
ZEMĚMĚŘIČSKÝ OBZOR
VYDAvA SPOlEK CESKÝCH INL:ENÝRů

Byla již napsána řada úvah a pojednání o odchyl-
kách v plošných výměrách. U nás se těmito odchyl-
kgmi zabývnl prof. Ing. Dr. h. c. Josef Petřík a svti
poznatky shrnul ve svých přednáškách »Nařízení
z roku 1890«, které vydal v roce 1921. Většina po-
jednání končí odkazem na maximální přípustné od-
chylky stanovené měřickými návody, aniž by byly
podrobeny rozboru, jak dalece vyhovují teoretickým
a praktickým zásadám a požadavkům.
Plošné odchylky jsou různého původu a hledání

zákona nebo pravidla, jímž se řídí, je mnohem obtíž-
nější, než je tomu u délkových odchylek. Ve výkon-
né měřické službě se setkáváme proto s různými ob-
tížemi ve snaze vyhověti předpisům platných návodú,
zvláště pokud jde o vztahy délkových odchylek s od-
chylkami plošnými. O těchto obtížích bude zde po·
jednáno.
V § 4 katastrálního zákona je ustanovení o tom,

co je to pozemek a co je to parcela. Není však usta-
novení o tom, co je to výměra pozemku. Mluvíme-l~
o výměře pozemku, máme na mysli výměru parcely,
o které pojednávají příslušné měřické návody. Ploš-
ná výměra př'irozeného povrchu pozemku (pozem-
kové prvršiny) nemá praktického významu ani v pol-
ním hospodářství. "
V našem článku budeme považovati výměru vy-

počtenou z polních měl' (délek měřených ve směru
vodcrovném) za v Ý měl' U p o zem k u na rozdíl
od v Ý měl' y par cel y, zjištěné podle geometric-
kého zobrazení a vyrovnané podle předpisů platných
návodů.
Pozemek nebo parcela mohou míti při téže výměře

nekonečně mnoho obrazců, jednoduchých i složitých
tvarů, jako trojúhelníkových, lichoběžníkových, ob-
délníkových a p. a ve zvláštních případech tvar
čtvercový nebo kruhový.
K určení výměry pozemku postačí měřiti potřebné

prvky pouze jednou. Z nich se dá výměra vypočísti
dvojím početním způsobem. Takto dvojmo vypočtená
výměra musí souhlasiti úplně, neboť při výpočtu jde
jen o záměnu těchže čísel. Zaměříme-li pozemek dvo-
jím různým způsobem, na př. jednou na úhlopříčku,
po druhé na libovolnou měřickou nebo záměrnou
přímku úsečkami a kolmicemi, jsou obě měření na
sobě nezávislá a vypoětené výměry poskytují dvě
hodnoty, jež se mohou mezi sebou lišiti. Je-li rozdíl
mezi oběma výpočty malý, považujeme aritmetický
průměr obou hodnot za pravděnejpodobnější hodnotu
výměry. K posouzení, zda zmíněný rozdíl je malý
či nikoliv, je třeba stanoviti meze přípustných od-
chylek.
Pokud jde o rozdíly v plošných výměrách, lze ro-

zeznávati tyto případy:

A. jaký smí býti rozdíl mezi výměrami téhož pozem-
ku, jsou-li vypotčeny z polních měl' dvojím na
sobě nezávislým způsobem,

B. jaký smí býti rozdíl ve výměře parcely, to je geo-
metricky zobrazeného pozemku na geometrickém
(polohopisném) plánu nebo na katastrální mapě,
jsou-li výměry obrazce určeny nezávisle na sobě
dvakráte z měl' odměřených na mapě nebo na
plánu, nebo planimetricky,

C. jaký smí býti rozdíl mezi výměrou pozemku urče-
nou z polních měr a nevyrovnanou výměrou par-
cely, zjištěnou na mapě nebo na plánu,

D. jaký smí býti rozdíl mezi výměrou pozemku a vy-
rovnanou výměrou parcely, zapsanou v operátu
pozemkového katastru.

O těchto případech bude zde postupně pojednáno.

A. Výpočet výměry pozemku z dvojího
zaměření.

Pro tento případ nemáme dosud stanovených od-
ehylek. Abychom dospěli k určitému výrazu, uvažuj-
me pozemek tvaru obdélníka, jehož rozměry býly
v poli měřeny ve směru vodorovném. Delší rozměr
označme a a délkový rozdíl v něm (t. j. odchylku
mezi skutečnou a naměřenou hodnotou) Aa, kratší
rozměr označme b a rozdíl v něm Ab. Výměra· po-
zemku je dána vzorcem

P=ab.
Délkové rozdíly v obou rozměrech nesmí překročiti
podle ustanovení Návodů A a B maximální přípust-
né odchylky délkové, vypočtené podle vzorce

As = 0,000 15 s + 0,005 ýs+ 0,015 .

Se zřením k matematicky správným délkám mo-
hou býti délkové rozdíly kladné nebo záporné a
podle svého znaménka se jejich vliv na výměru
sčítá nebo odčítá. Jsou-li délkové rozdílý téhož zna-
ménka, liší se vypočtená výměra od skutečné tím
více, čím délkové rozdíly jsou větší. Svým vlivem na
výměru způsobují plošnou odchylkU. AP:

P -+- AP= (a-+-Aa) (b -+- Ab) =
=ab -+- aAb -+- bAa -+- AaAb.

Poslední člen lze pro svoji malou hodnotu vzhledem
k celku vynechati a pro hledanou odchylku dostane-
me výraz

Dosadíme-li do rovnice (1) místo rozdílů v měře-
ní absolutní hodnoty maximálních přípustných od-
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chylek délkových z tabulky III. Návodu A, předsta-
vuje ,dP již maximální přípustnou odchylku v plošné
výměře.
Ze všech obrazců, jež pozemek může míti, posky-

tuje čtverec nejmenší plošné odchylky. Maximální
přípustné odchylky délkové v obou jeho rozměrech
jsou stejné. Volíme-li místo něho obdélník o téže vý-
měře, přísluší delšímu rozměru větší délková odchyl-
ka než kratšímu a tím vliv obou odchylek na výměru
se změní. Vliv bude tím větší, čím bude větší poměr
delší strany ku kratší.
Každý pozemek má více nebo méně nepravidelný

t,var. Lze jej rozložiti na řadu jednoduchých obrazců
nebo jej nahraditi ideálným (náhradným) obdélní-
kem, pro něhož určíme nejdelší rozměr. Z výměry
pozemku a jeho délky vypočteme průměrnou šířku.
K oběma rozměrům vyhledáme příslušné maximální
přípustné odchylky délkové a podle rovnice (1) vy-
počteme přípustnou odchylku ve výměře.
Každý obrazec lze přeměniti na obdélník o přimě-

řené základně a se zřením k dalšímu výkladu nebu-
deme se zabývatí rovnicemi pro výpočet výměry ji-
ných obrazců.
Se zřením k mnohostem tvarů pozemků o téže vý-

měře budeme míti podle rovnice (1) pro každý tvar
jinou přípustnou odchylku plošnou. Příčinou toho je,
že plošná odchylka je závislá na obvodu pozemku.
Čím je obvod menší, tím je plošná odchylka menší a
naopak. Určovati obvod každého pozemku je zdlou-
havá práce a nebylo by to ani hospodárné, lze-li
obvod nahraditi prvky, na nichž závisí. Plošná od-
chylka bude záviseti na určitém poměrném číslu,
Itteré se bude měnit s obvodem pozemku a s jeho v-f;-
měrou. K nalezení tohoto poměrného čísla zvolíme
přibližný postup, který nám poskytne výsledky málo
se lišící od skutečných nebo v mezích prakticky 2a-
nedbatelných. Nepravidelný průběh obvodu pozemku
nahradíme ideálným tvarem tak, aby se obvody sku-
tečného a náhradního obrazce málo lišily. Při hledá-
ní takového obrazce seznáme, že nejvýhodnějším
tvarem je pro tyto účely obdélník. Jeho delší rozměr
volíme rovný nejdelšímu rozměru pozemku a z jeho
délky a vypočtené výměry určíme průměrnou šířku.
Obvod obdélníku je závislý na jeho délkových roz-
měrech a k odvození poměrného čísla použijeme pří-
pustných odchylek délkových.
Čím je pozemek protáhlejšÍ nebo nepravidelnější,

tím více mezilehlých bodů se zaměřuje a tím je
větší pravděpodobnost, že v měřených délkách jsou
rozdíly kladné i záporné. Jejich vliv na plošnou vý-
měru pozemku se tím zmirňuje a tím spíše lze tako-
vý tvar pozemku nahraditi ideálným obdélníkem,
pro něhož přípustnou odchylku vypočteme. Přisou-
díme-li maximálním přípustným odchylkám délko-
vým vlastnosti středních chyb, bude se jejich vliv
na výměru plošnou říditi se zřením k vyrovnávacímu
počtu a k zákonu o hromadění chyb podle vzorce

Tento výraz pro naše účely upravíme. Označme po-
měr stran náhradního obdélníka a: b = n. Spoje-
nim rovnic

a
1)=n b-~

n

P
b2=-,n

jP = -+- V nP ,db2 +~,da2 = -+- yP V ~2 Jb:;~± -ja-';

Označíme-li výraz

}
/n2Ab2 + /la2-
--------=k

n
pak obdržíme jednoduchý vzorec pro výpočet plošné
dchylky

Součinitel k je oním poměrným číslem, na kterém
závisí plošná odchylka. Mění se s poměrem stran n
od 1 do 00. Tím je dáno nekonečné množství hodnot
součinite~e k a odchylek ,dP.
Výraz (3a) lze upraviti dáJe pro určité hodnoty n.

Je-li n dostatečně velké, pak lze hodnotu /la2 za-
nedbati a po úpravě dostaneme

Blíží-li se poměr n jednotce, čili náhradný obdélník
se blíží čtverci, lze položitila = jb = ,/)8 a výraz
pfejde na tvar

_--I /n2 -+-1jP= -+- ,d8yP /--
, n

Odvozené výrazy (3a, b, c) lze považovati za kri-
Leria pro posuzování rozdílů ve výměrách pozemků
dvakráte na sobě nezávisle vypočtených.
Ve většině případech jsou rozdíly v měřených dél-

l;:ách hluboko pod max. příp. odchylkami a tím roz-
díl ve výměře dosáhne hodnoty hluboko pod přípust-
nou plošnou odchylkou. Při měření za nepříznivých
poměrů mohou se délkové rozdíly blížit krajním me-
zím max. příp. odchylek nebo je mohou dokonce pře-
!,ročiti. K posuzování přesnosti v takových přípa-
dech používáme vlastně stanovených max. příp. od-
chylek, abychom mohli říci, které výsledky jsou
ještě dobré nebo ještě upotřebitelné a které je nutno
považovati za nepřijatelné. V našem případě lze říci,
že rozdíly ve výměrách pozemků jsou dobré, blíži-li
se krajní mezi příp. odchylek stanovených rovnicí
(3a, b) nebo (c) a ještě upotřebitelné, jsou-li v me-
z'ch daných rovnicí (1). Rozdíly, které jsou ještě
větší, jsou již hrubými chybami.
Abychom si učinili představu, jak se mění pří-

pustné odchylky ve výměře pozemku při různém po-
měru stran náhradního obdélníka, podáváme přísluš-
né výsledky v tab. 1, v níž odchylky vypočtené podle
rovnice (1) jsou označeny ,dP1 a podle rovnice (3a)
1P". Toto označení je důsledně zachováváno v ce-
lém rozsahu tohoto článku.
Tabulka ukazuje a potvrzuje, že nejmenší plošné

odchylky poskytují čtvercové obrazce. U obdélní-
kových obrazců se odchylky mění s poměrem stran.
Počítáme-li plošné odchylky (mezikruží) pro plochy
kruhové o týchž výměrách seznáme, že u menších
v~'měr způsobuje přípustná odchylka délková v polo-
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Tab. 1. Polní míry.

