ZEMĚMĚŘIČSKÝ OBZOR
VYDAvA SPOLEK CESK1cH INŽENÝRŮ

Stanoveni a vyzna,čeni průběhu držebnostnich
u hraničních zdí.

hranic

bylo mezi nimi docíleno dohody, bude vždy správné,
Zavedením polygonální metody do katastrálního
když se tato dohoda protokolárně zajistí, hranice se
vyměřování nabývá vedle katastrální mapy zvláštní
do protokolu podrobně zakreslí a stranám se dopodůležitosti i polní náčrt, neboť obsahuje přímo v poli
ručí, aby si tuto vzájemnou dohodu daly zapsat do
zjištěné měřické údaje, které by mapa poskytla tepozemkové knihy. Takové hranice nelze v budoucprve po odsunutí. Proto městské úřady, z jichž ponosti popírat.
pudu ponejvíce dochází k měření měst, žádají vedle
Poněvadž držebnostní hranice jsou ve skutečnosti
otisku katastrální mapy též reprodukce polních náu domu vyznačeny hraničními zdmi, půjde vždy
črtů, aby mohly využít jejich záznamů. Je tedy nutno
o zjištění těchto zdí, způsobu jejich provedení a užívěnovati polním náčrtům zvýšenou pozornost a vyvání. Aby další vysvětlivky a náčrtky byly jasné,
hotoviti je tak, aby vyhovovaly všem úkolům a požaobjasníme nejprve technické významy zdí, o nichž
davkům, jež budou na ně kladeny.
tu bude řeč.
Jedním z požadavků stavebních úřadů na nový
měřický operát je - vedle hlavního požadavku, t. j.
a) Hra nič n í zeď je boční zeď domu, omezující
podkladu pro regulační a zastavovací plány - aby
obytné místnosti k sousední majetkové hranici; 1 )
se jim dostalo spolehlivých záznamů pro určení
b) p o žár n í zeď je nejvyšší část hraniční zdi
držebnostních hranic v přírodě při stavebních komiomezující prostoru půdní.2) Bývá zpravidla 15 cm
sích, když projednávají novostavby, přestavby, přísilná, má do půdy vlastního domu opěrné pilířky
stavby a nástavby nebo při soudních sporech o držeb15/30 cm nebo 15/45 cm silné, na kterých sponostní hranice. Tedy operát, který by zaručoval začívají obyčejně vaznice krovu a musí vyčnívati
jištění jednou správně vyšetřené držebnostní hranice
nad sti'echu 15 cm. (Viz obr. 1.)
ve smyslu § 3 kat. zákona nad veškeru pochybnost
Staví-li
se požární zeď pro dva domy hned od zaa umožnil zpětné vytyčení v přírodě.
čátku stavby společně - obyčejně je to u systému
Tomuto požadavku může a musí vyhovovati polní
dvojdomků - je také 15 cm silná, ale opěrné pilířnáčrt; v něm je nutno zvoliti takový způsob vyznaky jsou oboustranné, obyčejně 30/30 cm silné, takže
čení držebnostní hranice, aby bylo možno v případě
do půdní prostory každého domu sahají jen 7,5 cm.
potřeby stanoviti v přírodě snadno a jednoznačně
Toto bývá také charakteristickou známkou takového
průběh hranice hlavně v souvisle zastavěných blospolečného štítu. (Viz obr. 2.)
cích a zejména v úseku, kde držebnostní hranice proPro určení držebnostní hranice je rozhodným stacházejí hraničními zdmi a přecházejí do zdí dvornovisko právní. Z tohoto hlediska může se vyskytních objektů, zídek a pod. Při tom to musí být takový způsob, který toto určeni hranice umožní pouhým , nout těchto pět případů:
nahlédnutím do polního náčrtu, bez jakéhokoliv vy1. Každý dÍlm má vlastní zeď hraniční i požární,
tyčování číselných údajů, které ostatně (nehledíme-li
tedy s a m o s t a t n é v I a s tni c tví (viz obr.
na obvodové míry) jsou vztaženy na měříckou síť,
3a) ;
jejíž vytyčení se stane po delší době od nového mě2.
dva
sousední domy mají společnou zeď hraniční
ření zpraví dIa obtížným.
i požární, tedy s p o I u v I a s tni c tví (viz obr.
Takovým způsobem je pod rob n é v y z nač e3b) ;
ní situace
hraničních
zdí
a; i n Ý c h
3.' jeden dům má zeď hraniční i požární, druhý dům
zdí, n a něž s e v á ž e p r ů běh drž e b n o s tmá pouze hraniční zeď, kdežto požární chybí, ale
n í hra nic e, d o p o I n í c h n á črt ů. V katamá u ž í v a cíp
r á v o na p o žár n í zeď
strální mapě nelze dobře vyznačiti zeď užší než 25 cm
souseda (obr.3c);
v měřítku 1 : 2500 nebo 10 cm v měřítku 1 : 1000,
4. každý dům má vždy po jedné straně zed' hraniční
má-li být měřítko dodrženo. Tím spíše je třeba vya požární, po druhé straně nemá nic a má jen
značiti tyto zdi v polním náčrtu, který je obyčejně
užívací právo na týchž zdech sousedního domu
v místních tratích proveden v měřítku dvakrát vět(obr. 3d); konečně
ším a mimoto, aby byl jasný, lze si v něm dovoliti
jisté zvětšení zakreslených zdí.
Správné vyznačení průběhu držebnostní hranice
1) Viz mor. stav. řád. ~ 59, odst. 6, kde jsou udány
i rozměrv pro různou výšku domu; T e y s s I e r- K oty špředpokládá však přesné vyšetření situace hraničních zdí u souvislého zastavění pokud možno hnr>d 1:a: TechnickÝ slovník, sv. V., str. 332.
2) Mor. stav. řád. ~ 61 s názvem ochranné zdi proti
při komisionelní pochůzce hranic. Tam, kde nebyly
ohni: T e y s s 1e r- K oty š k a: Technický slovník, sv. X.,
držebnostní hranice mezi sousedy jasné a při komisi
str. 798.
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5. dům nemá vůbec žádných zdí hraničnich a požárních a má jen užívací právo na těchto zdech.
obou sousedních domů (obr. 3e).
Probereme nyní jednotlivé případy a uvedeme způsob, jak možno u domů při komisi zjistiti držebnostní hranice. Ale tu jest si napřed třeba uvědomiti tato
zásadní pravidla:
a) Pro
drž e b n o s t n í hra nic i j e s m ě r od a t n Ý k n i h o v n í z á p i s, který je třeba
před pochůzkou vyšetřiti z pozemkové knihy. Ne-
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ní-li zápisu, nastupuje dohoda mezi majiteli domů
na základě dat zjištěných pti· komisi nebo dohoda u okresního soudu, t. zv. s o u dní smí r.
b) Drže'bnostní
hranici
mezi
dvěma
domy
může
tvořiti
jen jediná
svisI á r o v i n a, nilfdy tedy rovina »zalomená« nebo snad šikmá. Tato zásada plyne ze zněni § 297
obč. zák., který zní: "ROvněž ták patří k nemovitým věcem ty, které byly na zemi a na půdě
zřízeny s tím úmyslem, aby tam trvale zůstaly,
jako: domy a ji~é budovy se vzduchovým prostorem v kolmé čáře nad nimi, atd." Proto musí průběh držebnostní hranice vertikálti~ vypadati tak,
jak ukazuje náš obr. 4a a nikoliv podle obr. 4b.
c) Pro určení
držebnos.tní
hranice
je
s m ě rod a t náš íř k a hra n í ční z d i v p ř ízem í, jak též. plyne z. definice pozemku v § 4
kat: zákona. Přízemní zdivo je' normálně výchozím zdivem pro ostatní zdivo domu. Směrem dolů,
do sklepa, se zesiluje, směrem nahoru zeslabuje.
Jak uvidíme na dalších příkladech, vznikají z této
zásady zejména u starých domů nepřirozené stavy, že totiž požární zeď nespadá do držebnostní
hranice vyšetřené 'podle přízemního zdiva. Těmto
zjevům nelze se vYhnouti, ale při novostavbě l:z;e
je snadno odstranit, poněyadž nový dům musí být
postaven svými hraničníÍnizdmi
do správné
držebnostní hranice.
d) T v a r, v z h led, z a bar ven í fa s·á d y domu není pro určení
držebnostní
hran i c e v k a ž d é m pří pad ě s m ě r o da tu é,
pře s n é a s p o I e h I j v é. Při starých přízemních domech se často stává, že si majitelé olíčí
svoje domy podle toho, jak se .dohodli, bez ohledu
na to, jak hraniční zeď vede nebo jaká práva
na ni majL U nových domů docházívá pak k této
chybě: Při souvislé řadě domů, které staví týž
stavitel, postupně jeden dům po druhém, postaví
na př. levý dům A a s ním současně společnou
hraniční a požární zeď i pro pravý dům B, který
zatímnestavL Při dokončení domu provede však
fasádu ne do správné hranice ar---a', která odpo.vídá polovici hraniční zdi, nýbrž až do konce celé
hraniční zdi, t. j. do čáry b-b' (viz obr. 5). Tím
nepřímo zabírá část cizího majetku do vlastnictví domu A a znesnadňuje tak určení hranice.
Tato závada může se postupně objevit u celé
řady domů téže ulice. V takovém případě je
dobře nahlédnouti do stavebních plánů a stavebního protokolu, jinak by se mohla určiti držebnostní hranice mylně podle chybné fasády.

