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Jehan Cossin: Mapa světa z r. 1570.
Dr. K arel K uc hař.

V pařížské Bibliotheque Nationale jest uložena zajímavá ruk opisná mapa
světa, datovaná z r. 1570, jejímž autOf\@ jest dieppský plavec Jehan Cossin.
Mapa nese titul: Car tec o s m o g r ap h i q u e o u u ne u n i vel' s e II e
·d e s c r i pti o n d u m on d e a v e c Ie v r a i t r a i c t. des ven s f a i c t
e n D i e p p e par I e han C o s s in ma r i n i e r l'a n 1 570.

Vracíme se tímto článkem k této map6, ač její existence byla uvedena ve
známost a její kartografická metoda popsána již před lety v knize a b b é A n-
t h i a u m a 1), z toho důvodu, že její d(lležitost nebyla u nás dosud dosti zdů-
razněna. Nebudeme se při tom zabývati ~eografickou náplní mapy - ač i tato
obsahuje mnoho zajímavého --, n)'brž omezíme se jen na její obsah geometric-
kého rá,zu. Map a C o s s i n o v a j e s t to tiž p r v ním a p o u k o n str u ()-
van o u v m e t o d ě o z nač, o van é n y ní z p r a v i d Ia j a k o S a n s o n-
F Ia m s t e e d o v a (obrazy rovnoběžek jsou přímkové a déJkové věrné, obraz
středního poledníku jest rovněž přímkový a délkově věrný, takže obrazy ostat-
ních poledníku jsou sinusoidové), ač byla konstruována 80 let před
p r a c í S a n s o n o vou 2). Nadto obsahuje mapa obr a z y čar, které bude-
me, jak z dalšího vysvitne, interpretovati jako obr a z y 10 x o d I' o m, k če-
muž poznamenáváme, že Mercatorova mapa světa, konstruovaná za tím účelem,
aby se v ní jevily obrazy loxodrom jako přímky, vyšla r. 15693).

I. A b b é A n t h i a u m e ve své citované knize přijímá o konstrukční
metodě Cossinovy mapy, že jest to skutečně metoda, již jsme právě popsali.
Své tvrzení rozvádí sice teoreticky, avšak nedokládá je kartometricky na zá-
kladě údaju mapy samé. O to se chceme nyní pokusiti. Mapa má zakresleny
obrazy rovnoběžek jdoucích po sohě poJ cp = 10 o na S i na J od rovníku a dále
obrazy poledníku, jdoucích po sobě po JÁ =-o 45 o. U rovnoběžek jest splněn po-
žadavek, aby byly přímkové a kolmé na obraz středního poledníka, který jest
přímkový a o němž přijímáme, že jest délkově zachovaný.

Následující číselná data byla získána sice měřením teprve na fotografické
kopii, ale o té dá se předpokládati,' že jest podobnou kopií originálu.
'Délka středního poledníka jest na ní 105'0 mm, délka rovníku 211'5
mm, takže podmínka, aby rovník byl v siti délkové zachován, jeví se
v hrubém býti splněna. Hledali jsme dále, zda jsou vůči střednímu poledníku ve
správném poměru 1:cos cp zachovány délky rovnoběžek. Hodnoty cos cp určené
jako poměr délky středního poledníku a jednotlivých rovnoběžek (pro J cp =
J Á= 180°) uvádíme v následující tabulce. Tamže tabelujeme také správné
hodnoty cos CPo a poměr coscp mooného z mapy a cos CPo správného, jakož i je-
jich rozdil.

1) tah b é A. AIt t h i a,ume, Ca!rtes marLnes,constructriOtllSnavales etc. chez les
NOO'nUtnds.Pa,ris 1916. Tome II, rpag. 448 seqq.

2) AtLas d~ Nioohus Eanson ďAbbeville, Paris 1650.
3) Ger h a r dMe r c a to r, Nova et aucta orbis tena,e descriptio ad usum navi-

;gantJiumemend,a;tea.ooomod.ata,Duisbm'g 1569.
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Vidíme, že poměr cos cp " : cos cp z mapy Cossinovy jest téměř ve všech
případech menší než 1.. Jde tedy o systematický vztah: Cossin vynášel délky
rovnoběžek větší, nežli by mělý býti ve vztahu k délce středního poledníka po-
dle přesných jejich hodnot. Jest to patrno i z obr. L kam jsme vedle č.tvrtiny
obrysu sítě Sanson-Flamsteedovy vnesli čárovaně obraz poledníku 180 o u
Cossina.

x' M'./
- ---------------:;<;?--'P/lIN'C.

x ./0"·" .
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.----- /

78°~ť --

Rozdíl obou sítí (Oossinovy a Sanson-Flamsteedovy) právě zjištěný pn-
padá nám přípustný, abychom mohli prohlásiti síCOossinovy mapy za síť prove-
denou metodou Sanson-Flamsteedovou .• Jest třeba totiž uvážiti, že v 16. století
přesnost hodnot poměrů délek rovnoběžek k délce poledníku nebyla taková,
s jakou pracujeme nyní, a že také konstrukční přesnost byla daleko za nynější.

Hodnoty cos cp zjištěné z mapy Cossinovy považujeme za cenné pro ana-
lysu jiných map z téže doby, ježto nám dávají přibližné hodnoty poměrů délek
rovnoběžky k délce obrazu poledníku (rovníku), jakých se tehdy užívalo.

II. Další částí geometrické náplně Cossinovy mapy jest systém čar. jejichž
význam vyznačuje autor v titulu: s k u teč n é s m ě r y vět r~. Tyto směrové
čáry byly autorem mapy konstruovány pouze ze čtyř bodů na rovníku. Ve shodě
s nápisem měli bychom vykládati tyto čáry jako obrazy hlavních kružnic
(orthodrom) z těchto bodů vybíhajících. Orthodromy byly by však na mapě
zobrazeny čarami zcela jiného prl1běhu. Musely by totiž všechny směřovati
k obrazu bodu protilehlého k onomu, z něhož vycházejí. Na Cossinově mapě
tomu však tak není. Autor mapy nezobrazil zde orthodromy (směrové čáry na
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globu), nýbrž čáry jiné. Boudíme, že jde o loxodromy (do té doby nazývané
!inea rhombica nebo rhumba,), pro něž i Mercator užívá názvu directio na roz-
díl od plaga (t. j. orthodroma).

Není možno rozhodnouti, zda C08sin zobrazoval tyto křivky do mapy ne-
závisle na práci :Mercatorově, či zda této použil. Jisto jest, že loxodromy byly
v této době vůbec konstruovány empiricky, neboť jejich geometrickou podsta-
tou se zabýval teprve Snellius 4), který po prvé užil názvu loxodroma pro čáru,
která z daného bodu globu vycházejíc_ protiná všechny poledníky pod stálým
úhlem napřed daným. Loxodromu vystihl Snellius definicí: Loxodromia est
linea 8A/JW8lo1)S in terreni globi superficie. Mapy Cossinovy nemohlo býti
vzhledem k užité zobrazovaeí metodě používáno k navigačním účelúm tak bez-
prostředně jako mapy Mercatorovy, jest však z ní viděti, žlei námořnická praxe
hledala nové cesty k zobrazení povrchu zemského. V tomto světle jeví se nám
také mapa Mercatorova jako výsledek snah širších nežli jeho osobníeh.

V dalším snažíme se domněnku o pravém významu čar s k u teč n Ý c h
s m ě r li vět r ů zobrazen}'ch na mapě Cossinově ověřiti kartometricky.

K urč<eníx-ových souřadnic průsečíků obrazů loxodrom s obrazy jednotli-
vých rovnoběžek v Sanson-Flamsteedově siti béřeme ku pomoci síť Mercatorovu.
V Mercatorově síti j,est poloha obrazu M', náležejicího průsečíku loxodromy o
azimutu a, vycházející z bodu O(cp = 0°, A=O 0) a rovnoběžk) cp dána pravo-
úhlými souřadnicemi x' a 'li', o nichž platí (obr. 2.)

x' = y' . tga

y' = r . 2'30259 . log cotg ~, kdež 0= 90° - cp.

P·oloha obrazu M téhož bodu v Sanson-Flamsteedově síti naproti tomu jest
dána pravoúhlými souřadnicemi x a 'li, měřenými vúči těmže osám souřadným,
t. j. obrazu poledníku A= 0° jako ose 'li a obrazu rovníku jako ose x.

x = x'. cos cp
y = r. arccp

Z obou soustav plyne ox = r . 2'.30259 . log cotg2 .tga . cos cp.

Takto podařilo se nám určiti závislost souřadnice x pro body s obrazu
loxodromy v mapě Sanson-Flamsteedově, čímž jest srovnávání obrazú čar sku-
tečných směrú větrů na Cossinově mapě s obrazy loxodrom téhož směru usnad-
něno.

V připojené tabulce jsou hodnoty souřadnice x uvedeny pro loxodromy
vybíhající z bodu příslušného ke střednímu místu sítě a mající stejné azimuty
jako srovnávané čáry na Cossinově mapě, t. j. azimuty rostoueí po 11 ° 15'.
V tabulce předpokládá se, že poloměr r globu má hodnotu 10 cm.

~
10° I 20° I 30° I 40° I 50° I 60° I 70° [ 80°

I
78°45' 8'6858 16.8360 23'9158 I

I67°30' 4-1709 8'0849 11"4848 14-1091 15'6840
56 ° 15' 2'5856 5'0120 7-1196 8'7465 9'7228 9'8551 8'8830
45° 1'7276 3'3489 4'7572 5'8442 6-4965 6'5849 5'9354 4-2306
33°45' 1'1661 2'2603 3'2108 3-9445 4'3848 4'01445 4'0061 2'8554
22°30' 0·7156 1·3871 1·9705 2'4207 2'1;909 2'7276 2'4885 1'7523
11 ° 15' 0'3436 0'6661 0·9462 1'1625 1-2922 1'3098 1'1806 0'8415
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Z hodnot tabulovaných v předcházející tabulce byla konstruována plně
vytažená síť loxodrom na našem obrázku. Krom toho zakreslili jsme tam v témže
měřítku čárkovaně síť loxodrom z mapy Cossinovy. Ze srovnání obou loxodro-
mických náplní vidíme, že rozdíly mezi oběma druhy čar jsou systematického
rázu, který jest zřejmě téhož Pllvodu, jímž bylo způsobeno zvětšení všech rovno-
běžkových délek, v předcházející kapitole zmíněné.

Číselně jsou hodnoty rozdílů mezi naměřený'mi a vypočtenými hodnotami
uvedeny v následující tabulce:

~II 10"
I

20°
I

30° I 40')
I

fJO"
I

60"
I

70"
I

80"
I

78° 45' -0'8603 + 3'1870 + 2'3270 I I
67° 30' + 0'0773 + 1'4216 + 1"5866 + 1'8142 + 2'2892
56° 15' -0'0010 -j- 0'4542 + 1'0203 + 0'9979 + 1'3879 + 1'9983 + 3'1486
4fio - 0'0640 + 0'0675 + 0'4119 + 0'5í27 + 0·7522 + 0'8717 + 1'2242 + 1'8595
33° 45' -- 0'0263 + 0'1757 + 0'4433 +0'6205 +08141 + 1'0217 +1'l928 + 1'3928
22°30' -0'0026 + 0'(1983 + 0'2576 + 0'4512 + 0'6958 + o 8076 + 0'6902 + 0'6243
11° 15' + 0'0723 + 0'1360 + 0'2718 + 0'3229 + 0'3714 + 0'3835 + 0'4236 + 0'2280

Rozdíly zdají se nám svou celkem malou hodnotou potvrzovati, že jde
skutečně v Cossinově mapě o obra.zy loxodrom.

Přes to, že nemůžeme zjistiti, při jakém konstrukčním procesu se autor
mapy těchto chyb dopustil~ mťtžeme prohlásiti náplň čar mapy Cossinovy za ná-
plň loxodromickou, jíž se čáry v mapě zakreslené značně blíží, a to tím spíše,
že druhou eventualitu, totiž orthodromy, musili jsme již dříve z úvah vyloučiti.
Chceme-li alespoň poněkud charakterisovati správnost loxodrom mapy Cossi-
novy, možno na základě posledně uvedené tabulky uvésti, že nejsprávnější loxo-
dromickou náplň mají partie mapy v okolí bodu O.