a Lla b LIb
I

n k LIP, LIP.
Im m m m i m' m'

p,= 1 a 00m2
-~,---------~------

10,00 0,032 10,00 0,032 1,00 0,045 0,6 0,4
14,29 0,036 7,00 0,029 2,04 0,047 0,7 0,5
50,00 0,058 2,00 0,022 25,00 0,112 1,2 1,1
100,00 0,080 1,00 0,020 100,00 0,200 2,1 2,0

Pro kruhovou plochu o téže výměře (r= 5,641 m, ,dr= 0,027 m) je ,dP= +0,93m2

-0,99m2

P=49a 00m2
-------~-----

70,00 0,067 70,00 0,067 1,00 0,095 9,4 6,6
98,00 0,079 50,00 0,058 1,96 0,099 9,6 6,9
163,30 0,103 30,00 0,047 5,43 0,118 10,8 8,2
490,00 0,199 10,00 0,032 49,00 0,223 17,7 15,6
980,00 0,319 5,00 0,027 196,00 0,371 28,1 26,0

222,2
212,8
89,3
50,0

738,0
706,1
593,9
313,7
188,6

Pro kruhovou plochu o téže výměře (r= 39,493 m, ,dr= 0,053 m) je ,dP= + 133,0291m
2

-1, m2

P=lhaOOaOOm2

100,00 0,080 100,00 0,080 1,00 0,113 16,0 11,3
200,00 0,115 50.00 0,058 4,00 0,130 17,3 13,0
500,00 0,202 20,00 0,040 25,00 0,294 24,0 20,4
1000,00 0,323 10,00 0,032 100,00 0,318 36,2 31,8

884;2
769,2
490,2
314,6

Pro kruhovou plochu o téže výměře (r= 56,419 m, ,dr = 0,061 m) je ,dP= + 21,64 m;2-21,64m2

arl= I 1 4 9 16 25

n
----

I 0,04 0,06 0,07 0,07 0,08
2 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
4 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10
5 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10
10 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12
15 0,09 0,11 0,12 0,13 0,14
25 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16
50 0,14 0,18 0,19 0,20 0,20
100 0,20 0,22 0,25 0,26 0,27
200 0,30 0,32 0,35 0,36

I
36 49 64 I 81 I 100

I
225 400 I 500

I I I "

k

0,09 0,09 0,10 0,11 0,11 0,14 0,16 0,21
0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 0,14 0,17 0,21
0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,16 0,18 0,23
0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 0,16 0,19 0,24
0,13 0,14 0,14 0,15 0,16 0,19 0,22 0,26
0,15 0,15 0,16 0,17 0,18 0,20 0.24 0,29
0,17 0,18 0,19 0,20 0,20 0,24 0.27 0,33
0,21 0,22 0,24 0,25 0,26 0,30 0,33 0,39
0,28 0,28 0,30 0,32 0,32 0,38 0,40 0,47
0,37 0,37 0,38 0,40 0,40 0,45 0,52 0,58

měru*) plošnou odchylku velikosti odchylky obdél-
níka, jehož poměr stran dosahuje čísla n = 20.
D větších výměr se poměr n zvětšuje. V tabulce je
v posledním sloupci uvedena také poměrná chyba se
zřením k odchylce L1P c a číselné údaje ukazují, jak
roste s poměrem n.
Jak se mění součinitel k s poměrem n a s výměrou

pozemků udává tabulka 2, kde údaje jsou uvedeny
pro výměry od 1 do 900 arů.
Tabulky použijeme tak, že pro danou výměru a

poměr n najdeme součinitele k, kterým vynásobíme
druhou odmocninu výměry metrech. Pro jiné vý-
měry bylo by možné snadno sestrojiti nomogram,
na němž by se hodnoty součinitele k odečtly s přes-
ností dvou desetinných míst.

*) Kruh poskytuje maximální a minimální rozdíly ve
výměře podle toho, zda nanášíme poloměr od středu k ob-
vodu nebo naopak. Budeme-li u kruhové plochy počítati
s vlivem délkových odchylek v průměru místo v poloměru,
budou plošné odchylky opět jiné.

B. Výpočet výměry parcely na mapě nebo
na plánu.

Při řešení všech dalších otázek nebudeme ':bráti
zřetel ke srážce papíru. Tato tvoří sama pro ,sebe
zvláštní kapitolu. Budeme uvažovati jen mapy beze
srážky nebo mapy se stejnoměrnou srážkou ve všech
směrech mapových listů. Pro naše účely musí býti
každá odměřená délka na mapě opravena o přísluš-"
nou opravu ze srážky. Obdobně platí totéž pro vý-
měry parcel zjištěné na mapových listech. Nestejno-
měrná srážka mapových listů zaviňuje nepravidel-
nosti v odměřovaných délkách i ve výměráéhpar-
cel, ke kterým se podle platných návodů u map'bez
čtvercové sítě nepřihlíží a o nichž bude pojednáno
samostatně.
Výměru parcely na mapě nebo na plánu určÍlne

buď graficky, to je pro číselný výpočet použije'Jne
odměřených prvků v měřítku tnapY1Íebo:pl~hu,
nebo planimetricky. '
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1. V Ý poč e t g r a f i c k ý.

Odměřujeme-li potřebné prvky na mapě, zavlsl
přesnost odměření na jejím měřítku. Podle Návodu
A musí délka odměřená na mapě souhlasiti s dél-
kou vypočtenou ze souřadnic (podle nichž byla délka
na mapě zobrazena) v mezích rozlišovací schopnosti
(zobrazovací odchylky), jež je dána výrazem As =
= M : 7000. To, co platí o délkách zobrazených po-
dle souřadnic, platí obdobně také pro každou délku,
kterou odměřujeme dvakráte na mapě. Rozdíl mezi
obojím odměřením délky musí býti v mezích této
zobrazovací odchylky. U map vyhotovených metodou
měřického stolu dalo by se používi výrazu As =
=M : 5000, ačkeli tato rovnice podle návodů sama
o sobě neplatí.

Vypočteme-li z odměřených délek na mapě dvojím
na sobě nezávislým způsobem výměru parcely, má
rozdíl mezi dvojim výpočtem výměry býti v mezích
vlivu zobrazovací odchylky, jež je pro mapu daného
měřítka hodnotou stálou bez ohledu na velikost od-
měřovaných délek a tím lze pro výpočet plošných
odchylek použíti vzorce (3c):

- V n2 + 1 -AP" = -+- Asy P. -n--- = kAsy P .

Podle uvedeného vzorce jsou v tabulce 3 vypočteny
odchylky AP" pro mapy v měřítku 1 : 1000 a 1 : 2000
vyhotovené číselnou metodou. Pro prvé měřítko je
zobrazovací odchylka 0,143 m a pro druhé 0,286 m.

Maximální přípustné odchylky AP, stanovené Ná-
vodem A, jsou uvedeny v příslušném sloupci pro mě-
řítko a v řádce pro výměru, aby je bylo možno srov-
návati s odchylkami vypočtenými. Z tabulky jde 11':l

jevo, že odchylky stanovené Návodem A vyhovují
parcelám tvaru čtvercového a parcelám tvaru obdél-
níkového, u nichž poměr stran je blízký jednotce.

Při používání planimetru nitkového, polárního ne-
bo valivého je třeba počitati nejen s vlivem chyb
nahodilých, ale i se zbytkem stálých chyb, jež jsou
zaviněny vadami planimetrů, jako nesprávnou délkou
ramene, nekolmostí, nesprávnou vzdáleností nití, ne-
správnou délkou odměřovacího měřítka a p. K urče-
ní odchylky lze použíti téhož vzorce

nepřihlížíme-li k vlivu stálých chyb nebo přihlíží-
me-li k nim podle vzorce

Součinitelé k bychom určili na základě vyrovnáva-
cího počtu z řady pozorování pro každý planimetr
zvlášť. Za tím účelem si zvolíme na mapě určitého
měřítka parcely různých velikostí a tvarů. Jejich
výměry určíme mnohonásobným planimetrováním,
na př. desetkráte. Pro každý obrazec vypočteme prů-
měrnou výměru a střední chybu ve výměře (jednotli-
vého pozorování). Béřeme-li za maximální přípust-
nou odchylku trojnásobnou střední chybu (větší po-
važujeme již za hrubou), kterou označ1me mmax, pak
rozdíl mezi dvojím planimetrováním AP' dosáhne
hodnoty podle vzorce

AP' = mmaJ,-y/2

a poněvadž mmc,. = 3 m, kde m je střední chybou po-
zorování, jest

dP' =3V2 m =4,24 m.
Tímto postupem určíme ze středních chyb ve vý-

měrác-h P různě velikých parcel mmax a AP', jež do-
sadíme do rovnice (4) za AP a vyrovnáme. Pro n
pozcrovaných parcel máme dvě neznámé k, a k2, jež

1: 1000 1: 2000

I I I LIP, I I

I
LIP,b k LIs LIPj

I .:IP, Lls LIP, I .:1P,a n

I I I
I

I
pP

m m tn m" m' =1 : m I m" m' I = 1:

P= 100 m2 LlP= 2,1 m2 LlP = 4,1 m2
------- --

10,0 10,0 1,0 1,41 0,143 2,9 2,0 49,5 0,286 5,7 4,0 24,8
14,1 7,1 2,0 1,58 3,0 2,3 44,2 6,1 4,5 22,1
20,0 5,0 4,0 2,06 I 3,6 2,9 34,0 7,1 5,9 17,0
50,0 2,0 25,0 5,00 7,4 7,2 14,0 14,9 14,3 7,0

100,0
..

1,0 100,0 10,05 14,4 14,4 7.0 28,9 28,7 3,5

P= 4900 m2 AP= 18,9 m2 LlP = 32,9 m2
------- --

70,0 70,0 1,0 1,41 0,143 20,0 14,1 347.3 0,286 40,0 28,2 173,6
99,0 49,5 2,0 1,58 21,2 15,8 309,7 42,5 31,6 154,9

140,0 35,0 4,0 2,06 25,0 20,6 237,6 50,0 41,2 118,8
350,0 14,0 25,0 5,00 52,0 50,0 97,9 104,1 100,1 48,9
700,0 7,0 100,0 10,05 101,1 100,6 48,7 ,202,2 201,2 24,4
980,0 5,0 200,0 14,07 140,8 141,8 34,5 281,7 283,7 17,3

1'= 10 000 m2 LlP= 30 m2 AP=50 m2
__ o -----_.

