
ZEMĚMĚŘIČSKÝ OBZOR
VYDAvA SPOLEK ČESKÝCH IN2ENÝRů

ScelovacÍ náklady a matematické zhodnocení "S'hod plynoucích
ze scelování hospodářských pozemků.

Scelování pozemků vyžaduje provedení souboru
technických prací, jejichž rozsah se řídí velikostí,
hospodářským charakterem, praktickou potřebou a
ne vždy v posledním případě finanční možností účast-
níků. Je přirozené, že scelovací náklady v různých
obcích jsou rozdílné a že jejich výše je též - při
jinak stejných podmínkách - závislá od poměrů
místních, terénních, geologických, případně jiných;
původní rozpočet může býti zvýšen vícepracemi, jichž
nutnost si vyžádá během provádění scelovacíchprací
praktická potřeba, změnami zadávacích podmínek,
případně i okolnostmi jinými. Scelovací náklady pro
plochu jednoho hektaru půdy obnášely před prvou
světovou válkou okrouhle 50 Kl) a postupem doby
dosáhly do roku 1940 výše 1000 K.2)

Vládní nařízení ze dne 19. května 1939 rozděluje
scelovací náklady a jejich úhradu na tyto části:
a) Požitky, cestovné a kancelářské výlohy míst-

ního komisaře se hradí z protektorátní pokladny.
b) Opatřením, udržováním, vytápěním místností

pro místního komisaře a celý techniký personál jsou
povinni přímí účastníci scelování.
c) Výdaje spojené s najmutím pracovních sil, opa-

třením kolíků, výtyček a podobného ostatního snad-
no opatřitelného nářadí hradí přímí účastníci.
Výlohy pod b), c) uvedené obnášely například

podle- údajíi zescelovacího obvodu Náramče3) na
Moravě v létech 193~36 (vyjma výloh spojených
se scelováním' lesů, kteréžťo se dosud provedlo jen
v málo případech) :
1. na mzdách dělníkům. . 73,0%,
2. na vydání kánéeláře a na různých odmě-
nách 14,0%,

3. za hranečníky . 8,0%,
4. na nemocenské pojištění 3,0%,
5. za různý pracovní materiál. 1,0%,
6. za povozy . - 0,5%,
7. za výlohy spojené s triangulací . 0,5%
scelovacích výloh vyplacených v uvedeném údobí
1934-36.
Nedostojí-li účastníci povinnostem, uvedeným v od-

stavci b), c), obstará zde uvedené věci mistní komi-
sař ze zálohy přikázané jemu ze zemských prostřed-
ků na účet přímých účastníků.

1) Ing. Ed. K or sel t: Hospodářsko-technickéúpravy
p07.emkovéhomajetku, Brno 1928, str. 47.

2;) Ing. Dr. W. Schlick: Úprava pozemkovédržby
scelovánímhospodářských pozemků, Praha 1940, str. 28.

3) Ing. B. Nepevný a Ing. Fr. Dvořák: Hospo-
dářsko technickéúpravy při scelovánípozemkův Náramči
a dnešní stav scelování v zemi Moravsko-slezské,Brno
1937, str. 34.

d) Náklady na zrlzení a úpravu cest, příkopů,
úpravu toků, a jiných společných hospodářských
zařízení, hradí přímí účastníci scelování - pokud
náklady týkající se úpravy toků melioračních zaří-
zení a neškodného odvedení spodní vody nejsou hra-
zeny do určité výše, t. j. na příklad u plošné melio-
race 50-65%, při dílčích úpravách menších toků a
zajištění břehů 70-80% rozpočtu, z veřejných pro-
středků.
e1) Odměny znalcům pro technické práce (kultur-

ních a lesI1ích techniků) lukařské odborníky, znalce
pro odhad a ukazatele hranic, použitých při přípra-
vě, vypracování a provedení scelovacího plánu a je-
jich výlohy za mapy, kreslicí a psací potřeby nutné
k uvedeným pracem, jakož i jiné odměny za výkony
a věci, které byly nutné ve všeobecném zájmu scelo-
vání, jsou prozatímně uhraženy z moci úřední. míst-
ním komisařem ze zálohy ze zemských prostředků;
definitivně je zaplatí přímí účastníci scelování podle
výhod plynoucích ze scelení, při čemž kriteriem je
zmenšení rozdrobenosti pozemkového majetku ve
scelovacím obvodě.

ez) Peněžní vyrovnání vyplývající:..
j '. I. z rozdílu směnných cen pozemků původních a
#á.hradných,.

n. ze zvláštního ocenění předmětů, na které nebyl
vzat zřetel při odhadu .(ovocné stromy, abnormální
~hojení a pod.),
;.nI. a) z náPodného znehodnocení náhradných po-
ietnků před . od~vzdáním novému vlastníku, je-li
lJ-Platněn p.O!'ltiže.ným: nárok do 60 dnů po provedení
qotyčné ,části scelovacího plánu,
,}' .

'jltb)' ze -zjiště~ých početních neb měřických chyb,
uplatňuje-Íi postiženy nárok do jednoho roku po
provedení příslušné části scelovacího plánu, t. j. po
~ho vyložení,
1

, c) z neprovedení opatření o přechodu držby při
uplatnění nároku do 60 dnů po provedení příslušné
části scelovacího plánu,
jsou zatímně hrazena místním komisařem ze zem-
_é zálohy na žádost osob povinných placením. De-
f!.nitivní zaplacení je pak uvaleno na ty účastníky,
~teří prozatímní zaplacení ze zemské zálohy žádali.
eg) Výlohy zástupce okresního (zemského) výbo-

ru, který přichází v úvahu při dělení společenských
pozemků a při úpravě užívání a správy společen~
ských pozemků jsou prozatímně hraženy z moci
Utední ze zemské zálohy místního komisaře na účet
obce - případně její části ....::..v jejímž zájmu se
z\J.častnil zástupce okresního (zemského) výboru.
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f) Náklady:
1. respektive ztráty na zisku vzešlé účastníkům

jejich osobní účastí na jednání, neb vysláním zmoc-
něnců,
2. na připadné právní neb odborné poradce jed-

notlivých účastníků scelování,
3. na pořízení opisů protokolů, kopii plánů,
4. na jednání prováděná ve prospěch, neb způso-

bená vinou jednotlivce,
5. na omezníkování, náklady a peněžitá odškod-

nění za společná neb ona hospodářská zařízení, která
slouží ke zvýšení použivatelnosti jen určitých jed-
notlivých náhradných pozemků a výpomoci za pře-
místění budov,
jsou přímo hrazeny jen těmi jednotlivci, kteří je za-
vinili, bez poskytnutí zálohy, kromě výpomoci v pří-
padě přemístění hospodářských budov, na což se po-
skytuje podpora ze zemských prostředků.
Podle předeslaného a s ohledem na platné minis-

terské nařízení č. 13 ze dne 30. listopadu 1911 mož-
no rozeznávati, podle toho, kdo scelovací náklady
hradí, náklady:
a) hrazené ze státní pokladny: plat,

cestovné a kancelářské výlohy místního komisaře,
kancelářské potřeby a geodetické přístroje pro tech-
nické orgány II. a III. stolice, t. j. pro zemskou a
ministerskou komisi a osobní požitky části technic-
kého personálu, případně část nájemného za úřed-
ní místnosti,
b) hrazené účastníky, a to:
1. v Ý Io h y, k t e r é s e z a p r a v ují pro z a-

tímně zálohou ze zemských peněz: po-
žitky případně cestovné a stravné zbývající části
technického personálu, geodetické stroje pro místní-
ho komisaře, diety za cesty odborníků, náhrady čle-
nům scelovacího výboru, vydání za mapy, potřeby
kreslicí a psací, náhrady za předměty poškozené neb
odstraněné při polních pracích, odměny za práce a
materiál ve všeobecném zájmu scelování, případně
platy smluvních sil a zbývající část nájemného za
úřední místnosti,
2. v Ý Io h y, k t e r é p Ia t í pří m o ú č a s t-

n í ci: místnosti pro místního komisaře a technický
personál ve scelovacím obvodě, zařízení pro kance-
lářské místnosti technického oddělení, dále vytá-
pění, čištění, osvětlování a výkon prací služebnic-
kých, nádeníky a jejich nemocenské pojištění, kolí-
ky, signálové tyče, materiál a nářadí pro polní prá-
ce, respektive jejich opravu a výlohy na stavbu a
provedení komasačních společných zařízení a na
nesubvencovanou část melioračních nákladů,
c) v Ý Io h y, k t e r é sed o t Ý k a jí jen u r č i-

t Ý c h j e dno ti i v c ů: na př. opisy protokolů, ko-
pie map, náhodné znehodnocení náhradních pozem-
ků, případně náhrada za škody vzniklé neprovede-
ním nařízení o přechodu držby - za určitých
vpředu vyjmenovaných podmínek - jsou hrazeny
jen dotyčnými osobami, které mají z této činnosti
prospěch, respektive kteří je zavinili.
Scelovací náklady uvedené v odstavci b1) nazyva-

me též ú ř e dní m i s celo v a c í m i v Ý Io h a m i,
náklady v odstavci b2) nazýváme pak n á k Ia d y
mís t ním i a rozdělujeme je na:

1. vlastní místní scelovací náklady,
2. scelovací náklady na společná zařízení.
Scelovací náklady úřední a vlastní místní scelo-

vací náklady platí přímí účastníci scelování podle
tak zvaných konkurenčních tříd a to v poměru 100,
80, 60% neb i, je-li potřeba, méně z kvoty, která by
na ně připadala podle směnné ceny pozemků 'poja-
tých do scelování. Zařazení do jednotlivých konku-
renčních tříd je provedeno podle toho, jak se koma-
sací zmenšila rozdrobenost pozemkové držby dotyč-
ného účastníka.
Scelovací náklady na společná zařízení hradí se

v tom poměru, v jakém účastníci přispívali na úhra-
du plochy na rozšířená společná zařízení, nebo podle
jiné dohody - na př. podle příspěvku cenového.4)
Země Morava podporuje scelování hospodářských

pozemků též z vlastních prostředků. Na základě
usnesení moravskoslezského zastupitelstva z roku
1934 jsou na Moravě účtovány pro každého účast-
níka scelování úřední náklady z jednotlivého scele-
ného hektaru půdy pouze v hodnotě 200 K a zbytek
hradí země resp. Protektorát z vlastních prostředků.
Účelem této finanční úlevy - v době, kdy scelovací
zákony platily jen na Moravě - byla účinná propa-
gace a podpora scelování. Vládním nařízením ze dne
19. května 1939 bylo však uzákoněno scelování i pro
Čechy a bylo by tudíž prospěšné pro věc samu, aby
též země Česká přispívala na tyto scelovací náklady
obdobně, jak tomu je na Moravě.
Z dosud uvedeného je patrno, že podstatnou část

scelovacích nákladů hradí přímí účastníci scelování
sami, a to - kromě výloh na společná zařízení -
podle výhod plynoucích ze scelování. Při tom je je-
diným kriteriem z m e n š e n í rozkouskovanosti po-
zemkové držby, přesněji řečeno p o m ě r z m e n š e-
n í, t. j. podíl počtu držebnostních komplexů v no-
vém stavu k počtu komplexů držebnostních ve stavu
před scelením.
Pokusme se však pro rozvržení scelovacích ná-

kladů vzíti v úvahu ještě jiné výhody plynoucí ze
scelování pozemků. Všeobecně možno - podle udání
různých autorů - říci, že komasací získávají se tyto
hlavní výhody:
1. Vhodný tvar pozemků: Tento umož-

