ZEMĚMĚŘIČSKÝ OBZOR
VYDAvA SPOLEK CESKVCH IN2ENVRÚ

1. Metoda měření úhlů ve všech kombinacích byla.
v r. 1871 propracována teoreticky Han sen e m a
kolem r. 1880 zavedena S c h r e i ber e m do triangulace I. řádu. S c h r e i ber tuto metodu upravil
tak, aby vyrovnaný směr měl váhu v mezích 24 až
28 a stanovil místa děleného kruhu, na něž mají
býti nastavena levá ramena jednotlivých úhlů. Podrobíme zde kritice Schreiberův předpis a dokážeme,
že není splněn důležitý požadavek pravidelného rozložení směrů na limbu.
2. Ve Schreiberově předpisu se doporučuje volba
počátečních nastavení s hlediska všech předpsaných
kombinací podle zásady, že na určitém místě děleného kruhu nemá býti žádný směr odečten vícekrát
než jednou. Přísně však splněna není, protože se
přihlíží jen k levým ramenům jednotlivých kombinací a pravých ramen se nedbá. Předpis pak číselně
stanoví počáteční klady v šesti obměnách podle
toho, o kolikasměrovou stanici jde.!)
3. Dělený kruh je především rozložen na části velikostí odpovídající počtu (m) mikroskopů, kterými
je theodolit vyzbrojen. Takto vzniklý interval děleného kruhu má velikost
.
4R
t=m
a dělí se dále číslem (n), které vyjadřuje, kolika
úhlovými dvojicemi (měření tam a měření zpět)
bude změřena každá kombinace počtu s směrů na
stanici. Toto číslo jest číslem celým a blíží se zlomku p/s, kde p je váha vyrovnaného směru. Tak povstává menší interval děleného kruhu o velikosti

4. Vyšetřme případy, kdy byly mereny podle
Schreiberova předpisu všechny kombinace mezi osnovami tří (O, B, C), čtyř (O, B, C, D) až sedmi směrů
a sledujme, z kterých míst děleného kruhu pochází
každý směr stanice, ať již byl levým či pravým směrem kterékoliv kombinace z počtu s-I. Víme předem, že rozložení směru po celém děleném kruhu
bude jen tehdy stejnoměrné, bude-li stejnoměrně
rozložen směr v mezích intervalu d, neboť co je
v těchto mezích, to se dále šíří po kruhu prostým
opakováním. Proto není nutné, abychom u každého
směru sledovali všech (s -1) . n limbových míst
vzniklých použitím téhož počtu počátečních nastavení. Stačí vyšetřiti (s -1)
míst uvnitř intervalu d
a použít k tomu jen (s -1)
základních počátečních
nastavení. Proto nahradíme skutečné směry B, C,
D, ... , které jsou obecně menší než 4R, odvozenými
směry b, c, d, ... , menšími než interval d. Stane se
to zmenšením skutečných směrů o patřičný násobek d.
Počáteční nastavení, pro něž Schreiberův předpis
stanoví v řadě kombinací 1- 2, 1 - 3, ... , 1 - oS;
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Kombinace /

Sestup na interval d probíhá tedy v každé kombinaci stejně a není nijak pozoruhodný. Naproti tomu
uskutečnění intervalu
předpokládá zvláštní souhru
všech kombinací a budeme se jím především zabývati.

o

!) W. J o r d a n, Handbuch der Vermessungskunde I,
§ 88, Stuttgart, 8. vydání, 1935.
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Tab u I k a VIII.

Způsob rozložení odvozených směrů O, b, c, ... po
úseku d děleného kruhu je patrný ze slouců 1, 2, 3, 4
tabulek I. a II. a v redukovaném tvaru, odpoutaném
od kombinací, v souhlasných sloupcích tabulek III.
a IV.
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Již po těchto dvou ukázkách vidíme,

I

a) že tak nesourodými prvky, jako jsou nahodilé
veličiny b, c,... a násobky konstanty ~, není
možno rozděliti interval d na stejné díly,
b) že jedinými směry, které jsou vždy rovnoměrně rozloženy po intervalu d jsou první směry
stanic o sudém počtu směrů,
c) že existuje jen jediný případ homogenity u stanic se sudým počtem směrů, a to pro b = c =
= .... = O, t. j. pro B = k' d, C = k" d, .... ,
(kde k(n) je číslo celé) při libovolně velikém
posledním směru, neboť
d) velikost posledního směru stanice nemá vlivu
na tvoření částí intervalu d, a
e) že neexistuje žádný případ homogenity u stanic
s lichým počtem směrů.
5. Určitými hodnotami směrů b, c, d, .. , vytvoříme zvlášť nepříznivé rozdělení intervalu d. Tak na
př. u theodolitu se šedesátinným dělením a s dvěma
mikroskopy budou redukované směry uvnitř intervalu d při váze p = 24 :
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pro b = 8, c = 28, d = 30, e = 40, f = 68

Tyto zvlášť nepříznivé případy sestrojili jsme tak,
aby rozložení předposledního směru stanice po děleném kruhu končilo vlastně na intervalu d, t. j.
prohlásili jsme všechny výrazy v předposledním
sloupci za rovny (viz tab. I. a 11.). Je možno vyřešiti ještě jednu řadu případů, kde tuto vlastnost přebírá směr poslední. Stane se tak
při 8 = 3, pro b = ~,
8=4,
" b=2~,
c=~,
,,8=5,
b=~,
c=2~,
d=3~,
" 8 = 6, " b = 3~, c = 4~, d = 2~, e = ~,
8=7,
" b=
~, c=2~,
d=3~,
e=4~,
f=5~.
V jiném než posledním a předposledním směru sta-

nice nemůže již tento nejvyšší stupeň znehodnocení
nastati, protože počáteční nastavení podle Schreiberova předpisu se v ostatních směrech vyskytují
v počtu větším než i, t. j. 2 až (8 --l)krát,
jak vidíme v tabulce I. a II.
6. Z předešlého docházíme k poznání, že znehodnocení směru způsobené nerovnoměrným rozdělením
intervalu d roste s jeho pořadím od zvoleného prvního směru, který je - aspoň u stanic se sudým
počtem směrů - vždy dokonalý.
K právě vyslovené větě připojíme druhou, která ji
obsahově zesiluje. Zní: "je-li nehomogenita v dělení
intervalu d stejného stupně u stanic o různém počtu
směrů, vzrůstá znehodnocení směru zaviněné periodickou chybuu děleného kruhu s počtem směrů na
stanici."
Poslední větu objasní příklad. Druhý směr třísměrové stanice z tab. V. je s hlediska rozdělení intervalu d právě tak nedokonalý, jako šestý směr sedmisměrové stanice z tab. IX. Přesto pochází měření
druhého směru z osmi pravidelně rozložených míst
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7. Zbývá ještě dodati, že extrémní osnovy smeru
z tabulek V. až IX., které nám sloužily k odvození
závažných soudů, nejsou mezi přirozenými osnovami
nikterak nápadné. Můžeme z těchto osnov vytvořiti
umělou trojúhelníkovou síť, které nelze vytýkati ani
nepřípustný tvar ani nepřirozenou pravidelnost. Takový pokus představuje obraz 1, který obsahuje výlučně osnovy z tabulek V. až IX. Pořadí směrů je
tam vyznačeno šipkou.
Proto usuzujeme, že v trigonometrických sítích se
vyskytuje povážlivé množství osnov velmi blízkých

osnovám extrémním. Ověříme si tuto domněnku na
skutečné trigonometrické síti z hlavních trojúhelníků pruské triangulace, kterou vyrovnal H. Boltz2)
a která byla měřena Schreiberovou metodou. Je znázorněna na obr. 2. V této síti nalezli jsme 21 stanici
s téměř extrémními osnovami z celkového počtu 32,
tedy %. Při tom je třeba zdůrazniti, že pořadí směrů bylo převzato z publikace beze změny. To je důležitá okolnost, neboť mezi zbývajícími 11 stanicemi
by se jistě našlo několik dalších s extrémními osno2<) H. B o I t z, Entwickelungs-Verfahren
zum Ausgleichen geodiitischer N etze nach der Methode der klein·
sten Quadrate, Berlín 1923,str. 35.

Císlo stanice

I

Odchylky ve stupních

1

I

2

I

3

I

10

vami, jakmile bychom záměrně změnili pořadí směrů
(je přece převážně věcí náhody, který směr se stane
prvním). Na důkaz, jak se těchto 21 stanic blíží
případům extrémním, uvádíme zde odchylky mezi

směry osnov originálních z pruské sítě a směry
osnov extrémních s výjimkou posledních směrů stanic, které, jak již bylo řečeno, mohou býti libovolně
veliké.
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8. V předešlých odstavcích jsme vyšetřovali, ~e
kterých míst děleného kruhu pramení údaje, které
rozhodují o velikosti určitého směru, jakožto jednoho ze dvou ramen měřené kombinace. Důležitější je
otázka, která místa děleného kruhu (v užším smyslu místa intervalu d) se účastní na výsledku vyrovnané kombinace.
Místa intervalu d, která rozhodují o vyrovnaném
úhlu [PQ] mezi směry P, Q stanice o 8 směrech
můžeme obecně rozdělit ve tři skupiny:
1. (8 -1)
1 míst, ze kterých přímo pochází
směr P. Jsou to místa, která vidíme na př.
v jednotlivých sloupcích tabulky II. v počtu
8 -1. Jedno z těchto míst, které odpovídá měřené kombinaci (PQ) přistupuje ještě navíc.
2. (8 -1)
1 míst, ze kterých přímo pochází
směr Q.
3. 2. (8 - 2) míst, která přinášejí ostatní kombinace se směry P a Q.
Celkem jde o 4. (8 -1) míst, z nichž nás zajímá
hlavně skupina třetí, protože rozboru prvních dvou
skupin jsme j'iž pozornost věnovali. Většinou platí,
že místa skupiny třetí jsou různá mezi sebou

+
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Na jedné z těchto stanic chceme demonstrovati
poruchy v rozčlenění intervalu i = 180°. Zvolíme E:i
k tomu stanici č. 5, o které nelze tvrdit, že by vynikala příznivými odchylkami v tabulce X. Jejích
sedm směrů a místa odečtení na limbu (kolmé čárky) znázorňuje obr. 3. Lichý počet směrů má za
následek, že ani první směr není pravidelně rozložen. Zřetelně zde vidíme pokračující úpadek směrů
vzdalujících se od směru prvního, až konečně na
posledním nalézáme čtyři shluky po šesti odečtených místech, každý v rozsahu 9°, a mezi nimi čtyři
nedotčené úseky po 36°. Originální směry na této
stanici změřené jsou:
směr 1. na bod č. 1
0,0°
" 2."
" č. 6
56,0°
" 3."
" č. 8
98,4°
" 4."
" č. 9
152,9°
" 5."
" č. 4
209,2°
" 6."
" č. 3
256,9°
7."
" č. 2
294,7°
a jim nejbližší extrémní směry podle tabulky IX.:
0,0°; 51,4°; 102,9°; 154,3°; 205,7°; 257,1°.
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i vzhledem k místům z prvních dvou skupin. Všech
4. (8 -1) míst opět netvoří homogenní celek. Nesmíme však přisoudit chybám z těchto míst pocházejícím ráz nahodilosti, a to proto, že osobitý příznak Schreiberova předpisu, totiž pokračující znehodnocování směrů vzdalujících se od směru prvního, zůstává stále zachován.
Pro P = 8 -1 a Q = 8, tedy ve vyrovnaném úhlu
[8 - 1, 8] nalezneme totiž pro sudé 8 obecně, že se
všechna místa skupiny třetí navzájem ruší. To znamená, že o jeho velikosti rozhodují jen místa prvních
dvou skupin, o kterých víme, že v extrémních a jim
blízkých případech degenerují až na místo jediné.
Pro liché 8 se navzájem ruší všechna místa skupiny
třetí až na dvě, což jest bez významu pro vícesměrové stanice, jejichž poslední dva směry nás nejvice
zajímají vzhledem k oběma poznatkům vysloveným
v 6. odstavci.
Na ukázku předvedeme v tabulce XI. třetí skupinu míst intervalu d pro vyrovnané úhly [12], [14],
[34] u čtyřsměrové stanice. Úmyslně volíme úhly
mezi prvními dvěma a posledními dvěma směry 3.
mezi prvním a posledním směrem. Pro vyrovnané
úhly platí známé vzorce:
4. [12] _ 2. (12)
(13) - (23)
(14) - (24),
4. [14] = 2. (14)
(12)
(24)
(13)
(34),
4. [34] = 2. (34)
(14) - (13)
(24) - (23).
Obecné výrazy pro místa intervalu d převezmeme
z tabulky II.
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Úhel [34], který je v našem případě úhlem
[8 - 1, 8], přesto, že je vyrovnán, pochází jen z těch
míst intervalu d, která jsme v tabulce II. nalezli pro
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směry 3 a 4. Všechna místa pocházející ze směrů 1
a 2 se navzájem ruší.
Dále nás bude zajímati, kolik míst třetí skupiny
z tabulky XI. zůstane, přejdeme-li k případu extrémnímu pro b = a c = 20, který vedl k tabulce VI.
Nalezneme, že také u úhlu [14] se všechna tato
místa zruší, kdežto u úhlu [12] se dvě místa zruší
a dvě zůstanou.
Vidíme tedy, že v extrémních případech nezáleží
na místech skupiny třetí a z toho vyplývá, že uzávěry, které jsme učinili v 6. odstavci, se vztahují
i na směry vyróvnané.

o

9. Autor se snažil nalézti předpis, který by vedl
k pravidelnému rozdělení intervalu d. U směrů nevyrovnaných se mu to obecně podařilo. U úhlů vyrovnaných byla proto homogenní první a druhá skupina míst intervalu d (viz odst. 8.), avšak místa
skupiny třetí nebyla pravidelně rozložena, ani se
navzájem nezrušila. Za jistých extrémních podmínek by byla zase tato skupina přivodila poruchy.
Proto nepovažuje autor tento předpis za význačný
přínos a nemíní jej zde podrobně vyložiti. Jen pro
zajímavost zde uvedeme, že to byl předpis individuální, platný pro jedinou stanici, což spočívalo
v tom, že byl založen na velikosti směrů B, C, D, ... ,
která se získala z dřívějších výsledků, nebo ze zcela
zběžného přeměření.
Předpis počátečních nastavení na př. pro šestisměrovou stanici a rozložení intervalu d u jejích
směrů naznačuje tabulka XII.
Místa skupiny třetí
[56] jsou tato:
-40,

-

(B

+

u vyrovnaného

o), -

(C

+ 3b),

+30,+(B+40),+C

úhlu na př.

-D

,+(D+o).

