ZEMEMĚŘIČSKf OBZOt
vyoAvA SPOLEK CESKÝCH INŽENÝRŮ

"t'eióel"á 31lonyml1i Ideová soutěz l1a úpravu náměsti
a okolí l' {)eském II rode.

Využívaje několikeré výzvy redakce Zeměměřič:':é!lO Obzoru o hojnou účast články z prakse, před-

kládám čtenářům řešení a provedení návrhu regulačního plánu v ideové soutěži tak, jak se velmi často vyskytuje v civilní praksi. To jest také jeden
z důvodů, proč jsem se odhodlal předložiti veřejnosti
práci, která sice nebyla porotou odměněna, ale vzbudila u odborníků dosti velký zájem.
Jak jsem již uvedl v posledním čísle loňského ročníku Zeměměřičského Obzoru, byla výstavou soutěžních návrhů ukončena veřejná anonymní soutěž
na úpravu náměstí a okolí v Ceském Brodě, vypsaná správní komisí města. Pokusím se v dalších odstavcích podati zprávu, jak jsem ve spolupráci s kolegou architektem Ing. J. W e r ne r e m se zúčastnil
této soutěže a jakými cestami a prostředky postupovali jsme při řešení. Při této příležitosti lze znovu
zdůrazniti, co již několikráte bylo řečeno - posledně též v článku doc. ing. Josefa Peňáze o účasti zeměměřičských inženýrů na pracích regulačních a regionálních - že jedině nutnou spoluprací dvou neb
několika techniků - nejčastěji inženýra zeměměřiče a architekta lze dosáhnouti kýženého cíle ,1
úspěšně zvládnouti otázky výstavby měst.
V posledních 20 letech vzrostl značně počet obyvatel v Ceském Brodě, čímž se též zvětšila i potřeba
dalších zastavených ploch města. Předpoklady pro
další vývoj města jsou dány jak rozvojem průmyslu
(Macháčkova továrna na kamna, továrna na fotografické potřeby "AKO", cihelna, pila, cukrovar
atd.), tak i vhodnou polohou na důležité železniční
trati Praha--Brno a protektorátní silnici jihlavské.
K tomu lze přičís.ti i výhodu turistického východiska
do černokostele~kých a posázavských lesů. Blízkost
Prahy s jejim vylidňováním ve vnitřním městě, které je způsobeno nejen stěhováním do zahradních
předměstí pražských, avšak i dále do širšího pražskéhc okolí, jsou předpoklady značného přírůstku
obyvatel v CeskéIll Brodě i do budoucna potvrzeny.
Ze statistických údajů, nezbytně nutných k jakémukoliv plánovitému šetření je zřejmé, že okresní
město Český Brod má možnosti většího stavebního
lozvoje.
Z přiložené tabulky možno vyčísti mnoho podrobností a z minulosti čerpati pro budoucnost. Počítáme-li normální přírůstek obyvatel 2% ročně, vzrůstal počet obyvatel i domů cestou normálního vývoje. Povšimneme-li si sloupců 6, 7 a 8 tabulky, přicházíme k závěru, že nové čtvrti města byly vybuC:oványpo vzoru zahradních měst. Také pro budouc-

