
ZEMĚMĚŘIČSKÝ OBZOR
VYDAvA SPOLEK ČESKÝCH IN2ENÝRú

o vlivu centrační chyby
při měření horizontálních úhlů v polygonálních tazích.

Profesor Dr. H. LOschner " éasopise Zeitschrift
fiir Vermessungswesen roč. 1921pojednal a mate-
maticky odvodil směr, v němž chyba z exentricity
při měření horizontálních úhlů jest maximální, a
tento směr vztáhl k tečně kružnice opsané stano-
viskem stroje a dvěma body, na které bylo zamě-
řeno. Poněvadž stanovení tečny k dané kružnici
v terénu jest úkol obtížný, bude účelnější zjistiti,
kdy tato chyba z exentricity měření l1orizontálních
úhlů jest maximální vzhledem k symetrále měřené-
ho úhlu. Zeměměřičský inženýr může pak pro každý
měřený úhel v terénu stanoviti směr vztažený k sy-
metrále měřeného úhlu, ve kterém je nutno úhlo-
měrný stroj co nejpečlivěji centrovati.
Na bodě O (správné stanovisko stroje) byl mě-

řen úhel i' na bod A a B (obr. 1). Délky a== OB a
b = OA jsou přímo měřené v terénu. Předpoklá-
dejme exentricitu e stálou s měnícím se pouze smě-
rem, takže bod D (nesprávné stanovisko stroje)
může opisovati malou kružnici o poloměru e. Po-
loha e jest dána úhlem x vzhledem k symetrále mě-
řeného úhlu. Naší úlohou jest určiti, kdy chyba
z této exentricity vyvěrající je maximální.
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Dle obrazce platí {'= ({! + (é2 - é1) = ({! + é ... (1)

Dosadíme-li do výrazu (1) za él,,=(/~.sin(x+~)

" "e. ( y)é2 =(1 a·SlIl x-"2 '
obdržíme ." (2)

é" = é2" -é1" = r/,e [~sin (x- ~ )-~sin (x+~)]

Při konstantní exentricitě e je změna úhlu zá-
vislá na změně x, považujeme-li ovšem a, b za kon-
stanty.

Jest pak také~sin(x-~) -~sin (x +~) = /(x)
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P I v. . b~a y ko OZlme-11 --- cos- =
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kde kl a k2 jsou konstanty pro daný úhel a dané
strany jej omezující, obdržíme

!(x) =kl sin x-k2 cos x

Maximum úhlu nastane při maximu funkce f(x),
a v tom případě musí derivace

v v - kl t Y a- bz cehoz tg x = -- = co g - . --+kz 2 a+b

Z rovnice (3) ihned plyne, že pro a= b při li-
bovolném úhlu, jakož i při i' = 1800 a libovolně
rozdílných stranách a, b jest x = €O, čili v symetrá-
le úhlu jest maximum chyby. Je-li značný rozdíl
v délkách a, b a úhel i' je příliš rozdílný od 180°,
odchyluje se směr, v němž je maximum, od sy-
metrály.
Pro rovnici (3) lze sestrojiti jednoduchý nomo-

gram .
Prochází-li jedna přímka body PI (xl' YI), P2

(x2 Y2), druhá body Pa (x2, Y), P4 (x4, Y4)' jest
jejich rovnoběžnost vyjádřena vztahem

čili (Yl - Y2) (x3 - x4) - (Xl - x2) (Y3 - Y4) =.g.

Upravíme-li výraz (3) na tvar poslední rovnice,
obdržíme

(a + b) . tg x= (a - b) cotg;-
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čili (a - b) (cotg ~ +O) - (a + b) . (5)

. (O + tgx) =e
Porovnáme-li (4) , (5), shledáme, že

rYl= aJ Xl = a Xs= cotg 2- Ys= O

y2=bJ x2=-b x4=0 y4=-tgx
čili na osu X vyneseme funkci cotg y

a na osu Y vyneseme funkci tg x
a a, b tvoří přímky v I a II kvadrantu na sobě
kolmé a ~víraJící s osami x a y úhly 45°. Stupnice
a a b byly vyneseny ve stejných modulech funkce
tg x a cotg y také ve stejných, avšak stokrát
větších než předcházející.

Příklad: Budiž a=250 mJ b=50 mJ y=900.
Spojíme bod označený 250 na stupnici a s bodem

označeným 50 na stupnici b. Rovnoběžka vedená
bodem označeným na stupnici pro cotg y 90° (na
ose x) protíná stupnici pro tg x (osa y) asi v bodě
34°.
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Hranice katastrálních území se mezníkují ve všech
lomových bodech. Ve Velké Praze 'budou omezníkovány
tesanými kameny rozměrů 15X20X75 cm z tvrdého ka-
mene. Hlavy mezníků budou otesány a označeny číslem
na užší hraně, která se při zasazování umístí tak, aby při
pochůzce po hranicích ve směru číslování hraničních bodů
bylo číslo obráceno k přicházejíeímu chodci. V místech
ohrožených dopravou nebo pracemi hospodářskými není
zapotřebí, aby kameny vyčnívaly příliš nad okolní po-
vrch zemský a bude jen účelným, zasadí-li se v takových
místech v úrovni s okolním terénem. Jejich hledání ne-
bude pak tak snadné, avšak vzdálenosti bodů, změřené
přesně po jejich zasadění, umožní vždy jejich bezpečné
nalezení i kdyby byly náhodou zahrnuty zemí. Uvnitř
města, kde by takové označení působilo potíže, poněvadž
hraniční čára bude procházeti nejčastěji středem ulic,
bude použitó označení náhradního, t. zv. dvojznaku, t. j.
bod hranic v ulici se neoznačí trvale kamenem, který
by překážel v provozu, nýbrž zajistí se na úsečce, jejíž
koncové body se označí na protilehlých domech želez-
nými svorníky. Vzdálenosti od těchto svorníků určují na
úsečce bod, který se dá vždy bezpečně vytýčiti a dočasně
označiti na dobu potřeby.
Je pochopitelné, že tak pečlivě určené a nákladně vy-

značehé hranice musí býti řádně udržovány a chráněny.
O udržování znaků na katastrálních hranicích musí podle
zákona pečovati obec, která je povinna každým třetím
rokem přesvědčiti se na místě, zda některý kámen se
neztratil nebo nebyl porušen. Na poškození hraničních
značek jsou stanoveny velmi přísné tresty, podobně jako
za poškození značek trigonometrických bodů (zákon
z 30. června 1921, Č. 254/21 Sb.).
Již z popsání práce komise lze si učiniti představu, že

to bude práce velmi obsáhlá. Ve Velké Praze na př. bude
nutno projíti s komisí a omezníkovati hranice o délce asi
350 km a na jejich omezníkování bude zapotřebí asi
10.000 mezníků.
Po stanovení obvodů katastrálních území postupuje se

k dalším menším celkům. Je to zjištění a omezníkování
držebnostních hranic a zjištění hranic druhů pozemků.
Za velkou závadu původního měření jsme označili hned
na počátku, že majetkové hranice nebyly omezníkovány.
Této závadě se při dnešním novém měření vyhneme, po-
něvadž držebnostní hranice musí býti podle kat~strálního

zákona řádně omezníkovány na všech bodech lomů tvrdý-
mi kameny rozměrů nejméně 12X12X60 cm s opracova-
nými hlavami. Nejmenuji jiný druh označení, poněvadž
na katastrálních územích Velké Prahy, kde je půda ve-
směs velmi cenná, nelze připustiti omezníkování jiného
druhu a i v jiných městech je škoda znehodnocovati tak
nákladné práce nedostatečným mezníkováním. Povinnost
omezníkování ukládá zákon držitelům pozemků a sice
ještě před příchodem komise. Neučiní-li tak držitel včas,
t. j. před příchodem komise, nebo omezníkuje-li svůj po-
. zemek nedostatečným způsobem, na př. rourkami nebo
betonovými sloupky a pod" mohou býti pozemky omezní-
kovány nebo řádně přemezníkovány na náklad držitelův.
Každý držitel má vždy dosti času, aby povinnost mezní-
kovací mohl splniti, poněvadž příchod měřičského úřed-
níka se oznamuje v obci obvyklým způsobem 30 dní pře-
dem. Neučinil-li v této době držitel zadost své povinnosti,
má ještě čas tak učiniti v období, které uplyne od pří-
chodu měřičského úředníka do dne, kdy budou hranice
pozemku zjišťovány. Poslední lhůtou má býti zajisté
předvolání na komisi, které se doručuje aspoň 24 hodin
před začátkem řízení. obvykle však několik dní předem.
Jak už tomu s psanými a vyhlašovanými nařízeními bývá,
všechny stanovené lhůty zůstávají často držitelem ne-
povšimnuty a hraníce není omeznikována ani v den je-
jího komisionelního zjiŠťování. Proto prováděcí měřické
předpisy ke katastrálnímu zákonu a k vládnímu nařízení
připouštějí, aby ještě po komísi byla dána určitá, ovšem
již velmi krátká lhůta pro dodatečné omezníkování. Ten-
to postup se dosud všude dobře osvědčil a jen v mizivém
počtu případů bylo nutno skutečně zakročiti proti liknav-
cům podle zákona a mezníkovati na jejich náklad.
Ovšem že mezníky budou zasazovány jen tam, kde není

hranice trvale vyznačena jinak. Nebude jich tedy třeba,
kde hranici tvoří okraje budov, zdi, podezdívky u plotů,
pilíře plotů a podobná trvalá zařízení. V pochybných pří-
padech rozhoduje a poradí předseda komise při šetření
na místě.
Hranice se omezníkují podle skutečného, pokojného

užívání a jen tam, kde snad držitel hranici nez!1á ani
v hrubých rysech, je odkázán na její vytyčení. Jde-li
o novou hranici, t. j. hranici, která nebyla při původním
měření v mapě vyznačena a je-li po ruce plán o jejím
zaměření, na př. parcelační, lze hranici spolehlivě obno-
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TROJÚHELNlÍfOVÁ s/ř 1. ŘÁDU

A NÁSTIN ROZVINUT/

S/T/ 2.A 3.ŘÁDU.