ňuje při plném využití hospodářských strojů účelné
hospodaření, zmenšuje délku mezí a tím též nepro-
duktivní plochu, omezuje rozmáhání se plevele a
škůdců živočišných, zmenšuje plochu nedokonale
propracované půdy podél mezí na minimum, zmen-
šuje ztráty na osivu, umožňuje úsporu a účelné vy-
užití tažné síly potahů i vhodné využití pracovních
sil a času, zmenšuje počet hranečhíků nutných
k řádnému omezníkování parcely na nejmenší míru.
2. Pří jez dno s t n a n á hra d n é p o zem k y

se nepoměrně zlepší založením nové sítě hospodář-
ských cest, případně vhodnou úpravou staré sítě,
čímž se též zmenší průměrná v zdá len o s t n á-
hradních pozemků od hospodářských
bud o v; též tím, že hospodářské cesty jsou vypří-
mené, dobře upravené a mají maximální stoupání
6-7% nehledě na přiblížení pozemků k hospodář-

4) Autor: Otázka řešení příspěvku na společná zaří-
zení v rámci scelování, ZeměměřičskýObzor, 1941,č. 6.
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ským budovám, VYUZIJese úsporněji jak motorické
síly, tak potahu koňského neb kravského a tím se
též sníží transportní výlohy pro jednotlivé účast-
níky scelování.
3. R o z tří š t ě n o s t P o zem k o v é drž b y

s e z nač n ě z m e n š í, což má kromě jiného za ná-
sledek snížení výrobních nákladů a zvýšení čistého
výnosu zemědělce, protože scelením pozemků v málo
držebnostních komplexů možno intensivněji využíti
zemědělskou půdu s menšími celkovými náklady.
4. J i s t o t a v Ia s tni c k Ý c h hra nic, ome-

zení z toho vzniklých sporů a odorávání sousedních
pozemků.
5. K n i h o v n í p o řád e k.
6. M o ž n o s t pro v e den í p Io š n é mel i 0-

ra c e.
7. Pod por a s t a v e b n í hor uch u.
Z uvedeného přehledu hlavních výhod jest vidno,

že jest možno tyto rozděliti ve dvě skupiny:
a) výhody, na kterých mají všichni účastníci sce-

lování účast více méně stejnou měrou, jako na př.
zavedení knihovního pořádku, jistota vlastnických
hranic a pod.,
b) výhody, kterých nepoužívají všichni účastníci

stejně, na př. vhodný tvar pozemků, zlepšení příjezd-
nosti a zmenšení vzdálenosti náhradních pozemků
od hospodářských budov, zmenšení roztříštěnosti po-
zemků a pod.
Označíme-li :
výhody ad a) uvedené. . AI' BI, CI' " .
výhody ad b) uvedené . . An, Bo' C2, ••••

úhrnnou výhodu ze scelení pro účastníka "au- .. V",
možno psáti základní rovnici:

Va=/l (AI' BI, Oz,·· .Az' Bz' Oz,···) =
= k/I (Az' Bz' O'Z···) = / (Ac, B2, Oz ... ) (1)

Tato rovnice značí, že celková výhoda pro jednot-
livé účastníky je funkcí partiálních výhod, kterých
neužívají všichni stejnou měrou. Vzhledem k zása-
dě, že scelovací náklady mají býti úměrny výhodám,
možno matematicky psáti tento vztah rovnicí:

N = F (Az' Bz' Oz ..• ) (2)
kde N znaCI scelovací náklady. Pro správné roz-
vržení scelovacích nákladů jest nutno nalézti funkce
jednotlivých scelovacích výloh.

1. V hod nýt v a r p o zem k ů.

Nejvhodnějším tvarem pozemkú jest pravidelný
obrazec, a to čtverec, obdélník, případně lichoběž-
ník s přibližně nepříliš odlišnými stranami. Ne-
vhodným tvarem jest pozemek tvaru trojúhelníko-
vého, neb obdélník, případně lichoběžník s neúměr-
nou délkou stran. Poměr mezi šířkou a délkou
může nabýti maximální hodnoty rovné jedničce, kdy
obdélník přechází ve čtverec; nejúčelnější hodnota

poměru ~. jest udávána na př. Ing. Dr. Schlickem

a Ing. A. Ohmem v rozmezí 1 : 3 až 1 : 5. V obraze
D

č. 1 je podán grafický průběh poměru S v závis-

losti na ploše pozemků podle údajů prof. Ing. Dr.

1'1'------------2 ~3 _

Petříka5) - křivka plně vytažená a podle Flucka')
- křivka čárkovaná; z tohoto grafikonu je patrno.
že průběh obou křivek v některých částech jest
dosti rozdílný; to lze vysvětliti tím, že tyto hodnoty
byly získány za různých předpokladů.
Správný poměr mezi šířkou a délkou náhradné-

ho pozemku jest jistě závislý na ploše pozemku, na
způsobu hospodaření a užití hospodářských strojú,
na druhu oblasti - na př. řepařské, obilnářsko-
bramborářské a pod. - na nadmořské výšce, svahu
terénu, geologických a atmosférických poměrech,
případně i na jiných okolnostech. Závislost tohoto
poměru jest tudíž mnohoznačná, ale možno ji pro
určité konstantní veličiny zjednodušiti.

Zvolíme-li určitou hospodářskou oblast, lze v da-
ných poměrech dosti přibližně říci, že správný po-

D
měr ff jest funkcí jen plochy, neboť pokládáme

ostatní veličiny za konstantní. To značí, máme-li
vzorně scelenou obec nebo několik obcí v určité cha-
rakteristické hospodářské oblasti, možno zpětným
pochodem odvoditi pro tuto oblast grafickou závis-

D v v.lost S· = /(P). Pro plochy, na pro odstupnovane po

10 a, obdržíme výběrem vhodných paréel velké množ-
• D. vstVI hodnot S· okterych se dá predpokládati, že jsou

to hodnoty získané za stejných podmínek. Pro tento

dosti značný počet hodnot ~ zjištěných pro určitou

plochu P nutno stanoviti křivku četnosti, neboli křiv-
ku rozptylovou. Neznáme-li její správný průběh,
nebo abychom její průběh zjednodušili tak, aby do-
statečně přesně vyhovoval sice praktickému užití a

5) Dle přednášek prof. Ing". Dr. Pe tří k a: Agrární
operace, Praha 1929, str. 62, 64.
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ff =f{P)

, la ú"rozplylI (četnost)

skutečným poměrům, ale dal se snáze vyjádřiti a byl
jednoduchý, určíme tak zvanou náhradní křivku
rozptylu.
Pro konkrétní posouzení předpokládejme, že pro

D
poměr S' který možno pokládati za veličinu náhod-

nou, platí též jako náhradní křivka rozptylová křiv-
ka Gaussova, která platí pro většinu náhodných ve-
ličin. Přijetím tohoto zákona předpokládáme, že
střední hodnota náhodné veličiny jest její hodnotou
nejpravděpodobnější.
Podle rovnice:6)

2.,' IAI
u=0,8453 .. ~ ,

ý'n (n-1)
kde znaCl:

Je odchylku náhodné veličiny od její střední hod-
noty, D
n počet uvažovaných hodnot - pro dotyčnou plo-

chu P, S
možno vypočísti tak zvanou pravděpodobnou úchyl-
ku u, kterou definujeme jako onu, jejíž pravděpo-
dobnost jest 0,5, že bude aneb nebude překročena.
Dále vypočteme pravděpodobnost, při jaké bude
chyba ix! v určitých mezích pravděpodobné úchylky
a tím též bude možno určiti šířku rozptylového pás-
ma, které prakticky nebude překročeno, t. j. pro
kolik pravděpodobných úchylek nastane morální jis-
tota, že je odchylka Ixl nepřekročí. Tento počet úchy-
lek u naneseme na obě strany od hodnoty střední a

obdržíme rozptylové pásmo veličiny ~ ; dále určíme

jaká je pravděpodobnost, že odchylka [xl nepřekročí
hodnoty: u, 2u, 3u, 4u, a úměrně těmto hodnotám
přisoudíme pak jednotlivým rozptylovým pásmům
procenta scelovacích nákladů.
V obraze č. 2 jest schematicky vyznačena závis-

lost ~ =F(P), která byla vyrovnána v plynulou

křivku z řady zjištěných středních hodnot ~ . Od

6) Dr. Jan Ge b a u e r: Aplikovaná matematika pro
vojsko - II. díl, Praha 1931, str. 269.

jednotlivých vyrovnaných hodnot - místo hodnot
středních - nanesli jsme na obě strany čtyři prav~
děpodobné úchylky u a pro takto vzniklá pásma jsme
přisoudili - podle pravděpodobnosti - že úchylka
Ixi nepřekročí hodnoty u, 2u, 3u, 4u, procenta sce-
lovacích nákladů P

"
P2, P3, p•. Z takto zjištěných

křivek pro jednotlivé typické hospodářské oblasti
lze pak sestaviti abak.
Praktické užití abaku bylo by velice jednoduché:

D
pro daný poměr S a plochu P odečetlo by se pro pří-

slušnou křivku platící pro uvažovanou hospodář-
skou oblast přímo procento směnné ceny náhradného
pozemku, kterým by účastník přispíval na scelovací
náklady.

2. Pří jez dno s t a z m e n š e n í v zdá len o-
s t i od h o s pod á ř s k Ý c h bud o v.
Ve stavu po scelování považujeme za pravidlo, že

náhradný pozemek (role) je příjezdný se dvou stran.
Tomuto požadavku nebude moci býti z různých dů-
vodů vyhověno u všech rolí a vzniknou proto určité
rozdíly ve výhodách, které mají svůj pramen v tom,
že určitá parcela, různé velikosti a směnné ceny má
různý stupeň příjezdnosti. Pro stanovení této výhody
nutno bráti též v úvahu, jakou příjezdnost měly po-
zemky dotyčného účastníka ve stavu před scelová-
ním a vyjádřiti výhodu zlepšené příjezdnosti vyplý-
vající z nově založené neb uspořádané cestní sítě,
jako poměr mezi příjezdností náhradných pozemků
a příjezdností pozemků ve stavu před scelováním
pro každého přímého účastníka.
Uvažujme konkrétní případ: účastník scelování

má ve starém stavu role o plochách Pl' P2, Ps, atd.,
které mají příjezd z veřejné cesty neb silnice, a to
pole plochy P, s jedné strany,
pole plochy P2 • • se dvou stran,
pole plochy P, . . se žádné strany.
Jelikož jsme příjezdnost se dvou stran považovali

za normální, označme ji hodnotou ,,1", příjezdnost
s jedné strany označme hodnotou ,,0,5" a příjezd-
nost na pole, které nesousedí přímo se žádnou veřej-
nou cestou hodnotou ,,0". Obecně označme zhodnoce-
ní pro různé stupně příjezdnosti koeficienty ko' k1,
k2, ka, k., kde indexy 0, 1, 2, 3, 4 značí počet cest,
s nimiž pole sousedí.
Příjezdnost ve starém stavu označme výrazem:

k1 P1+ k2 P2 + ks Ps + k. p.+ ... ~k Pms = ~~-----~--~~-~~~_. = _._- .
Pl+P2+Pa+P. Zp

(3)
Obdobně definujme příjezdnost náhradných po-

zemků a pišme:

mn= !Sp{_±k3 ?2~+k1Pa' +~-'-'-= ~~p', (4)
pľ + p/ + Pa' Z p'

kde písmenou p' jsou označeny jednotlivé plochy ná-
hradných pozemků pro stejného účastníka jako ve
stavu před scelováním.
Hodnoty ms, mn budou pro jednotlivé přímé účast-

níky scelování obecně různé a poměr
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účastník má zlepšenou příjezdnost ve stavu po scele-
ní oproti stavu starému.
Rovnice (5) měla by míti obecně hodnotu větší

než 1, protože založením nové komunikační sítě vše-
obecně příjezdnost zlepšíme a koeficienty k tudíž vy-
rostou, za předpokladu, že čím je příjezdnost vyšší-
ho stupně, tím volíme hodnotu koeficientu k vyšší.
Pouze ve zvláštních výjimečných případech by mohl

nastati případ, že výraz mn by byl menší než jedna.
m8

Novou úpravou komunikačních poměrů zmenší se
též pro jednotlivé účastníky průměrná vzdálenost
náhradních pozemků oproti stavu před scelováním.
Ve starém stavu je dána průměrná vzdálenost vý-
razem:

P,<!.,-+-_P2_d2 + ... 1:P d
d:;= =----,

P, + P2 + ... ~ P

plochy pozemků před scelováním,
j'ejich vzdálenosti od hospodářských
budov.

