvodnění, které zd8
podáváme, vyplývá z teorie Newtonových kroužků,
poněkud zevšeobecněné v tom směru, že plochy -
rovinná a sférická - omezující tenkou vzduchovou
vrstvu, se nedotýkají, nýbrž jsou od sebe na nej-
tenčím místě vrstvy vzdáleny jen na několik málo ,/I.

Na obrazci sledujme chod jedné dvojice interfe-
rujících paprsků, na př. Pl' který se odráží o sfé-
rickou meznou plochu vrstvy (u a), a P2' který se
odráží o mez rovinnou (u D). Jejich dráhový roz-
díl vzniká, jak patrno, na dráze od místa, kde se
rozešly (vlnoplocha AF), k místu, kde se zase se-
šly (bod D).

Optická dráha prvního je

n. AB + Ba + OD

a vzhledem k odrazu u a o prostředí opticky hustší4)

i.
n.AB + BO+OD- 2 '

druhého pak
FG+n.GD

(n jest index lomu skla, z něhož je zhotoveno
zrcadlo).

Jejich rozdíl
~ --" -- -- ~ f,

LI=n. (AB-GD) + (Ba + OD) -FG- '2 '

a poněvadž
GD=AB,

--- e
OD=BC=----,

cos u
-_ .. -

FG= AG sin a = BD . sin a = 2 e tg a· sin a =
sin2 ((

=2e .

i,
A = 2 e cos a - 2

Z toho je patrno, že dráhový rozdíl 1
a) nezáleží na tloušťce zrcadla a na druhu skla,

z něhož je vyrobeno,
b) záleží však při určitém e a l. (určitém jedno-

barvém světle) na úhlu dopadu (odrazu) (l, a to tak,
že s rostoucím úhlem dopadu ,,1 se zmenšuje.

Světelné maximum (minimum) vzniká, je-li LI rov-
no sudému (lichému) počtu světelných půlvln, čili
platí-li

l
i.

o (2 k -+- 1) . 2
2 e . cos (1 = i,

2k ''2

3) Viz poznámku 1.
4) Str o u h a I - N o v á k: Optika, Praha 1919 (str.

590). - N o v á k: Fysika. Základní poznatky fysikální
na podkladě pokusném. Praha 1918 (str. 672).
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V určitém světle monochromatickém objeví se při
změnách úhlu dopadu (od 900 do 00 nebo opačně) ně-
kolik minim. Kolik? Odpověď najdeme rozborem rov-
nice (3) psané ve tvaru

1./
2cos u= k . --- .
e

Nulté minimum (k= 6) se objeví při ftn daném

cos Uo = e,
t. j. když fto = 90° (světelný zdroj barevná clona
jsou až na zrcadle) ;

první (k = 1) při u"
o němž platí

druhé (k = 2) při U2'

plynoucím z rovn.

třetí (k = 3) při Ct"
určeném rovnicí

atd.
Hodnoty kosinů úhlů odpovídajících jednotlivým

světelným minimům tvoří řadu aritmetickou o dife-
. A/2renCl -.
e

Minim je tudíž tolik (x), kolikrát je tato diference
obsažena mezi krajními hodnotami kosinu úhlu do-
padu, t. j. mezi O a 1, tedy

A/., e (6)
x= (1-0) :-:=l7~'

čili tolik, kolikrát je I./? obsaženo v e, čili tolik, ko-
lika půlvlnám se rovná e (nulté minimum se ne-
počítá) .
A naopak: napočítáme-li při změnách úhlu dopadu

u od 900 do 0° (nebo obráceně) minim x, je nejmenší
tloušťka vzduchové vrstvy (e) rovna x půlvlnám po-
užitého světla.
Čím jest e menší (při určitém 1) nebo 1 větší (při

určitém e), tím se napočte méně minim.
Číslo x múže býti buďto celé nebo smíšené.

V prvém případě se poslední minimum objeví při kol-
mém pohledu (rt = 0°) a e se rovná několika celým
půlvlnám použitého světla. V druhém případě se ob-
jeví poslední minimum ne až při CI = 0°, nýbrž dří-
ve, a při kolmém pohledu není střed Newtonových
kroužků tmavý, nýbrž má nějaký přechodní stupe,
světlosti mezi dvěma minimy; tehdy se e rovná ně-
kolika celým púlvlnám a ještě jakémusi zlomku půl-
vlny.
Ten se určí buďto početně nebo odhadem nebo

(pro kontrolu) oběma způsoby. Výpočet se opírá
o větu plynoucí ze vzorce (6), že se totiž e rovná
tolika půlvlnám, kolikrát je diference řady (5) ob-
sažena v 1.
Odhad se provádí podle velikosti a světlosti pro-

střední skvrny pomocí této stupnice: Střední skvrna
je

velká tmavá.
malá tmavá.
velká světlá .
velká světlá .
malá světlá .
velká tmavá.

0,0
0,2
0,3
0,5
0,7
0,8.

V této stupnici, kterou sestavil Va i s a I a, udáva-
jí desetinná čísla příslušný zlomek přebývající půl-
vlny. Vše se nejlépe objasní na určitém příkladě.
Pozorováním (od 900 do 00) bylo zjištěno, že se

první minimum objevilo při úhlu dopadu (odrazu)
8003', druhé při 69040', třetí při 58030', čtvrté při
115° 54' a poslední páté při 29° 26': při kolmém po-
hledu byla střední skvrna malá světlá, čemuž podle
VaisaIaovy stupnice odpovídá 7 desetin půlvlny.
takže e= 5,7.1./2,
Kontrola výpočtem jeví se takto:
Kosiny uvedených úhlú maií Dostunně hodnoty

0.17279; 0.34748: 0,52250: 0,69591: 0.87093. iež
představuií přibližně aritmetickou řadu s průměrnou
difprencí 0,17453. Počet půlvln na e připadajících je
tudíž

1 : 0,17453 = 5,73.

Oba výsledkyisou v dobrém souhlasu. Bylo-li mě-
řpní provedeno se clonkou ze skla rubínově červe-
ného. tedy se světlem o 2. = 635 li II, pak e= 1,82 ,II.

Závěrkou připojujeme tři poznámky.
1. Je-li e= e. nastává mezi zrcadlem a čočkou

t. 7.". »optickv kontakt«. Pro nulté minimum platí
v tomto případě podle vzorce (4) při k = ft

++cos Uc,= fl- '
což je vÝraz neurčitý (pro iakékoli }).
Fv~ikální význam toho je, že je střední skvrn~

(nulté minimum) na zrcadle stále tmavá. ať se ml. ni
díváme pod jakýmkoliv úhlem a ať použijeme jakého-
koli světla.
Tak lze snadno i prostÝm okem ziistiti. ie-li mezi

rovinou zrcadla a sférickou plochou čočky optický
kontakt.
2. Často záleží na tom. aby se e změřilo co nej-

rychleji, zvláště proto. ahy se předešlo možnÝm te-
nelnvm změnám" délce základního (metrového) mě-
řítka, jež bv mělv za následek i změny tloušťky e.
V takových nřípadech usníšíme měření tak, že

ziistíme jen počet minim mezi .90° a 0° (bez zázna-
mlI příslušnvch úhlů) a po případě ještě (při kol-
mém pohledu) zlomek půlvlny odhadem podle Vai-
saIaovv stupnice. Absolutní chyba při tomto zrych-
leném 'tempu může býti nejvýše dvě desetiny půlvlny
(čt"fÍ desetiny celé vlny).
. Nedošlo-li při měření k tepelným změnám, je lépe
nrovésti vše pomalu a početně; možná chyba je tu
daleko menší. .
3. popsané metody dá se použíti i k měření tloušť·

ky tenkých vzduchových vrstev planparalelních. Roz-
díl je pouze v tom, že se při různých úhlech dopadu
(odrazu) jeví vždy cel á viditelná (folie zbavená)
ploška zrcadla Z ve stejném stupni světlosti či tem-
nosti. Poněvadž však světelné odstíny, odpovídaiící
různým úhlům dopadu a odrazu. při jejich plynulém
sledu z a s e b o u nelze tak bezpečně odhadovati
jako při Newtonových kroužcích, kde odstín pro-
střední skvrny odhadujeme pohodlně z kontrastu
s ostatními kroužky s o u č a s n ě pozorovanými, je
?:áhodno provésti několik měření tloušťky e, a to
každé s jiným jednobarvým světlem o délkách vln
pokud možno hodně odlišných.
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v
Dvacet let výškopisných pracÍ v Uechách a na JUora,vě.