Obr. 9.
U 1. řádu jsou body vyznačeny kroužkem a strany plně silně; u 2. řádu body tečkou v kroužku a strany slabě,
u 3. řádu body jen tečkou a strany čárkovaně. Skupina čárkovaně ohraničených bodů je na dalšim obrázku vý-
chodiskem pro rozvinutí sítí 4. a 5. řádu. Tečkovaně je ohraničena velká politická obec, uvnitř pak jedno ka-

tastrální území.
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viti ve většině připadů. Není-li však dělicího plánu a zb~'-
vá tu jako svědek toliko katastrální mapa, je vytyčení
již méně spolehlivé, jeho provedení velmi obtížné a spo-
lehlivost závislá na místní přesnosti katastrální mapy.
Nezná-li ani jeden ze sousedů průběhu hranic ani při-
bližně a není-li venku znaků nebo terénních tvarů, které
by zjištění prúběhu hranic usnadňovaly nebo vůbec umož-
ňovaly, je z nouze dobrou i méně přesná mapa a dohoda
obou sousedů, aby v nové mapě byla hranice řádně vy-
značena a zajištěna aspoň pro budoucnost. Je tedy nutno

počítati při obnovování a mezníkování některých hranic
ve městech s rozsáhlou pomocí osob oprávněných podle
§ 51 k. z., jejichž pohotovost může organisací prací znač-
ně urychlití.
Hranice držebnostní se opět určují postupně v blocích

nebo souvislých celcích zvaných tratích, oddělených od
sebe většinou cestami nebo hlavami různě probíhajících
parcel. V rozsahu držehnostních hranic zjišťuje pak ko-
mise nejmenší částky povrchu zemského k zaměření ur-
čené, t. j. hranice druhů pozemků.

TffOJÚIiELNí/(ovÁ SÍŤ 3ŘÁDU A NÁSTIN

ROZVINUTI' SíTí 4.A 5. ŘÁDU.

Obr. 10.
Označení bodů a stran v řádech je obdobné jako v předešlém obrázku. Jediný bod prvního řádu na severu je
označen větším a silnějším kroužkem. éerchaná čára označuje hranice politické obce, tečkovaná čára hranice
katastrálního území. - Určení bodů je označeno šipkami na bodě určovaném. - Dvě šipky proti sobě na téže

trigonometrické straně prozrazují společné vyrovnání bodů.

1941/30



Obr. II.
Typ měřické veze se sti"edním sloupem pro stroj

z triangulace Velké Prahy.

Řízení pro zjištění držebnostních hranic patří k nej-
svízelnějším pracím při novém měření, poněvadž se musí
vykonati na místě za přítomnosti držitelů a členů komise
v neobvyklém rozsahu. Uvádím opět příklad Velké Prahy,
kde je asi 100.000 parcel, na nichž musí býti vykonáno
řízení na místě, nejdéle do 5 let. Bude-li řízení konati asi
5 komisí v různých čtvrtích současně, můžeme počítati
na projednání hranic pozemků každého držitele necelé
% hodiny. Zjistiti za tak krátkou dobu držebnostní po-
měry, vyšetřiti potřebné pro zaměření a vyhotoviti si
přibližný náčrt od ruky je pak prací úplně vyčerpávající,
kterou lze svěřiti jen nejzpůsobilejším úředníkům. ;Jed-
nání bývá ještě ztíženo, vyskytnou-Ii se sporné hranice.
Nedohodnou-li se sousedé o sporných hranicích, sepíše
předseda protokol, který pak odevzdá soudu, aby zahájil
řízení pro odstranění sporné hranice.
Při zjišťování hranic vyšetřují a odstraňují se také

nesrovnalosti mezi zápisy v pozemkovém katastru a sku-
tečností. Takových nesrovnalostí bývá v městech, kde
dnes dochází k novému měření, veliké množství; řízení se
tím pak zdržuje a předseda komise je zavalen administra-
tivní prací.
Ukončením šetření u nejmenších částí povrchu zem-

ského - jednotlivých pozemků - končí první část prací
a sice prací nejodpovědnějších, poněvadž na jejich řád-
ném provedení závisí hodnota nové mapy. Nesprávně
vyšetřené případy jsou zaměřeny podle vyšetření a musí
býti po reklamaci opravovány. .
Druhým, ryze technickým a úplně odlišným úkolem

je zaměření právě vyšetřených a stanovených čar. Měření
můžeme opět rozděliti na technické práce přípravné a
měření podrobné. K přípravným pracím technickým po-
čítáme určení pevných bodů, na něž se zaměření musí
připojovati a mezi nimiž se provádí.
Podle ustanovení ~ 10 katastrálního zákona musí býti

každé nové měření připojeno na trigonometrické body
jednotné trigonometrické sítě katastrální. Trigonometric-
ká síť se založí a postupně rozvíjí z většího do menšího,
až vznikne trojúhelníková síť o průměrné délce stran asi
2 km. Vychází se od trigonometrické sítě prvního řádu.
Trigonometrické sítě prvního řádu, potřebné pro rozvi-
nutí, zasahují poměrně daleko od míst, pro něž je konána
podrobná triangulace. Na př. pro Velkou Prahu zasahuje
vliv bodů prvního řádu až od Tábora. Plzně, Kolína a na
severu od bodů až za protektorátními hranicemi.

Obr. 12.
Typ pyramidy se zvýšeným postavením pro stroj z trian-
gulace Velké Prahy. Trigonometrický bod byl zvolen ve
zřícenině staré zvonice, jež i dříve byla trigonometrickým

bodem.

Z bodů prvého řádu jsou určeny body druhého řádu
a síť bodů třetího řádu. Z těchto se rozvinou sítě trigono-
metrických bodů čtvrtého a pátého řádu.
Při triangulaci je určováno často několik bodů sou-

časně. Tím se ušetří práce venku vypuštěním některých

Obr. 13.
Stabilisace trigonometrického bodu. Jednoduché centračni
zařízení pro ztotožnění průmětu značek podzemních se
značkou povrchovou. Jeden dělník udusává zemi, druhý
pečlivě kontroluje olovnicí správnou polohu křížku na

žulovém kvádru.
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Obr. 14.
Stabilisace excentrického stanoviska na střeše. Z obrázku
je patrno nepohodlné stanovisko na samém kraji střechy.
Nad značkou je postaven Wildův teodolit, s úspěchem
používaný při měření na střechách. Stálá polcha stojanu
je zajišťována pytlíky s pískem, kladenými na nohy.

dlouhých směrů, jichž měření bývá často obtížné. Také
určovací obrazce jsou při spojování více bodů účelnější
a výpočet a vyrovnání sítě na větší ploše stejnorodější.
Všimneme-li si postupu určování trig-onometrických bodů,
vidíme velmi názorně, jak se postupuje plánovitě z vět- .
šího do menšího a jak se okruh pevných bodů postupně
úží kolem předmětů, jež mají býti zaměřovány. Zajíma-
v~'m je, že na celé rozsáhlé území Velké Prahy nepřipadl
ani jeden trigonometrícký bod prvního ani druhého řádu
a teprve z bodů třetího řádu padlo šest na území Velké
Prahy.
Trigonometrická síť pro Velkou Prahu byla vytýčena

čili signalisována všemi druhy signálů. Byly tu věže se
středním sloupem, pyramidy se zvýšeným postavením,
obyčejné pyramidy i zvláštní výtkové signály na plo-
chých střechách domovních. Tyto signály byly obyčejně
pevně připevněny kovovými pásy ke komínům. Mnoho
bodů čtvrtého a pátého řádu má přirozené signály -
věže kostelů.
Trigonometrické body se stabilisují v normálních pří-

padech dvěma podzemními skleněnými značkami a po-
vrchovou značkou kamennou rozměrů 20X20X80 cm;
výjimečně, obyčejně ve větších městech, se stabilisují na
plochých střechách mosazným válečkem a kromě toho
ještě normálním způsobem v ulici nebo v zahradě, v blíz-
kosti excentríckého stanoviska na střeše. Také měření
směrů na trigonometrických bodech je v městech svízel-
nější než jinde pro větši počet excentrických stanovisek
na plochých střechách a kostelních věžích. Umístění sta-
noviska na střeše, jak vidno z obrázku, bývá takové, že
je často nebezpečno obcházeti kolem stroje. Na plochých
střechách nelze totiž voliti stanovisko příliš daleko od
okraje střechy, poněvadž by pak nebylo přes okraj vidět
do ulice nebo do zahrady, kde musí býti bod zvolen oby-
čejně blízko budovy. Chození na okraji takové střechy
s okem upřeným do dalekohledu a myšlénkami upouta-
nými na měření by mohlo snadno ukolébati opatrnost a
krok v podvědomí učiněný by mohl míti osudné následky,
Triangulaci jsme získali značn;' počet přesně určených

hodů v průměrné vzdálenosti asi 2 km. Pro zaměření
domů nebo jiné parcely je to pi'iliš řídká síť daných bodů
a proto pokračujeme ještě pí'ed vlastnim měřením ne-

tailu ve zhušťování pevných bodů. Podobně jako prl
triangulaci určujeme si další body měřením úhlů - pro-
tináním vpřed nebo zpět, někdy i obojím - v nejpřízni-
vějším případu až na vzdálenost průměrně 500 m. Určení
těchto bodů a stejnoměrné jejich rozložení po terénu je
však zřídka kdy možné. I když při krátkých vzdále-
nostech není vliv nejistoty v zaměření úhlů tak značný
jako při velkých vzdálenostech, i když se spokojujeme
menším počtem určovacích směrů, nedají se na krátké
vzdálenosti překonávat překážky tak snadno a nedá se
vůbec stejnoměrně vytyčovat, kromě výjimečných přípa-
dů ve zvlášť příznivém terénu a zastavění. Příklad velmi
obtížného vytýčení bodů určených protínáním je v Brá-
níku. Již to, že ani při triangulaci ani při určování dal-
ších bodů protínáním nebylo lze určiti kostelní věž, pro-
zrazuje obtíže při vytyčování. Proto počet bodů určených
protináním byl skrovný. Bylo jich určeno jen 6, ačkoli
terén a zastavěnost by vyžadovaly takových bodů co nej-
víc. Na jiné části Prahy, v Dejvicích a Bubenči, bylo na-
opak vytýčení a určení bodů protínáním zvlášť příznivé.
Body určené protínáním volíme ve městě ještě s oblibou
na plochých střechách, na kostelních věžích, na věžičkách
budova zřídka se nám to daří na zemi (obr. 16 a 17).
Mezi trigonometrické body a body určené protináním

vkládáme body polygonové, obyčejně v ulicích, přístupné
již obyčejně na zemi a určované měřením úhlů a délek.
Na obou předešlých obrázcích je patrno, jak jednoduchá
a výhodná je volba polygonových bodů, podaří-li se dosta-
tečně a účelně doplniti trigonometrickou síť nadbytečným
počtem bodů určených protínáním a jak nepříznivý vliv
na vytyčování má jejich nedostatek.
I při vytyčování polygonové sítě přecházíme z velkého

do malého, jako tomu bylo pH přechodu od sítě trigono-
metrické k síti bodů určených protináním. Nejdříve urču-
jeme pevnou síť řidší, volbou t. zv. hlavních polygono:
vých pořadů, které spojují body trigonometrické, body
protínáním určené a body uzlové. Síť hlavních polygono-
vých pořadů je vyznačena na obrázcích silnějším vyrý-
sováním polygonových strru;)..Mezi body trigonometrické,
body určené protináním a body hlavních polygonových
pořadů vkládáme vedlejší polygonové pořady, které za-
hustí konečně síť tak, že je již možno kdekoli na polygo-

Obr. 15.
Měření úhlu se stanoviska na okrají ploché střechy. Stroj
nelze roztažením noh dostatečně snížit, poněvadž stano-
visko je příliš blízko ke kraji střechy. Pozorovatel si
pomáhá podkladem pod nohy. Pohyby kolem stroje

vyžadují zvHené opatrnosti.
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nových stranách voliti tolik pomocných měřických bodů,
že každý předmět měření se dá obklopiti dostatečným
počtem měřických přímek potřebných pro zaměřování.