Za extrémních podmínek pro b = 30, c =
budou místa skupiny třetí:

-40,

-40,

-40,

+ 30,

+ 20, +

o,

o, d = 4b,

-40,

+ o.

V Zeměměřičském věstníku roč. 1927 uveřejnil
jsem článek ,,0 vektorovém řešení některých problémů geodetických", v němž v odst. 8 jsem pojednal o vektorové metodě vyrovnávací, použité na
protínání vpřed, se třemi změřenými úhly.
1. Úlohu tuto míním v tomto pojednání zevšeobecniti pro prostor trojrozměrný. - Buďtež P1,
P2, P3 pevné body v rovině, vektory

--+

-----+

P1P2,

P2P3

---+

event. P3P1 pokládejme za známé. S bodů P1, P2,
--+

---)o-

P'l nechť jsou zaměřeny
--+
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směry

Sl

== P1A,

S2

== P2B,

== Pp k určitému bodu v prostoru, ležícímu m i-

m o rovinu (P1P2P3). Směry tyto nechť jsou určeny
směrovými kosiny ke třem k sobě kolmým osám

Tab u I k a XII.
6, d

(s=

= 5<'l)

Kombi-I~1~1~2~1~3~1~4~1~5~1~6_
nace
O I B
I
c I D
1-2

O

1-3

8

1-4

28

1-5

30

1-6

40
--

2-3

B
C+

8
E+30

I

F+40
C+20

8+20
B+30

2-5

B+40

2-6

B+

D+30
E+40

o

F+

3-4

C+40

3-5

C

3-6

E
F+30
D+

I

4-6

I

I

I

o

D+40:

~j!

4-5

I

F

D+20

2-4

5-6

E

I

OjE+

F

D

I

o

E+20

F+201

10. S hlediska systematické chyby děleného kruhu nezískal nám tedy Schreiberův předpis homogenní směry ani na stanici, ani v síti. Na stanici je
jakost směru závislá na jeho pořadí a na tvaru
osnovy, k níž náleží, v síti pak na počtu směrů
v osnově. Bylo by však klamné domnívati se, že těmito nedostatky byla kdy ohrožena přesnost, kterou
si dřívější triangulace I. řádu vytkly za cíl. Teprve
nyní, když uskutečňujeme vrcholovou metodou přesnost 0,1" v úhlu, musíme zdokonaliti metodu měření
úhlů ve všech kombinacích v oblasti, které je tento
článek věnován. Když jsme seznali, že je patrně nemožné rozděliti interval d na pravidelné díly, musíme hledět zmenšiti jej natolik, aby již nezáleželo na
způsobu jeho dalšího dělení. Cesta k tomu vede
zvětšením počtu opakování (n), čili zvýšením váhy
(p). To je také cesta, která se dokonale shoduje
s fysikálním pojetím úhlového měření.

x,

Y, Z, třeba tak položeným, že rovina (XY) splývá s rovinou (P1P2P3),
osa Z stojí k ní kolmo. --?'-

--+

- -+

Přímky P,A, P2B, Pp budou obecně mimoběžné,
lze však předpokládati, že osy těchto mimoběžek
tvoří malý trojúhelník M1M2M3,
uvnitř kterého bude
ležeti bod přibližný (P), kdekoli v něm zvolený.
(Viz obr.) Označme směrové kosiny zaměřených
směrů A, B, C: cos U"k' cos U2,k' cos u3,k pro k = 1,
2, 3, vztahující se k bodům P Pz, Po' Předpokládejme pak, že devět úhlů Ui,k "přímo nebo nepřímo
změříme. Úlohou bude nalézti vyrovnaný bod P ve
smyslu počtu vyrovnávacího. Směrové úhly k bodu
vyrovnanému P označme CPi,k (i}k = 1, 2, 3), k bodu
přibližnému (P), zvolenému kdekoli v trojúhelníku
M,M2M3,
je označme (CPi,k)'
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cos

X-XI=8

Z -

=8

Zl

cos

Y-YI=8

({JI'

cos

qJ2'

(1)

({Ja

--+

kde

je vzdálenost bodů M

8

x-X

= arccos

({JI

Odtud na př.:

Ml'

-----! ;
8

+ (Y-YI)2

Ý(X-X!)2

8=

Odtud

=

d

+ ()Y oY +

()({JI oX

()qJ!

fPl,}X

sin fP 1 ax+ctg

=

+ (z-z)2
()qJ! oz
()Z

cos fP 2 oy+ctgm

m __
rl
8

8

Podle toho je ve smyslu vyrovnávacího
sin «({J!)
({J-

cos

+ ctg

= ctg

( qJ2) cos

sin

«({J!).Il

e vX -

8

COS «({J!)
8

e vX
.Il

d({JI

(qJ2)

«({JI)
8

=-

(2 OY

---(2
8

+ ctg

rl

~os
fP s OZ.
__
8

počtU:

+

ox

cos

(qJa)

(qJ!) ---

8

(1)

e OZ •

+

t

C

sin

e vY +

«({J2)
8

+ ctg (qJ2)
d ({Ja= Ct g (qJa)

=

=

Měříme-li d({JI v sekundách, připojujeme činitele
e = 206,265, neboť tolik secund odpovídá jednomu
radiantu. Tato rovnice pro «({JI) = (qJ), «({J2) =
= 90 - «((J) odpovídá případu rovinnémul) v literatuře uvažovanému. Analogicky jest:

2. Potom především pro kterýkoli směr 8 daný
směrovými kosiny cos ({JI' cos qJ2' cos qJa 'a body M
(x, y, z), Ml (Xl' YI' Zl)' v tomto směru ležícími,
platí:
d({J2

«({JI)

(2)

g

(

.\l

cos (qJ )
a

8

e OZ

) COS «({J2)

({Ja

8

{).\ly_

oe v

(qJa)

---e
OZ
8
3. Položme zkráceně
({Ji

= «((Ji) +

Ui,k -

+ bi OY + Ci OZ

ai OX

a se zřetelem k označení zavedenému
qJi.k =(qJi,k)

+ ai,k

OX

+ bi,k

oY

v

(IV)

naší úloze:

+ Ci,k OZ

(V)

i,k =1,2,3.

x=

Pro všechny tři indexy k bude potom dle obecných
pouček vyrovnávacího počtu:
Ui,k

+ vi,k

= qJi,k'

(qJi,k)

= li,k'

i,k=1,2,3
(4)
možno pokládati za známé.
Jsou-li souřadnice vyrovnaného bodu P: x, Y, z,
souřadnice bodu přibližného (P): (x), (y), (z), položili jsme se zřetelem ku (V):
(x)

= (y)
z = (z)

Y

+ OX
+ OY
+ Oz

(5)

a tudíž dle (3) a (4) a (V)

i= 1,2,3

Vi,k = - li,k

+ a/,k OX + bi,k

oY

při čemž směrové koeficienty jsou:
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+ Ci,k OZ,

(VI)

sin (<Pa,k)
cak=-----Q.
,

8

k

k=l,

4. Normální rovnice budou tedy v symbolice Gaussově zníti:
[ai,k ai,k] Ox
[ai,k bi,k]

ox

[ai,k Ci,k] Ox

+ [ai,k
+ [bi,k
+ [bi,k

bi,k]
bik]
Ci,k]

+ [ai,k
+ [bi,k
oY + [Ci,k
oY

ci,k] OZ = [ai,k li,k]

oy

Cik] OZ

= [bi,k

li,k]

Ci,k] OZ = [Ci,k li,k]
(VlIl)

Při tom součtovým znamením Gaussovým jest tu
tak rozuměti, že na př. nejprve sečteme podle indexů
i = 1, 2, 3 postupně pro k = 1, pak pro k = 2 a
----+

- ---+

k=3
--+

P2(P),

--+

+ ctg

2

(<p2,k)
COS2

[

=

[Cik Cik]

+ ctg

2

+

cos2 (<Pa,k)
8 2 --{ctg2
[

+ 2 [ab]

{

t
C

8 2
k

2 (

g

) _

<pa,k'

2} ]

[ae]
Q ,

-t-

V

a

f z'

[ap]

+

+ 2 [ac]

[aa]

[ay]

(X)
2

m

(8)

jest čitatel zlomku (X)
[aaJ2 -

[aa]

D -

[ab]

-

[ap]

[11'11']

[ac] [ay] [aa],

2

Q ,

Bude tudíž:
2 (

g

<Pl,k

) _

2}]

m2_
x -

2

2_[aa]

my -Dm,

n[VV]2 znamená střední

[lm]
-m2
D

[~~]

'

mY=Dm-,

?

[1'1']

2

mZ=-D- m

Q •

V závorkách vpravo je třeba sečísti pro k = 1,
2,3.
Tím jsou dány prvky determinantu D soustavy
normálních rovnic (VIII).
Střední chyby vyrovnaných souřadnic x, Y byly
v případě rovinném dány vzorci:2)

kde m =

[aa]

2 [aa]

=
C

2

fy

2

(IX)

2_[bb]

.

(7)

f2

+ [ab][aP] + [ac][ay] = D
+ [bb][aP] + [bc][ay] = O
+ [bc] [ap] + [cc] [ay] =0

[abJ[aa]

{tC g2 ( <P2,k) -2}]

[cos (<P2,k) cos (<Pa,k) { t

mx -Dm,

[aa]

[aaJ[aa]

=

[bik Cik]
8 2
k

+ b2 [ap] + C2 [ay]}

+ 2 [bc][aa][ay]}

tg2 (<Pa,k)} ] Q2,

8 2
k

[cos (m,I, k) cos (m'1'a, k)

fI

Jelikož jest:

+

(m
k) cos (m
)
'1'1,
'1'2,k

+ CI [ay]}

[ap]

+

[aik, bik] =

[~Os

{a2 [aa]

+

(<pl,k)

k

(<p2,k)

1

Přejdeme-li k chybám středním, obdržíme dle zákona o skládání chyb:
1
m/ = 152 { [aa] [aaF
[bb] [a;3F
[cc] [ay] 2

+

(<pI,k)

+b

[aa]

a analogické výrazy pro

ctg2 (<Pa,k)} ] Q2,

[aik,cik]

=

Q2,

(<p2,k)

2

tg2 (<P2,k)

J

ctg2 (<Pa,k)}

~l{al

+
+

+

tg2 (<pl,k)

= --;;;.--{ctg

[bi,k bik]

+

+

=

Ex

= [ ~2--{

[ai,k aik]

=

---+-

resp. P1(P),

notce váhy, D determinant soustavy normálních rovnic a čitatelé rovnic (6) jeho diagonální prvky. Obdobné výsledky platí i v úloze prostorové:
Označme zkrátka součinitele normálních rovnic
(VIII) týmiž písmeny bez indexů, tedy [aa], [ab],
[ae] atd., dále determinanty přidružené (minory)
k prvkům v determinantu D týmiž písmeny řeckými,
tedy na př. minor prvku [ab] označíme [ap] atd.
Nechť pravé chyby pozorování jsou Ep E2, fa' ••. ,2)
potom ze soustavy normálních rovnic (VIII) vyplývají pro souřadnice x, y, Z chyby

Pa(P). Podle (VII) jest:

cos2 (<pl,k)

=

--+

ke třem směrům P1A, P2B, Pp

2, 3.

2

(6)

chybu v jed-

2) Srovnej W. J o r d a n: Handbuch der Vermessungskunde, 7. Aufl., 1. díl, str. 423.

(XI)

Pro případ rovinný jest právě:
[aa]

=

[bbJ,

[PP] =

[aa];
významu.

[yy]

nemá

6. Rovnice (XI) určují střední chybový vektor)
ln

= mx i

l

+ myi + m ia
2

z

(XII)

vztahující se k zvolenému systému souřadnému a
změřeným směrovým úhlům.
Obdobně jako chybovou elipsu v soustavě rovinné
nalezneme tu rovnici chybového elipsoidu. Vyjdeme
a) A u t o r: »Řešení prostorové
Zem. Věstník č. 6, 1929, odst. 4.
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úlohy Pothenotovy«,

od souměrného tensoru4)
daného
soustavy normálních rovnic (VIII).
[ ua],
D = (~)=

[ ab],

[ab],

[bb]

determinantem

rovnici
tvaru:

p Io c h y

x2 A2

[ ao]
,

ú pat

[bo]

(x2

(9)

I

[ao],

[bo],

[00]

v rozvinutém

B2

y2

+ y2 + Z2) T (x2 + y2 + Z2) +
Z0
+ (x2 + y2 + Z2)2 = 1
(XVIII)
2

2

2

Střední chybový vektor m' příslušný jiným (změřeným) směrovým úhlům bude lineární vektorovou
funkcí středního chybového vektoru m, takže:

nic o v é

2

8. Ve tvaru vektorovém nechť
io =

Xo

i1

+ Yo i +
2

Zo

i3

(14)

Gradient (XVI) budiž
m' = ~ X m

(XIII)

kde ~je souměrný tensor příslušný determinantu
a znamení násobení znamená násobení skalární.
Je-li
i = X i1
y i2
z i"
vektor polohový, bude rovnice

+

D

+

\7 n =

rovnicí elipsoidu chybového. V rozvinutém tvaru zní
tato rovnice:
x2

+ 2 [ab]
+ 2 [bo]

+ [bb] y2 + 2 [ao]
y z +
=1
x y

[00]

Z2

x z

+
(XV)

7. Jako v případě rovinném jest střední chyba pro
různé· směry dána body úpatnice elipsy chybové,")
tak také v případě prostorovém bude střední chyba
dána délkou kolmice na rovinu tečnou v příslušném
bodě (x,- y, z) elipsoidu, v němž paprsek dotyčnéh~
směru elipsoid protíná, t. j. délkou průvodiče p I 0c h y ú pat nic o v é. - Utvoříme-li gradient skalární funkce (XIV)

V (~ X i X

i) 5)

(XVl)

bude délka tohoto gradientu nepřímo úměrna vzdálenosti počátku od roviny tečné v bodě (x, y, z)
k ploše (XIV) resp. (XV) vedené.

mXm=k[V(~~iXi)r

(XVII)

prI cemž konstantu k třeba tak voliti, aby střední
chyby ve směru os elipsoidu (XV) rovnaly se příslušným poloosám.
Jsou-li tyto poloosy A, B, O, obdržíme vyloučením
souřadnic bodu (xo' Yo' zo) na elipsoidu ležícího
'J

+ yYo +
B2

2yo.
B2 t2

+

2zo •

(j2

ta

X n.