Účelem tohoto článku bylo prokázati elementárně, ž e map a C o s s i~
n o v a je s t k o n str u o v á n a v m e t o d ě t. z v. S a n s o n - F I a m s t e e-
d o v ě, ač vznikla dlouho před prací Sansonovou. Mapa tato jest nejstarším
dnes známým dokladem této zobrazovací metody a zůstává tudíž autorství její
Francouzům, kteH již svého času, když byla uváděna do souv,islosti se jménem·
F I a m s t e e d o v Ý m, který metodu tuto pouze ve svém díle aplikoval 5), pro
sebe tento druh kartografické zobrazovací metody reklamovali 6). Mapa Cossi-
nova jest krom toho zajímavým pokusem uvésti tuto plochojevnou metodu na
pole námořnické praxe. Autor její kladl patrně, jak vysvítá z titulu, h I a v n í
d ů r a z n a jej í I o x o d r om i c k o 11 n á plň, kterou snad vkreslil, použi v
k tomu mapu M,ercatorovu, ale jíž chťěl průběh těchto ča,r názorněji zachytiti.
Okolností, že loxodrom zde zakreslených nedalo se tak bezprostředně užívati
v praxi jako loxodrom na. ma,pě Mercatorově, bylo patrně způsobeno, že mapa
tato i se svou novou zobrazovací metodou zapadla, takže metoda Sansonova, již
zde užitá, musila býti teprve o 80 let později, a na této mapě patrně zcela ne-
závisle, Sansonem uvedena v geografickou praxi.

Résumé. La Carte du MlOnde par Jehan C,o.ssin, de 1570. L'articl0 d'OII1JIle
l'analy&e c.aTtomé,trique de la carte du Monde en manuscri't construite par Je-han Coss:in, uu
marinier de Dieppe, en 1570, et qui se tmuve daIliS la Bibliotheque NatioooJe c1e Paris.

:ua c.arte no'l1S iIIJtére,sse sur1Jotlt pour deux raisoos: 1 ° C'est undlooument le plus
anoiffil actuellemelllt connu de la projection dite Sanson-Flaansteed car ladate de son m-i-
gine e,st 80ans anté,rieure a la d(lJf;edes travaux de SanSQll. 2 o La carte montre les loxo-
dromÍJes raYOI1Illl1ntde 4 p'oints de ľEquateur quoiqu'eJ.le n'a élté oonstruitJe qu'un an 3JPres
130carte cm.ss!ique de Mermtor servant le mame bút.

La caI1te de Jehan Coss:in průuve donc que 130ipmtiquenavale elle-aus&i oherchJait
des nlOuVle~x 'chemin:ts dans la représentation de 130surface de 1JaTellTe et des élements les

5) Atlas caelestis by the late Reverend M. J oh n F 1a m s t e e d, London 1729.
6) ďA v e 'Z a c, Coup ďoeil historique sur la projectiOtI1 de's cartes c1e géographie.

(Bun. de la Soc. de Géogr., Paris 1800).
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plus impo,rtants pour la navigwtion de ce temps, InJa,is qui 'ont été llJband.ormés 8ft oubliés
rpeUit €JtrBparceque c'était une oo,rte pour d'es blits na.va,leIS auxquels cette méťhJode ne
conéspondJa1t pas. Ce n'étairt qlUebel1ucJOfUlpplus rtard que SMlsooa choisi de [lQUIVeauces
chemiÍns.

o' geometrických (polohopisných) plánech a měřických pra ..
cich, konaných pro jejich vyhotoveni.

Ing". VlÍie1av H Ia v s a. (Dokonč. _ Fin.)

K bodu c): Rovněž o pi'íIohách g. (p.j p;lánu dlužno předpokládati. že se nesmějí
~kládJa,ti do fmmátu menšího než 21 X 3<-1 cm. Z uSltanovení bodu afbb) lze t:.tké soudÍJtÍ, že
plán ani ieho p~oh~ se nesmějí g,kládati do formátu většiho J]e,ž 21 X 34 cm.

K bodu' d): Me.řického sto,lu se použije k vyholtovování g'. (p.) plánu s výlhodou
(rychlá a dlobrá práce) v území s kat. mapou vyhotovenou r'Ovně'ž použítím měřického
8Itolu, jde-li o zaměření rozsáhlých změn (na p,ř. děleni pozemku proi parcela.ci velkOlStatku)
v terénu ~:H'otuto metodu vhodném. zejména jde-U o pudu méněcennou.

G. (p:.~ plán se r:řit,om vyhOl1:ov:ízpravidla na 'otisku ka1JaJstrální mapy. jenž slouž,í za
technicko-měřický podklad vyho'to!"'eníplánu. Otisk kat. mapy se připevní (na př. n:apína·
cími hřebíčky> přímo na rýsovku měř,ického sbolu, vyhlledJají se vhodné pe,vné body, kter';
mají sloužiU za stanoviska mě,řického stolu, s nichž S€ ,p'f'otínáním vp;edzobrazí potřebné
body nových, resp. změněných pře<1mě,tů měření, po Ipřípl.wě další potřebná3tanovisk:l
měři0kého srtolu.

Otisk kat. mapy, v r.ěmž byly Zlohrazeny použitím měřického 8Itolu nové nebo změ-
nene předměty :iněř'ení, se uprllJvi tak, aby mohl býti přCV1zat katastrálním měř. úřadem
přímo za přiložnou kat,. mapu. V té věcí pl 'Ltí předpisy měřických instrukcí. Tako;vý
g. (p.) plán se neskládá do formátu 21 X 34 cm ani jinak, nýbrž nepřeložClný buď v tu-
hých deskách nebo stočen do válečku a usc hován v pouzdru z tuhé \.epenky válco.vitého
tvaru se připojí ke knihovní žádosti s výslovným poznamenáním, že jest určen pro kat.
měř. úřad.

Použije-li se místo otisku kat. mapy k vyhotovení ~. (p.) plánu měřickým stolem
čistého kreslicího papíru, postupuje se oMo bně. Poněvadž ;však v takovém případě je
nutno zobrazovati i mnohé předměty měření. které zustaly nezmě'něny. je takovéto měření
nejen zdlouhavější, ale i nákladnější, nehled ě ani k tomu, že nebude naprosté shody do-
savadního (nezměněného) stavu v příložné kat. mapě a v kat. malpě samé. Způsobu toho
se použije zpravidla jen, nebude-li v zásobě otísku kat. map anebo bude-li třeba vyho-
toviti g. (p.) plán ve ,větším měřítku, než vykazuje kat. mapa, z té příčiny, že jde
o drobné předměty mi';ření, které by se nedaly zřetelně zobraziti v měřítku kat. mapy,
čili ze stejné příčiny, ze které se vyhotovuje příložná kat. mapa při vedení pozemko-
vého katastru. Za větší měřítko lze použíti toliko měřitka dvakrát nebo čtyřikrát většího
než je měřítko příslušné kat. mapy.

Při vyhotQvování g. (p.) plánu použitím měřického stolu je třeba dbáti, aby ob-
vod území zaměřovaného bylo lze přesně zobraziti v dosavadní kat. mapě. Nepoužije •.li
se tedy otisku kat. mapy, má býti ol:)vod zaměřovaného území tr,vale označen (omezní-
kován) a zaměřen nejen měřickým stolem, ale také číse,lným zpusobem (na záměrné
přímky, polygonové strany a pod.) na pevné body katastrální mapy, aby jej bylo lze
zakresliti do této mapy. .

Poněvadž na plánu vyhotoveném použitím měřického stolu, který má býti použit
přímo za příložnou kat. mapu, mohou býti uvedeny jen náležitosti předepsané měřic-
kými instrukcemi pro vyhotovování příložných kat. map, vyznačí se všecky ostatní
náležitosti na přílohách ke g. (p.) plánu; tyto přílohy nebudou samozřejmě přišity ke
plánu (bod j), nýbrž, je-li jich více, spojeny pevně spolu a ku plánu toliko přiloženy.

Z praxe je známo, že měřického stolu se používá k vyho,tovo<vání g. (p,.) pláDIÍ jen
ojediněle a větší jeho používání ani v budoucnu se nedá očeká,vati. Většina praktických
zeměměřičů považuje za neúsporné a ne'rentabilní vybavovati své kanceláře drahými a
těžkopádnými měřickými stoly a raději používá při měření číselných měřických způsobů.

K bodu efaa): Náz,vy kat. území maji býti uváděny na g. (p.) plánu ve znění, jak
je ustanovilo min. financí v dohodě s min. spra,vedlnosti a vnitra (§ 7, odst. 1., vI. nař.)
a jak jsou zapsány v pozemkovém katastru.

Názvy politických (místních) obcí mají býti uváděny v úředním znění, t. j. jak
je ustanovil ministr vnitra podle zákona č. 266f1920 Sb. z. a n. a jak občasně jsou uve·
řejnovány ve Statis,tických lexikonech obcí té které země.

Názvy soudnich a měřických okresů jest uváděti podle úředních názvů obcí,
v nichž je sídlo dotčených soudu, resp. úřadu.

Kromě právě uvedených správních jednotek není třeba na g. (p.) plánech udávati
jiné, na př. zemi, berní okres, politický okres a pod.

K bodu efbb): Poněvadž polní náčrty musi uLožiti ~Tyhotovitel ve své spisovně
srovnané podle ročníků a jednacích čísel, je3t účelné, aby jednací číslo obsahovalo vždy
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také l~dání ročníku, a to ovšem nejen na polních náčrtech, nýbrž i na ~. (p.) plánech.
Zpra':.ldla .se .vyznačí r~,čník )a~? jm.enova~el zlomku, jehož jednací číslo je čitatelem,
na pro "OIS. Jed. 374/31 , t. J. clslo JednaCl 374 z roku 1931. Takovýmto ozna.čováním
.ie~nacího čísla se urychlí vyhledání potřebného polního náčrtu k phslušnému g'. (p.)
planu.

vv. K bo.du e/~c): G. (p.) ~lán ll1~•• býti vyhotov€'ll v mě~ítku kat. mapy; bude tedy
mentko planu vzdy souhlasne s mentkem kat. mapy. Je-lI na plánu zvětšeni situace
aby mohly bý-ti zřetelně vyznačeny podrobnosti nebo kOIlJStruktivní míry a pod. mi s~
rovněž vyzna.čiti použité měřítko, Ueba bylo jen přibližné. Přibližnost měřítka' se vy_
značí tečmou nad l'ovníi1Jkem. na pf. "Měřítko == 1:500". Aby se [pak odlišilo zobIiazení
zvětšené situace od zobrazení podle kat. mapy, doporučuje se označiti prvé vhodným
způsobem, na př. "Zvětšená kresba v měřítku == 1:720".

K bodu eldd).· Na g. (p.) plánu vyznačené zobrazení (liniament) má býti v celém
svém rozsahu opatřeno parcelnímí čísly, a to nejen u parcel změněných, nýbrž také u
parcel nezměněných, a nejen u parcel zobrazených v celém jejich rozsahu, ale i parcel
zobrazených třeba jen zčásti. Obdobně lze souditi i o vyznačení druhů jednotlivých
zobrazených pozemků (rolí, luk, zahrad, vinic, pastvin, leslI apod.) zkratkami, resp.
značkami předepsanými pro katastrální mapy. Stejné platí i pro připojenou kresbu ve
zvětšeném měřítku; nebude však jistě na závadu, použije-li se v tomto případě značek,
resp. zkra,tek, předepsaných pro vyhotovování polních náčrtů.

K bodu elee).· Na g. (p.) plánu má býti udáno datum zaměření přesně, t. j. udá-
ním dne, kdy dotčené polní práce se konaly. Nestačí tedy udání "Zaměřeno Y' červnu
1931". Trvalo-li měření více dní, je třeba udati celou dobu měření, na př. "Zaměřeno
v době od 3. září do 11. října 1931", a nikoliv snad jen poslední den měření.

K bodu elff).· Místo vyhotovení g. (p.) plánu je zpravidla totožné se sídlem opráv-
něné osoby neho oprávněného úřadu (státmiho podniku). Datem vylIotJoceni IZ:. (p.} plánu
je zpravidla den dohotovení plánu, jde-li o oprávn.ěnou osobu, nebo den schválCllli (apro-
bace) dotčeného spisu, jde-li o oprivněný úřad (státní podnik). Doba vyhotovení nemá
býti udina neurčítě, na př. "v květnu 1931" nebo "v době od 8. do 13. října 1931" a
pod. Datum a místo vyhotoiYení se udává zpravidla podle příkladu "V Praze dne
11. května 1931".