B

Případ 1.
Každý dům má vlastní zeď hraniční a požární.

"1'

Obr. 1.

Je to nejjednodušší a nejjasnější případ, kde držebnostní hranice je dána čarou 1-2, probíhající mezi
oběma zdmi. (Obr. 1.)
Tento a další obrázky jsou kresleny tak, jak se
provádějí při stavebních plánech, t. j. řez v půdoryse a řez v náryse; držebnostníhranice je na obráz·
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cích vždy vyznačena silnou čárkovanou čarou ve směru vodorovném i svislém.
Jde-li prakticky o zjištění síly té které hraniční
zdi, postupujeme takto: Změříme uvnitř bytu vzdá·
lenost diod okenního rámu po zeď a vzdálenost d2
od dveřní zárubně po zěď, tyt ..' míry přeneseme zase
od okenního rámu nebo dveřní zárubně na uliční zeď
toho kterého domu a zbývající míra e, a e2 od držebnostní hranice 1-2 nám udává sílu zdi. (Obr. 1.) Připomímlme, že hranični zdi nemusí a také nejsou
u všech domů stejné a· že si je musíme u každého
domu zjistit zvlášť. Dále je si třeba uvědomit, že při
používání normálních cihel a u nových domů bývají
tyto zdi 30 cm, 45 cm, 60 cm, 75 cm atd. silné, k če.
muž nutno připočísti ještě tloušťku omítky.

Takové stavy vyskytují se dosti často u novostaveb domů. Dům A už stoji a majitel B zamýšlí
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Případ 2.
Dva sousední domy mají společnou zeď hraniční
i požární, tedy t. zv. spoluvlastnictví.

Tento případ je v podstatě také jednoduchý, když
jde o zeď postavenou nově podle zásady spoluvlastnictví zdi. V tom případě stojí na ose hraniční zdi
také zeď požární, která má oboustranné opěrné pilířky, takže držebnostní hranice prochází přesně svislou
osovou rovinou této zdi a každý dům má tedy přesnou polovici zdi. (Obr. 2.) Sílu hraniční zdi zjistíme
odměřením jako v případě 1. nebo ze stavebních
plánů.
Daleko složitější poměry nastávají v případech,
kde spoluvlastnictví hraniční zdi vzniklo dodatečně
z t. zv. vydrženého práva, t. j. jestli majitel domu B
pokojnou držbou, která je řádná, poctivá a pravá,
za dobu 30 let proti soukromníku, za' 40 let proti
veřejným svazkům, nabyl spoluvlastníctví ke zdi vydržením.
Jinak se může spoluvlastnictví získat též koupí,
darem, směnou a pod.
Vysvětlíme nyní na několika příkladech, jak třeba
při zjišťování hranice postupovat:
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I. Dům A má 30 cm silnou hraniční zeď, 15 cm silnou zeď požární s opěrnými pilířky do své půdy.
Obě tyto zdi na př. po pravé' straně lícují, t. j.
jsou v jedné rovině ar-a'. Pravý dům B má na
těchto zdech spoluvlastnictvL
.
Postup je tento: Zjistíme měřením, popsaným
v případě 1., sílu a polohu hraniční zdi v přízemí,
tuto míru rozpůlíme a provážením olovnicí zajistíme svislou polohu držebnostní hranice. Zaměření se značně usnadní, je-li na fasádě jasně vyznačena původní hraniční čára ar-a', t. j. hraniční čára před nabytím spoluvlastnictví.
(Viz
obr. 6.)
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V tomto případě připadne vlastní požární zeď
na půdě do majetku domu B, ačkoliv byla stavěna
pro dům A, a domu A zůstanou jen opěrné pilířky. Tento stav bývá majitelům domu A obyčejně
nepochopitelným,~ejména
když sami štít stavěli
a chtějí mít proto ještě polovici štítu. Proto jim
musí být v takovém případě zdůrazňováno, že
držebnostní hranice ve směru svislém může být
jen r o v n á a n i k o I i v lom e n á č á r a. (Viz
též obr. 4a a 4b.)
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si postaviti vedle nový dům. Ve stavebním pláně
domu B je sice vyznačena vlastní hraniční a požární zeď na obou stranách domu, při stavební
komisi před započetím stavby se nic nezmění,
ale pak během stavby dohodne se B s majitelem
A a z důvodů. úsporných odkoupí od něj polovici
hraniční zdi, utvoří tak společnou zeď, tedy získá
pro sebe spoluvlastnictví. Důsledky jsou pak takové, jak shora uvedeno.
II. Dům Amá hraniční zeď více než 30 cm silnou,
ale celková úprava je stejná jako v případě L
Postup je zase stejný: proměřením z obou domů
zjistíme polohu a sílu hraniční zdi; rozpůlením a
provážením dostáváme svislou držebnostní čáru
na uliční zdi.
V tomto případě prochází držebnostní hranice
na půdě půdní prostorou domu A, takže část této
prostory patří k domu B. Tuto nesprávnost (nebo
nedostatek) nutno pak při novostavbě kteréhokoliv z obou domů odstraniti. (Viz obr. 7.)
m. Oba domy A1a A2 mají pouze společnou zeď hraniční, kdežto požární zeď vůbec chybí. Postup je
zase týž: zjistíme proměřením z obou domů po-

lohu a sílu hraniční zdi a rozpůlením a provážením určíme a zajistíme držebnostní hranici.
Tento stav vyskytne se nejčastěji u starých,
stávajících domů; nastane obyčejně při rozdělení
většího (delšího) domu, který náležel jednomu
majiteli (otec dělí dětem, majitel část domu odprodá a pod.). Požární zeď nebývá postavena
nebo je nahrazena dřevěnou stěnou, přibitou na
konstrukci krovu, takže se často stane, 'Žé stojí
mim o hraniční zeď. (Viz obr. 8.) I zde užívá
jeden dům větší půdy na úkor druhého. Tutozávadu lze odstraniti tím, že oba majitelé postaví
společnou požární zeď na zjištěné držebnostní
hranici. V zájmu požární bezpečnosti je to, velmi
nutné. Ve městě se zřídka objeví tyto případy,
protože povolení k rozdělení domu a uděleni po-
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pisného čísla se nevydá, pokud nebyly splněny
požární a stavební předpisy.
V dalšich přípádech 3-5 budou řešeny úkoly, kdy
jeden držitel je vlastníkem celé hraniční a požární
zdi, kdežto soused má k těmto zdem jen užívací
právo.
Případ 9.
Jeden dům má hraniční a požární zeď, druhý
dům má pouze hraniční zeď, kdežto požární chybí,
ale má užívací právo na požární zeď sousedovu.
(Obr. 3c.)
Známým způsobem, proměřením a provážením,
zjistíme si zase sílu a polohu obou hraničních zdí,
při čemž nesmíme přehlédnouti, že požární zeď musí
celá státi nad hraniční zdí domu, ke kterému patří.
Casto stačí provážiti vnější plochu štítu, abychom dostali držebnostní hranici, k níž pak sílu jednotlivých
hraničních zdí snadno vyměříme. (Viz obr. 9.)