(XX)

+

+

[aa]

+

+

+ [bb] + [00] =

2 {S:2 + S~2 + S~2} =

=3Q

l~:;I

(XXII)

což je analogie výsledku pro případ rovinný.
Vektory..f=i(rp
Sk

1,

k)' (rp k)' (rp k) jsou ovšem vek2,

3,

tory prostorovými, danými směrovými kosinusy.
Jestliže vektor chybový
, = bx i1

+ by i + bz i
2

3

a vektory

Pk
qk

= [ai,k
= [ai,k
= [ai.k

ai.k] i1
bi.k] i1

+ [ai,k
+ [bi,k
+ [bi,k

bi,k] i2
bi,k] i2

+ [ai,k
+ [bi,k
+ [Oi,k

0i,k] i3
0i,k] i3

ik
ci,k] i1
0i-k] i2
0i,k] i3
zní normální rovnice (VIII) ve tvaru vektorovém
~~Q
2

0

=1

[Pk]

y B~

z O~

4) A u t o r: »Úvod do vektorového počtu.« Praha 1923.
Str. 91. Jiří Klapka: »Úvod do vektorového počtu.« 1932.
5;) A u t o r: »0 vektorové geometrii ploch a geodetických čar na plochách«. 1933. Zem. Věstník. Odst. 4.
6) W. J o r d a n: »Handbuch der Vermessungskunde«,
7. vyd. I. sv. Str. 428.

X,,=0
X

=0
[ik]X,=O
Vektor,
stojí tedy kolmo na směry vektorů [pk],
[qk], [ik], které jsou tudíž komplanární, jsouce rovnoběžny s rovinou kolmou ke směru ,. Rovinu tu lze
stanoviti na základě výrazů (IX). Tím je dán prostorový význam normálních rovnic v našem případě.
[qk]

a rovnic normály k ní počátkem vedené
x A2

+

2xo•
A 2 tg

d=io

.)

z rovnice jeho roviny tečné
A2

(15)

Spojením obou rovnic (XIX) a (XX)
\7 d = 2,
(XXI)
což je jednoduchá rovnice plochy úpatní.
9. Pokud se týče vektorového tvaru normálních
rovnic (VIII) odst. 4., tu obdržíme především jednoduchý tvar pro součet [aa]
[bb]
[00]. Jelikož
pro k = 1, 2, 3 bude
cos2 (<p1,k)
cos2 (<p2,k)
cos2 (<p3,k) = 1,
nalezneme snadno z (IX)

~:+~:
+~~=1
xxo

= V n 7),

\7nXio=2.
(XIX)
Znamená-li d vzdálenost bodu úpatnicové plochy od
počátku, bude patrně tato délka rovna průmětu
průvodiče do kolmice na tečnou rovinu v bodě
(xo' Yo' zo), t. j.

Jest tedy obecně chybový vektor m dán rovnicí

')

io)

15)

~ X i X i=

[aa]

V (~ X io X

kde n je jednotkový vektor ve směru normály v bodě
(xo' Yo' zo) k ploše elipsoidu a \7 velikost tohoto
gradientu.
Potom bude se zřetelem k rovnici (11)

7) A u t o r: »Úvod do vektorového počtu«, Praha 1923.
Str. 37.
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Scelování hospodářských
pozemků provádí se
hlavně ve státech, kde specifická lidnatost jest velká
a kde se jeví nutnost většího výtěžku z orné půdy.
Hlavním úkolem této úpravy jest využití veškeré
obdělávání schopné půdy pro výživu lidstva a zvýšení výrobnosti a výnosnosti této půdy.
Hlavním cílem scelování pozemkové držby jest
odstranění četných závad jejího rozdělení, které
brzdí racionální hospodaření a vytvoření v náhradu
za rozptýlené parcely nových pozemků náhradních,
které co do rozměrů, tvaru, polohy, přístupnosti
a rozvržení půdních typů jsou nejvhodněji uzpůsobeny k intensivnímu hospodaření.
Jedním ze stěžejních předpokladů k dosažení tohoto cíle jest vytvoření účelné, místním potřebám
i okolí nejlépe vyhovující sítě t. zv. společných zařízení, t. j. spojovacích i hospodářských komunikací,
vodních toků a jiných všemožných zařízení, sloužících společnému prospěchu účastníků scelování, po
případě i zařízení všeužitečných.
Zřízení nové komunikační sítě, t. j. vybudování
silnic a hospodářských cest jest nutno provésti takovým způsobem, aby v daných oblastně různých
poměrech hydrologických, terenních, geologických,
povětrnostních a pro daný scelovací obvod a jeho
hospodářské poměry, bylo umožněno hospodárné
obdělávání orné půdy a tím byly sníženy výrobní
a udržovací náklady zemědělce.
V rámci scelování lze také s výhodou upraviU
místní vodní režim regulací stávajících vodních toků
jakož i zřízením nových odpadů k odvedení přebytečných povrchových i spodních vod, k vyústění
trativodů odvodňovacích zařízení po případě k závlaze příliš vysušených pozemkových (lučních) tratí.
Konečně skýtá scelovací akce nejvhodnější příležitost k vyřešení nejrůznějších jiných zařízení hospodářských i všeužitečných podle povahy místních
potřeb tím, že potřebné k nim plochy lze vyhraditi
bez obtížných transakcí vykupovacích či vyvlastňovacích.
Řešením těchto společných zařízení vytvoří se
kostra, v jejímž rámci děje se rozvržení nových náhradních pozemků. Tato práce je neméně důležitá,
protože veškeré předpoklady pro zvýšení hospodářské produkce, vytvořené upravením resp. úplně novým založením cestní sítě nebo i úpravou vodohospodářskou, mohou býti znehodnoceny nevhodným
přídělem nových pozemků.
Společných zařízení v nové úpravě pozemkové je
zásadně vždy, jak co do délky, tak co do plochy,
více. Vyplývá to ze skutečnosti, že staré komunikace již nevyhovují poměrům dopravním a potřebám
hospodářským a že pozemky před scelováním nejsou vždy příjezdné přímo ze silnice neb cesty svědčí o tom četné služebnosti přejezdu přes cizí
pozemky - kdežto v nové úpravě je dbáno. toho,
aby pozemky byly příjezdny zpravidla dvěma cestami, louky pak vždy aspoň jednou cestou. Původní
vodní toky nevyhovují jak trasově tak rozměry,
často ukáže se nutnost zříditi nové příkopy pro za-

chycení povrchové vody nebo pro závlahu; tedy také
vodohospodářskými úpravami zvětší se celková plocha společných zařízení. Konečně i různá další hospodářská i všeužitečná zařízení vyžadují větších
ploch.
Jednotliví autoři udávají různé číslice zvětšení
plochy společných zařízení. Všeobecně stačí uvésti,
že zvětšení této plochy činí zhruba 1,5-4%
celkové plochy scelovacího obvodu. Podle údajů') z 312
scelených obcí země Moravsko-slezské jest tento příspěvek průměrně 1,92%. Toto zvětšení plochy společných zařízení jest závislé od různých činitelů, ~la
př. od prokázané potřeby spojení s okolím a místní
frekvence, hospodářského charakteru, polohy, nadmořské výšky, vodních poměrů, poměrů půdních
a pod. U obcí, kudy povedou dálnice či průplavy,
nutno vzíti ještě v úvahu příspěvek na tyto stavby.
Tento příspěvek bude činiti na př. u obcí na průběžné automobilové silnici vedoucí územím Protektorátu přes Jevíčko, všeobecně jižním směrem na západní okraj Brna a dále na Vídeň (Wien) podle
šetření v poslední době provedeného průměrně
4,5%. Vezme-li se tudíž střední hodnota tohoto příspěvku z údajů získaných při scelování 312 obcí
v zemi Moravskoslezské a průměrná hodnota příspěvku na společná zařízení u obcí na německé dálnici, přijde se ke střední hodnotě asi 6,42%.
Je viděti, že celkové zvětšení plochy společných
zařízení může dosáhnouti poměrně velké hodnoty.
Všimněme si nyní toho, jakým způsobem se hradí
potřeba zvětšení této plochy.
Vládní nařízení č. 171 ze dne 19. května 1939
v § 84 uvádí:
"Vykazuje-li plocha potřebná pro cesty, příkopy
a jiná společná zařízení podle § 10 při srovnání
s plochou cest, příkopů nebo jiných zařízení zrušených scelováním přebytek, budiž přebytek ten, nedojde-li k jiné dohodě, rozdělen mezi přímé účastníky scelování podle středního poměru plochy a ceny
tohoto pozemkového majetku, jímž jsou na scelování
zúčastněni, pokud se týče budiž při určování jejich
náhrad vzat na něj přiměřený ohled. Případnou větší
potřebu uhradí přímí účastníci podle téhož poměru
a jejich náhrady budou přiměřeně zkráceny)'
Ustanovení tohoto paragrafu je v podstatě shodné s § 85 moravského zemského zákona ze dne 13.
února 1884, čís. 30, které praví, že příspěvek na
společná zařízení zjistí se podle průměru z koeficientu cenového a plošného. Jak § 84 vládního nařízení č. 171 z roku 1939, tak výše citovaný moravský
zemský zákon připouští dohodu na odlišné hrazení
příspěvků na společné zařízení. Je důležito hned připomenouti § 87 resp. § 88 vládního nařízení č. 171,
že podle téhož poměru, podle něhož účastníci přispívají na společná zařízení, přispívají též na náklady
resp. na udržování těchto společných zařízení.
') Ing. B. Ne p e v n Ý a Ing. F. D v o ř á k: »Hospodářsko-technické zprávy při scelování pozemků v Náramči a dnešní stav scelování v zemi Moravskoslezské«,
Brno 1937, str. 51.
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Uveďme nyní poněkud jiný způsob řešení příspěvku na společná zařízení. Možnost praktické aplikace
je dána dohodou podle § 84 cit. vládního nařízení.
Plocha scelovacího obvodu má určitou velikost
a její směnná cena byla určena odhadem za použití
ekvidistanční metody Mitscherlich-Floesseho. Označ-

me:
P = plocha scelovacího obvodu v metrech čtverečních m2,
O
směnná cena scelovacího obvodu v korunách K,
81 = plocha původních společných zařízení v m2,
c1 = cena původních společ. zařízení v korunách K,
82 = plocha nově projektovaných spol. zařízení v rn2,
c2 = cena nově projektovaných společných zařízení
v korunách K.
Je-li hodnota (82-81) kladná, značí to v novém
stavu větší plošnou potřebu 'společných zařízení a
všichni přímí účastníci musejí tudíž přispívati na
tuto úhradu; v opačném případě, je-li hodnota výrazu (82-81) záporná, přebytek se rozdělí mezi přímé účastníky scelování a jich náhrada se tudíž
zvětší. Obdobný význam má výraz (C2-C1). Je viděti, že oceněním půdy máme zde v podstatě příspěvky
dva a to:
a) příspěvek plošný,
b) příspěvek cenový.
Příspěvek plošný je dán u účastníka "a((, který
dal do scelování P1a m2 plochy za směnnou cenu
ClU
korun, výrazem:

plochou a cenou - při jinak zachování všech scelovacích zásad - v dovolených mezích pro peněžní
vyrovnání.
Vyjádřeme nyní matematicky vztah dovoleného
vyrovnání penězi jak pro výpočet podle vládního
nařízení č. 171 z r. 1939, tak podle tohoto odlišného
způsobu:
a) ve smyslu citovaného vlád. nař. možno psáti:
Cla

_

-c=

Tato úvaha neodporuje platným matematickým
a fysikálním normám, protože vyhovuje zákonu rozměrovému. Příspěvek plošný musí býti podle tohoto
zákona vyjádřen v m2, zatím co příspěvek cenový
v korunách K. Dosadíme-li do rovnic (1), (2) rozměry, vypočítáme příspěvek plošný a cenový pro
jednotlivé přímé účastníky, a zmenšíme pak o tuto
hodnotu jak hrubý nárok plošný tak i hrubý nárok
cenový.
Posuďme nyní důsledky tohoto způsobu výpočtu:
1. Ve scelovacím obvodu vyskytují se účastníci
s různě velkou či malou držbou a to s půdou dobrou
i špatnější (štěrk, písek, jíl, zamokřené části a pod.).
Je-li poměr mezi plochou a cenou všech účastníků
týž aneb aspoň prakticky stejný, nevyskytnou se,
počítáme-li příspěvek podle ustanovení vládního nařízení č. 171, příkré rozdíly. Máme-li však scelovaci
obvod, kde jest - zejména u menších účastníků to
vynikne - tento poměr mezi plochou a cenou různý,_
může se státi, že jeden účastník, který měl ve scelování na příklad 35 a za směnnou cenu 650 K, přispívá na společné zařízení cen o u s t e j n o u jako
druhý účastník, který dal do scelování 20 a, ale za
cenu 2200 K, ačkoliv cena směnná druhého účastníka je oproti směnné ceně prvého účastníka asi
třikrát větší. Může se dokonce i státi, je-li celkový
cenový příspěvek na společné zařízení velký, že náhrada účastníka není následkem nepoměru mezi

_
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20 Cla

c2a
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V této nerovnosti značí veličin:

c1)·

-

-':
]

(3)

kromě již použitých

C2a = směnná cena náhradních
pozemků účastníka "a(( p o scelování.
Upravme tuto nerovnost za předpokladu, že nastane krajní dovolená možnost pro peněžní vyrovnání:

1

1.

+2 k,? (Cl-CI),

19[k1

Cla-C2a-20Cla=2"o

další úpravou a dosazením za kp k2 píšeme:
~~c

20

20

2

19

CIl~i~+

c2-

a_Ca=_19
I

[ C2a-20

Cla-

a obdobně příspěvek cenový je u téhož účástníka
vyjádřen:

+k

kl

+ -2-

C2 -

CI

--2--

2

Pla1
P

P

Cla],

O

20
20+

20

(c2-~)'19'

(4)
Při maximálním moznem cenovém rozpětí mezi
cenovým stavem před scelením ClU a po scelení c2a
jednotlivého účastníka platí tudíž rovnice (4).
b) Obdobně vyjadřme tento kritický případ
[rovnost výrazů v nerovnosti (3)] podle tohoto
odlišného způsobu výpočtu cenového příspěvku:
~
Cla

+

c~a (C2 -

Cla-C2a-

CIa

:0

-

C2a=

1
20
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C1)

= C2a •

C2a

19 ( +
20 1
1
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kde výraz

~~(1+

c2

C2 -

CI)

O
je pro daný nulovací
~

CI)

obvod konstatní = k.
Podle rovnice (6) vidíme, že v tomto případě
je poměr

Cla pro danou obec a pro všechny účastc2a
níky. scelování konstantní.
Rovnici (4) můžeme obecně psáti:
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ClU

c2a

=

f (konst,

PlU, P, ClU' O),

(7)

tudíž pro danou určítou
= konst):

~-f
C2U

-

1

obec (P
(PJal

=

konst., C =

ClU)'

Z této rovnice plyne, že kritický stav pro peneZlll
vyrovnání, počítané podle vI. nař. č. 71 z r. 1939,
je pro určitý scelovací obvod též odvislým od plochy a ceny jednotlivého účastníka, tudíž pro každého účastníka nastává za obecně různých okolností.
Zo znamená, že dbáme-li všech normálních scelovacích zásad, může právě v důsledku nepříznivého poměru mezi plochou a cenou některého účastníka nastati vybočení z dovolené cenové odchylky pro peněžrú vyrovnání.
Pro výpočet příspěvku podle znění scelovacího zákona je nutné provésti pro každého účastníka tyto
výpočty:
1. k1

=

PlU

P
Clu

2. k2 = C

3.

kj

+2 k~

1

l~Kl'
r

I
t.