K bodu f).' Ustano<vení, že při změnách držebnostních hranic musí býti vždy pn-
pojen výkaz výměr nebo jejich dílců, přecházejících na nové držitele, a obvod tím do-
tčených parcel nebo jejich dílců podrobně ozna,čen písmenamí, barvami a pod., je no-
votou. Dřívější předpisy takové povinnosti neukláda.1y, ač praxe si vykazo.vání výměr
a označcwání dílců vynutila, neboť tylo jich zpravidla 'nutně třeba při držebnostních
změnách, jednak pro stanovení tržní ceny pozemků a jednak pro přesné označení zciz0-
vaných dílců v listinách, knihovních žádostech, usneseních a pod.

Výměry parcel nebo jejich dílců v držbě nezměněných není třeba na g. (p.) plánu
vykazovati. Pro přehled o nastalých změnách, zejména však pro ulehčení sepsáJní návrhu
knihovního usnesení a pro ulehčení projednávání knihovní žádosti kniho,vním soudem,
je velmi účelné, vyznačí-li se na g. (p.) plánu všecky změny předmětů měření, při čemž
celé parcely se označí parcelními čísly a jejich dílce buď písmenami (malé nebo velké
abecedy, s indexem nebo bez indexu) nebo číslicemi (arabskými nebo římskými) nebo
barvami, na př. "díl parc. Č. 683/6 označený písmenou a1" nebo "díl parc. č. 1047 ozna-
čený číslicí I" nebo "dil parc. č. 2015/3 obepsaný písmenami abcdea" nebo "díl pare.
č. 1006 položený ora.nžovou barvou" a pod.

K bodu g): Poněvadž předpis připouští výjimky, lze v odůvodněných případech
vyhot.ovit.i i g. (p.) plán pro zobra.zení předmět.ů měření, ležícíeh v různých ka,t. úze-
mích, samozřejmě vždy spolu bezprost.ředně sousedíeích. Bude to zejmén<1 tehdy, mění-li
se předměty měření, ležící na hra.nicích kat. území a nastává-li zároveň změna těchto
hranic nebo změna rozsahu nebo tvaru kat. území. V takových případech káže však
nutnost přehledu a zamezení omylů, aby hranice kat. území byly zvláště zřetelně a
nápadně vyznačeny stanovenými zna~kami, a to vždy po celé jejich délce.

K bodu h).· Ustanovení § 14, odst. 3. k. z., že rozdělení pozemku na stavební
skupiny nebo na jednotlivá stavební místa se vyzna,čí v pozemkovém kata.stru až po po-
volení tohoto rozdělení příslušným stavebním úřadem, vynutilo si, aby se zákonný před-
pis neobcházel, i vydání předpisu pro vyhotovení g. (p.) plánů v tom směru, že plán,
podle něhož mají býti vyznačeny ve veřejných knihách nebo pozemkovém katastru. nové
držebnostní hranice, ležící v území upravovaném zast:wovacími plány, musí býti do-
ložen prohlášením stavebního úřadu o tom, jde-li o rozdělení pozemku na stavební sk~-
piny nebo jednoWvá stavební místa či nikoliv, a v případě, že jde o takové rozdělem,
zda bylo dáno k němu povolení.
. Tato no,vá náležitost ukládá vyhotoviteli, aby, vyhotovuje-li g. (p.) plán, podle
něhož mají býti vyznačeny ve veřejných kmhách nebo v pozem~vém katastru nové
držebnostní hranice, zkoumal, leží-li dotčené pozemky v území, upravovaném za:>tavova-
cími plány či nikoliv. O tom se může přesvědčiti u stavebního úřadu 1. stolIce buď
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dotazem nebo nahlédnutím do schválených a platných zasuwovacích plánů. Nemá-li
obec schváleného zastavovacího plámu vůbec, nebo leží-li dotčený pozemek mimo lÍzemí
upravova,né platnými zasta,vovacími plány, nemusí ,vyhotovitel vzhledem k ustanovení
§ 14, odst. 3. k. z. dokládati e;. (p.) plán nijakým prohlášením stavebního úřadu.

Zjistí-li však vyhotovitel Při zkoumání podle předchozího odstavce, že dotčen}'
pozemek leží v území, upravovaném zastavovacími plány, musí opatřiti od stavebního
uřadu 1. stolice jako přiJohu g. (P.) plánu (nikoli tedy doložkou na samotném plánu)
prohlášení o tom, jde-li v předmětném příp1.dě o rozdělení pozemku na sta.vební sku-
piny nebo jednotlivá stavební místa či nikoliv a v případě, že jde o takové rozdělení,
ještě další prohlášení, zda bylo k rozdělení dáno povolení.

Prohlásí-li stavební úřad, že v předmětném případě nejde o rozdělení pozemku
na sta,vební skupiny nebo na jednotlivá stavební místa, nebo prohlásí-li, že jde o takové
rozdělení, ale že bylo po,voleno (§ 14, odst. 3. k. z.), může býti rozdělení provedeno ve
veřejných knihách a pozemkovém katastru. Prohlásí-li však stavební úřad 1. stolice, že
jde v předmětném případě o rozdělení na stave1mí skupiny nebo na jednotlivá stavební
místa, ale že toto rozdělení nebylo povoleno (1:\ 14, odst.. 3. k. z.), nemůže býti roz-
dělení' provedeno ve veřejných knihách a pozemkovém katalstru. Připojovati takovéto
prohlášení ke g. (p.) plánu nemá smyslu a g. (p.) plán s takovým prohlášením, třeba
měl všecky ostatní předepsané náležitosti, je pro stranu bezcenný.

Touto novou náležitostí byla uložena vyhotoviteli další značná povinnost. Povin-
nost ta byla však nutná; ;vyhotovitel jo zároveň odborným poradcem strany a má se
tedy starati, aby výsledky jeho práce byly straně skutečně k užitku. Má proto včas
upozorniti svého klienta na závady, které by po strance stavební bránily provedení
požadovaného rozdělení, aby snad nekonal zbytečné a pro stranu neužitečné práce. Ne-
doložil-li vyhotovitel g. (p.) plán prohlášením sta,vebního úřadu 1. stolice v případě,
kdy je to předepsáno, zanedbal povinnost mu uloženou a mUlsí nésti důsledky toho, že
nedodal straně g. (p.) plán upotřebitelný pro zápis ve veřejné knize a pozemkovém
katastru.

Ve věci právě uvedené je důležité mtanovení odst. 26. výnosu ministerstva
financí v dohodě s minísterst;vem spra.vedlnosti ze dne 29. července 1930, Č. 68.655/30-
IIl/6, (uveřejněn ve Věstníku ministerstva financí, ročník 1930, str. 255), že v přechodné
době, než obecní úřady dodají katastrálním měřickým úřadům snímky platných zasta.vo-
vacích plánů (§ 55 k. z. a § 45, odst. 1., bod a) vI. nař.), musí býti každý g. (p.) plán
na rozdělení pozemků v obci mající schvábné a platné za,sta.vovací plány, doložen
prohlášenim stavebniho úřadu 1. stolice o tom, jde-li o pozemky ležíci v územi, na něž
se vztahují schválené a platné zastavovací plány či nikoliv a v kladném případě také
prohlášením podle ustanovení § 43, bodu A/h, vL mař.

Kromě toho rozhodlo ministerstvo financí výnosem ze dne 10. února 1932, č. 14.724/
32-II1/6 (uveřejněn ve Zprávách veřejné služby technické, ročník 1932, str. 129), že Hení
třeba dokládati g. (p.) plán prohlášením stavebního úřadu v oněch případech, kdy zobra-
zení rozsahu a tvaru s,tavebních míst na něm souhlasí se snímkem parceb,čního (roz-
dělovaciho) plánu, jejž obdržel katastrální m'iřický úřad podle ustanovení § 55 k. z., resp.
§ 45 .vI. nař. a jenž jest opatřen doložkou stavebního úřadu 1. stolice o tom, že navržené
rozdělení pozemků na stavební místa bylo schváleno.

K bodu i).' Tato doložka zní podle od,t. 9. cit. výnosu č. 68.655/30:
"Souhlas s novým označením parcel. nebo jejích dílců se potvrzuje.
V _ _ dne 19 .

L. S. Přednosta úřadu:
N. N."

Vyhotovitel urychlí projednání g. (p.) plánu krutla,FJtrálnímměř. úřadem § 80 k. z.,
předepíše-li tuto doložku již pří vyhotovování plánu, takže úřad se omezí na vyplnění
data a připojení podpisu a otisku razítka.

Bez řečené doložky není g, (p.) plán vzhledem k ustanovení § 42, odst. 7. k. z.,
způsobilý, aby podle něho byly ve .veřejné knize parcely děleny, jejich hranice změ-
něny (opraveny) nebo nové vlastnické hranice vyznačeny. Nepotvrdí-li tedy kat. měř.
úřad g. (p.) plán, nelze podle něho provésti zápisy ve veřejné knize a plán se stává pro
tyto účely bezcenným; je pak věci strany, která svěřila vyhotoviteli vyhotovení g. (p.)
plánu, aby se u něho domáhala odstranění závad, překážejících potvrzení.

K bodu 1): Má-li 11;. (p.) plán přílohy, musí býti tyto k plánu pevně připojeny
(přišity), jako j,eho Illeodlučitelná l'Ioučá,st..Pří10hy pMnu mají býti j'ako talwvé oZIllačeny
Dli, lP,ř. ,.Přílohla k plánu č. j. 76/31". Pokud jsou přílohy g-. (p.) plánu vyhotovelllY vyhOitJo-
V1i.t,e.lem,není třelm je z,vláště ověřovati (podpisovialt,i). Nal[l1iOltitOllnu jes.t účelné, aby na
plánu byly přílohy .i€dnotlivě sepsány, a tJaJkzajištěna jejich Úip,lnost.

Výjimka z těchto ustanovení platí pro g. (p.) plány, vyhotovené použitím měřic-
kého stolu; o tom byla již učiněna zmínka při bodu d).
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Věcné náležitosti geometrických (polohopisných) plánu. Věcné náležitORti mají
za ~čel z~rn.čiti, ab! g. (p.) pláIl; byl správný ~o stránce věcné (vnitřní, meritorní).
K Jednotltvym bodum § 43, oddllu C, poznamenavám:

K bodu a): Orientace g. (p.) plánu, a to i případné zvětšené kresby, vyplývá již
z pouzltého podkladu. Má tedy býtI zobrazení předmětů měření provedeno tak, aby se-
verní (západní) st.rana byla na horní (levé) straně plánu. Obdobně jako kresbu nutno-
usměrniti podle katastrálni mapy i psaní parcelních čísel, vyznačeni značek a zkratek a
všecken ostatní popis plánu.

Důležité jest ustanovení, že ku plánu má býti připojena zvětšená kresba vždy, je-li
toho třeba pro zřetelnost anebo jde-li o pozemky rrrlstních tratí měst nebo uvnitř osad,
Tato zvětšená kresba může býti vyhotovena buď na samotném' (:;. (p.) plánu :li to na
vhodniém jeho rrrlstě, anebo Ha samostatné příloze ku plánu, jak již dříve byl~ uvedeno.
Kre~ba má býti dootatečně zvětšená, aby byly všecky případné nezřetelnosti a nejas-
nosti odstra,něny. Nebylo by účelné zvětšovati kresbu více než toho je nezbytně třeba
anebo ji zvětšovati jen nedostatečně. Bude tedy podle okolností z.většení kresby v kaž-
dém případě různé.

Pro zvětšení kresby se doporučuje pOužití určitélho měřítka. a to pro celoru kresbu
stejného; kresba bude tak co nejméně sbetslena a co nejvíee odpovídati skutečno-sti. Při
tom se ovšem připouští, že zvětšená kresba nemusí býti provedena do všech podrobností
naprosto přesně, t. j. nemusí býti zachovány meze přesnosti stanovené pro zákresy do
mt. mapy, nýbrž plně stači, bude-li použité měřítko zachováno a'8IpOň pi'ibližn~. Přibl~žnost
tato je dána potřebou, aby nebyla porušena zřetelnost,. Nepochybné je. že měřítko po-
užité pTa zvětšení situace, má býti na plánu vyznačeno, a to zpravidla pod dotČenoU)
kresbou.

K bodu b): Měřeni ,potřebné pro vyhotoveni g. (P.~_plánu mábý:ti i'>amoZ<řeJměko-
nálllo způsobem stallQVGným měři!0kými instrukcemi pro vy~wnáváni podobných měření ka-
tastrálních.

