ZEMĚMĚŘIČSKÝ OBZOR
VYDAvA SPOLEK ČESKVCH IN2:ENVRŮ

Úspěch fotogrametrie ZaVIS.lna mnoha činitelích,
jež lze roztříditi do skupin, z nichž každá je zdrojem
nevyhnutelných chyb. Podle toho, pro jaký účel pořizujeme snímky a jakou volíme převáděcí metodu,
je nutno studovati uvedené zdroje chyb a možnosti,
jak jim předcházeti, je zmirňovati nebo je vyloučiti
vůbec. Tyto zdroje chyb je nutno hledati v konstrukcích fotografických komor, převáděcích přístrojů,
převáděcí metodě, ale také v povětrnostních poměrech, ve fotografickém materiálu a p.
Jedním takovým pramenem chyb nebo závad je
uzávěrka fotografické komory. Obecně rozeznáváme
uzávěrky objektivové či centrálné a štěrbinové. Oba
druhy mají své přednosti a své vady. Proberme je
postupně.

A. Objektivové uzávěrky,
Tyto mají za úkol propustiti objektivem ono
množství světla, kterého je třeba k vytvoření ostrého obrazu na citlivé ploše. Je-li propuštěného světla
mnoho, je snímek přeexponován, je;li ho málo, je
podexponován. Uzávěrka musí býti proto tak sestrojena, aby propustila během exposice jen ono množství světla, které za daných poměrů postačí k vytvoření žádoucího obrazu a jež se vypočítává podle exposičních tabulek nebo jiných vhodných pomůcek.
U leteckých fotografických komor je doba exposiční velmi zhusta již dána jako neměnitelná hodnota
a uvedena na objímce uzávěrky. Množství světla se
dá upravovati v tomto případě jen clonou.
Na objektivové uzávěrky klademe obecně tyto požadavky:
1. udaná nebo vypočtená doba exposiční musí býti
na uzávěrce zastavitelna,
2. osvětlDvání snímku má býti pro všechny body
stejně dlouhé,
3. počátek a konec osvětlování musí býti pro všechny body současný,
4. ztráta světla během otvírání a uzavírání má
býti nejmenší,
5. nesmí podléhati vnějším vlivům (teplotě, vlhkosti ap.).
Uvedené podmínky nejsou vždy splnitelné a vyhovuje se jim podle konstrukce uzávěrky jen ome. zeně. Úplně se dá vyhověti podmínce 2. a 3., a to
vhodnou volbou lamel uzávěrky. Podmínky 1., 2. a
5. musejí býti zkoušeny, v jaké míře je jim konstruktivně vyhověno. Nejdříve zkoušime podmínku
4., podle níž lze posouditi, jak dalece je splněna
i podmínka prvá.
Ztráta světla během otvírání a uzavírání uzávěrky je mírou její jakosti a světelné účinnosti (Durch-

liissigkeitsgrad, rendement lumineux). K objasnění
tohoto pojmu uvažujme nejdříve plný otvor objektivu, kterým projde za dobu t určité množství světla, jež označme Pot. Hodnota Po je plochou řezu světelného svazku v rovině clony. Svazek paprsků rovnoběžných s optickou osou má v rovině clony průřez P. Tento průřez se během exposice (osvětlování
snímku) stále mění. Množství světla dopadajícího do
některého bodu mimo optickou osu je dáno výrazem:
cos y

f:p

dt,

kde y je úhel svazku rovnoběžných paprsků s optickou osou, P cos y je řez světelným svazkem v rovině
clony. Veličina P je závislou na čase a na otvoru
uzávěrky během jejího otvírání a uzavírání. Poměr
;obou hodnot
cos y

f:Pdt
Pot

dává osvětlení libovolného bodu ležícího mezi optickou osu k osvětlení hlavního bodu snímku. Výraz

, 1:

P dt

u-

Pot

je hledanou světelnou účinností, která je závislá na
rychlosti pohybu lamel při otvírání, na stavu klidu
a rychlosti při uzavírání. Výraz dává poměr světla,
které skutečně za danou dobu objektivem prošlo,
k onomu množství, které by prošlo objektivem za
tutéž dobu, kdyby uzávěrky nebylo.
Celou dobu osvětlování snímku (exposici) rozdělme na tři části:
1. na dobu tI' po kterou se uzávěrka otvírá,
2. dobu t2, po kterou je uzávěrka plně otevřena
(doba klidu),
3. dobu tR, po kterou se uzávěrka uzavírá a
uzavře.
Označíme-li celou dobu osvětlování t, pak

t = ti

+ t + ta .
2

Nejlepší uzávěrkou by byla ta, u níž by se t2 rovnalo t. Množství světla, které projde za dobu t uzávěrkou, označme m. Průměr objektivu označme d.
Průměrná doba tp, po kterou by prošlo množství
světla m objektivem při plném otvoru, je dáno výrazem
m
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tp--.

-d

Doba tp se liší od doby t více nebo méně podle
toho, trvá-li osvětlování delší nebo kratší dobu a
čím je rychlost pohybu lamel větší nebo menší.
Zobrazíme-li průběh osvětlování tak, že na jednu
osu nanášíme jednotlivé fáze doby t a v kolmém
směru průměry d, dostaneme základní obrazec v podobě lichoběžníka. Viz obr. 1.
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vrou. Poněvadž sektorové lamely se otvírají ze středu a do středu se zase uzavírají, je celá plocha
snímku od počátku do konce exposice osvětlována
a to nezávisle na tvaru otvoru a počtu lamel. Tím
je vyhověno podmínce 2. a 3.
Rychlost pohybu lamel nelze zvyšovati libovolně.
Velmi obtížná je konstrukce uzávěrek o velikém průměru. Vlivem tření lamel, setrvačností hmot, teploty a p., dochází často k poruchám jako je další částečné otevření a opětné uzavření, doby otvírání a
uzavírání nejsou stejné a p.
Při otvírání objektivových (centrálních) uzávěrek se vytvoří na snímku nejdříve obraz s malou
světelností, ale o veliké hloubce, načež postupně přibývá světelnosti a ubývána hloubce. Tentýž pochod
se opakuje při uzavírání. Poněvadž malý otvor uzávěrky se chová stejně jako malý otvor clony (který
nemá býti prakticky o menším průměru než 0,01 f),
vzniká na snímku vlivem ohybu světla neostrý
obraz. Avšak doba, po kterou se tento ohyb světla
děje, je velmi krátká a nemá proto škodlivých
účinků.

Obr. 1.
Množství světla je dáno jeho plochou ABODA a
označme ji m. Během otvírání a uzavírání je plocha
otvoru uzávěrky nepravidelná a závislá na tvaru a
počtu lamel. Převedeme-li plochu každého obrazce
na plochu kruhu téže velikosti a pro něho vypočteme
průměr dn, pak bočné strany lichoběžníka přejdou
v oblouky. Tak dostaneme obrazec AEBOFDA, který poskytuje správnější hodnotu množství světla a
které označíme m'.

cm
2

Nanášíme-li na osu t, v bodech odpovídajících jednotlivým fázím osvětlování, příslušné průměry kruhů dn tak, 'že polovinu průměru vyneseme na levo
a druhou na pravo, dostaneme základní obrazec
šestiúhelníkový ABODEF A. Viz obr. 2. Pro výpočet množství světla lze opět použíti buď úsečkového
šestiúhelníka nebo šestiúhelníka s oblouky. Tento
druhý obrazec odpovídá velice dobře obrazu otvorů
uzávěrky v jejích jednotlivých fázích, viz obr. 4 a 6.
Otvírání a uzavírání lamel se děje velmi rychle,
působením péra se velmi rychle otevrou, zůstanou
určitou dobu v klidu a pak se opět velmi rychle uza-

Rychlost otvírání a uzavírání lamel objektivových
uzávěrek zkoušíme přístroji, které mohou poskytnouti fotografické obrazy otvoru uzávěrek v jednotlivých okamžicích (fázích) exposice. Přístrojů je
řada a z ní bude popsán jen ten, jímž byly v našem
případě konány zkoušky několika uzávěrek. Niš
přístroj je schematicky znázorněn na obr. 3. Světlo
vycházející z obloukové lampy L prochází kondensorem a nádobou s vodou K, prostupuje zkoušenou
uzávěrkou U do objektivu O, jímž se vytvoří ostrý
obraz otvorů uzávěrky na filmu S. Mezi uzávěrkou
a objektivem je umístěn kruhový kotouč D, který
má na svém obvodu 72 soustředně umístěných otvorů A. Otáčení kotouče kolem osy B a cívky s filmem obstarává motor M. Počet otvorů v kotouči se
dá lehce změnit na 18, stejnoměrně rozložených po
obvodu kotouče. Přístroj je zařízen tak, aby se kotouč otočil 50krát za vteřinu. Použije-li se všech
otvorů v kotouči, projde jím světlo 3600kráte za
vteřinu a použije-li se jen 18 otvorů, projde světlo
jen 900kráte. Tím máme možnost obdržeti během
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jedné vteřiny buď 3600 obrazů nebo 900 obrazů
otvoru uzávěrky. Podle znázornění v obraze 3, je
třeba zkoušeti uzávěrku bez objektivu. Jinak je
nutno umístiti mezi objektiv přístroje O a uzávěrku
(s objektivem) kolimační objektiv.
Obrazy jednotlivých fází uzávěrky na filmu S
využijeme ke stanovení rychlosti pohybu lamel a
světelné účinnosti. Světelnou účinnost určíme nejpohodlněji graficky. Na filmu S, obr. 4, určíme po
vyvolání plochu P každého obrazu fáze. Plochu Po
plného otvoru zvolíme za jednotku (Po = 1). Nato
stanovíme poměry P: Po' V souřadnicové soustavě
nanášíme na vodorovnou osu dobu příslušející jednotlivým fázím a v kolmém směru poměry P: p)'
Spojením obdržíme obrazec ABCDA, jehož plocha
udává množství světla, které prošlo uzávěrkou během exposice. Viz obr. 5. Kdyby nebylo uzávěrky,
prošlo by za tutéž dobu množství světla dané obdélSIA, Praha.

Kresba: Ing. Dr. Pavel Potužák.
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továrny na výrobu uzávěrek počítají sice s rychlostí
a světelnou účinností, avšak ne vždy zkoušejí, zda
časové údaje na objímce uzávěrek odpovídají skutečnosti. Není-li proto činnost uzávěrek již nějak
zaručena, je nutno ji před použitím vyzkoušeti, aby
fotografování nebylo konáno nadarmo. Poněvadž
i materiál stárne a podléhá tudíž změnám, je doporučitelno čas od času se přesvědčiti o údajích dříve
zjištěných.
Zkušební pokusy nelze zařídit tak, aby byl fotografován přesně počátek nebo konec exposice. Prvá
i poslední fáze jsou časově tak pošinuty, že se dá
počátek i konec exposice velmi citlivě odhadnouti
jak na snímku, tak na diagramech. Obr. 1, 2, 4 a 5.
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Zkoušená uzávěrka má na obrubě označeny dvě
exposice, a to '/'00 a ]/100 vteřiny. Pro '/'00 vteřiny
byly získány obrazy 9 a pro ]/ "'0 vt. obrazy 6 fází
uzávěrky. Ke zkoušce bylo použito jen 18 otvorů
v kotouči a tím fáze následovaly za sebou v intervalech po '/900 vteřiny. Viz obr. 6.
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níkem AGHDA. Poměr obou ploch dává světelnou
účinnost, kterou určujeme v procentech. Obě plochy
se stanoví planimetricky. Dobu t2, po kterou byla
uzávěrka plně otevřena, vyjadřujeme také v procentech. Čím je exposice delší, tím doba t2 je větší,
neboť doba otvírání a uzavírání má býti stále táž.
Není-li tomu tak, pak činnost uzávěrky není úplně
spolehlivá.
Podle udaného postupu bylo zkoušeno pět uzávěrek, z nichž dvě byly pókusnými modely. Uzávěrky
pocházejí od různých firem a pro náš úkol je označíme pouze čísly 1 až 5. Předem poznamenáváme, že
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Obrazy fází uzávěrky jsou na filmu ve skutečnosti
menší než jsou skutečné otvory uzávěrky. Kromě
obrazů plného otvoru, jsou ostatní obrazce fází nepravidelné a odvislé na tvaru a počtu lamel. Plochu
každého obrazce určíme dvojím planimetrováním
nebo jiným vhodným způsobem a v libovolné plošné
jednotce. Poměry P : p() dávají pro plochy obrazcú
plného otvoru jednotku, pro ostatní obrazce hodnoty menší. Plochy nepl"Cl':idelnýchobrazců považujme pro další postup ;;:aplochy kruhů, jichž průměry
vypočteme podle vzorce
d =

/4P

!