Polygonové body ve Velké Praze budou stabilisovány
kameny o rozměrech 15X15X75 cm, v polních tratích
v úrovni terénu, v ulicích pod dlažbou a zde budou při-
kryty litinovými poklopy.

V polygonových sítích Velké Prahy a u všech dalších
měst budou zavedeny některé novinky proti dosavadnímu
způsobu měření v Čechách. Je to především zavedení
měřických strojů se setinným dělením čtvrtkruhu. Stroje
dodala v posledních dvou letech naše domácí firma J. a
J. Frič. Velmi dobré zkušenosti byly získány již v Rado-

tíně i ve Dvoře Králové při zkušebním měření v minulém
roce. Ušetří se na času v poli i v kanceláři a práce je
pohodlnější. Úspory ovšem nejsou pronikavé, ale větší
význam má, že se zavádí postupně do katastrálního mě-
ření setinné dělení úhlové a tím umožňuje cesta k jeho
všeobecně závaznému zavedení u nás.

Druhou novinkou v Čechách bude měření délek poly-
gonových stran přesnými optickými dálkoměry. Bude
užito typu švýcarského, Areger-Kernova v úpravě Fri-
čově. Měření délek optickým dálkoměrem bude na úze-
mích Velké Prahy ohromnou úsporou na času a zároveň
zvýšením přesnosti výsledků. V pražském terénu a při
tak rozsáhlém zastavení a frekvenci nelze si v některých

NÁČRT S/TÉ

HLAVNlCH t1ĚŘICf(ÝCH BODŮ

Obr. 16.
Body určené protíná ním jsou označeny čtverečky. Hlavní pořady jsou vyrýsovány silnějšími čarami.
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NÁKRES ČÁSTI S/TÉ

HLAVNícH t1ĚŘICKÝCH BODŮ

Obr. 17.
Síť není dosud úplná. Z obrázků je patrno i postupné vytyčování.

místech ani dobře představiti rychlé a přesné zaměření
bez této moderní pomůcky. Budou měřeny vzdálenosti
obyčejně na dvakrát přestavováním latí (vlastně dvěma
hitěmi mezi stanovisky stroje). Proto budou polygonové
strany voleny jen asi do délky 150 metrů, poněvadž vý-
sledky jsou při měření pod 100 metrů spolehlivější a nej-
pohodlnější. Výsledná délka bude zjišťována ze čtyř mě-
ření. Přesnost těchto dálkoměrů, již mnohokrát vyzkou-
šená, pohybuje se v odchylkách 1 až 2 cm na 100 m.
Zvlášť vynikne tato výhoda, představíme-li si měření
latí na pražských ulicích nebo na srázech, o něž zde není
nouze a porovnáme je s jednoduchým odečtením vzdále-
nosti od stroje. Změření délky strojem trvá jen okamžik,
kdežto při měření latěmi by se často sotva pořídilo za
půl hodiny. Při tom se dají zaměřiti mnohdy i spoje, které
by latí byly neměřitelné.
Jak již vpředu bylo poznamenáno, volí se pro měřeni

ve městech jen číselné metody, k nimž počítáme dnes
metody polygonovou, polární a metodu protínání vpřed.
Pro pohodlnost vytyčování a obnovování hranic v bu-
doucnosti, kterážto úloha připadne převážně úředně
oprávněným civilním geometrům, kteří nemají· drahých
souprav dálkoměrných, bude všude dávána přednost me-
todě polygonové. Měření metodou polární nebo protíná-
ním vpřed bude jen řídkou výjimkou tam, kde zaměřo-
vané body budou z pomocných měřických přímek nepří-
stupny při určování pořadnicí. To však neznamená, že by
nebyly určovány délky optick~'m dálkoměrem, kde je to
výhodným. Bude to zejména při doměřování pomocných
měřických přímek, při určování měřických bodů, nebo při
měření oměrných kontrolních měr v terénu svahovitém,
kde by bylo nutno měřiti více větších délek latěmi. Tam
se s výhodou dá použíti pro velmi rychlé měření dálko-
měru, který lze stavěti vždy ob jeden bod a zamě1'iti
délky na obě nebo více stran. I na měření kolmic by bylo
účelným použíti výhodnějších pomůcek než je lať. Roz-
hodně vyskytne se ve větších městech dosti případů, které
budou výjimkou v obvyklém měření a bude nutno řešiti·

úlohy zvlášť složité, zejména pokud půjde o přístup k ně-
kterým hranicím.
Při měření podrobném je rovněž zachována zásada po-

stupu z velkého do malého. Volí se nejdříve pomocné mě-
řické přímky spojující polygonové strany a pak se postu-
puje dovnitř obdobně jako při triangulaci a polygonisaci.
můžeme říci podle řádů měřických přímek. Pro přesnost
měření budou v Praze voleny zvýšené požadavky a uplat-
ňována snaha, aby odchylky v měřické síti nedosahovaly
50% dovolených mezí, výjimečně 75%. Délky všech mě-
řických přímek budou určeny také početně ze souřadnic.
V měřítku 1:1000 je totiž vždy třeba počítat souřadnice
většího počtu bodů pro zobrazování, pro analytieké vý-
počty skupin a často i jednotlivých parcel, takže soustav-
ným jejich výpočtem př~em se početní práce zmechani-
sují a organisace kancelářských prací se tím značně
zjednoduší. Získá se kromě toho dokonalá kontrola ja-
kosti měření.
Kromě předmětů, jež jsou podle platných měřických

předpisů vždy při obnovování zaměřovány, měří se často
takové předměty, jež by měly později význam pro město
a jejichž zaměření město požaduje.
Při podrobnějším měření ve městech a zejména v Pra-

ze a v Brně bude nutno překonati největší obtíže. Bude
to zejména dopravní ruch na ulicích, který by za normál-
ních poměrů nutil k měření v časných ranních hodinich
nebo ve dnech nedělníeh a svátečních.
Další potíže vzniknou při měření hranic úplně zasta-

věných čtvrtí, zejména ve starších čtvrtích, kde nejsou
hranice rovné a bude zapotřebí často měřiti i na stře-
chách. O tom nelze dnes dobře mluviti předem, takové
obtíže se nedají ani popisovati. Je je třeba viděti buď ve
skutečnosti nebo aspoň na obrázku. Spokojuji se tím, že
na ně jen upozorňuji a mnozí budete míti sami často pří-
le"žitost, spatřiti měřické oddíly při překonávání tako-
vých překážek.
Třetí, méně obtížnou, avšak za to nepříjemnou překáž-

kou, jsou zahradní čtvrti s oplocenými zahradami, někdy
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ještě bez domů, kde bude třeba při každém vstupu hle-
dati majitele, aby otevřel a umožnil přístup na pozemky.
Při měření příčných měřických přímek, často jen pro
určení pomocných měřických bodů bude třeba svolati a
vzbouřiti všechny majitele. Není-li některý z nich doma,
řeší se často věc svépomocí, obyčejně proti předpisům.
a následky jsou pak někdy nepříjemnosti.
Změřením podrobností a dohotovením polních náčrtů

končí polní měřické práce při zaměřování města a vše je
připraveno k vyhotovení nových map. Ty se však dnes
vyhotovují stejně pro město jako pro vesnicí, jen měřítko
bývá různé. Nepovažuji proto za potřebné zmiJlovati se
zde o této další práci.
Pro zajímavost upozorním ještě na rozvržení a orga-

nisaci prací ve Velké Praze, poněvadž je to dnes u nás
největší a nejvýznačnější měřická práce. Úloha byla po-
drobně rozebrána pro každé katastrální území, uvážena
zastavěnost i terénní poměry, vypočtena asi normální
potřeba dní na vykonání prací polních i kancelářských
a na mimořádné obtíže připočteno 25% ve venkovských
územích a 50'!0 v nejstarších čtvrtích pražských. Vyšla
úloha asi pro 300 inženýrských oddílů na jeden rok
(4 inženýrské oddíly mají 4 inženýry, 2 pomocné tech-
niky, 1 sílu kancelářskou a 20 figurantů). Poněvadž ta-
kový počet sil není k disposici a ani by nebylo také mož-
no s ním účelně pracovati - někde by nebylo možno včas
vykonati potřebné řízení - byla určena jako nejvhod-
nější předvídaná doba 5 let. Potom by mohlo pracovati
najednou 60 inženýrů, 30 pomocných techniků, 15 kance-
lářských sil a asi 300 figurantů. Z toho je patrná i druhá
dobrá stránka zamýšlené práce v takovém rozsahu. Dáme
doma práci asi 400 lidem, kteří by jinak ji možná museli
hledat mimo svou vlast. Po roce bude ihned patrno, zda
lze práci ještě více urychliti nebo bude-li třeba zvolnění.
Při 51eté lhůtě byl zvolen tento postup nového měření
v katastrálních územích: Začíná se prvním rokem s úze-
mími, v nichž je operát po technické stránce nejzávad-
nějšÍ, Jsou to: Bráník, Nusle, Dejvice, Bubeneč, Libeň.
K nim se připojují území sousední, aby se mohlo praco-
vati na souvislých větších plochách. Připojují se na se-
veru katastrální území Sedlec, Holešovice-Bubny, Bohni-
ce, Troja, Kobylisy, Střížkoy a Prosek, na jihu pak Malá
Chuchle, Hodkovičky a Podolí. V druhém roce se přejde
na severozápad, ve třetím na jihozápad, ve čtvrtém ]'1a
střed a severovýchod a v pátém se skončí na jihovýchodě
(obr. 5). Při stanovení rozvrhů prací pro příští rokv
může býti vyhověno požádání města Prahy, potřebovalo-li
by nutně v některém území nových map a rozvrh se dá
také přizpůsobiti potřebám technické veřejnosti, poně-
vadž triangulace bude již letos všude hotova. -
Polní práce budou v Praze organisovány i během roku

jinak než při měření v jiných městech. Aby se v zahrad-
ních čtvrtích omezily škody na rostlinstvu a usnadnilo
vytyčování měřických sítí, bude měřeno nepřetržitě i v zi-
mě. Rovněž polygonisaci a vyšetřování držby je nutno
konati i v zimních měsících, aby všeho bylo dostatek
připraveno pro nejsilnější nápor na podrobné měření
v jarních, letních a podzimních měsících. Ovšem, že práce