Pokud nepůjde o příliš rozsáhlé měřické práJce. vy!stačí sezpmrvidila se zaměřoV'áním
předmětů měřeruí úselčkami a pořadnicemi na ~záměTllé:p1římky (siť záměrných přímek). pl'i-
pojené na pev!JlIébody dosav~dní katastráhl,Í mapy. Jen výjinrečně bude třeba. síť pevných
bodů dioplniti UI1Čel11'Ímpolohy dalších pomocných bodů, kteTé iby s]oužily za vychodiska
záměrných přímek (Siítě záměrných přímek); t,all~ové pomocné body ~e urči buď trigono-
metricky, nebOl polYg'Ollováním (theodoilitem', bUl'<oIou. měřkkým stolem), nebo graficky
měřickým stOllems pevných boilů d:osavadni katastdlllí mrupy.

Způsob měřického stollu lze připustiti pro vyhotorv:ení {:;. (p.~ pllánů toHko tam, kde
pro obdOlbné práce Ilmtastrální připuštěn je měřický lltůl; o tom bylo již pl:'láno.

PoužiYati fotogramet,ric.kého měře'ní pro vyhotovení (:;. (p.) plánu není zatím pří-
pllB,tno. Rovněž nerú dovoleno k témuž úiíelu určovlati polohu bodů t. zv. měřenim po kři-
vém ObV10děa pod. méně přesným zpfIsolbem.

NelllÍ-Líto 00 prvIlJ. 'pohled z plánu patrno, dOl]1lomčuje se výislom:ě na plánu pozna-
menati z,pťIsob mě'ření, pcuz,itý k vyhotovení plánu.

K bodu c): Pevné body lze děliti na dva dcr-uhy.a to na ta-kové. které pozůst.<Ívají
od doby vyhotoveni d:otčené kaIt. mapy, a nJa,ony, ktmé vznikly pozdě:ii. t. j. po vyhoto-
vení k~t. mapy. Pevné bodyprV'ého druhu považuje zeměměřič za IepE-ri a nejraději jich
použív:á; ,pevných bodů druhého dmhu se chápe jen z ned'oEtatku pevných boidů prvého
druhu.

U každého bodu, který má b1'ti použit za pevný hod, je nutno zkoumati jednak,
zda jeho poloh'a se v přírodě neZJIlJěIIlilaod doby, kdy byl zaměřen a do kat. mapy za-
kreslen, a j,ednak - nezměnila-li :>e jeho polo'ha - zda tako,vý bod byl svého Čiasu dl)
lmtastráLni mapy s.právně zakre,;:dlcn. Mělo-li :toto zkoumái11lÍ.kladný výsl ed,ek, lze dotčený
bod (plOlvažovati za pevn}- a na něj potřebné měření připajiti.

Zla pevné body se nejlépe hodí v přírodě trvale OIznačené (stabílisované) t,rigono-
me,trické a pOllygonové body. i'>tanúv1sroaměřického stolu. znaky na hranicíoh katastrálníc~
území, mezníky na držebnostních hnwnicích a j_Íiné vhodné jednozn::tčné předmět,y měřeru
trvalého rázu.' relsp. jejioh body. na 'Pd'. rohy budov, klo]žea pod. Nl:mí-li.taJkJových pefV!lÝc~
bodů, Lze užíti za pevné body i st:v-ky tří nebo více držehnostních hramc. jSlou-li v p,hrode
trval~ a pokud lIze jednoznačně Vyzna.O<my,na př. mezem:i. přvkopy 3, pod.. •

Kontrolní míry pevných bodů mají býti na plánu vyznačeny. Za kontrolní míry SIOU~l
na rpř. délkové IIÚJryměieílllé od pevného bodu na jiné body. které lze za pe,vné porvlližovatl,
aniž by bylly co do pevnosti přezkoušeny: kllJždý pevný bod musí býti kontrolován aspoň
dvěma ,takovými měrami,a. to lCIŽícími pOlkud lze ve směru co nejvíce, k sOIběkOl1Jmiém.
Pevný bod Lze taiké výhodně kontrolovati ZAměřením (úsečkou a pO'řadnk,í) na záměrnou
přímku, spojující jiné hody, k,teré lze za pe,vné považovati bez rprezkoruš,eni jejich pev-
oostJ. _

K bodu dl: Změněné nebo nové předměty měření, ze.ŤmélIlAhranice 'Parcel, maj~
býti zobraz,eny tak, aby na plánu tvořily uzavřené obrazce; ~ tedy býti. každá nova
ikresba prOlVed.ena v takovém rozsahu aby měla napro'stou Spo')lUOstse spravnou kresbou
dosavadní. Na tutO! úwlnos<t je třeba již' při měřeni bedlivě pamatOlV'ati. Připojování nové
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kresby n3, dosavadní nezměněnou kresbll. aniž by správnost tohoto pi'ipojcnlÍ byla měře-
ním pl"okázárul., .D1elze považ,Q>y.ati';:a, spdvné.

K bodu e): mice parcel, povstalé dělením pa.rceI, se poznačí buď parcelními čísly,
he-1i podle pla.tný0h předpísů, zejména ustanolVeni § 4 k. z., msp. §§ 2 až 4 vI. nař. a mě-
i·j('kých im.trukcí, je povalžo'lati za samostatné 'P'aroely, anebo se připojí k pMc('lám sou-
seiLním Um, 'že dosavadní manice mezi dílcem a p!ishlšnou s,ouse<1ní pa,rcelou se přeškrtne
dvěma krátkými wvnohě,žnými ča,l"kami.

Aby navržené poznačení dílců parcel čís'ly pa,rcelnimi odpo,víd~lo pla.tnému stavu,
jak je pnávě zap'sán v pnzemkovém kata;;tru, re,sp. veden v záznamu u k::IJt. mě,ř. úřadu,
a aby je nemusil kat. měř. úia<1 pH projednávál1lÍ g. (p.) plánu poclfl ~ 80 k. z. opravo-
v,ati, resp. p,reděláva:ti. nezbltde vyholtoviteli nic jiného, nCiŽaby před "yhotovením plánu
se o parce:lo'vání dohodl s místně příslu~n:)'m kat. měř. úřadem. Této dohody bude zejména.
třeba všude t:1m. kde jde o ooRtější změny, o nichž {l;. (p,) plány vyhotolvují různí vyho-
tovitelé. nebo kde měřf!IllÍča,stěji koná kat. měř. úřad.

Uvedené ustanovení. budeli ddně providěno, zjednodJuší a tudíž urychlí práci kM.
měř. úřadu při projednáváni g. (p.i phínu poUe § 80 k. z., a bylol1y bezcenné, kdyby
návrhů vyznačených na plánu zpravidla nebylo lze bez přepracování pOOŽítli.V takovém
př~padě mohl by býti dotčený plán p,olvažován za. závadný - zedmé'lla. opakovalo-Iii by se
t,o soustavně ~ :a jeho potvrzení odmítáno.

/{ bodu t): Porvinnost opraviti na pUml nepřesné nebo chybné zákresy se vzna.huje
vzhledem k ustanovení § 52, ods-t. 1. k. 7:. jen IlIa ony Ipredměty, jež jsou předmfl;tem mě-
ření dotč.eného vyhotovitele, tedy nikoli snad na jiné, na plánu zobra.zené předměty mě-
ření. Na př. při rozděooní pozemlm shledal vyhotovitel, že dosavadní hl":tnice tohoto po-
zemku je v kat. m~~ě chybně zohmzrna; je tedy povinen dotčerwu hranici zamťřiti a
zobraziti v g. (p.) plánu správně, jRko by šlo o nú'V()IU nebo změněnou hranicL

O tom, kdy jde o nepi'esn}' nebo chybný zákres v kat. mapě, pla.tí ustanovení
§ 39 k. z. Má t,edy vyhotoviteJ, zjistí-Ii nesouhlas zákrelsu v ma,pě se skute,čností. nejprve
hedlivě zk,oumatii, nezměnil-li se snad dotčený p,ředmět měření po svém původním zamč-
ř€llía zakl"es1leni do kat. mapy ve svém tvaru a pololze (nešlo by pak o opmvu, ruýbr1:
o neprovedenou Změml). a je8tliže 1~ikoilJi,múže teprve us,ouditi, že kresba v kat. mapě .h~
chybná nebo nepřesná. Za důvody, jež má vyhotovíte! UYésti v phhlU, v němž naV1rhuje
opravu kre,slhy, lze pova'žo~t-i na př. souhlaRné prohlášení sousedících dl"žitehl. že držeb-
nostní hranice, trvaJe v přÍJrodě vyznl:lčená mezí, pJotem. mezníky a pod., nehyla nikdy
měněna, nebo že stáří hrarllÍci tvoFící zděné hradby svědčí o Mm, že hraJlice ani nemohla.
býti změněna a že tedy může jíti }en o 'chyhný zákres dot,ě,ené hranice a nikoli snad o
její pozdějš,í, v poz,emko.vém katastru a ve,tejných knihách ne~fOIveden()u změnu.

Na prospěch rychlého projednávání oprarv zákresů držebnostních hran,ic knihovním
soudem a kat. měř. úřladem (viz ~ 38, odslt. 20. vI. nař.) bude jedna,k, doloží-li vyhot:ovitel
f!. (p.j plán pwhláš,ením zúřastněn.ých držíteh'l a tom, že dotčen,é držebnnstní hranice v pří-
rodě uznávají za správné a že tyto nebyly měněny od doby jejich z3Jměření a znázomění
na kat. mapě (~ 36, odst. 1., bod b, vI. na;ř.)\ a jednak zjiElt,í-livyhotovitel vzhLedem k usta-
novení § 36, odst. 2. vI. nař .. trvá· I; chybný zákJres pře!s 30 let či nik0li, a v tomto pří-
padě. zda v důsledku ,chybného zákresu byly vyhotoveny také neúplné nebo chybné listiny
či nikoli, a 'Ilv,ed.e-li v:)'sledek tohoto 'zkoumání se stručným odůvodněním na {l;. (p,) plánu.

POIIlěva.dižpři 'oWavách chybných nebo nepřesných zákres·ů držebno;:;tníoh hranic ne-
jde o cJílce parcel, nesměj.í se plochy mezi dos':1vadním neElp'rávným zákre~m a novým
správným zákresem drželmostní hrl',nice O(lnaénvat.i lla {l;. (p.) plánech pa rcelním i Čís.lYz
písmenamí, barvami a pod. Chybné nebo nepřemé zákresy se pre,šk,rtla,jí dvěma krátkýmI
rovnobělŽn)'IIl:Í čá,rkl'mi. iako by šlo o jiné, již neplatné zákresy.

Obdolbně ,se urychlí plrojedinávání olprav zákmiů hranic kat, území, doloží-Ii vyhoto-
vit,eI g. (p.) Ip,Lánvyjádi'enim d,ržitelů pohraničních pozemků o tom. že zřetelně a trvale
označené hranice ,kat. území nebyly mě'uěny oeJ do'by jejdch zamčře,rui '3 znázomi'inlÍ na kat.
mapě (§ 36 odst. 1., bod a, vI. nař.) a projedná,vání o!prav zákresů p.ře:dmětů měření uvnit.ř
<1ržby (ve vlast.ní dr,žbě), d('loží-li vyhotovítel g. (p.): plán pl'ohlá,š,ením držj,tele 'Pozemk1l
o Mm, že dotčený předmčt měřeni nKlbyl měněn cd doby jeho posledního zamě'ření a zná··
zornění na ka:ta.strální map,ě (~ 36. odst. 1., bod c, vI. nař.)'.

Opatř'ování" výše zmíněných pmhlášení, resp. vyilád:ření držitelů bude pro vyhotovi-
tele, který zpravidla D6za,stupuje všecky nczúča8'tněné stil'l'ny. obtížným bt'emenem a
mnohdy se mu to ani nCIjJ10da,ří,V t,akovém pl,ínaně nezbude nelŽ poneehati věc dalšímu
ří7..ení kattla,s,tráInríhoměřického úřadu. po přínailě tlmÍJhovního slOll1dunebo pní.vního zá-
stupce stlra.ny. Tato proohlálšeni, rel8p. vyjádření nepatii k nálelžit,olstem g. (p.) plánu a
nemají bý;ti s ohledem na ustanovooí § 37, odst. 15. vI. D1ař.• naň přímo p,sána. nýbrž jsou
jeho přílohou.

Držebnos't,ní hranice, jejíž zákl'e's se v plánu navl"huje cproviti, má b),ti před jejím
za.měřenim omeznikovárLa jako nová nebo změněná dTž€bno~tní hranice.