./---==
li 1,283 P .
./ n
i

1

Vypočtené průměry přepočteme na jednotku, v níž
je vyjádřen skutečný průměr uzávěrky. V našem
případě je průměr d roven 4,7 cm.
Celková doba t a její úseky tp t1, t" se odečtou na
diagramech, obr. 1, 2, 7 a 8. Výsledky jsou'
a) Pro 'I,
vteřiny bylo zjištěno na obr. 7
nebo 8:
2,4 + 3,9 + 2,3
+ (;=--900~-=

t

2

posíci) na uzaverce. Průměrná doba, která by měla
býti na uzávěrce zastavitelna, dosahuje hodnoty
m
29,37 1
1
tj,=-=--.-=--vtermya
d
4,7 900
144
,
tj)

m'

8,6
1
- = --- vtermy.
900
105
v.

dosahuje tudíž průměrná doba t." jen 73% doby t
a hodnota ť;/ 88% doby t. Hodnoty mam' jsou výměry obrazců ABCDA a AEBCFDA.
Doba t2, po kterou je uzávěrka plně otevřena, dosahuje 45% doby t.
b) Pro '/';'0 vteřiny dostáváme podle obr. 1
nebo 2:
1,6
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Obr. 7.

1941/62

v.

1

v.

-= -a:=----cc -"4,7 . 900 = i92 vtermy.

000"

C

.32,90

I

0,0

v.

Také tato doba souhlasí dobře s udanou exposici
na uzávěrce. Průměrná doba činí jen
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Průměrná doba tp dosahuje jen 73 % a fp' jen 80 %
doby t. Uzávěrka je plně otevřena po dobu t2, která
dosahuje 46% doby t.
Z obou zkoušek vidíme, že uzávěrka nepracuje naprosto spolehlivě, neboť doba t, i tR mají býti u obou
exposic stejné. Tak t, dosahuje pro '/100 vteřiny
2,4 t v.
900 vermy

"/

a pro

t v 1,6 t
v er. 9ÓO vermy.

P d b v
o o ne

V'

100

je tomu u tR• V obou případech, a to pro každou
exposici samostatně, je doba otvírání a uzavírání
táž.
Světelnou účinnost v obou případech určíme
z plošných obsahů obrazců ABCDA a AGHDA. Viz
obr. 5 a 9. Výsledky jsou:
a) pro '/,00 vteřiny činí výměra prvého obrazce
63,5 jednotek a druhého 86,0 jednotek. Poměr obou
dává světelnou účinnost
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Této celkové době odpovídají příslušné průměrné
doby:
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2. Zkouška "/"00 vteřiny.
V tomto případě bylo získáno 8 fází činnosti uzávěrky a z odečtených hodnot bylo určeno:
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b) pro '/1"° vteřiny zjištěná výměra prvého obrazce dosahuje 44,0 jednotek a druhého 59,0 jednotek.
Viz obr. 5. Poměr obou je hledanou světelnou účinností
44,0
Ú = 59;0 = 0,746 čili 74,6%.
Jak bylo vpředu řečeno, při delší exposici má světelná účinnost nabýti v~tší hodnoty, neboť doby
otvírání a uzavírání mají býti stále tytéž. V našem
případě je u delší exposice menší světelná účinnost,
než jak by tomu mělo být. Nesrovnalost je způsobena neúplnou spolehlivostí činnosti uzávěrky právě tak, jako je tomu při zkoušení rychlosti pohybu
lamel.
Ztráta světla uzávěrkou během exposice "/'00 vteřiny činí 26,2% a během '/100 vteřiny 25,4%.
Přes to, že uzávěrka nevyhovuje plně theoretickým předpokladům, dá se jí použíti pro fotografování z letadel za příznivých světelných poměrů.
Zkouška uzávěrky
o f
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t=--------=

Průměrná doba tp dosahuje 66% a ť p 78% celkové doby t.
Doba t~, po kterou je uzávěrka plně otevřena,
činí jen 32% doby t.
Světelná účinnost ú = 67,6%, takže ztráta světla
uzávěrkou dosahuje 32,4%.

Kresba: Ing. Dr. Pavel Potužák.
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1. Zkouška '/200 vteřiny.
Bylo získáno 9 obrazců fází čInnosti uzávěrky.
Na diagramu vyhotoveném stejným způsobem jako
tomu bylo u prvé uzávěrky, bylo odečteno

t]J

. / 63,5
u = 86,0 = 0,738, čili 73,8%;

G

Uzávěrka č. 2 má na své obrubě uvedeny tři exposiční doby, a to pro '/2°°' '/'00 a "/"0 vteřiny. Byla
zkoušena pro všechny tři údaje, i když '/"0 vteřiny
se pro letecké účely dobře nehodí.

cm a světlosti

komory

1 : 6,5.

U této a dalších zkoušepých uzávěrek nebudou již
udávány pozorované a měřené hodnoty, nýbrž budou podávány jen konečné výsledky.

tp

-

1

V'

900-~3-;-3= 150 vtermy,
22,84 _
1
vtermy.
900.3,3
130
V'

•

-~.-

Dosahuje tudíž tp 67% a ťp 77% doby t.
Doba t2 dosahuje jen 33% doby t.
Světelná účinnost ú = 67,8% a tím se uzávěrkou
ztrácí 32,2% světla.
3. Zkouška "/"0 vteřiny.
Při této zkoušce poskytl film 19 fází činnosti uzávědry a výsledky jsou:

t

3,6

=

+ 9,2 + 6,1
900

19,2
900

1

46,8

vteřiny.

Odpovídající průměrné doby jsou:
tp

ťp

=

(46,86 : 900.3,3) = "/G3 vteřiny,

=

(52,30 : 900.3,3)

= '/

57

vteřiny.

Průměrná doba tp dosahuje 74% a ťp 82% celkové doby t.
Uzávěrka je plně otevřena po dobu t2, rovnající se
48% doby t.
Světelná účinnost ú je rovna 74,6%, čili ztráta
světla uzávěrkou v tomto případě činí 25,4%.
Porovnáme-li dosažené výsledky, seznáme, že udané exposice všechny nevyhovují. Úplně selhává udaná doba pro "/ coo veřiny, která, při jejím zastavení
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na uzávěrce, se rovná skutečné době 1/100 vteřiny
(správně 1/98 vteřiny). Druhé dvě exposiční doby
dosti dobře souhlasí. Srovnáváme-li doby otvírání a
uzavírání, je nápadný jejich nesouhlas. Při exposici
1/200 a 1/100 vteřiny
je doba otvírání delší než uzavírání, kdežto při exposici 1/50 je tomu naopak. Mechanismus uzávěrky nepracuje spolehlivě.
Zkouška uzávěrky
o f
21 cm, d

=

3 fotografické

Č.

= 4,7

cm a světlosti

komory

1 : 4,5.

Na uzávěrce je udána exposice pro 1/200 a 1/100
vteřiny. Zkouška byla prováděna propouštěním světla všemi otvory kotouče, takže interval mezi fázemi
odpovídá 1/ 3BOO vteřiny.
1. Zkouška 1/200 vteřiny.
Na filmu bylo při této zkoušce ofotografováno 35
fází činnosti uzávěrky a výsledky jsou:
t =

1/102

vteřiny, tp =

1/149

vteřiny a ť p = 1/142

vteřiny.
Uzávěrka byla plně otevřena po dobu t2, dosahující 37% doby t.
Světelná účinnost
ú=62,7%,
takže ztráta světla uzávěrkou obnáší 37,3%.
2. Zkouška 1/100 vteřiny.
Ze 36 obrazů činnosti uzávěrky bylo vyšetřeno:
t =

1/101

vteřiny, tp = 1/148 vteřiny, ť I' = 1/141
vteřiny.

Doba t2 je rovna 36% doby t.
Světelná účinnost
ú=62,4%
a ztráta světla při exposici činí 37,6%.
Také u této uzávěrky selhává udaná doba 1/200
vteřiny, která ve skutečnosti se rovná 1/100, Na uzávěrku je nutno pohlížeti tak, jako by měla jen jednu
možnou exposici.

Zkouška pokusné uzávěrky č. 5 fotografické komory
o f
21 cm, d
6,6 cm a světlosti 1 : 4,5.

=

Na obrubě uzávěrky je udána exposice pro 1/S0 a
vteřiny. Fáze následovaly při fotografování za
sebou po 1/900 vteřiny.
1. Zkouška 1/50 vteřiny.
Ze 17 obrazů fází uzávěrky bylo určeno:
celková doba t = 1/ S4 vteřiny,
průměrná doba tp = 1/79 vteřiny,
průměrná doba ťp = 1/71 vteřiny.
Doba tp dosahuje 68% a ťp 76% celkové doby t.
Světelná účinnost ú dosahuje 66,9% a doba t2,
po kterou je uzávěrka plně otevřena, obnáší 36%
doby t.
1/30

2. Zkouška 1/30 vteřiny.
Získáno bylo 28 obrazů fází uzávěrky a vypočtené výsledky jsou:
celková doba t = 1/33 vteřiny,
průměrná doba tp = 1/50 vteřiny,
průměrná doba ťp = 1/4" vteřiny.
Doba tp obnáší 66% a ťp 72% celkové doby t.
Světelná účinnost
ú=60,7%
a doba t2 činí jen 30% doby t.
-Porovnáním těchto výsledků zjistíme, že světelná
účinnost pro 1/30 vteřiny je menší než pro 1/50 vteřiny. Mělo by tomu býti naopak, jak bylo již vpředu
řečeno. Závadu je nutno hledati v mechanismu uzávěrky a větší hmotě lamel, neb průměr uzávěrky
v tomto případě je 6,6 cm, takže péro musí zdolávati větší tření.
Ačkoliv uvedené exposice nevyhovují požadavkům
letecké fotografie, byly pokusy se zjišťováním vlastností této uzávěrky konány proto, aby mohlo býti
ukázáno, že je nutno se přesvědčiti o činnosti uzávěrek i u fotografických komor pro jiné účely.
Výsledky zkoušených uzávěrek sestavme v tabulce:

Množství světla, které prošlo uzávěrkou za dobu
částečného otevření, k množství světla, které prošlo
uzávěrkou za celou dobu exposice, činí při třetím
pokusu 1,1% a při čtvrtém 1,2%.
Světelná účinnost činí 67% jako průměr všech
výsledků. Doba t2 dosahuje u prvých třech pokusů
29% a u čtvrtého 36% doby t.

'<1)

:>

č.

d=
=cm

1

4,7

2

3,3

6,5

3

4,7

4,5

3,67
6,6

4,5
4,5

.4.
5

I

I

Expos. doba

tI2

~

-----

=

Lamely této uzávěrky se pohybují proti sobě. Na
objímce je udána jediná exposice pro 1/150 vteřiny.
S touto uzávěrkou byl proveden pokus čtyřikráte.
Při třetím a čtvrtém pokusu se uzávěrka po uzavření opět částečně otevřela a uzavřela. Při prvém a
druhém pokusu bylo ofotografováno 8 fází, při třetím 10 a čtvrtém 11 fází.

.•..

Uzávěrka

Zkouška dvoulamelové pokúsné uzávěrky Č. 4 fotografické komory o f
16,5 cm, d
3,67 cm a světlosti 1 : 4,5.

=

=

Ul

I

vypočtená

udaná

1:

1:

4.5

150
100
200
100
50
200
100
150
50
30

I

I

Prům. doba

] :

tp
1:

153
105
98
100
47
102
101
102
54
53

209
144
148
150
63
149
148
155
79
50

I

Svět.
účin.