Shora popsaným způsobem si zase vyšetříme polohu a sílu hraniční zdi a tím zajistíme držebnostní
hranici na obou stranách domu. (Viz obr. 10.)
Případ 5.
Dům nemá žádných hraničních a požárních zdí,
ale má jen užívací právo na těchto zdech obou
sousedních domů. (Obr. 3e.)
Postup je zase stejný jako v případě 4 a nepotřebuje proto zvláštních vysvětlivek.
V obou posledních případech doporučujeme, aby
proměření zdí bylo provedeno u obou domů, abychom
si i tímto způsobem ověřili, zda a která zeď chybí.
Nespoléhejme se nikdy jen na údaje stran, ty by
nás mohly svésti. Mějme na mysli, že tímto zjišťo'váním držebnostních hranic konáme vlastně práci ~_
znaleckou.

Případ 4.
Každý dům má vždy jen po jedné straně
hraniční a požární zeď, na druhé straně má
pak užívací právo na týchž zdech sousedního
domu. (Obr. 3d.)
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Mohly by zde být uvedeny ještě velmi zvláštní případy, na př. v městech se zastavěnými starými pod·
loabími, ale nebudeme je zde uvádět právě pro jejich
výlučnost, neboť nám jde o případy všeobecné.
Zkušenost ukazuje, že průběh držebnostní hranice,
zjištěný na straně uliční, neodpovídá někdy tomu, co

přístavbách (prádelny, kolny, chlévy, drvárky a
pod.), zídkách a plotech, neboť příslušnost těchto
objektů bývá zpravidla držitelům známa, nebo ji vyznačuje technické zařízení, na př. krycí vrstva a pilířky u zídek, betonové a dřevěné sloupky u plotů.
Tímto postupem určíme a zajistíme průběh držeb-

B

A
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B

vidíme se strany dvorní. Často přijdeme na případ,
kdy požární zeď se strany uliční patří Ir domu AJ se
strany dvora však zdánlivě patří k domu B; jakoby
tedy držebnostní hranice probíhala diagonálně hraniční, resp. požární zdí. To je ovšem technicky nemožné. Proto platí zásada, že p r ů běh drž e bnostní
hranice
musíme
zjišťovat
jak
z u I i c e, t a k i z e dv o r a; s dvorní strany pak
ještě v souvislosti. s průběhem hranice na dvorních

c

nostní hranice v domě mezi ulicí a dvorem a spojíme .
ji s hranicí mezi dvory a zahradami. Není ovšem ,.
podmínkou, aby celková hranice probíhala přímo- '
čaře. (Obr. llb, llc.) Zejména v případech,. kde
zjistíme spoluvlastnictví zdí, bude nutno vésti držeb~
nostn.í hranici jako zalomenou čáru. (Obr. lla.) Ni-1'
kdy však nelze připustiti, aby se stanoviska staveb-"
ního hranice probíhala diagonálně některou částí
hraniční zdi, ať již tato zeď je ke stavební čáře kol·
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má nebo šikmá; správně tedy směr 1-2-3-4
koliv 1-3-4.
(Obr. 11a.)

a ni-

Skutečnost postaví měřičského úředníka při komisionelním řízení v zastavěných tratích ještě před
mnoho jiných případu, které budou vyžadovat pečlivého šetření, aby pruběh držebnostní hranice byl
správně stanoven. Toto šetření nechť je vždy zcela
dokonalé, ať jde o hranici ukrytou mezi zdmi nebo
volnou v nádvořích a zahradách; jistě přihlédneme
k tomu, že prvá ohraničuje nejcennější část pozemku a že tedy její bezvadné zjištění je odpovědnější.
Poněvadž je nesnadné a vyžaduje určitých stavebně-.
technických znalostí, přibereme k řízení stavebního
odborníka, zcela určitě pak, když pujde o starší část
města.
Vyšlo z popudu stavebního úřadu města Kroměříže, aby všechny znalosti, získané o držebnostních poměrech v úsecích hraničních zdí, byly zachovány a
podrobně vyrýsovány n:;t polních náčrtech. Duvod
pro to byl uveden na počátku článku.
Na obr. 11. je znázorněn pruběh držebnostních hranic s podrobným vyznačením situace hraničních zdí,
t. j. jejich druhu (zda je to zeď v samostatném vlastnictví či spoluvlastnictví), jejich síly, ·příslušenství
a s vyznačením, na které z nich se nachází požární
zeď. Zeď společná je znázorněna tak, že příslušenství
polovin zdí je vyznačeno slučkami zrcadlově umístěnými vzhledem k hranici. Příslušnost zdí v samostatném vlastnictví je znázorněna slučkami v témž směru. (Tento zpusob označení je proveden též u všech
ostatních obrázku.) Poloha požární zdi je označena
dvěma slučkami na příslušné hraniční zdi.

Takto vyhotovené polní náčrty poskytnou stavebnímu úřadu rychlou orientaci při ruzných dotazech
stran nebo při stavebních komisích a v případech
pozdějších sporu dají bezpečnější podklad pro opětné
určení držebnostní hranice. Vyhoví tak požadavku
stavební služby a budou pro ni spolu s novou katastrální mapou duležitou pomuckou v její další činnosti.

Další příspěvek pro děleni lichoběžníkových pozemků.V »Zeměměřičském věstníku« z r. 1936. jsem podal dva zpusoby dělení lichoběžníkovýph pozemku
rovnoběžnými podélnými příčkami. Ve druhém z nich
jsem určoval výšky dílců VI' V2 postupně jistými poměrnými čísly.
Ale výšky dílců lze určiti též na základě dělící
příčky E F = P, neboť z podobnosti trojúhelníků
A E J a A D H, obr. 1, plyne:
Zl-P
"1=--.zl -Z2

Výšky. obou dílcu jsou tedy závislé toliko na délce
P dělící příčky E F. Nutno tedy tuto délku stanoviti.

Plocha prvního dílce
V

.V

Položíme konstantní poměr

Kresba:

------K,
Zl-Z2

a také si jej vždy hned s počátku vyčíslíme. Je tedy
Podobně

následuje

z

podobnosti

Ing. Dr. AI. Tichý.

z.

V

vl=K(Zl-P),

-----1-

[1]
trojúhelníku

EDGaADH
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2 Pl

Zl

+P

Spojením rovnice [lJ a d) vychází
2P,

(z,

K

Příklad 1. -Pro
projednání pozůstalosti bylo rozděliti pozemek p. č. 203, obr. 2, ve výměře 94 a 65 m2
na 3 podíly, označené na obr. 3 jako p. č. 203/1 ve
výměře 17 a 93 m2, 203/2 a 203/3, každý ve výměře 38 a 36 m2• (Pozemky dotčeného katastrál·
ního území byly scelené.)
Po ohledání hranic, zejména všech mezníků, byl
pozemek vyměřen, aby mohla býti kontrolována plocha (obr. 2, polní náčrt). Měřen byl celý obvod a na
ouvratí při p. Č. 993 šířka (rameno r,), na druhém
ouvratí při řece, kde je hranice dvakrát lomená,
bylo však třeba zaměřiti všecky lomy na spodní zá-

-p) = -~~~,
z,
p}

+

2P,=K
p=

(Z,2_p2).

-V

2.~P,

Z,2~~

K

Podobně se spojí rovnice [2J a c)

z )

K (p -

2P
= ---~-.
2

P

2

2 P2

=K

+ Zé

(p2 -Z22).

Tak je tedy délka dělící příčky stanovena dvěma
nezávislými vzorci. Když byla vyčíslena, lze počítati
výšky v,, 'tI2 obou dílců podle vzorce [lJ a [2J. Jako
kontrola platí
v,
v2 = V. .
g)

+

Pro pohodlné vytyčení dělící příčky je výhodno
stanoviti úseky r,', r," a r/, r/', v nichž dělící příčka protíná ramena r I a r 2'
Z podobnosti pravoúhelných trojúhelníků při ramenech (obr. 1) plyne:

r2 "

=

r
--.Vl
2
V
2

rl

-··=R"
v
.
a počítáme je vždy také na počátku výpočtu zároveň
s konstantou K.