~K2 pro všechny přímé účastníky je roven vždy 1,0000.

j. vypočísti

aritmetický

průměr

z koeficientů kp kz,
4. koeficientem ad 3. násobiti plochu,

5. tímtéž koeficientem násobiti cenu držby každého účastníka scelování.
Nový návrh výpočtu příspěvku vyžaduje pouze
těchto výpočtů:
1. k,=

plft

p'
Cln

2. k2=

C '

3. koeficientem ad 1. násobiti plochu,
4. koeficientem ad 2 násobiti cenu držby jednotlivých účastníků scelování.
Závěrem možno tedy tyto důsledky shrnouti v tom
smyslu, že odlišný způsob výpočtu příspěvku zásadně neodporuje ustanovení vládního nařízení č. 171
z r. 1939 a vyhovuje zákonu rozměrovému. Při praktickém užití vykazoval by určité - nepatrné jistě
k celkové práci - zjednodušení výpočtu, jak patrno
ve výše uvedeném přehledu pro jednotlivé způsoby
výpočtu příspěvku na společná zařízení. Mimo to
mluví pro tento odlišný způsob výpočtu i okolnost,
že zabráním hodnotnější půdy na společná zařízení
je tato peněžní hodnota rozdělena v cenový příspěvek jednotlivých účastníků jen v poměru úhrnné
ceny jejich zabrané plochy, vyhovuje tudíž i důvodům sociálním.

Grafické určení ch,"bného smeru Ilři vyrovnání souřadnic
metodou ne.ime'lšÍl~h ctvercu.
Při měření v trigonometrických sítích přesvědčíme se o přibližné jakosti měření a případných hrubých chybách již v poli tím, že utvoříme uzávěry
trojúhelníků. Jestliže součet úhlů v trojúhelníku
liší se od 1800 o více než dovolenou odchylku (v I.
řádu maximálně o -+- 1", ve II. řádu o -+- 1,5", ve
III. řádu o -+- 2,5", ve IV. řádu o -+- 3,5", v podrobné síti o -+- 5"), opravíme odchylky opakováním měření. V podrobných trigonometrických sítích se však
často vyskytují body určené jen protínáním vpřed.
V tomto případě nelze trojúhelníky uzavřít a zjistit
hrubou chybu v měřených směrech, zaviněnou na př.
změněnou excentricitou signálu, špatnou viditelností
a pod. Teprve vyrovnání bodu ukáže přesnost měření. Stává se pak, že odchylky v = ó - Za (rozdíl
jižníku vyrovnaného a naměřeného) jsou velké.
Z toho vyplývá pak velká střední (průměrná) chyba
ve směru m.,J neboť podle známého vzorce je

bodu

nemusí být ten, který má největší odchylku v (vliv
stejně velké chyby ve směru na souřadnice závisí,
jak známo, na vzájemné poloze bodu určujícího a
určovaného) .

ms=+VJvvf,
n-v
při čemž n značí počet všech zaměřených smeru a
'V počet směrů nutných k určení bodu. Střední chyby
ve vyrovnaných souřadnicích jsou také velké, neboť
se odvozují ze střední chyby ve směru m.,.
Větší střední chyba ve směru může být způsobena
vlivem jednoho chybného směru Jestliže máme přebytek určujících směrů, můžeme zmenšit střední
chybu ve směru a tím i střední chyby ve vyrovnaných souřadnicích tím, že takový hrubě chybný
směr vyloučíme z vyrovnání. Šlo by pak o to, určit
onen chybný směr; třeba totiž poznamenat, že to

Jako výhoda grafického vyrovnání souřadnic bodu
se uvádí i to, že zřetelně vystoupí též případná chyba v některém měřickém prvku (prof. Dr. A. S em e rád,
"Příručka praktické geometrie", § 51).
Obdobně můžeme určit graficky chybný směr, když
vyrovnáváme souřadnice bodu metodou nejmenších
čtverců. Způsob je založen na principu grafického
vyrovnání souřadnic.
Při grafickém vyrovnání (protínání vpřed) vypočteme z přibližných souřadnic přibližné jižníky
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a' a z těch pak - a z naměřených jižníků Za -odvodíme odchylky w: (viz obr. 1).
w=a'-Zo'
Kolem přibližné polohy bodu vykonstruujeme odchylkový obrazec tím, že ve vzdálenosti p (v centimetrech), která znamená posun odpovídající příslušnému w a straně (i co do znaménka), kreslíme rovnoběžku s určujícím směrem. V těžišti odchylkového
obrazce je vyrovnaný bod. Opravy přibližných sou-

bodu, které odpovídají menSlmu odchylkovému obrazci vytvořenému zbývajícími směry. Odchylky v
se zmenší, čímž zmenší se i střední chyby.
Příklad: Nechť určovaný bod je Po, body dané
P P2, Po' P4, P5 (viz obr. 2). Při vyrovnání meto" nejmenších čtverců byly získány pro bod Po
dou
tyto opravy:
v, =-2,08"
v2 =
4,82"
v3 =-3,25"
v4 =
7,10"
v5 =-0,46"
[vv] =
88,74" ms = + 5,42"
Odchylky v vynášíme ve stupních místo ye vteřinách (zvětšíme je 3,600krát). Záměry tvoří kolem
Po odchylkový obrazec 1-2-3-4-5-6. Z obrázku je
vidět, že po vyloučení záměry s bodu P2 (třebaže
nemá největší v!) bude odchylkový obrazec daleko
menší. Po vyloučení záměry bod znovu vyrovnáme
metodou nejmenších čtverců. Obdržíme nové souřadnice bodu, odpovídající těžišti menšího odchylkového obrazce 3-4-5-6. V našem případě pak bylo
(v závorce jsou uvedeny opravy v před vyloučením
záměry P2Po):
v, =
2,05" (-2,08")
v3 =-0,26"
(-3,25")
v4 = + 1,53" (+ 7,10")
Vii =-0,46"
(-0,46")
[vvJ =
6,81"
(88,74")
ms = + 1,84" (dříve + 5,42")
Jestliže se odchylkový obrazec nedá zmenšit vyloučením některé přebytečné záměry, je měření se
všech bodů nepřesné, nebo jsou nepřesně určeny souřadnice daných bodů.
Uvedený způsob se osvědčil při hledání chybných
záměr při protínání vpřed. Lze jej však použít i při
protínání zpětném a kombinovaném. Abychom anulovali odchylku v ve v nit ř ním směru (viz obr.

+
+

+

řadnic dy a dx odměříme v centimetrech z obrázku.
Odchylkový obrazec můžeme sestrojit také tak, že
na daných bodech vyneseme od směru na přibližný
bod příslušné odchylky w patřičně zvětšené. Protože w je kladné, když je přibližný směrník a' větší
. než naměřený Z o' vynášíme kladné w· proti směru,
záporné ve směru čtení na teodolitu.
Př;dpokládejme, že jsme určili přibližné souřadnice bodu tak, že po vyrovnání bude
dy=O, dx=O,
t. j. že souřadnice se nezmění. V tomto případě
přibližné jižníky se rovnají jižníkům vyrovnaným.
Bude tedy
w=a-Zo

w=V.
Vyneseme-li tedy na př. v měřítku 1: 20 000 na
daných bodech od směrů na vyrovnaný bod příslušná v, vypočtená metodou nejmenších čtverců
(velmi zvětšená), vytvoříme kolem vyrovnaného bodu odchylkový obrazec. Vyrovnaný bod tvoří těžiště tohoto obrazce. Při konstrukci můžeme považovat body, vynesené z přibližných souřadnic pro
centraci (zpravidla v měřítku 1 : 20000), za vyrovnané. Záměry měřené přibližně se stejnou přesností
(na tutéž cílovou značku, za přibližně stejných
atmosférických vlivů a pod.) vytvoří malý odchylkový obrazec. Chybná záměra zvětšuje tento obrazec a "stahuje" vyrovnaný bod. Když tuto záměru
vyloučíme, obdržíme po vyrovnání nové souřadnice

Obr. 3.

3), musel by určovaný bod ležet na rovnoběžce s měřeným směrem vedené daným bodem. Vynášíme
tedy příslušné odchylky na daných bodech stejně
jako při protínání vpřed. Tím vytvoříme odchylkový obrazec pro zpětné protínání. Kombinací obou
způsobů sestrojíme dva odchylkové obrazce (jeden
pro vnější směry, jeden pro vnitřní) při protínání
kombinovaném a posoudíme, který z měřených směrů je chybný.
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Okolo výkladu

ustanovení paragrafu
56, odst.
zákona. Na výklad tohoto ustanovení bývají často různé názory. Obec, vykonávajíc zákonité plnění dodá k podrobnému měření a
triangulaci bezplatně, dle znění zákona z dar m a,
mezi jiným potřebné hmoty k vytyčení měřické a
trigononometrické sítě. Jde nyní o to, kdo je majitelem těchto hmot v budoucnu, zejména po skončení měřických prací, zda finanční správa, v jejíž
prospěch se plnění dělo, nebo obec?
Jelikož snad dosud nikde nedošlo v této záležitosti
ke sporu, nebyla zásadně řešena. Jsem toho míněni,
že jakmile obec dodala zdarma potřebné hmoty,
vzdala se tím zřejmě vlastnického práva ve prospěch finanční správy. V opačném případě by bylo
jistě v zákoně ustanovení, že je obec povinna b e zp 1a t n ě propůjčiti potřebné hmoty, jako je tomu
analogicky v ustanovení odst. lb), při místnostech.
Zejména podotýkám, že jde převážně o spotřební
hmoty jako fermež, cement, kolíky, nářadí, dřevo a
pod., které se buď úplně spotřebují, zničí anebo
opotřebují. Předpokládám, že by obec ani dobře nemohla uplatňovati vlastnictví k těmto hmotám,
zpracovaným již v určité dílo, neboť by tím musila
i převzíti povinné ručení, které vzniká majiteli díla
jeho prostou existencí. To by vyniklo zejména v případě, kdyby došlo k nehodám nebo ke škodám na
sousedních pozemcích a plodinách následkem zřícení
stavby měř. věže, signálu a pod. a to ať stářím či
z jiného důvodu. Potom by jistě obec musila nésti
právní následky a závazky, které by v tom případě
mohly vzniknout.
Zřejmé je, že již nikdy nemůže obec volně disponovati na př. s kameny, které dodá dle téhož ustanovení pro označení polygonálních a trigonometrických bodů. Jistě zde není obec nikým považována
za pravoplatného majitele, neboť nemá žádné disposice s těmito znaky. Tyto podléhají jako zařízení
protektorátní zvláštní ochraně zákona 254/21 Sb.
Naopak zde je obec povinna dle příslušných ustanovení katastrálního zákona k dalšímu plnění, vykonáváním dozoru a ochrany z titulu policejního
úřadu I. stolice.
Těchto několik řádek jistě nevyčerpává tuto obsáhlou právní látku, reprodukuje jen názor jednotlivce. Bylo by jistě potřebné. dáti zde slovo odborně
právnímu posudku a výkladu, abychom v této důležité otázce měli jasno.
Ing. Krumphanzl.

2 katastrálního

Redakce požádala o odborný posudek referenta
ministerstva spravedlnosti p. okres. soudce Dr. Jiřího Kavalíra, jenž jí ve věci sdělil tento právní
názor:
§ 56 kat. zák. ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb.
upravuje řadu povinností, které byly obcím uloženy
v zájmu hladkého průběhu prací katastrálních. Povinnosti ty jsou dány v zájmu veřejném a nemohou
býti vykládány jinak, než omezení a povinnosti,