Ve stavu po scelování možno obdobně psáti:

d _ P,' d( p/ d/ 1:p' ď
II - p,' -+ lJ'/ ~1/-'

'P" P2'p",····
d" d2, dg, •...

V této rovnici značí:
p,', p/, p/' plochy náhradných pozemků,
d/, aJ/, d/, jejich vzdálenosti od hospodář-

ských budov.

udává nám pak pro každého z účastníků, jak se jeví
průměrná vzdálenost ve starém stavu oproti stavu
po scelování. Obecně bude pak hodnota rovnice (8)
větší než 1, protože ve stavu po scelování se průměr-
ná vzdálenost zmenší. Čím bude hodnota d větší,
tím bude míti účastník scelení větší výhodu ze za-
ložení nové cestní sítě, tudíž má platiti větší procento
scelovacích nákladů.
Součin:

nám udává pak určitou hodnotu, která v sobě za-
hrnuje současně .iak výhodu zlepšené příjezdnosti,
tak výhodu zmenšené průměrné vzdfllenosti a je tu-
díž poměrným číslem, podle kterého jest možno roz-
děliti procenta scelovacích nákladů. Jaké procento
těchto nákladů bychom přisoudili jednotlivým hod-
notám V, záleželo by na praktickém rozboru něko-
lika vzorně scelených obcí pro různé oblasti. Pro
případ, že by scelováním zůstala příjezdnost stejná
jako ve starém stavu, t. j. že:

mn'X;
n~=mX=-- =1

m8X

a že by průměrná vzdálenost se též nezlepšila oproti
původnímu stavu, to značí že:

ds:J;
d=dx=- =1

dn'x;
tudíž, že výraz:

V = VX = mX . dx = 1

přisoudili bychom hodnotě Vx = 1 jen takové pro-
cento scelovacích nákladů, které by vyjadřovalo pou-
ze výši spojenou s nejnutnějšími scelovacími výdaji
(s omezníkováním a pod.), na př. 20% celkové kvoty
a pro ostatní hodnoty V bychom zvolili výši procenta
podle zákona, který by vyplynul analysou skuteč-
ných příkladů z provedeného scelování.
Tímto způsobem mohli bychom graficky vyznačiti

tento stav do diagramu, který by byl též pro různé
oblasti hospodářské neb různý terén odlišný. Při vý-
počtu příslušných hodnot daných rovnicemi (3), (4),
(6), (7) jest účelno vzíti - podle Ing. Dr. W. Schlic-
ka7) - v úvahu směnnou cenu pozemku, respektive
různý koeficient tření podle druhu a stavu vozovky
a zavésti vliv různého stoupání cest.

3. Z m e n š e n í r o z tří š t ě n o s tip o z e m-
kové držby.
Toto zmenšení jest důležitou výhodou scelování a

jistě jeho vliv bude různý u domkáře a u velkého
zemědělce. Větší sedlák, který má moderní stroje,
více koňských potahů, případně motorové stroje a
který musí pro zemědělské práce najímati cizí pra-
covní síly a organisovati dozor nad těmito silami,
získá zmenšením počtu náhradních pozemků na ně-
kolik málo kusů - případně na jeden nebo dva při
radikálním scelení - daleko více než domkář neb
malý zemědělec, mající jen nepatrnou výměru po-
zemkú, kravský potah a který zemědělské práce vy-
konává pouze s členy své rodiny. Též je patrno, že
rozdíly v čistém výnosu plynoucí ze zmenšené roz-
tříštěnosti pozemkové budou záviseti - kromě ji-
ných okolností - na vnitřní organisaci hospodářské-
ho podniku. Zjištění úspory na čase v hospodářství
o velikosti 10 ha provedli hospodářští znalci agrár-
ních úřadů v Brně B. Kabrhel a Ant. Pavlík8) a lze
důvodně předpokládati, že úspora na čase vyjádřená
v procentech neb určitým bodovým systémem, bude
pro různě velká hospodářství různá. Zjištěním těch-
to skutečností a určením i jiných výhod plynoucích
ze zmenšení počtu náhradných pozemků oproti stavu
před scelováním bylo by možno provésti jen na pod-
kladě skutečně vyšetřených poměrů z úředních sta-
tistik. Při znalosti všech podstatných okolností vy-
šetřil by se určitý matematický vztah, který by vy-
jadřoval jednotlivé výhody na př. zmíněným bodo-
vým systémem v závislosti na určitém argumentu
(velikost hospodářského podniku), který by se dal
lehce graficky zobraziti. Změnou kotování osy po-
řadnic - místo bodů scelovacích výhod - získal by
se přímo vztah mezi velikostí hospodářství a pro-
centy, jimiž by účastník scelování přispíval na sce-
!ovací náklady.
Úhrnná hodnota scelovacích nákladů pro jednotli-

vého přímého účastníka by se obdržela vyčíslením
jednotlivých scelovacích výhod. Zdali by bylo též
nutno zavésti různé váhy podle důležitosti jednotli-
vých výhod, ukázala by praktická potřeba.
Závěrem možno tuto studii shrnouti: Scelovací ná-

7) Ing. Dr. W. S c h Ii c k: Nový způsob výpočtu růz-
ných vzdáleností při vcelování pozemků, Věstník české
akademie zemědělské. 1942, č. 1-2.

8) Příslušná tabulka je uveřejněna v již citovaném
spisku Ing. Dr. W. S c h Ii c k a: Úprava pozemkové držby
scelováním hospodářských pozemků.
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klady jsou i přes nepopíratelné výhody scelování tak
závažné, že jest nutno je pečlivě rozděliti. Výhody
ze scelování plynoucí přesahují oblast jednotlivce a
jsou výhodami a ziskem celého hospodářství. Z toho
důvodu je plně odůvodněna finanční podpora se stra-
ny veřejných úřadů.
Dosavadní kriterium zařazení do konkurenčních

tříd podle zmenšení rozdrobenosti pozemkového ma-
jetku nemusí vždy plně vystihovati všechny scelovací
výhody. Jsou-li praksí zjištěny tyto výhody, jest
účelné stupeň možnosti jich využití vzíti v úvahu

jako kriterium pro rozvržení scelovacích nákladů.
Padesátileté výsledky a zkušenosti při scelování na
Moravě poskytují dostatečně velký podklad k tomu,
aby se z nich vyvodil přijatelný, prakticky lehce po-
užitelný empirický vzorec neb závislost, která by
s dostatečnou přesností vyjádřila stupeň všech vý-
hod. Máme-li pak empiricky vyjádřen tento stupeň
scelovacích výhod, užívajíce při tom přísných mate-
matických zákonů, jest možné takto objektivně zpra-
cované zkušenosti využíti a podle přesně zjištěný~h
funkcí rozvrhnouti scelovací náklady.

Zeměměřičské inženýrství je jedním z prvních
oborů, v jehož některých odvětvích již před více než
osmdesáti lety byla uvažována a také řešena, na
podkladě čistě matematickém, otázka ekonomie
práce. Roku 1822 vydává Schwerd spis "Die kleine
Speyerer Basis oder Beweis, dass man mit einem
geringen Aufwand an Zeit, Mtihe und Kosten durch
eine kleine, genau gemessene Linie die Grundlage
einer grossen Triangulation bestimmen kann".l) Od
této doby neopouští zásada hospodárnosti díla geo-
detů a je příčinou současného stavu, kdy metody
vědeckého řízení práce nabývají pevné půdy a pro-
Hnají složky oboru po stránce teoretické i prak-
tické.
Tento vývoj zavazuje, aby se věnovala též nále-

žitá pozornost racionálnímu postupu při vědeckém
studiu a sestavování vědeckých prací, čili krátce
technice duševní práce inženýrské, jíž se rozumí
technika provádění práce ve službě vědeckého tvo-
ření (Heyde).2)

Vědecká práce a tím i její technika je podmíněna:
1. danými možnostmi (prostředím, povahovými,

duševními a tělesnými vlastnostmi pracovníka),
2. logikou vědního oboru, a
3. organisačními schopnostmi pracovníka.
Není účelem pojednání podrobně probírati všechny

podmínky, působící při vzniku vědecké práce. Pro-
středí, uvažované v širším slova smyslu, ovlivňuje
duševně pracujícího technika. Pročítáme-li vědecké
práce starších generací, těžce chápeme klid vanoucí
z jich řádků. Tato vyrovnanost byla reflexem doby,
která vytvářela atmosféru klidné pracovny a pone-
chávala dostatek času k tvůrčí práci. Současné prá-
ce vědecké vznikají nejčastěji uprostřed pracovního
prostředí, ba může se tvrditi, že s pracovním ruchem
srůstají v organický celek. Obírají se zpravidla otáz-
kami převážně praktického významu, ale při tom
poskytují dostatečnou basi k vědeckému pokračo-
vání.

1) Viz Ing. Dr. J. Hru b a n, Vývoj ekonomie pozo-
rování v geodesii. Zeměměř. Věstník, Praha 1938. Čís. 2,
str. 2l.

2) Není snad zapotřebí zdůrazňovati, že ie samozřej-
mou povinností technika, aby zásady řízené práce byly ší-
řeny a uplatňovány při provádění všech prací (kancelář-
ských i polních).

Mnoho cenných poznatků zůstává skryto před
veřejností, poněvadž autoři jich neuveřejňují. Buď
úmyslně, aneb nenalézají pevného vodítka pro zpra-
cování a využití. V zájmu vědeckého pokračování
v geodetickém vědním oboru však je, aby všechny
poznatky byly vhodně získány, tříděny a předány
k dalšímu zpracování.
Je pozoruhodné, že již Komenský ve svých spisech

hlásal zásady vědeckého řízení práce, před zakla-
dateli těchto nauk, inženýry Emersonem, Gilbrethem
a Taylorem.

"A co jiného dělají někteří učenci, když knihy,
nástroj vzdělání, hromadí v nesmírném množství a
při tom do některých z nich stěží kdy nahlédnou.
Nebo, jestliže se tím vším proberou, spíše z toho ze-
šílejí (nebo jistě aspoň na mysli se zmátnou), než
získají světlo spořádané moudrosti. A tak i jinde
mezi všemi stavy možno viděti směšné nosiče holí
(Geilerova »Loď bláznů«) a stavitelé labyrintů.u

"Z toho následuje, že bude uměním nad umění
a základem i vrcholem veškeré lidské moudrosti, aby
si člověk dovedl vybrati věci potřebné z věcí nepo-
třebných a užitečné ze škodlivých. Poněvadž se však
ty věci nesmírně rozmnožily a svět se na všech stra-
nách naplnil nejrozmaniltějšími labyrinty (takže,
kamkoliv se obrátíš, přijdeš na mnohocestí myšle-
nek, řečí, jednání, stran, rozpaků a poklesků) tu
ničeho pod nebem není člověku tak potřebí, jako aby
věděl, čeho je mu potřebí.(3)

Obor vědeckých otázek je obsáhlý. Cím více se
zahloubá člověk v jednotlivé otázky, nechtě se spo-
kojiti pouhým zdáním, tím více poznává, že prav-
divá odpověď je možná jen prozkoumáním všeho
bohatství dějů vnějších i vnitřních, k jichž prožití
nestačila by krátká doba lidského života, vyplněná
starostmi o život (Krejčí). Z obsáhlosti vědecké prá-
ce vyplývá nutnost soustavné a řízené práce k snad-
nějšímu dosažení společného účelu. Pracovníci musí
o sobě věděti, znáti výtěžky svých prací, aby jich
mohli využitkovati. Jinak se stane, že dospějí k vý-
sledkům sobě odporujícím, že si vzájemně překá-
žejí. Nezbývá tedy jednotlivci, než aby se učil od
jiných a využil jejich zkušeností. Postup je dán