Dalším cílem tohoto soustavného postupu jest opa-
tření dostatečně rozsáhlého a přesného podkladu pro
srovnání nulového horizontu jižního (adriatického)
s nulovým horizontem severním (balitickým) a tím
uvedení výškopisných prací. v Čechách a na Moravě
na jednotný základ s obdobnými pracemi na území
"Říše.

p o z n. Výchozí bod severního nulového horizontu byl
r. 1879 určen na berlínské hvězdárně; po jejím sboření
pak r. 1912 byl přeložen východně od Berlinu mezi Herz-
felde a Hoppegarten (N. N. 1879 a N. N. 1912).

Nivelační pořady základních polygonů jsou vede-
ny výlučně po silnicích a ku stabilisaci výškových
bodů těchto pořadů jest užíváno jenom čepových
značek V. typu, zapuštěných do stalibisačních žulo-
vých hranolů nebo do zdí budov či jiných pevných a
stálých objektů. Při tom ovšem je také pokračováno
ve zhušťování jednotné sítě přesných nivelací podle
zmíněných již ročních pracovních programů, při
čemž je brán zřetel k tomu, jak naléhavou se jeví
potřeba jednotlivých resortů veřejné správy, přede-
vším ministerstva veřejných prací a ministerstva
dopravy.

DalšÍ doplňování jednotné nivelační sítě děje se
zkoušením a zhodnocováním výškopisných prací
prováděných různými úřady a institucemi podél ko-
munikací, vodních toků i v městech. Sítě vyhovující
požadavkům přesné nivelace jsou pak pojaty do jed-
notné nivelační sítě.

Výjimečně zaměřily orgány ministerstva veřej-
ných prací kromě programových nivelačních pořadů
také výškové podklady v některých městech a ob-
cích pro regulační plány, to však jen v těch přípa-
dech, kdy tento postup byl odůvodněn naléhavostí,
nedostatkem finančních prostředků obce nebo zvlášt-
ními požadavky přesnosti pro žádaný účel. Tyto

městské sítě byly pak též zahrnuty do jednotné sítě
přesných nivelací.

Každoroční výsledky přesných nivelačních měření
a výpočtů jsou sestavovány v přehledné s e z n a-
m y, uspořádané podle nivelačních tratí. Seznamy
obsahují čísla výškových bodů, typy výškových zna-
ček, stručné slovní místopisy a nadmořské výšky
bodů a dodávají se úřadům a ústavům jednotlivých
resortů veřejné správy pro služební potřebu - ob-
zvláště oněm úřadům, které jsou pověřeny každo-
ročními přehlídkami výškových značek - a proká-
že-li se toho potřeba, i soukromému podnikání. Po
vydání vládního nařízení o úředních úkonech z 18.
června 1925 platí se nyní za sdělení výškových úda-
jů přesné nivelace poplatky za úřední úkon; proto
také se nyní neuvádějí nadmořské výšky bodů přes-
né nivelace ani na výškových značkách, ani na ta-
bulkách vedle nich upevněných, jak tomu bylo před
vydáním zmíněného vládního nařízení. V popsaných
seznamech se označují jednotlivé typy stabilisačních
značek výškových bodů přesné nivelace takto:

8 převzatá hranolová znaČka býv. voj. zeměpis-
ného ústavu ve Vídni,

-. hranolová značka ministerstva veřejných prací,
O čepová značka ministerstva veřejných prací,
m čepová značka jiných úřadů,
Cf hřebová značka,
D značka vytesaná v kamení.

Celkové výsledky této činnosti od roku 1920 jsou
shrnuty v přehledné tabulce IV., ve které se také
obráží vzrůst výškopisných prací v posledních le-
tech.

Z nivelačních pořadů, dokončených v letech 1920
až 1938, odpadly některé pořady celé, z jiných části
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Přehledná mapka převzaté mkouské nivelační sítě I ř.
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(v důsledku územních změn z r. 1938 a 1939). Proto
je nutno změniti údaje tabulky IV. tak, že celková
délka nivelačních pořadů se zmenší o 2 075,2 km a
celkový počet výškových značek o 4 984. V tomto
počtu značek je zahrnuta 1 značka základní, 224 zna-
ček hranolových, 1 766 čepových, 2 899 hřebových
a 95 jiných.

úkoly do budoucnosti. Přes zdánlivou svoji roz-
sáhlost znamenají nivelační práce až dosud v Če-
chách a na Moravě ukončené vlastně jen zlomek
celkového úkolu, který od výškopisné služby je nut-
no očekávati. Ve srovnání se zeměmi, kde výškopisné
práce dostoupily již skutečně žádoucí úrovně, vyka-
zuje výškopisná síť Čech a Moravy ještě mnoho a
mnoho nedostatků a v budoucích letech bude třeba
ještě tvrdého úsilí, aby výsledky mohly býti nazvá-
ny alespoň uspokojivými jak v ohledu vědeckém a
mezinárodním, tak po stránce praktickotechnické.
Se zřetelem na požadavky vědecké a mezinárodní

bude třeba především dobudovati základní výškovou
síť, vyztužiti ji soustavou základních výškových
bodů, co nejvýhodněji ji uzavřít, provést výpočet
(s vyrovnáním) základních nivelačních polygonů,
přezkoušet celou tuto práci rozborem přesností a
tím ohodnotit výsledky měření v základní síti, jež
obsáhne přibližně 4 000 km nivelačních pořadů.
Dále bude třeba připojit základní síť na nivelační

sítě sousedních států a tím zapojit ji do mezinárodní
soustavy výškopisné v souhlase s opatřeními oněch
států a s mezinárodními zásadami pro měření země.
V souvislosti a organické spojitosti s těmito prace-
mi bude nutno zal.,ožiti soustavnou síť stanic pro
pře s n é měř e nit i ž e a vybudovati tak do-
statečně hustou síť bodů určených gravimetricky,
která by postačila za podklad pro určování dynamic-
kých výšek všech bodů základní i jednotné nivelační
sítě, kteréžto opatření je stále naléhavěji požado-
váno. Tím bude také zhodnocen příspěvek výškopis-
né služby Čech a Moravy pro mezinárodní badání a
pro určení tvaru a rozměrů tělesa zemského, které
souhlasně směřují ku zjednání jednotného podkladu
pro tato šetření.
Konečně bude nutno věnovati pečlivou pozornost

zkoušení měřických metod a strojů i jiných pomů-
cek, sledovati veškeré objevy a novinky v oboru
výškopisném také po stránce geofysikální, počtář-
ské, metronomické a geologické, aby byla udržena
úroveň s obdobnými pracemi mezinárodními, s nimiž
nutno zůstati v stálém styku.
Po stránce p r a k t i c k o - tec hni c k é budou

úkoly výškopisných prací v zásadě tyto:
a) Dosud zaměřené nivelační pořady a polygony

se musí doplnit a přizpůsobit územním změnám Čech
a Moravy se zvláštním zřetelem na naléhavost ná-
hradních komunikací pohraničních, jakož i na velko-
rysé podnikání zejména v oboru dálkových silnic,
průplavů, letišť a regionálního plánování.
b) Dále bude nutno se starat o další postupné a-

soustavné zhušťování jednotné sítě přesných nive-
lací s konečným cílem, aby do této sítě byly pojaty
veškeré komunikace (železnice, silnice a význačnější
cesty), vodní toky a průplavy. Hustotu sítě bude
třeba tak vystupňovat, aby každou obcí v Čechách
a na Moravě procházel pořad přesné nivelace a aby

na území každé z těchto obcí byly osazeny a přístup-
ny aspoň tři značky přesné nivelace. Tato jednotná
síť obsáhne, vezme-li se za základ statistické sesta-
vení železnic, silnic a vodních toků v celkovém roz-
sahu asi 48 000 km délky a okrouhle 8 000 obcí
v Čechách a na Moravě, celkem asi 50000 km nive-
lovaných tratí a okrouhle 100 000 osazených výško-
vých značek. V tomto počtu jest již obsaženo dosud
provedených asi 8 000 km nivelačních pořadů a así
15 000 obsazených výškových značek.
c) Bude nutna též generální revise všech až do-