100,0 100,0 1,0 1,41 0,143 28,6 20,2 496,0 0,286 57,2 40,3 248,0
141,7 70,7 2,0 1,58 30,3 22,6 442,7 60,7 45,2 221,3
200,0 50,0 4,0 2,06 35,8 29,5 339,4 71,5 58,9 169,7
500,0 20,0 25,0 5,00 74,4 71,5 139,9 148,7 143,0 69,9

1000,0 10,0 100,0 10,05 144,4 H3,7 69,6 I 281,7 287,4 34,8
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obdržíme vyrovnamm pozorovaných a vypočtených
veličin. Dosazováním do rovnice (4) za volené P
a vypočtené k1 a k2 obdržíme hledané maximální pří-
pustné odchylky LlP. Vypočtené llP' budou závislé
na druhu planimetru a jeho dokonalosti. Bude tu
ovšem při výpočtu hráti svoji úlohu i tvar parcely.
Stejný postup zachováme též pro jiná měřítka.
V Jordan-Eggertově geodesii je pro přesnost po-.

lúrního planimetru dán vzorec

LlP = 0,02VP ,

kterého je po další úpravě použito ke stanovení ma-

ximálních přípustných odchylek ve výměrách par-
cel stanovených grafickým způsobem ve tvaru

LlP = 0,000 4 M vP -+- 0,000 3 P,

kde M je měřítko mapy nebo plánu.
V Návodech A a B jsou uvedeny max. přípustné

odchylky, jež jsou počitány pro užívaná měřítka
podle rovnlc převzatých z bývalých Návodů z roku
1904 a 1907, do kterých byly převzaty opět z návodů
starších. Proveďme při téfo příležitosti srovnánírov-
nic odchylek stanovených Návody A a B a rovnic
cdchylek platných v Německu:

měřítko
1 : 4000
1 : 2000
1 : 1000
1: 500
1 : 2880
1 :2500

,jP = 0,001 P + O,800VP
jP = 0,001 P + 0,400VP
jP= 0,001 P + 0,200VP
1P= 0,001 P + O,lOOV'P
1P = 0,001 P + 0,500V'P
/fP = 0,001 P+ 0,500VP

LlP = 0,000 3 P + 1,6 VP
.dP = 0,000 3 P + 0,8 \Ip
/jP = 0,000 3 P + 0,4 VP
,:1P= 0,000 3 P -+ 0,2 VP
11P = 0,000 3 P + 1,15VP
lIP = 0,000 3 P + 1,0 VP

Srovnávání uvedených rovnic ukazuje, že max.
příp. odchylky v Německu jsou mnohem větší, než
je tomu podle Návodů A a B. K tomuto srovnávání
se ještě vrátíme.
Přípustné odchylky vypočtené podle vzorců uve·

dených v Návodech A a B byly odvozeny pro po-
suzování rozdílů výměr určených planimetricky. Po-
užívá se jich však všeobecně nejen jako kriteria
rozdílů výměr stanovených dvojím výpočtem plani·
metrick~'m nebo grafickým, ale též jako kriteria
mezi výměrami pozemků a výměrami parcel zapsa-
ných v operátech pozemkového katastru.
Všeobecné jejich používání není plně odůvodněno,

neboť při posuzování výměr pozemků nemáme co
dělati s měřítkem zobrazení. Pokud jde o srovnávání
výměr pozemků a výměr parcel mezi sebou, je nut-
no uvažovati maximální přípustné odchylky délkově
a zobrazovací. Uvedené rovnice plošných odchylek
nemají nijaký vztah k délkovým odchylkám. Jak
zkušenost ukazuje, vyhovují předepsané maximální
přípustné odchylky plošné ve velkém rozsahu poža-
davkům kladeným při posuzování rozdílů výměr pla-
nimetricky určený'ch až na úzké parcely, o nichž
platí zvláštní ustanovení měřických návodů. Důvod
toho, že uvedené odchylky vyhovují v takovém roz-
sahu, je nutno hledati v příznivých tvarech parcel,
u nichž poměr délky k šířce není veliký. Prak se si
pomáhá při výpočtu výměr planimetricky nebo gra-
ficky v méně příznivých případech různě. Nejčastěji
se používá způsobu planimetrování, jemuž se říká,
že je silné nebo slabé, čili výsledkům se pomáhá.
Přípustné odchylky stanovené měřickými návody

nevyhovují však vůbec u výměr úzkých parcel ani
se zřením k odchylkám podle zvláštních ustanovení,
jak ukazuje tab. 3. Nevyhovují též při posuzování
rozdílů mezi výměrami pozemků a parcel.

C. Rozdíl mezi výměrou pozemku a výměrou
parcely.

Pozemek je správně zobrazen, souhlasí-li polní děl·
kové míry s délkami odměřenými na mapě v mezích

pťípustných odchylek délkových a zobrazovací od-
chylky (rozlišo'v'ací schopnosti), jež jsou dány roV'-
nicemi .

M-+-
7000

M
18= 2(0,000 15 s + 0,005V8 + 0.015) + 5000

n graficky vyhotovených map. Souhlasí-li zákres
v těchto mezích, neopravuje se a zobrazení pozemku
na mapě se pokládá za správné. Jak souhlasí výměra
pezemku s výměrou parcely, je-li pozemek zobrazen
v mezích krajních délkových přípustných odchylek,
udávají další tabulky vypočtené pro měřítka map
1 : 1000, vyhotovené metodou číselnou a 1 : 2880, vy-
hotovené metodou měHckého stolu. Výsledky jsou
vdány pro tytéž obrazce a poměry stran, jako je
tomu v předešlé úvaze.
Za účelem srovnáváni vypo~tených odchylek ,dP,

"J, /1P" s přípustnými o:1chyll~ami, jsou na příslušné
~ádce pro výměru uvedeny odchylky ..dP z tabulky
XXIV. Návodu A. V poslednfm sloupci je uvedena
l'Dměrná chyba, jež roste s poměrem n. Pro velké n
a stálé hodnoty kratšího rozmĚru u vi?ech obdélníků
je poměrná chyba stálou hodnotou.
V tab. 5 jsou uvedeny odchylky LlP1 a JPo vypo-

čtené pro čtvercové obrazce a přípustné odchylky
.JP stanovené Návodem A, aby bylo číselně uká-
záno, že předepsané odchylky nevyhovují ani u vý-
měr nejpříznivějších obrazců.
Z tabulky 4 a 5 plyne, že odchylky t1P jsou menší

než odchylky .1?, a //ps' a to i u nc\jpříznivějšího
tvaru parcely do výměry asi 1,5 ha. U výměr větších
se odchylky lJP blíží odchylkám /lPI' U řemenových
parcel se zvětšuje s rostoucím n nesouhlas odchylek
lP, a ,jP B s odchylkami stanovenými Návodem A.
Toto poznání je velmi důležité při vyhotovování no-
vých katastrálních map, kdy výměry parcel nebo
jejich částí, přírůstky a úbytky číselně vypočtené
z polních měr se kontrolují planimetrickým výpo-
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a I da I b db I n I k
,

I
I I

I,

Im I m m
I

m

P=l a 00 m2 LlP= 2,1 m2 LlP*)=3,0 m2 LlP**)= 4,4 m2

10,00 0,175 10,00 0,175 1,00 0,25
14,29 0,179 7,00 0,172 2,04 0,27
20,00 0,183 5,00 0,170 4,00 0,35
50,00 0,201 *')2,00 0,165 25,00 0,82
100,00 0,223 **)1,00 0,163 100,00 1,63

P= 49 a 00 rn2 LIp:= 15,6 m2
---,----

70,00 0,210 70,00 0,210 1,00 0,30
98,00 0,222 50,00 0,201 1,96 0,32
163,33 0,246 30,00 0,190 5,43 0,45
490,00 0,342 10,00 0,175 49,00 1,22
980,00 0,462 5,00 0,170 196,00 2,38

P = 1 ha 00 a 00 m2 LIP= 30,0 m2

100,00 0,223 100,00 0,223 1,00 0,32
142,86 0,239 70,00 2,210 2,03 0,34
200,00 0,258 50,00 0,201 4.00 0,42
500,00 0,345 20,00 0,183 25,00 .0,92

1000,00 0,466 10,00 0,175 100,00 1,7

P I ~P
I

dP, I dP,
a:r;ů m' m' I m'

1 2,1 2,5 3,5
4 4,4 5,2 7,3
9 6,9 8,1 11,4
16 9,6 11,0 15,7
25 12,5 14,2 20,1
36 15,6 17,5 24,7
49 18,9 20,8 29,4
64 22,4 24,3 34,4
81 26,1 27,9 39,4
100 30,0 31,5 44,6
225 52,0 51,3 72,6
400 80,0 73,0 103,2
900 150,0 123,0 174,0
1600 I 240,0 179,3 254,4

čtern. Mezi oběma výměrami se vyskytne často rozdíl
větší než je příslušná přípustná odchylka, a to i teh-
dy, když je zákres naprosto v mezích přípustných
odchylek délkových. Oprava zákresu do stavu souhla-
sícího v mezích plošných odchylek vyžaduje často
jen posun dělících čar o 0,05 mm nebo i o hodnotu
ještě menší. Taková oprava je těžko proveditelna
i. IP:Q.zručnéh9kresliče s ozbrojenýma očima. Uvede-
*,) **) Odchylky pro parcely užší než 4 metry.

IdP3
dP, dP, 11"=1:
m' m2 I

3,5 2,5 40,0
3,7 2,7 37,0
4,3 3,5 28,6
8,5 8,2 12,2
16,2 16,3 6,1

29,4 20,8 235,6
30,8 22,6 216,8
38,4 31,9 153,6
89,2 85,8 57,1
168,9 166,6 29,4

---,-~--_._----_. __._--
44,6 31,5 317,5
46,7 34,3 291,6
53,1 42,2 237,0
98,4 91,8 108,9
180,7 175,0 57,2

né případy se vyskytují zhusta u táhlých trojúhelní-
kú v rozích sekčních listů nebo u úzkých přírůstků a
úbytků. Opravování kresby, je-li v přípustných me-
zích délkových, není žádoucí ani hospodárné a proto
je nutno při posuzování plošných odchylek vzíti na
tyto okolnosti náležitý zřetel. Často je zbytečně ma-
ten čas hledáním chyby nebo nemístnými opravami
zákresů nebo i jinými zákroky ve snaze zlepšiti vý-
sledky, neuvědomíme-li si původ větších plošných
rozdílů.
Se změnou poměru n mění se též součinitel k a

změna je tím větší, čím je větší poměr n, jako je
tomu u řemenových parcel. Výsledky podává tabul-
ka 6.
Použití tabulky je stejné jako u tab. 2.
Dosud je v používání největší množství katastrál-

ních map vyhotovených metodou měřického stolu
v měřítku 1 : 2880. Podle Návodu B je dělíme na
mapy vyhotovené před rokem 1905, a na mapy vy-
hotovené po roce 1904. Pro mapy vyhotovené po
roce 1904 platí ustanovení, že délka odměřená na
mapě musí souhlasiti s polní mírou v mezích

- M
/18= 2(0,00015 8+ 0,005\/,8 + 0,015) + 5000 .

. "" - Tab. 6. Měřítko 1 : 1000.-" '.
I-.

I'atů I· . 1 9 16 25 36 49 6t 81 100 225 400 900

n ., k
---- ---

1 0,25 0,26 0,27 0,28 0,28 0,29 0,30 0,30 0,31 0,31 0,34 0,36 0,41
2 0,27 0,29 0,30 0,31 0,32 0,32 0,33 0,33 0,34 0,34 0,37 0,39 0,44
4 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 0,40 0,41 0,42 0,42 0,45 0,47 0,52
5 0,39 0,43 0,44 0,44 0,44 0,45 0,45 0,45 0,45 0,46 0,48 0,50 0,58
10 0.53 0,55 0,55 0,57 0,57 0,58 0,59 0,61 0,61 0,62 0,63 0,67 0,73
15 0,65 > 0,66 0,66 0,68 0,69 0,70 0,70 0,72 0,72 0,73 0,74 0,78 0,87
25 0,82 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,91 0,92 0,93 0,98 1,06
50 1,13 1,17 1,21 1,21 1,21 1,22 1,23 1,25 1,25 1,26 1,29 1,31 1,42
100 1,63 1,65 1,68 1,69 1,70 1,70 1,72 1,73 1,74 1,75 1,78 1,83 1,90
200 2,16 2,20 2,24 2,29 2,34 2,39 2,40 2,40 2,41 2,47 2,53 2,58
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I I
b I

Lib I I lc . I LIP, I LIP, I LlPJa- Lla

I
n

I I I I
-P- = 1 ;

rn i rn rn i rn
I

rn' rn'

P=l a 00 m2 AP = 5 rn2 *) AP= 13 m2 **) JI' = 65 m2
-- ... -

10,00 0,640 10,00 0,640 1,0 0,905 12,8 9,1 11,0
14,10 0,648 7,10 0,634 2,0 1,007 13,5 10,1 9,9
20,00 0,656 5,00 0,630 4,0 1,302 15,9 13,0 7,7
50,00 0,692 *) 2,00 0,620 25,0 3,103 32,4 31,0 3,2
100,00 0,736 **) 1,00 0,616 100,0 6,161 62,3 61,6 1,6