3) Uvedeno ze spisku Ing. Dr. Stan. S pač k a, Ko-
menský a zdatnost. Praha, Organisační společnost. Str. 5,
18 a 20.
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1. předmět pojednání,

--- 2. co vykonáno,
3. kritika,
4. co se má vykonat,
5. jak to vykonat,
6. jak jest to vykonáno,

---7. výsledky, -~~------ .----~~-!-

1

_- 8. zhodnocení, -~;
-9. co zbývá (vykonat, zjistit),

stručné shrnutí:
prameny, tabulky, plány a p.:
seznamy kapitol, odstavců:
podrobný seznam hesel.

zásadami řízené práce: zkoumání - normalisace -
plán - kontrola - kooperace.
Způsob nabývání nových zákonů vědeckých, vy-

jadřujících příčinnou souvislost jevů, dále metodu
postupu a obsahové kontroly podává vědoslovná
část logiky, zvaná heuristika. Ačkoliv všechny vědy
se musí v podstatě říditi týmiž zákony, přece zvlášt-
nost některých nauk, v tomto případě geodetických,
vyžaduje jistých aplikací. Ač bylo by zajímavé, ne-
lze se rozepisovati o zvláštnostech konkrétní logiky
geodetického oboru (na rozdíl od t. zv. formální
logiky čistě aristotelovské).
Každou vědeckou práci provází individuelní tech-

nika práce, odpovídající organisačním schopnostem.
O této technice a o metodě postupu se zpravidla
nepíše, ač zajisté studováním charakteristických
způsobů techniky duševní práce bylo by lze odstra-
niti postupně mnoho překážek, stavějících se v ces-
tu uspokojivému řešení.
Vědecká práce nutně klade podmínku vědecké ko-

operace. Obsah její musí míti zření k správnému

Rozilělení

Předmluva

Úvod

Závěr----

Resumé
Dodatek
Obsah
Rejstřík

A. Logická.
B. Formální (korektury).

Přípravou k vědeckému studiu a tím k vědecké
práci se rozumí postupné získávání znalostí, zku-
šeností, myšlenek a hromadění poznámek (po-
znatků).
Při zkoumání se musí stanoviti plán zkoumání.

Postupuje se takto:

1. úkol se nejprve všeobecně prozkoumá,

2. prostuduje se důkladně příslušná literatura,
aby se zjistilo, co bylo již ve věci vykonáno a tak
se ušetřilo zbytečné práce, a

3. podle toho se udělá pracovní plán, rozvrhne se

4) A. H o c h, Jak psáti technické zprávy. Encyklopedie
výkonnosti II. Praha, Sfinx (Janda) 1932. Podle R. P.
Baker, The preparation oí reports, N. York 1923. Str. 501.

chápání společných problémů se stanoviska vyššího,
podloženého správným životním nazíráním.

Vznik vědecké práce se muze rozděliti na části:
příprava - vlastní zpracování - kontrola.

I. Příprava.
A. Získávání a analysa poznatků.

1. Zkoumání.
2. Prameny vnější:
a) knihy, časopísy, tech. zprávy aj.,
b) přednášky, rozhovory, debaty.

3. Prameny vnitřní:
a) vlastní knihovna,
b) vlastní bibliografie.

B. Třídění a značkování poznatků.
1. Podle vlastní potřeby. Hledisko: abecední,
2. Desetinné. desetinné,

kombinované.

------=--I~f~rmační --I
--i-_ Zjišťovací ---I

Návrhová --I
Výzkumná --I

-vývojová . ---I
I

I

podrobně práce a vyberou se pracovní metody a
přístroje.5 )

Plán zkoumání bude závislý na metodice vědního
oboru. Při stanovení pracovní metody a výběru pří-
strojů se musí uvažovat též slabé stránky postupu,
aby vhodným uspořádáním se vyrovnaly nedostat-
ky. K věcné kontrole zkoumání jsou vhodnou po-
můckou Eigelbernerovy body:
a) čeho si všímat,
b) v čem byl omyl,
c) co by se mělo zjistit, a
d) jaké výsledky možno očekávat.
Záznam poznatků vnějších se provádí na heslové

lístky (obr. 1), velikosti volené podle potřeby. Ve
většině případů vyhovuje velikost A 5 (148 X 210
mm). Podle důležitosti se buď na lístky doslovně
opíší jednotlivá potřebná místa (výpisky), aneb 8e
pořídí jen stručné výtažky, event. připojí vlastní
poznámky, které se vynořily při studiu textu.
--_ ..---_._--

5) Ing. Dr. Stan. Spaček. Výzkumnictví ve výrobě.
Encyklopedie výkonnosti II., Praha, Sfinx 1932, str. 200.
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SIA, Praha.

I plánování 11
1

Ing. Dr. OtoFierlinger: Organisace metodického
plánování.
ZVST 1941-XXIII-7, str. 126.

Heslový VYPIS: Vylidňování venkova - periferní
stavební podnikání - spekulace - přestavba sta-
rého jádra města - .....

Kovový praporec plný
Kovový praporec s rámečkem

Signalisační zářezy
Jezdec

Vodítko s praporcem
. Obr. 1. Heslový lístek.
Uprava a popis heslového lístku. Velikost A5

(148X21O mm - ČSN 1010-1939).

Použije se vždy jeden lístek pro jednu věc. V pravém
rohu heslového lístku se napíše heslo (podle obsahu,
z názvu neb jména autorova), t. j. obsah se zkráceně
vyjádří jedním, nejvýše třemí slovy. Ve vlastní knize se
může heslo vyznačiti přímo podtržením a na okraji se
napíše, zda se pořídí výpis neb výtažek, či jen poznámka.
Při studiu textu se používá často vedle jednoduchých
písmenných poznámek (D = důležité, S = sporné, Dk =
dokladů třeba, a pod.) též podtrhávání různobarevnými
tužkami, různými druhy čar aneb zvláštní soustavy po-
známkových značek. Heyde uvádí tyto značky (H. Tech-
nik der wissenschaftlichen Arbeitens, Berlin, Junker
U. Dlinnhaupt 1935, str. 83) :

Význam značky Způsob podání Obsah

důležité II <ID
dobře, pravdivé + Ef)
špatně, nesprávné e
zahroceně, vyjádř. vtipně,

V (J)duchaplně
matné, nejasné "" (S)
nej ~sné (čtenáři) nesrozumitelné X ~
všeobecné, zobecněné ~
opakování -I- ffi'
vynechání L CD.
citát I 11)
stručné < €;)
rozvláčné > ~
shrnuté 0
vymezení pojmu <;)
obdobné e
pozoruhodné cD
neběžné (odbor. výraz), neznámé 4 €a
104

Popisují-li se heslové lístky na psacím stroji, tu u těch
lístků, jichž výpisy budou sloužiti k vědecké práci (citáty,
názory, díla a pod.), vyhotoví se při popisu současně prů-
klep (na červeném průklepovém papíře). Kopie se zaklá-
dají společně s originálními lístky po náležité předchozí
kontrole. O způsobu tvoření hesel a pravidlech abecedního
řazení nalezne čtenář, bude-li potřebovati, přístupné po-
učení v knize Hoch-Koutník, Technika duševní práce,
Praha, Orbis 1932 (a dal. vyd.). Obsah (odstavce, díla)
se napíše co nejstručněji pomocí nejmenšího počtu slov.
Utvoření hesla nečiní obtíží, jde-li o jedno nebo dvě slova.
Jsou-li spojena dvě podstatná jména v prvém a druhém
pádě (stavba měst), heslem je zpravidla podstatné jméno
ve druhém pádě (město: stavba). Obtížnější je heslové
vyjádření věty, ve které se vyskytují podstatná a pří-
davná jména, spojená předložkou a pod. Zde volí se
heslem podstatné jméno nejkonkrétnější, ostatní tvoří
podhesla (na př. Vývoj měst k nadřazenému plánováni.
Heslo: Plánování: vývoj měst). Jsou-li pochybnosti, zvolí
se jeden způsob vyjádření a na druhé podst. neb přídavné
jméno se odkáže (Viz: Nadřazené).
Zpracovávání textu, jak bylo uvedeno, je možné jen

ve vlastním pramenu (knize, časopisu a pod.). U knih
vypůjčených zakládají se pro vyznačení zájmových míst
různobarevné proužky papíru, na které se potl-ebné zapíše.
Podobně se zpracují přednášky a rozhovory. Přednáška
se buď zachytí doslovně (stenografický záznam neb jen
heslovitě. r>řípadně se zapisuje do zvláštního formuláře,
který dovoluje současné třídění a zpracovávání přednáše-
ného. Jak přednášky, tak i rozhovory (zvláště důležité
se zachycují na desku, pásek a j.) se musí pokud možno
zpracovat ihned po skončení, jinak se mnoho důležit~'ch
poznatků zapomene neb zkreslí.

Podobně heslově se zpracuje a vypíše obsah vlast-
ní odborné příruční knihovny, což ovšem, aby se
zamezilo zbytečnému opisování, předpokládá její
pružnou organisaci, pozůstávající v založení vhod-
ných heslových lístkových seznamů (katalog jmen-
ný, názvový a předmětný). Poněvadž popisy lístkt'r
jsou stejné a liší se jen heslem, vyhotoví se propi-
sem. Lístky jsou rt'rzné barvy.
Velký význam má pro vědeckého pracovníka vlast-

ní bibliografie. Dříve než přikročí k zpracování dané
otázky, musí vědět, co již bylo o ní napsáno. Úředni
bibliografie všeobecné i odborné nemohou mu po-
skytnouti náležitou podrobnou informaci. Vhodnou
formou pro vlastní bibliografii jsou vertikálně řa-
zené heslové lístky s bibliografickými výpisy, pro
další účely vhodně doplněné (obr. 1). Záznamy se
provádějí raději podrobnější a doplňují vlastními po-
známkami. Lístky se vyplňují nejlépe na psacím
stroji, jehož použití má mnoho dalších předností
v organisaci duševní práce.
. Třídění podle vlastní potřeby je nejobvyklejší, ale
nevyhovuje větším nárokt'rm. Výpisky se zakládají
do desek, označených názvem odborné skupiny. Při
více poznámkách rozdělí se obsah do několika obalů.
Třídění desetinné (Dewey, DK-system) předsta-

vuje normalisaci třídění. Pt'rvodce třídění rozdělil
pojmy do desíti tříd (0-9), třídy do desíti skupin
(00-99), skupiny na deset oddílu (000-999), a tak
postupně dále. Číslice bližší k levému konci značky
znamenají tedy pojmy širší.
Příklady:6)

658.542 Jak měřiti výkon písařek. Průkopník-
VI-11-1940.

6) Časopis Organisace, který vydává Českomoravský
komitét pro vědeckou organisaci (Praha II., Sedmihrad-
ská 9) přináší v technickém indexu krátký výtah článků
třídy 65 desetinně tříděných.
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657.788.5 Stenogram nebo diktát přímo do stroje. Kresba: Ing. Václ. Burda.

P-VI-17-40.

Vedle hlavních třídníků zavádějí se další indexy
pomocné, takže lze číselně vyjádřiti libovolné heslo.
V desetinném třídění má vědecký pracovník dánu
vhodnou normalisovanou soustavu pro podrobné tří-
dění vlastního vědního oboru.