~I
os

,.Q

o

ťp

Ú

A

1:

%

%

74,6
73,8
67,6
67,8
74,6
62,7
62,4
67,6
66,9
60,7

46
45
32
33
48
37
36
29
:l6
30

192
129
125
130
57
142
141
143
71
46

I

Z tabulky si lze udělati představu o činnosti uzávěrek, ztrátě světla během exposice, jak udaná exposiční doba souhlasí se skutečnou dobou, která má
význam pro správné prokreslení snímků během exposice. Dalšího vysvětlování není třeba. Uvedené
příklady přesvědčují, jak je důležité přezkoušeti
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údaje na uzávěrkách a to nejen před prvým jejich
použitím, ale také čas od času. Mechanismus podléhá různým vlivům, jako teplotě, vlhkosti, používáním mění se jeho pružnost a p., a to vše se projeví
najednou během exposic snímků.
Vyzkoušená uzávěrka může přes to selhati při fotografování z letadel. Teploty ubývá s přibývající
výškou letu a tu má nižší teplota vliv na činnost
uzávěrky. Z tohoto důvodu byly a jsou fotografické
komory uváděny v činnost v místnostech, kde teplota vzduchu odpovídá podmínkám při fotografování během letu. Celý mechanismus komory a tím
také uzávěrka je vystavena zkoušce, jež prokazuje,
zda všechny součásti komory vyhovují požadavkům
na ně kladeným. Velký průměr objektivu vyžaduje
uzávěrku o velkých sektorech, způsobujících větší
tření lamel, k jehož zdolání je třeba silného péra.
Otvírání sektorů i jejich uzavírání vyžaduje určitou dobu, zvláště pokud jde o přechod z nečinnosti
do pohybu. Péro ovšem nesmí býti zase tak silné,
aby způsobovalo větší setrvačnost lamel v pohybu,
neboť by mohlo nastati předčasné uzavření a po něm
opětné částečné otevření uzávěrky.
Jak nám uvedené zkoušky ukázaly, souhlasí ve
většině případech udaná exposice s celkovou dobou,
jež je zatížena ztrátou světla při otvírání a zavírání.
Se zřením k tomu je třeba počítati s exposicí spíše
delší než kratší, aby snímek nebyl podexponován.
Užívá-li se filmového materiálu, který snese dobře
částečné přeexponování snímku, není delší exposice
na závadu. Poněvadž fotografické komory letecké
mají povětšině jednu nebo jen dvě možné exposiční

doby, jež musejí býti poměrně krátké vzhledem
k rychlosti pohybu letadel, je nutno fotografovati
jen za přiměřeného počasí. Použije-li se ještě filtru,
pak se poměry zhorší tím, že snímek vyžaduje delší
exposice a tím podléhá většímu zkreslení vlivem pohybu letadla.
Jiný druh centrálních uzávěrek sestrojil Labrely
a jež se používají před objektivem. Starší druh takové uzávěrky je sestrojen s vodorovnými lamelami
na způsob žaluzie, druhý, novější, má lamely uložené radiálně. Nejsou u nás používány a nebylo možné je vyzkoušeti. Labrely se snažil zvýšiti světelnou
účinnost. Poněvadž uzávěrka během otvírání a zavírání působí jako clona, má takto umístěná uzávěrka vliv na ortoskopii.;(·) Labrely udává, že
u svých uzávěrek dosáhl exposice až 1/500 vteřiny.
Velmi často je v různých pojednáních uváděna
exposiční doba 1/300 vteřiny i kratší doba. Velmí
krátká exposice je dosažitelna jen u objektivů malých rozměrů. U objektivů s většími rozměry tyto
exposice selhávají a jak naše případy ukazují, selhávají již u 1/200 vteřiny.
Uzávěrky objektivové mají výhodu, že do značné
míry splňují vpředu uvedené podmínky. Nevýhodou
jejich je, že při změně poměrů povětrnostních snadno selhávají a jakákoliv oprava během letu je vyloučena. Často se nedá závada opraviti ani po přistání a celý přístroj je nutno odevzdati továrně
k opravě.
(Pokračování.)
*) Viz autorův článek: Fotografický objektiv a jeho
vliv na jakost snímku, ZeměměřičskýVěstník z r. 1939,
Č.

4-5, str. 33.

Několik rozhodnutí ne.ivyšších soudních stolic.
Stalo-li se zvykem v obci ohrazovati stavení
po levé straně vchodu, lze uložiti vlastníkovi
ohrazení (§ 858 obč. z.), jen po této straně. Zásadu tu však nelze rozšiřovati na všechna stavení v obci, je-li dotčená místní zvyklost dokázána jen v určité části obce, a nejsou-li též u stavení, o něž jde, splněny podmínky, za nichž se
ona zvyklost vyvinula.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 3. března
1937, Rv 11 106135, uveřejněné ve sbírce n. s. pod
Č. 15.889.)
Žalobce se domáhá postavení plotu mezi zahradou
žalovaného a domem č. 162 v M. opíraje svůj žalobní nárok mimo jiné o předpis § 858 obč. z.
Obě nižší instance zamítly žalobu.
Nejvyšší soud uznal dle žaloby z těchto důvodů:
Bylo sice zjištěno, že v M. staví se plot vždy na
té straně, kde jsou chlévy, avšak s tím omezením,
že jsou-li v jedné řadě stavěny v M. chlévy po
levé straně, postaví se ploty na této straně, a jsou··li
v druhé řadě opět chlévy po pravé straně, jsou
tam na téže straně i ploty vlastníků chlévů. Z toho
plyne, že zvyklost postaviti plot na té straně, co
jsou chlévy dokázána jen tehdy, jde-li o řadu stavení.

Dále bylo zjištěno, že v řadě, ve které jsou stavení obou stran, jsou dosud vystavěna pouze tři
stavení, a to dům žalovaného, který má chlév na
levé straně hlavního vchodu vedle silnice, pak stodola žalobcova, kde chlév není a obytné stavení
K-ovo, kde je též chlév po levé straně hlavního
vchodu. Sousední stavení není ještě dostavěno. Plot
si postavil žalovaný po levé straně podél silnice,
avšak i kousek po pravé straně. Ostatní hranice
mezi zahradou tvoří nízká betonová zeď. Plot mezi
pozemkem žalobcovým a K-ovým postavil žalobce.
Pozemek K-ův není po pravé straně úplně oplocen.
Zalobce postavil plot mezi zahradou a pozemkem
K-ovým v době, kdy tam vůbec ještě nebylo stavení,
jinak by prý K. podle zvyklostí v M. byl sám postavil plot.
Jde proto o stavení, která se teprve postupně
dostavují a nejde o celou řadu stavení. Z toho
nelze usuzovati na nějakou místní zvyklost stavěti
chlévy a ohrazení po levé straně té části obce M.,
kde uvedená tři stavení leží. K-ovi bylo také nařízeno ve stavebním povolení, aby postavil plot po
straně pravé a nelze proto zvyklost zjištěnou v ji.
ných částech této obce, kde již jde o celou řadu
postavených domů s chlévy, rozšiřovati i na souzenou věc. Ž a I o b c e je tudíž podle ustanovení § 858
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obč. z. o p r á vně n ž á dat i, aby
s e ž a I ovan Ý jako vlastník pozemku postaral o o h r azení
svého
pozemku
po pravé
straně
v c hod u do do m u, nehledíc na to, stal-li se
plot, který původně postavil soused, vadným (srv.
rozh. č. 4891 Sb. n. s.).

Prohlášení určitých pozemků regulačním pláilem za nezastavitelné, resp. za zastavitelné jen
veřejnou budovou, obklopenou sadem, nelze považovati za vyvlastnění pozemků, za něž by zásadně příslušel podle § 109 úst. list. vlastníku
nárok na náhradu.
(Nález n. s. s. ze dne 13. března 1940) Č. 1275/
37-5} Boh. A 380/40.}
Podle § 109 ústav. listiny č. 121/1920 Sb. lze soukromé vlastnictví omeziti jen zákonem; vyvlastnění
je možné jen na základě zákona a za náhradu, pokud
není a nebude stanoveno zákonem, že se náhrada
dáti nemá. Rozeznává tedy tento předpis jednak
omezení soukromého vlastnictví, jednak vyvlastnění.
Pro omezení soukromého vlastnictví žádá pouze podklad cestou zákona; o náhradě zmiňuje se toliko
v odstavci druhém stanově zásadu, že za vyvlastnění zpravidla má se dáti náhrada, pokud zákon nestanoví jinak.
Bylo by proto možno z § 109 úst. listiny dovozovati požadavek náhrady, uplatněný stěžovatelem,
jen tehdy, kdyby omezení stěžovateli uložené mělo
povahu vyvlastnění.
Stěžovatel cítí se dotčen ve svém právu vlastnickém tím, že toto jeho vlastnické právo bylo znehodnoceno, resp. omezeno prohlášením určitých parcel
za nezastavitelné pro soukromé účely resp. zastavitelné jen veřejnou budovou, obklopenou sadem.
Zákon ze dne 5. února 1920, č. 88 Sb. stanovil zřízení Státní regulační komise pro Prahu a okolí a pověřil ji úkolem, aby za tím účelem, aby zaručen byl
jednotný stavební rozvoj Prahy a okolí se zřetelem na potřeby hospodářské a s hlediska uměleckého a zdravotního, opatřila přehledný plán regulační a zastavovací pro území, označené v § 3, s tím
účinkem, že tento plán byv potvrzen, je po rozumu
§ 15 závazný pro všechny budoucí stavební úpravy
a stavby. Že vydání směrnic pro budoucí rozvoj
Prahy a okolí zmíněným plánem nemůže se obejíti
bez zásahů do soukromé sféry vlastníků pozemků,
plánem dotčených, je na bíledni a zákon s tím zřejmě počítá. Omezení, která postihují- vlastníka pozemku z přehledného plánu, mají tedy právní základ
v citovaném zákoně a přípustný obsah a dosah jejich lze stanoviti z předpisů tohoto zákona. Spočívají tedy zmíněná ustanovení plánu o omezení
vlastnictví soukromého na podkladě zákonném, jak
to žádá § 109 úst. listiny.
Prohlášení určitých pozemků regulačním plánem
za nezastavitelné, resp. za zastavitelné jen veřejnou
budovou, obklopenou sadem, zakládá sice omezení
vlastnického práva k oněm pozemkům, nelze však
je kvalifikovati za v y v I a s t n ě n í pozemků, za
které by zásadně podle § 109 úst. listiny příslušel
vlastníku nárok na náhradu. Prohlášením tím nepozbývá totiž vlastník svého vlastnického práva ke
zmíněným pozemkům, ani nezřizují se pro osoby

třetí vlastnická neb jiná práva k nim na úkor vlastníka, nýbrž omezuje se toliko vlastník v disposicích
těmito pozemky v zájmu veřejném ve smyslu § 364
o. z. o. K vyvlastnění mohlo by dojíti teprve při provádění disposic regulačního plánu, o které jde však
nejde.
Spatřuje-li stížnost porušení zákona v tom, že nař.
výměr neurčuje za ono znehodnocení, resp. omezení
vlastnictví, žádné positivní náhrady, a poukazuje-li
na to, že zákon č. 88/1920 Sb. nestanoví, že jest
vlastník parcely, prohlášené za nezastavitelnou pro
soukromé účely, povinen odevzdati bez náhrady tuto
parcelu příslušné veřejné instituci, mýlí se při svém
právním posuzování podstaty a významu regulačního plánu.
P o zná m k a: Na místo bývalé státní regulační komise pro Prahu a okolí nastoupila Plánovací komise pro
hl. město Prahu a okolí zřízená vládním nařízením ze
dne 25. ledna 1940, č. 48 Sb. Působnost plánovací komise
rozšířena vládním nařízením ze dne 29. února 1940, Č. 98
Sb. a prováděcí nařízení je ze dne 20. června 1940,
č. 217 Sb.

Obecní rada není stavebním úřadem příslušným uděliti povolení ke stavbám uvedeným
v § 131 bod 1 stavebního řádu českého. Soused
jest legitimován namítati, že uděliti stavební povolení nebyla příslušna obecní rada, nýbrž obecní
zastupitelstvo podle § 131 bodu 1 čes. staveb.
řádu.
(Nález n. s. s. ze dne 10. listopadu 1939)
37-3} Boh. A č. 252/39.}

Č.