sud v Čechách a na Moravě osazených výškových
značek, které bude třeba odborně prohlédnout a
ošetřit, poškozené, ztracené a zničené obnovit, ohro-
žené přemístit. Všechna tato opatření mají za účel
dosíci naprostého souhlasu mezi evidenčnímí sezna-
my výškových značek a skutečným stavem v příro-
dě, tak aby výškové údaje, vydávané jako podklad
pro technické podnikání, byly zaručeně přesné. Tato
revíse je také naléhavě nutná se zřetelem na názor
uplatňovaný četnými odborníky v tom smyslu, že
každou síť přesné nivelace je nutno po 20 až 25
letech obnoviti s ohledem na skutečně zjišťované
změny povrchu zemské kůry, jejichž původ není ješ-
tě dokonale objasněn.
Podle statistiky hlášených a zjištěných poruch

výškových značek ztrácí se nebo zrušuje se každo-
ročně určité procento značek. Úbytek činí 1,08%
u nivelačních pořadů z r. 1936; 6,22% z r. 1931;
11,13% z r.1928; 28,96% z r. 1925; 34,97% z r. 1923
a 63,05% z r. 1920. Těmto ztrátám, způsobeným
hlavně přestavbami budov, silnic, železnic a v menší
. míře také nedbalostí neinformovaných osob nebo
dokonce i zlomyslností, nelze při nejlepší vůli za-
brániti.
Podle výsledku systematické revise bude možno

také posouditi, které z osazených výškových značek
se hodí svým umístěním pro zákres do katastrálních
map podle katastrálního zákona.
d) Všechny výškopisné práce jiných úřadů, ústa-

vů, institucí i soukromého podnikání musí býti pře-
zkoušeny, aby je bylo možno zhodnotiti a případně
zařadit do jednotné sítě přesných nivelací a dále také
rozhodnout, l';da jsou vhodné po pořizování výško-
pisných příložek ke katastrálním mapám.
e) Dalším úkolem bude usnadnit a podporovat

snahy měst a obcí zamýšlejících opatřiti si podkla-
dy pro pořizování upravovacích plánů všude tam, kde
se ukáže toho potřeba odůvodněná ohledy úsporný-
mi. Stejnou péči a podporu bude třeba věnovati všem
snahám a podnikům pro. regionální plánování.

f) Také se musí zavést a soustavně provádět pe-
riodická a výšková kontrola půdy v poddolovaných
územích, u důležitých staveb vodních, železničních,
silničních objektů, podzemních drah, důlních a prů-
myslových budov a všech zařízení, u kterých tato
kontrola může přispěti k zajištění veřejné bezpeč-
nosti i k zabezpečení soukromého majetku a k získá-
ní posloupné a nepřetržité řady cenných pozorování
a poznatků vědeckých.
Konečně nutno uvážiti, že - jako všechna velká

geodetická díla - nebudou a nemohou býti ani výš-
kopisné práce nikdy úplně ukončeny. Dokonalá zá-
kladní a jednotná síť přesných nivelací vyžaduje ne-
ustálé kontroly, úpravy, přizpůsobování a doplňo-
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vání podle nastalých změn přirozených i umělých na
povrchu zemském, podle budování nových technic-
kých a průmyslových zařízení, podle měnících se
požadavků veřejné potřeby, podle směrů v konstruk-
ci a přizpůsobování map a nezbytně také podle prav-
děpodobně zvyšovaných nároků kladených s hledis-
ka přesnosti, jejíchž nejzazších hranic jistě nebylo
dosud dosaženo.

To platí zvýšenou měrou i pro vědecké a meziná-
rodní úkoly výškopisné. Má-li se dospěti jednou
k zavedení žádoucího jednotného základu všech výš-
kopisných prací (normálního nulového bodu) a
umožniti bezpečné vyšetření všech prvků potřebných
k určení tvaru a rozměrů země i všech změn jejího
povrchu, musejí všecky státy a země, a to co možno
v nejširším rozsahu, přispěti k tomu pracemi na
svých územích. Jeví se to tím spíše nutné, protože
na mezinárodních sjezdech a rokováních bylo kon-
statováno, že dosavadní nivelační práce ani svým
rozsahem a rozložením, ani svou dnešní přesností
k tomuto účelu nestačí. Výšková měření musejí býti
prováděna neustále, bez přerušování, a měření ce-
lých základních sítí se musí po určitém časovém ob-
dobí vždy znovu opakovati.

Ze všeho toho vysvítá, že vý'škopisné práce jsou
pro studium vývoje zemské planety i pro veškeré ve-
řejné i soukromé technické podnikání jedny z nej-
důležitějších. Úkoly, jež se při nich řeší, jsou na-
mnoze velmi nesnadné, požadavky kladené na inže-
nýra, který je pověřen jejich prováděním, jsou ne-
obyčejně náročné, a to v nejrůznějších směrech; vy-
žadují nejen pečlivé odborné přípravy a velké fysic-

ké i duševní výkonnosti s vědomím těžké zodpověd-
nosti, ale též každoročního odříkání těch nejsamo-
zřejmějších vymožeností kultury a pohodlí na dlou-
hou dobu. Přes to, či právě proto jsou to práce krás-
né, provázené povznášejícím vědomím, že - jsou-li
dobře provedeny - vytvářejí cenný přínos k pokro-
ku vědy, jakož i k hospodářskému a kulturnímu
povznesení stavu, národa i lidstva.
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Úvodem.
Po devět roků informuje správa italského katastru

domácí kruhy i cizinu o svých problémech v revui
"Rivista del Catasto e dei servizi erariali", vydá-
vané ministerstvem financí v Římě. Jak dřívější re-
dakce Zeměměřičského věstníku, tak nynější redak-
ce Zeměměřičského Obzoru vyměňují si pravidelně
svá čísla s.,Rivistou", která sleduje se zájmem také
poměry u nás.

Z původních článků našich autorů uveřejnila mezi
jiným též svého času práce Ing. Dra Kolomazníka,
Ing. Krčmáře, referovala o pracech Ing. Dra Tiché-
ho, prof. Petříka, prof. Ryšavého, Ing. Konečného,
Ing. B6hma a jiných.

S úmyslem informovati české kruhy o italském ka-
tastru upozornila nás Rivista již v roce 1938 na stu-
dii generálního ředitele katastru Ing. Dra Grandiho,
uveřejněnou v čísle 1/1938 Rivisty a psanou pro
informaci ciziny. Postupem času vyšly v ,téže' revui
další obsáhlé informativní studie o italském katastru
od význačných autorů; jako prof. Dra Fantiniho, Ing.
Dra Amorosa, Dra Ing. Belfiora, Ing. Dra de Cate-
riniho, atd.

Snad se zavděčíme čtenářům Obzoru uveřejněním
poznámek z četby těchto článků právě v době, kdy
funkce katastru jak u nás, tak jinde se šíří a mění
a kdy se - v souvislosti s tím - nadhazuje otázka
přebudování celé instituce a změn jejich funkcí.

Mozek aparátu.
Na rohu ulic Largo Leopardi a Via Merulana v Ří-

mě stojí monumentální budova generálního ředitel-
ství italského katastru. Ve zvýšeném přízení, prvním
a druhém poschodí, je měřický úřad Řím I, v šestém
patře Řím II. Jinak všecky ostatní místnosti má ob-
sazeny generální ředitelství katastru a finančních
služeb technických.

Palác má 4 vchody (z nichž jeden representační)
a hosti ve svých místnostech 350 úředníků a foto-
grafické a heliografické pracovny, v nichž jsou 'pro-
váděny pokusy kartografické. V budově je lékařská
síň, zátiší, restaurační místnost, tělocvična se
sprchou, knihovna, historické museum, v němž jsou
uloženy památky na staré katastry, garáže pro auta,
dílny, skladiště, kotelna a j. pomocné místnosti.

Ve sklepních místnostech jsou rozsáhlé archivní
prostory a protiletecké kryty.

Budova má vlastní telefonní ústřednu, signální za-
řízení, rozhlas, tři výtahy, z nichž jeden rychloběžný.

Stavba pokrývá 2000 m2 plochy zastavěné, má
39000 m3 a 305 obytných místností. Náklady staveb-
ní činily 10 milionů lir ital. (1 m3 stál 192 lit.).
Telefonické zařízení v budově stálo 400 000 lit., sig-
nalisační 70 000, rozhlas 26 000, hodiny 39 000 lit.