203,4
8'73

kladnu i na druhé rameno. Měřením bylo prok~áno,
že šířka pozemku je v celé délce stejná, a že lze
tudíž upotřebiti vět o dělení lichoběžníku. Lomená
hranice při řece měla za následek, že původní obrazec bylo třeba .rozděliti na tři lichoběžníky o plochách P', P" a P"'. Ale tyto lichoběžníky nebylo
třeba vytyčovati na pozemku samotném, neboť z přímo měřených výšek 14,57 m a 33,43 mlze průseky
jejich základen vpočítati do levého ramene a též odvoditi délky· příslušných základen.
Katastrální výměra pozemku jako celku je 94 a
65 m2• Výměry jednotlivých lichoběžníků, jak náslevaly z přímého zaměření, jsou:

Tudíž vzorec [4 J pak zní:

r,'

=R,.V

r,"

= R, . v

"
2'

r/

=R2 ,v,

r/'

=R

2 •

P' =31 a 74 m2
P" = 39 a 42 m2
pI" = 23 a 59 m2

v2
Dohromady

. 94 a 75 m2;

oproti výměře katastrální
tedy více pouze
o 10 m2• Tento rozdíl se rozdělí na jednotliv.é
dílce a připadnou na
dílec p. Č. 203/1 2 m2; bude odděleno 17 a 95 m2
" p.č.203/34m2;"
"
38a40m2
" p. Č. 203/2 4 m2;"
"
38 a 40 m2
10m2

94a75m2

První dílec p. Č. 203/1 má býti oddělen při
cestě p. Č. 873, tedy od prvního lichoběžníku.
Tudíž je dáno:
P' (= P) =31 a 74 m2, P,=17
a 95 m',
P2=13 a 79 m', v =14,57 m,
z, =222,60
Z2 = 213,16,
Zl - Z2 = 9,44 m.
.
.
Rešení provedeno počítacím strojem (v poli
tabulkami) .. I •
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'. '..
.
a) K o n s t a n t y. K

14~7
= 9,44

TentýŽ výraz vychází také ze druhého vzorce
[3a)]prop.
Ostatní' vzorce jsou stejné, jako při dělení na různě veliké díly.

= 1,5434.

15,44

R,

= 14,57 = 1,06,

R2

= 14,57 = 1,043.

15,20

b) Dělící
Z,2

2 P,
K
p

příčka

2. Dělení lichoběžníku na 3 stejné díly.
Jsou dvě dělící příčky: p" oddělující první třetinu
(obr. 4) a P2' oddělující druhou třetinu (obr. 5).
Do vzorce [3] se dosadí P1 = 1;3 P (obr. 4); obdrží se

p.

=

-

3590
1,5434

=

ý-47224,73

-=--

49550,76
2326,03
47224,73

-

= 217,31

217,31 = 5,29
Z2 = 217,31213,16 = 4,15
v, = K (z, - p) = 1,5434 X 5,29 = 8,16 m
v2 = K (p - Z2) = 1,5434 X 4,15 = 6,41 m

z, - p
P-

= 222,60 -

+ = = 14,57 m

VI

V2

V

c) úse ky na ram e ne ch.
rľ = R1 .v1 = 1,06 X 8,16 =. 8,65 m
rľ' = R, .v2 = 1,06 X 6,41 = 6,79 m

r/

rľ + rľ' = r = 15,44 m (viz obr. 2)
= 1,043 X 8,16 = 8,51 m
1

=R

2

• VI

r/' = R2 .v2 = 1,043X6,41 = 6,69 m

r/

+ r/' =

r2 = 15,20

m.

Z těchto úseků se vytýčí dělící body ouvratí a na
kontrolu se změří ještě dělící příčka p na místě.
Z plochy P' prvního díIce zbylo P'-P,=P2=
= 13 a 79 m2• Z druhého dílce je třeba tedy odděliti 38 a 40 m2-13
a 79 m2=24
a 61 m2 na druhý
podíl. Zbytek 39 a 42 m2 - 24 a 61 m2 = 14 a 81 m2
dělá pak s posledním dílcem o ploše 23 a 59 m2 třetí
podíl, označený p. č. 203/3 ve výměře 38 a 40 m2•
Oddělování podílu p. č. 203/2 od druhého dílce je
zcela obdobné, jako podílu prvního.
Protože rozdíl výměry na místě oproti výměře
katastrální je nepatrný (a leží v dovolených mezích), zapíší se do výkazu výměr na situačním (polohopisném) plánu výměry katastrální.

iZI2

Pl = V

:

[6]

K témuž výsledku se dojde i podle vzorce [3a)],
tedy od základny Z2' když se dosadí za P2 = 2fa P
(obr. 5).
Při určování druhé dělící příčky P2 se vyjde opět
ze všeobecného vzorce [3], do něhož se dosadí za
P1

= 2fa

P.

P2= VZI21. Rozpúlení lichoběžníku.

zL

2~~.

Po dosazení za P i K a úpravě vychází
_VZI2
P2-

V tomto případě je ve vzorci [3] a [3a)]

*-~Z2~.
3

P

P,=P2=2'

p=Vz:~~-~=V:: + ~.

K témuž výsledku se dochází rovněž i podle vzorce [3a)], když se v něm dosadí za P 2 = 1!:J P.

2

Dosadí se za P i K, nejprve do prvního vzorce

+ Z2

V z,'--:"-~z~~Vz,'=,,'~i,'.
/

z,

Odtud
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o s t a t n í v z o r c e. Obdobně k vzorcům
kladním, platí i v tomto případě:

zá-

1) : (Zl -Z2)

-Pl),
= K (Pl - P2),

VI =K (Zl
V2

[8]

+v + =

VI

2

V=K,zl

'O s e k y n a r a m e n ech

jsou dány obdobnými výrazy oněm, jež byly odvozeny v rovnicích [4]
a h).
r,' = Rl. vI'
r/ =R2,vl
r!" = Rl • v2'
r/' = R2• v2
r!''' = Rl • VB'
r/" = R2 • v3•
Ko.ntroly: r!'

r/

Zl'

Zl -Z2

V.

VB

= V:

V
= ------.
Zl'

V

vB=K (P2-Z2)·

Kontrola:

A B Q a A D H plyne

Z podobnosti trojúhelníků
úměra

Plocha trojúhelníku

A B

11

[10]

Q budiž
1

T=

2'

T=

2 .zl

Zl • V

= 2 Zl • K zl'

K

[11]

+ r!" + r!''' =r
+ r/' + r/" = r
l,

2•

Q

7.',

"

Z předešlých vzorců lze již vyčísti zákon, podle
kterého se tvoří vzorce pro příčky při dělení lichoběžníků na stejné díly, rovnoběžné se základnami.
Obecně je pro n stejných dílů

=

Pl

I

"

I
1,,:
II':
:

V l~__ 2>:?+2Z?

=

P

= Vs~5Z1+3z,;2

Pl=
=

PB

= 5.

••

"

:V

"

I

G

'''',

p

:r;': ~,I
I

I

V1

:

n

':,

~

1

:,

4 ~:.. _- _- :: -. ~ :: 2~-

.
'·.....
H

:2_ =;.~~.~ =

- ~8

2

=

V

3

+z

Z 2

2

1

/----

1
---'-4--2_=2v3zl~+Z22

V~-~!~t2_~22'V t
2

Z

1

2
Z2

Je-li odděliti od daného lichoběžníku A B C D
část A B F E = P l' je to totéž, jako by se část P 1
oddělovala od trojúhelníku A B Q příčkou P, rovnoběžnou se základnou z" Oddělený trojúhelník E F Q,
jehož plocha je (T - P 1)' je opět podoben celému
A B Q. Plochy podobných trojúhelníků se mají k sobě jako čtverce stejnolehlých stran. Tudíž

[11]

V

Vl'

P=Zl

V!

fzE,

Z2

Pl

=

PB

z-2-+-3-z
= 1ľV--2 --5-----

1

lc

-,

atd.

P2= V3-~~{_~~22
2

2

P4 =

: T = p2

(T-P)

Z---;-+ 3 z -2 1 1/- -----.!-.i---~= 2" V Z12+ 3 Z22

Vzorec pro P2 musí souhlasiti se vzorcem [5], neboť lichoběžník je půlen.

n

I

I

,'E, , :

Tyto vzorce se dají snadno vyčíslovati, když si vyčíslíme napřed jednotlivé sčítance čitatelů.

b)

.'"

z;

1

... C

I

+ (:-1) Z2

Pn= VZ/

P2

"

n

3

n=4.