4392/

Podle § 131 čes. stavebního řádu vykonává jeho
předpisy, pokud tento řád neobsahuje sám jiná ustanovení, jako stavební úřad I. stolice obecní (městská) rada, která v případech naznačených v § 131
je povinna, aby si dříve vyžádala usnesení obecního
zastupitelstva. Z ustanovení toho plyne, že v ýk o n n Ý m s t a v e b ním ú řad e m I. stolice je
zásadně vždy ob e c n í rad a, která ve stavebním
řízení konsensním je zpravidla také stavebním povolujícím úřadem. Výjimkou z tohoto pravidla ustanovuje § 131 pod č. 1, že obecnímu zastupitelstvu
jest vyhrazeno dávati povolení ke stavbě, jež provádí ta která obec nebo fond touto obcí spravovaný,
nebo jež se zvláštní měrou dotýkají zájmu obce
bud' z ohledu jejího vlastnictví (statku nebo jmění
obecního), bud' z příčiny veřejného obchodu, komunikace a zdravotnictví, a v těchto případech rozhodovati podle § 37 stavebního řádu též o námitkách
sousedů nebo jiných účastníkú, jež nebyly urovnány
po dobrém, pokud rozhodnutí to nemá se odkázati
na pořad práva soukromého. Již podle slovného
znění tohoto předpisu ("stavební povolení") nemůže
býti pochyb o tom, že jde-li o případ spadající pod
ustanovení § 131, bod 1, stavebním úřadem udělujícím konsens není obecní rada, nýbrž obecní zastupitelstvo, jež je také povoláno k tomu, aby rozhodL,
o námitkách sousedů vznesených proti navržené
stavbě podle § 37. Stavebním úřadem stavbu v 1.
stolici povolujícím je tu tedy vyšší orgán obecní.
jakým proti obecní radě jest obecní zastupitelstvo.
Obecní rada zůstává pak v těchto případech jen stavebním . úřadem, vykonávajícím usnesení obecního
zastupitelstva, které jest povinna podle § 130 si
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vyžádati. V těchto případech není tedy obecní rada
po zákonu vůbec kompetentní rozhodovati, ježto
rozhodovací pravomoc přísluší tu podle výslovného
a jasného ustanovení § 131 jen zastupitelstvu samému.
Soused je legitimován namítati v řízení stavebním
především, že projektovaná stavba odporuje jeho
právům soukromým. Ale tím není jeho procesní posice vyčerpána. Policejní normy stavebního řádu vydané v zájmu veřejném nemají sice za předmět a
účel materielně právní ochranu vzájemných poměrů
sousedských jako takových, vymezení sfér sousedů
a určení jejich práv, nýbrž policejní ochranu zájmů
veřejných, přesto však teorie i judikatura přiznává
sousedům na ochranu jejich zájmů, jimž z porušení
norem stavebního řádu hrozí přímo újma, možnost,
aby se dovolali těchto norem; arci jen potud, pokud
stavební řád stanově předpisy na ochranu zájmů veřejných s ohledem na souběžné zájmy sousedů dává
na jevo, že tyto sousedské zájmy chce chrániti
zvláště a kvalifikuje takto jako veřejná práva sousedlilká.K těmto veřejným právům sousedským sluší
počítati nejen práva povahy materielně-právní, ale
i předpisy stavebního řádu rázu formálně-právního,
zejména procesního, tedy zvláště také kogentní
předpisy kompetenční. Sousedům nelze proto upírati
legitimaci k tomu, aby namítali, že na jejich újmu
nebylo dbáno předpisů stavebního řádu o příslušnosti stavebních úřadů rozhodovati v určité stavební věci. Z toho plyne, že sousedé jsou legitimováni
také k námitce, že o konkrétní žádosti za udělení
stavebního povolení a o jejich námitkách proti určité stavbě nebyla kompetentní rozhodovati obecní
rada, nýbrž obecní zastupitelstvo, poněvadž k jejich sousedským právům náleží zajisté také oprávnění, aby v určité stavební věci, v níž vystupují sousedé jako procesní strana, rozhodl orgán po zákonu
k tomu povolaný.
Souhlas okresního úřadu, potřebný podle § 1
v!. n. č. 218/38 Sb., ke zcizení nemovitosti nedotýká se pro obor soukromého práva smluvní
volnosti stran, aniž doplňuje neb nahražuje jejich smluvní prohlášení. Třebas nebyl v době rozsudku udělen správními úřady pravoplatně souhlas
ke zcizení nemovitosti, nelze pro předčasnost zamítnouti žalobu, domáhající se výroku, že kupní smlouva o nemovitosti, pro případ, že správním úřadem
bude dán souhlas ve smyslu § 1 vI. n. č. 218/38 Sb.,
je po právu, a že pro ten případ je zcizitel povinen
svoliti a trpěti, aby bylo vloženo pro nabyvatele
právo vlastnické ke koupené nemovitosti.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 1939) Rv I 872/39) uveřejněné ve Sb. n. s. pod
Č. 17.492.)
Podle § 1 vI. n. č. 218/38 Sb., jehož platnost byla
prodloužena vI. n. č. 26/39 Sb. II, jest ke smluvnímu zcizení nemovitosti potřebí souhlasu okresního úřadu. Právní jednání, na něž se tento předpis
vztahuje, jsou bez úředního schválení neplatná. Toto
vI. n. bylo vydáno s hlediska veřejných zájmů (§ 5
vI. n.). Není-li námitek s tohoto hlediska, neobmezuje strany ve volné disposici s jejich majetkem
a neruší pro obor soukromého práva platnost zá-

sady, že smlouvy musí býti dodržovány. Strany,
které uzavřely smlouvu o zcizení nemovitosti, jsou
povinny zachovati se podle předpisu § 1 vI. n. Č.
218/38 Sb. a jsou v poměru mezi sebou vázány až
do rozhodnutí okresního úřadu, na které nemohou
vykonávati žádný vliv.
Správní úřad ve smyslu § § 1, 5 a 6 vI. n. při udělení souhlasu řeší ve svém oboru působnosti pouze
otázku, není-li proti zcizení námitek s hlediska veřejných zájmů, nikoliv však otázku, zda smlouva
jest platná s hlediska soukromoprávního. Nedá-li
úřad ke zcizení své schválení, pak jest zajisté
smlouva neplatná a neváže strany. Leč i při udělení schválení mohou strany souhlasně smlouvu zrušiti nebo může jedna z obou stran prokázati, že ze
zákonně uznaných důvodů nedošlo k platnému uzavření perfektní, pro obě strany závazné, SmI011''''
Souhlas okresního úřadu podle zmíněného vládního nařízení ani nenahražuje ani nedoplňuje prohlášení smluvního stran, nýbrž nedotýkaje
se
smluvní volnosti stran, jest vedle soukromoprávních úkonů a kromě nich vyžadován k platnosti a
tudíž ke splnění smlouvy.
Poznámka: Účinnost vládního nařízení Č. 218/38
Sb., o přechodném omezení zcizení a propachtování
určitých druhů nemovitostí, byla v § 1 vI. n. ze
dne 24. II. 1939, Č. 26 Sb. II, prodloužena do 3l.
XII. 1939. Další prodloužení stalo se § 1 vI. n. ze
dne 22. II. 1940, Č. 80 Sb., a posléze vI. nař. ze dne
5. XII. 1940, li, 461 Sb.
Pro otázku, jde-li o pozemek rustikálni či dominikální (s hlediska zák. o kontribučenských
fondech č. 30/1873 mor. z. z.), rozhodny jsou zápisy katastru
Tereziánského.
Výjimku
z této
zásady lze uznati jen tam, kde by bylo listinou
schválenou krajským nebo guberniálním úřadem
prokázáno, že příslušný zápis Tereziánského lmtastru je nesprávný, nebo, že později s povolením
krajského úřadu nebo gubernia nastala změna.
(Nález nejvyššího správního soudu ze dne 12.
dubna 1940) Č. 3090/34-4) Boh. 397.)
Odnověd' na otázku, které momenty jsou rozhodny p~o určení pozemku jako dominikálního resp.
rustikálního bylo by hledati nejprve v zákoně Č.
30/1873 mor. z. z. Paragraf 3 výkladem dává jen
na jevo, že zápisy Josefinského katastru jsou směrodatny jedině pro otázku, jde-li o ornou půdu.
V tom ohledu má-li ten který pozemek právní povahu pozemku rustikálního ani zákon Č. 30/1873
mor. z. z., ani jeho předchůdce zákon Č. 32/1864
mor. z. z. samy žádného kriteria nestanoví, nýbrž
předpokládají pojem rustikálního pozemku jako již
daný. Poněvadž pak v tomto směru není ani žádné
normy pozdější, dlužno obrátiti zřetel k právnímu
stavu před vydáním uvedených zákonú.
Podle § 2 patentu ze 7. září 1848 (čes. prov. sbírka 30 svazek, 2. sešit, strana 545 a další) byly
všechny rozdíly mezi grunty dominikálními a rusUkálními zrušeny a rustikální púda byla postavena
na roveň půdě dominikální (cís. patent ze 4. března
1849, Č. 152 ř. z.). V době od vydání patentu ze
7. září 1848 nebylo stanoveno právní normou, který
pozemek by bylo podle § 3 zák. Č. 30/1873 z. z. mor.
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pokládati za rustikální; je proto hledati odpověď na
tuto otázku v právních předpisech platných před
vydáním patentu ze 7. září 1848. Poněvadž kontribučenské fondy povstaly z kontribučenských sýpek
obilních, bude třeba v první řadě obrátiti zřetel
k ustanovením patentu z 9. června 1788 (Kropatschek, 15. svazek, str. 26 a násL), kterým na Moravě byly tyto sýpky zřízeny.
Z obsahu tohoto patentu je zřejmo, že kontribučenské fondy obilní byly utvořeny z obilních dávek
poddaných, kteří hospodařili na tak zvané půdě rustikální, a byly také z jejich úročních platů rozmnožovány, že šlo tedy - aspoň původně - o fondy
těchto rustikalistů.
Pro otázku, je-li půda dominikální či rustikální,
byla původně rozhodna osoba majitele; dominikálními byly pozemky, které patřily vrchnosti, rustikálními ty, které patřily poddaným. Přešel-li pozemek z jedněch rukou do druhých, působilo to i změnu jeho právní povahy. V katastrech byly pozemky
rustikální a dominikální zjištěny a vyznačeny odděleně. Na Moravě bylo provedeno první zjištění poddanského majetku v letech 1656-1669 (t. zv. starý
katastr).
Patenty z 9. května 1749 a 3. února 1750 zavedena byla Tereziánská rektifikace daňová, která se
vztahovala na pozemky rustikální i dominikální.
Pozemky rustikální bylo seznamenati ve fassích rustikálních a dominikální ve fassiích dominikálních.
Podle ustanovení patentu z 9. května 1749 je pro
povahu pozemku - zda dominikální či rustikální zásadně rozhodný na Moravě stav, jak byl na základě poměrů v normálních letech 1656-1669 předepsaným řízením zjištěn v T e rez i á n s k é m katastru. Za rustikální pozemky platí ty, které v Tereziánském katastru jsou jako rustikální vyznačeny; pozdější změny v osobě majitele nemají o sobě na tuto právní povahu pozemku vlivu.
Na tom nebylo nic měněno ani v letech pozdějších. Katastr Josefinský na povahu pozemku jako
rustikálního či dominikálního nebéře vůbec zřetel.
[Srov. patent z 20. dubna 1785 (Kropatschek, sv. 8,
str. 61 a násl.) a berní a urbariální patent z 10. února 1789 (Kropatschek, sv. 17, str. 153).] Pro 'rozlišování půdy rustikální a dominikální prohlašuje se
za rozhodný stav v normálních letech, jak podle hořejšího byl ex professo zjištěn v katastru Tereziánském. I když tedy v katastru Josefinském se tu
i tam vyskytují zápisy vyznačující rustikální resp.
dominikální povahu pozemků, nemohou zápisy ty
<? sobě míti význam pro zjištění povahy pozemku.
Zrušením Josefinské daňové reformy, které bylo
provedeno patentem z 19. dubna 1790, zák. Leop.
II sv. I, str. 141, nebylo na tomto stavu, jak byl
založen katastrem Tereziánským, nic měněno. Pat.
z 23. prosince 1817 (Kropatschek-Goutta, sv. 38,
str. 188), kterým nařízeno založení stabilního katastru, ani cirk. z 1. května 1819 (sb. z. pol. sv. 47,
č. 64, str. 153) o provisoriu daně pozemkové nemají
co do rozlišování půdy rustikální resp. dominikální
žádného ustanovení. Podle instrukce dané pro zavedení provisoria pozemkové' daně cirk. z 1. května
1819 (sb. z. pol. sv. 47, str. 463 a násl.) měla se

ovšem v operátech katastrálních vyznačiti také povaha pozemku, je-li dominikální, rustikální či svobodný, při čemž § 63 stanovil, že jako rustikální je
označiti _pozemek, který je integrující součástí usedlosti, na níž vázne svazek poddanský, jako dominikální pozemek, který je integrující součástí statku,
s nímž je spojeno právo vrchnostenské (str. 561).
Než ani tímto ustanovením nebylo nic měněno na
dosavadním stavu, jak patrno z dekretu dvorské komise z 13. ledna 1820 (Bernardt, Handbuch der
provinz. Gesetzkunde, str. 3), v němž podává se od
této komise, zřízené nepochybně podle § 25 patentu
z 23. prosince 1817 pro provedení regulace nově zavedené pozemkové daně, výklad citovaného § 63 instrukce a uvádí, že § 63 rozhoduje jenom v pochybnostech. Dekret dvorské komise z 13. prosince 1819
podotýká, že pozemky v držení vrchností, které
v Tereziánu vyznačeny jsou jako rustikální a až
dosud in rusticali zdaňovány, jest vyznačiti jako
rustikální.
Posléze dlužno poukázati na gub. nař. z 2. února
1849, č. 22 čes. z. z., z něhož je patrno, že pro právní
povahu pozemku byl stále rozhodný katastr Tereziánský, který proto také až do té doby byl veden
v evidenci a teprve následkem patentu ze 7. září
1848 nutnost této evidence pominula.
Ve stavu založeném co do právní povahy pozemku
katastrem Tereziánským mohla ovšem nastati později změna, avšak jen měrou omezenou, jak patrno
z norem vydaných o převádění půdy mezi poddanými a vrchnostmi.
V řadě dvorských dekretů bylo znovu a znovu
zdůrazňováno, že rustikální pozemky jsou určeny
pro poddané a vrchnostem bylo pod trestem zakazováno, aby je na sebe převáděly (srov. na př. dv.
dekret z 11. května 1789, zák. Jos. II sv. 17, str. 171,
publ. na Moravě 18. května 1789, § 7). Právní povaha půdy, kterou vrchnost na sebe svedla, se zásadně neměnila. K změně právní povahy půdy docházelo jen v případech t. zv. ekvivalencí a schválených změn.
Ještě dekretem dvorské kanceláře z 27. března
1848 sb. zák. prov. pro Čechy sv. 30, seš. 1, str. 103,
bylo vysloveno, že rustikální pozemky, které při
výkupu robot a desátků přecházejí na vrchnosti nepozbývají vlastnosti pozemků rustikálních.
Ze všeho toho, co uvedeno, podává se tento závěr:
Odpověď na otázku, zda jde o pozemek rustikální
či dominikální s hlediska § 3 zák. č. 30/1873 z. z.
mor. sluší hledati v katastru Tereziánském, při jehož založení byly pozemky s tohoto hlediska zkoumány a do katastru také zapsány. Výjimku z této
zásady lze připustiti jen tam, kde bylo listinou
schválenou krajským nebo guberniálním úřadem
prokázáno, že příslušný zápis v Tereziánském katastru je nesprávný, anebo, že později došlo se
schválením krajského úřadu nebo gubernia ke změně právní povahy pozemku.

o námitkách, jež spolumajitelka parcely podala proti sepsání ohlašovacího archu měřickým
úřadem a proti jeho provedení v katastrálních
operátech, čímž zápis v pozemkovém katastru
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byl uveden na stav, který byl před změnou, provedenou na podkladě dřívějšího ohlašovacího
archu, rozhoduje finanční úřad II. stolice s konečnou platností; při tom jest oprávněn řešiti
prejudicielně otázku, kdo je držitelem sporné
části parcely pozemkové.
(Nález nejv. s. s. ze dne 17. května
39-5J Boh. F 9835.)