P= 49 a 00 m2 lIP = 40 rn2 *) JI' = 54 m2 **) AP= 65 m2
__ 0 __ - -------

70,00 0,710 70,00 0,710 1,0 1,004 99,4 70,3 69,7
98,99 0,734 49,50 0,692 2,0 1,108 104,8 77,6 63,2
140,00 0,766 35,00 0,676 4,0 1,405 121,4 98,4 49,8
350,00 0,898 14,00 0,648 25,0 3,245 239,4 227,2 21,6
700,00 1,080 7,00 0,634 100,0 6,341 451,4 443.9 ]10
989,95 1,218 4,95 0,630 200,0 8,910 629,7 623,7 7,9

P=c 1 ha 00 a 00 1n2 .jp == 60 m2 *) AP=67m2 **) ,1P = 82 m2
------ ----- -- --------- -------

100,00 0,736 100,00 0,736 1,0 1,041 147,2 104,1 96,1
I 141,42 0,766 70,71 0,710 2,0 1,141 154,6 114,1 87,6

200,00 0,806 50,00 0,692 4,0 1,384 178,7 138,4 72,2
500,00 0,980 20,00 O.f"íG 25,0 3,286 347,6 328,6 30,4
1000.00 1,202 *) 10_00 0,640 100,0 6,401 652,0 640,1 15,6
1414,21 1,410 **) 7,07 0,634 200,0 8,967 906,6 896,7 11,1

I' = 9 ha 00 a 00 m2 ,1p.= 240 m2
----_. __ ._------_._---_._-------- ------------- -----

300,00 0,870 300,00 0,870 1,0 1,230 522,0 369,1 243,8
424,26 0,940 212,13 0,814 2,0 1,329 544,8 398,8 225,7
600.00 1,032 150,00 0,774 4,0 1,632 619,2 489,5 183,9
1500.00 1,444 60,00 0.702 25,0 3,522 1139,6 1056,5 85,2
3000,00 2,052 30,00 0,670 100,0 6,703 2071,6 2010,9 44,8

Jsou-li zákresy provedeny v těchto mezích, jsou
správné a nemění se. Jak se projevuje vliv těchto
délkových odchylek na výměru parcely a jak SOlI-

hlasí s odchylkami stanovenými Návodem B, uka-
zuje tabulka 7.
Též tabulka 7 dosvědčuje, že přípustné plošné od-

chylky stanovené Návodem B jsou velmi úzké :3e
Z<'pnírn. k délkovvm odchylkám a z nich odvozeným
odchylkám plošným LlP1 a LlP~.
U starších map vyhotovených metodou měřického

stolu před rokem 1905 platí pro délky do 150 m
odchylky podle vzorce platného pro mapy vyhoto-
--------

*) **) Odchylky vypočtené podle návodu B pro parce
ly užší než 12 rn.

vené po roce 1904. Pro větší délky platí odchylky
rovné 1 / 200 měřené vzdálenosti. Podobně je tomu
u plošných odchylek. Pro výměry do 1% ha platí od-
chylky stejné jako pro mapy vyhotovené po roce
HKl4,rro větší plochy opět 1/200 výměry. Máme tu co
dělati s dvojím druhem odchylek, čímž vzniká další
nestejnorodost, neboť pro řemenové parcely a pro
větší poměr n je jeden rozměr na př. delší než 150 m
a druhý opět kratší. Příslušné délkové odchylky
spolu nesouvisí a jejich vliv na plošnou odchylku je
různý.
Na ukázku podáváme další tabulku 8, v níž je při-

hlíženo k obojím druhům délkových chyb a jejich
vlivu na výměru.

I n lc

I
a 00 m2 JI' = 40 m2

I LIP
I p'- =1:

,

14,00 0,648 25,0 3,259

p= 1 ha 00 a 00 m2 Ap= 60m2

200,00
500,00

1,000
2,500

50,00
20,00

0,692
0,656

228,1

4,0
25,0

1,472
3,318

147,2
331,8

188,4
378,0

67,9
30,1

p = 9 ha 00 a 00 m2 11p c= 450 m2 (,1p.= '2.~O)
-------_·_----------_·_--------------~---------I

300,00 1,500 300,00 . 1,500 1,0 2,121 900,0 636,4 141,4
424,26 2,120 212,13 1,061 2,0 2,121 900,0 636,3 141,4
600,00 3,000 150,00 0,750 4,0 2,121 900,0 636,3 141,4
1500,00 7,500 60,00 0,702 25,0 3,817 1503,0 1145,1 78,6
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aJ=/ 1 I 4 I 9
I

16'
I

25
I

36 I 4!)
I

6i
I

81 I 100
I

225 I 400 I 900 I
I I

n k
---

I 0,91 0,93 0,95 0,96 0,98 099 1,00 1,02 1,03 1,04 1,09 1,14 1,23
2 1,01 1,03 1,05 1,07 1,08 1,09 1,11 1,12 1,13 1,14 1,19 1,24 1,33
4 1,30 1,32 1,35 1,36 1,38 1,39 1,40 1,42 1,43 1,38 1,51 1,54 1,63
10 1,98 2,01 2,03 2,05 2,07 2,09 2,10 2,12 2,13 2,14 2,18 2,25 2,35
25 3,10 3,14 3,16 3,18 3,20 3,22 3,24 3,26 3,28 3,29 3,36 3,42 3,52
50 4,36 4,41 4,44 4,46 4,48 4,51 4,53 4,54 4,56 4,58 4,66 4,73 4,84
100 6,16 6,20 6,24 6,28 6,30 6,32 6,34 6,36 6,38 6,40 6,50 6,56 6,70
200 I 9,74 8,77 8,80 8,85 8,88 8,91----------
Podle návodu B platí: LIP = 0,001 P + 0,500 VF.
Jak se mění součinitel k s poměrem stran a s vý-

měrou parcel se zřením k mapám vyhotoveným me-
todou měřického stolu po r. 1904, podává tabulka 9.
Pro mapy vyhotovené před rokem 1905 by byla po-
dobná tabulka s většími součiniteli a se zřením
k dvojícímu druhu odchylek délkových, nastaly by
při určitých poměrech n náhlé skoky.
Průměrná hodnota součinitele k pro nejpříznivější

obrazec čtverce činí 1,02 (vypočtená z uvedených 13
prvých hodnot), kdežto podle Návodu B obnáší jen
0,50, čili polovic. Tabulky 7 až 9 ukazují neudržitel-
nost plošných odchylek stanovených Návodem A
aR.
Uvedené příklady nás vedou k úvaze, zda je účelné

a správné, aby byly vykazovány odchylky ve výměře
jako chyby v původním výpočtu výměr. Tak na pří-
klad pozemek tvaru obdélníka o rozměrech 200 X50
m má výměru 1 ha. Je-li mapa vyhotovena před
rokem 1905, je zákres správný, souhlasí-li delší roz-
měr v mezích 8 : 200= 1,0 m a kratší v mezích po-

dle tabulky V. Návodu A +5~0 = 0,692 m. Pří-
pustná odchylka podle Návodu B činí 60 m2, kdežto
vypočtená podle vzorce (1) a (3a) dává:

i1PI = 188 m2) i1P3 = 147 m2

u map vyhotovených před r. 1905,

,lPI = 179 m2) i1P3 = 138 m2

u map vyhotovených po r. 1904.

Srovnáváním více takových případů seznáme, že roz-
díly v uvedených odchylkách jsou značné a yedou se
zřením k rovnici (1) a (3a) k přesvědčení, jak je ne-
správné, aby větší rozdíl ve výměře byl vykazován
jako chyba v původním výpočtu výměr nebo byla
hledána protichyba v sousedních parcelách. S tě-
mito př'ípady se setkáváme nejčastěji při výpočtu
výměr parcel zakreslovanýchdo mapy podle geome-
trických (polohopisných) plánů, na nichž je často
udána, výměra vypočtená z polních měr. V § 29,
odst. 4, písmo a) Návodu B je uvedena správná zá-
sada o rozdělení přípustné odchylky plošné: »Souč8t
výměr všech parcel vzniklých dělením parcely nebo
souboru parcel (nebo změnou jejich hranic) musí se
se zřením na srážku papíru a rozdělení případné pří-
pustné odchylky rovnati, pokud snad nejde o chybu
v původním výpočtu, výměře původní parcely nebo
souboru parcel.« - Toto ustanovení návodu je snad-
no splnitelné v případech, kdy výměry nově vznik-
lých parcel jsou určeny planimetricky nebo grafic-

kým výpočtem. Jde-li však o vymery vypočtené
z polních měr, budeme často v rozpacích, zda máme
takové výměry podržeti pro zápis do pozemkového
katastru, zvláště jde-li o výměry vyznačené na geo-
metrických (polohopisných) plánech, nebo ji vyrov-
nat na výměru se zřením k shora citovanému usta-
novení návodu. Touto úvahou se dostáváme do těsné-
ho styku s důvěrou v pozemkový katastr.Každý
držitel má zájem, aby měl v pozemkovém katastru
zapsánu výměru, kterou koupil a zaplatil a kterou
má vyznačenu na geometrickém (polohopisném) plá-
nu a v příslušné smlouvě, šlo-li v daném případě
o dělení parcel. Vykážeme-li takovému držiteli
v pozemkovém katastru jinou výměru (vyrovnanou
se zřením k původní výměře dělené parcely) než
jakou koupil, vzbuzujeme nedůvěru buď v pozemko-
vý katastr nebo v listiny, podle kterých držitel nabyl
vlastnického práva k pozemku. O této věci bude
ještě učiněna další zmínka v následujících úvahách.
Se zřením k hořejším vývodům bylo postupováno

ve výkonné službě měřické různě a často osobité.
Zhusta byly vykazovány chyby v původních vý-
počtech parcel jen z toho důvodu, že bylo snahou do-
držovati výměry udané na plánech, jako tomu bylo
při provádění pozemkové reformy a vyznačování sta-
vebních míst.
Vykazování chyb v původním výpočtu výměr se

děje v pozemkovém katastru podle ustanovení § 40
a 41 k. Z. Jak bylo ustanovení těchto paragrafů po-
užíváno, a to odůvodněně i bez podstatných důvodů,
llkazují úhrnné katastrální hodnoty obou zemí Pro-
tektorátu. V další tabulce 10 jsou příslušné údaje
uvedeny počínaje rokem 1926 do roku 1937. V této
době nebylo změn nebo oprav v bývalých státních
nebo zemských hranicích.
Podle úhrnných katastrálních hodnot jeví se ve

vyk'lzo7ání chyb v púvodním výpočtu výměr nebo
chyb v psaní (§§ ·10a 41 k. z.) stav na tabulc" 1f)

Nepravidelnost v hodnotách přírůstků a úbytků
v zemi Moravské jest ovlivněna pravděpodobně pro-
v2.děním scelování pozemků. V tabulce jsou uvedeny
úhrnné výsledky týkající se obou zemí a se zřením
I: jejich velikosti si nelze ani dobře představit počet
parcel, li nichž byla vykazována chyba v původním
výpočtu, a to jak kladných, tak záporných. Kolik by
činil součet chyb kladných a zvlášť součet chyb zá-
porných, nelze dobře odhadnout a otázka nás vede
k úvaze, zda postup při vykazování byl správný, či
zda šlo jen o zdánlivé chyby vyplývající z plošných
rozdílů mezi výměrami pozemků a výměrami parcel.
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St" kon,"" <ok, I Výměra I Přírůstek +
Úbytek -

I
I I I I •ha a I m2 ha a I mJ

a) v zemi České:
1925 I 5206239 21 10,61 I + 122 91 45,08
1926 5206362 12 5:; 69 - 115 89 96,85
1927 5206246 95 92,84 - 30 78 98,40
1928 5206216 16 94,44 - 44 73 77,55
1929 5206171 43 1689 - 43 30 72,00
1930 5206128 12 44,89 - 45 80 21,69
1931 5206082 32 23,20 - 35 02 99,40
1932 5206047 29 23,80 - 54 88 50,96
1933 5205992 40 72,84 - 24 61 15.97
1934 5205967 79 56.87 + 1 18 12,79
1935 5205968 97 69,66 - 40 57 89,71
1936 5205928 39 79,95 { - 37 58 55,83 *)

- 105 32 27,00**)
1937 5205785 48 98,12

b) v zl'mi Morav,ké:
1926
1927 2648754 14 38,00 + 7 90 22,28
1928 2648762 04 60,28 + 76 63,90
1929 2648762 81 24,18 - 15 16 92.80
1930 2648747 64 31,38 + 207 62 16,70
1931 2648955 26 48,08 + 39 81 90,92
1932 2648995 08 39,00 + 17 57 75,00
1933 2649012 66 14,00 I + 27 58 04,00
1934 2649040 24 18,00

I
- 81 81 74,00

1935 2648958 42 44,00 - 17 12 24,00
1936 2648941 30 20,00 - 8 10 47,00
1937 2648933 19 73,00

*) Oprava podle ~~ 40 a 41 k. z.
**) Úprava státních hranic.