Velmi pečlivě jsou vnitřně vybaveny pracovny
generálního ředitele, sály pro pořádání schůzí da-
ňové komise a knihovny. Zvláštní typy místností
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voleny byly pro pracovny personálu. Pro generální
ínspektory katastru je zde 17 pokojů, dalších 10 pro
vedoucí měřičské úředníky.
Místnosti pro vyložení operátů k veřejnému na-

hlédnutí jsou s velkými okny zastřenými záclonami
a mají specielní konstrukci nábytku (stoly, pulty,
atd.).
Sály, kde se provádí výpočet výměr cestou gra-

fickou, t. j. planimetrem nitkovým, polárním, seker-
kovým, lituusovým (Italové se vydatně namáhají
ulehčiti si trýzeň planimetrování), atd., mají rovněž
nábytek svého druhu.
Vládnoucí myšlenkou je zde zhospodárnění práce,

nejkratší spojení telefonem neb rozhlasem mezi jed-
notlivými pracovníky, zamezení ztráty času zbyteč-
nou chůzí, hygiena, bezprašné prostředí, vyloučení
mrtvých rohů a bodů atd.
Pod střechou paláce je ubytováno mimo katastrál-

ního ústředí také ústředí některých dalších finanč-
ních služeb. Odtud také úřední název: "Generální ře-
ditelství katastru a technických služeb erárních".
Jsou to, jak z názvu již tušíme, dva obory finanč-

ní služby správní. Jeden se zabývá obnovou, vedením
a uložením pozemkového katastru, druhý obor plní
pak technická poslání jako technický poradce státní
správy, odborný znalec, pomocník v potírání pře-
stupků fiskálních a správce některého nemovitého
majetku státu. Tento druhý odbor má čtyři správní
skupiny.
Ve skupině I. jde o technickou spolupráci při do-

hledu na výrobu předmětů podléhajících dani spo-
třební (líh, cukr, glukosa, náhražky kávy, olej, pivo,
atd.). Sem patří také monopoly (zápalky, sůl, ciga-
retový papír ) .
Ve skupině II. hodnotí se nemovitosti k účelům

zpoplatnění při převodech. (Převodní poplatky samy
patří do kompetence generálního ředitelství poplat-
ků.) Sem náleží technická spolupráce na kontribuční
povinnosti poplatníků z titulu provedených prací ve-
řejných. Majitelé nemovitostí v Italii, kteří nabyli
výhod z provedené veřejné práce, jsou povinni na-
hraditi státu takovou výhodu, jež se projevila jako
okamžitý přírůstek hodnoty nemovitosti.
Skupina III. se zabývá úschovou a manipulací sta-

rých katastrů oněch katastrálních území,· kde ne-
byla provedena obnova. Vydává potvrzení, výtahy,
sestavuje odhady jak pro držitele, tak pro státní
správu.
Skupina IV. spolupracuje technicky na sprave

státního majetku, kterou obstarává generální ředi-
telství státního majetku (asi 11 000 budova 200000
ha pozemků) a provádí práce udržovací, zavlažo-
vací, kontroluje hospodářství a státní dodávky.
Vedoucími úředníky jak v odboru katastru, tak

v odboru fiskálním, jsou inženýři s vysokoškolským
vzděláním a generální ředitelství je úřadem, v němž
první a poslední slovo mají inženýři.
Generální ředitelství investuje do pokračovacího

vzdělávání svých inženýrů značné fondy. Pořádá pro
ně zvláštní kursy, na nichž přednášejí jak vysok<J-
školští profesoři, tak praktičtí odborníci (fotogra-
metrie letecká, atd.), zkoumá jejich nově nabyté vě-
domosti a zkušenosti v závěrečných zkouškách, při
nichž je přítomna celá hierarchie finanční správy

s generálním ředitelem katastru a s ministrem fi-
nancí včele, rozhojňuje místa ve vysokých plato-
vých stupnicích a přijímá jen pragmatikální úřed-
níky, nikoli smluvní.
Režim pokračovacích zkoušek je přísný. Bývalý

ředitel italského katastru Ing. Dr. G ran d i stěžuje
si v zahajovacím proslovu v kursu v roce 1937, že
v geodesii a topografii to "neklape", že v discipli-
nách právních nutno zostřit program právě tak, jako
v katastrálním vceňování a klade otázku, může-li se
ínženýr ucházeti o úřad, aniž by bezvadně ovládal
odhad a vceňování, alespoň jeden cizí jazyk a foto-
grametrii.
Zdá se však, že italský inženýrský dorost dává

přednost službám soukromým před službou státní a
že uchazečů o inženýrská místa ve službě katastrální
ubývá.
Mluvili jsme o mozku aparátu italského katastru

a hned jsme po zásluze vzpomenuli Dra Ing. Alfreda
Grandiho, který od roku 1932-1937 zastával funkci
generálního ředitele. Nynější jeho nástupce je Dr.
Ing. Michele Tuc c i.
Grandi sloužil 47 let u katastru. Tento Boloňan si

umínil získat světový primát pro !talii v používání
letecké fotogrametrie pro účely katastru. Výborný
stylista, řečník, který propagoval slovem i činem ka-
tastrální fotogrametrii doma i v latinské Americe.
V roce 1929 navštívil Brasilii, kde město St. Paolo

svěřilo tehdy mladému fotogrametrickému odvětví
italského katastru pořízení svých polohových plánů
metodou leteckou v měřítku 1 : 1000. Svými články
v Rivistě, kterou zakládal, seznamoval veřejnost
s problémy a starostmi svého vysokého úřadu.
Uvedeme v podstatě obsah Grandiho informativní

studie o italském katastru, o níž jsme se v úvodě
~míniJi.

Začneme od Adama.

Starý :Řím Ihěl kata str snad už v době králů a
zcela jistě za republiky existovaly kat astry, jež byly
v době Imperia sjednoceny a zdokonaleny.
:Římské kat astry nesloužily po velmi dlouhou dobu

účelům daňovým, nýbrž pouze a jedině k zjišťování
vlastnictví soukromého i veřejného.
O latinské tradici v zeměměřičství jsme psali

v článku Zeměměřičského Věstníku čís. 3-4/1936 a
v čísle 8/1935 jsme již referovali o zajímavé studii
Ing. Dra Romuela de Caterini o instituci státních
techniků ve starém :Římě.
Pozemkový lmtastr geometrický předcházel tedy

po drahnou dobu před katastrem vceňovacím. Jest
:pravděpodobno, že vceňovací katastr se ujal za
Augusta, nástupce Cesarova.
Důvod, proč nebyla tak dlouho uvažována hlediska

fiskální, tkví v okolnosti, že všecka pozemková drž-
ba byla původně v ruce veřejné. Stát byl výhrad-
ním majitelem půdy, mohl však odstoupiti zaslouži-
lým občanúm půdu do vlastnictví. Taková půda ale
nesměla býti ve smyslu nejstarších zákonných usta-
novení římských zdaněna.
Zdaněna nemohla býti však ani půda, jež byla od-

ňata poraženým národům a z které jedna třetina -
řídčeji polovina - byla věnována k zřízení sidlišť
veteránů. To sledovalo různé cíle: uklidniti legio-
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náře, zvýšiti výrobu zemědělskou, zabezpečiti si stráž
hranic.
Zbytek půdy zbýval státní správě co veřejný sta-

tek. Stát sám obdělával nebo spravoval některé dru~
hy pozemkú přímo, právě tak jako přímo obhospo-
dařoval jezera, rybníky s rybolovem, solná pole a
hory.
Ale často dával stát půdu do stálé držby za ročně

pevně stanovený úplatek v penězích či naturaliích.
Podle týchž pravidel propůjčoval také půdu původ-
ně neobdělávanou, na nichž držitel provedl melio-
race.
V tehdejší pozemkové soustavě byl by tudíž ka-

tastr vceňovací zbytečným.
Naproti tomu bylo nutno zajistiti polohu, výměru

a hranice jak pozemků veřejných, tak soukromých.
A toho se nedalo docíliti bez měření a bez skuteč-
ných map katastrálních. Pořizovali je zeměměřiči,
původně prostí, třeba že velmi vážení občané, později
veI'ejní úředníci s pravomocí soudcovskou, pokud šlo
o záležitosti pozemkové držby a omezníkování po-
zemků. Nazývali se gromatiky, po měřickém přístroji
zvaném "Groma", jehož zobrazení bývalo vytesáno
na náhrobních kamenech zeměměřičů antiky.
Šťastnou náhodou při vykopávkách v Pompei v ro-

ce 1912 objevena byla kancelář a obydlí zeměměřiče
Vera a v něm, mezi jiným, přístroj Groma, neporu-
šený - pokud jde o kovové součástky.
Byl to, samozřejmě, jednoduchý instrument, jakási