1940J

Č.

315/

Rozhodnutí, proti němuž stížnost směřovala, bylo
opřeno o tyto důvody: Manžel stěžovatelčin, Ing.
N., vrchní měřičský komisař, dne 21. července 1928
v kat. území O. při úředním řízení podle § 61
zák. ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb., sepsal ohlašovací list, kterým sloučil část veřejné cesty p. č.
1676 se stavební parcelou 121 knihovně připsanou
jemu a jeho manželce. Tuto změnu neprojednal však
jako změnu držebnostní (§ 32 zák. č. 177/1927 Sb.),
nýbrž neprávem jako opravu chybného zobrazení
držebnostních hranic mezi stavební parcelou 121
a poz. parcelou 1676 na kat. mapě; v ohlašovacím
listě uvedl totiž tento výsledek vyšetření: "Hranice
mezi' st. p. 121 a p. p. 1676 opravují se na mapě
podle skutečnosti za souhlasu stran, ježto nikdy
měněny nebyly a dosavadní zobrazení neodpovídalo
skutečnosti." Uvedenou změnu dal pak provésti zápisem v pozemkovém katastru a oprava byla provedena i v pozemkové knize. Poněvadž později vyšlo na
jevo, že vrchní měřický komisař Ing. N. byl při vyšetřování změny, uvedené v uvedeném listu zúčastněn jednak jako spoludržitel parcely 121, projednávanou změnou dotčené, jednak jako předseda katastrální komise (§ 9, odst. 1, a § 61, odst. 2 kat.
zák.), která tuto změnu vyšetřovala, bylo uvedené
řízení zemským finančním ředitelstvím jako zmatečné pro podjatost zrušeno a nařízeno nové šetření.
Při tomto šetření zjistila katastrální
komise dne
25. května 1937 výslechem svědků, že část veřejné
cesty p. č. 1676, kterou sloučil vrchní komisař Ing.
N. na kat. mapě s dvorem stav. parcely č. 121 a
kterou si dal zapsati v pozemkovém katastru bez
řádné nabývací listiny jako svůj a stěžovatelčin majetek, byla používána jako veřejná cesta až do jara
1936, když Ing. N. jízdu po této cestě zamezil tím,
že dal na ni napříč postaviti 2 brány. Tím bylo prokázáno, že zákres polohy a tvaru hranic mezi cestou
p. č. 1676 a stav. parcelou 121 na katastrální mapě
před jeho opravou podle ohlašovacího listu č. 12.1
1928 se srovnával se skutečným stavem, že nebyl
tedy na katastrální mapě znázorněn omylem a že
proto označení změny uvedené na ohlašovacím listu
jako "oprava chyby ve znázornění na kat. mapě
podle § 39 zák." není správné. Chybné znázornění
na kat. mapě bylo jen předstíráno, poněvadž podmínky pro opravu zákresu na katastrální mapě poOle § 39 kat. zák. nebyly splněny. Po tomto novém
vyšetření byl zákres hranic mezi veřejnou cestou
p. č. 1676 a stav. parcelou 121 uveden na katastrální
mapě kat. území O. ohlašovacím listem č. 34/37 na
stav, jaký byl na kat. mapě před opravou zákresu
podle ohlašovacího listu č. 12/1928, t. j. část veřejné
cesty p. č. 1676, sloučená neprávem v r. 1928 se
stav. parcelou 121, byla' zapsána v pozemkovém katastru opět jako součást veřejné cesty p. č. 1676.

K námitkám stěžovatelčiným zjistila katastrální komise dne 14. června 1937 opětovným šetřením, že
důvody v ohlašovacím listě č. 34/1937 jsou správné.
Celá veřejná cesta p. č. 1676, tedy i její část, kterou vrchní měřický komisař Ing. N. opravou předstíraného chybného zákresu na katastrální
mapě
v r. 1928 neprávem sloučil s dvorem stav. parcely
121 jemu a jeho manželce knihovně připsané, byla
používána jako veřejná cesta. Po celé její délce se
od nepaměti jezdilo a nikomu nebylo bráněno v tom
až do doby, kdy sousední pozemky a stavení Č. 12
přešly do vlastnictví manželů N. Tím bylo prokázáno, že ohlašovací list č. 34/1937 byl sepsán a změna v něm vyznačená provedena v pozemkovém katastru po právu. Kromě toho bylo zjištěno, že cesta
p. č. 1676 jest od založení nových pozemkových knih
zapsána v seznamu veřejného statku a že v protokole o místním vyšetřování k založení nových pozemkových knih pro obec O. z 13. září 1800, č. proto
10 je zapsáno, že tato cesta p. č. 1676 slouží k potřebě několika zájemců a že se za Rouhlasu tehdejšího vlastníka sousední usedlosti č. 12, vyhlašuje 7a
veřejnou a že J. G. oproti tomu obdrží zase cestu
p. č. 1678/2, zapsanou do té doby v seznamu veřejného statku. Nebyla tedy část cesty 1676 zapsána
do veřejného statku omylem, jak nynější spoluvlastník usedlosti Č. 12 Ing. N. tvrdí, poukazuje na
smlouvu z r. 1791, nýbrž na podkladě řádného úředního aktu.
K tomuto rozhodnutí byla připojena doložka, že
jest podle § 92, odst. 3 kat. zák. ve správním pořadí
konečné.
V stížnosti byla především namítána nezákonnost
naříkaného rozhodnutí, která spatřována v tom, že
žalovaný úřad rozhoduje jako správní úřad o soukromých právech, ačkoli k tomu podle žádného zákonného ustanovení není povolán, a naopak § 68,
odst. 2 kat. zák. zakazuje, aby o sporných hranicích
držebnostních bylo v katastrálním
řízení jednáno.
Stěžovatelka prý, jak vidno z řízení o sepsání ohlašovacího listu č. 34/1937, nesouhlasila se změnou
hranic zamýšlenou katastrálním úřadem a uplatňovala svoje vlastnické právo na část cesty č. kat.
1676, připojené k stavební parcele č. kat. 121 v O.
podle ohlašovacího listu č. 12/28. V daném případě
prý tudíž katastrální úřad měřický nebyl oprávněn
řízení zahájiti a rozhodovati o spornýeh hranicích
a věc mezi spoluvlastníky parcely Č. kat. 121 a obcí
mohla býti vyřízena pouze dohodou nebo pořadem
práva.
Tuto námitku stížnosti
vodnou z těchto důvodů:

uznal n.

S.

s. za bezdů-

Předmětem rozhodování žalovaného úřadu byly,
jak se v naříkáném rozhodnutí výslovně konstatuje,
námitky, jež stěžovatelka podala proti sepsání ohlašovacího listu č. 34/1937 katastrálním
měřickým
úřadem a proti jeho provedení v katastrálních operátech. Šlo tedy o námitky, podané stěžovatelkou
jako spolumajitelkou parcely, jíž spor se týká, podle
§ 92 kat. zák., o nichž podle odst. 3 tohoto paragrafu rozhoduje finanční úřad II. stolice s konečnou
platností, což také úřad v doložce svého rozhodnutí
uvedl. Obsahem naříkaného rozhodnutí pak nebylo
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rozhodování soukromoprávní
otázky vlastnictví
k pozemkové parcele, jíž spor se týká, nýbrž potvrzení zrušení zápisu v pozemkovém katastru, který
byl proveden podle ohlašovacího listu č. 12/1928
pro kat. území obce O. Otázku pak, kdo je držitelem
sporné části pozemkové parcely, neřešil žalovaný

úřad judikátně, nýbrž pouze prejudicielně, když odůvodňoval, proč zápis v katastru, provedený ua základě ohlašovacího listu Č. 12/28, jest věcně nesprávný; k tomuto prejudiciálnímu řešení této otázky byl pak žal. úřad oprávněn (srov. nález n. s. s.
z 23. ledna 1935, Č. 13.089/34, Boh. F. 7431).

Z prvé poloviny osmnáctého století máme pěkný
spis Weselého G e o m e t r i a p r a cti c a, tištěnÝ
v jazyce českém a další polemický menší spisek
Světeckého. Oběma je zastoupena literatura zeměměřická velmi pěkným způsobem. Třeba že jejich
ja~yk nevyniká dokonalou formou, je třeha uznati
dobrou snahu v této době úpadku a útisku jazyka
českého.
Světecký pocházel prý ze zchudlé větve rodiny
Světeckých1) z Černčic, ač sám se nikdy tak nepodpisoval. Narodil se r.1708 ve Mšeci, kde otec
jeho Jan Jiří byl kamenickým mistrem ,a matka
jeho l\:ateřina rozená Jirásková z Pochvalova. Kde
se vzdělával, neznámo. Do inženýrské služby švarcenberské na Krumlově vstoupil 1725 a odtud byl
povolán do Třeboně (1734), aby měřil jitra u Lužnice, Kletce a Kolence, dále byl pověřen, aby zhotovil mapy hranic mezi panstvím krumlovským a
klášterem ve Zlaté Koruně. Pro zaměřování nových
vesnic na Vimpersku, které Švarcenberk založil,
vyslán r. 1736. Zde seznámil se s Marií Miillerovou,
se kterou se oženil (1736) a s níž dostal věnem
dům ve Vimperce. S touto první manželkou, která
zemřela 1746, měl 5 dětí, s druhou manželkou J 0hanou, dcerou radního Martina Rusta v Třeboni
měl 6 dětí. V r. 1737 vydal svůj prvý spis ve formátu 160)(195 mm v rozsahu 220 stran pod tímto
názvem:
Ausfiihrlich auf verschiedene Manieren Wohl
explicirt, ja fast volkommene
Bohmische
Arithmetica
das ist die Rechen Kunst nach der heunt zu Tage
in dem Konigreich Boheimb zum Theil auch im
Slesien und Mahren gebrauchlicher MUntze, Maas
und Gewicht e. t. c.
Sowohl nach gemeiner - als auclt kurzer - so
genannten Walschen Manier, dann der Bohmischen
Practica allen dieser Edlen, hochst, - nothig und
nutzlichen Kunst Liebhaberen zu Dienst verfasset und unter die Press befordet
von Petro
Gasparo
Swietecky,
derzeit hochfiirstlich - Schwarzenbergischen Geometra. Erster Theil mit Ihro Rom. Kayserlich und koniglich-Catholischen Majestat allegniidigsten
Privilegio.
Neu-Hauss gedruckt bey Frantz Peter Hilgartner,
Anno 1737.2)