Dvacet let vj'škollisných prací v Čechách a na Moravě.

Od nepaměti snaží se hloubavý lidský duch všemi
možnými prostředky, jež skýtá doba, prozkoumati,
představiti si a zobraziti co nejdokonaleji tvar země,
kterou obývá, a zejména její nejpřístupnější a pro
lidstvo nejdúležitější část -- zemský povrch v jeho
vývoji.a 8e všemi jeho změnami. PH tom ovšem bylo
a zůstane jednou ze stěžejních složek tohoto úkolu
vyšetřeni yzájemné polohy bodů povrchu zemského
ve směru vertikálním, měř e n í výš e k. Důleži-
tost tohoto odvětví geodesie proniká stále výrazněji
obzvláště v dnešní moderní době obecného a téměř
překotného pokroku na poli vědeckých zjišťovacích
metod i technického podnikání.
Po stránce věd e c Ir é znamená přesné měření vý-

šelr součást prací, jejichž účelem je stanovení dúleži-
t ých pl'vkú Ir určení tvaru a rozměrů zeměkoule,
jako:'í i reliefu jejiho povrchu, a pro jednotlivé ze-
mĚpisné či politické celky základy jejich zobrazení
v mapách všeho druhu. Na tomto poli jest ovšem
nevyhnutelná spolupráce všech zemí a národů, a to
proto~ aby pro všechny výškopisné práce byl zjed-
nán jednotný podklad i jednotný prováděcí způsob,
tak aby se dosáhlo jednotného cíle, to jest jednotné
výškopisn6 sítě, spojující břehy oceánů.
Pro tec hni c k é pod n i k á n í všeho druhu

- při rozsáhlém programu moderní výstavby po-

zemních, vodních i vzdušných komunikací, říčních
úprav a staveb melioračních, údolních přehrad, sta-
veb důlních i novodobých výstaveb měst a velko-
rysého plánování -- je znalost výškových poměrů
území nezbytným předpokladem úspěšného provede-
ní práce. Dnes si nelze představiti mapu jakéhokoliv
méřítka - ať už zeměpisnou, turistickou nebo vě-
novanou speciálním účelum - či podrobný plán bez
vyznač8i1Í nebo aspoň udání vztahu výškového.
Měření vý?'ek je možno prováděti několika zpÍ!-

soby: geometrickým, trigonometrickým a fysikál-
ním či barometrickým. Všech těchto způsobÍ! se
užívá pro různé účely a s různě přesnými výsledky
podle potřeby. Jde-li však o jednotné, soustavné a co
nejpřesnější určení výškových rozdílÍ! velkého sou-
boru bodů povrchu zemského, jest nejvhodnějším
zpÍ!sobem geometrické měření kolmé vzdálenosti vo-
dorovných rovin procházejících těmito body. Tento
zpúsob měření výšek nazývá se n i vel a c í; podle
způsobu provedení a dosaženého stupně přesnosti
mluvime pak o nivelaci velmi přesné (vysoké přes-
nosti), přesné a technické.
Za jednotný základ nivelací byla obecně přijata

s tře dní h I a d in a moř e, myšleně prodlouže-
ná i pod pevným povrchem země, na niž byly při-
pojeny nivelační práce v různých zemích.
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~ 1
Obr. 1. Schema maregrafu.

Výška bodů nad touto základní plochou nazývá se ab-
solutní nadmořskou výškou, výškové rozdíly bodů různÝch
absolutních výšek jsou výškami relativními. Nadmořské
výšky se určuH postupně z výškových rozdílů sousedních
bodů, počínaje bodemna základní výškové ploše (nulovúm
bodem). Poněvadž však hladina moře na žádném místě
povrchu zemského není v absolutním klidu, byla nahra-
žena t. zv. střední hladinou moře, vvšetřenou z řadv mno-
holetých pozorování výšky hladiny mořské vzhledem
k pevným bodům, voleným vhodně poblíž styků mořské
hladiny s pevninou.
Měření hladiny mořské, patřící mezi úkony mare-

metrické, konají se na pobřežních stanicích pomocí
k tomu zvlášť sestrojených přístrojů, z nichž nej-
běžnější jsou maregrafy a medimaremelry.

Mare g r a f je sestrojen na systému plovákovém.
Plovák sleduje pohvby hladiny moře a přenáší je auto-
maticky pákovým a kladkovýmmechanismemna diagram.

Zcela jinak jest upraven med i m are m e t r (LaIIe-
mandův). Sestává z dlouhé trubice. ukončené vespod po-
résním dnem a zapadaHcí do nádoby s pískem. Trubice
se unevní tak. abv iejí dolní část byla ponořena v moři,
takže voda, vnikající porésním dnem do trubice, je v klid-
ném stavu. VÝška sloupce vody se měří v pravidelných
intervalech vsunutím tvče, na níž je připevněn pruh pa-
píru impreg'llovanéhochemicky tak. že omočená jeho část
zčerná. Proužek se pak sejme. postupně nalepí a tím se
vytvoří měsíční diagram výšek hladiny moře.
Takto zařízenvch pozorovacích stanic je velké množ-

ství. jen na pobřeží evropském daleko přes 100. Jsou spo-
jenv s nivelačními sítěmi a tím i mezi sebou, takže je
mo7.nosrovnávati střední hladinv moří na různÝch po-
břežích. Tímto zaiímavÝmsrovnáním se ukázalo. ževýšky
stře:iní hladinv moře. odvozenéna stanicích rúznÝchmoří.
liší se jen nepatrně mezi sebou a potvrzuií tak starÝ
přerlno1dad.že střední hladina mořeie jednotná na všech
pobřežích. Je to dobře patrno z tabulky I.

TABULKA I. Rozdíly středních hladin mořských
vzhledem ke stanici v Marseilles.

Srovnávaná
stanice

R d'l • d ( I Rozdíl opravenýoz 1 pu~o n., I o,.tomet"ickv
neopraveny v cm I Lallemandemv cm

I

I
i
I

I
!

Terst
Brest
Amste:'odam
Swinenmlinde

2
7

-1

Zbývající rozdíly podle tabulkv je nutno přičísti na
vrub nevyhnutelných měřických chyb v nivelaci mezi tak
vzdálenými body.
Protože je prokázáno, že střední hladiny moří

patři jediné hladinové ploše, vnucuje se téměř myš-
lenka na zavedení jednotného čili normálního nulo-

vého bodu pro celý povrch zemský. Od jejího usku-
tečnění bylo však zatím upuštěno, a to jednak pro
nedostatek dlouhodobých pozorování a důkazu o stá-
losti střední hladiny mořské, jednak pro různé ne-
přesnosti a nedostatečný rozsah nivelačních prací.
Zatím jednotlivé země připojují své nivelační sítě
vždy na hladinu nejbližšího moře, jejíž střední výš-
ku určí s největší péčí.
Aby pak nivelační síť pro daný územní nebo ze-

měpisný celek vyhověla veškerým požadavkům na ni
ldadeným - ať z vědeckého, či prakticky technic-
kého hlediska - vyžaduje dokonalého vybudování,
to jest musí zahrnovati soubor co největšího počtu
výškově určených bodů, vhodně, úsporně a účelně
rozvrženÝch, vztažených na jedinou základní hladi-
novou plochu; tyto body musí býti označeny trva-
lými a bezpečně upevněnými typickými značkami,
snadno poznatelnými a př'ístupnými, pravidelně pře-
hlíženými, udržovanými a obnovovanými, úředně
)registrovanými a chráněnými, jejichž údaje pro
prokázanou potřebu veřejného i soukromého podni-
kání jsou bez obtíží dosažitelné.
Jest ovšem nemyslitelné, že by dokonalá výškopis-

ná síť tohoto významu mohla býti vybudována jinak,
než - při jednotné organisaci všech s tím souvise-
jících prací - veřejným úřadem, a to v jediném
místě takovým zpúsobem, aby postup byl hospodár-
ný, účelný a ve všech ohledech vyhovující všem da-
ným požadavkům, zejména pak požadavku novodobé
správy, aby obdobné práce v těchže oblastech ne-
byly zbytečně opakovány různými provaditeli. Tyto
olwl'1osti byly také hlavním vodítkem při zřizování
výškopisné služby v našich zemích a vládním naříze-
nim Č. 43/1920 Sb. bylo organisování a řízení výško-
pisných prací svěřeno ministerstvu veřejných prací.
Nestalo se tak ovšem náhodou. Toto ministerstvo
bylo zvoleno proto, že soustřeďuje ve svém resortu
nejen veškeré technické podnikání --- ať už jde
o stavby pozemní, silniční a mostní, vodohospodář-
ské, hornické a letecké - nýbrž i ústavy s úplně či
částečně vědeckým posláním (cejchovní inspektorát,
ústavy hydrologický. a hydrotechnický, geologický
a radiologický), jejichž činnost vesměs úzce souvisí
s pracemi výškopisn~·mi.
Vzhledem k tomu, že území Čech a Moravy bylo

r,oučástí bývalé Rakousko-uherské monarchie, byla
za první podklad budování výškopisné sítě převzata
původní nivelační síť rakouská, zaměřená a propo-
čtená bývalým vojenským zeměpisným ústavem ví-
deúským, kterého pověřila tímto úkolem býv. ra-
kouská komise pro stupňové měření. Práce byla pro-
vedena v létech 1872-1896 podle zásad přijatých na
prvé a druhé konferenci pro stupňová měření, které
se konaly v Berlinu v létech 1864-1867. Podle těch-
to zásad měly státy na konferenci zúčastněné »p r o-
v é s ti n i vel a c e s poj ují c í h I a d i n y m o ř-
ské na pobřežích Evropy a zříditi na
svých územích velký počet trvale
označených bodů jako podklad pro
t r i g o n o m e t r i c k é měř e n í výš e k i k p r 0-
vádění jiných obecně prospěšných
ú k o I Ú, j a k o ž i k e z j i š t ě n í z měn p o-
v r c h u zem s k é h 0.« Tato síť, nazývaná sítí I.
řádu, byla vztažena k nulovému bodu na Adriatic-
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kém moři (v Terstu na Molo Sartorio) a vedena té-
měř výlučně po železničních tratích. *)