I

V.l

:v

11

a)

I""

I

P2

:

Q' : z~
, , ..•

+;';2

V(n-l~~12

,"

I:

'VZ2+4-Z

2

_1_-

Příklad 2. Z12

5

[12]

Jsou-li ramena rl' r2 (obr. 6) dostatečně sbíhavá,
možno je prodloužiti do společného průsečíku Q.
Povstane pomocný trojúhelník A B Q, jehož se dá
s výhodou také použíti při stanovení dělících příček
lichoběžníkových.
Především nutno stanoviti
plochu pomocného
trojúhelníku.

=Zl

Z12.

V--P

T·

1-

1

Použitím tohoto vzorce možno děliti lichoběžníky
na libovolné množství stejných nebo nestejných
části.

_2-

Dělení lichoběžníků na základě pomocných
trojúhelníků.

T P1

:

T
T-

Za předpokladu dat z příkladu 1., je:

= 49550,76,

K

= 1,5434,

K

= 2' z/ = 0,7717

1/-

T

= 222,6

X 49550,76

= 38238,32.

= 36443

P1 = 38238 -1795

p=Z1

P 1 = 1795.

1

T P =222,6'V:~:~ť=
VO,953057

= 222,6

X 0,07624=

=217,31.
Výšky vI' v2 dílců a úseky na ramenech lichoběžníkových se počítají pak podle. vzorců, jež byly odvozeny pro lichoběžníky.
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Je-li děliti lichoběžník na n stejných dílů o ploše
P1, použije se vzorce [12] takto:

l/~~!';,
V
T

-'>
P 1--1

P2--z

1

V

Pl
1-2--,T

Doslov. Praktický význam projednaných úloh je
značný, neboť zkusmé dělení, i když se pohybuje
v dovolených mezích, vyžaduje značné námahy. Proto také byl v literatuře veliký zájem o tuto úlohu.

~

ft

Plesn'

I

Pomineme-li řešení, operující s úhly, jako pro praksi bezvýznamná, bylo nalezeno dosti řešení, více
méně praktických. Ze všech jmenuji dvě pojednání
z Zeitschrift fiir Vermessungswesen (ZfV) , ročník
1916 a 1917, t. j. K r o II, Ober Teilungen von Paralleltrapezen etc., kdež jsou odvozeny základní vzorce Č. [3] a [3a)] velmi složitou cestou, a jak jsem
pro!,::ázal, je odvození velmi jednoduché a krátké.
Vzorec [5] pro půlení lichoběžníku se tam předpokládá jako známý. I jeho odvození je velmi jednoduché. Ostatní literatura je obsažena v obsahových
seznamech, jež byly vydány pro ZfV dosud ve dvou
svazcích a pro Allgemeine Vermessungsnachrichten
v 1 svazku.

rZ

Výzkumné

stanice lesnické g-eodésie a fotog-rametrie

v Brně.l

(j

technická nivelace - podklad technicl"tch úkolů.

Město Dvůr Králové nad Labem požádalo v roce
1940 finanční správu, aby zároveň s novým měřením
(nová katastrální mapa v měřítku 1: 1000) bylo
i s příslušnými výpočty provedeno výškové měření
v části města spadající do regulačního a zastavovacího plánu. Ministerstvo financí se po dohodě s býv.
ministerstvem veřejných prací (nivelační oddělení)
rozhodlo provésti na náklad města v požadovaném
rozsahu přesnou technickou nivelaci, a to podle zásad uvedených ve vládním nařízení ze dne 20. ledna
1920, č. 43/1920 Sb. z. a n. o jednotné organisaci
přesných výškových měření.
Práce polní. Veškeré polní práce, spojené s přesnou technickou nivelací byly vykonány v letním období roku 1940 za dobu 62 pracovních dmi, a to na
rozloze asi 550 ha v území nepřehledném a za velmi
nepříznivých povětrnostních podmínek. Nově založená nivelační síť obsahuje celkem 98 trvale označených výškových bodů různého druhu; 9 bodů uzlových bylo osazeno čepovými značkami typu I a 72
bodů čepovými značkami typu II, používaných býv.
ministerstvem veřeiných prací. Značky typu I a II
byly osazeny ve výši 20-60 cm na stavbách se starším kamenným nebo cihelným zdivem, o němž lze
míti za to, že je dobře usazeno. 2 hřebové značky
typu m M. V. P. byly osazeny svisle do betonového
pilíře mostkupřes potok Netřebu resp. do opěrné
zdi jezu na řece Labi, 15 hřebových značek typu IV
M. V. P. svisle shora do hranolů (20 X 20 X75 cm,
opracování na 20 cm) ze zvláště tvrdého pískovce,
uložených na podkladu z trojnásobné, cementovou
maltou spojené vrstvy dobře pálených cihel a obezděných do výše 55 cm. Vrchní plocha hranolu je
v úrovni terénu. Hranoly jsou osazeny mimo komunikace a tak, aby nepřekážely obdělávání pozemků.
(Rozvrh nivelační sítě je patrný z obrazu čís. 1.)
Měření bylo připojeno na výškové značky čísla
13039 až 13050 nivelačního pořadu býv. ministerstvá
veřejných prací z roku 1938. Vzájemná poloha těch-

to značek byla ověřena kontrolním měřením. Dovolená odchylka mezi dřívějšími a nově zjištěnými výškovými rozdíly, stanovená výrazem d
-+- 3 . Ý 8
v mm, kde S jest vzdálenost dvou značek v km, nebyla až na níže uvedený případ překročena.
Nově zjištěné výškové rozdíly mezi body 1304813049 a 13049-13050 nesouhlasí s rozdíly, určenými
.v roce 1938 býv. ministerstvem veřejných prací. Poněvadž dříve určené výškové rozdíly sousedních bodů, t. j. 13047-13048 a 13050-13051 souhlasí s nově zjištěnými, je zjevno,. že poloha bodu 13049 od
doby původního měření v roce 1938 se změnila (snad
sesednutím stavby). Byla proto odchylka (-2,8
mm) mezi dříve měřeným a nově zjištěným výškovým rozdílem výškově nezměněných bodů 13048 a
13050 rOzdělena úměrně délkám stran 13048-13049
a 13049-13050. Tím byla stanovena nynější správná
nadmořská .výška bodu 13049.
Měření výškových rozdílů bylo provedeno způsobem geometrické nivelace ze středu a to nivelačním
strojem Fričov.Ým s dalekohledem otočným, se zvětšením 45násobným, s reversní libelou a s dílkem na
libele 15". Použito bylo dvou nivelačních latí (s podložkami) fy Kern, délky 3,60 m s jednoduchým milimetrovým dělením na invarovém pásu.
Pro odstranění chyby ze sklonu přímky záměrné,
chyby z refrakce a z rozdílu pravého a zdánlivého
horizontu byly záměry vzad a vpřed voleny stejně
dlouhé a tak, aby čtení na latích nekleslo pod 0,30 m.
Aby bylo zabráněno chybám z nesvislé polohy latí,
byl ke každé zhotoven pár asi 1,60 m dlouhých, železnou botkou opatřených dřevěnÝch tyček, které sloužily k snadnějl;\ímu a rychlejšímu urovnání latí pomocí malých příložných krabicových libel (připevněných vzadu na latích) a k dokonalému udržení latí
ve svislé poloze. zejména při větru. Používání tyček
je patrno z obrázku čís. 2. Chyba ze změněné výšky
přístroje a latí vzniklá tím, že během měření nohy
stojanu 2apadají vahou přístroje do půdy, byla od-
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Výškové body nivelace provedené býv.
ministerstvem veřejných prací v Praze
v r. 1938.
Výškové body hlavních mnohoúhelník6
navržené nivelační sítě.
Výškové body uzlové.
Výškové
pořadů.
Oddíl A: mnohoúhelník
Oddíl B: mnohoúhelník
Oddíl C: mnohoúhelník

-?-'
130)'

M

body

vložených

I., II., III.
IV.
V., VI., VII., VIII .• IX., X.