K bodu g): Ustanorveni O' kres,bě a psaní Iplail'celníchčís,€l černě v dosavadním stavu
a červeně v novém s'tavu jJhtí sa.mozřejmě t.a.ké pl"O vešlrer)- 0'statní popis g. \p.J plánu
(značky, zkmky, ná:zvy, pojmenování a ])Od.). Touto novotolU se stává g. (p.> pllán naprosto
'Přehledným: vše dosavadni (staré; je čflrné. vše nové červené.
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J{ bodu hj: Dohyll(3 v 1Ja,rvě konstruktivn~ch ,ča,r nla plánu vyhJotOlVeném některou
z reprodukčních metod, uvedených ve formálních náležiIto13ltech plánu, zjednoduěuje práce
pti'i používám,í řečených metod a tak zlevňuje vyhotovování pllánů.

J{ bodu í): Mf'.zníky při měření v přírodě shledané, avšalk v kata~trální mapě
dosud nevyznačellé, se yyznačí na g. (p.) plánu čemě, jaklo by j,iž byly v katastrální mapě
vyznačeny. Červeně se vyznačí jen me'Wíky !Jiři měření nebo belzprostředně před měřením
OSlazené. Při m'l3.z'Úván1me'wHUl na držebnostní'ch hlI'aJníckh je se řídit.i ustanovením § 13,
resp. § 86, odst. 4. v!. na,(, a při O'8azo,vání znaků Dia hmnicích kat. území ustanoiVením
§ 11, reslp. § 86. od8lt. 3. v!. nal'., a také ustanovCíll[mi přís1lušných měříckých imtrukci.

K bodu j): .Jako komtruktiiVllí čáry mohou býti í úhlOlVé a délko-vé, měře,ním zjiš-
těné mffiry ;vyznačeny buď v zobrazení vyhotoveném v mě.řítku kata8ltrální m:lpy, anebo
ve zvČitšené sítua.ci.

Všecky na ~. (p.) plánu vykázané míry (úhlové i délkové) mají býti .zjištěny pří
mým měřením (úhlů, resp. déJlekj v přírodě. Vykazov.ati na plánu délkové míry buď vy.
počtené (na ipř. výpoč,tem délky spoljnice dvou bodů zaměiiíenýilh úsečk'ami (l, pořadnicemi
na zlMněrnou přímku), nebo míry na plánu nebo na ka1Ja81t,rální mapě odsunuté není pří-
pustné, a 1JakoiVépočínání mohlo by býtí kvaMfilw:vánlol jako podvodné.

K bodu k/: K vylwtovení místopisů nově oBazených trigonometrických a pOllygono-
vých bodů, zápisníků (opisů) měřených délek a směrů (úhlů), sleznamu vypočtenýoh sou-
řailnic, jakož i pro výpočty (při trigonometrickém a lPolyg-onovém mě'ř8iJJí, vypočtu výmělI'
parcel neho jE"jich dílců a pod.) užije vyhotovite:1 s výhodou tiEilkopisů zavedcnýoh v kat.
měř. službě, je,ž 'obdrží za smnov,ený poplatek u archrilvu map katastIláJrrích. NebudE" vš:lk
závadou pláiH!U,opatří-lisí ;vyhotovítel potřebl1é fol'mulMe pc-dile vwrů přec'Lepsaných v me-
řickÝClh instJruikcích jinak. Výjpočetní prot,okoly ani jejich 'Úpisy E:e k plánu nepřikládají.

Za sou:slmvu pmvo'úhlých souřadnic bude z,volena buď soustava kat. mapy, nebo táž
soustava redukovaná na některý roh sek,čního rámce kat. mapy, neho jiná soustavn., daná
OIS0U úseček (X) jako spojniCfl dvou pevných bodill, z nichž jedna. je počátl"em ~oustavy,
V tomto případě je tlřeba také ud3Jti kladné směry obolu OISsoustavy (X, 1:" Nejlépe jest
uvé<sti stručný !p0Ms zvolené soustavy hned IlJa počátku seznamu V:Vl}O(~,ten~<chsouřadnic
trigonometrických neho polyg-{)IllclIVÝoh,nebo jiných měřkkých bodů.

Potvrzení, že nově c~azonť t:rigonometdcké,. pokud &0 týče polygonové body byly
na povrohu zemském trvale označeny zpľlsobem předeps3ID.ým v návodech pro vykonáváni
kat. měřických prací, připojí se zpravidla na konci misúop,isutěchto bodů.

K bodu Zj: Je-li za pevný hOkl použiti) tl'igonomctrického bnou, sděli jpho sOllřail-
nice v pravoúhlé sot~stavě dotčené kat. mapy za stanovený pClplatek t'1i:angulační kancelá,ř
min. financí; jde-li o ho~y polygonové a kata,strál!ní mla,pu vyhotovenoll měřickon mertodou
číselnou, mŮiŽe si jeho souřadnice vypočísti vyhotovitel Slám ze známýoh souřadnic poly-
go:noiV}'ch, resp. torigolI1Jometrických, neho jiných bodů a konstruktivních !J1ěr, jež získá na-
hloonutim do porních náč,ftů u kat. měř. úřadu.

Odsunutím (odrněře.!1ÍJ.n)s kat. mapy - O'všem S1lolhledemna srážku PWJlíru .- budou
zjišťŮ'vány souřadnice peiVllých bodů zpravidh jen u map vyho-tovených mědclkou metodoll
měřického stollu, a nebyly. li souňadnice do,tčenélw bodu při vyhotovová~lí kat. mapy nebo
později stanoveny číselně. Aby byla zajist,ěn'1 s,lpnávnost ,odlsunutých souiíadlIllic pevného
bodu, je tiíeh1apří odsunolváll'í zachovati stejný po,stup., jaký je předepsán pro obdobné kat,
prálce.

K bodu ml': Aby vyhotovítel zachova,l přesnlost stanOlVenou měříc'kými instrukcemi,
řídí s,e pří mě:ření déleik i směrů (úhlů) i při zakreslolváruí noiV}'ch nebo zrněněn}'ch před-
mětů měřeni do snímku (otisku) kat. rna,py do vše,ch p,odrJibností p'řpdpisy měřických
instrukci pro obdobné 1])O.1áce.

J( bodu nj: V pozemkorvém katastru se vyklruzují ,výměry p,a,rcel na celé čtviereční
met,ry, .a t·o bez ohledu. byly-li st.aillloveny graficky (na př. planimetrováním), nebo číselně
z /přímo měiiených měl'. Na f!:. (p.j pUnech budou však zpravidla stanoveny :v)lllěl'Y vypo-
čtené z IPřímo mě1řených mě,r přesněji, na př. až na čtvetrečn:í decimetry, a nebudou za-
okrouhlovány na čtvereční metry. Takove výměry je nutno, výslorvně označiti jako vypo
čtené z měřených měl', na plř. pO'zná,mkou .,z původních měr', nebe. "orig." a pod. Nebude
na z.áv:adru, orz;načí-li vyhotGvitel také, výměry sta,novené gmficky, na př. výrrnJělry zjíštěné
planímetJriekYlPoznámkoo. "pl.", nebo výměry zjištěné z odsllnutých měl' poznámkou "z od-
sun. měif", nefbio výměry zjištěné z mě,r dí,lem přímo měřených a dílem OdlSUDutýchporz;nám-
kou "orif!:' + odsun." a pod.

Při grafiokém v:\"počtu v.ýměr má býti 'brán náoležitý zlřetel na plošnou srÚižku 110
tčeného listu k.at. mapy. PIlO zpi'lsob stanovení tét.Q sa1áJžkyplatí příshlšná uSiUloovenÍ mě-
řických inBtrukcl. Veli!kost plošné srážky (a s.amOlzřejllIliěi délkové srružky v:e smělI'ech
selkčnÍch ča1r) listu kat. mapy lze si vyžádati u místně příslušného kat. měř, úřadu za sta-
novený \poplatek.

Správno8lt výpočtu v.ýml~r pil,rceI, resp. jejlioh dílců zajisti si vyhotoví tel tím, že vý-
počet plI'Ovede 'způsobem, jaký je př'edepsán měřickými in81truklcemi pro obdobné práce.
Výpočetní protolwlly vFlak nepřipojují se k plánu ani v orig-inále, mi v opisu.
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K bodu o): Při vyznačo1vánIÍ na f!:. (p.) plánu je t,řeba dbát.i, aby p(lužitá svěde-
modrá barva se odlišovala od temněmodré tarvy, jíž }S'OIU v plánu vyznačeny konstruktivní
Mry a mě1'ené délkové a uhiiové míry. Rnz·g,ah s,lužebnosti jest uréen obvodem služehné
pozemknvé p1ochy; obvod se vyznaéi plynule, po pří1Jadě čáJ'kovaně nebo te,čkorvaně svět-
lemodmu biTVOU, a pokud je toho tlro Zřetelnnst tiieba, také lze touž harvou celoiu slu-
žebnou plochu šrafovati neho položiti (vybarv]ti). Použije-li s'e k nznačení jednot;1ivých
slUlŽebných pOlzemlwv:\"ch díleů pismen, číslic a pod., vyz,llIa.či se i tyt,o světIemodrou
ba,rvou.

Ověřování geometrických (polohopisných) plánů. K jednotlivým bodum§43, orldilu
E vI. nař. pozrnamenávám:

K bodu aj': J)olo~ky předeps.anédřivěljš:imi p,ředpiJSyn tom, že plán je správný a, že
nej,r>nu překmčeny dovolené meze oochylek, nadJále odpadají. Ustanovení ta, hy:la ostatně
zby:bečná, vyhot1ovi:tel musil ZiaJ'učovati svým oprá,vněním správnost a do'statečnou přes-
nost; pnpoje~ím staJlllOve'll'édoložky se správno,st ani přesnost nemohla ani zvýšiti, arni
lépe 'zajistiti. Snad měj vyhotovitel při psaní ře,čené doložky na plánu si zvláště uvědo-
miti povinnos1t, že má vyhotovit,i f!. (p,) plúnspI1ávně a dostatečně přesně.

K bodu a/aa~: Na g. 'p.) plánu vyhotoveném v jazyku státním má bý,ti nřipojen
OItisk razL1Jka civ, geome,tra. (oprávněného z.eměměřtičej jien v jazyku stá.tním. N:::,plánu vy-
hotoveném v ja.zyku jiném než stá,tn~m má býti přiiPo<,ieno,tisk razíltka vyhotovitelova jen
v ja.zyku státním, jde-li o soudní oikre,s (v němž leží p'o'zemky v plánu zobrazené~. nema-
jící kVialif~kované jazykové a náirodní menšiny, jinak může býti na takové plány připojen
otisk :rtalziJtkabuď jen v j.a,zyku státním, a,nebo v jazyku státním a jazyku p-řÍsluš>nénárodní
menšiny, avšak v jazyku st,átním IlI3. předním mis tě.

Není dovoleno, a,by civilní geometr (oprávněný zeměměřič). který je pens,ionova-
ným nebo bývalým státním měřičským úředníkem (měřičským úředníkem státního pod-
niku),tento svůj b}ovalý poměr na plánech označoval různými doložkami buď ke svému
jménu nebo v razítku, na př. "emer. státní úředník", "vrchní elvidenční geometr v. v.".
"býv. měřičský rada" a pod. Rovněž není dovoleno připojovati na plánu různá označení
kanceláře civil. geometra (oprávněného zeměměřiče), na př. "Měřická kancelář", "Měřick.'l
úřadovna" a pod.

K bodu a/bb): Řádkové razítko má pravděpodobně umožniti zjištění - i kd~'ž je
podpis podepsaného měřičského úředníka nečitelný - že g. (p.) plán podepsala osoba
k podpiso1vání g. (p.) plánů oprávněná, t. j. měřičský úředník dotěeného úřadu (státního
podniku), jejž ministr spravedlnosti příslušnou vyhláškou podpÍJSováním pověřil.

Pouhým připojením ot,isku kulatého úředního razítka dotčeného oprávněného
úřadu (státního podniku) je již potvrzeno, že plán je vyhotoven pro účely vlastního slu-
~ebního oboru. Třeba to nebylo závadou, jest nadbytečným připojovati k témuž účelu
jakékoli další doložky nebo podpisy přednostů oprávněných úřadů (státních podniků).

K bodu b).· Toto ustanovení má zajistiti, že dotčené nebo změněné (opravené)
nebo vytyčené držebnostní hranice budou v přírodě skutečně omezníkovány a že bude při
omezníkování dbáno platných předpÍJSů (§§ 13, 18, 44 a 86 vI. nař. a příslušných ust~1no·
vení měřických instrukcí). Potvrzení, jež by neodpovídalo skutečnosti (na př. že hranice
byla omezníkována tesanými kameny, a<i !oyla toliko vykolíkována), mohlo by by'tí pova-
žováno za podvodný a· trestný čin.