které z veřejných zájmů jsou ukládány soukromníkům. U předpisů toho druhu se připouští extensivní výklad. Je-li proto obec podle § 56, odst. 2 kat.
zák. povinna dodati zdarma některé předměty potřebné pro podrobné měření, místní triangulaci a
polygonisaci, nemůže jíti její povinnost dále než
kam sahá potřeba pro tyto účely. Také všechny
ostatní výdaje vzešlé provedením nového měření
(§ 28, odst. 2 kat. zák.), triangulace a polygonisace,
pokud nejsou vyjmenovány v § 56, hradí Protektorát. Povinnost není také uložena obcím jen na prospěch finanční správy ,nýbrž především proto, že
výsledky měření - vedle účelu berního - mají
značný význam i pro různé potřeby místní obce a
jejich obyvatel. Již z výpočtu prací je patrno, že
jde o práce převážně místního rázu. Má proto obec
nepochybně nárok na vrácení těch hnlOt, které sice
dodala, ale kterých, jak se později ukázalo, nebylo
pro práce v § 56, odst. 2 kat. zák. vypočtené, třeba.
Širší výklad byl by v rozporu se zněním zákona
(dodati věci "potřebné pro signalisaci nebo označení měřických bodů").
Totéž bude zajisté platiti o hmotách, které byly
užity ke stanovenému účelu, ale nebyly při tom spotřebovány, nýbrž jen opotřebovány, při čemž jejich
podstata zůstala nezměněna. Zákon sice užil slov
"dodati zdarma", ale již z této terminologie nedá se
ihned vyvozovati úmysl, aby dodané předměty přešly
do vlastnictví eráru. Použitý výraz nevztahuje se
jen na signály, kolíky, mezníky a jiné předměty,
nýbrž i na povozy a nářadí, a sotva by se mu dal
přikládati ten význam, že i předměty posléze jmenované mají přejíti z vlastnictví obce do vlastnictví
eráru. Proč zákon užil pojmu "dodati zdarma" a ne
"propůjčiti" jako v § 56, odst. 1, písmo b) kat. zák.,
dá se vysvětliti tím, že v odst. 2 cit. paragrafu jde
vesměs o věci movité a to buď spotřebovatelné nebo
aspoň takové, že jejich hodnota upotřebením bude
snížena, kdežto v odst. 1, písmo b) o věc nemovitou,
která poskytnutým užíváním nic na své hodnotě
neztratí. Také z ostatních ustanovení kat. zákona a
jeho prováděcího nařízení č. 64/1930 Sb. nedá se
najíti opora pro takový přechod vlastnických práv.
Šlo by opět o širší výklad, než který se dá vyvoditi
ze samého znění zákona. Povinnost obce podle § 56,
odst. 2 kat. zák. končí proto okamžikem, kdy byly
ukojeny potřeby, pro které dodání předmětů sloužilo a obec po skončení měřických prací má nárok
na vrácení předmětů, které zbyly (samozřejmě ovšem
jen v tom stavu, v jakém se při skončení prací nacházejí, t. j. povozy a nářadí jistě ještě dobře zachovalé a ostatní hmoty, pokud nějaké zbyly, opotřebované).
Složitější je otázka vlastnictví k věcem, které
z dodaných hmot byly postaveny, t. j. k postaveným
měřickým signálům, osazeným značkám měřických
bodů a k mezníkům, které ohraničují katastrální
území (§ 46, odst. 3 vI. n. č. 64/1930 Sb.). Ze zákona
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lze jen vyčísti, že jde o věcí, které slouží určitému
veřejnému účelu a které jsou ve správě obce [§§ 44,
55, odst. 1, písmo b) a 56, odst. 1, písmo c) kat. zák.
a §§ 39, odst. 2 a 6, 46, odst. 4 vI. nař. č. 64/1930
Sb.] I když z vymezení prací v § 56, odst. 2 kat.
zák. je patrno, že jejich význam je především místní, nedá se pochybovati o tom, že jsou důležité i pro
účely tento místní rámec přesahující. Skutečnost, že
obec nemá výhradnou disposicí těmito předměty,
která je znakem vlastnického práva, nemůže ještě
sama o sobě tvořiti nabývací důvod pro vlastnictví
eráru. Disposiční právo vlastníkovo vůbec může
býti tak omezeno, -že mu z výkonu jeho vlastnických
práv nezbývá nic než holé vlastnictví (nuda proprietas) a jeho právo se projeví až pH zániku těchto
omezení. Právě ona schopnost zahrnouti znovu všechny právní vztahy vlastníka k věci po zániku omezení je charakteristickou známkou vlastnictví.
Ani ručení za škodu, která by mohla vzniknouti
ve spojitosti s postaveným měřickým signálem nezdá se přesvědčivým důvodem pro zánik vlastnictví
obce. Pokud půjde o škodu způsobenou výkonem
práv podle ustanovení § 75, odst. 1-4 kat. zák. při
katastrálním řízení, budou platiti předpisy § 76 kat.
zák. V ostatních případech bude nutno sáhnouti
k obecným předpisům o náhradě škody, které nepozbývají snad platnosti tím, že půjde o statek veřejný.
Rovněž skutečnost, že hmoty dodané obcí podle
§ 56, odst. 2 kat. zák. jsou snad zpracovány v určité
dílo, není ještě důvodem k nabytí vlastnictví k těmto hmotám (srv. § 414 ob. zák. obč.).
Pokud jde o hraniční mezníky katastrálních území jsou sice chráněny zákonem č. 254/1921 Sb. stejně jako hraniční mezníky vyšších územních celků,
ale ani z tohoto zákona, ani ze zákona katastrálního
nedá se opět vysouditi, že by byly vlastnictvím
eráru.
Měřické signály a značky měřických bodů trvale
postavené resp. osazené slouží podle svého určení
přímo konkrétnímu účelu veřejné správy a jde
proto zřejmě o věci veřejné. Povahu veřejné věci
nabývají věnováním a pozbývají jí zánikem účelu
věnování.
právní povaze veřejného statku není
ještě dnes jednotného názoru (srv. Dr. Janovský:
"Obecné užívání" a "Statek veřejný" ve Slovníku
veřejného práva svazek II., str. 991 sl. a svazek
IV., str. 624 sl.) a jde o jednu z nejobtížnějších
otázek právních. Nepochybnou se zdá skutečnost, že
patří do sféry práva veřejného. Novější zákony a
judikatura vyhýbají se pojmu "vlastnictví veřejného statku" a užívají výrazu "správa veřejného statku" na rozdíl od vlastnictví soukromého, a to i tam,
kde správce veřejného statku i vlastník jsou totožni.
Správu veřejného statku vykonává ona veřejnoprávní korporace, které byla svěřena. Správa měřických
signálů a značek měřických bodů je svěřena místní
obci a ta ji v přenesené působnosti vykonává.
Ježto ani ze zákonných předpisů nedá se dobře
vyčísti zánik vlastnictví obce k předmětům, které
byly zhotoveny ze hmot obcí dodaných podle ustanovení § 56, odst. 2 kat. zák., nezbývá jiný výklad,
než že vlastnické právo obce zůstalo zachováno. Zánikem veřejného určení, jemuž předměty a z nich
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zhotovená díla slouží, projeví se nepochybně vlastnické právo obce v plném rozsahu a tyto věcí resp.
jich součástky připadnou zpět obci, neboť zánikem
účelu věnování pozbyly i své povahy věcí veřejné.
Do té doby však nevystupuje obec jako vlastník
těchto předmětů, nýbrž jen jako správce veř. statku.
Pro správnost projeveného názoru na povahu
právního poměru obce k uvedeným předmětům
svědčí i důvodová zpráva k § 56 kat. zákona, která
zní: "Bylo nutno i nadále zavázati obce, aby hradily
ze svých prostředků opatřování předmětů potřebných pro signalisaci neb označení měřických bodů
při novém měření, místní triangulaci a polygonisaci,
jakož i při katastrálním původním měření a reambulaci, t. j. při větších měřeních než jest zájem
jednotlivce, neboť řečené předměty, zasazené na příslušných místech, zůstávají i po ukončení měřických
prací cenným majetkem obce a v její správě."
Dr. J. Kavalír.

Pojem »všeobecná úprava držby« byl přesně
vymezen v nálezu nejvyššího správního soudu ze
dne 19. března 1941, č. 612/2/39 v souvislosti s projednáním stížnosti na předepsání náhrady podle
§ 94 katastrálního zákona č. 177/1927 Sb.
Katastrální měřický úřad v r. 1934 předepsal stěžovateli podle § 94, odst. 2 cit. zák. náhradu za úřední jednání, vzniklé zápisem držebnostních změn v pozemkovém katastru, způsobených pozemkovou reformou. Stěžovatel v použitých opravných prostředcích uplatňoval názor, že jde o držebnostní převod
nastalý "všeobecnou úpravou držby" ve smyslu ustanovení pátého odstavce citovaného paragrafu, takže
zápis v katastrálních operátech má býti proveden
bez náhrady. Zemské finanční ředitelství v zamítavém rozhodnutí o odvolání strany z r. 1936 naprotí
tomu uvedlo, že všeobecnou úpravou držby sluší
rozuměti jen t. zv. agrární operace, t. j. úpravy
stanovené říšskými rámcovými zákony Č. 92, 93 a
94 z r. 1883 ř. z. a na jejich základě vydanými zákony zemskými. Nepodléhají tedy náhradám jen
změny vzniklé scelováním pozemků (komasací), dělením společenských pozemků, úpravou užívacích a
správních práv k společenským pozemkům, jakož
i očišťováním lesů od cízích enkláva vyrovnáváním
hranic lesů. Nejvyšší správní soud pak stížnost rovněž zamítl s tímto odůvodněním:
V § 94, odst. 5 kat. zák. se stanoví: "B e z n áhra d y se provádějí j e d n á n í o pře vod ech
drž e b n o s t n í c h, které nastaly vše o b e c n o u
ú p r a vou
drž b y, nebo
v y v I a s t n ě ním,
pokud z něho nevzešel prospěch osobám soukromým,
j e d n á n í pro v e den á v z á jmu pam á t k ov é m, dál e zrn ě n y hra nic katastrálních území, které byly povoleny na návrh katastrálního měřického úřadu (§§ 67, 90 a 112), zrn ě n y u lesů
chráněných (pod spravidlem) nebo ochranných, j ak o ž i o p r a v y nepřesností a chyb". Ze znění posléze uvedeného ustanovení tedy vyplývá, že zákon
vyj ím á z povinnosti platiti shora zmíněnou náhradu toliko j e d n á n í, týkající se jednak v š eo b e c n é úpravy držby, jednak specielních případů
v cít. předpisu t a x a t i vně vyjmenovaných, t. j.
vyvlastnění, jednání v zájmu památkovém, změn
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hranic katastrálního území, změn u lesů a opravy
nepřesností a chyb. Zákon tedy sám r o z e zná v á
mezi úpravou vše o b e c n o u a úpravou s p ec i e I n í v případech v cit. předpisu taxativně uvedených. "Všeobecnou úpravou držby" jest po názoru soudu rozuměti takovou úpravu, která by se
podle povahy věci, příp. podle zvláštních zákonných
ustanovení mohla z á s a dně vztahovati na v š ec h n y držitele pozemků, zapsané v pozemkovém katastru. Úprava držby vzniklá pozemkovou reformou
nemá však ráz všeobecnosti, neboť je korunována
zvláštními zákDny p o u z e pro u r čit Ý okruh
držitelů pozemků, a nelze ji proto subsumovati pod
pojem "všeobecná úprava držby", uvedený v § 94,
odst. 5 kat. zák.; kdyby byl zákon zamýšlel též
úpravu držby následkem p o zem k o v é r e f o rm y vyjmouti z povinnosti k náhradě za úřední
jednání, stanovené v § 94, odst. 2 cit. zák., byl by
zajisté t u t o úpravu uvedl z v I á š t ě mezi případy
v § 94, odst. 5. taxativně vyznačenými.
Z tohoto judikátu vyplývá, že při posuzování
otázky náhrad (§ 94 k. z.) je dnes v Čechách a na
Moravě pod pojmem "všeobecná úprava držby"
rozuměti jen držebnostní změny, vzniklé při řízeních
konaných podle ustanovení vládního nařízení z 19.
května 1939, č. 171/1940 Sb. o scelování hospodářských pozemků a jiných úpravách pozemkové držby.
Názor nejvyššího správního soudu je dobře podržeti
v paměti, neboť někdy značná výše náhrad - zvláště od stanovení nových sazeb vyhláškou ministerstva financí č. 108/1938 Sb. - nutí stranu, aby hledala možnost vyhnouti se nemalému výdaji (v projednávaném případě šlo o částku asi 5000 K, vypočtenou ještě podle dřívějších sazeb vyhlášky č.
189/1933 Sb.). Dosud nevyhraněný pojem "všeobecné úpravy držby" sváděl na cestu zdánlivě nejschůdnější, t. j. k širokému výkladu pátého odstavce
§ 94 k. z., podle něhož by mohly býti projednány
bez náhrad na př. hromadné držebnostní převody při
pozemkové reformě, parcelacích a pod. Tato nejasnost je nyní odstraněna.
Šlo
Řešení 3. úlohy z čís. 6. lOĎského ročníku
zaslal redakci kol. Ing. Josef Hor á k, měřičský komisař katastrálního
měřického úřadu v Hranicích
na Moravě.

Pro body H, K a M t. zv. Eulerovy přímky (viz
obr.) měl býti v Gaussově příručce uveden správný
poměr HK = 3 KM.

Čtvrtý bod této přímky je střed K' kružnice devíti bodů opsané půlícím bodům stran trojúhelníka.
Důkaz plyne z podobnosti trojúhelníků
ABC a
A' B'C'; poměr délek stran trojúhelníků je 2 : 1.
Zajímavý vzorec. Našim čtenářům nebude asi
známa velmi prostá (byť jen aproximativní), k řešení sférické vzdálenosti sloužící formule, jejímž
autorem je ruský matematik Č e b y šev (1821 až
1894). Profesor Terzié se o ní zmiňuje ve svých
přednáškách "Viša geodezija" II, Beograd 1935,
strana 36.
Je-li rozdíl zeměpisných šířek a délek dvou stanic
!.:::,.rpa !.:::,.,l.,pak při 2!.:::,.rp> !.:::,.},je vzdálenost stanic
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"" 3b.},
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~~-8-- ,
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Rozdíly zeměpisných souřadnic se přitom vyjadřují v sexagesimálních minutách, délka oblouku
8 vyjde ve verstách
(1,066781
km).
V Helmertově příkladě II (Die math. u. phys.
Theorien I, strana 470) je
2!.:::,.rp= 92',36
!.:::,.},
= 82',10 8 = 120,000 00 km.
Podle Čebyševa by bylo
8 ~

246,30

+ 646,52

. 1,066 781 = 119,1 km.
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Shoda obou hodnot je tedy dosti dobrá. Čebyševův vzorec platí ovšem jen pro střední šířky Ruska,
mimo ně vykazuje větší odchylky; ale i pak s ním
vystačíme i v našich krajích při hrubších kalkulacích.
Inga8.
Měření pásmem ve svahovitém
terénu. Urovnávání měřického pásma do vodorovné. roviny ve
svahovitém území (v celé jeho délce nebo jeho části)
lze provésti výhodně úhloměrným hranolem (pentagonem) a olovnicí, jak ukazuje náš obrázek. Tento
způsob je obdobný hranolové nivelaci, kterou zjišťujeme hrubě, leží-li nějaký bod výše nebo doleji než
bod, na kterém stojíme. Měřič v našem případě

urovnává pásmo od toho konce, které jest výše nad
terénem. Další výklad není třeba, neb vše ostatní
podává daný obrázek. Přesnost, s jakou lze koncové
body pásma uvésti do téže horizontály, jest pro měření délek více než dostačující. Ing. Dr. V. Elznic.
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Nový italský balonový teodolit »Musella«. Aby
mohla býti obsluha při měření průběhu letu pilotovacích balonů zmenšena na jednoho muže, navrhl
Dr. Fr. Musella teodolit, který vyrobila "La Filotecnika" Ing. A. Salmoiragi, akc. spol. v Milánu.
Teodolit je umístěn na stabilním, přiměřeně vysokém podstavci ve skříňce, chránící jej proti meteorologickým vlivů. V podstavci mimo akumulátorové
baterie pro osvětlení stupnic jsou i zvonkové hodiny,
dávající v každé minutě dva po pěti vteřinách po
sobě následující signály, upozorňující měřiče na okamžik měření.
Dalekohled 18kráte zvětšující má průměr objektivu 40 mm, zorné pole 20 a okulár řiditelný o -+ 5
dioptrií. Objektiv jest chráněn proti slunci a také
jsou vřazeny barevné filtry proti oslnění. Horizontální a vertikální dělení provedeno na stupnicích
průměru 120 mm, odečtení možné z protější strany