úhlová hlavice na vytyČování pravých úhlů v příro-
dě. Tímto přístrojem a měřidlem dlouhým 10 stop
(2'9779 m) řešili staří gromatikové všecky pro-
blémy praktického zeměměřičství: měření pozemků,
obnovení zaniklých hranic, dělení pozemků, atd.
Ale také velká díla, na př. vytyčení vojenského tá-

bora a sestavení projektu nového sídliště, dala se
pomocí těchto prostých pomůcek vytvářeti. Tyto
velké práce uchovaly se jako vzácné doklady geo-
metrického katastru z doby císařství.
Zmíníme se několika slovy o projektech kolonií,

svěřovaných antickým zeměměřičům. Zeměměřič vy-
hledal místo pro založení sidliště a uváživ okolnosti
zdravotní a obranné, ustanovil bod v středu sidliště,
postavil naň svůj přístroj a vytyčil v poli osu vý-
chod-západ (decumanus maximus) a kolmici sever-
jih (cardo maximus). Tím rozdělil povrch území na
čtyři kvadranty. Na jejich osy nanášel, vycházeje od
středu sidliště, pevné úsečky délky asi 3.555 m a
vytvářel čtverce (saItus) výměry 1264 ha očíslo-
vané římskými I, II, III atd.
Každý saltus dělil se na dalších 25 čtverců - cen-

turií. Každá centurie měla 200 čtverců. Tento pn-
. slední čtverec představoval pak římské jitro, základ-
ní jednotku zemědělskou o výměře asi 25 arů, a před-
stavoval den orání' párem volů.
Příděl pozemků (jednotlivých pozemkových losů),

jejichž výměra byla různá podle plodnosti půdy, děl
se tahem losů, označených číslem saIta a centurie.
Na konec se sidliště polohopisně zobrazilo na bron-

zových deskách a mapa i tažební pří dělový materiál
se zveřejnil.
Tak na příklad vojensko-zemědělská kolonie L u-

g o, založená v r. 188 před Kristem, čtyři léta po
porážce Galů konsulem Publiem Scipionem, rozpro-

stírala se na 25 saltech, t. j. asi 31 600 ha, s třemi
městskými - ještě dnes kvetoucími sidlišti (Jmola,
BagnacavaJlo, Faluza).

Z;:J jímavo, že osysidliště nebyly orientovány k svě-
tovým stranám, nýbrž stočeny o 30°, aby tvořily
rovnoběžky s osami iiž založené kolonie Emilie.
Ostatně tento způsob orienhtce základu sidliště sle-
doval též směr vodních toků.
Účel prvních katastrů římských byl tedy čistě

technický. Když však stát vyčerpal pozemky veřej-
né ruky zrušil daňové osvobození soukromých po-
zemků a prohlásil rovnou povinnost jak občanú, talt
pozemků k dani pozemkové.
To se postupně uskutečňovalo od Augusta a Tra-

jana až k Dioklecianovi koncem třetího století po
Kristu.
Došlo se ku k a t a str u p o zem k o v é m u, je-

hož pořízení bylo velmi ulehčeno použitím existují-
cích katastrů pozemkových, doplněných vceněním
pozemků podle způsobů vzdělávání na role, vinice,
olivové zahrady, louky, pastviny, rybníky, solná pole.
Jednotkou zdanitelného výtěžku bylo "jugum".

Jugum představovalo pět jiter vinice neb dvacet jiter
role první třídy, čtyřicet jiter role druhé třídy, šede-
sát třetí třídy. Nebo 225 olivových stromů první neh
450 stromů druhé třídy.
Tomuto daňovému základu antického katastru po-

zemkového mohly by záviděti i katastry moderní.
Ale se zánikem Východního císařství (Romulus

Augustus r. 476 po Kr.) zanikají pozemková zaříze-
ní a mění se podstatně pojem vlastnictví půdy.
Ani zařízení barbarů a feudální, jež je vystří-

dala, nepociťují potřebu zobrazovati hranice držby
veřejné a soukromé. Feudum nepociťuje také potře-
bu zdaňovati výtěžek pozemků, neboť držitelem půdy
byl, až na nepatrné výjimky, klášter nebo kostel.
Pouze svobodná obec mění ponenáhlu feudální

držbu v držbu osobní a část výtěžku zdaňuje ve pro-
spěch státu.
V tom směru jsou typická zařízení ve Florencii,

kde už v r. 1288 byly vceňovány nemovitosti každého
občana a kde v roce 1427 byl založen kata str.
Běží ovšem pouze o všeobecnou osobní daň - ja- .

kousi income-tax - sledující cíl, aby každý občan
nesl spravedlivý podíl na břemenech uložených obci.
Ze zdanění tohoto mělo býti vyňato existenční mini-
mum, t. j. byt, krám, nábytek, zařízení a 200 zlatých
pro každého člena rodiny.
Teprve v moderní době ujímají se katastry s cíli

čistě fiskálními, bez map neb s mapami primitivními.
Důležitou etapou v dalším období je katastr milán-

ský, založený Karlem VI. r. 1718, který proslul svou
dolmnalostí oproti katastrům z minula a byl vzorem
ostatním italským státům i v cizině. Byl to katastr
parcelní s katastrálním výtěžkem podle způsobu
vzdělávání a bonitních tříd, určených na přesně sta-
novené období.
Avšak teprv století XIX. bylo úrodným údobím

pro zakládání a obnovování katastru většinou již
s mapami, jako na př. v Belgii, ve Francii,. Švýca-
řích. Jiné katastry, dokonalé v každém směru
(Darmstadt, Kassel, Weimar), založené v roce 1824
vykazují pečlivé zápisy jako osoby držitele, tak vý-
sledků měření. (Pokračování.)
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Posudky.

Ho c h A. A. - K o u tni k B., Technika duševni prá-
ce. Praha, Orbis 1941. Vydání čtvrté. 8°. Str. 186, 25 kre-
seb a diagramů. Brož. K 24.-. Kniha vyšla jako V.
svazek sbírky »Prací k úspěchu« vydávané Českou aka-
demií technickou společně s Českomoravským komitétem
pro vědeckou organisaci za řízení Ing. Dr. Stan. Špačka.
Vědecké řízení práce, jehož otcem je F. W. Taylor a

které obsahuje soubor pravidel a zásad pro úspěšnou
organisaci, dospělo k myšlence, že ústřední postavou ří-
zení je či ověk (Emerson). Obrácen proto zřetel k zjiš-
ťování a zkoumání ztrát ve výchově a také k sebevýchově,
jakožto jediným přípravám jedince pro život.
Podkladem životní činnosti a učení je správné rozdě-

lení času mezi práci, odpočinek a sebevzdělání. Autoři
shledali vše hodnotné v literatuře cizí i skrovné domácí
a čerpajíce ze svých hojných zkušeností, sestavili tuto
stručnou ale důležitou knihu jako návody hospodárného
postupu v technice duševní práce. V prvých kapitolách
probirají otázky tělesné a duševní hygieny, mnemotech-
niky a techniky učení, které jsou základními kameny
každé úspěšné práce, doprovázené hospodárnou pamětí a
důkladným studiem. Poté pojednávají o sestavování stu-
dijních rozvrhů, diagramů (Ganttogramů a j.) pro kon-
trolu práce, hlavních zásadách úpravy pracoviště a o po-
můckách, které usnadňují práce, jež jsou nutně spojeny
s duševní tvorbou. Další kapitoly jsou věnovány sbírání,
třídění a značkování poznatků a rozvádějí podrobně otáz-
ku sestavování pojednání, zpráv i přednášek jak po strán-
ce formální tak i obsahové. Závěrem je zmínka o oceňo-
vání a kontrole vlastních duševních schopností a uvedeno
několik vhodných testů.
Ke knize je připojen podrobný rejstřík, četná biblio-

grafie předmětu a seznam prvých dvou Il}íst desetinného
(Dewey) třídění s pomocnými třídníky. Rada názorných
kreseb a diagramů doplňuje vhodně text.
Autoři rozvádějí všechny tyto důležité a složité, bohu-

žel často opomíjené otázky se strany pracovníků, slohem
jasným a přístupným, což činí knihu vhodným úvodem
do techniky duševní práce a k práci skutečně vědecké.
Duševní pracovník, najmě inženýr, odkázaný většinou na
vlastní a vžité organisační nápady, nalézá v této knizé
řadu podnětů a cest, jimiž může zlepšiti organisaci vlast-
ní práce i postup v činnosti odborně praktické.. Tím získá
v rámci daných možností čas k rozvinutí vlastních zna-
lostí odborných i vědeckých a k pracím literárním.
Dalším vydáním knihy autoři úspěšně doplňují citelnou

mezeru v naší literatuře, pojednávající o řízení duševní
práce. Burda.