Přechodná ustanovení pro Slovensko a Podkarpatskou R.us.Nedokonalý stav po-
zemkového katastru a veřejných knih na Slovel1lsku a Podka,rpatské Rusi si vynutil
také některá zvláštní přechodná ustano,vení o vyhotovování g. (p,.) plánů v oněch úze-
mích, která nema.jí buď vůbec, kat. map, anebo mají kat. mapy vyžadující ještě reambu-
lace, anebo která nemají dosud nových pozemkových knih.

Důležité jest ustanovení, že v územích s nereambulovanou kat. mapou má býti po-
užit za technicko-měřický podklad g. (p.) plánu snímek (otisk) této nereambulované kat,
mapy; tímto úsporným opatřením se zame.zí v budoucnu, až se bude v dotčeném území
prováděti reambula,ce, opakování měřických prací. Převezmou se výsledky vyznaěené v g.
(p.) plánech.

Stejně úsporná jsou ustanovení pro vyhotovování g. (p.) plánů v územích, která
vůbec dosud nemají kat. map. Jde-li o práce většího rozsahu, musí býti vyhotoven pro
kat. měř. úřad g. (p.) plán tak, aby mohl býti převzat přímo za kat. mapu. Ani v ostat-
ních případech nebude třeba při zakládání pozemkového katastru opakovati měření vyko-
naná pro vyhotovení g. (p.). plánu; zaměří se jen' měřické body, na něž byla měření ko-
naná pro vyhotovení g. (p.) plánu naivázána, a ostatní měření se převezme z g. (p.)
plánu. Je proto vloženo do náležitostí g. (p.) plánů ustanovení, že měřieké bodv, na něž
byla měřická konstrukce navázána (východi,ka měření), musí býti dostatečně stabiliso-
vány a zajištěny. .

Vyhotovování g. (p.) plánů v územích bez kat. map bude vyžadovati mnohem vět-
ších polních měřických pra.ci, poněvadž napořád búde třeba přímým měřením si opatřo-
vati i technicko-měřický podklad plánu, který jinak nahradí snímek (otisk) kat. mapy.
Budou proto samozřejmě takové plány nákladnější. V těchto územích jsou nejzřejměji
patrny výhody, jaké skýtá správná katastrální mapa.
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Staré pozemkové knihy (pozemnoknižní protokoly, pozemnoknižní zápisnice) jsou
zpravidla uspořádány dle jiných zásad než pozemkový ka,tastr (systém rodový proti
systému parcelovému); p'roto bylo třeba zvlášté zdůrazniti, že g. (p.) plán má -býti vyho-
toven také se zřetelem na starou pozemkovou knihu a že nové nebo zménéné předméty
méření mají býti znázorněny také na snímku s mapy staré pozemkové knihy. Vzhledem
k tomu, že mapy starých pozemkových knih jsou zpravidla jen jednoduché ná.črty
podle jednotlivých tratí. bude zmíněné znázornění zpravidla rovněž jen náčrtem, často
jen od ruky vyhotoveným.

Stejnopisy a opisy (kopie) geometrických (polohopisných) plánů. Vyhotovitel
mil.že vyhotoviti buď g. (p.) plán v nilkolika vyhotoveních (ste.inopisech) anebo miHe vyhoto-
viti .jej jen v jednom vyhotovení (originálu, původním plánu) a pro ostatní potřebu zho-
toviti jeho opisy (kopie).

V § 42, odst. 8. k. z. je,st ustanoveno, že se žádostí za knihOJ'"ní záp'is musí strana
předložiti mimo původní plán (originál) ověřený jeho opis (kopii) pro soudní spisy
a druhý kolku prostý ověřený opis (kopii) pro provedení zápisu v pozemkovém kat.astru.
Nepotřebuje-li strana původního plánu, může jej ponechati pro soudní spisy a nemusí
pak k témuž účelu předložiti j0ho opis (kopii).

Nebude jistě závadou, předloží-li strana místo opísů (kopií) plánu jeho stejno-
pisy. Z praxe je známo. že vyhotovování opisů (kopií) g. (p.) plánů se děje jen zcela
výjimečně a zpravidla jen te,hdy, nelze-li vyhotoviti další stejnopÍJSY plánu proto, že jeho
vyhotovitel zemřel nebo pozbyl oprávnění. Vyhotovování opisů (kopii) g. (p.) plánů
jejich původním vyhotovitelem by nebylo ani účelné ani úsporné, poněvadž rychleji se
pořídí další stejnopis plánu než jeho ověřený opis, nehledě ani k okolnosti, že strana
vždy dá přednost stejnopisu plánu před .opi~em, byť byl ověřen.

Vyhotovené kopie nebo stejnopisy mu~í obsahovati všecky kresby a údaje jako
originál, zejména tedy také všecky údaje konstruktivních měr, poněvadž by jinak nebyly
kopiemi (nebylo by lze je ověřiti), resp. stejnopisy.

Vím, že výše uvedenýmí poznámkami jsem ani zdaleka nevyčerpal bohatou látku,
vztahující se k vyhotovování g. (p.) plánů a ke konání měřických prací s tím spoj€'-
ných, a byl bych plně uspokojen, kdyby moje poznámky byly podnětem k dalším úva-
hám čsl. zeměměřičů, a to jak teoretických, tak zejména praktických. Rád bych četl
v tomto našem odborném ča.sopisu i jejich názory, byť byly sebeodchylnější. Diskuse
o těchto - jistě velmi aktu(Jlních věcech m 'lže přinésti i pro praxi mnoho užitečného.

Résumé. S u r r a j u s tem e n t des p 1a n s g é:o m é t ri q ue s d é I> t 1TI é s a Ia
co n s e r v 'a,t i 'on d u cad a str e e t a re nr e g i str e m e'n It d a n s I es H v r e s f o n-
e i e r~. Le~ !plans géométriques (de sitWLt,ionj:qui, en Tchéc1oslova,quie, ooirvent de la base
pour les mutattOlIlS ert l'enregistlI'ement dans le caoolst,re foncier 'lWS$ que dalIlls les livres
puhlics (f<mc,iers,des chemins de fer. le nobiliake) oonrt,iennernt les résu1tats des travanx
de mésum:g-e des géometrels civils autodsés officiel1ement, en SlovaqUlie et Rus~-ie snbcar-
pat.iqueaussi desa,rpe,nteurs ,aut,o,risés, et c·onformément au pamgraphe 51 de Ia loi cadJas-
tra1e No 177/1927 du codexaussi des administmtions autorísés (des entrevrises ďérta,t).

Les réglemenrts pClUr18. confection die, ces plans furent donné dernierement par la
ne:uvelle loi eadas'Íirale No 177/1927 pOUTlJa tenne a jam du c:adast,re eli pa,r le décret g'ou-
vernemental No 64/1930 du codex. L'auteur en ajoute quelques noteis ct expJicati:o'lls pro-
pres dues a la p,ra·tique et aux autres réglements valides.

Posudky.
VýroČní zpráva Vojenského zeměpisného ústavu, sV3JzekXII. (za rok 1931) se 7 obr.

v textu a 11 ,pJ'ilohiam:i.Nákl:J.diem 'Vlastním. V komi~li Fr. Ř i v n á č e" nakt, Praha II.
CeJUt neuveden:a.

Zvyikli jsme Soijiž na tuto ka,ždo,roční p ublilGllei VZÚ., vydá'Vanou k infiormaci o vy-
konaném díle 'za uplynulou jedlllotku pracovního období. Je to períodika hodnotná, jÍJŽ.se
VZÚ. důstoj'lliě repmsentuje jako teclmický ústa,v. činný na poH speciálmě vojenské
geograJfie i jako plJatnlá složka oheeně zeměpi sné služby státní.

V ÚJřOOmíčá.sti letošn1ho svazku zpráv v kapitole "Všeobecné 'zprávy a veLitelství"
dočitáme se úd'ajů o stavu n o v é h o mapováni naišeho státního Ú:zemi. Současné ne:blJaihé
hospod.ářské poměry projeví bohužel i tu s'vůj bTZdící ú:č.ineki,přesto V1Šak tím více nutno
oceniti a chváliti nemalé úsilí v této věci exponovanýcili jednot1iv-ců: a ul'Čitých resortů
státní S1právy, jej'chžzáslužnou pracÍ se d03tává nov·é mapování ze sféry akademických
debat do stadia konlkI'etisaee.

Na..~e generace sotva se dočká dokončení celébo díla, neboť 'zvláštní ráz práce a
tnké nákladnost podn1ku vynucuje si požadavek, alby jakost převládala nad množstvím.

1932/184



Překotnost, .a.ť jde j'lž 'o koncepci nebo provádění, by šla nutně na úkor húd:noty výrobků,
eOIŽ by pak nebyloshlčítelné se zásadamií ho~podárnost~, neihledě ~!Ilik tomu, že doba není
niJkterak vhodnou k nastoupení nákladných rpokusu..

ZVyJŠová:ll'Ímživotní úrovně j.ednotlivce i státu stupňují se automaticky též poža-
d!avky, kladené na mapy. Kom:pmkacežívota je zvyšuje dlo té míry, že je nemooŽnovytvořiti
ma.pu jednoho vzom a jednoho měřítkll., která by vyhocvěla každému. Z publikace se
dOlČteme,že k usměrluěmí z.ájmů a programu pro budování nové mapy top0gMfické Y'ZIIŮkla
z usnelSlení vJády v ",oku 1931 při mJinisterstvu národini ohrlany k ar t o g r a f i c k á
ko m i s e, jako sWý meúmrnnLsterský sbor. Úkolem komJise je podávati k vyzvání mini-
sterlstvu národJníobirlaJly neblO IZ vJastní iniciativy dobrá zdání nebo činiti návrhy o zása-
dooh pro úp:ravu a vyhoto'Vení plánů a. map počínaje největiíím měřítkem 1': 20.000 s hJe-
dJiska vojeiIlský,ch, techníckých, věidleckých a sP'rávních potřeb.

Členy této ko:mJise jsou zástupci MNO. hl. ;št. branné moci (4), V1Zú. (2). minister-
stva. ve~ejných prací (2), m:lll'Ísters1Ma financí (2), min. VIllitra (1), min. škols.tví (1), milin.
zeměd'ělSltvtí (1), min. 'Pošt a telegTafů (1), m n. želez·nic (1), g1eodetÍiCkého komiMtu Nár.
rady biadatels:kť (2) a geo,gr. komítétu Nár. rad.y badatelské (2). Předsedou komise. je zá-
stupce náčel\ní:ka hlavního štlábu. K projednávání speci!áJní0h otáz,ek se, zlř~zuj,ízvláštní sub-
komi.se. Jalk ke schůúm kmmografíCJkékomise, tak í k jejich subkomisím mohou býtí přízváni.
jako odborní p·or.adci též ws'1lupcí jíných ústředních úřadů a odborných all8lblOvědeckých
institucí.

Z řady pra,covních schůzí komise po slyJšení inicíatívního ná,vrhu VZÚ., předoo,se-
nélho veUtelem VZÚ" hrig. gen. R a u s c h e m, byly přijaty n<1zvy a měřítka jednotJi-
vÝ0h druhů map a dQporučeny ke schválení: 1. 'I1opografická mapa dSR. 1: 20.000. 2. Spe-
c.iální !oopaČSR. 1: 50.000. 3. Přehlledná mapa střední EvrOlPY 1: 500.000. 4. Plřehledná
mapa ČSR. 1: 1,000.000, pří čemž dosavadní 1: 75.000 a ~en. mapa 1: 200.000 z.ůstanou
v p1:rutnOlStli.Pno :techníckou veře'.Ínost nebude bez zajím:avosti Zlpnáv3i,že na návrh zásltupce
min. veř. prací bylo usneseno aopomčiti úVaze organisaci technické mapy 1: 5.000 pro
techlllíCiké a stJliI"áNniúčely, a dále její vyhotovení pd'ílpad od případu pro 'zájemce.