Posudky.
Pr'o/. Dr'. Ing. R. Hu,qersho/f:
Ausgleichsrechnung,
KollektivmaBlehre und Korrelationsrechnung
im Dienste
von Technik, Wissenschaft und Wirtschaft. 1940. Verlag
Herbert Wichmann, Berlin-Grunewald,
K·onigsallee 21.
(Sammlung Wichmann, Band 10.) Preis 6 RM.
Vydaná kniha se zabývá metodami hromadného statistického pozorování na množství předmětů téhož druhu
a snaží se ukázati přístupnou formou cesty, jakými lze
najíti úhrnnou charakteristiku
nějakého souboru (kolektivlll) pozorování, pokud se týče jeho početnosti nebo
jiných jeho znaků, případně jak lze odkrýti nesourodost
pozorovaného materiálu. Zabývá se též hledáním závislosti mezi znaky eksempláře téhož kolektiva, nebo mezi
&tředními hodnotami různých kolektiv, což jest úlohou
t. zv. počtu korelativního. Tyto metody předpokládají
také znalosti počtu vyrovnávacího a autor předesílá metodám statistickým základní poznatky počtu vyrovnávacího podle metodv nejmenších čtverců.
Kniha má 86 stran. Obsah její je rozdělen na tři díly.
V prvním díle se probírá stručně vyrovnání pozorování
přímých o stejné i nestejné váze s příslušnými vzorci pro
střední chyby a jiné obvyklé vztahy, jakož i vyrovnání
nepřímo měřených veličin; při tom se přihlíží hlavně
k vyrovnání pozorované řady bodové, již možno nahraditi
přímkou neb křivkou druhého stupně.
V druhém díle jedná autor o metodách, jimiž lze stanoviti střední hodnotu vystihující charakteristiku nějakého statistického souboru pozorování. Mluví se tu o mnohoúhelníku četnosti, vystihujícím v každém místě četnost
znaku předmětu. o stupňovém obrazci (histogramu), složeném z obdélníků různé VÝšky, o g-rafickém zobrazení
součtové funkce. o Gaussově chybovém zákonu, jakožto
zákonu normálního rozdělení a zobrazujícího se symetrickou křivkou o křivkách asymetrických a o více vrcholech.
Třetí díl se zabÝvá korelací a všímá si korelace umělých
skupin pozorování utvořených z průměrné hodnoty dvou
znaků na sobě závislÝch i korelace přirozených skupin,
znázorňuje graficky korelační tabulku nějakého jevu a
sestrojuje čáry regrese. Pojednává o korelacích lineárních
i nelineárních.
Kniha je psána jakožto úvod do zmíněných statistických
metod a ie přihlíženo v ní zvláště k potřebám lesních a
kulturních inženýrů; řada příkladů, na nichž se vysvětlují elementárně potřebné znalosti, jest vzata právě z tohoto oboru. Probírané nauky jsou důležitými badatelskými metodami;
mají-li poměrně jen malé upotřebení
v mnohÝch odvětvích přírodních a technických věd, spočívá v tom, že výklady těchto celkem jednoduchých metod
jsou v odborných knihách příliš zatěžovány teoretickými

měřiče v okénku, kde nahoře se čte vertikální a pod
ním horizontální úhel za pomoci vernieru s přesností
na 0,1 stupně. Uvnitř přístroje jsou další dva 80 mm
kruhy, které můžeme pozorovati vždy v rozsahu asi
3 stupňů v okénku vzniklém v dolní třetině zorného
pole. Odhadem opět měří se až na 0,1 stupně horizontální i vertikální poloha cíle zaměřeného jednak
hrubým, a pak optickým hledáčkem. Ten má okulár
těsně vedle hlavního dalekohledu též nastavitelný
o -+ 5 dioptrií, ale se zorným úhlem 10 stupňů.
Vnitřní i vnější stupnice jsou elektricky osvětlované, intensita měnitelná knoflíkovým reostatem.
Dvě libely na vrchní části přístroje mají citlivost
60". Ostatní pohybové i rektifikační zařízení jest
normální.
Č.

Podrobnosti
1, 1939.

a vyobrazení

viz "L' Aeronautica",
M. Menšík.

úvahami a komplikovanou terminologií.
kniha snaží vyhnouti.

Tomu se vydaná
Fiala.

Dr. V. R. Ů I a n der:
»Tafeln zur Ůbertragung geographischer Koordinaten auf dem internationalen
Erdellipsoide im Bereich 35" bis 710 Breite.« Vydala Baltická
geodetická komise v zvláštní publikaci Č. 9, Helsinki
1941, Kirkkokatu 3, stran 53, cena neuvedena.
Přenášení zeměpisných souřadnic na elipsoidu užitím
geodetické čáry známé délky a známého azimutu je hlavní
geodetická úloha vyskytující se při zpracovávání trigonometrických sítí. Jsou známa četná řešení tohoto problému, počtářsky různě výhodná s různou přesností výsledků
závislou od délky křivky. Uveďme alespoň podle jmen
bez časového pořadí, že se řešením zabývali: Legendre,
Gauss, Oriani, Bessel, Puissant, Helmert, Clark, francouzští inženýři-geografové,
Jordan, Schreiber, Tobey,
Andrae, Borsch, Kriiger, Virovec a nm. j.
Pro některé formule byly vypracovány i pomocné tabulky, jimiž se hromadné početní operace značně zjednodušily a urychlily. Tak jsou v používání pro Besselův
elipsoid na př. tabulky Schreibrovy, Galleho, F. G. Gaussovy a Sarnhorstovy, v Spojených státech amerických
mají pomocné hodnoty sestaveny pro způsob Puissantův
(rozšířený Doollitlem o korekční člen 4. řádu) a Clarkůvi
ty jsou vypočteny na údaje elipsoidu Clarkova z r. 1866,
krom těch byly vydány ještě Lambert-Swickovy tabulky
z r. 1935 pro elipsoid Hayfordův. Ve Finsku sestavil v r.
1923 Y. Vliisiilii a v Paříži v r. 1928 E. Hasse podobné
hodnoty pro týž mezinárodní elipsoid.
Nyní tedy vydala Baltická geodetická komise další tabulky pro Schreibrovy vzorce modifikované L. K r ii gr e m, jejichž základem jsou rovněž hodnoty referenčního
elipsoidu Hayfordova, přijaté na mezinárodní konferenci
v r. 1924 v Madridu:
pro velkou poloosu
a = 6378388 m,
pro malou poloosu
b = 6 356 912 m a
pro zploštění
a. = 1 : 297,0.
Jsou vlastně rozšířením tabulek prof. VliisaJli a vystačí
pro rozsah celé Evropy. Obsahují v rozpětí 36° podle
argumentu cp s krokem l' podle potřeby osmimístné nebo,
kratší logaritmy symbolů [1] až [9'] pro konstanty nebd
funkce modifikovaných vzorců. Prvé diference hlavních
hodnot [1]

=~

a [2]

= ~jsou

už upraveny pro 1", aby

se usnadnilo počítání strojem; snad mohlo být u nich
uvedeno znaménko minus, aby se při ojedinělém interpolování nechybovalo.
V knize je vypočten ukázkou příklad č. 7 ze Schreibrových tabulek »Formeln u. Tafeln z. Berechnung d.
geogr. Koord. aus d. Richt. u. Liingen d. Dreiecksseiten«
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(dáno <Pí = 57°, A, = 31°, A, = 135°, s = 120 km). Početní uspořádání bylo při 47 úkonech navrženo autorem.
Snad by mohlo zajímati porovnání výsledných hodnot
v uvedeném příkladě z elipsoidu Hayfordova a elipsoidu
Besselova (kteréžto výsledky jsem vyňal podle Helmertova řešení téhož příkladu z díla »Die math. u. phys.
Theorieen d. hoh. Geodiisie«, I, strana 472):
Hayford
. Be sel
<P2 =
56° 13' 49,4629"
49,02186"
).2 =
32° 22' 05,2006"
06,03270"
A2 = 316° 08' 32,663"
33,3563".
Dosti
elipsoid
Jinak
nou se

značné rozdíly jsou ovšem přirozené, neboť prvý
má poloosy skoro o 1 km delší.
jsou Olandrovy tabulky vzorně vypraveny a stajistě hledanou pomůckou novodobých měření.
Štván.

Úpráva vesnic. Výňatkový soubor z prací poctěných
cenou a zakoupených v literární soutěži České akademie
technické. Odborných spisů ČAT č. 50. Nákladem České
akademie technické v Praze. 1941. Rozměr A/5. Stran 84.
Cena K 8,-.
Zemědělský a lesnický odbor ČAT zařadil v r. 1939
mezi soutěžní otázky též námět »Úprava vesnic«. Soutěž
byla přijata se zájmem, jak dosvědčilo 21 došlých prací,
;/;nichž 4 byly poctěny cenou a 2 zakoupeny. Ústav pro
výstavbu vesnic při ČAT, jenž počal v r. 1940 se svou
činností, pojal šťastnou myšlenku nenechati výsledky
soutěže jen pro úzký okruh zájemců, nýbrž rozšířiti je
vhodným způsobem do širého okruhu těch, kdož na venkově bydlí a mají tedy nejvlastnější zájem na úpravách
vesnic. Učinil tak vkusnou publikací, za redakce Ing. Dr.
J. C h o c h o I a, o jejíž aktuálnosti dnes, kdy na všech
stranách jsou propagována hesla o výstavbě a úpravě
našeho venkova, není pochyby. V publikaci je podán
stručný historický vývoj české vesnice, dnešních poměrů
na venkově a množství námětů a rád, jak vesnici upraviti
a zlepšiti po stránce technické, zdravotní, vzhledové
a pod. Úprava vesnic je v publikaci, celkem účelně, dělena na
1. m a I o u úpravu, do níž náležejí všechny práce, které
lze provésti bez zvláštních nákladů, zpravidla vůlí všech
občanů po pěkném a zdravém bydlení a jejich dobrovolným přiložením ruky k dílu a na
2. vel k o u úpravu, kterou se rozumí úpravné práce
a zařízení, jež se dotýkají celkového života vesnice a obsahují plánovitě prováděné práce, jejichž uskutečnění je
spojeno s větším nákladem. Zde publikace doporučuje
správně, aby takové práce byly svěřovány jen odborníkům.
Značným kladem publikace je, že souborně je v ní
promluveno o mnohých drobných, jaksi samozřejmých
věcech, o nichž se pro přílišnou jejich samozřejmost
v jiných podobných knihách nemluvívá, jež však tvoří
základ pro zpříjemnění života na venkově (ohradní zdi
a ploty, ukazovatelé cest atd.). Vhodně upozorňuje též
na okolnost, že úpravou vesnice nesmíme rozuměti regulační úpravu místní tratě, nýbrž i úpravu celého katastru, poměrů půdních, vodních, zlepšení lesů, scelování
pozemků a pod. Ač publikace není určena inženýrům.
kteří provádějí úpravy vesnic, jmenovitě tak nazvané
velké úpravy, přec každý inženýr v nich najde mnoho
drobných připomínek sloužících mu k správnému zdolání
úkolů, pro něž je na vesnici volán.
K výčtu mnohých kladů této časové publikace chtěli
bychom připomenouti i některé drobné nedostatky. Publikace vznikla z prací několika odborníků, což je z textu
1»J,trno, a co nemohl ani její redaktor odstraniti. Vloudily
se do ní též některé nesprávné terminy (na př. na str. 15
»doplnění mapy obstará úředník e v i den ční h o k atastru«
a: j.). Lepší grafické rozdělení látky by přispělo k přehlednosti.
Nicméně doporučujeme publikaci našim kolegům k přečtení co nejvřeleji, neboť v ní najdou mnohé podněty, jež
budou moci uplatniti při svém častém styku s českým
venkovem ať již poradně (kolegové z katastrální služby)
nebo přímo projekčně (kol. civilní geometři) při zpracovávání regulačních plánů našich vesnic.
Pour.

Ing. Josef Mýl: Přehled předpisů a zákonů pro veřejnou službu technickou. Díl I. Civilní inženýr. Známý
správní odborník, vrchní technický rada okresního úřadu
Praha-venkov Ing. J. J. Mýl, konal v letech 1938-40
v kursech Spolku českých inženýrů pro kandidáty ustanovovacích a autorisačních zkoušek přednášky o předpisech, jimiž je řízena veřejná služba technická. Přednášky
setkaly se se zájmem u kandidátů i širší technické veřejnosti a Ing. Mýl se proto rozhodl vydati je postupně
tiskem. Ohlášenou edici zahájil přehledem předpisů o civilním inženýrství. Na 90 stranách formátu AJ5 sestavil
zákony, nařízení a výnosy o civilních technicích, o báňských inženýrech, o Inženýrské komoře a o stavebních živnostech. Texty doplnil poukazy na rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu v některých otázkách a na interní úřední
výnosy, jinde nepublikované. Úhledná knížka svým výrazným tiskem usnadňuje studium této důležité materie
našeho technického zřízení. Jest jen litovati .. že nebylo
více dbáno požadavku přehlednosti při tisku; tak zejména volbou různých typů písma bylo by možno vhodně odděliti předpisy základní od méně důležitých. To je ovšem
závada, kterou autor zajisté v příštím vydání své knihy
odstraní a jež podstatě knížky neubírá na ceně. Publikaci doporučujeme jmenovitě kandidátům autorisačních
zkoušek.
Pour.
Die Neuordnung des deutschen Raumes und Bodens in
den Jahren 1933 bis 1940. Sestavil Dipl. Ing. H ii r ing.
Nákl. H. Wichmann, Berlin, Grunewald 1941. Str. 24.
Cena 2 RM.
Výrazným znakem národněsocialistické německé revoluce je změna názorů na funkci půdy a prostoru v životě
národa. Změny názorové vyvolaly pochopitelně - ihned
jakmile se národní socialismus ujal moci potřebu
změn v celém zákonodárství. Nové říšskoněmecké právo
>,'krve a půdy« nevzniklo však jako právní celek, nýbrž
postupně vydáním množství zákonů, nařízení a výnosů,
v nichž není snadno vyznati se i říšskoněmeckému správnímu odborníku a zájemci. Proto se Dipl. Ing. Hiiring
podjal úkolu poříditi soupis všech právních norem, jež
od r. 1933 byly v Říši vydány a mají vztah k půdě a
prostoru. Přehledným způsobem jest v publikaci podán
soupis všech norem o prostorovém plánování, o ochraně
přírody, o stavbě silnic a vodních cest, o osidlování, stavebním ruchu a stavebním hospodářství, o pozemkové
reformě, scelování půdy, o zajištění zemědělství a pod.
Souhrnný soupis legislativy z oboru prostoru a půdy má
však význam i pro českého zájemce, neboť postupné přizpůsobování českých poměrů poměrům v Říši vyžaduje
mnohdy dobré informace o tom, jakými předpisy byla
určitá otázka vyřešena v Říši a kterým směrem se bere
vývoj v našich zemích (na př. v oboru nadřaděného plánování a pod.). Doporučujeme proto tuto bibliografickou
pomůcku našim čtenářům.
Pour.
Odborná pojednání

v časopisech.