Schéma desetinného třídění (3 místa):

O Všeobecná díla
1 Filosofie
2 Náboženství
3 Vědy sociální, právní a správní
4 Filologie
5 Vědy matematické a přírodní
6 Technologie. Vědy užité

60 Všeobecné
61 Lékařství
62 Inženýrství

620 Všeobecné
621 Stavba strojů
622 Hornictví
623 Válečná technika
624 Stavba mostů
625 2eleznice. Cesty
626 Průplavy
627 Vodní stavby
628 Stavby zdravotní
629 Různé

63 Zemědělství
64 Domácí hospodářství
65 Technika obchodu a dopravy
66 Chemická technologie
67 Průmysl
68 Řemesla
69 Stavební vědy

7 Krásná umění. Sport
8 Literatura
9 Dějepis. Zeměpis.

Indexy pomocné:
a) místní (v kulatých závorkách): (1) místa a ob-

dobí geologická, (2) geofysikálně určená místa.
(3) polit. rozdělení starověké, (4)-(9) polit.
rozdělení nové doby, (26) moře, (231) hory a j.

b) časové (v uvozovkách): ,,_u doba před Kristem,
,,04" páté století, atd.,

c) formy (začínají O a kladou se do kulatých zá-
vorek): (01) teorie, (011) definice, původ, meze,
(012) rozdělení (klasifikace) vědy, (043) diser-
tace: (069) osoby studující daný předmět, (083)
formuláře, tabulky, (084) mapy, (09) doklady
týkající se historie nějaké otázky, a pod.,

d) jazykové (připojí se rovnítkem k hlavnímu tříd-
níku): = němčina, = angličtina, = 91.86 češ-
tina, aj., .

e) hlediska: 001.1 celkový plán, program, 006.2
odděl. výzkumná a studijní, zkušebny, 008 orga-
nisace, řízení, a j.

Kombinování hlavních i pomocných třídníků:

1; znaménkem plus součet,
2. znaménkem : souvislost.

1- --_~_--------~----- - ---------

05WIIDIlImIfI722
I Náklady ve stavebním podnikání. i

i Poznámky: i

I
Rozvrh nákladů S 15/40, tab. XXI. i

Doplnit opisem čI. Brázdil. Ing. J. Nepřímé ná-I
i klady ve stavebním podnikání (657.472.2:69) zei Sbor. ČAT 1940-XIV-5. I

I i

I __ ~ I

Obr. 2. Obálka.
Rozložená obálka pro zakládání heslových lístků velikosti
A5. Grafické schéma znázorňuje skupinu 74. Třída 65 se

nevyznačuje, neb je vyjádřena barvou obálky.

Nejobvyklejší řadící SOUEltavou,podle které se
zakládají· heslové lístky, je hledisko abecední, zalo-
žené na přirozené soustavě hlásek řeči. Může slou-
žiti jak k vytvoření skupin, tak i pořadí. V české
řeči, po doplnění písmeny w, sch a st, dostáváme
soustavu 33 skupinek: a, b, c, č, d, e, f, g, h, ch, i,
j, k, I, m, n, o, p, q, r, ř, s, sch, st, Š, t, u, v, w, x,
y, z, ž. Zvolí-li se abecední hledisko pro třídění hes-
lových lístků, vyznačí se tyto skupinky na kovové
praporce vodítek před heslovými lístky s výpisky.
Praporce se umísťují vždy o svou šířku diagonálně
vpravo. Někdy se přímo nadpisují na přizpůsobená
vodítka (obr. 1). Další možnosti podrobnějšího tří-
dění jsou dány barvou heslových lístků, pomocí ko-
vových jezdců, jimiž se mohou vyznačiti různá upo-
zornění (překlad, vypůjčeno), a pod. Nevýhodou
abecedního řazení je rozhození heslových lístků po
celé kartotéce, což znesnadňuje vyhledávání všech
lístků, vážících se· k příslušné otázce. Rozdělením
kartotéky na několik oddílů (jmenný, předmětný a
názvový) a vzájemnými odkazy se tato nevýhoda
sice částečně zmenší, ale do kartotéky se zanáší ob-
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sahově prázdné odkazové lístky, které zvětšují ne-
žádoucně její objem.
Řazení desetinné děje se podle tříd, ve třídách

podle skupin, atd.
V předcházejících odstavcích byly uvedeny otáz-

ky, bez jichž náležitého promyšleni nelze zraciona-
lisovati nutno práci, která se pojí ke vzniku vědecké
práce. Z vlastních zkušeností je každému dostatečně
známo, jaké těžkosti jsou spojeny s organisováním
výpisků. Uvádím proto dále stručný příklad desetin-
ného třídění a řazení podle hlediska desetinného a
abecedního, přizpůsobený potřebám duševní práce.
V technice duševní práce se může uplatniti třídění
jednoduché, umožňující snadné zavedení a tak řaze-
né, aby dovolovalo rychlou manipulaci při vyhledá-
vání i zakládání heslových lístků.

_pr_a_t_t_@]

Hayford [g]
Coaat [g

I I,
Bowie Igl

,InlBouguer tj

I I
~Ai_'_ry__ ~

I
I
I

Dopl. překl. čI. Airy. On the computation of
the effect of the attraction of mountain masses
as disturbing the apparent astronomical latitude

i in geodetic Surveys/Phil. Trans., R. Soc. London,
145,1855, str. 101, odst. 2 shora (celý).

O Airyho teorii komp. viz Vlastní, Histor.
I vznik myšlenky isostase, Z. O. II/XXIX, číslo 3,
str. 45.

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

629.375.34 Isostase deset. značka~---~~~--

I 629.375.3 I Chyby I graf. schéma

1629.375 I Tíže I graf. schéma

'629.37 Geofysika r~------I
1629.3 ~I

barva obálky
Zeměměřičství

Při tom musí ponechávat možnost změny (a kom-
binace) hlediska v budoucnu a zaručovat dostateé·
nou kontrolu.
Prvou prací k vytvoření systematické vlastní biblio-

grafie je úplný soupis, definování, roztřídění a označeni
jednotlivostí vědního oboru, což se provede nejlépe tabe-
lárně (graficky). Jednotlivosti (skupinky) se třídí deci-
málně, podrobnější řazení další je abecední. Vědní sku-
pinky se volí podle potřeby. V některých odvětvích, která
se jen sledují, postačí třídění hrubší: naopak v těch od-
větvích, která se zpracovávají podrobně a ve kterých se
vědecky také zpravidla pracuje, musí se provést třídění
velmi podrobné. Značka desetinného třídění je v tomto
případě vícemístná. Poněvadž však první dvě číslice znač-
ky se stále opakují, nahradí se barvou obálky. (Obr. 3.)
Heslové lístky jsou zakládány do obálek (obr. 2), které

mají třídicí hlavičku upravenu pro vyznačení desetinné
značky. jakkoliv podrobné. Další třídění obálek v takto

L~~slo _o_b_á_Ik_y~~~_~ I Hayford H

~

~

předmětnéh
bílá
čenettá

EJ
~~jmenný _ Heiska~en. W __
kll.~předmětný Isost. komp.

~,_ názvo"L --'!'íže .

W. Heiskanen. Schwerkraťt und iso-
statische Kompensation in Norwe-
gen. Suomen geodeettisen Julkaisuja,
N. 5. Hels. 26, s. 1~33, IP.

Obr. 3. Rozvrh podrobného tříděn·í ve vědní skupině
zeměměiičské.

Obálky - s hesly Airy až Pratt - jsou znázorněny horizontálně rozložené, aby vyniklo grafické vyjádření číselné
hodnoty skupiny (53), event. změna souvisl~'ch černých pruhů. schématu zařazením obálky jiné skupiny (78).

V rozvrhu použito vlastního třídění na způsob desetinného třídění.
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vzniklých skupinkách je abecední. Heslové lístky na obál-
kách jsou řazeny abecedně podle hesel. Úprava popisu
obálky je patrna z obr. 2. Abecední řadící hledisko pro
heslové lístky volil jsem proto, že je jednodušší a rychlej-
ší. Pracovník nemusí se zdržovati hledáním v klasifikač-
ních tabulkách (pro decim. klasifikaci nutných). Lístky
se dělí pro větší přehled a různý· účel na předmětné a
jmenné, což vyznačeno různou barvou heslových lístků.
Vyhledávání příbuzných lístků je zjednodušeno tvarem

obálky. Obálka se vyjme ze skuJ}iny podle abecedního
hesla a odklopí její vrchní část s třídiči hlavičkou. Tím
hesla uvnitř založených lístků jsou volně vřístupna a
v založených lístcích lze snadno hledpti. Vzroste-li počet
lístků v jedné obálce na 150-200 kusů, je vhodné obsah
rozděliti podrobněji (hesla na obálkách se zapisují proto
jen měkkou tužkou).
Obálky se řadí svisle ve vhodně upravených krabicích

(kartotékových skříňkách) neb v zásuvkách psacího stolu.
Poněvadž některé tabulky, plány, doklady a pod. nelze

složiti na formát heslových lístků (A5), zakládají se do
zvláštních obalů (desek), velikosti dvojnásobné (A4).
Tato velikost většinou vyhovuje. Desky se řadí horizon-
tálně a třídí podle značky složené z čísla pořadového
a roku založení (na př. S 154/41). Do těchto obalů se
zakládají též opisy Jprůpisy) vlastních prací.
Třídící sy!Jtém by nebyl úplný, kdyby nezaručoval aspoň

v hlavních rysech kontrolu klasifikace i řazení. Detailní
kontrola zakládání není potřebná, neb lístky zakládá zpra-
vidla sám pracovník a tu je předpokladatelná jistá pozor-
nost. Při způsobu popsaném ie kontrolou 1. barva obálky,
2. pruh vzniklý při založenÝch obálkách ve stejné skupině
vybarvením (tuší) obdélníčků schématu, a 3. barva heslo-
vých lístků.
Zaváděti podrobnější kontrolu i pro zakládání heslo-

vých lístků není potřebné, a také, poněvadž lístky jsou ze
silnějšího kancelářského papíru, nesnesou různých zářezů,
seříznutí a pod. (obr. 1). Naopak lístky seznamů používa-
ných pro knihovnu, které jsou z kartonu, mohou se opa-
třiti zářezy v různých viditelných místech lístků (pro
tutéž skupinu ve stejném místě). Zářezy založených karet
vytvoří žlábek, který je chybně založenou kartou (z jiné
skupiny) přerušen.

Pokud se týče vlastního zpracovam, musí být
cílem, vyjádřiti i vědeckou myšlenku poutavě, zalo-
žiti ji přirozeně na správných předpokladech a vy-
víjeti kontrolovatelné a dokazatelné závěry. Tedy
podmínka logického zpracování, nehledě k správ-
nosti formální, najmě jazykové, je nezbytná. Osnova
práce (náležitosti) se řídí jejím druhem. Vzorem
mohou býti dokonalé práce téhož aneb úzce příbuz-
ného oboru.
Podkladem vědecké práce je plán (rozvrh), pře-

hledně upravený, jehož jednotlivé části jsou vhodně
tříděny a značeny. Slouží k získání přehledu po
zpracované látce a k jejímu sestavení.
Plán se sestaví schématicky (heslově). Zprvu se naznačí

pouze hrubý rozvrh, který se postupně doplňuje a dále
třídí podrobněji. k heslovému rozvrhu se připojí značkv
(písmenné aneb číselné, na způsob deset. klasifikace vy-
tvořené). Po sestavení se plán rozepíše na listy většího
formátu (pro každé heslo neb značku zvláštní list), na
které se Qřímo nalepují průpisy heslových lístků z karto-
téky výpisků. Větní spoje, doplňky a změny při zpracová-
vání se provedou vepsáním.
Velikost zvolená pro heslové lístky se dodržuje i pro

lístkv sloužící k záznamu vlastních myšlenek, vynořujících
se při pročítání textu.
Postupným hromaděním výpisků a myšlenkovým dopl-

ňováním rozepsaného plánu vzniká koncept. Po dohotovení
se koncept na nějakou dobu odloží a pak se podrobí teprve
revisi. Později jsme totiž kritičtější k vlastní práci. Kon-
cept se zpracovává po stránce slovní pomocí značek, ob-
vyklých J;lrokorekturu (CSN 1100-1932).