Ve spisu je refel'locváno o činnosti 'Zv 1 á š t n í ko m i s e p ro ř es, e n í j e d n ()t n é
li p r a V' y po mís· t n í hon á.'l.vos lov í, zřízené u g'eo'gT.a,fickJéhoIDomrrtéltuNá,r. rody
badatelské. Z práice její vychází koncept pro t. zv. standardní náz,voslovnou mapu
1 : 1.000.000 a teprv.e po dOlkončeln:ítéto bude přík:mčeno k měff'ítkám větJším~ Komise do-
končila 'n]JIraoování vodopisuzápadlníčásti ČSR.. kde byly stJanoveniY 'l1w-vy oolkem 117
nejdů1e:ž:itějších vodních toků v zemí Česfk:é.a 76 V zemi Moravskoslelzské. Nyní se pra-
cuje na názve·ch lronopisných z téže čálStí státního Úizemí. U horopisu jest pamatováno nťl
jednotlivé orografícké oolky, jejřcJ~ délka Í šlÍřka se p'řesně vymezuje a budla také "LvláiŠtě
vyzrua,čena na staruda;ndní mapě. K srtand3irdlllÍmapě má [býti. připojena textová část s dů-
vodovým a ipolznámkovým obsahem. Podle dosavadního postupu pl'ací by bylo lze přeď-
pokládaití, že by tato standardní mapa celé ČSR. i s :průvodním textem mohla. býtí vy-
dána snad j,íž kon()em přlÍštiho 'roku.

Ze 'zprávy s t á.l é p r a c o vn í k o m i s e pro 1e tec k é map y vychází najevo,
že dOSla.vadní normá·lní mezLnárodní mapa 1: 200000 plřestává býti marpou me'línárodní a.
že místo ní se zavádí po p·říslušné úpravě pro účely letecké dosavadní meziná~rod:ní mapa
světa 1: 1,000.000.

V dlal;ším j8lS,tpodán výpočet o adm:inistrativě, hospodá,řs,tvÍ a o čÍnnosti technícké
správy ústavu s připojením Vlhodný,ch. statisticky uspořádaných dat. Hospodářství ústavu
vykazuje příznívý fiiIlamlČnístw. Odhyt ~kladových vý'robků byl větší protí roku minu-
lému, což je potěšitelný 'Zjev a jistě souvisí s popularisad užívání mapy š'řrokou ved'ej-
ností.

VyHČ€ním prá,ce jednotlívých odborů ústa,vu (astronomrrcko-geod,etický. topogr!L-
fLcký, kartografkký, reprodukční, od;bm pro POI]Ú a statistiku váJeč.n.ých jevišť, arohJv
31 knihovna, pomo,cná rota) jest ukoruěena ú ední čáSlt výroční zprávy.

Os,uatní stránky ohsahu jsou vypLněny částí neúřední, v niž čtenář najde stuďie
členů VZÚ. Jsou to pojednání:

1. Bdg. gen. K. R a u sc h: Měřítka válečnýCih map. Výňatek z Ínfo'rIDIační p,řed-
nášky, konané dne 12. prosiruee 1931 na, mezíministerské ,poradě.

2. pplk. Dr. U. K o I a ,I'í k a vrch. kom. dr. J. Hon I: ",Středruí nadrr:niořské výšky
správních okresů země Slovenské a Podka:rpatoruské." ToutostJatí, která nava.zujel na. oh-
dobné práce o 'Zemi české a Moravskoslezskó. uved'ejněué ve "Vý'ročních 'Zprávách VZÚ.",
sV3ILek n. a XL. jest uko'Ili0enozpra,coV'ání celého státního území na uvedený námět.

3. Škp,t. Ing. V. L u k á šek: "Ka,tastr:i1ní souřadnicové systémy na území Česko-
slovooslké repU!bHlkydo roku 1918 a je-jich vztah k top0gTafickému měřeni" AurfJor,známý
gleodetický pra1covník, podáNá tu q;hutněný děinný přehled a věcné ooen1mí katastr. sou-
řadnicovýc,h systémů z ú'Zemí našeho státu a činí různé návrlhy na VYlližití těCihto el:abo-
rátů pro naše no·vé ma;piOV'ání.Pečlivě sestavená bibliografie vhodn'ě doplňuje tuto
pěknou stšudlii.. H . k V' k' ,. ~x..-~··l '"' 1" ."4. kpt. dr. K. . I a v Ia:" 'O'Jerusle g"eo1og'leve .sv"wve V'acea Je'Jl pOSam u nas.

5. Škpt. Ing. F. B o g U S z a k: "Příspěvek k topografickým vyměřováním na území
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na,šeho státu." Pojednání je vhodným a nutným doplřlkem stati LukáJškovy. Na pnpoje-
ných tahulká,CIh s'rovnává autor s různých hledisk hodnotu 1Jří topograďický,ch ma,pováni
mkJouských s :Ila,ším novým topograf. ma.pová,ním. Obsah ,článku a mapové přílohy mar·
kantně dokazují, jak jsme proti minuJému stole,tí ,pokrOiČilíco do přesnosti a celkové hod-
nosti mapového mafJ€'riálu.

5. Dr. E. B u (l li ar: "PřibHžné určeni průchodu hvězd drkumzen'itálem v blízkosti
meridliánu." V tomto Mánku jsOIU podány nomogram a itlabuJky pl'o pl(}ledn~kové hvěOOy,
dUle'žité ,pro určení zeměpisn'é šířky. K nomogramu a tabulkám je,st připoj'en návod k je-
jich sestrojení a použití. Skpt. Jas. Jedlička.

A. B uch h o!1t z: Etude SilI' la pOlygonation aérienne. Uveřejněno ve "Sborníku
map" Masarykovou akademií práce (roč. VI .- H)32. Č. 2): vyšlo též jako geparát.

V r. 1929 uveřejnil profesor geode,sie na rižské universitě A. Buchholtz ve "Sbor-
níku Masarykovy akademie práce" větší pojednání o vyrovnání leteckých triangulaci •.),
kterou letos doplňuje dalším studiem letecké polygonisace. Studie je sama velmi po-
zoruhodnou vzhledem k pomůckám, jichž bylo k pokusům použito a proto zasluhuje, aby
naše zeměměřičská veřejnost byla s ní seznámena.

V úvodu se autor zmiňuje o použité fotografické komoře, která ne byl a vhodná
pro pořizování leteckých snímků k účelúm vyměřovacím, jelikož neměla rámu s osními
značkami, nutných k určení hla,vního bodu snímkú. K vyšetřování totožnosti bodů a
měřeni úhlU. neměl žádnéllO zvláštního pří3troje. Tato okolnost zvlášť se stanoviska
praktiků musí buditi veliký zájem o ll.utorův postup.

Trojúhelníkovou síť z leteckých triangulací nahrazuje pořadem kosočtverců.
I. Pro leteekou polygonisaci použil autor 10 řadových svislých snímků, pořízených

nad částí města Rigy fotogra.fickou komorou typu uamperti, f = 240 mm, o tvaru desky
13 X 18 cm. Tato komora nebyla Olpatřena oslllÍm rámem, ani fiJltrem. Pořizené sIlímky
byly prostředni jalwsti a pHbližně v měřítku 1 ; 7300 s překrytem a.s 65%. Snímky byly
vybrány z celkového mno1ž"tví. jež mělo býti podklladE'm pro snúnkový plán města Rigy
v .měřÍJtku 1: 5000, pc'skytovaly obraz, území úplně rovinného a VlodOJ.'io!Vného,čímž nebylo
pH rpokusuobav ze ~kresleni vý~lwvého.

Hlavní bod snímku se nedal uróiti a byl nahra,zen hodem v blízkosti geoml'trického
středu sn.imku. Poněvadž n 1bylo po luce, žádného přístroje k posouzeni totožnosti bodil., byly
voleny pouze výrazné body poblíže geometrického středu za vrcholy polygonového po-
řadu. Přes to, že na každém 81nímkubylo mnoho výrazných bodů, bylo nutno na někte-
rých voliti za vrchol polyg. pořadu bod čO nejblíže u domnělého hlavního bodu a takové
body byly určovány jako průsečíky spojnic výrazných bodů v okolí domnělého· hlavního
bodu. Za body pomocné byly voleny výrazné body po obou stranách pořadu docela libo-
volně. Přímým měřením v území bylo určeno dosti bodů, ale nebylo je možno využíti,
protože nebyly před fotogra.fováním signalisovány a proto byly zvoleny za body opěrné
a kontrolní jiné body, jež se přesně určily na plánu města Rigy.

Po volbě vrcholů polygonového pořadu byly na nich měřeny všechny úhly, nutné
k určE'ní vrcholů kosočtvercil., kontrolních a opocných bodů.

II. Ve druhé kapitole autor popisuje volbu bodů na papírových diapositivech a
jich vyznačení jemnou jehlou na vlastních ncg-ativech. Tato práce byla provedena na
stole se skleněnou deskou a elektrickým osvě,tJlenim zespodu. K měření úhlů bylo po-
užito rp,o~lze úhlového tra.nsportéru Ottova. Pro měření úhlfl bylo použito dvou různých
způsobů. Prvý způsob záležel v měření úhlů ne na originálním negativu, nýbrž na prů-
svitném palPiÍru s narýso'Vanými směTY, při čemž bylo použito opatření, aby otáčením
transporteru nebyla zpil.sobena změna v poloze průsvitného papíru. Pro druhý 'lpil.sob
bylo použito překreslova.ěe Hugershoffova, kterým byl snímek promítán při zvětšení
2'6 n!álsoooném na kireslicí papiÍr a promítnuté obrazy se na něm vyznačily jemnou
jehlou. Úhly byly měřeny tímže transportérem.

Pro studium bylo použito vždy dvou obrazů na průsvitném papíře a dvou zvětše-
ných projekcí, čímž pro každý snímek bylo provedeno dvojí měření úhlů na průsvitném
papíře a dvojí měření na projekcích. Takto bylo možno určiti průměrné chyby v měření
úhlů pro jednotlivý směr, pro snímek a celek snímků. Projekční' obrazy poskyto,valy
lepší výsledky, které by byly ještě lepší, kdybychom znali polohu nadim.

III. Ve třetí kapitole se autor zmiňuj e o potížích vyrovnání polygonového pořadu,
které je zá,vislé na počtu opěrných bodů, čím je těchto více, tím je vyrovnání složitější.
Vzhledem k různým okolnostem a ome,zené přesnosti nedoporučuje autor postuPovati
dle pra,videl vyrovnávacího počtu, nýbrž navrhuje jednoduchý zpusoh a ce~ek rozlOižiti
na více samostatných úseků vyrovnávacích, jak poMtn.ich, tak grafických.

IV. Ve čtvrté kapitole je popsáno vyrovnání polygonového pořadu, k němuž autor
použil pouze úhlů, určených z projekčniho obrazu. Nejdříve vyrovnává úhly na těch
bodech pořadu, na, kterých byly měřeny úhly na opěrné body. Na to ;Vypočtll (pro spe-
cielní případ ve studii uvedený) délku prvni a poslední strany pořadu, jejich jižníky a

*) Viz l'efrrát na str. 25 Zeměměřičského věstníku z 1930.

1932/186



souřadnice koncových bodů prvé a poslední strany pořadu. Trigonometricky pak počítá
z nevyrovnaných úhlů délky ostatních stran a souřadnice ostatních bodů polygonového
pořadu. VÝIPoč,et pl'ovádi dv,ojmo. a. to joonou použitím prvé skany ve směru tam a po
druhé použitím poslední strany ve směru zpět. Tím obdrží pro ka.ždý bod dvě různé hod-
noty souřadnicové, délek stran a jižníků. K určení konečných hodnot použije obecného
aritmetického průměru, pro nějž určí váhy z průměrných chyb v určení poloh jednot-
livých bodů.

Z vyrovnaných souřadnic vypočte vyrovnané jižníky, vyroV'llané vrcholové úhly
a délky stran, z nichž možno počítati souřadnice bodů pomocných a kontrolních. vý-
sledky tohoto postupu shrnuje autor ve 3 přehledných tabulkách.

V. V posle dni ka.pitole autor udává, vyrovnávání úhlů, určujicích body pomocné
a kontrolní a doporučuje samostatné úhlové vyrovnání pro každý bod. Vyro.vnání jest
proveditelno právě použitím kosočtvercl!, kdy každý pomocný bod jest určen třemi
směry ze tří bodů polygonového pořadu. Ze tří různých hodnot souřa.CInicových lze pak
určiti průměrnou chybu v souřadnicích. Je-li některý bod shodou okolností určen pouze
dvěma směry, takže tu není případ vyrovn{Lvacího počtu, pak autor udává zvláštní po-
stup vyrovnání. . ;-, -,

Na konci své studie podává v tabulce vyrovnané souřadnice pomocných a kon-
trolnich bodů, dle níž dostává průměm0 chyby v souřadnicích:

mx = ± 2'4m, my = ± 2·2m.
Z tabulky o vyrovnání směrů na body pomocné určuie průměrnou chybu letecké polygo-
nisace bez vhodnějších pomůcek měřických a bez oihledu na !polohu nadám:

M = ± 3·5 I průměrná chyba nevyrovnaného úhlu,
M I = ± 2'5 I průměrná chyba. směru po vyrovnání.
Svým obsahem a výstižností látky zasluhuje tato studie všestranné pozornosti.