Obr. 18.
Měření na střechách v některých hustě zastavěných

čtvrtích je pravidelným zjevem.

v Zlme nebudou konány v takovém rozsahu jako v létě.
Souběžně s polními pracemi budou konány i práce kance-
lářské u katastrálního měřického úřadu, takže polní sku-
piny budou míti brzy i grafické kontroly na své práce
v poli.
K pracím ve Velké Praze dochází v letošním roku ro-

měrně za výhodných okolností. Doba válečná přináší
v Praze velikou úlevu pro polní práce snížením dopravního
ruchu a to je v propočtu výkonnosti položka velmi přízni-
vá, kterou bude třeba v prvních letech dokonale využíti.
Uvolněním většího počtu zapracovaných sil v novém mě-
ření na Slovensku, podařilo se v loňském roku likvidovat
roky se táhnoucí nedodělky v novém měření měst v Ce-
chách a uspokojiti všechna města, která dlouho čekala
na nové měřenÍ, Tak byla dokončena měření měst Kolína.
Náchoda, Starého města, započata a dokončena měření
Radotína, Třebechovic pod Orebem a zvlášť rozsáhlé mě-
ření Dvora Králové. Finanční správa není tedy vá-
vázna starými závazky. poněvadž další města. jež se
v hojné míře domáhají nového měření dostávají pořadí
až za Velkou Prahou. Proto bude lze přiděliti k pracím
ve Velké Praze dostatečný počet personálu a lze doufati,
že práce budou postupovat podle propočtu.
Zároveň s Velkou Prahou bude měřeno i více měst ven-

kovských, zejména na Moravě, která je při pořizování
plánů a při každé pozemkové regulaci zvlášť čilá. Nové
měření měst je základem pro úpravu toliko části zasta-
věné nebo k zastavěni určené a nesleduje regulaci trati
ryze venkovskÝch ani s jiných hledisek než zastavovacích.
Na úpravu a účelné uspořádání pozemků ve venkovských
tratích je pamatováno jinak.

Panem Ing. Dr. V. Elznicem byl jsem uveden na
mvšlenku využít malého počítacího stroje pro po-
čítání s velkými čísly. Chtěl bych zde podat řešení
v praksi nezřídka se vyskytujícího případu dělení,
jestliže dělitelem je číslo o větším počtu číslic, než
kolik míst má nastavovací zařízení stroje.

Je-li dělenec AJ dělitel B a podíl OJ rozložíme číslo
B na součet čísel a + b tak, že b je přebývající
číslo.
Jest pak:

A A
0=-=--.

B a+b

1941/35



B YB XB fJ cotg fJ
YA -tfxKPcotga XA+dYKPcotga
= YB + dXKPcotg f1 =XB- dYKPcotgf1

-

A YA XA cotg ex dXAB
dXKP

-dYABex dYKP=;;tga+cotgf1 cotga+cotgf1
--

dYAB= dXAB= cotg ex+ cotg {3 Yp= Xp=
=YB-YA =XB-XA

B 739,873'12 1,040,322'26 73'940!f I 0'43384 739,872'32 1,040.356'14
-- -

A 739.869'54 1,040.474'25 37'197l 1'51212 -78'11 -1'84
---

P I + 3'58 I -151'99 I 1'94596 I 739,794'21
I

1,040,354'30

A
Rozvedeme výraz v Taylorovu řadu

a+b
A A b A 2b2 A

a + b= Ci - 1!.(i2 + Ú 'a3 - •• , =

=~ -~' ~+!(~'~)- ..,
Dostáváme tedy podíl C jako součet nekonečné

řady konvergentní s kvocientem (-~) ,

Prakticky to provádíme tak, že při jednom na-

stavení dělitele a určíme hodnoty A i ~,Poněvadi
a a

každý další člen řady je roven předcházejícímu, ná-

b' d'l b , bso enemu po 1 em -, nastavlme hodnotu ~ do na-a a
stavovacího zařízení stroje a vynásobíme ji hodno-

A
tou -, Obdržíme druhý člen řady, Tímto vynáso-

a
bíme opět nastavenou hodnotu a obdržíme třetí člen
řady atd, Postupujeme tak dlouho, až obdržený člen
řady se přiblíží nule až do potřebného désetinného
místa,
Prakticky půjde jen o malý počet členů řady,

poněvadž podíl !!. bude velmi malý.
a

Příklad: Jest vyděliti číslo 43852'756 číslem
23154'538 na šestimístném stroji na 11 desetinných
míst.

Při užitém označení jest: A = 43852'756
a = 23154'5 (6ciferné)
b= 0'038

A
1= 1'893 919 367 73

a
b

1= II=- 310821
a
b

II=III= + 1
a
b
,III=IV=- O

a

A
- - 1'89391625953
B

1 2 3 4

Poznámka: Potřebujeme-li velký počet míst podí-
lu, přesadíme zbytek v dělenci o potřebný počet míst
do leva,

Jiná pro praksi důležitá úloha, na kterou chci
ukázat, je výpočet protínání vpřed na jednoduchém
počítacíni stroji, aplikace způsobu výpočtu pro dvo-
jitý spřažený stroj.
Zopakuji princip tohoto výpočtu:

Z obrazce: A, B jsou dané body, a, tJ měřené úhly,
P bod určovaný, K pata kolmice z P na AB, Obra-
zec si označíme vždy tak, aby body ABP v troj-
úhelníku následovaly za sebou v kladném směru
(čili aby bod P byl od základny AB vždy vpravo).

Jest pak
AK

cotg a==, cotg
KP

dXAK AK
--===cotgex
dYKP KP

podobně

dy BK = cotg tJ
dxKP

a z toho dále
dXAK+ dxKB

dy KP = cotg a + cotg tJ

BK
p==

KP
dx BK-.--!S.!i = _ = cotg fJ
dYKP KP

(2)

dYKA = cotg a
dxKP

_~B _

cotg a + cotg /J
(3)a

dx __ dYBK+ dYj(-L dYBA
KP - cotg a + cotg tJ cotg a + cotg tJ

-dYAB __
cotg a + cotg P
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Po výpočtu hodnot dYKP' dxKP z rovnic (3) vy-
počteme dosazením do rovnic (2) hodnoty:

dxAK = dYKP' cotg a
dxBK = --dYKP cotg P
dYAK=-dxKP cotg a
dYBK=dxKP cotg (3 (4)

YK=YA + dYAK=YB + dYBK
xK=xA + dxAK=xB + dxBK
YP=YK+ dYKP
xp=xK + dxKP

K usnadnění výpočtu poslouží nám ještě tato
úvaha:

1. (cotg a + cotg {J) je vždy kladné;
2. je-li a i{J menší 100 gr, je bod K mezi body

A, B, jinak leží vně.
Výpočet provedeme v tomtéž vzorci, jaký před-

pisuje Instrukce A pro dvojitý spřažený stroj.
Hodnoty 1--4, řádek I, II jsou dané (srov. dále

uvedenou tabulku). Stanovíme nejdříve hodnoty ve
sloupcích 2 a 3 řádka III a sloupec 5. Podle rovnic
(3) stanovíme hodnoty dxKP dYKP a podle rovnic
(4) pak souřadnice bodů K a P.

v

Rešeni úloh pro volnou ehvili.

V čísle 6. minulého ročníku byly uveřejněny
3 úlohy pro volnou chvíli. Uveřejňujeme řešení
úlohy 1. spolu s výzvou, aby pp. čtenáři poku-
kusili se vyřešiti i úlohu 2. a 3. a případně
zaslali i jiná řešení úlohy prvé. Redakce.

Hlavní a rozhodnou okolností k technickému ře-
šení úlohy a odpovědi na danou otázku je skuteč-
nost, že knih. vložka č. 23 je zatížena takovým bře-
menem, jež nepřipouští sloučení s ostatními knihov-
ními tělesy. Není-li jiného omezení, bude zajisté
možno přetvořiti parcely uvedeného knihovního tě-
lesa, aniž by se změnila podstata listu A. Další pod-
mínka vyplývá z -ustanovení § 30 katastr. zákona,
že totiž části budov (nový stav) sahající do pp.
parc. č. 165 a stp. č. 37 nelze označiti samostat-
nými parcelními čísly.

Řešme nyní dále danou úlohu. Na obrázku*) je
vyznačen nový stav. Budovy v nádvoří pokud spolu
nesouvisejí, vyznačují se samostatnými parcelními
čísly, rovněž i nádvoří. To proto, že není z otázky
zřejmé, zda jde výlučně o nádvoří dle ustanovení
§ 96, odst. 3 2;ákona o přímých daních. V případě,
že by šlo o parifikát (skladištní plocha), musila by
věc řešit katastrální komise. Proto bude v každém
případě lépe označit vše samostatnými parcelními
čísly (předpoklad, že úlohu řeší civ. inženýr). V dal-

*) Nový stav vyznačen z technických důvodů černě
čárkovaně.