Poněvadž práce bude svým obsah~!.!lsouhlasiti s vědním
rámcem obálek, je snadné doplňování rozepsaného plánu
práce i další revise, neb vyjmutím jedné obálky (při širší
práci několika obálek) jsou příslušné hesloyé lístky při-
praveny.
Sestaviti plán u kratších pojednání vědeckých (ponej-

více druhu informačního a návrhového) není tak obtížné,
neb lze práci přehlédnouti. Je-li však cílem skutečně obšír-
né zpracování vědecké otázky (vyčerpávající danou otáz-
ku), sestaví se zcela hrubý rozvrh práce. Shromáždí se
veškerá látka (heslové lístky), která je během doby při-
pravena s tím úmyslem, že jí bude pro zpracování vědecké
práce užito. Heslové lístky se (v druhém horním rohu)
označí značkou skupiny (viz dále počátek plánu), roztřídí
a po jednotlivých skupinkách se zpracovávají tak, že se
podle nich vyplňuje rozepsaný plán práce (viz dříve).

Plán:
A Úvodní poznámky 100

I Metody 110
a) geometrická 111
b) dynamická 112
c) definice 113

II Deviace vertikály 120
a) Základní vzorce 121

III Anomalie tíže 130
a) Počet teoret. intensit na normo

sferoidu 131
b) Počet intensit skutečných 132

1. v témž systému intensit pozoro-
vaných 1322

2. redukce na hladinu moře 1322
B Výsledky 200

atd.
Rozdělení:
Předmluva všímá si vnějších příčin, které vedly k se-

psání vědecké práce, co bylo podnětem a jmenuje spolu-
pracovníky.
Úvod je samostatný neb současně prvním odstavcem

vlastního pojednání. Vysvětluje předmět, účel a význam
práce.
Vlastní obsah je jádrem práce.
Resumé obsahuje zkráceně celkový obsah. U vědecké

práce by v žádném případě nemělo chyběti, neb slouží
k rychlé informaci pracovníků. Zpravidla se připojuje
jeho překlad ve světovém jazyku.
Bibliografie, plány, mapy, tabulky a diagramy jsou

částí dodatku, pokud nebyly již zařazeny do textu.
Obsah je vlastně opisem hrubého rozvrhu práce, pokud

možno upraven také vhodně typograficky (ve shodě
s tříděním, viz dřívější příklad).
Rejstřík je abecední seznam hesel celkového obsahu.

Všechna slova v textu, která vyjadřují nějakou myšlenku,
jméno nebo fakt, se podtrhnou a napíší na jednotlivé
lístky, při čemž se přir;lOjí číslo stránky, případně bližší
označení další (odstavec, řádek). Lístky se seřa,dí abe-
cedně a sepíší, na př. takto:

pojednání
druhy 126,
náležitosti 127,
osnova 138.

Před odevzdáním práce k tisku se vyhotoví čisto-
pis. Nejlépe je psáti řádky dlouhé asi 8 cm") a po-
užívati neprůsvitného papíru. Píše se jen po jedné
straně a stránky se číslují. Vhodný je strojopis.
Některé tiskárny odmítají sázeti z rukopisu aneb
počítají sazbu dráže.
V zájmu vědeckého pracovníka je, aby dodal tis-

kárně rukopis dokonale upravený tak, aby nebylo
potřebí dodatečných oprava změn v sazbě (autor-
ských korektur).

71) CSN 1100-1932 uvádí pro čistopis velikost 297 X
i48 mm. Není závadou psáti na listy velikosti A4 a po-
nechati asi% po pravé straně volnou.
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A}}yse tak mohlo státi, musí se owznámiti se všemi
zvyklostmipři úpravě práce a získati znalosti o tiskařské
práci vůbec (typografické úpravě, řezech, výraznosti a
velikosti písma, o tisku vyobrazení, tabulek a j.) a najmě
o korekturách. Význam má též účtování, dodávání a pla-
cení prací.

Nedbá-li se soustavnosti při vědeckém studiu a
sestavování prací - tříští se síly a maří čas. Jako
ve výrobě a obchodu, tak i v životě jedince a tím
v technice jeho duševní práce musí se uplatnití zá-
sady vědecky řízené práce. Nesoustavná badání za-
nesla mnoho zmatku do vývoje vědeckého myšlení.

Podobně i řešení úzkých otázek, byť po všech strán-
kách pitvaných, sice obohatí obor, ale nemuže zpu-
sobiti pokrok v žádném směru. Postup ve vědním
oboru je uskutečnitelný jen řešením a vyřešením
akutních otázek širšího významu.

Organisace vědecké práce neznamená dosažení ko-
nečného stavu; zanáší naopak prvek vývojový a
vede k vzájemné spolupráci. Jen systematickou kla-
sifikací poznatku, dusledně zavedenou do všech
prací geodetu, a hlavně vědeckou kooperací umožní
se vědeckým pokračovatelum cesta, vedoucí k vlast-
nímu jejich zdokonalení a tím k pokroku v geode-
tickém oboru vědním.

Hospodárnost při detailním zaměření nepřístupnýcb bodů
a metoda protínání zpět.

Podrobné měření ve městech a velkoměstech po-
skytuje velmi mnoho problému. Nehledíc k naprosto
nepřístupným bodum na hranicích majetku, jejichž
zaměření se musí prostudovat od případu k případu,
jest měření těžko přístupných nebo nepřístupných
bodu lomových na střechách domu jedno z nej-
obtížnějších.

Zaměřovat takové body obvyklou orthogonální
metodou bývá zřídka kdy hospodárné. Slovem hospo-
dárné rozumím tu účelnost, přesnost, rychlost, po-
hodlnost atd. Rovněž polárné metody nelze mnohdy
upotřebit, jelikož není možno měřiti délku od stano-
víska k určovanému bodu. Uchylujeme se proto v ta-
kových případech k metodám úhlových zaměření.

U bodů takto zaměřených pak zpravidla počítáme
souřadnice. Proto na příklad při protínání vpřed
je nutné s ohledem na výpočet již při měření dbát
toho, abychom měřili orientační směry též navzájem
na stanoviska. Stanoviska volíme obyčejně na plo-
chých střechách, balkonech, mnohdy i na komínech,
je-li možno na nich bezpečně postaviti stroj.

Není-li možné zaměřiti takové stanovisko jako bod
na měřické přímce nebo rayonem a délkou, pak
určíme jeho polohu nejlépe protínáním zpět, vpřed
a pod.

Protínání vpřed.

Je třeba uvážiti, že bod musí býti určen ze tří
stanovisek (jedno kontrolní), tedy znovu a znovu
stavět stroj a přenášet s místa na místo. Při tom
se nám zřídka kdy podaří zaměřiti (pro zjednoduše-
ní výpočtu) orientační směry (v ulicích) na druhé
stanovisko.

Prolínání zpět.

Tato metoda, určující bod prusekem kružnic, je
poněkud choulostivější než protínání vpřed, které
určuje bod prusekem přímek. V městech však, kde

je mnoho bodu trvale signalisovaných věžemi, věžič-
kami, bleskosvody atd., kteréžto body jsou buď ur-
čeny nebo mohou býti snadno určeny protínáním
vpřed s bodu polygonových nebo měřických, muže-
me taková stanoviska zaměřovati velmi výhodně
zpětnými směry na tyto body tak, aby určující
obrazec byl co možná nejvýhodnější.

Výhody tohoto zaměření jsou zřejmě v tom, že
hned při volbě stanoviska měříme jak určovací
směry tak i směry na detailní body.

Nevýhodu složitější početní práce vyvážíme tím,
že snížíme na nejnižší možnou míru opisování
čísel a nové nastavování čísel do stroje, vyhledávání
v tabulkách a střídání formulářu.

Uvádím níže takovou úpravu Cassiniho úlohy pro-
tínání zpět pro výpočet na stroji, o níž soudím, že
přináší určité zlepšení. Zpusob je zásadně týž, jak
jej uvádí lnstr. A pro kat. měř. práce. Hledaný bod
je však na spojnici MN určen jako prusek přímek
MN a PP2 (viz obraz).
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293,02170 _-J:-_O,~~~_05_í__ -------- __ ~J---
· 506,40 !
104,72 1----- - -.li8,61 N,-

· 276,61 I . 258,88 M,
I

+ 401'681 + 184,54

I~,--------5 . 280'20-1~===~;. 199;;~~1

· 288,17 1 _

i

Označme a,'2 = a2 ~ al rozdíl směrů měřených
na body P2J Pl• Pak

Y Ml Yl + (X2 ~Xl) • cotg a1l2

XMl = Xl - (Y2 - Yl) • cotg a1l2

YNl = Ya + (Xa - X2) • cotg am
XNl = X3 - (Y3 ~ Y2) • cotg am

jako u protínání vpřed po úpravě. Dále jest rovnice
přímky M,N, vztažená k N, jako počátku:

Yl' - YN, = k. (Xl' - XN,) (2)

a přímky P2P

(Yp- YN,) - (Y2 - YN,) =
1

=-k' [(Xp-XN,) - (X2-XN,)] (3)

YN, - YM,
- --_._--_ .. -

XN,-XM,

I
i

I i

[--i
i !

i
!

1

1

k= YM1-YNlI1
___ XM1_-XNl i k

XM1-XN11
YAI,- YN,I

I

II
p'i 5. 2i2,1l 1

~: :::~:: I----
_I I 1 _

! k =+ 2,176655 1/k = + 0,459421 !
----'.--1 I

I k + 1/k =+ 2,6~6076 Ip....;.... -
P.I 5.250,20 I __ ~. 020,71__ 1814,425701- 0,230557

p.1 5.050,22 I 4 . 185,40! I

I J
i k = - 0,060189 11/k=-16,614186!

-I

I k+1/k=-16,674375

4.325,67

4.272,51

4.185,40

4.325,67

---
1323,59270I - 0,388545

i I

Yp = YNl + (Yp- YN,)

Xl' = XNl + (Xl' -XN1)

1
k.Y2+ k·YN,+X2-XNl

Yp = ---------1-
k+k

1k ,X2+k.XN1+Y2-YNl
Xl' =------

k+!.
k

Na spřaženém stroji možno YMl' XM, nebo YNI' X.'1t
počítat současně.
Není-li měřen čtvrtý směr, nutno prováděti kon-

trolní výpočet uzavřením na bod prvý jako čtvrtý.
Cotg aS'l je pak rovna cotg (400- a1l2 - am)'
Výpočet provedeme v témž nebo v obdobném

vzorci jako protínání vpřed.
Krátký čas (5-7 min.) potřebný k výpočtu je

získán hlavně tím, že všechny operace-provádíme
pokud možná hned ve stroji, využívajíce tam nasta-
vených hodnot. Násobení souřadnicovými rozdíly ko-
náme násobením souřadnicemi, redukovanými podle
potřeby o celé stovky nebo tisíce metrů.

I

I
I YM,= Xi1,I,= ------
. =Y,+(X,-X,).cotga1,2 =X,-(Y,-Y,).cotga1,2

I YN,= XN,=
I=Y.+<X.-X,) .cotga2,3 X'~3-Y,).cotga_;3

'

I Yp= I Xp=
k. Y,+l/k. YN1+X,-XN,1 1/k.X,+k.XN,+Y,-Lv,

: kt-l/k i- k+l/k

- 11,56 I

5.280,20 I-
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Postup výpočtu.
Do výsledného pravítka stroje nastavíme hodnotu

Yl' k ní připočteme cotg al'2 násobenou souřadnicí
X? a odečteme tutéž cotg a"2 (již nastavenou) zná-
sobenou souřadnicí X" Výsledek je YM,• Podob-
ně nastavíme X, a tutéž již nastavenou cotg a,'2
znásobenou souřadnicí Y] připočteme, znásobenou
souřadnicí Y2 odečteme. Výsledek je XM,. Totéž
učiníme pro bod N,.
U bodu, který tvoří první bod v dalším určovacím

obrazci (v příkladě u bodu P2)' počítáme při nasta-
vené hodnotě cotg a2" hned bod M2• Utvoříme roz-
díly souřadnic bodů Ml' N"

1
Nyní vypočteme hodnoty k, k dle rovnic (4)

a jejich součet zapíšeme jak zřejmo z formuláře.
Výpočet Y I' provedeme tak, že hodnotu k náso-

bíme Y2, připočteme hodnotu ~ znásobenou YNl' pak

připočteme prostou hodnotu X2 a odečteme prostou
hodnotu XiV,• Tím jsme obdrželi čitatel rovnice (7),
jejž vyhodnocujeme v levé části stroje. Dělíme ho

pak hodnotou k + 1 , čímž obdržíme redukovanou
k

souřadnici Yp bodu určovaného.