Zeitschrift fiir Vermessungs'Wesen, 1941. Cís. 1: M ul e r t: Die glinstigsten
Punktlagen
beim Vorwiirtsabschneiden. S c·h w i e g k: Das Problem Morphologie
in der Topographie. K o h I m o o s: Die Geipel'sche
Hypotenusentafel. - U n g e r: Zum Ausbau des Reichsfestpunktfeldes.
Cís. 2: M o h I e: Zur Theorie der Genauigkeitsmasse in
der Ebene. D e e I w a t e r: Uber die hannoversche
Triangulation von 1821-44 und ihre Verwendung bei den
Katasterneumessungen
anliisslich der Grundsteuerveranlagung.
Cís. 3: S c hrne hl: Die trigonometrische Verbindung
Kretas mit Afrika. - B I a t t a n: Kataster und Grundbuch. - A I b rec h t: Zur Theorie der Rohrenlibelle. Vo g g: Der Distanzmesser »Alt«.
Cís. 4: R e n n e b ach: Ermittelung eines groben Winkelfehlers und des Fehlerpunktes im Streckenzuge (Polygonzug)
ohne Abschlussrichtung.
L i ~ d ing e~:
Zur Hohenmessung mit dem Redta. TI m m: Dle
Fortflihrung des Reichskatasters. - R o e m mel t: Zu:
»Der Laufendhaltungsdienst
unter besonderer Berlicksichtigung grossmasstiiblicher
Grundlagen«.
Cís. 5: R i n n e r: Kniffe flir die Kleintriangulierung.
- K i e n dl: Díe allgemeinen, technischen und betriebs-
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wirtschaftlichen
Grundsiitze fUr die Aufstellung
des
Wege und Gewasserplanes bei Umlegungen. - F I' a nke: Einrichtung
und Aufbau der Katasterverwaltung
und der Katasteramter
im Regierungsbezirk Zichenaul
Ostpr.
Čís. 6: F I' i e d I' i c h: Mechanische Deutung und Bestimmung der ausgleichenden Geraden. I g I i s c h:
Úber die Hauptaufgabe des RUckwartseinschneidens gegebener Figuren. - H u n d t: Die Verwaltungs des Katasters und der technischen iirarischen Dienste in der
neuen italienischen Gesetzgebung.
Čís. 7: H U I sem a n n: Trigonometrische Punkte der
Gothaischen
Landesvermessung
im Dreiecksnetz
des
Reichsamts fur Landesaufnahme.
I dle r: Topograyhische Aufnahmenverfahren.
Cís. 8: H i I' V o n e n: Herleitung einer Differentialformel fUr die geodatische Linie. - I dle r: TopographisclJ.e Aufnahmenverfahren
(Schluss).
Cís. 9: H a u e r: Flachentreue Abbildung kleiner Bereiche des Rotationsellipsoids in die Ebene durch Systeme geringster Streckenverzerrung.
Lei se: Bemerkungen ZUl' Ausgleichungsrechnung.
Čís. 10: P i n k wa I' t: Die Auffindung eines groben
Winkelfehlers im Polygonzug ohne Abschlussrichtung. S o y k a: Grundwasserstandsplane
und ihre Auswertung.
Čís. 11: K o p p: Vorschlag eines rationelleren Gelandeaufnahmenverfahrens
fur
den Strassenbauer.
S c h I' ode r: Die wirtschaftlichen,
technischen
und
rechtlichen Gesichtspunkte fur die Bearbeitung von Baulandumlegungen.
Algemeine Vermessungs-Nachrichten,
1941. Cís. 1:
S I a w i k: Die Geltung der deutschen Sprache in der
Welt. - S u st: Das Reichsfestpunktfeld. - Tře b í n :
Die Doppelbogen.
Čís. 2: S u st: Das Reichspunktfeld. - K e I' I: Úber
eine neue Methode der Polygonzugberechnung mittels der
Rechenmaschine. S c h i e f e I' d e c ker:
Die Hansensche Aufgabe.
Čís. 3: S I a w i k: Der Ingenieur in den Kolonien. Ke t tel': Grenzverhandlung im Umlegungsverfahren.
Čís. 4: Kneissl:
Die Bowie-Methode des U. S. Coast
and Geodetic Survey und ihre Verwendung fur die koloniale Triangulation I. Ordnung. - H a I' ing: Die Neuordnung des deutschen Raumes und Bodens. We iden m ti II e r: Eine Klarstellung
ZUl' Kritik: Aus der
Vermessungspraxis
von Oberregierungsund -vermessungsrat Dr. Pinkwart.
Čís. 5: Her u n tel': Luftbildtopographie
grosser und
unerschlossener Gebiete. - S o y k a: Der Offentlich bestellte Vermessungsingenieur
bei der Fortfiihrung
des
Reichskatasters.
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Cís. 6: Her u n tel':
Luftbildtopographie
grosser
und unerschlossener Gebiete. - M a i e r-O s w a I d und
W. Li n d t: Neophanglas
im Vermessungswesen.
W U s t h o ff:
Vom kommenden Reichswasserrech t. V o g g: Úber Wirkung des Papiereinganges.
Cís. 7: R o q u e t t e: Die Selbstverwaltung des freien
Vermessungsberufes. - T a y I e r: Die Verwendung des
einfachen Rechenschiebers ZUl' Spannungskontrolle
im
Felde. Ke t tel':
Neue Wege ZUl' totalen Raumordnung.
Cís. 8: K ne i s s I: Naherungsverfahren
zum Zusammenschluss von Dreiecksnetzen. - M e y s: Flurkarte und
Siedlungsgeschichte. - K e I' I: Nochmals die Hansensche
Aufgabe.
Cís. 9: T h i e I m a n n: Koloniale Vermessungen in der
Vergangenheit. - K n e i s s I: Naherungsverfahren
zum
Zusammenschluss von Dreiecksnetzen.
Čís. 10: T h i e I m a n n: Koloniale Vermessungen in
der Vergangenheit. - K n e i s s I: Niiherungsverfahren
zum Zusammenschluss von Dreiecksnetzen.
Čís. 11: K n e i s s I: Naherungsverfahren
zum Zusammenschluss von Dreiecksnetzen. Ha m a n n: Aufsuchen trigonometrischer
Punkte durch Winkelmessung.
_ Die Verwendung des einfachen Rechenschiebers ZUl'
Spannungskontrolle im Felde.
Schweizerische Zeitschrift fUr Vermessungswesen und
Kulturtechnik, 1941. Cís. 1: Dr. B a I ten s per gel':
Zum RUcktritt von Herrn Bundesrat Baumann. H.
Z o II y: Geodatische Grundlagen der Vermessungen im
Kanton ZUrich. K a I' I W e i s s m a n n: Praktische
Probleme moderner Basismessungen.
Čís. 2: Obsahuje pozvání na valnou hromadu švýcarského spolku zeměměřičského a obsáhlou zprávu o činnosti spolku v roce 1940. - E. Ta n n e r: Bedeutung
und Aufgaben der Meliorationen im Dienste des Mehranbaues. - H. Z o II y: Geodiitische Grundlagen der Vermessungen im Kanton Zurich.
Čís. 3: H. Z o II y: Geodiitische Grundlagen der Vermessungen im Kanton Zurich. - Rob. Vo e gel i: Einpassung und Auswertung von Flugaufnahmen
am Stereokartiergerat
A 6 der Firma Wild.
Cís. 4: Prof. Ed. I m h o f: Die Fachgruppe
»Vermessung, Grundbuch und Karte« an der Schweiz, Landesausstellung 1939 in Znrich.
Cís. 5: H. Z 'o II y: Geodiitische Grandlagen der Vermessungen im Kanton Ziirich. - Rob. Voe gel i: Einpassung und Auswertung von Flugaufnahmen
am Stereokartiergerat
A 6 der Firma Wild, Heerbrugg. - Prof.
Dr. A. Volkart: Die Bebauung der Meliorationsooden.

,

Zřízení stavu civilních inženýrů na Slovensku. Slovenským zákonem ze dne 18. března 1941, Č. 49 Slov. zák.
zÍ'izen byl na Slovensku stav civilních inženýrů, obdobný
podobnému zřízení u nás. Je známo, že vysokoškolští inženýři na Slovensku mohli sice vykonávati samostatnou
činnost, nikoliv však jako vysokoškolské svobodné povolání, nýbrž na základě živnostenského listu jako živnostníci, příp. na podkladě zvláštních zákonných úprav, platících pro jednotlivé vysokoškolské obory. S postupujícím významem a vlivem inženýrství na celou oblast života národa a země ukazovalo se neustále naléhavěji,
aby právní poměry samostatně činných vysokoškolských
inženýrů byly upraveny na Slovensku v duchu modernich názorů jednotně a bezpečně. Ještě za býv. státoprávních poměrů bYl vypracován návrh t. zv. unifikačního zákona, jímž se měly právní předpisy o civilmch
te'2nnicích, platné v Čechách a na Moravě, rozšířiti na
Slovensko. K tomu nedošlo. Nicméně samostatné Slovensko nepustilo zřízení akademického svobodného povolání
inženýrského se zřetele a učinilo tak zákonem z 18. března letošního roku. Slovenský zákon má mnohé přednosti
před právními předpisy platnými u nás, dotýká se vý-

znamně zaJmu zeměměřičského stavu a proto uvedeme
stručně alespoň některá jeho ustanovení, týkající se civilních inženýrů zeměměřičských na Slovensku.
Nebude na škodu, zmíníme-li se předem o v Ý voj i
oprávnění
k provádění
prací
zeměměřičs k Ý c h na úze míS
loven s k a. Toto oprávnění
upraveno bylo po prvé nařízením uherského ministra
spravedlnosti č. 40/1909 o zeměměřičích, které třeba zaměstnávati ve věcech úpravy majetkových poměrů, jmenovitě urbariálního oddělování, úměrného rozdělování a
scelování pozemků v mezích platnosti zák. čI. XXXIX!
1908. Zeměměřického oprávnění mohlo se dostati státním občanům, kteří buď vystudovali vysokou školu technickou v Budapešti, obdrželi inženýrský diplom a prokázali, že byli prakticky činní nejméně 10 let před platností výše uvedeného nařízení z roku 1909 jako inženýři
(zeměměřiči) při úpravách majetkových poměrů, nebo
kteří se podrobili s úspěchem zvláštní zkoušce před zkušební komisí, zřízenou v Budapešti. K této zkoušce mohli
se hlásiti buď diplomovaní inženýí'i (t. j. ti, kteří vystudovali některý odbor na vysoké škole technické v Budapešti) nebo inženýři (t. j. ti, kteří na technice po-
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slouchali některé předměty) a konečně ti, kteří měli t.
zv. zeměměřičský diplom vysoké školy technické v Budapešti nebo sloužili při krajinském katastrálním vy~ěřování jako vyšší úředníci.
Tyto složité předpisy o nabývání oprávnění k provádění zeměměřických prací byly nahraženy vládním
nařízením ze dne 12. května 1922, č. 148 Sb. z. a n., jež
stanovilo předpisy pro nabytí zeměměřického oprávněni
na Slovensku a rozšířilo právo k nabytí oprávnění na'
Slovensku i na úředně autorisované
civilní geometry,
kteří nabyli svého oprávnění v Cechách nebo na Moravě
podle nařízení č. 77/1913 ř. z. o civilních technicích.
Po vydání prováděcího nařízení ke katastrálnímu
zákonu v roce 1930 bylo i toto nařízení o oprávnění zeměměřičů z roku 1922 pozměněno vládním nařízením ze
dTie 23. května 1930, Č. 65 Sb. z. a n. Tímto předpisem
j"ídilo se udělování oprávnění k pracem zeměměřickým na
Slovensku až do vydání slovenského zákona o civilních
inženýrech v březnu letošního roku.
Podle slovenského zákona zřizuje se 9 kategorií civilních inženýrů; mezi nimi jako kategorie 8. ~/ci v i I n í
in žen Ý ř i zem ě měř i č š t Í«.
Rozsah jejich oprávnění je stanoven § 6, který praví: ),'Civilní inženýři zeměměřičští jsou oprávněni vyhotovovati a vykonávati všechny
zeměměřické práce spojené s úpravou pozemkové držby
i scelování pozemků s výjimkou melioračních prací každého druhu, dále každé projektování, vyměřování ve vodorovném a svislém směru ve vyměřovacím odboru a to
zejména: plány polohopisné a svahoměrné, plány na rozdělení a ohraničení pozemků, plány komasační a arondační s výjimkou plánů bonitačních, plány parcelační,
segregační, proporciační, vytýčení, upravení a omezníkování hranic, měření výšek, všechny kartografické
a
fotogrametrické
práce a plány.« Jednotlivá ustanovení
o všeobecném oprávnění civilních inženýrů jako technických notářů, poradců stran atd., o odborném a pomocném
pp.rsonálu, o nabytí oprávnění, o odborných studiích,
o praktickém zaměstnání, o autorisační zkoušce, o povinnostech civilních inženýrů, o zániku oprávnění jsou
obdobná ustanovením platným u nás podle nařízení č. 771
1913 ř. z. s některými změnami, jež vyplývají z odlišných poměrů slovenských. Tak na př. může býti oprávnění civilního inženýra uděleno i cizinci, jestliže prokáže,
že působil ve svém oboru jako civilní technik na území
Slovenské republiky před 14. březnem 1939. Praktické
zaměstnání musí trvati nejméně 5 let, avšak ti, kteří
vykonají II. státní zkoušku do kOD"o roku 1948 mohou
vykázati praktickou činnost v d é I cep o lov i-č ní, při
čemž se jim ještě započítává do praxe praktická činnost
po maturitě a po dobu vojenské služby.
.Kdo užívá neoprávněně názvu, označení anebo pečetě
civilních inženýrů a kdo se nechává »krýti« oprávněním
civilního inžen~'ra, může býti okresním úřadem pokutován pro přestupek až do výše 50.000 Ks. Do této výše
může též komora trestati své členy, kteří se »krytí« dopouštějí. Komora má možnost trestati své členy i jinými
tresty, až do vyslovení ztráty oprávnění na čas nebo navždy.
Všem civilním inženýrům podle tohoto zákona přísluší
právo k užívání stavovského názvu »inženýr« (Ing.). Zeměměřiči, kteří nabyli oprávnění podle předchozích nařízení z roku 1909, 1922 a 1930 a dále všichni civilní geometři budou nadále užívati názvu civilní inženýři zeměměřičšti.
Dosavadní předpisy,
platné pro udělování
oprávnění zeměměřického a pro činnost inženýrskou vůbec se ruší a nahražují se ustanovením nového zákona
o civilních inženýrech.
Tímto zákonem dostává se vysokoškolským inženýrům
na Slovensku jednotného a pevného základu jejich činnosti. Jako doplnění tohoto zákona je připravován zákon
o Technické komoře, do níž se má sloučiti dosavadní Inženýrská komora v Bratislavě, Společenstvo stavitelů
v Bratislavě a příp. ještě jiné korporace a která má býti
vrcholným představitelem všech inženýrů a vší inženýrské a technické práce na Slovensku. Jsou tedy budovány
široké základy pro uplatnění se absolventů Slovenské vy"
soké školy technické na výstavbě slovenského národa a
země.
Ing. Pour.