ším je vyznačen náčrt výkazu ploch, případně vý-
početního protokolu:

Nový stav

díl do pp. 164
» stp. 37

zbytek pp. 165 dil

součet

díl do pp. 164
» pp. 166
» stp. 37

součet

díl do stp. 37
» pp. 164
» pp. 165

součet

díl do pp. 164
» stp. 37
» pp. 166
» pp. 956

součet

díl do pp. 165
» pp. 163
» pp. 164
» stp. 36
» stp. 35
» stp. 37

součet

díl do pp. 166
» pp. 164
» stp. 37

zbytek pp. 956 díl

součet

37

'Pp. 163
pp. 164
stp. 35
stp. 36

1941/37



Stp. 37 .
pp. 164
pp. 165
pp. 166
pp. 956

Sestavení dílů:

.. díl ze skupiny č. 1, 2, 3, 4, 5, 6
» 1, 2, 3, 4, 5, 6
» 1, 3. 5
» 2, 4, 6
» 4,6

Všechny parcely mimo pp. 165 převedeme do kn.
vložky 22 i s obytným domem správce, jelikož tvoří
podstatnou součást provozu podniku. Ostatní vložky
lze zrušiti. Nově utvořená parc. pp. 165 (přetvoře-

ná) je náhradou za dosavadní hodnotu nemovitosti
v téže vložce. Plocha je zvětšená v náhradu za hod-
notu sbourané budovy na stp. 37 (starého stavu).
Parc. pp. 956 zůstane v seznamu veř. statku.
K vyrovnání hranice s veřejným statkem musila

by být vyhotovena kupní a směnná smlouva s obcí
jako správkyní veřejného statku a schválená okres-
ním výborem. Po těchto úpravách nebylo by závad
k vyhotovení geometrického (polohopisného) plánu,
příslušných smluv a podání knihovní žádosti k za-
knihování změn.

O zeměměřičství nemáme mnoho starších spisů.
Česky psána je zpráva Simona Podolského z Podo-
líI) ze začátku XVll. stoL, leč otištěna byla skoro
po 50 letech. Další spisy, vyjma Světeckého a Vese-
lého v pozdějších letech, vyšly většinou německy.
Z polovice XVllI. stol. pochází kniha F a b i a n a
S v o bod y, měřiče Schwarzenberského z r. 1732,
ve které uvádí nejen základní úkony měřičské a se-
strojování kolmic, nýbrž i měření pozemků, výpočet
výměr jejich a dělbu pozemků.
Fabian Svoboda byl pokřtěn 19. ledna 1688 v Li-

šově u Čes. Budějovic, kdež otec jeho Simon byl
sousedem. Stal se- písařem ve Vídni (Wien) u Ada-
ma Františka knížete ze Schwarzenbergu a na jeho
náklad převzal von St e i n h a u sen - císařský in-
ženýr ve Vídni (Wien) - jeho vyučení v umění inže-
nýrském. Roku 1710 měl se odebrati na Moravu, aby
pomáhal Janu Krištofu M li II e r o v i, cís. kapitánu
a inženýru, při vyměřování. Poněvadž onemocněl, se-
šlo z toho a roku 1711 přesadil jej kníže do Tře-
boně, aby pomáhal geometrovi Maxmilianu Str á n-
s k é mu· v měření a rýsování s platem 40 zl. roč-
ních, korcem pšenice, 4 korců žita, korcem ječmene,
2 věrteli hrachu a 3 sudů piva. V r. 1712 pomáhal
při měření mapy Mlillerovy v jižních Čechách. V r.
1716 oženil se s Annou Barborou, dcerou Daniela
Strausse, pivního písaře v Lomnici nad Lužnicí.
V roce 1720 měříl jiterní grunty u Třeboně,2) načež
poslán na měření do Krumlova, kdež byly pře o hra-
nice.
Pohřben dle Sedláčka3) dne 25. března 1731 ve

věku 43 let. Zanechal 2 syny Josefa Ignáce Kryšpína
a Jana Václava Antonína a dceru Johanu Terezu
Karolinu. Kniha, kterou napsal, byla dotištěna po
jeho smrti s nadpisem:

1) Šimon Podolský z Podolí. Knížka o měrách zem-
ských. Sbírka »Svět a práce«. Sv. 22. Nákladem Čes. Ma-
tice technické v Praze. 1933. Rukopis je v universitní
knihovně v Praze.

2) Mapy v archivu Třeboňském od r. 1720 do 1730.
3) Sedláček A. Paměti a doklady o mírách a vahách.

Praha 1933. Obsahuje též český obsah jeho spisu.

ineu
@t'unblíd) ~t'offnetet'

~anb~~t'íff
bOn bet'

5elb~~effet'et)
2lHen Respective H. H. Officianten, unb bel) ber
Oeconomi auf bem ~anb befinblíd)en ~orj1el)eren,
tvíe bíefetbe bel) ber begebenben 9?otl)faH, unb ín
~rmangrungeíne~ ~anb~~effer~ ettva eín 6tud
~etb, ~íefen, ~arb, ~eíd), ~erg, ober anbern Otil)
etc. Item 6teínerne ~l)erM bel) benen ~eíd)en; unb
enblíd) aud) bíe 3íegetbecter 2lrbeít auf benen ~a~
d)em ol)ne -R'unj1líd)en Snj1rumenten aUeín mít ber
~ei3~6d)nur abmeffen, abtl)eHen, unb nad) ben t>er~
jungten ~aai3~6tab 3U '})apíer bríngen fo{glíd) am

fíd)erj1en unb (eíd)tej1en au~red)nen ťonnen.
2lHe~ geneufid) nad) be~ -R'onígreíd)~ ~el)aímb ge~
tvol)nHd)er ~anbmaM befd)úeben ín 57 ~íguren unb
anberen resolvirungs Tabellen nebj1 ťur3en Unter~

ríd)t ber Decimal 9\ed)nung t>orgej1eUet.
60bann

t>on~ínem bem Publico ®eneígten, ber ~anbmefferel)
~íffenfd)aften erfal)ren unter bíe 'l)rei3 bl'forbert

tverben.
:11cuf)auegcbt'ucft unb 3Ufinbcn bc\) ~of)ann ~t't)br\)cf) ~afcfd)

1732.

Spis má 90 stran, rozměru 156 X 204 mm.
Knihu připsal primátoru černínského města Jindř.

Hradce, Václavu Bernardu C z a pc k o v i v Tře-
boni 30. června 1730.
Látka je seřaděna v úlohy začínajíc bodem (Punc-

tum geometricum), přímkou, rovnoběžkou, přechází
na sestrojování pravého úhlu, probírá trojúhelník,
čtverec a obdélník a výpočet jich výměry. Nato při-
stupuje k úvaze o čtverečním provazci, který sestro-
juje, ku sestrojování měřítek transversálních, na př.
palec roveň provazci atd. Jako jednotku délkovou
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uvádí pražský") nebo čes k Ý 10 k e t (0'591 m).
Uvádí, že pro vaz e c je roveň 52 loktům (30'732
m) čilí 40 krokům. Vysvětluje, že j i t r o či strych,
korec (Gewendt) je obdélník o šířce provazce a dél-
ce 3 provazců, má tudíž 3 čtv. provazce nebo 8112
čtv. loket (2833'37 m2) a měřice 507 čtv. loket
(177'08 m2).

Provazec čtv. (52X52 loket = 944'46 m2) dělí
se na 16 věrtelí. Dále provádí číselné výpočty vý-
měry obdélníka, trojúhelníka pravoúhlého i nestej-
noramenného, lichoběžníka a obecného mnohoúhelní-
ka rozkladem na trojúhelníky nebo na pravoúhlé
trojúhelníky a lichoběžníky.
Po 24. úloze zmiňuje se o desetinném dělení pro-

vazce a počítání s ním. Provazec (30'732 m) dělí se
na 10 p r i m, primu (3'07372 m) na 10 s e k u n d,
sekundu (30'732 cm) na 10 t e rci í a tercie (3'073
cm) na 10 kvart, kvarta = 0'307 cm.

Při psaní uvádí:
3° 7' 5" 2'" 6"" = 3 provazce, 7 prim, 5 sekund,

2 tercie a 6 kvart čilí podle
dnešních zásad 3.7526 provazce.

Je to zajímavý zjev v době této, neboť máme tu
poprvé u nás zmínku o desetinném dělení měr; leč
Svoboda neužívá ještě desetinné tečky, nýbrž vži-
tého způsobu označování menších částí samostat-
nými znaky. Je to asi zjev v tehdejší době málo
obvyklý, třebaže již holandský inženýr Simon St e-
w i n ve svém spisu »1' r a t i q u e ď A r i t h m é-
ti q u e« r. 1585 doporučoval desetinné dělení nejen
pro míry, váhy, mince, ale i pro kruh. Tento nový
způsob vysvětluje Svoboda dále při sečítání, ode-
čítání, násobení i dělení s desetinnou úpravou, aby
ukázal jeji výhody. K tomu př41ává převodnou ta-
bulku obou soustav měr:

10 loket l' 9" 2'" 3""
20» 3' 8" 4'" 5''''
30» 5' 7" 6'" 9''''
40» 7' 6" 9'" 2""
50» 9' 6" 1'" 5''''
52 » = 10' O" O'" O'''' = 1° (provazec).
Dále uvádí v úloze 25. příklad lesa, zaměřeného

k obvodu obdélníka krátkými kolmicemi a některé

4) Novotný, Die I'rag-er Elle. Oest, Ztschft. f. Verm.
1917 (1 loket = 0'5914m).
Petřík, Řecké a římské míry. Zeměměř. Věst. 192fi

(1 loket= 0'593m).
Vlk, Délka lokte pražského, Zeměměř.Věst. 1933 (:..lo-

ket = 0'5902m).