Ing. Dr. W. S c h I i c k: Nový způsob výpočtů průměr-
ných vzdáleností při scelování pozemků. - Věstník Čes-
ké Akademie Zemědělské, roč. 18, č. 1-2, str. 6-20.
Jednou z nejdůležitějších zásad při scelování pozemků

jest dodržení stejné p r ů m ě r n é v zdá len o s t i po-
zemků účastníků ve starém i novém stavu. Výpočet děje
se podle vzorce:

D = ]i1 d, + P2 d2 + + Pil dli čili ..::::pd , kde p znači
P, + P2 + + pn :E p

výměru parcely a d její vzdálenost od hospodářského
stavení účastníka. Ve svažitém území se připočítává
k 'zjištěné vodorovné vzdálenosti šesti násobek výškového
rozdílu.
Autor, technický konsulent ministerské komise pro

agrární operace, ukazuje na nedostatky tohoto postupu
v tom, že výpočet nebere zřetele na hodnotu jednotlivých
pozemků a při výškových rozdílech že nepřihlíží k dalším
mnoha okolnostem příjezdu k nim.
Pokud jde o hodnotu pozemků, nelze popříti, že i při

vyrovnané průměrné vzdálenosti může býti poškozen
účastník, jemuž dostalo se náhradných pozemků vyšší
bonity ve větší, nižší bonity pak v menší vzdálenosti, než
tomu bylo před provedením scelování, neboť celkový po-
čet pracovních jednotek právě při obhospodařování po-

zemků vyšší bonity je větší než u pozemků špatných. Do-
vozuje z toho, že do výpočtů průměrných vzdálenosti
musí se vzíti co další činitel s měn n á cen a pozemků.
takže výpočetní vzorec by zněl:

D __ p, d,Ct+P2d2c"-+ +PIlq"C'2 čili ;pdc_.
, '. P, c, + P2 C2 + +PII Cn :s pc

Takto vyšetřenou průměrnou vzdálenost naz~'vá h o s-
pod á řs k o u.
Pokud jde o svažitá území, obrací zřetel k pot a žní

v Ý k o n n o s t i v zemědělství, která je odvislá nejen od
vzdálenosti pracoviště, nýbrž i od útvaru území, hustoty
a sjezdnosti cest, druhu tahounů, váhy a konstrukce vozi-
del, kterým se musi přizpůsobiti rozsah užitečného ná-
kladu.
Vycházeje z prakticky zjištěných poznatků, dochází

pravděpodobnými výpočty pro užiti koňských a krav-
ských potahů při pěstování různých druhů plodin k dů-
sledku, že na místo dosavadního šesti násobku výškového
rozdílu má se připočítávati:
1. u polních cest s nezpevněnou vozovkou, ve starém

i novém stavu při stoupání O"Yc-5% příp. 6% 4násobek
výškového rozdílu při koňském, 6násobek při kravském
potahu.
2. u sílnic a cest se zpevněnou vozovkou ve starém i no-

vém stavu při stoupání 0%-7% 2násobek pro koňské a
4J:,;násobek pro kravské potahy, při čemž mez pro ob-
hospodařování kravským potahem stanoví na 7 ha vý-
měry.
Na celé řadě příkladů uvádi pak prakticky použití to-

hoto pravidla spolu s pokyny pro jeho aplikaci ve scelo-
vacím řízení.
Studie Ing. Dr. Schlicka je velmi cenným přínosem

pro praxi agrárních úřadů: i když podle vyzkoušeného
postupu při vyšetřování náhradných pozemků nemají se
vyskvtnouti případy, kdy účastník by obdržel náhrady
v jednotlivých bonitních skupinách ve vzdálenostech pod-
statně odchylných od starého stavu, nelze se zcela tako-
vým případům vyhnouti. Výpočet průměrné vzdálenosti
pro svažitá území na podkladě navrženÝch pravidel pak
přispěje určitě k správnějšímu hodnocení vzdálenosti pro
spravedlivé vyšetření náhrad. Zdánlivě složité výpočty lze
z iednodušiti sestavením účelných tabulek, které podle
získaných zkušeností pod udaným vodítkem by bylo mož-
no dále zdokonalovati. KrčmM.

Odborná pojednání v časopisech.

Zeitschrift ftir Vermessungswesen, 1941. Cís. 12:
Jun g: Der Zusammenhang zwischen den orthometri-
schen Nivellementsreduktionen nach Helmert und nach
Niethamer.

Cís. 13: H r i s t o w: Die reduzierte Lange der geoda-
tischen Linie und die Hauptvergroserungsverhaltnisse
der Soldner-Cassinischen Projektion. - B ach m a n n:
Der neue Repetitions-Theodolit WiId T 1.

Cís. 14: H r i s t ow: Nachtrag zur Berechnung der
Lange und der Richtungswinkel einer geodatischen
Strecke. - H r i s t o w: AlIgemeine Formeln zur Trans-
formation zwischen zwei Gaus-Kriigerschen Streifen.

Cís. 15: M ii n c h b ach: Die Arbeitsleistung bei der
Herstellung der deutschen Grundkarte1: 5000.
P i n k w a r t: Bestimmung der Zentrierungselemente bei
Beobachtung zwischen zwei Exzentren.

Cís. 16,: L e h m a n n: Die Triangulation, der tragende
Rahmen des Vermessungs- und Kartenwerks eines Gros-
staates. (Grundlagen und gegenwartige Probleme.) -
D o m c ke: Berechnung der Werte q-1, L und W bei Po-
Iygonziigen.

Cís. 17: A I b rec h t: Die Fehlerellipse bei trigono-
tnetrischen Punkteinschaltungen ohne iiberschiissige Beo-
bachtungen. - M ii h I i g: Zur Theorie der Rohrenlibelle.

Cís. 18: B a s t i a n: Der Ubergangsbogen, Form und
Absteckung. - S o y k a: Der Einfluss schwankender
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Grundwasserstiinde auf die Hohenlage der Festpunkte
und Bauwerke.

Čís. 19: R e i c h e n e der: Die Sicherheit einer Punkt-
einschaltung, ein Beitrag ZUl' Fehlertheorie. - Li n se:
Aus der Aufbauarbeit der Katasterverwaltung im Regie-
rungsbezirk Hohensalza.

Čís. 20: Mu n c h b ach: Die Genauigkeit bei der Her-
stellung- der Deutschen Grundkarte1: 5000. - W 01 f:
Beitrag ZUl'Bestimmung der Gleichung der plausibelsten
Geraden einer fehlerzeig-enden Punktreihe.

Čís. 21: U n gel': Deutsche Grundkarte1: 5000 und
Katasterplankarte eine Reichsaufgabe. - M u II e r: Der
Uhrstandmesser, ein Hilfsgeriit fur die Vornahme von
Uhrvergleichen.

Čís. 22: S o k ob: Seitenrefraktion bei Gewittern-Hris-
tow: Erste Differentialquotienten der Koordinaten
und des Richtungswinkels. - Mu 11e r: Niiherrungsver-
fahren fur die Punkteinschaltung in den Aufnahme-
netzen. - R o s c h: »Ertragsmesszahlen,< des Reichska-
tasters. - G i g a s: Profesor Dr. Peters gestorben.

Čís. 23, 24: Jun g: Uber die Anzahl der verschieden-
artigen Bedingung-sgleichung-en in Triangulationsnetzen.
- L a c m a n n: Dr. Ing. e. h. Eduard Ritter von Orel t.
- Obsah roč. 70 Z r. 1942.

,
P ft A V

Literární soutěž setkala se s nečekaným zaJmem. Do
lhůty stanovené soutěžními podmínkami t . .1. do 31. ledna
1942 došlo na adresu předsedy odboru zeměměřičských
inženýrů SIA Ing. Rykra celkem 11 soutěžnich prací -
počet, který jistě svědčí o aktuálnosti vypsaného námětu
i o vážném úsilí členů odboru tento námět důkladně vy-
řešiti.
K posouzení došlých prací ustavena byla výborem od-

boru 5tičlenná porota složená takto: Ing. Dr. J. Císař,
Ing. Faltus prof. Dr. F. Fiala, plk. v. v. Hlídek a Ing.
O. Krčmář. Za sekretáře poroty zvolen Ing. B. Pour.
Porota konala 1. schůzi dne 21. února t. r. v SIA.