Rakouské nivelační měření bylo připojeno na výškovou
značku na budově finanční stráže v Terstu na Molo Sar-
torio. Výšku této značky nad střední hladinou Adriatické-
ho moře poprvé určil roku 1875 po jednoročním pozoro-
vání Dr. Farolfi hodnotou + 3,352 m, a to s přesností
asi ± 1 cm podle výroku Dr. Farolfiho samého. Pozrlěii'íí-
mi měřeními na pobřežních stanicích v Pulji. Riece. Senii,
RoO"ožnida Dubrovníku se ukázalo, že střední hladina
Adriatického moře leží ve skutečnosti asi o 9 cm hlouběji.
Poněvadž terRtský nulový bod ležel nříliš excen-

tricky a byl příliš vzdálen od hlavní části nivelova-
ného území, bylo v celém obvodu bvv. Rakousko-
Uherska zřízeno celkem 7 dal~ích zák7ailn'ch bodt.,
zvolených na pevném, neměnícím se skalním pod-
kladu a 7.lJměřenÝchse zvláštní pečlivostí. Tyto body,
vyzt.užn;ící celou nivelační síť, bylv: u Maria Rast
u Mariboru (Marhurg) v ii7ním Št{'rRku (Steier-
mark) , u Franzensfeste v Tyrolích (Tiro1), v prů-
smvku Červené Vě7e v Sedmihradech, u Trebušan
v bvv. Karnatské Rusi, u Vrútek nN tunelu ».Just«
na Slovensku, u Nadapu blíže Stoličního Bělehradu
v Uhrách a u Lišova v jižních Čechách.
Ze záklarlních borlú leží iedinv na území Protektorátu

Če"hv a Morava. a to u Liš ova mezi Cesk("'1i Blldě-
jovicemi a Třehoní: má nadmořskou výšku 565,1483m
11 rvI přiiat za 7ákladní vvškovÝbod pro nivelační síť
Če<'ha lVfor'tvv.Li~ovf'k{TrO'l iesto7na((fmhla7enou řtver-
covou ploškou na rostlé skále o straně 10 cm, poněkud
vvvv~enouproti okolí. Značku kryje žulovv nomník, troi-
dílnv. neisnO'lněi~íčást rozměrú 120X120X20 cm, střed-
ní část 80X80X60 cm a svrchní ve tvaru .iehlanu o vÝšce
120 cm. takže vv~ka celého pomníku ie 2 m. Spodní a
stře<1níčást nO"1níkumaií středem řtver<'ovÝotvor o stra-
ně RO cm. Hm>;00 sehnutí svrchního ieh1'tnce ;e m07no
post'tviti lllt~ořímo na hla7enou plošku značky. Na střední
části pomníku je vyryt nápis:

,Locus perenn1s dilincntissimae cum libella librationis,
ounc est in A USfT1'O, et Hunaa'ť1á confccta, cum mensura
qraduum. meridJonaNlI'WI. pf 1'l,.,r,.,llp1nrum,quam Europeam
vocant. Errectum: MDCCCLXXVI.«

( ."l'{ 1a v n í n e v n {, b o,] n ř e s n é n i vel a cep r o-
v e den é v R a k ou s k o-Uher s k u v s ou v i s los t i
s evronskÝm měřením noledníkový<'h a
rovnoběžnÝch stuoňů. Zřízen roku 1876.«)
Výsledkv nrací v rakom;ké nivelační síti I. řádu

byly uveře;něny v dílech: »A str o n o m i s c h-
g e ode t i s c h e Ar b e i t e n« a ))M i t t e i I u n-
p: e n c1e s k. k. M i I i t li.r - G e o g r a P h i s c h e n
1n s t i t u t e s.« Rakouská komise pro stun"íová
měření sledovala hlavně účelv vědecké. méně;iž se
starala o potřeby technického podnikání. Naonak
zase technické úřady, zeiména v resortech minister-
stva veřejnÝch prací,železnic. obchodu, zemědělRtví
a iinvch. iakož i samoRnrávné korporace a civilně-
technické firmy a podniky postupovaly samostatně
bez iednotné organisace, nepřipojovaly svoie výško-
pisné práce na uvedenou síť hlavně pro značné vzdá-
lenosti svých prací od· bodů této sítě. Tím vznikaly
zmatky, veliké rozdíly v nivelacích ri'lzně podnika-
ných, zbytečné opakováni dosti rozsáhlých výškonis-
ných prací v těch že územích a mnohé jiné nesnáze.
Po uskutečnění organisace výškopisnvch prací

v ministerstvu veřejných praci (v r. 1920) byla
nejdříve provedena systematická revise všech pa-

*) Viz Min i s t e r s t 'love ř e j n Ý ch p r a cí«,
Soupis výškových značek v nivelační síti I. řádu býv.
Republiky Československé,Praha 1920.

řadů převzaté sitě, která během let, zejména váleč-
nvch, značnou měrou utrpěla zničením a poškozením
výškových značek. Zároveň pak byly vydány »1n-
str u k cep rop ř e s n é n i vel a c e« roku 1921,
aby všechny práce v síti přesných nivelací byly pro-
vád<\nv jednotným způsobem. Podle těchto instrukcí,
doplňovaných postupně podrobnými směrnicemi na
základě získaných zkušeností a nových poznatků, po-
stupuje se dnes v budování a zhušťování výškopisné
sítě soustavně, v rámci každoročně sestavovaných
pracovních programů. Vodítkem je při tom jednak
výstavba systému hlavních nivelačních polygonů,
opřených o soubor základních výškových bodů -
tudíž výstavba základní nivelační sítě - jednak do-
plňování a zhušťování této sítě dalšími pořady podle
potřeby jednotlivých resortů veřejné správy i tech-
nického podnikání - budování jednotné nivelační
sítě. Požadavky v obou těchto směrech se řídí na-
léhavostí potřeb jednotlivých korporací. Jest zcela
vysvětlitelné, že těchto požadavků neustále rok od
roku přibývá vzhledem k rozmachu technického pod-
nikání, jehož potřebám nemohla dosavadní síť výško-
pisná ani z daleka vyhověti.
Až dosud většina nivelačních pořadů byla vedena

po železničních tratích, a to proto, že těleso želez-
niční je nejlépe chráněno a hlídáno, má poměrně
dosti pevných budov a pevných objektú k osazování
výškových značek a stejnoměrné spády; nevýhodou
je neustálý provoz a nedostatek prostoru k posta-
vení měřických souprav, čímž je ztěžován měřický
výkon. V posledni době přistupuje se proto k vedení
nivelačních pořadů po silnicích a podél důležitých
vodních toků, kde nedostatek vhodných objektů
k osazení výškových značek se nahrazuje užitím
jiných stabilisačních forem.
Stabilisace bodu. Velmi důležitou složkou ""-

stavby nivelační sítě jest o s a z e n í pe vn Ý c h
bod ů výš k o v Ý m i z nač k a m i. Převzatá siť
rakouská vykazovala kromě zmíněných již značek
základních pouze dvě kategorie výškových značek:

a) Výškové značky hlavní buď ve tvaru mosaz-
ného roubíku s vodorovným otvorem uprostřed, nebo
litinového hranolu s odstupkem o vodorovné hraně
a vodorovným otvorem uprostřed, obojí osazené vo-
dorovně do zdí nebo skal ve výši asi 2 m; tyto znač-
ky byly kryty litinovými tabulkami s označením:
»Hohenmarke«, to jest »Výšková znač-
ka.«
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území pro rozvržení výškových bodů (vyhledati
vhodná místa pro osazení výškových značek) a zá-
roveň pro rozvrh pracovních disposic.
Podle důležitosti výškových bodů se užívá dnes

k jejich označení rllzných typů značek:
1. Základní značky k označení nově volených zá-

kladních výškových bodů. Byl zvolen způsob obdob-
ný starému způsobu rakouskému a podrženy i roz-
mi)ry krycích pomníků. Místo rytého nápisu dřívěj-
šího byla však do jehlancové části na straně obrá-
cené k nejbližší komunikaci zasazena mosazná deska
s Iitým nápisem »Z á k I a dní výš k o v á z n a č-
k a. Zří z e n a min i s t e r s t v e m v e ř e j n Ý c h
p r a c í r o k u 19 .. «. Každá základní výšková znač-
ka je zaii~těna dvěma až čtyřmi značkami pomoc-
nými, které jsou umístěny poblíž a pod zemí, v obe-
zdění, a zakryty kamennými nebo betonovými po-
klopy.

SIA, Praha. 2. Hrnno7ové značky, litinové o délce 10 cm, čtver-
cového průřezu o straně 35 mm, s vodorovným oso-
vým vývrtem, vyloženým mosaznou trubičkou, a
s di'íkem přizpůsobeným pro osazení. Tyto značky se
osazují vodorovně až po okraj do zdiva budov, mos-
tú, pilířů, skal a pod. ve výšce asi 2 m nad zemi;

J[~-~-Il
~jl~D[H[i~~I~RK[i~~)

•...:=:=--~~:-=-=-.:::::-"::':.

b) Výškové značky vedlejší, ryté nebo tesané kříž-
ky nebo obdélníkové plošky na horizontálních plo-
chách zdí, mezníků, dlažby a podobně, nebo vyryté
čárky na bočních stěnách staveb, skal a pod.; ozna-
čeny byly písmenami: H +M, to jest V + Z.
V zajišťování výškových bodů byly v posledních

dvaceti letech získány velmi cenné zkušenosti. Hlav-
ním požadavkem tu je, aby značky byly osazeny na

objektech pevných, dokonale ssedlých, volně přístup-
ných a při tom dostatečně chráněných před poškoze-
ním a jakýmikoliv změnami. Proto před osazením
každé nivelační trati je nutno důkladně prozkoumati

Obr. 5. Nová základní výšková značka se značkami
zajišťujícími.

jsou zakryty litinovou tabulkou se soustředným
otvorem uprostřed a s nápisem: »V Ý š k o v á z n a č-
k a pře s n é n i vel a c e. P o š k o z e n í set r e s-
t á,« Osazují se na nejdůležitější body nivelačního
pořadu. Nadmořská vÝ2ka bodu vztahuje se ku
středu otvoru; připojení na bod je možné jen po-
mocí závěsného pravítka, které se zavěšuje na oce-
lovou tyčinku, zasunutou do otvoru tabulky a hra-
nolu. Vzdálenost mezi hranolovými značkami je ,s
až 10 km.

3. Čepové značky jsou trojího druhu:
a) Čep o v á z nač k a typ u 1., dlouhá 20 cm,

s válcovou hlavicí průměru 7 cm a dříkem, určeným
Ir osazení ve výši asi 60 cm nad. zemí vodorovně do
zdiva. Vlastní hlavice, jež celá vyčnívá se zdi, je na
herní straně opatřemt konickým výčnělkem, k jehož
vrcholu se vztahuje nadmořská výška označeného
bodu. Nivelační lať se staví kolmo na tento výčně-
lek. Přední plocha hlavice jest opatřena vodorov-
ným výřezem, do něhož byla zasouvána a přišroubJ-
vána destička s udáním nadmořské výšky bodu. Po
vydání zákona o placení úředních výkonů byly tyto
údaje ze značek odstraněny. Vzdálenosti čepových
značek I. t. kolísají kolem 1 km.

b) Čep o v á z nač k a typ u II. je stejně pro-
vedena, je však kratší (15 cm); osazuje se do slab-
ších zdí a pod.
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c) Čepová značka typu V., nově zavede-
ného tvaru pro silniční nivelační pořady. Je dlouhá
20 cm a má tvar koule o průměru 7 cm odseknuté
na dvou protilehlých stranách, bez výčnělku a vý-
řezu, s dříkem jako u typu I. Výška bodu se vzta-
huje na horní okraj kulové hlavice. Značky se osa-
zují na vzdálenost asi 1 km od sebe.
Značky čepové typu I., II. a V. se opatřují štítky,

csazenými nad nimí, s indikačním nápisem: »P ř e s-
n á pro t e k t orá t n í n i vel a c e. P o š k o z e-
ní set r e s t á.«

o
4. Hřebové značky mají dvojí velikost:
a) Typ III. je jednoduchý dřík s kulovou hla-

vicí o průměru 3,5 cm, dlouhý 8,5 cm, který se osa-
zuje bud' shora anebo se strany do objektů, mezníků,
skal a pod., značky se používá u méně důležitých a
pomocných bodů; jejich vzdálenost kolísá kolem
500 m a může býti i menší (až 200 m), podle povahy
území.
b) Typ IV. je stejně proveden jako typ III. Má

délku 10 cm se sploštělou hlavicí o průměru 5 cm
a slouží k označení bodů téže kategorie jako typ III.
na pevnějších objektech.