= 1 : 10.000.

Obr. 1. Náčrt sítě přesné technwké nivelace v katastrálním území Dvůr Králové niuJ. Labem.
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nivelaěních

straněna následujícím pořadím čtení, první čtení
vzad, druhé čtení vpřed, třetí čtení (po proloženi)
vpřed a čtvrté čtení (v proložení) vzad.
Výše uvedenými způsoby byly odstraněny nejdůležitější chyby t. zv. nevyhnutelné rázu systematického mající vliv na výsledky nivelace. O chybách
hrubých a nevyhnutelných rázu nahodilého není se
třeba zmiňovati, poněvadž jsou prakticky vyloučeny
příp. omezeny na míru nepatrnou volbou měřického
způsobu, konstrukcí a optickými vlastnostmi přístroje.
Místopisy všech výškových značek osazených
v městě Dvůr Králové nad Labem byly provedeny
fotograficky, při čemž bylo k označení osazených značek (čepových, hřebových i hřebových do hranolu

SIÚmek: Ing. Fr. Vlk.

Podle výsledků měření ústředního inspektorátu
pro službu cejchovní v Praze, kam byly latě zaslány,
byla stanovena průměrná délka laťového metru
obou latí při teplotě + 14,5° C hodnotou Lp
= 1 m ~ 0,05165 mm. Dosazením do rovnice Lt =
= Lp. k(t ~ 14,5° C) byly pro různé teploty
t (+ 1,0° C až + 28,0° C), za kterých bylo měřeno,
stanoveny průměrné délky laťového metru použité
doupravy latí fy Kern. Na př.: Pro minimální teplotu + 1,00 C byla vypočtena průměrná délka laťového metru hodnotou 1 m - 0,1070 mm a pro maximální teplotu + 28,0° C hodnotou 1 m + 0,0037 mm.
V nivelačních zápisnících byly pak měřené výškové
rozdíly opraveny o výše uvedeným způsobem vy-

=

osazených) použito plechových, bílou pnp. bílou a
černou barvou natřených kotoučů. Provedení místopisů a označení výškových značek znázorňují obrázky čís. 3 a čís. 4.
Celková délka nivelovaných tratí (tam i zpět)
jest 90 km, počet všech přestav (tam i zpět) 2290
a úhrnná doba potřebná pro vlastní měření výškových rozdílů (tam i zpět) činila 305 hodin.
Nivelační síť připojená na dané body byla rozdělena na deset (I~X) uzavřených obrazců hlavní
sítě (hlavních mnohoúhelníků) utvořených 69 novými body, z nichž 10 je uzlových. Zbývajících 29
nových bodů bylo spojeno vedlejšími nivelačními pořady, připojenými na body dané nebo body hlavních
mnohoúhelníků. (Viz obraz čís. 1.)
Práce kancelářské. Obě nivelační latě byly během
polních prací několikráte při různých teplotách proměřeny srovnávacím invarovým metrem čárkovým
s mikroskopy (fy R. a A. Rost, Wien) a určen průměrný (pro obě latě) koeficient roztaživosti pro
1,0° C hodnotou k =
0,0041 mm.

+
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počtené hodnoty, vyplývající z různých délek průměrného laťového metru při různých teplotách.
Opravy.ortometrlcké
nebyly uvažovány, poněvadž
jde o nivelaci na poměrně malé rozloze, výškové rozdíly mezi nivelovanými body nejsou značné, většina
spojnic nivelovaných bodů neleží ani přibližně ve
směru meridiánu, a poněvadž nivelační síť byla připojena na výškové body býv. ministerstva veřejných
prací, pro .které ortometrické. opravy byly již zavedeny.
Pro posouzení přesnosti provedeného výškového
měření byla vypočtena jednotková (kiIometrová)
průměrná chyba sítě před vyrovnáním podle vzorce

ma

= -+-

V~[UsU1

kde "rjest. počet uzavř~ných poly-

gonů v mm a S délky obvodů jednotlivých polygonů
v km. Podle výsledku ma
-+- 2.230 mm bylo lze,
ještě před vyrovnáním, prohlásiti provedené výškové
měření za velmi dobré.
Vyrovnání základní nivelační sítě (hlavních mnohoúhelníků) bylo provedeno ve třech dílech A, B, C
(viz obraz čís. 1) metodou nejmenších čtverců dle

=

pozorování závislých. Vypočtene jednotkove (ki1Q·
metrové) chyby pravděpodobné a to pro oddíl A
(mnohoúhelník I, II, III) r A
-+- 1.198 mm pro od·
díl B (mnohoúhelník IV) rR = -+- 0.608 mma pro
oddíl C (mnohoúhelník V, VI, VII, VIII, IX, X)
r r. = ± 1.666 mm jsou hluboko pod dovolenou. jed·
notkovou (kiIometrovou) chybou pravděpodobnop
(r = -+- 5.000 mm) stanovenou v ~ -i nařízení čís.
43/920 Sb. z. a n. Všechny kancelářské početní prl\ce trvaly 15 pracovních dnů.
Takto provedená a vypočtená přesná technická
nivelace může bezpečně sloužiti nejen jako podklad
pro podrobné výškopisné :i;aměření, regulační a zastavovací plán města ale i jako východisko pro výškové řešení různých technických projektů jako pozem·
ních a vodních komunikací, údolních přehrad, vodovodů, kanalisací, důlních staveb, parcelací a j.

=

Literatura:
Prof. Dr. J. R y š a v ý: Geodesie nižší a
prof. Ing. J. Pe tří k: Vyrovnání technických nivelac1
metodou nejmenších čtverců.

Nejstarší katastr v Čechách pochází z druhé podo výše daní, totiž; že jsou nespravedlivě daněmi obtíženi, vydali místodiží~í. V Čechách r. 1685 tuto
lovice 17. století; je to tak zv. berní rolla (rulla) z r.
instrukci pro zemské zemeniěfiěe:
1653-1655.1) Rolla vznikla po třicetiIeté válce za
účelem »přehledu stavu země, aby byl tak získán
Od J. Milosti Řím. cíSaře i Uher. a Oe8kéhokrále
podklad pro kalkulaci a placení berně«. Počátkem
skutečných
tajných neb jiných rad, komorníků
druhé poloviny 17. století provedeny byly soupisy a
král. zemských místodržících a nejvyššiqh pánů zem·
popisy jednotlivých panství a obcí. Tyto soupisy však
ských úředníků v král. Českématd., jejich Excelenbyly provedeny povrchně, řádný soupis byl proveden
cí a Milostí, instrukce a nařízení pro přísežné zeteprve nařízením od stavů.
měměřiče v král. Oeském atd., jak se mají chovati
Stalo se tak po rekvisitaci v letech 1670-1682.
při
zaměření polností, rolí u panství, statků a jiných
Komise navštěvovala jednotlivá panství a popsala
zdanitelných
pozemků a co mají míti na zřeteli v jedjednotlivé obce, majitele usedlostí, výměru, atd.
nom
či
druhém
případě.
Kontrlbuční bída trvala však dále, břímě české
Podle usnesení všeobecnéhozemského sněmu kokontribuce bylo poddanému nesnesitelné; šlo o to,
naného v minulém roce 1683 i podle komise Jeho
aby berní soustava »jedenkaždýho do:veřejné a obecMilosti nejvyššího skutečnýho tajného rady, komoné spoluoutrpnosti potáhla«. Čeští stavové dlouho
řího, ho/mistra 'král. dvora a nejvyššího kancléře
odolávali vůli králově napravit dosavadní stav, aby
v král. Oeském,vysoce urozenéhopana, p. Františka
byly odstraněny nestejnoměrnosti platného katastru
Oldřicha sv. řím. říše hraběte Chýnského z V chynic
v odhadu osedlosti jako pro »hory« a »kraj« tak
a Tetova, pána na Chlumci a t. d., před tím konané
i v různých počtech korců pro stanovení »usedlostí«
a zavedenéhonového modi contribuendi2) z polností,
(někde to.J:>.yIOjiž 10-20 korců rolí, jinde však
k dosažení rovnosti od každého požadované a celku
teprve 20~2150).
prospěšné bylo těm, kteří se domnívají, že by14poTeprve V letech 1683 a 1684 přijaty byly návrhy
škozeni nebo by si chtěli stěžovati de non ent&)
nejvyššího', kancléře hraběte Františka
Oldřicha
nebo pro počet polí, nebo pro výměru pro remedio4)
K i n S k ého a podle nich vstoupil dnem 1. října
vyhraženo a usnesenozaměření. Proto sedávají s4e
1684 v život nový katastr, jenž byl vystřídán teprve
v zemi se nacházející přísežným zeměměřičům tyto
r. 1747 prvým katastrem tereziánským (Pekař, Čes·
takového mčřeni ve
ké katastry 1654-1789. Praha 1915).
. předpisy, aby mohlimodum
všech
krajích
veskrz
stejně
zachovati.
K provedení spravedlivého řádu podle nového ka·
tastru měla přispět také instrukce pro zeměměřiče
2) způsobu, systému kontribučního (berního).
v r. 1685. Protože si mnozí majitelé rolí stěžovali
31) že tomu tak není, že stav nesouhlasí.
4) k nápravě.
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ma