Zahájil ji předseda odboru Ing. Rykr. Po zvolení před-
sedy poroty prof. Dr. Fialy byly otevřeny došlé práce
a zjištěna tato jejich hesla: »Fotokartograf«, »Zelený tri-
gonometrický a polygonový bod«, »Mapový list«, »Křivo-
čáry«, »Jednotné měření«, »Organisace«, »10:5 = 1:100«,
»Levně a prakticky«, »Pyramida v kruhu«, »Universální
mapa« a »Regíon«.
Porota upravila svůj pracovní postup tak, aby mohla

své pověření skončiti asi v polovíně dubna, neboť byl již
pro duben zajištěn přednáškový večer pražské odbočky
SIA, na němž by cenou poctění účastníci soutěže mohli
promluviti o svých návrzích. P-7·.

Sté výročí narozenin prof. Dra Wilhelma Jordana. Dne
1. března bude tomu právě 100 let, co se narodil všem
zeměměřičům známý prof. Dr. W. J o I' d a n, slavný
geodet i slavný odborný spisovatel a badatel německý.
Narodil se totiž dne 1. března 1842 v malém městě
E II wan gen ve Wurtembersku (Wiirtemberg). Po
středoškolské přípravě absolvoval polytechniku ve Stutt-
gartě, kdež složil zkoušku pro wurtembergskou státní
stavební službu a zkoušku na g-e o m e t I' a I. třídy. Po
krátké praxi u železnic a jako trígonometr stal se r. 1866
asistentem geodesie na polytechníce ve Stuttgartě a
r. 1868 profesorem polytechniky v K a I' 1s I' U h e, posléze
r. 1882 profesorem vysoké školy technické v Hanovru
(Hannover) .
Prakticky pracoval krátkou dobu u Středoevropského

měření stupňového (generál Ba e y e r), provedl roz-
sáhlé práce nivelační, a to nivelaci I. řádu v Badensku
(Baden), pak nivelaci pro ředitelstvl drah v Hanovru
(Hannover) a pro kanalisaci města Linden a Hanoveru.
Mimo to provedl triang-ulaci měst Leine a Hanovr s při-
pojením na státní triang-ulací.
Ve vy š š í geodesii zpracoval státní triangulaci Baden-

ska (Baden), kterou zaměřili plukovník K los e a vrchní
geometr R h e i n e r, a spolupracoval na státni triangu-
lací Meklemburska (Meklemburg-). Všecky tyto prak-

Nachrichten aus dem Reichsvermessungsdienst. 1941.
Čís. 1: R. Fin s tel' w a 1der und G ii n gel': Die trigo-
nometrische Hohenmessung im Gebirge. - K n e i s z I:
Die Ergebnisse der Ausgleichungen und der Zusammen-
schltisse der suddeutschen Dreiecksnetze.

Čís. 2: K n e i BIM. Die Entwicklung- l1es neuen baye-
rischen Hauptdreiecksl'etzes. - B o s s e H.: Der Karten-
druck.

Čís. 3: E. G i g a s: Stiindige Ausstellung der Trigono-
metrischen Abteilung im Reichsamt ftir Landesaufnahme.
- H. D e g n e r: Die Preussischen Ingenieurgeographen.

Čís. 4: K n e i s zl: Betrachtungen ZUl' Horizontalwin-
kelmessung unter besonderer Berucksichtigung der Sek-
torenmethode. - R o s c h: Kartogl'aphie und Reichs-
bodenschiitzung.

Čís. 5: K. Led e I' st e g-e l': ZUl' Theorie des geometri-
schen Nivellements .. -- Ing-. Dr. II. W o I f: Gegenuber-
stellung- der Finsterwalderschen Feldermethode mit dem
Helmertschen Verfahren zum niiherung-sweisen Zusam-
menschliessen mehrerer Teilnetze.

Čís. li: W o 1f H.: Untersuchung-en VOli naherungs-
weisen Zusammenschlussen trig-onometrischer Netze. -
K o I' z e r K.: Kartog-raphie, Politik und Krieg- im Sud-
osten Europas.

tické práce konal z přesvědčeni, »že profesor technického
oboru nejen potřebuje styk s praxí, nýbrž také proto,
že nabývá pro své literárni práce hojné podněty pro ori-
ginální zpracování látky.«
Rozsáhlá byla jeho činnost s p i s o vat e I s k á a b a-

dat e 1s k á. Slavné jeho, původně trojdílné dílo:
»Handbuch der Vermessungskunde«, Stuttgart, Met z-
l e r, zpracoval sám až po II. díl v pěti vydáních (1897),
další vydání obstaral prof. Dr. R e i n her t z a po jeho
smrti prof. Dr. E g gel' t. Dnes vyšlo toto dílo již v 9.
vydání a II. i III. díl musely býti rozděleny každý na
2 svazky, takže dnes je to vlastně dílo pětisvazkové a
jedno z nejdokonalejších geodetických děl světových.
Druhé rozsáhlé dílo, historicko-kritické je »Das deutsche

Vermessungswesen,« které zpracoval ve spojení s radou
St e pes -em v Mnichově (Munchen).
Vedle těchto stěžejních prací vydal prof. J ordan různé

tabulky. Známé jsou jeho »Hilfstafeln ftir Tachymetri~,
logaritmické tabulky šestimístné pro n o v é dělení a
»Sinus- und Cosinustafeln (Opus Palatinum) na 7 deset.
míst a »Barometrische Hohentafeln«. Mimo to je známa
celá řada jeho odborně i vědecky zpracovaných pojednání
a spisů. Namátkou budiž zmíněn na př. V. díl »Grosz-
herzoglich Meklemburgische Landes- Vermessung«, v němž
zpracoval konformní kuželovou projekci s upotřebením na
trigonometrickou síť I. řádu.
Vedle učitelské činnosti a všech výše zmíněných prací

(samých o sobě již obrovských) nutno vzpomenouti ještě
rozsáhlé činnosti prof. J ordana jako redaktora odborného
časopisu »Zeitschrift fur Vermessungswesen« (Stutt-
gart, Wittwer - časopis říšského spolku geometrů), kte-
rou zastával nepřetržitě po 25 let až do své náhlé smrti
dne 17. dubna 1899.
Posmrtnou vzpomínku na prof. Jordana napsal prof.

Dl'. R. H e 1mel' t, německý geodet světového formátu
(Z. f. V. 1899, str. 322). Zivot prof. Jordana jako člověka
vylíčil jeho syn, vrchní železniční rada Dr. Ing. H. Jor-
dan (Z. f. V. 1922; otisk viz též v Handbuch der Ver-
messungskunde, II. díl, 1. svazek, 9. vydání z r. 1931).

Prof. Tichý.
Tři sta let od smrti Galilea Galilei. Slavný italský ma-

tematik, astronom a fysik narodil se 18. února 1564
v Pise. Podle přání svého otce měl studovati medicínu, ale
tato věda neupoutala mladého Galilea. Zab~'Val se raději
hledáním rovnic pro dráhu a urychlení vrženého před-
mětu. Svými dalšími studiem i a na tehdejší dobu obsáh-
lými vědomostmi, stal se brzy v severní ltalii známým
2. byla mu nabídnuta roku 1589, tedy 25tiletému, stolice
profesorská na universitě v Pise a později v Padově, kde
přednášel až do roku 1639.
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Badatelská činnost mladého profesora byla velmi roz-
manitá. Byl vlastně zakladatelem experimentálni vědy
v !talii. Studováním zákonů kyvu matematického kyvadla
objevil isochronismus kyvů, jehož později ve spojení s ho-
dinami začal používati k přesnějšímu měření času. Ještě
dnes se užívá tohoto kyvadla k demonstraci přeměny
energie potenciální v kinetickou a naopak. Jeho praktická
mysl vedla ho k vynálezu prvního thermoskopu. Při theo-
retickém studiu starých pokusů Archimedových sestrojil
úměrné kružítko a první hydrostatické váhy. Konaje po-
kusy na svém padostroji, vyslovil zákony o volném pádu
a později i o pohybu na nakloněné rovině.

Roku 1610 velmi podstatně zlepšil terestrický daleko-
hled, který po něm dodnes nese jméno. Přirozeně že tento
lepší dalekohled pomohl mu při jeho studiu oblohy. Ga-
lielo Galilei objevil čtyři družice J upiterovy a prstenec
Saturnův. Zabýval se také pozorováním slunečních skvrn
a pokoušel se dovozovati z nich určité vlivy na naši Zemi.