Obdobně si počínáme při souřadnici Xl' podle rov-
nice (7) nebo rovnic (2) nebo (3).
Kontrolu výpočtu souřadnic bodů M" N, prove-

deme obráceným postupem podle rovnic (1).
Kontrolu druhé části výpočtu, to jest od bodů M"

N, k bodu P, vykonáme podle rovnic analogických
rovnicím (7) :

1
k. Y2 + k . YM, +X2 - X.II,

Yp = ---~~~~~1'

k+k
1k o X2 + k. XM, + Y2 - YM,

Xl' = 1

k+k

nebo rovnicemi (2) a (3).

K výše uvedenému praktickému příkladu podává-
me úvodem tyto vysvětlivky: Hodnoty kursivou
psané jsou zhodnocení prvního nadbytečného měření.
Pod hodnotami YM, - YN, je vynechán řádek pro
případ výpočtu podle rovnic (5) a (6). Tečky před
čísly znamenají zamlčené hodnoty. Hodnoty silně
orámované jsou dány.

Na str. 198 Instrukce A pro katastrální měřičské
práce jsou uvedeny shrnuté vzorce a symboly stro-
jového protínání zpětného podle úlohy Cassiniho,
které jen s nepatrnými změnami označení odpovídají
formuláři, který jsem uvedl v Teyssler-Kotyškově
Technickém slovníku naučném, díl XV, str. 905.
Jelikož tento nejvýhodnější způsob početní (bez
použití spřaženého počítacího stroje) se odvolává
na přílohu Č. 73/2, která není t. č. k disposici, uvá-
dím vzor, který je jen úpravou vzoru slovníkového,
při čemž ponechávám označení zavedené instrukcí.

Připomínám jen, že kontrola, uvedená na konci
levé části vzoru počíná teprve vyčíslováním hodnot
Ko a Kg, takže předpis souřadnic, hodnot kotangent
měřených úhlů a výpočet K, až K, zůstává bez kon-
troly a je proto nutno prvé polovině výpočtu věno-
vati zvýšenou pozornost. Jednoduchost a stručnost
formuláře dovoluje i méně zkušenému počtáři vypo-
čísti souřadnice neznámého bodu asi za 15-20
minut.
Normální sazba ve formuláři odpovídá předtisku,

kursivou uvedená čísla představují vlastní výpočet.

15 25 ! Znamení ctg
B Výpočet protínáni zpět bodu v 65 IA 073 C c. + 1

o I o
--- .......................... , .. - ...... -- .. -

I,

-

"'" nf! / , Měřené úhly: a= 59° 43' 11" ctg a = + 0,5838912 : 0- 90°190-1800"",1/ i (3= 53° 12' 41" ctg (3= + 0,7477856 1180- 270°:270- 36QOo ,

Označení
,

označení označení I 1 označení iy I I
x y 1 x

B! _~3. ___ 1 + 569.783'78! B 1 73 1+1,'278.384'53 B 1 73 1+
, I 1+ 1,278.384'53569.783'781 Bj 73

--I
570.463'231-A-I--t5~i + 1,276.307'30 C1---25--1+ I~

I + 1,279.905'08Ai 15 i+ 571.045'721 C I 25

rozdíl 1 679'451
1
rozdíl n 1+ 2.077'23 rozdíl m' f- 1.2610941 rozdíl n' f- 1.520'55m I- I--------.~~--- ~I- - I.- n. ctga i - 1.212'88, + m. ctga 1- 396'72 + n' octg (3 1- 1.]37'051 - m' ctg (3 1+ 943'66

1- 1.892'331 součet K, I +
1---

K·I- 2.398'991 K.I-součet K] 1.680'51 součet součet 576'89

K.--K.=K6 + 2.257'40, K] K.=~sl + 506'66 Ks = + 0,224 44.1;1 R = - 0,9.57 1483m = K, p = s....... -................ .......................
K].K6 - 4,271.745"74 K2 I + 5,095.854'76 Výpočet souřadnic:6~

i+-K,oK, - 851.447'20 K' 256.70.1,.'36 YB =+ 569.783'78 XB = + 1,fJ78,384'5Ss ....................... ........ - ..............
Součet R 1- 5,123.192'94/ součet S I + 5,352,559'1~ L,,y=-p.K.= + 2.160'67 6x=+p,K,=- 48.1,.'95

Kontrola: K1+ 6Y = m(K, + 6x) =+ 268,94 Y =+ 571.9.1;.1,.,.1,.5 X = + 1,fJ77,899'58
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LITERÁB:NÍ

Posudky.

Dr. Hub e r t S I o u k a: Pohledy do nebe. Problémy
a výsledky moderní astronomie. Kniha rozměru 178X258
mm o 394 stranách, 62 obrázcích, 4 přílohami na křído-
vém papíře a 28 hlubotiskovými přílohami, Vydalo
v květnu 1942 nakladatelství Orbis. Cena brož. výtisku
K 110,-, váz. K 130,-.
Sloukovy Pohledy do nebe jsou prvním moderním di-

lem českého autora-astronoma, popisující a vysvětlující
některé z nejzajímavějších astronomických problémů.
Není to učebnice astronomie, autor však doufá, že bude
mnohému popudem k hlubším úvahám a k vyhledání ob-
šírnějších' a odbornějších děl hvězdářských.
Obsah díla je rozdělen do deseti částí. Úvodem k dal-

ším kapitolám je část I. C e s t a k u h v ě zdá m. Str.
9-22. Je v nf krátce probrán význam a vliv astronomie
na stupeň civilisace národů a lidstva. Jsou uvedena nej-
důležitější praktická upotřebení astronomie jako: Sta-
novení přesné časomíry, určení zeměpisných souřadnic -
podklad pro zaměření a mapování země, předpovídání
přílivu a odlivu a jiné.
II. D a I e k o h led y dne š k a a bud o u c n o s t i.

Str. 23-69. V dějinách lidského pokroku znamená vyná-
lez dalekohledu novou dobu, dějepisec by ji nazval »érou
rozšíření lidského obzoru« a tento název by správně vy-
stihl podstatu tohoto nového stupně lidského vývoje. Po-
hlédneme-li od prvního dalekohledu Galileova, na nej-
větší zrcadlový dalekohled na Mount Palomaru (USA),
o průměru zrcadla 5 m a porovnáme-li jejich výkonnosti,
udiví nás jistě výsledek skoro 350tileté práce, který vů-
bec nemůžeme srovnat se žádným jiným oborem lidské
činnosti. Autor se při této příležitosti zabývá otázkou,
zda pětimetrový reflektor je hranicí našeho technického
umění. Zmiňuje se o vynálezu kanadského hvězdáře Hen-
roteaua v roce 1935, který nahradil fotografickou desku,
na kterou dopadají světelné paprsky hvězd, deskou o plo-
še 10X12 cm posetou 500,000.000 mikroskopických foto-
článků. Tyto reagují na světelné paprsky a zesílením
jejich elektrických impulsů a novou přeměnou těchto
v světelné paprsky lze každý teleskopický obraz mnoho-
kráte zvětšiti. Vynález je sice v začátcích, ale ukazuje
pravděpodobně směr, který bude nutno sledovati při dal-
ších pokusech o zdokonalení teles~opického vidění.
III. S I u n c e -'- h v ě z d a dne. Str. 70-111. Autor

po probrání nejdůležitějších údajů o Sluncí a metod jeho
pozorování popisuje podle zápiskfl ve svém cestovním
denníku výpravu českých hvězdářů za slunečním zatmě-
ním do Japonska v r. 1936. V dalších kapitolách vysvět-
lena je podstata sluneční energie, význam jeho záření
pro život na Zemi, vliv slunečních skvrn po stránce geo-
fysikální, meteorologické, biologické a dosud nejistý vliv
na úkazy národohospodářské. Pozoruhodným výsledkem
astronomického bádání je naše znalost složení Slunce po
stránce chemické. V poslední kapitole této části je po-
ložena otázka o zániku Slunce a je zde učiněna zmínka
o všech objevech, které pomohly zodpověděti snad ještě
těžší otázku o vzniku energie ze sluneční hmoty.
IV. S vět p I a n e t. Str. 112-224. Tato nejobsáhlejší

část knihy je věnována naší sluneční soustavě. Bylo no-
třehí I1múha 1ft a náml1hy lidského ducha, než jsm~ cloiili
ke konečnému obrazu planetární rodiny našeho Slu:lce
o devíti planetách s 28 měsíci a více než dvěma tisíci pla-
netoid, s kometami a meteory. Při popisu jednotlivých
planet je přirozeně věnováno nejvíce místa Zemi. Je po-
jednáno o jejím tvaru, velikosti, rotaci denní i noční, dále
o Měsíci, našem nejbližším sousedu.
V. B I u dní p o u t n í c i Ves mír u. Str. 225-241.

Jak již název napovídá zabývá se autor v těchto kapito-
lách kometami, hlavně nejznámější Halleyovou a létavi-
cemi, čili meteory. Výzkum meteorů má větší význam
než mu byl dosud přisuzován. Nejlepším důkazem toho
je, že i velké observatoře věnují nyní této otázce pozor-
nost. I' I

VI. Ř í š e h v ě z dam I h o v i n. Str. 242-328. V této
části nalezne čtenář odpovědi na všechny důležité otázky
astronomie. Nejpodivuhodnější na věci však je, že vše
co již víme, je výsledkem zkoumání světelného paprsku.
Hvězdný paprsek je nejen zdrojem vědomostí o Vesmíru,
ale také odhaluje tajemství své vlastní podstaty. Pozná-
váme, že pohyb je znakem všeho dění ve Vesmíru. od nej-
menší částice hmoty (atomů, elektronů atd.) až k nej-
větším hvězdným soustavám. V dalších kapitolách jsou
popsány metody měření hvězdných vzdáleností, průměrů
hvězd, proměřování dvojhvězd, určení povrchové a vnitřní
teploty, svítivosti, hmoty, složení a stavu hmoty v jejich
nitrech. Tyto úvahy nás dovedly až ke hranicím naší
hvězdné soustavy. Nahlédli jsme v bezedné hlubiny pros-
toru, v němž Slunce je nepatrnou hvězdou bez zvláštruno
významu a bez význačného umístění. Po pracném budo-
vání teorií o rozměrech a konečnosti naší galaxie vy-
skytly se nové a nové problémy, vznikla nová astronomie,
astronomie nekonečna. Objevujeme v bezedných hlubi-
nách prostoru ne jednu, ale tisíce, miliony a stamiliony
Mléčných Drah - dalekých galaxií. Těmto mimogalak.
tickým útvarům je věnována část VII. Z a m I é č n o u
dr á h u. Str. 329-352. Je probrán postup jakým hvěz-
dáři tyto daleké galaxie během let poznávali, měřili je-
jich vzdálenosti i jejich vzájemné pohyby a rychlosti.
Zkoumáním nestatických řešení Vesmíru přišlo se k po-
znání, že jde o souboj· dvou sil - přitažlivosti a repul-
sivní síly, které vytvářejí oscilující Vesmír.
VIII. V z n i k a z á n i k s vět Ů. Str. 353-365. V této

části jsou popsány teorie o vzniku Vesmíru od nejstar-
ších až ke kosmogoniím vysloveným Laplacem a J ean-
sem.
IX. Kosmické míry a váhy. Str. 366-375.