V předmluvě datované v Třeboni 15. srpna 1737
uvádí, že druhý díl se tiskne, avšak nikdy nevyšel.
Mezi prameny je uveden též spis: Kristian Peschek
(Lausitz), Anfiihrung zur Rechenkunst 1708, 1. díl.
Světecký ve svém spisu probírá číslice římské.
arabské, mluví o sečítání a o zkoušce správnosti,
o zkoušce devítkové, na to o odečítání, násobení
a dělení a o zkouškách. Všechny úkony jsou provázeny číselnými příklady.
Zajímavější je jeho druhý spísek, vydaný v r.
1738, jazykem českým ve formátu 96X152 mm
v rozsahu 54 stran. Je to odpověď na spisek neznámého autora: »Hrubě vážený způsob měření
bez potřebování mnohé Arithmetiky«.
Světecký svou odpověď věnoval:
Urozenému
Panu Janovi Jiřímu Šovlovi, jeho vysoce osvícené
knížetcí milosti ve Švarcenbergku a vejvody na
Krumlově (Tit. Pl.) panství třeboňského dobře meritýrovanému obročnímu.
Předmluva má datum v Třeboni, 15. února 1738.
Titul této knížečky je:
Pro hrubě vážený nyní ale zavržený, neboližto
reformýrovaný, falešné
Zem o-Měření
podle nějžto mnozí obzvláště v České zemi merení
se ujímající P. P. ouředlníci, P. P. myslivci, a jiní
již za tohoto věku, ne bez malých chyb pokračovali
a až posavad pokračujou. Pro napravení a budoucí
uvarování takového falešného měření na světlo, vydaný od
Petra
Kašpara
Světeckýho
ten čas knížet. Švarcenb. Zemo-Měřiče.
V Jindřichovém Hradci vytiskl František Petr
Hilgartner Léta 1738.2)
V tomto svém spise uvádí jednotlivé chybné názory neznámého autora a hned je opravuje a vysvětluje. Opravuje výpočet výměry trojúhelníka,
která se rovná základně násobené poloviční výškou a nikoli stranou. Opravuje, že z jitra louky naseče se fůra sena, ale na špatných mechovatých
jen polovic, nebo docela čtvrt fůry. Pro měření tarasů rybničných uvádí za vzor Fabiána S v o b od u3) a jeho knížku o polním měření.3) K tomu
připojuje:
»Přídavek jinčích nedozrálých ZemoMěřičův až podnes užívající falešný způsob«. Uvádí,
že mnozí provádějí měření po obvodu, aby určili
výměru pole a vysvětluje na obrázcích, jak je to
chybné .. Končí úvahou, aby kdo falešně měřil, ať
napravujF\ budoucně ať se do měření zbytečně ne-

1) Ma r e š, Časopis Českého Musea. 1879.
2) Universitní knihovna v Praze.
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plete, pokavad se náležitě nenaučil a cituje Mojžíše
(kap. 27. v. 16.): »Zlořečený, kdož přenáší mezník
bližního svého a řekne veškeren lid Amen.«
Tato doba je perioda jeho rozmachu,4) leč vytýká
se mu, že jeho čeština je nedokonalá, že pravopis
je špatný, což není ani tak jeho vinou, nýbrž dobou úpadku jazyka českého, přes to sluší mu přiznati zásluhu, že knihu napsal česky.
Když císařská armáda ležela (v prosinci 1741)
v Třeboni, vyzval jej František, velkovévoda Toskánský, aby podal zprávu, s které strany je Hluboká - obsazená a opevněná Francouzi - nejsnáze
přístupna, a nařídil mu, aby jako inženýr se tam
vypravil a plán té pevnosti udělal. Dostal průvodní
list do Lišova a tam nový dopis k předním strážím.
Po provedené práci dostal odměnu 10 dukátů a
ihned poslán k Pasovu, aby zjistil, jak daleko udělali Francouzové cestu od Pasova, Poněvadž se bránil této úloze, dal mu princ Karel papíry, že je
inženýrem, takže bude-li chycen, bude zajat jako
inženýr. Světecký šel přes Krumlov a Volary, ale
na zpáteční cestě byl Francouzi stíhán jako vyzvědač. Na štěstí kočí jeho spletl si cestu za sněhové
chumelenice a zavezl ho do Husince, čímž ho zachránil. Přes Prachatice dostal se do Českých Budějovic k císařské armádě a ukázal ha mapě, jak daleko Francouzové postavili novou cestu. Za odměnu
dostal 25 dukátů. Když Francouzové odtáhli a měla
se odklízeti jejich opevnění na Hluboké (v r. 1743),
byl poslán opět Světecký, aby sestrojil plán opevnění, začež dostal 10 dukátů Svarcenberských.
") Fabian S w o bod a, Neu griindlich eroffneter HandBriff von der Feldmesserei. 1732.
4) A. Sed I á č e k, Paměti a doklady o mírách a vahách, 1933.

Posudky.
Sed.mdesátpět let profesora
Petříka.
Vzpomínkový
sbo:mk vydaný u příl~žitosti sedmdesátÝch pátých narozemn profesoraČeskeho
vysokého učení technického
v Praze na odpočinku Ing. Dr. h. c. Josefa Pe tří k a.
Sborník usp5lřádali Ing. Dr. Josef Klobouček, Ing. Dr.
Pa~el Pot,?za~, Ing. Bohumil Pour a Ing. František Vlk.
Kmha vysla Jako neprodejný tisk nákladem odboru zeměměřičských inženýrů při SIA v Praze v 500 číslovaných výtiscích. 1941. Str. 60. Obrázků 6.
V širokém toku denního života ztrácí se často lidská
osobnost. Člověk je dělníkem, úředníkem, rolníkem knězem, učitelem nebo jiným pracovníkem na líše tohoto
světa a všichni okolo vidí v něm právě dělníka kněze či
učitele, jehož práce a život jsou poznamenány povoláním
aniž by si uvědomovali mnohdy, že za tím vším je osob~
nost, lidská jednotka, se svými lidskými vlastnostmi a
znaky. Co chvíli čteme při příležitosti životních jubileí
význ~mnp'c~ lidí. ohodnoc~ní jejich životního díla, výčet
velkych cmu a zasluh. Pravem, neboť je třeba ukazovati
velké příklady novým generacím a podněcovati je tím
kynapodobení. Avšak živý člověk kdesi mizí za souhrnem
vsech těch prací a činů, takže z jubilanta se stává suché
schema pracovníka, který nežil, n~'brž jen tvořil proto
aby b~l příkladem a ponaučením pro budoucí pokolení:
Muslme proto oceniti záslužný čin odboru zeměměřičských inženýrů při SIA, který se rozhodl u příležitosti
sedmdesátýchpátých narozenin významného svého člena
profes?ra Petříka, dne 22. března t. r., vydati sborník
vzpommek osobních přátel a žáků jubilantových, v němž

Nové okolnosti zasáhly do jeho života, když třeboňský vrchní Burkard žádal, aby archiv třeboňský
byl upraven, poněvadž panství nemá spolehlivého
urbáře. Proto Josef Adam Svarcenberk nařídil
(v lednu 1746), aby Světecký a Vávra uspořádali
archiv a založili urbář. Tím se otevřel vnímavému
vlasteneckému duchu Světeckého bohatý pramen
dějinný a on proto začal opisovati různé zprávy
historické, jichž sebral 4 velké knihy a názval je
),H i s t o r i c k é z p r á v y nejvíce co oprava a doplněk ku Paprockému sebrané«. V r. 1767 chtěl vydati své dílo a vyzýval obecenstvo, aby se předplácelo na ně, ale bylo mu v tom zabráněno. Svou
lásku k jazyku českému a dějinám uplatnil při zakládání »S vět s k é h obr a trs t v a sv. Martina
biskupa a sv. Alžběty královny«, v jehož stanovách
uvádí, »že se podepsaní sestoupili ke cti a chvále
boží a k obživení bližního, mělo se pečovati o zřizování škol, o vzdělávání mládeže a pěstování řeči
české, dále o sbírání pověstí, historických památek
a o jiné.
Ve Vídni byl nalezen též rukopis jeho spisu5)
»Z u r E h r e G o t t e s u n dNu t zde sNe c h sst e n s allehand ausgeprobierte und auf die Prob
ausgestellte Arcana, Geheimnisse, Hand und Kunstgriffe zusammen gesuchet und geschrieben den
15. Martii 1754 anzufangen von mir Petr Swieteczky.«
Poněvadž se nepohodl s vrchnim Burkhardem,
žádal (5. prosince 1753) za propuštěnou, čemuž
bylo vyhověno. Nouze však jej přinutila, aby žádal
za opětné přijeti, leč žádost zamítnuta. Bída a nedostatek přivedly jej na mizinu. Zemřel 9. srpna
1788 v Třeboni ve stáří 81 let.

by právě byla připomenuta ona lidská tvář pana profesora. Myslíme, že se to redaktorům zdařilo. Ve 20 vzpomínkových příspěvcích je osvětlena postava prof. Petříka
s různých stran; jak se jevil jako učitel, jako kolega
v povolání, jako spolkař a rozmarný společník ve škole
v Sokole a jinde. Všude z něho vyzařovaly vlastnost!
dobrého člověka, jež mu umožňovaly
aby v životě
docílil toho, o čem jsme mnohdy již četli při jiných příležitostech. A těchto 20 osobních vzpomínek vyníkajících
příslušníků našeho světa technického a hospodářského je
doplněno 6 obrázky z různých období jubilantova života,
které tvoří téměř dojemnou ilustraci toho, jak tvář se
mění i když duch zůstává týž.
Jeto roztomilá knížka a zaznamenávajíce ji v našem
časopise pro ty, na něž se pro svůj omezený náklad nedostala, činime tak též proto, abychom jubilantu dodatečně sice, ale stejně upřímně popřáli, aby se dočkal dalších mnohých let v takové duševní i tělesné svěžestí
jaké se těšíl v den, kdy mu vzpomínkový sborník byi
předán.
Dr. Ing. L. Fin k, Photographísche MeBtechník. Kniha
v celoplát. vazbě, rozměru 17 X 24 cm o 227 stranách se
174 obrázky v textu. Nákl. R. Oldenbourg, Miinchen-Berlin 1940. - Cena 115 K.
Kromě speciálních a většínou těžko přístupných pojednání nebylo dosud použití fotografie v měřické technice souborně zpracováno. Proto kniha Dr. Fin k a tuto
mezeru v odborné literatuře dobře vyplňuje.
vY,e čtyřvst~á~kovém úvodu,. nadepsaném »Měření je vědem a vedem moc«, ukaZUJe autor na pokroky, které
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učinila měřická fotografie za 80 let, od prvního použití
L a u s sed a tem
(1859) až po dnešní dobu, kdy fotografická měřická technika umožňuje pořídit pro zvláštní
účely až 1,000.000 obrázků za vteřinu.
Obsáhlá látka v knize probíraná je rozdělena do pěti
hlavních oddílů, z nichž I. pojednává o fotografických
základech obrazu, II. o fotografické
registraci a III.
o fotografickém
měření času a dráhy; IV. oddíl popisuje
fotografické určení délek a poloh a V. oddíl probírá fotografickou fotometrii
a thermometrii.
Knihu zakončuje
pětistránkový věcný rejstřík. - Fotogrametrickým
přístrojům a metodám je věnováno celkem asi 25 stran.
Kniha patří k několika málo opravdu pěkným a dobře
zpracovaným odborným knihám, které v poslední době
vyšly. Je napsána svěžím způsobem a každý v ní najde
nejen něco zajímavého ze svého oboru ale i řadu námětů.
Klobouček.
Dr. Ing. P. W e r k m e i s t e r, Geodiitische Instrumente. Kniha rozměru 15 X 21 cm o 187 stranách se 148
obrázky. NákI. Akademische Verlagsgesellschaft,
Leipzig
1940. - Cena knihy brož.: 126 K, v plátně vázané: 140 K.
Vyšla
ve sbírce
»Technisch-Physikalische
Nomographien« jako její první svazek; autorem je profesor
goeodesie na drážďanské vysoké škole technické. - Kniha
je určena hlavně technickým
fysikům
a podle
toho je také zpracován její obsah; rozdělený ve tři hlavní
části:
Část A. obsahuje oddíly o přístrojích k určení bodů ve
vodorovném smyslu (pomůcky k přímému měření délek,
1<. vytyčování kolmic a úhlů přímých) a pojednává o jednotlivých součástkách měřických strojů (dalekohledy, libely) a o přístrojích k měření vodorovných úhlů.
Část B. probírá přístroje k určení bodů ve svislém
smyslu: stroje nivelační, stroje k měření svislých úhlů a
přístroje k barometrickému měření výšek.
Část C. je věnována přístrojům pro tachymetrické určování bodů, jejich zařízením a použití.
Kniha je pečlivě zpracována a obsahuje četné názorné
a schematické obrázky, dobře provedené; také vazba
knihy je. velmi pěkná, až přepychová. Svým obsahem se
může však doporučit jen zeměměřičům - začátečníkům.
Pro naše poměry je cena knihy dosti vysoká.
Klobouček.
Odborná pojednání

v časopisech.

A. A. I z o t o v. K otázce nejvhodnějších rozměrů zemského elipsoidu pro SSSR. (Geodezist. 1939. Seš. 11.

Str.