Pokoušeje se matematicky si ověřiti nauku Koperní-
kovu, použil systémů souřadných, po něm nesoucích jmé-
no, které jsou základními systémy klasické mechaniky;
k nim se vztahují její rovnice, pohyby, rychlosti a urych-
lení těles, které se v těchto rovnicích vyskytuji. Pohybové
rovnice klasické mechaniky jsou inversní vůči Galileově
transformaci. tedy je-li souřadný system S soustavou
Galielovou, je jí i soustava S', která se vzhledem k S po-
hybuje přímočaře, rovnoběžně a bez otáčenÍ. Galileovy
systémy souřadné tvoří tedy skupinu nekonečně mnoha
soustav, z nichž se každá vzhledem ke kterékoliv jiné
soustavě oné skupiny pohybuje svrchu uvedenýmzpůso-
bem. Matematický důkaz nauky Koperníkovy podal' Oa-
lileo v roce 1632 ve spise »Massimi sistemi«. Za svého
života byl nucen několikráte odvolat své učení o helio-
centrické soustavě planetární pod tlakem římských scho-
lastiků. Tři léta před svou smrtí oslepl a žil střežen sva-
tou inkvisicí v Sieně. Zemřel 8. ledna 1642 v Arcetri.

Galileo Galilei byl jedním z nemnoha geniu, jehož jmé-
no nebude zásluhou jeho prací ve vědeckém světě nikdy
zapomenuto. Dr. P1'okopf',c.

"Reorganisace některých ústředních úřadů. Dnem' "15.
ledna t. r. byla provedena podstatná reorganisace naší
veřejné správy v jejich vrcholných úřadech. Reforma,
s níž byly provedeny i příslušné personální změny ve
vládě, vyhlášena byla v!. nařízením čís. 14 Sb. Hlavní
zásady reformy, jež mohou zajímati naše čtenáře, jsou
tyto:

Předsednictvo ministerské rady, ministerstvo veřej-
ných prací (úřad pro správu veřejných prací), zřízené
zákonem ze dne 2. listopadu 1918, Č. 2 Sb., a minister-
stvo sociální a zdravotní správy, zřízené vládním naříze-
ním ze dne 4. listopadu 1938, č. 269 Sb., se zrušují.

Název ministerstva dopravy se mění a zní: »minister·
stvo dopravy a techniky«.

Název ministerstva průmyslu, obchodu a živností se
mění a zní: »ministerstvo hospodářství a práce«.

Název ministerstva zemědělství se mění a zní: »mi-
nisterstvo zemědělství a lesnictví«.

K obstarávání kulturněpolitických veCl se zrIZuje
Ú řad I i d o v é o s vět y jako ústřední úřad, podřízený
předsedovi vlády.

Komise pro zhospodárnění vereJne správy, zrIzená
vládním nařízením ze dne 22. července 1932, Č. 125 Sb.,
se přičleňuje k ministerstvu vnitra. Předsedou této ko-
mise je ministr vnitra.

P lán o v a c í k o m i s e, zřízená při předsednictvu
ministerské rady vládním nařízením ze dne 25. ledna
1940, č. 48 Sb., o zřízení plánovací komise pro hlavní
město Prahu a okolí, se podřizuje ministru vnitra.

Z působnosti ministerstva veřejných prací přecházejí:
1.' na ministerstvo vnitra:
a) provádění zákona ze dne 17. prosince 1931, č. 207

Sb., o zkoušení a označování ručních střelných zbraní
a označování nábojů,

b) věci stavební policie, výstavby měst a prostorového
plánování;

2. na ministerstvo hospodářství a práce:
a) hornictví a hutnictví s podnikovým a fondovým

sekretariátem, zejména též provádění obecného horního

zákona ze dne 23. května 1854, č. 146 ř. z., a národ ohos-
podářská péče o hornictví,

b) provádění zákona ze dne 11. července 1922, Č. 242
Sb., o pojištění u báňských bratrských pokladen,

c-) přesné měření a cejchování, jmenovitě provádění
zákona ze dne 23. července 1871, č. 16 z roku 1872 ř. z.,
jímžto se ustanovuje nové zřízení míry a váhy, ve znění
pozdějších předpisů, a provádění zákona ze dne 10. červ-
na 1937, č. 112 Sb., o povinném úředním cejchování lé-
kařských teploměrů,

d) puncovnictví, jmenovitě provádění zákona ze dne
16. prosince 1927, Č. 2 z roku 1928 Sb., o ryzosti a pun-
covní kontrole platinového, zlatého a stříbrného zboží
(puncovního zákona), ve znění pozdějších předpisů;

3. na ministerstvo dopravy a techniky: ostatní věci.
Z působnosti ministerstva sociální a zdravotní správy

přecházejí na ministerstvo vnitra m. j. též věci bytové
a osidlování.

Z působnosti ministerstva zemědělství přecházejí:
1. věci veterinární na ministerstvo vnitra,
2. věci hospodářských škol na ministerstvo školství a

národní osvěty,
3. zemědělské vodní stavby na ministerstvo dopravy

a techniky. -1',

Česká akademie technická vydala svým nákladem řadu
publikací, které mají úzký vztah k činnosti zeměměřič-
ského inženýra. Uvádíme stručně jejich soupis (v závor-
ce je připsán rok vydání a vedle toho i krámská cena
knihy; členové České matice technické mají slevu):

L. B e n e Š, Měření poledníkového oblouku od Sever.
ního moře ledového k moři Středozemnímu mezi poled-
níky 20°-25° východně od Greenwiche (1936); 15 K. -
E. B uch a r, Měření azimutů na území býv. Českoslo-
venska v letech 1924-38 (1941); 36 K. - »Úprava
vesn~«. Výňatkový soubor z prací, poctěných a zakou-
pených v literární soutěži České akademie technické
(1941); 8 K. - V. Z á k r e j s, Plány upravovací, II.
vyd. (1925); 3 K. - O. F i e r I ing e r, Nutnost péče
o výstavbu měst a obcí venkovských (1923); rozebráno.
- J. R a c e k, Součinnost kulturní techniky při výstavbě
a osidlování měst a obcí venkovských (1924); rozebr. -
J. R ů ž i č k a, Hospodárnost fotogrametrie pozemní a le-
tecké (1924); 6 K. - E. M á s I o, Vzájemné vztahy mezi
kanalisací a úpravou měst (1925); rozebr. - V. Z á-
k r e j s, Metodické řešení plánů upravovacích (1925);
rozebr, - J. Č i s tec k ý, Vliv stavebních předpisů na
hodnotu městských pozemků a bytovou otázku (1934);
15 K. - J. Kr e u z e r, Hlavní zásady osnov nového sta-
vebního řádu (1938); 15 K. Klobouček.

Zemská komise pro agrární operace v Praze se usnesla
za předsednictví vládního rady dr. Václava Bláhy schvá-
liti úřední dobrovolné scelování hospodářských pozemků
v obcích: Třebíz, pol. okres Slaný, Lužec n. VIt., pol.
okres Mělník, Kozinec, pol. okres Praha-venkova Božejo-
vice, pol. okres Tábor.

Sestimístné tabulky hodnot (1 X sin cp + cos cp) ku
zkouškám správnosti výpočtu souřadnicových rozdílů při
výpočtu polygonálních pořadů vydá Antonín Prokeš.
Tabulky jsou v novém (setinném) dělení pro intervaly
ľ (0.01 gr), obsahují diference pro jednotlivé intervaly,
jakož i P. P. pro 10"-90" (0.001-0.009 gr). Obsah
20 stran.

Současně A. Prokeš sestrojil i transportér rovněž pro
nové (setinné) dělení. Transportér jest polokruhový
o průměru 50 cm děleném na mm, zatím co obvod polo-
krllhu jest dělen na Y. setinného stupně. Tisk na silném
kreslicím papíře neb bílém kartonu.

Obě pomůcky budou vytištěny zinkotiskem vlastním
nákladem ve velmi omezeném počtu pouze pro potřebu
vlastní kanceláře. Vzhledem k tomu, že v nynější době
jest používání nového dělení na postupu a uvedené po-
můcky se nenachází na běžném trhu, jest autor ochoten
(!patřiti je těm zájemcům, kteří se předem přihlásí.

Cena tabulek bude 30 K, cena transporteru 10 K, kro-
mě porta. Transportér může býti dodán ihned, tabulky
asi do 1 měsíce. - Přihlášky zašlete na adresu: Ant.
Prokeš, úř. aut. civ. geometr, Brno, H. Goringa 37.

Ant. Proke.~.
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