l' ř e dně
se zeměm,ěřič při vstupu na panství,
statek nebo na jiné zdanitelné místo informovati
O stižnostech, ilát oznámiti vi8itace a tam kde se konají i revi8itace, také revisitační rollu a o která pole
se jedná, a potom vše dobře uvážiti a hned potom
z a d ru h é vykonati
obchůzky jednoho místa po
druhém,

zaměření zdanitelnych potí a bylo by
třeba je nahradit některou k zaměřeni zpUso0i2ou tt
zkušenou osobou, tedy bude nutno ji dříve vzít do
přísahy podle původu i do stejných povinností, že se
bude při zaměření opravdu tak podle této instrukce
chovat.

no provésti

Adolf

Vratislav hrabě ze Šternberka,7)
H. J. J. Slavata,8)
Jan František hrabě z Vrbna,9)
P. G. z KolovratulO)
Lambert z Harrachup)
Jan Petr Hall,12)
J. E. V. Scheidler.13)

z a .t ř e t í, prozkoumati
okolnosti,
proč pol-'
nosti, které stěžovatelé, totiž na panství neb statku
se nacházející poplatní sedláci a chalupníci, kteří
pblnosti s úhory a porostlinami
mají skutečně, ne·
souhlasí s rollí král. vrch. berního úřadu, zdali nebylo něco z toho quocunque modo5) zcizeno neb od
vrchnosti zabráno;
z a čtv r t é se zeměměřič vynasnaží dostat spolehlivou zprávu od sousedních rychtářů neb jiných
osob poměrů znalých (jimž může dle okolnosti pohroziti i přísahou) o udané malé polnosti, aby se mu
nic pro quid pro quo6) nemohlo vytknouti. Když pak
z a p á t é bylo provedeno zaměření rolí, má býti

o tom zeměměřičem sestavena zpráva se spolehlivým
počtem strychů a polí (která má u každé vesnice a
selského gruntu s majitelem zvláště uvésti). Zeměměříč má popsati všechny okolnosti a také, že bylo
jednáno spravedlivě, upřímně a poctivě bez ohledu na
osoby, jakož i přesně vyšetřiti a vložiti do zprávy
když se po případě stalo, že něco dosud nebylo pojato do počtu poplatných a ostatně vše co by důležitého bylo nutno připomenouti.
Konečně jest povinen připojiti
k tomuto popisu
tuto klausuli: že toto tak a nejinak jest, beru na své
svědomí a přísahu, kterou jsem povínován a zavázán Bohu všemohoucímu a jeho cís. král. Milosti, našemu nejmilostivějšímu·
Pánu. V případě ale, kdyby
přísežným zeměměřičům pro jiné práce bylo zabráně5) jakÝmkoli způsobem.
6) záměna.

Posudky.
Otto V. G r u ber: :.Optische Streckenmessun~ und Poly~onierun~ mit besonderer Beriicksichti~un~ von ZeissInstrumenten«. J ena 1942, str. 110, s mnoha vyobrazeními
a tabulkami v textu; vyšlo vázané jako 11. svazek Wichmannovy sbírky, Berlin-Grunewald: Cena 8 ř. m.
Optické závody Zeissovy v J ena pořádaly dosud rok
co rok pro zájemce z řad zeměměřičského stavu odborné
kurs~ z ObOlUoptického měření délek. Kursy vedli spolupracovnícizávodů
z oddělení pro g-eodetické přístroje.
Témata čtyř hlavních vědeckÝch pracovníků vyšla letos
knižně v sedmi článcích; škoda, že si v nich všímají jen
přístrojů Zeissovy v~roby. Třebaže je tedy publikace do
značné míry propag-ačním dílem, je její pojetí rozvrhu
látky v teoretických partiích celkem obecné. Snad proto
nebyla vydána finnou jako tovární tisk., nýbrž nakladatelstvím, které sleduje obecné šíření zeměměřičských vědomostí. Uveďme její zkrácený obsah!
V prvním článku nastiňuje prof. Otto v. G r u ber základy optického měření délek a rozlišuje délkoměry, jak
bývá zvykem, podle umístění pomocné základny na stanovisku či cíli a podle stálosti či proměnlivosti její délky.
V dalším článku popisuje Dr. Ing-. W. S c hne i der
veškeré dálkoměrné soupravy finny Zeiss, rozdělené do
čtyř skupin:

Z rady

král. české kanceláře.
V Praze 16. října 1685.
Jan Benedikt Smolík.

Instrukce je otištěna v 3. svazku sbírky »Archiv
der Geschichte und Statistik insbesondere von Bohmen«. 1795. Psáno německy. Prof. Pekař v »Katastrech« se o ní nezmiňuje, píše o účasti zeměměři·
čů teprve ve visitačních komisích r. 1715, ale Aug.
Sedláček se zmiňuje o ní v knize »Paměti a doklady
o staročeských mírách a váhách«. Praha 1923, na
str. 288.
Panu Dr. Miloši Li e r o v i, archiv. radovi hl. m.
Prahy, děkuji za cenné rady při konečné úpravě celého textu.
nejvyšší purkrabí.
Jan Jáchym hro Slavata, nejvyšší sudí.
dvorský sudí.
r. 1685 je mezi místodržícími jen Vilém Albrecht
hrabě Krakovský z Kolovrat, nejvyšší hofmistr.
11) nejvyšší písař.
12) Jan Petr Han, jméno vzniklé špatným čtením podlJisu, správně Jan Petr Hubrich z Heanersdorfu,
král.
zem. podkomoří.
13) správně:
Ferdinand Kryštof ze Scheidleru, purkrabí kraje hradeckého.
7)
8:)
9)
10)