Hře b o v é z nač k y se osazují tak, že jen ne-
patrná část hlavice vyčnívá z kamene neb skály.
Nejvyšší bod hlavice v jakékoliv poloze značí nad-
mořskou výšku značeného bodu. Lať se staví svisle
na hlavici. Značky typů I. až V. jsou vesměs ze že-
lezné litiny, osazují se do vysekaných otvorů na be-
dorovně do zdí neob skal ve výši asi 2 m; tyto znač-
tO!lOVOUmaltu a natírají se proti rezavění trvanli-
vou a rychle schnoucí barvou s miniovým podkla-
dem.
V prvních letech byly podružné body nivelačních

pořadů označovány též vyrytými značkami na ka-

~ -- ==~~-~=-- -~
-----~----- -i"o·ao~- --- -- -- - --,}

.4 = únosná půda pod hranicí mrazu
B = betonová podkladní deska
C= beton (1: 3 : 5)
D = pěchovaný mater~ál

Obr. 10. Stabilisační žulový hrano!.

menných objektech, zdech, meznících a pod. Od to-
hoto způsobu stabilisace výškových bodů bylo nyní
nadobro upuštěno.
V nedostatku budov, mostů a pod. podél nivelač-

ních pořadů, zejména silničních, osazují se výškové
značky do žulových hranolů, rozměrů 100X25X25
c;n, uložených až na únosné půdě pod mrazovou hra-
nicí, takže jen opracovaná hlavice vyčnívá na výšku
20 cm nad zem. Značka (V) se osadí doprostřed boč-
ní stěny obrácené k silnici. Hranoly se osazují na
betonovou desku a zpevňují vybetonováním kůžele
na výšku asi 60 cm.
Ku stabilisaci důležitých bodů nivelačních pořadů

nebo polygonů, bodů uzlových a pod. užívá se stej-
ného hranolu, osazeného však úplně pod zemí, se
značkou hruškového tvaru na horní ploše, bud' vy-
broušenou nebo zapuštěnou. Hlavice se přikryje pří-
klopem z téhož materiálu, 25 cm vysokým a těchže
rozměrů jako hlavice hranolu, s dutým vnitřkem a
s jehlancovitým zakončením. Poloha hranolu se vy-
znační nad zemí zvláštním kamenem, rozměrů
15X15X60 cm, s vyrytým označením V. B.

Obr. 11. Speciální žulový hranol pro podzemní stabilisaci
(Pokračování. )
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Tabulka k r)'chlému centro,ráni směrů.

V poli se dobře osvědčuje při trigonometrických pracích následující tabulka, sestavená pro úhly
v setinném dělení kruhu; slouží k vyčíslení známé:lO vzorce pro změnu směru při dostředěni stroje
(cíle):

emm sin é~"=__ '__ --_o
Skm sin 1" .106

Příklad: e= 1290 mm, S= 2,150 km, B = 212c, 39' o

,,_ 1290 _"
() - - 2,15 . 0,12312 - - 73 ,87

8 192 208 392 7979 991 58 142 258 342 5 303 606

9 191 209 391 8970 989 59 141 259 341 50909 595

10 190 210 390 0,09959 986 60 140 260 340 0,51504 581

11 189 211 389 10915 984 61 139 261 339 5_085 569

12 188 212- 388 11929 981 62 138 262 338 52654 555

13 187 213 387 12910 977 63 137 263 337 53209 543

14 186 214 386 13887 975 64 136 264 336 53752 529

15 185 215 385 0,14R62 970 65 135 265 335 0,54~81 516

16 184 216 384 1583~ 967 66 134 206 334 547fJ7 502

17 183 217 383 10799 962 67 133 267 3il3 55299 488

18 182 218 382 17761 958 68 132 268 332 55787 475

19 181 219 381 18719 954 69 131 269 331 56262 461

20 180 2Z0 380 0,19073 948 70 130 270 3'l0 0,56723 447

I 21 179 221 379 20621 914 71 129 271 329
I,

57170 433

22 178 222 378 21565 938 72 128 272 328 57603 419

I 23 177 228 377 22503 933 73 127 273 327 58022 404 I24 176 224 376 23436 926 74 126 274 321) 58426 390

25 175 225 375 0,24362 921 75 125 275 325 0,58816 375

26 174 221) 374 25283 915 76 124 276 324 59191 3;1

27 173 227 373 2619g 908 77 123 277 323 5!1552 346

28 172 228 372 27106 901 78 122 278 322 59898 332

29 171 229 371 28007 895 79 121 279 321 60230 316

30 170 230 370 0,28902 887 80 120 280 320 0,00546 302

31 169 231 369 29789 880 R1 119 281 319 60848 286

32 168 232 368 30669 873 82 118 282 318 61134 272

33 167 233 367 31512 865 83 117 283 317 61406 256

34 166 234 366 32407 856 84 116 284 316 61662 241

35 165 235 _365 0,il3263 849 85 115 285 315 0,61903 226

36 164 236 364 34112 840 i/6 114 286 314 62129 210

37 163 237 363 34952 831 87 113 287 313 62339 195

38 162 2il8 362 35783 823 88 112 288 312 62534 180

39 161 239 361 36606 814 89 111 289 311 62714 164

40 160 240 360 0,'l7420 804 90 110 290 310 0,62878 149

41 159 241 359 38224 7~5 91 109 291 309 63027 133

42 158 242 358 39J19 785 92 108 292 308 61160 118

43 157 243 357 39804 776 93 107 293 307 63278 101

44 156 244 356 40580 765 94 106 294 306 63379 87

45 155 245 355 0,41345 755 95 105 295 305 0,1';3466 70

46 154 246 354 42100 745 96 104 296 304 63536 55

47 153 247 353 42815 735 97 103
I

297 303 63591 40

48 15~ 248 352 43580 723 98 102 298 302 6:5(n1 23

49 151 249 351 44303 713 99 101
I

299 301
I

63651 i 8

50 150 250 350 0,45016 100 100 30) 300 0,63662 I

plus

O 200
1 199
2 198
3 197
4 196
5 195
6 191
7 193

Centrační úhel
é v gradech

Cent] ační úhel
f v gráCech sin f

sin 1".10"
Dif.
+

Dif.
+

sin f

sin 1".106
plus

50 150
51 149
52 148
53 147
54 146
55 145
56 144
57 143

0,45016
45717
46408
47086
47754

0,48409
49052
49684
O

250 350
251 349
252 348
253 347
254 346
255 345
256 344
257 343

200 400
201 399
202 398
203 397
204 396
205 395
206 394
207 393

0,00000
1000
2000
2999
3997

0,04995
5991
6986
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Posudky.
Tschechisch-deutsches Worterbuch fiir Katastereintra-

gungen - CesKo-nemecký slovmK pro zápIsy v pozemko-
'~m Katastru • .J:ralm 1::141. ľroueJIll cena v platne vaza-
neho vy tiSKU činí 10 K ObJeunavky vyř'izuJe Ustřední
archiv pozemkoveho katastru v ľraze II1., JosefsKá 4.
lVlmisterstvo fInancí vydalo svym náKladem jako l.

svazek »YrIruček pro katastrální měřickou s!užbu« tuto
pomucku, Jez má usměrmtl provadéní zapIsu v karastral-
l1lcll operatech do té doby, nez bUdou vsechny katastrámi
navody upraveny podle jazykovych predplsu. :::>lovník
obsahuje pres !l00 vyrazú a hesel VYSKytUJICíchse při
kancelarskych pracich pro obnovení a vedeIll pozemko-
vého katastru; vyhledávání je usnadněno jejich seraze-
ním podle jednotlivých slov v abecedním poradí.
V némecKé části slovníku shledavame nekteré odchylky

od dříve uzívanych výrazů v německém znéní katastrál-
ního zákona č. 177/1lJ27 Sb. .Nové vyrazy na pr. »l{a-
tasterkarte, Katasterkartenarchiv, Bodenklasse« a pod.
jsou vhodně voleny a jsou v souladu s praVidly německé-
ho jazyka. U nékterých výrazů jsou zpravidla udány k01l-
covky množného čísla a pi'ípadně 2. pádu jednotného čísla.
Sestavení hesel je provedeno velmi pečlivě a tisk slovníku
má přehlednou úpravu.
Slovník bude nejen velmi účelnou pomůckou měřičské-

mu a kancelářskému personálu ve službě katastrální, ale
lze jej doporučiti i širší veřejnosti, zejména orgánům,
jež častěji přicházejí ve styk s pozemkovým katastrem.

Mi.
Praktická geometrie (Nižší geodesie) prof. Ing. Dr.

J. R y š a v é h o vyjde tiskem v nejbližší době, jestě le-
tos, a to nákladem Ceské matice technické (Praha II.,
Ve Smečkách 27). Uvádíme tuto zprávu doplňkem k se-
znamu odborné literatury, který byl otištěn na poslední
stránce předchozího čísla Zeméměř. Obzoru a současně
jako odpověď na časté dotazy, kde lze tuto knihu obdržet.
»Geodesie nižší« v litografovaném vydání vyšla celkem

třikrát; poslední její vydání bylo však již před 3 roky
úplně rozebráno. Jezto dosavadní naše tištěná kompendia
a příručky geodesie jsou staré přes 20 až 30 let, přijde
vydání moderní příručky geodesie velmi vhod nejenom
zeměměřičským inženýrům, ale i všem inženýrům pří-
buzných oborů.
Nové dílo prof. Dr. J. Ryšavého bude miti na 750 tise

kových stran, přes 900 obrázků v tekstu a bude obsaho-
vat řadu praktických přikladů a tabulek. »P I' a k t i c k á
g e o m e t I' i e« bude oproti dřivějšim litografovaným
vydánim »Geodesie nižší« zcela přepracována, obsahově
značně rozšiřena a bude zachycovat pokroky a současný
stav moderniho zeměměřičství, jakož i jeho pracovní me-
tody a přístroje se zvláštním zřetelem k dnešním potře-
bám a praksi. b.wooucek:.

Ergebnisse der Astronomischen Ortsbestimmungen im
Jahre 1933. Ilmari Bon s d o I' f f. 50 stran. Helsinki
1939. Zpráva finského geodetického ústavu Č. 29.
J. Leinberg změřil v roce 1933 na 19 bodech finského

řetězce zeměpisnou šířku a délku. Provedená měření byla
vyhodnocena I. Bonsdorffem. Pracováno bylo průchodním
strojem C. Bamberga (691680 mm, osová libela 1,08",
Horrebowa libela 1,19"), kontaktním chronometrem U.
Nardiu-a a dvěma finskými a švédskými přijimači (ča-
sové signály Bordeaux, Djetskoje Selo, Tour Eiffel,
Naneu, Rugby). Z ephemerid použity byly: Berliner
Astronomischer Jahrbuch, Boss-katalog a Deklinačni ka-

talog hvězdárny Pulkowo. Určení zeměpisné šířky bylo
provedeno metodou .tlorrebow-Talcott-ovou.
Velmi zaJlmavé jsou uvahy o presnosti provedených

pozorování, z lllchž uvádím:
Určení zeměpisné délky:

Sti'ední chyba Jednoho veéera ± 0,027s
plyne z techto pramenů chyb:
~m~ ±M~
Chod hodin ± U,Ul!os
1:-'ozorovaníprůchodu. ± U,u.ujS
l'l'lJlmam caSOVYCllsígnálů ± U,U17s
Vyslllaní časovych slgllalu ± 0,U1US
Z neznamych pramenu . ± U,Ud4s
S ohledem na osobní rovnici pozorovatelovu udává J.