7-26.)*)

§ 1. Všeobecná úvaha. Elementy astronomicko-geodetické sítě (astronomické šířky, délky, azimuty, základny
a úhly) jsou naměřeny na geoidu, ale zobrazeny a zhodnoceny na elipsoidu. Redukce jich převodu' z jedné plochy
na druhou dosahuje místy větších hodnot, nežli jsou
chyby ve měření. Proto jest nutno při rozsáhlých sítích
tyto redukce uplatniti.
Jest nutno uvažovati vhodné elementy poloos elipsy
i orientaci sítě na zemském tělese. Hodnoty zmíněných
redukcí budou tím větší, čím se geoid bude více lišiti
od přijatého elipsoidu. Bude ten elipsoid teoreticky nejvhodnější, pro který součet čtverců odchylek mezi namě.řenými a oněmi na elipsoid promítnutými elementy astronomicko-geodetických bodů bude minimem.
K tomuto řešení dosavadní látka geodeticko-astronomická nedostačuje ve Svazu SSR. Jest dosud změřena
síť 1. řádu v evropské Rusi, ve Středním a Jižním Urále,
Kazachstanu
a části Západní Sibíře. V Novo-síbířsku
jest změřen oblouk rovnoběžkový v 550 severní šířky,
probíhající východně od 850 poledníku, ale látka není
zpracovaná a lze tedy zatím jednati jen o části geoidu
západně od 85° východní délky.
Dle dosavadních poznatků dosahuje pro nejlepší elipsoid výšková odchylka redukční v normále as ± 50 m
*) Pokračujeme
v uveřejňování výtahů ze serie zajímavých
článků, uveřejněných
v ruském odborném
časopisu Geodezist o kartografických
a geodetických
problémech v SSSR. Uveřejňování zahájili jsme referátem v čís. 3/41; v příštích číslech postupně uveřejníme
ještě další 3 referáty.

a sečítáním vzrůstá neJvyse na 150 m. V území Ruska
lze určiti nejlepší elipsoid s odchylkami ± 20 m při největší odchylce 40 m. Možno jest zvoliti takový elipsoid,
který se bude blížiti nejlepšímu, aniž by se tím porušila
přesnost údajů.
§ 2. Sestavení astronomicko-geodetických
údajů pro
stanovení rozměrů zemského elipsoidu.
Sestavení hlavních oblouků astronomicko-geodetických
sítí ve Svazu SSR v autorově tabulce 1. obsahuje:
A. 8 oblouků poledníkových o amplitudách 25°20',
21056', 14011', 12034', 6039', 9°44',8°55'
a 6°20' vesměs
v Evropě ležících.
B. 6 oblouků rovnoběžníkových
evropsko-asijských
o amplitudách:
36°29', 62°23', 42°25', 51°38', 26"01' a
18°12'.
C. 3 kosé oblouky evropsko-asijské o amplitudách mezi
šířkami a délkami posloupně: 4°38' a 8°38'; 8°22' a 21 °26';
11044' a 6°02'.
Celkový součet oblouků obsahuje po šířkách 130"
a po délkách 273°. Uvedené oblouky jsou pořízeny převážně novými stupňovými měřeními podle současných
měřických metod. Bez oblouku Struveho obsahují ·170
astronomických bodů, jichž lze použíti ku stanovení rozměrů elipsoidu; z nich jest 410 přesných bodů Laplaceo~'ch ve středních vzdálenostech 100 km. Pro každou základnovou síť jsou tu dva Laplaceovy body ve vzdálenostech 30 km, jež se spojí v jeden bod. Tyto jsou důležité pro sestavení triangulačních polygonů. Vznikne tím
vlastně 300 Laplaceových uzlů, v nichž lze sestaviti 900
rovnic stupňových měření.
Pro Hayfordův mezinárodní elipsoid z roku 1909 byly
k disposici jen 32 Laplaceovy body, z celkem 381 bodů
částečně astronomicky určenÝch. Jest tudíž ve Svazu
SSR k disposici daleko bohatší látka. Připojením západoevropského rovnoběžníkového oblouku v b~" severn, šlřky na Struveho poledníkový oblouk a na ruský délkový
oblouk, jenž jest pokračováním, lze prvnější rovnoběžníkový oblouk prodloužiti Asií až ku Tichému oceánu a to
na amplitudu 145°.
Na západě Evropy jest Skotsko-alžírský oblouk poledníkový o amplitudě 27°; tento ale probíhá územím s velkými rozdíly mas a tím i s velkými poruchami a není
tudíž vhodným.
V západní Evropě jest ještě stupňové měření délkové
ve 48° severní šířky, probíhající od Brestu ve Francii
k Astrachanu v Rusku.
§ 3. Rozměry zemského elipsoidu podle vývodů prof.
F. N. K r a s o v s k é h o.
Tyto rozměry jsou odvozeny v rozsáhlé jeho práci
»Přehled a výsledky současných stupňových měření,~; viz
Ceodezist, roč. 1936. Jsou tam probrány práce ruské,
severoamerické a západoevropské. Nejsou v nich obsaženy některé z oblouků tabulky č. 1, jež tehdy nebyly ještě
hotovy a mimo to chyběly některé Laplaceovy body,
takže bylo jen 95 šířkových a 235 délkových rovnic stupňových měření. Ruská síť byla tu řešena bez isostatických
redukcí. Pro astronomicko-geodetické
sítě Spojených
Států Severoamerických profesor K r a s o v s k i j disponoval normálné rovnice z Heiskanenovy práce »Uber die
EIliptizitat des Erdkaequators«
přidáním váhy 0·6 a za
úvahy topoisostatické redukce.
K r a s o v s k i j diskutoval a upravil ze Západoevropských stupňových měření zmíněný oblouk poledníkovÝ
Skotsko-alžírský a oba délkové oblouky ve 48° a 52° severní šířky.
Profesor K r a s o v s k i j odvodil dvojosý rotační elipsoid v roku 1936 z astronomicko-geodetických
údajů
Svazu SSR, Spojených Států Severoamerických a západní Evropy bez rovnoběžníku ve 48° hodnotami:
velká poloosa a = '6,378 210 ± 32 m,
sploštění ft = 1: 298·6 ± 0·9.
Tyto hodnoty se blíží nejlépe výsledkům odvozeným
jen z uvedené látky z území Svazu SSR, jež jsou:
a = 6,378 182 ± 96 m,
ft = 1 : 299·0 ± 2·0
a blíží se také výsledkům mezinárodního
Hayfordova
elipsoidu.
§ 4. Pravděpodobné výsledky odvození sovětského eUpsoidu.
Autor dále sledoval látku zpracovanou do roku 1938 a
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po její úpravě odvodil elementy zemského elipsoidu veličinami:
a = 6,378 296 m,
f' = 1 : 298'6.
Za pravděpodobného značení podstatných úklonů tížnicových a opravy geodetického azimutu v základním bodě
Pulkovo lze v prvém zblížení přijmouti opravy jeho polohy a orientace:
; = +0"'60 ± 0"'14,
1] = -2"·41
± 0"'11,
dA = +3"'88 ± 0",25.
Autor diskutoval látku obměnou ve třech variantách
s výsledky uveřejněnými v jeho tabulce Č. 3 a sice řešením: 1. astronomicko-geodetickým,
2.topograficko-isostatickým, 3. gravimetrickým.
Tabulka ukazuje, že gravimetrická měření ovlivňují hodnotu velké poloosy a zvečují ji as o 650 m a sploštění dávají hodnotu 1 :301'1.
Ukazují sice místní ale vlivné odchylky geoidu od elipsoidu. Střední čtvercová hodnota odklonů tížnice z astronomícko-geodetické látky jest ± 3"'39 a z gravimetrícké
látky ± 1"'87, což ukazuje na nedostatečnost kompensace.
Autor diskutoval látku oděleně pro: 1. Svaz SSR,
2. Svaz SSR a západní Evropu, 3. dohromady Svaz SSR,
Spojené Státy severoamerické
a západní Evropu ve
dvou variantách a sice: a) s absolutními členy určovacích
rovnic, odvozených z prostých astronomicko-geodetických
měření, b) s analogickými členy, jež byly opraveny topograficko-isostatickou
redukcí. Výsledky jsou sestaveny v autorově tabulce č. 4 pro hodnoty: a, f', ;, 1] a střední kvadratickou hodnotu odklonu tížnice. Tato tabulka
udává'přehled a ocenění přesnosti látky.
Autor dále odvodil trojosý elipsoid z látky měření stupňových ve Svazu SSR, ve Spoj. Státech Severoamerických
a v 52° rovnoběžníku západní Evropy, při čemž západoevropský oblouk· byl připojen na základní bod Pulkovo
za opravy azimutu v něm o hodnotu + 1"'73. Řešení to
provedl ve dvou variantách: 1. s látkou prostých astronomicko-geodetických měření, 2. s přibráním hypotésy
isostasie a výsledky pak srovnal ve své tabulce čís. 5.
Rozbor ukazuje, že rozměry elipsoidu z látky redukované isostasií souhlasí lépe, nežli látky neredukované; projevují se tu vlnitosti geoidu místní i vlnitosti ve velkých
rozlohách. Jeví se tu i souhlas dvojosého elipsoidu odvozeného ze svrchu uvedených stupňových měření.
Po praktických úvahách trojosý elipsoid nemůže býti
disponován z jakosti jeho povrchu, tak jak byl odvozen
z geodetických měření. Nicméně trojosý elipsoid představuje poučnou látku projevující nejpravidelnější
charakteristiku formy a rozměrů zemského tělesa.
Z výše uvedené látky jeví se elementy trojosého zemského elipsoidu tyto:
velká poloosa a = 6,378 260 ± 27 m,
sploštění ,u = 1 : 299·2 ± 0'6,
rovníkové sploštění i = 1 : 31.700 ± 3000,
při čemž velká poloosa rovníku leží v meridiánu, jehož
zeměpisná délka, počítaná od základního bodu, obnáší
A = 140·2 ± 30'6.
Tyto výsledky jsou skoro shodné s těmi, jež byly odvozeny jen z ruské látky a proto se hodí i pro Rusko
nejvhodněji.
. ~ 5. Uzávěr. Svrchu odvozenf' zemský elipsoid zaujímá
nejobsáhlejší látku a má tudíž největší váhu. Látka z území Ruska přispěla podstatně k definici trojosého elipsoidu, který nepodala ani západní Evropa, ani Spojené
Státy Severoamerické. Elipsoidy Clarkea i Bessela nedostačují za referenční eIipsoidy
pro rozsáhlá území.
Elipsoid Hayfordův z roku 1909 projevuje se z dřívější
látky nejodůvodněnějším.
Ve srovnání s ruskf-m elipsoidem jest jeho sploštění větší a poukazuje na žádoucí
zmenšení jeho velké poloosy o 200 m. Jeho sploštění
1 :297 neodpovídá gravimetritrickým měřením, jak dokázal II e i s k a ne n ve spise »Einige neuere isostatische
Untersuchungen«, v němž za použití isostasie určuje sploštění hodnotou 1 : 289·3 z měření tíže na zemi a na moři.
Toto se blíží nejvíce sploštění ruského elipsoidu. Hayfordův elipsoid zveličuje sploštění i velkou poloosu a
necharakterisuje nejvhodnější zemský elipsoid. Jest poznamenati, uvádí autor, že zbývající střední chyby v rovnicích stupňových měření nemohou charakterisovati volbu nejhodnějšího elipsoidu.
Jestliže přijatý referenční elipsoid pro území Svazu