Posudky.
»Návod, jak vykonávati katastrální měřické práce pro

obnovení pozemkového katastru novým katastrálním ří-
zením«. Instrukce A pro katastrální měřické práce. Vy-
dalo ministerstvo financí jako výnos ze dne 30. června
1939, č. j. 60.000/39-11116av německém a českém znění.
Praha 1940,Tiskl E. A. Beaufort v Praze. Vázáno v čer-
vC.:'Tch rleskách. tedy opět tradiční »červená instrukce«.
Stran 299 + XVI, cena 120 K za výtisk. Prodejem po-
věřen ústřední archiv pozemkového.katastru v Praze III.,
Josefská 4.

jiné příklady s číselným řešením. Provádí příklad,
jak určiti vzdálenost dvou bodů, mezi nimiž je ko-
peček, provažováním (schodkováním) a vytyčování
bodů na přímce výtyčkami.
Nato následují úlohy o dělení pozemku trojúhel-

níkového, lichoběžníkového a nepravidelného mno-
hoúhelníka. Kromě toho uvádí výsev potřebný pro
jednotlivé výměry plošné, čilí vztahy mezi výměrou
a mírou ssutou zřetelně a velice jasně.
Chce-li kdo vyseti ž e jdi í k pšenice, musí míti

pozemek 42% čtvero lokte, čili pozemek dlouhý 6%
lokte a široký 6% lokte.
Pro násevek p i n t y čilí 4 žejdlíků musí miti po-

zemek 169 čtvero loket, čili dlouhý 13 loket a široký
13 loket.
Na měřič ku čili čtvrtci musí býti pozemek 507

čtv. loket = 177'08 m2, čili dlouhý 22% lokte a
široký 22Y2 lokte, což jest 1/1" korce.
Na věr tel se vyseje % korce a musí být poze-

mek 2028 čtv. loket = 708 m2, čili dlouhý 52 loket
a široký 39 loket.
Násevek pro ji t r o = 8112 čtvero loket =

2833'37 m2, je korec (kořec, strych) a pozemek
musí býti 104 lokte dlouhý a široký 78 loket.
Dále praví, že lán (Land-Huben) má 64 jiter

nebo korců, čilí 192 čtv. provazců (18'1335 ha).
Dále uvažuje o ten e t u (Waldgarn) také někdy

teneto lesní, lovčí nebo zvířecí, které je rovno 40 sá-
hům, nebo 120 loktům (70'92 m), které je užíváno
v lesnictví, dále čtvero ten e t o má 120X120 loket
= 5029'65 m2• Zmiňuje se o leč i (Quadrat-Stal-
lung) a praví, že je to čtverec o straně 720 loket
čili 6 tenat = 36 tenat čtvero = 18'1067 ha, dále
mluví o hon u (Land-Stallung), který se rovná
skoro lánu, od něhož se liši jen nepatrně a rozdíl
vypočítává, že je 1 věrtel a % pinty. Na to probírá
měření a výpočet výměry dlažeb u rybničných hrá-
zí, výměry dlažeb cihelných a krytiny střešní. Po-
dobně počítá krychlový obsah vyrovnaného kamene
a zdiva.
Je zajímavým, že tyto staré míry české Svobodou

uváděné, byly zrušeny patentem Marie Terezie ze
dne 30. července 1764 č. 490 a nahrazeny měrami
dolnorakouskými (vídeňskými). Před zavedením ví-
deňských měr srovnával prof. S c hm i d t S. J.
sáhy v historických zemích dříve užívané a shledal
poměr víd. sáhu k českému jako 6000 : 5626, poměr
víd. sáhu k moravskému jako 6000: 5617, poměr
víd. sáhu ke slezskému jako 6000 : 5493 při délce
1 víd. sáhu = 1'896 4838 m.

Především nutno poznamenat, že posudek o dílu ne-
může být vypracován se zřením k celému rozsahu díla.
poněvadž vychází jen první svazek (textová část) asi
v rozsahu prvního svazku bývalého návrhu z roku 1932,
avšak doplněného a upraveného podle dodatku I z roku
1937 (o němž je také zmínka v Zeměměřičskémvěstníku
z r. 1938,v č. 2). Z textové části jsou vy~uštěny všechny
obrazce, které pravděpodobně budou zařaděny do dalších
svazků, poněvadž se text na jejich čísla odvolává.
Pokud bylo lze zběžným porovnáním seznat, nedošlo

po vydání dodatku I k podstatnějším změnám až na způ-
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sob vyhotovování místopísů a výpočet orientačních již-
níků pro polygonové pořady. Vyhotovování místopisů
u polygonových a jiných měřických bodů podobných se
podstatně omezuje na případy zcela výjimečné, kde je
místopisů zapotřebí pro zvláštní způsob stabilisace, oby-
čejně hned po stabilisování bodů a ještě před vyhotove-
ním mapy. Někdy se mají potřebné údaje místopisné za-
psat přímo do polního náčrtu. Bylo již na čase, že tato
drahá pojistka k vůli několika v budoucnosti pravdě-
podobně hledaným bodům byla konečně z úsporn~'Ch dú-
vodů vypověděna. Je-li polygonov.Ý znak na místě, najde
se podle řádné mapy obyčejně vždy. Změní-li se jeho
okolí, nepomůže již ani sebe umělejší škicírování s histo-
rickými mírami, které nejsou předmětem vedení při změ-
nách v okolí bodu a jsou tedy většinou ve větru. Bylo by
se muselo jednou přistoupit k vedení místopisů v sou-
hlasu se skutečným stavem a to by ještě zvýšilo náklady
na místopisy, jdoucí již při jejich vyhotovování do deseti-
tisíců K, i při pro zatím skrovném rozsahu měření čísel-
nými metodami. Orientační jižníky nebudou nadále po-
čítány před vyrovnáváním úhlů v polygonových pořa-
dech, nýbrž přejímány z jižníků odvozených postupně od
pořadů vyšších řádů tak, že polygonová síť bude vyrov-
návána úhlově najednou pro celá katastrální území nebo
pro celé skupiny na sobě nezávislé. Tím se ušetří čas,
poněvadž odpadne počítání celých desítek jižníků a zlepší
se úhlové závěry, které se dříve často deformovaly opra-
vami po vyrovnání souřadnic, zejména u krátkých stran
připojovacích. Nové vydání návodu se vrací opět k pů-
vodnímu názvu jižníku místo směrník. Jistě výmluvný
doklad, že ani při nejlepší vůli nelze se zachovat všem.
Znovu dlužno litovat, že byl vypuštěn oddíl o triangu-

lačních výpočtech, pokud pojednával o zvláštnostech
právě pro naše území. Utrpěla tím ucelenost díla a při
podobných několika zdokonalených dalších vydáních
mohly by zůstati z původního uceleného návrhu návodu
trosky samozřejmostí, které již nikoho nemohou při pro-
jednávání znepokojovat. Je to však škoda také proto,
že i cízina se velmi zajímala o naše návody.
Zatím můžeme považovat za největší klad nového vy-

dání prvního svazku toliko včlenění nepřehledných do-
datků do textu, při čemž byla odstraněna i některá menší
nedopatření. Pro katastrální úředníky, kteří se stýkají
hojně s německými úřady a stranami není bez významu
německý překlad, který je velmi dokonalý na rychlost,
s níž byl pořízen.
I když po stránce obsahové přibývá novým vydáním

nemnoho (další svazky asi sotva přinesou co nového),
můžeme přece nové vydání s uspokojením uvítat. Je dů-
kazem činnosti v zeměměřictví i v těžké době, zpřístup-
ňuje zeměměřičské veřejnosti opět návod, který byl delší
dobu rozprodán a také nová, velmi slušná úprava
Beaufortova je aspoň po formální stránce ziskem. Tě-
šíme se na rychlé vydání dalších svazků (příloh a tabu:
lekl a doufáme, že přece jen uvidíme v d?hl.edné dovbe
nově uspořádaný návod, doplněný modernlml vymoze-
nostmi vědy a zkušenostmi prakse. -Re-
Dr K S c h w i d e f s k y: EinfiihrunJ;r in die Luft-

und ·ErdbiIdmessung. 2. rozšířené a zlepšené vydá~í.
Kniha v celoplátěné vazbě o 137 stranách, rozměru 15krat
21 cm, se 73 obrázky a 6 tabulkami. Vyšlo v nakladatel-
ství B. G. Teubner, Leipzig-Berlin 1939. - Cena 80 K.
O prvním vydání této knihy byl otištěn posudek v Ze-

měměřičském věstníku 1937, na str. 59. - Novější vy-
dání které má o čtvrtinu větší rozsah, je doplněno ně-
kolika celostránkovými tabulkami a zaznamenává po-
kroky ve fotogrametrii za poslední 3 roky. Čá~ti :eore!ic-
ké a oddílům pojednávajícím o fotogrametncke optIce,
o stereoskopickém měření a fotografii je věnováno více
místa. Pěkně je zpracována kapitola o leteckých mě!ic-
kých komorách a jejic!I zaříz~ní ~ pomoc.ných přístroJí~?
(statoskop). Je tu vYJmenovano 1 6 typu letadel, poU,Zl~
vaných v Německé říši při fotogrametrickém vyměřovam
(pozornosti zasluhuje speciální letadlo, zvané »Storch«
_ »čáp« - které při fotogrametrickém letu má rychlost
pouhých 50 km 'hod.; hodí se k pořizování snímků za níz-
kého letu a pro velká měřítka plánová). Poněkud ob-
sáhleji než v prvním vydání. autor popsal též cizí pře-
váděcí' přístroje (francouzské, italské a švýcarské) a
rovněž oddíl o překreslovačích rozšířil (třídí a popisuje

jednodušší obkreslovače a překreslovače německé, ital-
ské a americké, jichž se používá zvláště ve vojenství a
zmiňuje se o velkých překreslovačích; je tu i poznámka
o přístroji Mahr-Kolářově, u nás vyrobeném, a obrázek
francouzského překreslovače Roussilheova). Teorii a
a praxi pozemní fotogrametrie je věnováno poměrně
málo místa. Knihu zakončuje 3stránkový seznam důleži-
tější fotogrametrické literatury, německé a cizí. - Kniha
je pečlivě napsána a přepracováním značně získala. Mů-
žeme proto i její druhé vydání vřele doporučit.

Klobouček.
G i o van n i L o r e n z o n i, prof. deIIa R. Universia

di Firenze: Relazione finale dell' inchiesta sulla piccola
proprieta coltivatrice formatasi nel dopognerra. - Isti-
tuto Nazionale di Economia Agraria. Roma, 1938.
Na návrh prof. Arrigo Se r p i e r i v r. 1928 konala

se anketa o malé usedlosti rolnické, která byla vytvořena
v ltaIii po světové válce. Anketa byla svěřena technic-
kým orgánům a její výsledky z různých krajů byly uve-
řejněny ve 14 svazcích. Prof. Lorenzoni byl pověřen ve-
dením a zpracováním konečných výsledků. Výsledky jsou
překvapující. V období 15 let skoro milion hektarů orné
půdy - což odpovídá asi 6% orné půdy celé Italie -
bylo převedeno do rukou asi 500.000 rolníků, kteří přímo
zpracovávají svou půdu. Průměrná výměra připadající na
nabyvatele je asi 2 ha.
Půda byla zakupována volným obchodem asi za 4500 lir

za hektar, což dává částku 4,5 miliardy placenou přímo
rolníky z jejich úspor. Největší počet těchto usedlostí byl
zjištěn ve Ventrii a v Lombardii a rovněž na SiciIii. Autor
uvažuje celý tento zjev, analysuje jej v jeho příčinách,
způsobech a ve vývoji, jakož i v důsledcích hospodářských
a sociálních a navrhuje tři prostředky ku zlepšení a kon-
solidaci drobných držitelů a to podporu kooperace, scelo-
vání usedlostí rozptýlených a reformu práva dědického.