ZvÝšení cen za práce inženýrské. Nejvyšší úřad cenový
rozhodl vyhláškou ze dne 25. března 1941 Č. j. 44.532VI/3-1941, uveřejněnou v Úředním listě Č. 74 ze dne 28.
března 1941 o zvýšení sazeb za práce inženýrské, v nichž
jsou zahrnuty i sazby za p r á c e ú ř e dně op l' á vně n Ý c h c i v i I ní c h g e o m e t l' Ů, takto:
Nejvyšší úřad cenový stanoví podle § 2, odst. 1 vI. nař.
ze dne 10. května 1939, č. 121 Sb., o zřízení nejvyššího
úřadu cenového, ve znění vlád. nařízení ze dne 8. května
1940, č. 189 Sb., a podle § 3 nařízení předsedy vlády ze
dne 20. července 1939, Č. 175 Sb., o zákazu zvýšení cen:
§ 1. Sazby za práce inženýrské, schválené ministerstvem veřejných prací výnosem ze dne 2. července 1927,
č. j. 0-55/4 ai 1927 a jeho doplňujícími výnosy ze dne
18. června 1939, č. j. 0-25/17 a ze dne 17. června 1931,
č. j. 0.26/24 ai 1930, podle § 33 vI. nař. ze dne 22. prosince
1920, č. 654 Sb., k provedení zákona ze dne 18. března
1920, Č. 185 Sb., jímž se zřizuje Inženýrská komora, se
zvyšují o 25%.
§ 2. Ustanovení § 1 neplatí pro odměny:
a) za inženýrské práce (výkony), pokud tyto jsou
stanoveny v procentech stavebního nákladu,
b) za práce úředně autorisovaných civilních inženýrů
pro technickou chemii.
§ 3. Tato vyhláška platí jen pro smlouvy, uzavřené
po dni její účinnosti.
§_ 4. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem uveřejnění
v Uředním listě (t. j. dnem 28. března 1941).
Zlepšení nitkového planimetru. Patentni Věstník roč.
XXII, čís. 10 z 15. října 1940, uveřejnil na str. 487 tuto
přihlášku:, »Třída 42b. R Ý c Rudolf Ing., měř. koncipista,
Brno. - Planimetr s nitkovou mřižkou, vyznačený tím,
že odměřovacím orgánem, působícím na záznamný přístroj, odměřují se a sečítávají se mechanicky délky pi"íček, jež nitková mřížka na ploše vytvořuje a jež jsou
od sebe vzdáleny o určité nitkové intervaly. - Následuje
osm patentových nároků. - Přihl. 6. 4.1938 (P 2315-38.)«
Tato patentová přihláška byla ve smyslu § 57 patent.
zákona vyložena po 2 měsíce ve výkladně patentního
úřadu v Praze; v této lhůtě bylo lze podati proti udělení
patentu odpor písemně ve dvou vyhotoveních. 2adatel
nabyl prozatímní ochrany pro přihlášku podle § 57 pat.
zákona.
Hanák.
Regulační plány a výstavba bulharských obcí. Obdobně
jak je tomu v poslední době u nás, také v Bulharsku je
věnován značný zájem regulačním úpravám venkovských
měst a obcí i jejich výstavbě po stránce stavební, komunikační, hygienické a j. Problém jako celek i jeho dílčí
úseky jsou studovány s hledisek místních a jsou hledány
vzory v cizině. Není nezajímavým, že příslušné kruhy
bulharské obrátily se v nedávné době i k nám a požádaly
Ceskou akademii technickou v Praze o zaslání literatury
a obrazového materiálu, aby mohly použíti i vzorů mišich. Ostatně je známo, jak mnoho bulharských inženýrů
různých studijních oborů - mezi nimi desítky inženýrů
zeměměřičských studovalo na našich vysokých školách technických a ti české názory a zkušenosti v oboru
výstavby vesnic vynikající měrou uplatňují nyní ve své
zemi.
O dosavadních výsledcích a programu ve výstavbě bulharských vesnic přineslo referát »La parole bulgare«
z 11. ledna 1941, podle projevu, který o věci pronesl k Novému roku ministr veřejných prací V a s i lev. Z otištěného referátu podáváme krátký výtah:
Péče o výstavbu bulharského venkova začíná teprve
státní samostatností před 62 roky; do té doby žil venkovský lid v prostředí, jež bylo v rozporu s nejzákladnějšími pravidly bydlení a hygieny. Přes to, že Bulharsko
vedlo v posledních 62 letech 5 válek, vysilujících zemi
a lid hospodářsky, bylo docíleno mnoho dobrých výsledků.
Je to především vyhotovení r e g u I a ční c h p lán Ů.
Dosud byly opatřeny pro 2575 obcí polohopisné a výškopisné plány; zbývá je opatřiti pro dalších 1714 obci. Regulační plány, jež podléhají schválení ministerstva veř.
prací, byly zatím opatřeny pro 869 obcí.
Jednou z nejdůležitějších záležitostí pro obce je opatření pit n é vod y. Stát, uznav naléhavost věci, převzal
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iniciativu a podporuje zřizování nádrží a stavbu vodovodů poskytováním pracovních sil, dozoru a části potřebného materiálu, jmenovitě potrubí. Až dosud bylo pitnou
vodou vybaveno 658 obcí zcela a 776 obcí částečně.
Dalším úkolem je výstavba v e ř e j n Ý c h bud o v
jako škol, radnic, čítáren, nemocnic, kostelů atd. Císla
z jednoho roku dávají nám nahlédnouti do výkonu v tomto směru. Tak v r. 1939 bylo postaveno 583 veřejných
budov za 268 mil. leva a v roce 1940 538 budov za 259
mil. leva. Největší počet zaujímají školy, po nich nemocnice, radnice a budovy hospodářského druhu. V r. 1940
byly postaveny 242 školy, t. j. 40% všech veřejných staveb postavených v tomto roce.
Zvláštní péče je věnována výstavbě pohodlných a hygienických d o m ů o byt n Ý c h a s t a ven í h o s p odá ř s k ý c h. K tomu účelu byl vydán zákon na podporu
staveb, jenž poskytuje různé výhody stavebníkům, jako
daňové osvobození na 10 let, snadnější získání dlouhodobého stavebního úvěru, laciné opatření plánů a pod.
Stejně je pečováno o e I e k t I' i s a c i bulharského
venkova. V roce 1934 byla zavedena elektřina jen ve 124
obcích Bulharska, v r. 1935 ve 151 obci, v r. 1936 ve 217,
v r. 1938 v 316, v r. 1939 ve 366 a v r. 1940 ve 417 obcích. Pro provádění soustavné elektrisace bylo zřízeno
zvláštní ředitelství, jehož působením počet vesnic těšících se dobrodiní elektrického proudu bude vzrůstati ještě
rychleji,
Těchto několik dat o činnosti Bulharska v oboru výstavby venkova ukazuje, jak též jinde se věnuje péče
životu na venkově, z nějž národ čerpá své nejlepší síly.
Pour.
Přípravy k zřízení vysoké školy technické v Bulharslm.
Jak známo, Bulhaři oi1emají dosud vlastní vysoké školy
technické a jsou nuceni studovati inženýrství v cizině.
Také u nás studovalo vždy dosti Bulharů. Nyní má býti
tento nedostatek bulharského Hkolství odstraněn. Ministerský předseda a ministr národní osvěty prof. B. FiJov
sool~ s ministrem pro zvelebování měst a obcí Ing. D.
Vas}l~vem předl?žil! sobrání návrh zákona na zřízení vysoke skoly techmcke v Bulharsku. Škola má být otevřena
v Sofii a má míti zatím 2 fakulty; stavebně architektonickou a strojně technologickou.
Pour.
Italské I~tecké fotogrametrické
konsorcium. V roce
1940 vytvoreno bylo s podporou vyšších kruhů »C o nsorzio
Italiano
Rilevamenti
Topografici
(' Fo t o g I' a m e t I' i c i« (CIRT&F)
sloučením 3 italských společností; a) »Ottico Mecanica Italiana et Rilevam.enti A~~of?togrammetrici«,
Roma (OUIRA),
b)
»lstltUto Rl!Ievl Terrestri
e Aerei«. Milano (lRTA)
c) »Ente Italiano Rilievi Aerofotogrammetrici«,
Firenz~
(EIRA). Cílem nové společnosti je vývoj italské práce.
pro kterou je obsáhlé pole v Italii, Albanii a v koloniích.
Sloučením pracovních sil, method a zkušeností povznese
se výkonnost a hospodárnost a bude tím nová společnost
připravena pro práce v jiných státech, čímž rozšíří s~
užití italských výrobků a přístrojů.
-K.
Letecká fotogrametrie
v italském katastru. Podle italského zákona o revisi katastru
bude prováděno fotogrammetrické
měření v měřítku 1 : 15,000 až 1 : 30,000
podle útvaru terenu, aby zjišťovány byly změny kultury.
Pro orientování užije se pevných bodů katastrálních,
kdežto výškové údaje budou užity podle úředních výškových seznamů. Výlohy jsou rozpočteny na 2 až 3 liry
za hektar. Pokusné práce prováděl vo.ienský zeměpisn~'
ústav a poskytly výsledky uspokojuiící.
-K.
Jak se měřilo před 100 léty, popisuje zajímavým způsobem Jan Špriňar, svého času rychtář v Jeníkovicích
u Třebechovic pod Orebem ve svých pamětech. Praví
v nich: »Roku 1830 vyšlo nejvyšší nařízení po všech krajích i panstvích, že bude obnovené měření všech polních
gruntů, které již za slavného panování císaře Josefa bylo.
Pročež na kancelářích poručeno, aby pro inženýry císařské ve vsích kvartýry přichystány
byly. Do Cech to
přišlo až roku 1838. První císařský inženýr přišel na
pole jenkovické a nechal postaviti boudu na poli Jiřího
Hlavní a odpovědný' redaktor:

Vrzáta, souseda třebechovického o čtyrech sloupích, do
špice jdoucích do polou prknama obitou a od země obílenou. To se jmenovalo »piramit«. Uprostřed kulatý sloup
pro mapu; takové piramity stavěl po kopcích, však ale
od sebe vzdálených. Potom přišel inženýr jiný a z toho
piramitu koukal skrze dalekohled až na horu Kunětickou - kdež také taková bouda stála - a k horám. Po
něm 'přišel inženýr třetí. Ten odděloval panství jedno od
'druhého, hned měl sebou písaře od kanceláře z panství,
stavěl a opravoval staré mezníky na hranicích a písař do
protokolu psal. Potom přišlo poručení, aby jeden každý
soused spolu se sousedem mezujícím své pozemky mezníky obsazené a vápnem obílené měl a kdyby nějaké nedorozumění mezi sebou bylo, aby se přihlásili; při tom
musely být vyhotovené tři sáhy dlouhé sloupky, nahoře
přibitá prkýnka křížem a vápnem obílené. Potom roku
1840 přišel inženýr čtvrtý, ten ty sloupky na polích stavěl, psal na ně numera a menoval je »signále«. Po něm
už času podzimního přišli inženýři tří a s nimi dva vojáci
a ty měi'ili všeck,a pole, lesy, staved, zahrady a podle
vysázených mezníků dělali meze a pod. U Jenkovic trvalo to měření pět neděl a když se to skončilo, jeden každý
hospodář k přehlédnutí té meze zavolán a tam své pole
ukázané měl. Při tom se znamená, že sousedské cest~,
po kterých dva až tří nebo více sousedů jezdí bez platu
vynechané jsou a poněvadž již zima nastávala, inženýři
do svých kanceláří se odstěhovali a nový hat~Tunk S8
cčekával.
Roku 1852 přišla sem komis a kat:ýrovali půdu. V měsíci srpnu muselo se zvolit deset výborů, aby s tou komisí chodili po polích a pole roztřídili. U nás uďálv
čtyry třídy. Okolo vápnice prvá třída, druhá po ní, třetí
dál a čtvrtá u těch nejvzdálenějších. Po druhé ta komise
přišla 13. října toho roku.«
Je zde podán přehled prací při novém měření před sto
léty. I když to bylo viděno očima vesnického laika, přece
je patrno, jak se v podstatě málo změnilo, proti dnešní
době, neuvažujeme-Ii metody detailního měření: triangurace (signalisace - vlastní měření), vyšetřování držby
s mezníkováním a eventuelní sporné hranice, detailní měření a jakési reklamační řízení. Po delší přestávce pak
vceňování.
StVyhláška ministra spravedlnosti o změně v osobách
úředníků oprávněn~'ch podpisovati geometrické (polohopisné) plány vyhotovené zemským úřadem v Praze.
U zemského úřadu v Praze přísluší oprávnění podpisovati geometrické (polohopisné) plány vyhotovené pro
účely vla'stního služebního oboru, které mohou býti podkladem pro zápisy ve veřejných knihách a v pozemkovém
katastru (~ 51 kat. zák. ze dne 16. prosince 1927, č. 177
Sb.), také měřickému komisaři Ing. Adolfu Č e r n é m u
a zemědělským adjunktům Ing. Josefu S t i bor o v i a
Karlu F a ber o v i.
Oprávnění, která příslušela
měřickému radovi Ing.
Josefu D v o ř á k o v i a měřickému komisaři Ing. Ladislavu M e I' g lov i, zanikla.
Tím se mění vyhlášky ministra spravedlnosti ze dne
27. června 1931, č. 290454 a ze dne 11. května 1939,
č. 18.403. - Ministr spravedlnosti: Dr. Krejčí v. r.
Vyhláška ministra spravedlnosti ze dne 18. června 1941,
č. 26.280 (Úřední list č. 145 ze dne 23. června 1941),
o změně v osobách úředníků oprávněných podpisovati
geometrické
(polohopisné)
plány vyhotovené komisařským vedoucím pozemkového úřadu, odbor IX. ministerstva zemědělství.
Oprávnění pravoolatně
podpisovati geometrické (polohooisn~) plány, vyhotovené komisařským vedoucím pozemkového úřadu. odbor IX. ministerstva 7emědělstvi. pro
účely vlastního služebního oboru, které mohou býti podkladem pro zápis ve veřejných knihách a v pozemkovém
katastru (& 51 kat. zák. ze dne 16. prosince Hl27, č. 177
Sb.). jež dosud příslušelo podle vyhlášky ministra spravedlnosti ze dne 24. listopadu 1930. č. 44.588, vrchnímu
měřičskému radovi Ing, Václavu Pap e ž o v i, zaniklo
dnem 30. dubna 1941. Ministr spravedlnosti:
Dr. Krejčí
V. r.
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