SSR bude se od skutečného zemského elipsoidu lišiti ve
velké poloose Q ± 80 m, ve spolštění o ± 1 a v šířce
a délce základního bodu o ± 0"'6 a ve výšce o ± 5 m;
tož neobjeví se pak větší odchylky geoidu od uvedeného
referenčního elipsoidu než hodnota ± 60 m při střední čtvercové chybě ± 30 m. Elementy astronomickogeodetické sítě promítnuté na referenční elipsoid nebudou se pak lišiti od oněch ve skutečnosti. Vedle
rozměrů referenčního
elipsoidu záleží též na orientaci sítě v základním bodu a na volbě jeho polohy. Pulkovo svojí okrajovou polohu nehoví jeho správnému.
stanovení. Jest třeba určiti nový referenční elipsoid k novému základnímu bodu a k sestavě tížnicových odklonů
i výšce geoidu v tom bodu. Tato úloha bude řešena na
základě dostačujících astronomicko-geodetických
a gravimetrických měřických údajů.
Semerád.
Allgemeine Vermessungs-N achrichten. Cís. 12: K re b s:
Die Herstellung von Grenzen, die von einer Kreisbogenachse aufgemessen sind. Br e d o w: Uberblick uber
~ie neuere am!liche Ka!tographie der ehemaligen Repubhk Polen. K 1r c h h e 1m: Die Behandlung der Planbeschwerden in einem Umlegungsverfahren.
- V dohodě
s Německou společností fotogrametrickou bude, počínajíc
tímto číslem připojována 4krát ročně samostatná příloha věnovaná otázkám fotogrametrickým
pod názvem:
»Bildmessung und Luftbildwesen«, obdobně jak tomu
bylo již dříve. První číslo této přílohy má tento obsah:
G o t t ha r d t: Beitrage zur Frage der Genauigkeit der
gegenseitigen
Ortung von Senkrechtbildpaaren.
M an e k: Photogrammetrie in der Turkei.
Cís. 13: Mu 11e r: Umrechnung von Soldnerschen
Koordinaten in das Einheitssystem
durch Differentialformeln.
K o s t:
Plankammer
und
Kartenvertrieb.
Ker I: Rechenkontrollen.
Cís. 14: N a gel: Kompensation der regelmassigen
Bildwanderung bei Luftbilddaufnahmen
durch mechanisches Nachfuhren der Aufnahmekammer.
Fin s t e rw a 1der:
Die neue Alpenvereinskarte
der Stubaier
Alpen. S 1a w i k: Redekunst und Ingenieur.
Cís. 15: Jun g: Zur Verknupfung selhstandiger Dreiecksnetze. Mu r k o: Aufgahen des Vermessungsingenieurs in Jugoslawien. S tah 1k o p f: Preishildung und
Preisuberwachung im Grundstucksverkehr.
Cís. 16: P i n k w a r t: Aus der Vermessungspraxis.
W i I s ing:
Rechenscheibe zur Umwandlung von alter
in neue Winkelteilung und umgekehrt. K i r c h h e i m:
Die II. Verordnung zur Reichsumlegungsordnung
vom
14. Fehruar 1940.
Cís. 17: P i n k w a r t: Aus der Vermesungspraxis.
S c h u 1z: Zusammenhange zwischen Grundwasser und
Feineinwagung.
Do m c k e: Zur graphischen Tafel der
Werte Ti-ti.
Cís. 18: P i n kw a r t: Aus der Vermessungspraxis.
B r e d o w: Das Papier und seine Eigenschaft als Kartenzeichen und Drucktrager. R u 1a n d: Kataster in Eupen
und Malmedy.
Bildmessung und Lufthildwessen. Cís. 2: R i c h t e r:
Herstellung und Erganzung topographischer Plane und
Karten mit dem Aeroprojektor Multiplex nach den Erfahrungen der Hansa Lufthild G. m. b. H. R a a b: BiIdmessung und Forschung. B r u c k 1ach e r: HorizonthiIder und ihre Verwendung.
Čís. 19: P i n k w a r t: Aus der Vermessungspraxis.
Cal o v: Die Konstruktion parallelperspektivischer
GeIandestereogramme
fUr Iinsenstereoskope.
S o y k a:
Zum Verdingungsverfahren
von Behorden hei Vergehung
von Arheiten an Offentlich bestelte Vermessungsingenieure. S c h u ma c her: Die Zahl.
Cís. 20: W i n t e r s: Die historischen Karten der
Hansestadt
Hamburg.
Do m c k e: Signalzentrierung.
J o han n sen: Aus der Praxi s des gebrochenen Strahles. Gel b k e: Die Sorge um den vermessungstechnischen Personalalnachwuchs.
Čís. 21: W i n t e r s: Die historischen Karten der Hansestadt Hamburg. Ke r 1: Umwandlung von WinkelteiIungen mittels der Rechenmaschine. R o s s i ni: Die
Gravur uher Glas und ihre Verwendung fUr kartographische Zwecke.
Cís. 22: Ti c hý: Zur Berechnung der tachymetrischen
Formeln
hei Fadentachymetern.
D o m c ke:
Nieder-
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schrift ZUl' Prufung der Messlatten. S tah I k o p f: Preisbildung und Preisuberwachung
im Grundstuckverkehr.
Cís. 23: M i s s o l' i: Reduzierende Tachymeter. H a 1'k i n k: Umwandlung von Winkelteilungen
mittels der
Rechenmaschine.
K o s t: Das Berufsbild des Kartenzeichners.
Cís. 24: R u b e: Ein einfaches Hilfsmittel fUr die absolute Orientierung von Bildpaaren. Ti c h ý: Nachtrag
ZUl' Berechnung der tachymetrischen
Formeln bei Fadentachymetern.
Ke t tel':
Grundbuchabschreibung
im

Siedlungsverfahren
vor der Fortschreibung
des Liegenschaftskatasters.
L o n g o: Dr. Karl Peucker.
Bildmessung und Luftbildwesen. Cis. 3: L o s c hne 1':
Der photogrammetrische
Plan als Grundlage fur Projekte des Bauingenieurs. R o o s: Uber die Lage der Projektionszentren bei einem Objektiv und ihre Bedeutung in
der Bildmessung. Jen sen:
Untersuchung
von Ph ototheodolitkammern.
Bon c z e k: Der Einsatz des Luftbildes ZUl' Schaffung der Planungsunterlagen
bei dem
Grossbauvorhaben »Stadt des KdF.-Wagens«.

Zřízení samostatného měřického oddělení u Generálního
ředitelství stavby dálnic. K stav ovským úspěchům z poslední doby mohou zeměměřičští inženýři připočísti další.
V rámci reorganisace technické služby Generálního ředitelství byla odborná agenda zeměměřická vyňata z půsol)nos ti oddělení právního a pro její obstarávání zřízeno
samostatné oddělení měřické. Přednostou tohoto oddělení
byl výnosem presidia ministerstva veřejných prací ze d*
28. ledna t. r. čj. 1085/1 pres ai 1941 ustanoven vrch~í
měřičský komisař Ing. Jaroslav Pa y e r.
V osobě Ing. Payera dostává se v čelo nového měřickél10
oddělení odborník, jenž měl příležitost své odborné i org~nisační znalosti uplatniti již v dřívějším svém působišti.
Úkoly, jež nového přednostu i nové oddělení očekávají,
nejsou snadné, avšak právě četné zkušenosti Ing. Paye~a
zajisté umožní, aby byly bezpečně zvládnuty k prospěchu
veř~jnosti i k zadostiučinění našemu stavu.
Zvýšení sazeb daně pozemkové. Až do nedávné dobY
činila sazba daně pozemkové (§ 94 a násl. zák. o př. di)
2% základu (t. j. u lesů dvacetinásobku a li ostatníCh
pozemků sedmnácti násobku ryzího katastrálního výnos~,
uvedeného v pozemkovém katastru);
s dani současně se
vybíral 1.5% příspěvek, který není základem pro samé>správné přirážky. Vládním nařízením čís. 162/1940 S~.
byly však provedeny tyto důležité změny, resp. doplňky:
1. Od 1.5% příspěvku není nikdo nadále osvobozen;
dříve - jak známo - se poskytovaly zde slevy osobáťn
sociálně slabým.
2. Mimo zmíněný příspěvek vyměřuje se nová přirážka
ve výši 1% základu daňového, jak byl shora uveden.
Z této přirážky není možno rovněž vybírati samosprávné
přirážky.
3. Obě nová ustanovení platí od berního roku 1940.

Oprávnění pravoplatně podpisovati geometrické (polohopisné) plány, které dosud příslušelo vrchnímu měřičskému radovi Ing. Richardu Lawatschovi a vrch. měřičskému
komisaři Ing. Josefu Touškovi, zaniklo.
Oprávnění ostatních úředníků uvedených ve vyhlášce
ministra spravedlnosti ze dne 9. prosince 1931, č. 53.670,
zůstává nedotčeno.
Ministr spravedlnosti: DT. KTejčí 'V. r.

Změny obvodů zemských a okresních úřadů. Vládnim
nařízením z 26. září 1940 číslo 388 Sbírky byly připojeny
z obvodu zemského úřadu v P r a z e k obvodu zemského
úřadu v Brn ě obce ze soudních okresů polenského, přibyslavského a štockého, dále některé obce ze soudního
okresu německo-brodského, jindřichohradeckého
a poličského. Na území, které se připojuje k obvodu zemského
úřadu v Brně, zůstávají v platnosti zem s k é při l' á žk y a dávky stanovené nyní pro tato území, až do konce
roku 1941.
Zároveň byly z ruš e n y vládním nařízením 389/40
o k l' e sní
ú řad y v Německém Brodě, Jindřichově
Hradci a v Poličce. N o v ě byl zří z e n okresní úřad
ve Vod ň a n ech.
Změněn obvod okresního
úřadu
v Humpolci, v Kamenicinad
Lípou, v Litomyšli, Třeboni,
v Boskovicích a v Novém Městě na Moravě. Sídlo okresního úřadu v Dačicích bylo přeloženo do Telče.
Vyhláška ministra spravedlnosti ze dne 6. listopadu
1940, č. 47.415 o změně v osobách úředníků oprávněných
podpisovati g-eometrické (polohopisné) plány u stavebního úřadu zemského hlavního města Brna. Úředníky
oprávněnými pravoplatně podpisovati geometrické (polohopisné) plány, vyhotovené stavebním úřadem zemského
hlavního města Brna pro účely vlastního služebního oboru, které mohou býti podkladem pro zápisy ve veřejných
knihách a v pozemkovém katastru (§ 51 kat. zák. ze dne
16. prosince 1927, č. 177 Sb.), jsou také městští měřičští
komisaři Ing. Bohumil Hli r ing, Ing. Bohumil P o s p íšil, Ing. Miloslav Ryb n í č e k a Dipl. Ing. Dr. techn.
Gerhard Roh r i c h.
Hlavní a odpovědný redaktor:

Vyhláška ministra spravedlnosti ze dne 7. února 1941,
č. 61.675/40, kterou se uveřejňuje změna v osobách úředníků oprávněných podpisovati geometrické (polohopisné)
plány u ředitelství drah v Brně a v Plzni.
I. Úředníkem oprávněným pravoplatně podpisovati geometrické (polohopisné)
plány, vyhotovené ředitelstvím
drah v Plzni pro účely vlastního služebního oboru, které
mohou býti podkladem pro zápisy ve veřejných knihách
a v pozemkovém katastru (§ 51 kat. zák. ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb.), je - vedle úředníků uvedených ve
vyhlášce ministra spravedlnosti ze dne 23. ledna 1940,
Č. 44.741/39 měřický rada Ing. Method Z a h l' a dní k.
II. Oprávnění pravoplatně
podpisovati
geometrické
(polohopisné) plány, které dosud příslušelo měřickému
radovi Ing. Methodu Zahradnikovi
u ředitelství
drah
v Brně zaniklo.
Z oblasti velkých čísel. Pod tímto názvem přinesly Matematicko-přírodovědecké
rozhledy (Jednota čes. matematiků a fysiků v Praze 1940) stručné pojednání o Archimedově soustavě čísel, jimiž chtěl původce vyjádřiti velikost vesmíru. Jeho východiskem byla myriada = 10000.
Jednotkou prvého řádu Archimedovy soustavy bylo číslo
10', neboli myriada myriad. Vyšší jednotky druhého,
třetího atd. řádu tvořil obdobně, jako činíme v soustavě
desítkové. Tudíž vyšší jednotky prvé periody měly hodnotu postupně 10" 1016, 1024 •••••
až 10""
v"u, takže
poslední číslo bylo řádu myriad-myriadového,
t. j. stomiliontého. Tímto číslem se končila prvá perioda čísel.
Císla druhé periody
začínala
10"'Uu" U(I" a končila
l(P" uuo OOU
vuu.Císla třetí periody začínala tímto číslem, až
konečně myriad-myriadovou periodou ukončil Archimedes
svoji soustavu čísel, jejíž rozsah číselný se vymykal
všem představám uvážíme-Ii, že k počítání zrnek potřebných k vyplnění tehdejšího pojmu světa stačilo číslo
z prvé periody. Jednalo se v tomto případě o vyplnění koule o poloměru sáhajícím až k nejvzdálenějším mlhovinám.
Poslední číslo Archimedovy soustavy liJ' (luU
"UU
"uO U"U
uuu
nazval autor myriada myriad jednotek řádu myriad-myriadového periody myriad-myriadové.
Kdyby byl chtěl
pokračovati dále ve tvoření čísel, musel by bezpochyby
své poslední číslo nazvati posledním číslem prvé nad periody a zcela shodným postupem tvořiti čísla druhé, tř~tí
atd. nad periody.
Zůstaneme-li však již u posledního čísla Archimedova
zjistíme, že by podle našeho způsobu psaní bylo označeno jedničkou s 80 000 biliony nul. Jen těžko si dovedeme
představiti
takové číslo, napsané na proužku papíru.
Kdybychom na každý délkový centimetr napsali dvě nuly,
pak by délka takového proužku byla 4krát 10" km.
Rychlík jedoucí 100 km/hod. by letěl podél takto napsaného čísla 457000 let. Důležitost vhodné symboliky v matematice dokážeme právě na kolosu Archimedova čísla,
které vyjádřeno jako mocnina 108.10'6 vypadá zcela nevinně. Autor článku upozorňuje na knížkudr.J. Šafránka:
O v~kých číslech
-nic
(1(1(1

Ing. Bohumil Pour. -'- Majetník a vydavatel Spolek českých inženýrů.
knihtiskárny ;pTypus« v Praze XVI. Telefon 410-62.
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