Mimo astronomických konstant jsou autorem uvedeny
elementy planetárních drah, fysikální elementy Slunce
a planet, konstanty měsíců planet. rojů létavic, některé
údaje o soustavě Mléčné Dráhy, nejbližších hvězd a da-
lekých galaxií.
X. Str u č n Ý ú vod d o a str o n o m i c k é I i t e r a-

tu r y. Jak autor předesílá, astronomie má bohatou lite-
raturu odbornou i populární. Je nemožné podati i sebe
skromnější přehled. Je tedy úvod sestaven postupně od
malých děl populární astronomie přes díla o nebeské me-
chanice a mnohosvazkovou astrofysikální encyklopedii
k efemeridám a hvězdným atlasům.
Kniha je ukončena abecedním rejstříkem věcným

i jmenným.
Dr. Sloukovi podařilo se v Pohledech do nebe zmíniti

se skoro o všech zajímavých problémech moderní astro-
nomie formou, při které nebylo nutno věnovati mnoho
místa vysvětlivkám rázu fvsikálního, chemického a j.,
které mnohdy čtenářům zajímajícím se pouze o astrono-
mii četbu znesnadňovaly. Svým velmi pečlivým zpraco-
váním obsahovým i formálním nalezne jistě mnoho obliby
u zájemců v kruzích odoborných i širších.

Dr. Prolcopec.

L. S e i f e r t: Imaginární elementy v geometrii. Vyšlo
jako 10. svazek sbírky ~~Cesta k vědění«. Jednota Ces-
kých matematiků a fysiků, Praha 1941. Stran 77, K 14,40.
Obecnost mnohých vět elementární matematiky spo-

čívá na předpokladu, že byla zavedena čísla komplexní.
Aby byla získána táž obecnost ve větách elementární
geometrie rovinné a v prostoru, je třeba zavésti imagi-
nární body, přímky, křivky, imaginární roviny atd. Autor,
vycházeje od elementární geometrie analytické, uvádí
čtenáře jednoduchým způsobem do klasických metod ta-
kového zavedení, totiž do projektivní geometrie. Definuje
dle Staudta jednotlivé samotné imaginární prvky i páry
sdružených imaginárních elementů v jednomocných reál-
ných útvarech.
Knížka seznamuje čtenáře se všemi základními kon-

strnkcemi s prvky imaginárnými, nebo s těmito a prvky
reálnými, jako na příklad určení imaginárných průse-
číků přímky a kružnice, určení roviny třemi imaginár-
nými body a pod. Několik stránek je věnováno také ima.
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ginárním mimoběžkám, imaginárním kuželosečkám a
komplexní rovině. Dr. P.
H. G run e r - O. v. G r u ber: Reinhard Hugershoff

zum Gedachtnis. Publikace rozměru 17X24 cm. o 36 stra-
nách se třemi obrazovými přílohami. Nákladem H. Wich-
mann. Berlin-Grunewald.
Zaznamenáváme tento pěkný upomínkový sešit. určený

pi'átelům zemi'elého spolupracovníka společnosti Zeiss-
Aerotopograph v Jeně, jako doplněk ke zprávě otištěné
na str. 42 Z. O. 1941.
Publikace má čtyři oddíly: v prvním je naznačen struč-

ný běh života, druhý oddíl má název >Clověk a jeho dílo«
a napsal jej H. Gruner; autorem třetího oddílu, nadepsa-
ného »Badatel a vynálezce« byl prof. Gruber. Čtvrtý od-
:líl obsahuje soupis publikací prof. Hugershoffa. Je to na
70 prací z oboru geodesie, lesnictví a zvláště pozemní a
letecké fotogrametrie. Na posledních třech stránkách je
uvedeno v časovém pořadí jeho 42 patentů. Klobouček.

Odborná pojednání v časopisech.
Zeitschrift fiir Vermessungswesen 1942. Cís. 1: Dr.

P i n k w a r t: Zuriickfiihrung verschiedener fiir das
Ruckwartseinschneiden angegebener Verfahren auf die
Cassinische Losung. R i c h t e r: Bestimmung der aus-
gleichenden Messungslinie. Mu 11e r: Kurs fur Hoch-
gebirgsforschung.

o

ft II

Změny v organisaci finančních úřadů. Vládním naří-
zením z 30. dubna 1942, Č. 184 Sb. byly z důvodů účelnosti'
převedeny některé obce z obvodu nynějších berních úřadů'
do obvodu berních úřadů jiných. Název »berní úřad
v Moravské Ostravě« se mění na »berní úřad Moravská
Ostrava 1« a název »berní úřad ve Slezské Ostravě« se
mění na »berní úřad Moravská Ostrava II«. K obvodu
katastrálního měřického úřadu v Moravské Ostravě se
připojuje obvod berního úřadu v Moravské Ostravě IIi'
který se vylučuje z obvodu katastrálního měřického úřadu
ve Frýdku.
Nařízením ministerstva financí z 11. června 1942, č. 221

Sb. zřizuje se s platností od 1. července 1942 nový ka-
tastrální měřický úřad v Říčanech. P-r.
Z dějin zeměměřičství. Zeměměřičství bylo v předcho-,

zích stoletích v úzké souvislosti s ostatními obory techniky:
Přední zástupci stavebnictví, strojnictví a pod. obírali se,
v době, kdy jednotlivé technické obory nebyly ještě přesně
rozhraničeny. i vědami zeměměřickými. Z díla Konrada
Mat s c h o s se» Velcí inženýři« (Grosse Ingenieurej) vy-
jímáme několik údajů o vynikajkcích pracovnících všech
věků, kteří měli vztah k činnosti zeměměřičské.

Starověk: Vedle P y t h a g o r a ze Samosu budiž jme"
nován H i p pod e m o s z Miletu, jenž navrhl zastavo~
vací plán Pirea. Jeho způsobu pravoúhle se křižujíCÍCh
ulic bylo později použito v Miletu, Prienu a v Alexandrii.

V i t r u o, který žil asi 100 let před Kr. v Římě, vy-
nalezl měřické kolo se samočinným počítáním změřených
délek.
Her o n z Alexandrie, autor znárného Heronova vzorce,

jenž žil asi 100 let po Kr. knižně shrnul matematické
poznatky tehdejší doby. Zeměměřičství se týkaly jeho spisy!
o vyměřování pozemků, o měřických strojích a o vytyčo-
vání tunelů.

Středověk: Leo n a r d o d a V i n ci (1452-1519) byl
vojenským inženýrem, stavitelem stok a astronomem. Za-
nechal mnoho rukopisných a kreslených poznámek z ma-
tematiky, mechaniky. zeměměřičství a z astronomických
výpočtů. Pěstoval stavbu měst. Prováděl zavodňování a
sestrojil zařízení na měření množství vody.
O t t o v o n G u e r i c k e, 1602-1686 byl inženýrem a

přírodovědcem. Vzdělal se v zeměměřičství a využíval těch-
to znalostí při stavbách městských opevnění a jako sta-
vitel měst.

Cís. 2: Fin s t e rw a 1der: Nachruf auf Professor
Gast. H a rb e r t: ůbersicht der Literatur fiir Vermes-
sungswesen und Kulturtechnik vom Jahre 1941 mU
Nachtragen vom Jahre 1940.

Cís. 3: R i c h t e r: Bestimmung der ausgleichenden
Messungslinie (SchluB). Don a t h: Gegenuberstellung
verschiedener Netzverknupfungsverfahren. K a s t: Be-
trachtungen wirtschaftlicher Art uber Ackerlangen im
Umlegungsverfahren. Ha r ber t: ubersicht der Litera-
tur fur Vermessungswesen und Kulturtechnik vom Jahre
1941 mit Nachtragen vom Jahre 1940 (SchluB).

Cís. 4: E g ge r t: Umformung Soldnerscher Koordina-
ten in GauB-Krugersche Koordinaten. C z u ba: Dia-
gramm fur die Wahl der Naherungsformel zur Berech-
nung der Ordinaten bei der Absteckung eines Kreisbo-
gens von der Tangente. A h r e n s: Feststellung der
Grenzen und einheitliche Nutzbarmachung aller Messun-
gen in PreuBen. Mu n c h ba c h: Die Vollstandigkeit bei
der Herstellung der Deutschen Grundkarte1: 5000.
K u n g: Prof. Dr. Ing. Leo Fritz t.

Cís. 5: Mu 11e r: Die astronomische Station des Insti-
tutes fur Vermessungskunde der Technischen Hochschule
Berlín. H r i s t o w: Xnderung der geographischen Ko-
ordinaten infolge Umorientierung eines geodatischen
Netzes und ůbergang zum anderen Referenzelipsoid.
Id 1li r: Beitrag zur Genauigkeit topographischer Kar-
ten 1 : 25.000 und von Luftbildplanen 1: 25.000.

N ovověk: Jam e s W a t t (1736-1819) vynálezce
parního stroje. Pracoval rovněž jako zeměměřič a znal
tehdy používané měřické přístroje, stavěl kanály, pro-
váděl měřické práce v přístavech.
G e o r g Fr i e d r i c h R e i c h e n b ach (1771-1826).

Byl vojenským čekatelem a měl úzké styky s astronomy
hvězdárny v Mannheimu. Tam dostal podnět k sestrOl<
vání nových geodetických přístrojů. Zhotovoval sextanty
a theodolity, vynalezl dělicí stroje. C. F. Gauss obdivoval
v r. 1813 přesné provedení jeho přístrojů, jemnost a
přesnost dělení, citlivost libely a dokonalost dalekohledů.
Spolupracoval s Ertlem.
Jam e s N a s myt h (1808-1890) zaměstnával se

krom stavby strojů též sestrojováním dalekohledů. Pra-
coval v astronomii a kreslil obrazy měsíce. jež vyvolaly
na výstavě v Edinbur~ obdiv. Největší jím sestrojený
dalekohled. dílo zvlášť pozoruhodné, byl umístěn na čest-
ném místě jeho továren.
J o hnE r i c s on (1803-188~), Svéd, byl zasvěcen do

geometrie a zeměměřičství německým důstojníkem.
Werner von Siemens (1816-1892), vzdělal se

v matematice a zeměměřičství a byl potom připraven na
spojené inženýrské a dělostřelecké škole v Berlinu na
důstojníka-inženýra.
(Podle F. Thomase v Zeitschrijt jiir Vermessun.qswesen.)
Technická mapa. V souvislosti s literární soutěží na po-

řízení technické mapy 1: 10 000, resp. 1: 5 000 upozornil
nás p. hon. doc. Ing. G. Vejšický, že na potřebu podrobné
technické mapy upozornil v Zeměměřičském věstníku již
v r. 1925 (srov. čís. 10/25, str. 187). Ve vztahu k rozpra-
vám o možném zavedení speciálních map v měřítku
1: 50 000 místo dosavadních 1: 75 000 uvedl, že pro ge-
nerální projekty železnic, úpravu vodních toků, silnic by
sice úplně postačily speciálky, ovšem reambulované; pro
detailní projekt nestačí však ani dnešní topografická
mana 1: 25 000 a nestačila by ani mapa nová v měřítku
1: fo 000 k znázornění podrobností, potřebných k projed-
návání technických projektů. Pro zhotovení základních
plánů upravovacích byla by však mapa tohoto měřítka
(1: 10000) ideálem. Celkem možno říci - praví Ing. Vejf
šický v r. 1925 - že dosavadní kartografický materiál
nejen praxi inženýrské, ale i téměř veškerému životu již
nevyhovuje a že pořízení map přesnějších je kategorickou
nutností.
Dnes po 17 letech si rádi tento názor Ing. Vejšického

připomínáme! P-r.
Hlavní a odpovědný red~ktor: Ing. Bohumil Pour. - Majetník a vydavatel Spolek českých inženýrů. - Tiskem

knihtiskárny :.Typus« 'Y Praze XVI. Telefon 410-62.
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