P. Potužák.

Odborná pojednám v časopisech.
Zeitschrift fiir Vermessungswesen. Č. 17 G a s t: Erkenntnisthe,oretisches ZUl' 8tmcke1n-

messung-. G I' o n w a.1 d: Das gToBe HeckmaJln-Rreithaunt-Nivemer. Č. 18. G I' o n w·a 1d :
Die Auf!!'aben del8 Bttl'O'S ml' die HauptniveHelents und Was.serstandsbeob:achtungen im
preuB. Min. f. L.. D. und F. We r km e i st e r: Die F·f'hlerforme-1n des ebe:nen Dreie,cks.
Mi t tel s t a e d t: Die Determinante ~Js m1fsmittel beIÍ FIachenber~chnung-en. Č. 19. Ta u-
,b e 1': Zeit- und rPolhohenhestimmung olhne Instrumell'te. Uhl: Stumme Z·eug'ffi aus velr-
gangener Zei,t, edn Be1i:tra.gZUl' Gesohichte der GI'eTlzvermlarkiung. Č. 20. M·e I' t e Tl: Kle·i-
nme Bemerkungen zul' Method'fj der kleiIlistJen Qlladrate (kiOlIlccpojednání v roč. 1931, seš.
17, str. 525). G re ul: lweheI1lmJ3.schine. Č. 21, G I' o ne: Die Anwendun.g- der affinen
Dbe.rtraguDg- eines rPuIl!ktes in der Praxis. E f ing e 1': Die Absteckung eine.r B'a.hnUoor-
íiihrung i~ber das Keckartal. Wa 1t her: Neue Potenzplanime.ter. -1'-

ňstereichische Zeitschrift fiir Vennessungswesen. Č. 4. Dr. U I br i C, h: Grundll1g'en
der Vektorreclhnung und ihre Allwendung aUl g-eooJitische Prob1eme. (Kone1o z čís. 2.) 60
Jahre metrisches MaBsystem in Osterreich 1872--1932. -r-

Maanmittaus. Číi'l. 3. K o Ikk C' n eln: rPřizpŮJslobeníhrandc při za,kreslováni n10véhQroz-
dělení p<Jzemků. O I a n d. e 1': TrígofiJometricJké měření výšek na v·elké vzdálenosti a jeho
přes1llost ('s německj.m résumé). R ,a.in e s a 10: Konstruktivní novosti na geodetických
s.troJích. . 'fo. ''';''''-';l~ 'if-- ,\

Sehweizerische Zeitschrift fiir Vermessungswesen nnd Kulturtechnik. Č. 9. Z i:i II y:
Geodatische Grundlag'oo der Ve.rmessun,gen in Zug und SchwY·7:· (lmrnec z Č. 8\ D i s e-
I' e u s: Les travaux d'amélima:tioil1J du sol et d'aména.gement dela propriété fOIt1JDie'reen
Suisse . " (a čís. 10). M o II: Aus der Prnxi·s eines GrundbucJhg'eometers. Č. 10. B e: Jo-
hann AllensrpJ3cht. -r-

Allgemeíne Vermessungs-Nachrichten. Č. 35. B 1,<ts s: K'oOirdinatenumfOlrmung in
H€ossen unter Beriickslichtí,gung der Erdkriimmung (a č·Ls. 36-38). Lip s: Zum EinfluB der
:MeereshOhe /auf die StreckenmesSllng. Č. 36. rPo rt S,m an n: NormhlaHientwiirfe. Č. 40,
L ti dem a n n: Ober den Gebrauch eiIJeir Tachyme.terbussole. Č. 41. R. Fin B tel' w a I-
d e 1': Der unreg'elmaBige Feh1er der raumlichen DOPlpelpunkteinsdaltung- (a čís. 42, 43'i.
Mi c h 11j,e 1: FooI1el.s Nonienmikroskoptheodoli1. Č. 44. Ke t t Co1': Einiges von der groBen
Kolner Ba.ulandumlegullg. -r-

Geodezist. Č. 7--8. A bol in: O výsledcích práce geodetické s<ekoe p.rvní celostá,tni
geologick,o-geooetické konference při Gosp1aně (Ústav pro státní hospodařstvi) SSSR. G a j-
k in: Prvn.í ce·Lostátní goologicko-geodetická konferemce při GOSiPlaně SSSR. R u s i n o v:
Cesty a metody racion,ahSlace top0g'fafo-geod.etické výroby SSSR. ev' ě t k o v: Rozděleni
úzeJni S.SSR. dle zákl:adních měŤítek topografického měřeni. Ž u ko v: Vyootřeni chyb při
na.d:irové trÍJ'l.llgu1aci. T I' o f i m e n k o: K otázce o výpočtu zeměpisné šířky poz.orOlVané
zpŮJElolbemTaJcottovým. D o I g o v: Momenty periodických SoÍgná-lů.
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Bulletin officiel de I'Union des géometres experts fran~ais. čís. 42' (říjen). R o z i e r :
Lil. 100 et l'urbanisme en Franc.e. D u c o eur j o I y: Nos bois. V i v i e r: L'e:nseignement
pubUo cLe g-éodesie e1; ďastronomie de pos,ition.

Journal des Géometres-Experts et TopographeE Fran~ais. Čís. 144 (říjen). Fernand
Danger: Dévelorwement de III. petit propriété. Ta c h 'O n: Nútes sm le vernwr. René D a n-
g e r: Voyage en Bologne. Be 11o t: Cours p l~hJ,icďe géodésie et d:'astronomie de positíon.

Merniecibas UD Kulturtechnikas Vestnesis, čís. 7-9. Ing. Dr. Fr. Ma. Řek (Pr8Jh:t):
Volba. nrjvhorlnější kaltogrrafioké projekce pro Lotyšsko (klooec). Jun g s: Měření tižnková
u měst: Riga, Jelgava, Liepaja. Piebalga a Rezek,ne. Z i z i k in s: Příklad polygonál. vy-
rovnáni dle rovnic poomínkových a nepřimého pozol'ování (konec). Hol v i g s: Pozemkový
katastr v Prusku. Dan g u I í s: O ÍtJlLlskychzeměměřičích. Týž: Práce mezinárodní UIl1ie
zelllčměřičské.

Zprávy spolkové.
Zpráva o výborové schůzi "Spolku čs. inž.enýrů státní měřické Služby", konané

'line 13. listopadu 1932 v Rep1'Odukčním úsitavu mín. financí. Zl, pntomnosti všeClh olenů
ryboru zahájil k o 1. p [' e d IS e d a Ing. J. Kavailíir schůzi o 10. hod. dopol. Uvítal č,leny
a podal struJČny re~e~áIt ost1VU spoLkové práce. Za lIIové Meny přijati koL lng. Em. Wolf
z Mostu v Čechá,ch a Ing. Jindř. Vaněček z Hrad,c,e Král.

K 01. p o k 1a dní k: Ing. Dr. Mašek pad'al stmonou 'zprávu o jmění spolku, které
VIZ,l'ostloina 7.500·- Kč.

K o 1. I 1. j e d na tel a de1leg-át do VysokoškodElkého sva:z,u, Ing'. V. Menčík. refe-
ruje o činnotSti Vysokoskolské:ho sVaJzu, která se projevuje hla~ně v Ex,ekutivě veřejnýcJI
zaměstnanců v boji prot!i chyst,aném:u zrušeni vánočního pd'íd.avku, proti snížení platů
státních zaměstnanců, zvýšepí přispěvků do lé'čebného fondu atd. Na jelho dot,az ohledně
daliŠího postupu v otáz,ce 'zaměsltnání žen ve státnich službá,ch, v ochJraně nájemníků, s.ní-
ž,emípLatů aJ j. V pretS,idiuVysokoškol. sVaJZU,jeho:ž je 'členem~ Ibylo mu doporučeno pňpo-
jemí se k většině.

K o 1. I. je dna t e'l, Ing. M!ikula. podá,vá ref·erá,t o spolkové korespondenci.
K o 1. pře; d ,s,ed a .sděluje, 'že vyprac,ov:al menwlI1andum na mínístel1stvo VlŮJtra

oWedillě zadávání .stá,tní příslwšnooti emigran Wm, které po př(ečteni bylQ sC1hváleno.
DaLší. jím vyp.nliCované. memorandum na. ministe,rstvo financí ohledně d'íe,t, příd''1vku llA
polní odlěv a zvýšení kilometrového bude rozmrnož,e>noa členům výboru rme,sláno k pro-
studování aJ vyjádření. Refe'ruje o chystmé reforrmě veřejné spd,vy a konstatuje, že
zprávy o sloUlčenÍ katastrálnic,h měříekých úřadů s ÚJřady resortu finančního pod jakéSIÍ
ok,resní finanční úřady, j&OUslffilYš1enky,a byly minisw'rstvem finalJJcí vyvrá1cemy. Za de-
le,gáty do re1organis,aJČníkomise byli stanoveni kol. předseda a jednateL Návrhy na re.mga-
nisaci měřieké služby budou zpra,cová,ny pra1ž~kSrmikoleg-y la· hudou zaslány členům vý-
boru k vyjádření. Projedná,n byl obsahzem~m. kalendMe. který až na menšíod,chylky
byl schválern. Do red3Jk,ční l'ady .stanoven kol. Ing. Hlavsa.

y, o Ln é nJá V'r hiy kolelgů z p>lzeňsk"ho aJ hrade,ekého okrsku budou p:rojednámy
s náVl'hy na reorg3Jll.isac1i. Ke stižnosti kol. Ing. V. HlaVisy do pOtStupl1lredakce Země-
měřičského věstníku, usnes,eno dopsati redakci, aby článek jeho byl uve,řejněn. Jedna-
teli bylo schváleno opatření pozvámek do sc hů:zÍ.

Schůozi zakončil doslovem kol. předs,eda o 2. hod. odpoL
Dle zápisu zpracot'al Ing. V. Menšík, II. jednatel..

Zprávy osobní.
Akademičtí hodnostáři (pro odděL zeměm. inženýrství): V Praz,e: prof. Dr. techn. Fr.

F i a I a, v Brně (česká technika) prof. Ing. Fl. Jan d a.
t Ing. Jas. Derrich. člen SpotlJlm čs. z3měměřLčů, staveh. rada města Q1,omouee,

úř. alutor. civitLní geometr, inJženýr a stavitel. Byl rodákem z Napajedel, studoval reálku
v Olomouci a složil stá,tní zkoušku zeměllněř ičskou a s,t:avehně inženýrskou na ěe'ské vys.
škole teCJhn,.v Brně. Ve službách města Olomouce vynlikl jako výborný ÍlIJŽenýr samo-
správy. který mělI Vlřely Vlztah k zeměmiílři'čským úkonům.

Osobní změn.y ve stavu měř. úř. poz. katastru (zátří~říjen) na Slovensku:
Při jat i: Za měř. koncip. Ing. Bohuslav Nedvěd (Trenčín. i. k. v.) aJ smluv. měl'.

úředníka Ing. Front. Rlava.tý (TrelIlčín, i. k. v.). II. Jme n o v á n měř. koInísařem Ing.
Otakar Svoboda (Krupi,oo) III. Z e s 1u ž byv y s t o IIP i [ i: I,ng. Alex. Minčenok (Kež-
marok). Alex. Selereň (Leviee) a lllg. Vlad. Vosk~esenSikij (KOIšj,c,e,i. k. v.).

Z redakce: Nelotiskujeme soust:a.vué osobní změny, týlkaj:icá se měř. úřéd:niků
z resortu min. financí v Č ech á c h a zemi Mor a v s k o s I e z s k é, neboť přes opak.o-
Vlané úsilí - redakci - se ne,zdařílo získati aní kruhy úřední, 3Jll.i kolegy, kte,ří by
<lsolmí z,právy, pOO.{lIbnéhorázu jail{loje oti.skuje Z. V. ze Slovenskl1 a Podk. Rusi, dodávali
p.ravidf'lně a v plném po,čtu.

Právo k užíváni stavovského označení .,Ing." nabyl koL K. .Tandák v Náchodě.
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