--K.

Odborná pojednání v časopisech.
Revue »Plavebni cesty Dunaj-Odra-Labe«. V dvoj-

čísle 5-6 uveřejňuje Ing. František F a I t a článek:
»Pozemky pro průplav a daň pozemková.«
V kapitolách nad.epsaných: »Jak se vypočítává daň

pozemková«, »Konec daňové povinnosti«, »Trvalá změna
výtěžkového předmětu«, »Záznamy změn v pozemkovém
katastru«, »Postup stavebníka« a »Závěr«, zabývá' se
autor velmi časovou otázkou placení daně pozemkové
z parcel zabraných rozsáhlými veřejnými stavbami jako
jsou dálnice, průplavy, vodní nádrže atd., jejichž stavba
trvá po dobu několika let.
Po celá tato léta trvá obyčejně veřejnoprávní povinnost

držitele, jehož pozemek byl pro veřejnou stavbu zabrán,
k placení daně pozemkové. Držiteli dosavadnímu se daň
dále předpisuje, třeba že by pozemkovou daň ode dne za-
brání měl platiti již stavebník veřejného díla, jsa k tomu
soukromoprávně (pokud není jinak soukromě ujednáno)
povinen.
Otázka daňové povinnosti je aktuální též proto, že da-

ňový efekt se zvětšuje. S daňovou sazbou vybírá se ber-
ním rokem 1940 počínaje - mimo 1%% zvláštní příspě-
vek - ještě 1% příspěvek. S protektorátní daní vezou se
samosprávné a j. přirážky.
Autor uvádí jako příklad 1 ha role první třídy ve va-

lašské rovině. Protektorátní daň z takového pozemku vy-
náší ročně asi 62 K, zatím co přirážky dosahují obnosu
asi 217 K. Celkem ročně asi 280 K. Oproti dobám mi-
nulým, kdy břemeno daně pozemkové nebylo tíživé. pů-
sobí dnes daňová povinnost na daňový subjekt citelněji.
Protáhne-li se otázka knihovního pořádku pozemku

uvažovaného na 6 let, půjde již o obnos 1.680 K, který
bývalý držitel zaplatí na daních a přirážkách, ačkoli po-
zemek byl před šesti léty zabrán veřejnou stavbou.
Veřejnoprávně skončí předpoklad daňové povinnosti do-

savadního držitele zápisem nového držitele (změnou
držitele) v pozemkovém katastru. Tento zápis se provádí
obyčejně na podkladě soudního usnesení, kterým se vtě-
luje vlastnické právo stavebníka v jeho vložce knihy po-
zemkové.
K zápisu dojde teprve po dokončení stavby a po skon-

cování zdlouhavých formalistních operací knihovních,
trvajících celá léta.
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Zánik povinnosti k dani pozemkové nastane ovšem také
v důsledku provedení trvalé změny výtěžkového předmě-
tu v pozemkovém katastru. Ale pozemky dani podrobené
stanou se průplavem, dálnicí, údolní přehradou - tedy
pozemky dani nepodrobenými - teprve po zveřejnění
díla, prakticky po dokončení a kolaudování stavby. Pouhé
zabrání, odstranění ornice, rozkopání, bagrování atd. ne-
představuje ještě žádnou změnu výtěžkového předmětu.
Autor rozebírá se stanoviska zákona o přímých daních

počátek a konec daňové povinnosti v souvislosti s kalen-
dářním a berním rokem a uvádí praktické příklady.
Kombinováním akce na získávání pozemků pro veřejné

stavby se scelováním pozemků, se rovněž projeví zájem
na tom, aby daň pozemková nebyla ukládána držitelům
zabraných pozemků a aby co nejrychleji přešla na sta-
vebníka.
Z těchto důvodů nutno vydatně používati výhod, které

poskytuje ustanovení ~ 87 katastr. zákona a postupu sta-
noveného ustanovením ~ 88 téhož zákona.
Stavebník měl by se starati, aby co nejrychleji po pro-

vedeném zabrání pozemků dodal pozemkovému katastru
všechny pomůcky (zatímní náčrt, výkazy obsahující vý-
měru, vzdělání odstoupených ploch s podpisy držitelů).
Na podkladě těchto pomůcek sestaví katastrální mě-

řické úřady záznamy změn jako pomůcku pro vyměření
daně pozemkové. V záznamech změn zapsán je v novém
stavu stavebník jako držitel, třeba že změna držby neni
ještě doložena tak, aby mohl býti proveden z á p i s změ-
ny v pozemkovém katastru a v knize pozemkové.
Tyto záznamy změn (tak jak tomu bylo na př. u po-

zemkové reformy) budou později, až proto budou splněny
všecky předpoklady, definitivním zápisem.
Při větších pozemkových transakcích mohou i pak

vzniknouti některé diference v povinnosti k dani pozem-
kové. Veřejnoprávně (v daňových pomůckách) končí po-
zemková daň v případech, jež máme na mysli, koncem
roku, i když změna držby nastala v půl roce. Za další
půl roku je otázka povinnosti k dani pozemkové otázkou
soukromoprávní, kterou stavebník musí s držitelem vy-
řešiti.
Je proto důležité, aby si stavebník mohl kdykoli zjistiti

daňový efekt (způsobem v článku popsaným) a případné
diference s držitelem soukromoprávně vyjednal.
Do výkupních elaborátů, ať běží o průplav, o dálnici,

automobilové silnice, přehrady, patří údaj o katastrál-
ním výtěžku, jako údaj velmi závažný. Otázce placení
pozemkové daně pozemků zabraných stavbami těchto
novodobých komunikací a děl, nutno věnovati vyšší po-
zornost a péči nyní, než tomu bylo v minulosti -a-
Dalším odborným zeměměřičským článkem tohoto dvoj-

čísla časopisu je pojednání přednosty zeměměřičského
oddělení ředitelství pro stavbu Průplavu Ing. Vlad.
S k o p c e o výkupních plánech pro plavební cesty. Autor
v něm podává pro širší technickou veřejnost zhúštěný
obrázek o postupu při nabývání pozemků pro připravova-

ný průplav výimpem, vyvlastněním nebo současným sce-
lením pozemků celé obce, kterou stavba prochází. Vy-
chází z nařízení ministerstva obchodu ze dne 23. dubna
1903 č. 90 ř. z., jehož obsah věcí se týkající je našim
čtenářům znám z článku Ing. Dr. J. Růžičky v čís. 1 a
7-8 loňského ročníku. Svou úvahu končí návodem, aby
při přípravách stavby dunajsko-oderského průplavu ne-
bylo zapomenuto na dostatečný počet technických sil pro
přípravu a provedení výkupní agendy, neboť zkušenosti
ukazují, že majitelé zabraných pozemků při podobných
stavbách dlouho a často velmi netrpělivě musí čekati na
úplné zaplacení a na provedení knihovního pořádku. -
Kromě těchto dvou článků zeměměřičských odborníků
obsahuje dvojčíslo ještě tato pojednání: Ing. J. Bar t o v-
s k ý: Plavební cesty z Vltavy a Labe k Dunaji. Ing. J.
R o s í k: ° příčném profilu průplavu. Ing. Dr. Antonín
S c h i n dle r: K otázce vztahů mezi průplavem, po-
vrchem a spodní vodou v ostravské oblasti a některé
zprávy drobné. P-r.
Geodetski list č. 2/1940 přináší dokončení článku »N e-

k o I i k o m i s I i o n o v o m k o m a s a c i o n o m z á-
k o n U.«. V něm navrhuje Rrof. Ing. Hor vat ze Záhře-
ba, aby nový zákon působn teprve tam, kde se pro sce-
lení rozhodne nadpoloviční většina účastníků s nadpolo-
viční výměrou pozemků, při čemž se nepřítomní účast-
níci považují, jakoby souhlasili se scelením. Odůvodnění
pro to vidí v dosavadních zkušenostech.
Dále považuje za nutné, aby každé scelení bylo bez-

podmínečně vázáno na povinnou melioraci půdy. Pokud
jde o osobu operujícího inženýra, nechť zákon od něho po-
žaduje přirozený smysl pro práci v národě a pro národ,
nejlepší odbornou kvalifikaci, vysoké obecné vzdělání a
záruku dokonalého osobního morálu.
,Ostatní připomínky nám neříkají nic pozoruhodného.
V úvaze »N e k o I i k o m i s li o k o m a s a ci j i« žádá

križevacký soudce P u k, aby nový zákon pamatoval na
řádnou spolupráci pozemkové knihy s operujícím techni-
kem, lépe než tomu bylo v dosavadním scelovacím zákoně
z 22. VI. 1902; přimlouvá se, aby část útrat scelovacího
řízení nesla banovina nebo stát a aby z veřejných dávek
byl zřízen obecný komasační fond pro chudé kraje.
Pensionovaný inspektor katastrální služby Ing. I v o n

si stěžuje v temperamentním pojednání »S t o t r e b a
i spr a v i t i, i z m jen i t i i u m e tnu t i u p o s t u p-
k u o k o o drž a van j a k a t a str a zem I j i š t a« na
špatnou organisaci služby katastrálních úřadů v Chor-
vatsku a Slavonii. Tyto úřady dostaly v r. 1929 do své
pravomoci starost o předpis pozemkové daně a o státní
statky; výsledek toho se nyní nepříznivě projevuje ve
vlastní jejich technické práci evidenční. Má-li se zjednati
náprava, musí být zeměměřič zbaven řečené přítěže, úřa-
dy nutno vybaviti dostatečným počtem personálu, slušnou
výzbrojí a penězi.
Ing. Braun: »Kurs optického měření dé-

I e k v Jen ě.« Štván.