Bonsdor!f skuteénou chybu v určení zeměpisné délky hod-
notou :r: O,Ubs• ľrí urcení zemepIsné SirKY,Stredm chyba
jednoho pozorování čmí ::t: U,'HO". Vr. Prokopec.
K. K. Dar I' ow: Renaissance fysiky, Ohromný roz-

mach fysiky v poslední době svadí nás ke srovnání s roz-
machem uméní pted čtyřmí sty lety, s dobou renaíssance.
Ovšem je tu jístý rozdíl. Umělecká díla tehdejšlCh mistrů
jsou přlstupna jen urcItému, malemu okruhu obdívovate-
lů; mIstrovské výtvory dnešní fYSiky jsou však všude
kolem nás přístupné každému. Setkáváme se s nimi na
kazdém kroku, v elektrárně, ve vysílací stanici. v tele-
fonní budce, v nemocnici, na drahách, na lodich, v le-
tectví, na železobetonových stavbách, v dílnách i v do-
mácnosti. Uvědomíme-li si tuto skutečnost, pochopíme
jak veliký vliv má nynější fysika nejen na náš hmotný
život, nýbrž i na život duševní, na celou naši žIvotní filo-
sofii. Zajímáme se o atomy, které jsou tak malé, že by
jich musilo býti stamiliony, abychom z nich sestavili dél-
lm jednoho centimetru. Zajímáme se o elektrony, jichž
vláknem žárovky protéká ve vteřině tolik, že je lze vy-
jádřit teprve číslem o dvaceti nulách a zajímáme se
o jejich rychlost, která je tak veliká, že oběhnou celou
zeměkouli za necelou vteřinu. Zajímáme se o paprsky,
pro naše oko neviditelné, které však pronikají pancéřo-
vými deskami značné tlouštky, rozbíjejí atomy a ničí ži-
vot v buňkách. Zajímáme se o přeměnu jednoho prvku
v druhý, o přeměnu světla v elektřinu a elektřiny ve
světlo. Všechny tyto zjevy zdají se mnohým lidem fan-
tastické a nepochopitelné, neboť v moderní fysice je
mnoho věcí úžasných a nepochopitelných. Jen si uvědom-
me, že fysika nám umožnila vynálezy, které dovolují ho-
vořit drátem, nebo i bez něho, pouze éterem, se vzdá-
lenými místy, překonat oceán parníkem za 4 dni a le-
tadlem dokonce za 20 hodin, pohánět vlaky parou nebo
elektřinou, fotografovat kosti našeho těla a jiné věci
zdánlivě nemožné.
Celý pracovní obor zeměměřičského inženýra spočívá

na fysikálních zákonech a znalostech; rozvoj moderních
metod měříckých jako fotogrametrie, přesná tacheo-
metrie atd. pak jest nemyslitelný bez podrobných zna-
lostí fysikálních objevů. Proto každý zeměměřič rád
sáhne po knize bostonského profesora fysiky K. K. D a r-
rowa: Renaissance fysiky, v níž se lehkou a
zábavnou formou seznámí s moderními pokroky fysiky.
Knihu přeložil z angličtiny prof. Dr. Zd. Pírko; překla-
datel doplnil obsah mnohými poznámkami a vysvětliv-
kami, takže kniha se čte jako zajímavý román. Zajíma-
vou formou podání připojuje se ke knize Faubnerově:
Moderní fysika, o níž jsme zde referovali loňského roku.
Kniha vyšla v Činu a stojí brož. K 70.-.

Povinné opatřování upravovacích plánů a finanční pod-
pora těchto prací. Podle dosavadních stavebních řádů není
možno donutiti obce, aby si opatřily řádný regulační plán.
Proto v rámci úsilí veřejné správy o lepší regulační a
stavební vybudování našich měst a obcí, které se jeví
v posledních dvou letech několika nařízeními z tohoto
oboru, bylo vydáno vládní nařízení č. 288 ze dne 26. června

1.941 (částka 95 Sb. ze dne 12. srpna 1941) o opatřování
plánů polohy a o jeho finanční podpoře.
Podle tohoto nařízení může ministerstvo veřejných prací

naříditi kterékoliv obci v Čechách a na Moravě, aby si
do stanovené doby opatřila plán polohy (upravovací) buď
pro celé území nebo jeho část. Obce, které si opatřují re-
gulační plán buď s nařízení ministerstva nebo z volného
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popudu jsou povinny oznámiti to Zemskému úřadu (plá-
novac!mu O<1nelem),ktere <1aobcI pOLrebnápoučem a
pOKyny.
rOHtlvadž obce zpravidla neopatřovaly si upravovací

plány pro ne<1ostatekfmančních prostředků stanoví dále
vlaum nařlzem, ze mm!sterstvo vereJnych prací múze
v uonode s mm!sterstvy vmtra a fínanc! poskytnuuti ph-
me!'eHOUpouporu k toHlutOucem. MUHstersLVover'eJnych
prac! se zmocnuJe, aby za:řa<1HOurcLtoucastku k tumuto
t!celU<10rocmho rozpočtu.
Nařízení dále stanoví, ze pro vyhotovení plánů upravo-

vac!ch a pro ř!zem o mch platí <1osavadnizakonne pred-
pisy s vYJ!mkouustanovení stavebního řádu slezskeho,
který se nanrazuje stavebním řádem moravským z roku
111114resp. z roku 1914.
NarlZení neplatí pro pražský plánovací prostor stano-

veny Vlaummnar!zení čís. 4~/4U Sb. a pro obce,které v den
12. srpna měly upravovací plán alespoÍl jíž veřejně
vyložen.
'!lmLOnařízením nabývá otázka soustavného opatření re

gulačních plánů ve všech městech a obcích nového světla.
hlavní neuostatek (t. j. ne<1ostatečnéfmanční prostředky
obcI) je v zásadě odstraněn mozností subvence se strany
vereJně správy. ~ůstává jediná otázka jak mnoho veřeJná
správa volných prostředků k tomuto účelu uvolní.Pour.
Zrušení osad. Vlád. nařízením čís. 265/41 Sb. byly zru-

šeny s platností od 30. července 1941 osady ve smyslu
obecního zřízení. Podle tohoto nařízení zanikají osady
jako útvary územní samosprávy i se svými orgány. Vše-
chna práva a závazky osady přecházejí na obec, k níž
osada náleží. Kmenové nebo jinak vázané jměni osady se
stává kmenovým (vázaným) jměním obce. Ke zmírnění
tvrdosti a udržení souvislosti ve správě dosavadního osad-
ního majetku může zemský výbor určiti na pevně stano-
venou přechodnou dobu, v jakém poměru se má z území
bývalé osady přispívatí na potřeby obce, a může učinití
zvláštní přechodná opatření pro správu dosavadního ma-
jetku osady. Odstranéní osad jako nositelek vlastniho ko-
munálního jmění jest v zájmu zjednodušení a účelnosti
obecní samosprávy.
Provádění pozemkovéreformy na Slovensku.Je známo,

že na Slovensku provádí se nová pozemková reforma. Po-
dáváme stručnou zprávu o dnešním stavu této akce.
Na Slovensku je celkem 337.488 zemědělskýchpodniků,

z toho je 150.000 malorolníků, kteří se z výnosu půdy
nemohou uživit a kteří proto musí sáhnouti i k jiným
pracovním příležitostem; dále 103.000 soběstačných ze-
mědělců, více nežli 80.000 majitelů zemědělskýchusedlcstí
středního rozsahu a 3.628 velkostatků, které byly větši-
nou v židovských rukou. Zde bylo 90.000 hektarů půdy
převedeno do aríjského majetku. Tato akce jest ještě
v proudu. Ale ve skutečností není již židovského pozem-
kového majetku, neboť všechna půda, která byla v židov-
ských rukou, byla postátněna. Z hospodářských důvodů
zůstane řada velkostatků zachována, část půdy bude pro-
měněna ve statky dědičné. Zbytek pozemků bude rozdě-
len tak, aby drobnější a malé hospodářské podniky byly
zvětšeny a staly se alespoň soběstačnými, Až dosud byla
židovská půda převedena do arijských rukou v 781 obci.
Pozemkový úřad chystá také repatriaci části Slováků,
žijících v Rumunsku, a přesídlení pěti slovenských obcí,
v nichž lid nenalézá životních možností, do výnosné trnav-
ské končiny.
Vyhláška ministra spravedlnosti ze dne 30. červen~e

1941, Č. 38.542. o změně v osobách úředníků oprávněných
podpisovati geometrické (polohopisné) plány vyhotovené
zemským úřadem v l'raze.
U zemského úřadu v Praze přísluší oprávnění podpi-

sovati geometrické (polohopisné) plány vyhotovené pro
účely vlastního služebního oboru, které mohou býti pod-
kladem pro zápisy ve veřejných knihách a v pozemkovém
htastru (§ 51 kat. zák. ze dne 16. prosince 1927, č. 117
Sb.) také měřičskému radovi Ing. Františku Stě p á n-
kovi.
Tím se doplňují vyhlášky ministra spravedlnosti ze

dne 27. června 1931, č. 29.454, ze dne 11. května 1939,
č. 18.403 a ze dne 2. května 1941, č. 22.421. "Ministrspra-
vedlnosti: Dr. Krejčí, v. r.

Literární soutěž.
I. Odbor zeměměřičských inženýrů SIA vypisuje

anonymní literární soutěž na námět: »Ma p a
1 : 10.000«.

II, Mapa 1 : 10.000 má sloužit jako podklad k vy-
pracování regionálních plánů (vlád. nař. 299/
1941) a pro technická podnikání všeho druhu,
na př. pro stavbu silnic, železnic, vodních cest,
a pod.
Účastníci soutěže mají navrhnout technické

a organisační prostředky, jak uvedenou mapu
pro daný účel sestaviti v nejkratší době a lev-
nými prostředky. Tyto dvě podmínky jsou pro
soutěžící východiskem a se zřetelem k tomu' je
nutno řešiti otázky:

1. zobrazovací soustavy,
2. co by měla mapa obsahovati polohově a výš-

kově,
3. způsob vyhotovení, t. j. opatření potřebných

měřických údajů bez rozsáhlého polního vy-
měř'ování (s využítím všech dosud provede-
ných zeměměřických prací),

4. organisace prací směřujících
a) k vyhotovení mapy v měřítku

1 : 10.000 se zvláštním zřetelem ke spolu-
práci civilních geometrů,

b) k ve den í (evidenci) mapy se zvláštním
zřetelem ke spolupráci nynějších kata-
strálních měřických úřadů.

Soutěžící se upozorňují na článek Ing. Josefa
Peňáze v Zeměměfičském Obzoru Č. 7-8 z roku
1941: »Účast zeměměřičských inženýrů na pra-
cích regulačních a regionálních« a na článek
civ. geor{letra Antonína Prokeše ve Věstníku In-
ženýrské komory Č. 24 z 21. prosince 1940:
»Přehledný plán 1 : 10.000«.

III. Soutěžní práce buďte napsány strojem po jedné
straně papíru formátu A/4 (210X297 mm), ob
řádku a zaslány nejpozději do 31. ledna 1942
předsedovi odboru VI'. r. Ing. Karlu R y k I' o v i,
Praha 11., Křemencova ul. 10, s označením na
obálce >"Literární soutěž«.
Práce buďte napsány tak, aby mohly býti

po případných malých úpravách použity pro
tisk a uveřejněny v Zeměměřičském Obzoru
nebo vydány samostatně.
Soutěžní práce buďte opatřeny heslem a kro-

mě toho adresou autora, uloženou v zalepené
neprůsvitné obálce, která budiž též zevně opa-
třena heslem.

IV. Nejlepší práce budou odměněny cenami, a to:
I. cena 1000 K,
II. cena 750 K,
III. cena 500 K.

V. O udělení cen rozhodne jury, kterou bude jme-
novati výbor odboru zeměměřičských inženýrů
SIA.

Odbor zeměměřiéských inženýrů při Sl A
Ing. K. R y k 1', V. 1'., předseda.
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