a) teodolity IV s tang-entovým šroubem a teodolitv C
s horizont. kruhem. optickým tvořením průměru a mikrometrem; mají stálou lať;
b) dvojobrazové tachymetry se stálým (DimeBl) nebo
proměnlivým (Redta) paralaktickým úhlem;
.
c) diag-ramové tachymetry typu Dahlta pro svislou lať
na cíli a
d) dálkoměry se základnou na stanovisku (teletoPYl)·
Přístroje pod a) a b) slouží polyg-onování a podrobnému měření, dva poslední druhy maií použíti v topog-rafii.
V rozboru chyb vznikajících při měření teodolity pod
a) je tu sestaven návod, jak měniti délku lati při stoupající vzdálenosti cíle:
do 75 m možno použíti na konci lať délky 2 m;
v mezích 75-150 m nutno postaviti tuto lať do středu;
v mezích 150-350 m měříme na 20 m pomocnou základnu umístěnou na konci a
v mezích 350-700 m přesadíme tuto základnu do středu. Pak chyba při maximu délky bude stoupati se 14 na
20. 30 a 44 mm za přednokladu, že nejistota v určení paralaktického úhlu nepůjde nad 1".
Zde sluší dodati, že střed pro postavení lati nebo pomocné základny může býti dosti hrubě odhadnut, neboť
ještě při krajích vnitřní pětiny délky dociluje se měřická
chyba menší než 110% chyby v přesném středu.
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Autor vybavil svůj příspěvek četnými vyobrazeními,
uvedl mnoho praktických pokynů a vzory polních zápisníků. Ctenář hledající tu poučení přijde jistě na své.
V literatuře k tomuto oddílu postrádáme poukaz na
poučný článek uveřejněný v M. d. R. f. L. 1936: »Zur
Frage iiber ein Schema d. paralakt. Glieder bei der genauen Polygonometrie.« Zmiňuji se tu o něm proto, že
může čtenáři ukázati další možnosti metodického studia.
Týž autor uvažuje v pátém článku o tom, je-li možno
použíti Zeissových dálkoměrných aparatur
k provedení
oběžníku říšského ministerstva vnitra z 15. VIII. 1940
(o opatření pevných bodů pro říšské území), podle něhož
mohou body TP(L) = body zemské trigonometrické sítě
a TP(A) = body měřické sítě býti určeny také přesnými
polygonovými pořady, činilo-li bv jejich trigonom. určení
zvláštní potíž. (Pro ten případ bylo úřadům dáno na vůli,
kterých vhodných pomůcek použijí k měření délek.) Dochází pak rozborem ke kladnému závěru a udává podrobný pracovní program při použití jednotlivých přístrojů.
Třetí článek nadpisuje Dr. Kurt S c h w i d e f s k y:
»Vlivy chyb při optickém měření délek a jejich vyloučení.« Je velmi obsažný a stojí za pozorné pročtení, poněvadž optická měření mají, na rozdíl od mechanických měření pásmy, latěmi či dráty, četnější zdroje chyb, neboť
to jsou vlastně pozorování úhlová s nezbytnými činiteli:
pozorovatelem, konstrukcí stroje_a lati a stavem ovzduší
mezi stanoviskem a latí (refrakcí).
Tato celá stať je
přímo nabita cennýmí závěry a radami, jež tu nelze
všechny vyjmenovat.
Známý odborník v přesné polygonometrii, Dr. Ing. G.
F.o r s tne r, jehož disertační práce o vyrovnání polygonových pořadů v trigonom. sítích bývá v zeměměřičském
tisku často citována, pojednává ve třech pěknÝch článcích (oddíly IV, VI a VIli) jednak o přesnosti a o vyrovnání opticky měřených pořadů, jednak o směrovém připojení pořadů
(orientaci)
na planety nebo stálice.
V prvém oddíle prozkoumal formu {)ořadu s hlediska
teorie chyb, v druhém posoudil případy přibližného a
přesného vyrovnání
u dlouhých pořadů a konečně
v posledním ukázal, jak je možno využíti astronomicky
určených azimutů při geodetickém měření.
Jak patrno z obsahu, bude kniha Dra Grubra a jeho
společníků užitečna každému měř. inženýru, který má
v praxi co činiti s tímto moderním měřením délek. Může
z ní však čerpati k prospěchu výroby i naše odborná
jemná mechanika, aby snad neustrnula na dosavadních
typech. Směr její tvorby je dán těmito kategorickými
požadavky praktika:
1. do všech podrobností promyšlená stavba stroje, stojanu i lati nechť umožní v každém směru rychlou a co
nejpřesnější práci. Dosavadní přesnost výsledků dóciloo
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vaných i uznaně nejlepšími dálkoměry se bude musit ještě
zlepšit;
2. universální způsobilost strojek měření úhlů v trig.
a polygonových sítích a optickÝch délek je samozřejmá,
stejně jako to, že se stroj a hlavně lať nesmějí rychle
opotřebovat a v kvalitě znehodnotit; a konečně
3. prvotřídní optika s velkým zorným polem a vysoká
světelnost dalekohledu musí snížit únavu zraku na nejmenší míru.
Jsem přesvědčen, že toto odvětví praktické geometrie
za to stojí, aby se v něm stále badalo, neboť mu určitě
patří budoucnost.
' Štván.
RNDr. Alois M a z u rek, prof. prům. školy a expert
Optikotechny v Přerově: »Základy praktické optiky«,
I. díl: Optické výpočty; 2. přeprac. vydání, Přetov 1942,
str. 214, rozměr 145 X 205 mm, cena brož. výt. 60 K.
Tiskla a naložila knihtiskárna Obzor, Přerov.
Třídílná optika prof. Mazurka by neměla chyběti
v knihovně toho, kdo prakticky, ať odborně či amatérsky,
pěstuje nějaké optické odvětví nebo pracuje s optickými
přístroji.
Její první díl vyšel v říjnu 1942 v druhém vydání; je
proti prvnímu bohatší o stať: Kulová vada a chyba proti
sinové podmínce. Ostatních 21 statí je částečně přepracováno nebo doplněno novými štočky. Druhý a třetí díl,
pojednávající o brýlích a o optických přístrojích, bude
vydán dalším nákladem asi později; první rukopisná vydání obou těchto dílů vyšla v Ústavu učebných pomůcek
průmyslových a odborných škol v Praze, Stěpánská ul.,
jsou však rozebrána.
V české literatuře snadno spočteme větší knižní díla
obírající se specielně optikou. Je to především Kučerova
Geometrická Optika z r. 1915 a Strouhalova-Novákova
Optika, vyšlá r. 1919. Obě tyto knihy, podávající teoreticky souborné znalosti o celém tom vědnfntoboru,
byly
napsány pro vysokoškolské pósluchače fysiky. Z praktických příruček byla u nás dosud vydána - pokud je mi
známo - jen kniha spolupracovníků továrny Srb a Stys
v KoŠířích. Jejich praktická optika se omezuje v mnoha
partiích jen na informování; tím jí ovšem nemíním nijak
ubírati na ceně, neboť jistě vykonala a ještě vykoná své
poslání zejména v kruzích průmyslových zaměstnanců.
Praktické badání a řešení běžných optických problémů
si obralo za úkol teprve dílo Mazurkovo, určené školnímu
vyučování i technické praxi. V knize jsou hned od počátku
bez obcházení definicí hlavních bodů jasně stanovenv základní pojmy pro optické výpočty. Zavedením předmětové
ohniskové délky do vzorů byl dán snadný přechod od
běžné zobrazovací rovnice k Newtonovu vztahu. Tím bylo
docíleno zjednodušení, rychlé orientace a přehlednosti
všech druhů o,?tických počtů.
.
Štván.

ZPRAVY

Cyklus přednášek pražské skupiny zeínčměřičských inženýrů SIA. Ctenáře našeho časopisu upozorňujeme na
přednáškový program, který pro zimní období 1942/43
oznámila pražská skupina zeměměřičskÝch inženýrů SIA.
Přednáškové období je zahajováno cyklem 3 přednášek
o časovém a zajímavém tematu vytyčování, zajišťování
a zaměřování hranic. V tomto cyklu promluvil za četné
návštěvy dne 2. prosince Ing. K. R yk r,vrch. měř. rada'
o vy tyč o v á n í hra nic. Přednáška, v níž přednášející promluvil o právní stránce věci. o oprávnění, pomůckách, technické stránce a o praksi byla sledována
s neobvyklým zájmem. jak svědčila bohatá rozprava. Další přednášku prosloví dne-6. ledna 1943 měř. rada
In~. Josef Lhota
o změnách
hranic
katastrálních
území
se zřetelem k Velké Praze (všeobecný význam hranic, vyznačení hranic, potřeba a udržování) a konečně poslední přednášku tohoto cyklu prosloví
dne 3. února 1943 prof. Dr. Ing. Pavel Pot už á k
o o p r a v á c h hra nic.
V dalších přednáškách promluví dne 3. března Ing.

Ant. Nývlt,
měř. rada hl. m. Prahy o odhadech
p o zem k Ů. Závěrečná přednáška
zimní sezony dne
7. dubna bude věnována
z a měř o v á n í h i s t 0rických
památek.

Opraya. V článku Ing. Bohumila P o u r a: Zeměměřiči v Německu v předchozím čísle Z. O. vznikla
nesprávným
sloučením dvou řádek rukopisu nemilá
chyba. Prosíme, aby si ji pp. čtenáři laskavě opravili.. Na str. 166 poslední
věta prvého odstavce
v levém sloupci má správně zníti: Diplomovaný inženýr může po předložení d i s e r t a ční práce získati
hodnost
Dr. Ing.;
po předložení
h a b i I i t a ční
práce hodnost Dr. Ing. habil.
Z redakce. Z technických příčin vychází toto poslední číslo letošního ročníku Z. O. s několikadenním
opožděním. Prosíme své čtenáře o prominutí.
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