,
PRAYY

Zostření trestních ustanovení stavebních řádů. Pře-
stupky stavebních řádů mohly se dosud trestatí jen po-
kutami až do 600 K, po případě do 200 K; tresty vězení
nemohly se přímo ukládat. Tyto jíž nevyhovující trestní
předpisy se právě vydaným vládním nařízením Č. 29/1941
Sb. č. 9 z 29. led.na 1941 podstatně mění. Za přestupky,
které podléhaly dosud pokutě do 600 K, budou se ukládat
pokuty až do 60.000 K; při druhém potrestání bude možno
uložiti přímo trest vězení od 20 dnů do 6 měsíců a při
třetím potrestání osoby vedoucí stavbu bude vyslovena
ztráta živnostenského oprávnění (na určitou dobu nebo
navždy). Ostatní přestupky stavebních řádů budou tres-
tány pokutami do 5000 K. V souvislosti se zvýšením
trestních sazeb se přenáší trestní pravomoc obcí podle
stavebních řádů na okresní úřady.

účelné zastavování obcL Podle vládního nařízení č. 1851
1939 Sb. může se obecní zastupitelstvo usnést, že v určité
části obecního území může stavební úřad odepříti parce-
lační nebo stavební povolení. Takové usnesení může se
ovšem týkati jen té části obecního území, které postrádá
veřejných zařízení komunikačních, kanalisačních nebo vo-
dovodních. Tento předpis vztahuje se však jen na obce,
které mají podle posledního sčítání lidu víc než 10.000
obyvatel, dále obce, uvedené v § 3 zákona č. 88'1920 Sb.
o býv. regulační komisi pro hlavní město Prahu s okolím,
a konečně na obce, které mají pro veřejnost zvláštní vý-
znam, na př. stavebním ruchem, lázněmi, průmyslem a
budou určeny zvláštním vládním nařízením. Vládním na-
řízením č. 5/1941 Sb. byly posléze uvedené obce určeny.
Jde tu celkem o 254 obcí, z nichž 178 je v Cechách a 76
na Moravě.
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Zkoušení půdy. V rámci akce ke zvelebení našeho ze-
m.ěděls!ví bylo nyní vydáno vládní nařízení z 29. srpna
1940 čIslo 376, kterým se zavádí p o v i n n é z k o u š e-
ní půd y za účelem zjištění podkladu pro zvýšení vý-
nosnosti. Povinné zkoušení půdy se provádí ve všech
pod nic í c h vinařských, ovocnářských a zelínářských
o výměře aspoň 1 ha užitkové plochy a v ostatních ze-
mědělských podnicích o v Ýměř e a s p o ň 2 h a užitko-
vé plochy. Od povinného zkoušení mohou býti osvobozeni
vlastníci, kteří prokáží, že jejich pozemky v posledních
5 letech byly zkoušeny na reakci, na potřebu vápnění a
na obsah kyseliny fosforečné. Vyhláškou ministerstva
z~~nědělství z 9. listopadu 1940 jsou zkoušením půdy po-
yereny tyto zkušebny: a) Zkušebna ústavu pro vÝživu
~ostlin ~ýzkum.ný~h ústavů zemědělských v Praze. b)' Zku-
sebna blOchemlCke sekce zemského výzkumného ústavu
zemědělského v Brně. c) Zkušebna ústavu pro půdo znal-
ství výzkumných ústavů zemědělských v Praze. d) Zku-
šebna půdo znalecké sekce zemského vÝzkumného ústavu
zemědělského v Brně. e) Zkušebna rolnicko-lučebního
výzkumného ústavu české zemědělské rady v Praze.
f) Zkušebna výzkumné stanice zemědělské v Táboře.
g) Zkušebna výzkumné stanlfe zemědělské v Chrudimi.
h) Zkušebna výzkumné stanice zemědělské v Roudnici
n. L. i) Zkušebna výzkumné stanice zemědělské v Čásla-
vi. j) Zkušebna výzkumné stanice zemědělské v Olo-
mouci. k) Zkušebna výzkumné stanice chmelařské v Ra-
kovníku. I) Zkušebna výzkumné stanice zemědělské y Ho-
řicích.

. ~aždé ~k?šebně j~st přiděl;n rozl"hlý obvod, určený
vYJmenovamm s5ludmch okresu. Tytc obvody jsou veliké
(?d 6-24 soudmch okresů) tak, že zkoušení půdy potrvá
\'lce roků. Podle možnosti má býti se zkoušení~ začato
v o~;esích! v nichž půda potřebuje vápnění. To jsou pře-
devsIm nase okresy horské. Ostatni okresy přijdou v úva-
lm v 5-10 letech pozdějších. Náklady na zkoušení půd
ponese 'protektorá:, ~em?ž bude plynouti příjem z p 0-
p.l a t k u za zkousem pudy. Tyto poplatky stanoví mi-
l1l~terstv~ zemědělství. V každé obci se zřídí obecní p ů d-
n.1 k o m I s e, jejímiž členy mají býti především pokro-
čIlí hospodáři, obeznámení s pozemkovou držbou i jiné
vhodné osoby, jako učitelé místních národních IÍdových
hospodářských a zemědělských škol. Tito jso~ povinni
spolupůsobiti podle pokynů starosty obce při zkoušení
půdy v obcí. Výsledky zkoušení budou sestaveny pro kaž-
dou obec do výkazů a zaslány okresnímu úřadu a sta-
rostovi obce. Starostové jsou povinni oznámiti výsledky
jednotlivým vlastníkům půdy a pečlivě je uschovávati.
Orgány pověřené zkoušením půdy při své práci budou

hojně užívatí dat pozemkového katastru. Účelnost a ve-
řejný zájem n;wpak vyžaduje, aby včas bylo zajíštěno
využití výsledků zkoušení půdy pro účely pozemkového
katastru.

Prof. Dr. Ing. K. R. Hugershoff zemřel uprostřed své
neúnavné činnosti náhle po krátkém utrpení dne 24. ledna
t. r. a byl pohřben žehem dne 31. ledna. ---------
Narozen 5. října 1882 v Leubnitz bei Werdau, měl

nepatrně přes 58 let. Smrt ho tedy zastihla v plném
tvůrčím rozmachu.
Svoji učitelskou dráhu započal jako profesor geodesie

na. tehdejší lesnické akademii v Tharandtu, jsa zároveň
soukromým docentem vysoké školy technické v Drážďa-
nech (Dresden).
V době od r. 1907-1909 podnikl výzkumnou cestu do

západního francouzského Sudanu, do Zlatonosného pobřeží

a Tog~: Ku konci své~? života byl. ředitelem ústavů pro
geodesn a fotogrametrn a pro lesmckou fotogrametrii na
tf'chnice v Drážďanech (Dresden).
Se zvlá:,štní,zál~bou s~ v~n?val konstrukci geodetických

a po syetoye v!1lcevovy!~c~~ fot?grametrických strojů,
k ce!Uuz.mel neJlepsl pnlezltost Jako vědecký spolupra-
covmk Ílrmy G. Heyde v Drážďanech (Dresden) a DO-

sléze i společnosti Zeiss-Aerotopograph v Jeně (Jen~).
•Prof. ,Hugershoff ses~rojil ?rzy po světové válce první

nemecky vyhodnocovacl stroj pro letecké stereosnímkj'
z~aný autokart,ogra.f, (1921), který fa Heyde-ova vyrá~
be!a. ,Podstat~ym clal}kem, tohoto stroje byly snímko-
merne teodohty, ktere take zcela nově prokonstruoval.
B:zy nato (r. 1926) překvapil novým a podstatně zlepše-
nym, vyhodnoc?vacím .strojem, ~vaným aerokartograf a
malym podobnym strojem aeroslmplex. Mimo to sestrojil
malý překreslovací stroj, ruční i samočinné letecké foto-
grametrické komory různých typů. Pro pozemní foto-
grametrii koncipoval malý fotúteodolít (Heydův »foto-
g:ametr~<) ,komparátor na proměřování jednotlivých sním-
ku a sVIsly stereokomparátor pro stereoskopické dvojice
snímků atd.
Jako ředitel ústavu pro lesnickou fotogrametrii praco-

val v posledních letech na použití letecké stereofotogra-
metrie v 1e sní m měření ale sní taxaci a v zásadě
rozřešil dotčený problém uspokojivě, dopracovav se metod,
které dávají výsledky, souhlasící dobře s výsledky klasic-
kých metod pozemních. Pro svoji badatelskou práci nalezl
největší podporu u společnosti Zeiss-Eerotopograph v Je-
ně (J ena), která mu dala všecky potřebné stroje' k di~-
posici.
Prof. Hugershoff vynikal též literárně, zvláště po svě-

tové válce a napsal tyto hlavní spisy: Kartographische
Aufnahmen und geographische Ortsbestimmung auf Rei-
se~ Sammlung Goschen 607, Instrumente fiir Forschungs-
rmsende, Stuttgart, Wittwer, Photogrammetrie, Stutt-
gart 1912, Wittwer; Grundlagen der Photogrammetrie
aus Luftfahrzeugen (ve spojení s Dr. Ing. H. Grantzem),
Stuttgart 1919, Wittwer; Photogrammetrie und Luftbild-
wesen; Wien 1930 (sv. VII, sbírky Handbuch der wissen-
schaftlichen und angewandten Photographie)' Gegenwar-
tiger Stand und Aussichten der Photogra~metrie als
Hilfsmittel der Forstvermessung und Forsttaxation, Lie-
be~werda 1933 (Bildmessung und Luftbildwesen); Aus-
glelChungsrechnung, Kollektionmasslehre und Korrela-
tionsrechnung, Berlín 1940, Wichmann.
Vedle těchto hlavních spisů napsal také více menších

pojednání geodetických a fotogrametrických.
Čest budiž jeho památce! Prof. Tichý.

Oprava. V lednovém čísle Z. O. v článku "Knihov-
ní pořádek u veřejných komunikací a vodotoků"
jsou. některé chyby a nedopatření, a to:

1. na str. 10 nadpis "Tabulka § 1 b)" má správně
zníti "Tabulka § 1 a)",

2. na téže straně a v téže tabulce řádek položky
3. jest nevyplněn a má zníti podle dolejší tabulky.

3. na str. 11 nadpis "Tabulka § 1 a)" má správně
zníti "Tabulka § 1 b)".

Prosíme, aby čtenáři si tato nedopatření opravili.
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