nost jest počítáno s výstavbou tohoto druhu, coz Je
velmi důležité i pro plánovitou výstavbu starého
města. K výstavbě vilových čtvrtí přispívají též
i poměrně levná cena pozemků a sociální rozvrstvení obyvatelstva asi s 90% dělnictva, úřednictva a
živnostnictva a pouze s 10% zemědělců.
Nové čtvrti města, vzniklé po světové válce, byly
s plným zdarem zapojeny na staré město na základě
řádných upravovacích a zastavovacích plánů. Pouklad pro stavby budov veřejných i soukromých, dál(f
cest a ulic v nových čtvrtích byl dán. Jinak tomu
bylo ve vnitřní části města, kde tento podklad chyběl, anebo byl pro dnešní stavební účely neGostatečný. Proto přebudování vnitřního města i další vývoj
předměstí má býti pro budoucnost usměrněno plánovitě na základě celkového upravovacího plánu.
Účelem vypsané veřejné soutěže bylo získání uskutečnitelných návrhů, které by byly podkladem definitivní úpravy městského středu po stránce komunikační a zastavovací, vzhledem k dnešním a projektovaným předměstím.
Z obrázku č. 1 (před navrhovanou úpravou) je
zřejmo, že náměstí, o jehož úpravu městské správě
v první řadě šlo, jest dotčeno regionální dopravou
z Tismic, Tuchoraze, Stolmíře, Kounic, Liblic a průběžnou dopravou Praha-Kolín
(~ižkova ulice, Husova ulice, Husovo náměstí a ulice Prokopa Holého).
Průtah zatěžuje vnitřní část města a jest zvláště
tam neudržitelný, kde zaúsťuje z volného prostranství náměstí pod pravým úhlem nebo v nepřehledné
zatáčce do ulice Husovy a Prokopa Holého. U posledně jmenované ulice přistupuje ke komunikačním
nesnázím ještě Kouřimská brána s nedostatečnou
šířkou vozovky a spádovým zlomem. Nejživější tepnou Ceského Broud jest ulice Jiřího z Poděbrad, spojující nádraží se středem města. Její šířka jest již
nyní nedostatečná a proto regulování této ulice, ja-
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kož i jejímu vyústění do m'tměstí měli soutěžící věnovati největší péči. Mimo již uvedené komunikačnědo])ravní problémy předkládala soutěž k řešení spojení náměstí Komenského s ulicí Kollárovou a tím
i spojení předměstí "Na Vanderkách" se středem
města, dille úpravu náměstí v okolí kostela Sv. Gotharda, bloků domů umístěných na náměstí, jakož
i umístění záchodku, tabáční trafiky a tržnice.
Projektant měl ovšem za úkol řešiti náměstí též
prostorově, t. j. navrhnouti schematicky výšku budov, aby náměstí působilo esteticky uceleným dojmem. K informaci jest nutno připomenouti, že památkově je chráněn portál domu na náměstí čp. 46
a Kouřimská brána.
Návrh vyžadoval zakreslení navrhovaných úprav
1. do plánu města 1 : 2 500,
2. do plánu města 1 : 1 000,
3. do podrobného plánu 1 : 500 s vyznačením vereJného osvětlení, zeleně a materiálu navržených
úprav,
4. do profilů v měřítku 1 : 500,
dále zakreslení výškového zastavění do fotografií a
konečně technickou zprávu.
Bezvadným vypracováním technického podkladu
pro soutěž, to je pomůcek uvedených pod položkou
1--4, dnes již zesnulým Ing. J. B u k a čem, civilním geometrem v Českém Brodě, byl náš stav zeměměřičských inženýrů náležitě representován.
V dalších odstavcích bude poukázáno jen na otázky, které náš stav nejvíce zajímají, kdežto otázky
řešení spadajicí do oboru architektů, budou vzpomenuty jen pro zajímavost a doplnění.
.t'oněvadž v podmínkách nebyly žádné údaje statistické, bylo třeba provésti statistická dopravní še-
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tření v různých dobách denních. Takto získaná
data mohou sloužiti jako doklad odůvodnění oněch
změn (rozšíření vozovek, chodníků atd.), které návrh hodlá prováděti. Čísla statistiky (viz tabulka)
zvětšená o určité procento, vyplývající ze současného omezení motorické dopravy, potvrzují to, co bylo
řečeno o přetížené dopravě náměstí a ulic v dřívějších odstavcích. Dopravnímu ruchu zde se odlehčí
částečně vyloučením průběžné dopravy spojkou mimo město jdoucí. Při posuzování šířek uličních prostorů třeba též uvážiti i možnost zdravého bydlení a
hygieny na jedné straně a otázku finančních nákladů na udržování povrchu ulic na straně druhé.
Jest nutné ujasníti si dnešní stav města se všemi
nedostatky i přednostmi a vyloučiti hned vše, co by
pro budoucnost mělo škodlivý vliv na řádnou výstavbu města. Střed města s malebnými pohledy na
kostel, zvonici a staré domy s prejsovými střechami, poskytující tolik krásy a půvabu, nutno přizpůsobiti uvedenému požadavku zdravého bydlení, aniž
by byla porušena jeho starobylost. Estetičnost pohledů jest předností starých měst a proto zvlášť zde
urbanista musí postupovati při úpravě velmi opatrně, aby nic neporušil, ale naopak konservoval a mnohé stavitelské krásy dosud ukryté odtevřel oku diváka.
Plány jakéhokoliv druhu pozbývají na ceně, neníli možno je uskutečniti brzy nebo vůbec, ať z jakéhokoliv důvodu, hlavně pak z důvodů finančních. Při
sdělávání regulačních plánů musíme míti na paměti
i finanční možnosti obcí. Krásné jsou sice regulační
plány s nově navrženými ulicemi nebo zrušenými
bloky domů ve starých čtvrtích měst, ale obtížnější
jest takové návrhy provésti. Sebe menší chyba

41

37

5'55

3'50

29

335

---

35

1941/185

46

I

I

40

I

Obr. 2.
Okulí náměstí

1:10()(} s novou

úpnwo1f.

v upravovacím plánu realisována ve skutečnost prlnáší v budoucnosti nedozírné hospodářské škody,
které někdy nelze vůbec napraviti. Přípravné práce
vyžadují dlouhého a řádného studia a kombinací
všech otázek již vy jmenovaných tak, aby každá
změna byla odůvodněna a oprávněna. DopravnI náměty rýsují se nejprve do snímků katastrálních map
v několika alternativách.
Teprve onu kombinaci
technických myšlenek, jež odpovídá řádně na všechny otázky plánovité výstavby města, lze pokládati za výslednici návrhové práce.
V dalším uvedu postup při vypracování návrhu,
který jsme pod heslem "Zelené mezikruží" předložili
do soutěže. Uvedným rozepsáním o každé změně poskytuje se čtenáři možnost podle textu článku a
k němu připojených reprodukcí plánů sledovati postup a souvislost práce a naopak ke každé změně
v plánu (rozšíření ulice, náměstí atd.) nalézti v článku odůvodnění (dopravní statistika, hygiena atd.).

Detailní

Obr. 3.
1"Cmtlace náměstí

v měi'. 1: .500.

Návrh pisatelův, který jest vypracován hospodárně tak, aby úpravy mohly býti pokud možno brzy
realisovány, rozšiřuje třídu Husovu na jižní strau"ě
na šířku 14 m, kdežto její severní stranu ponechává
beze změny. Viz obr. č. 1, 2, 3, 4. Ulici Prokopa Ho·
lého rozšiřuje v místech severně od Kouřimské brány na šířku 17,5 'in s chodníky na východní stran;;'
3,5 m, na západní straně 2,5 m širokými. Okolí KOllřimské brány přizpůsobuje očekávané zvýšené frékvenci, aniž by tato starobylá památka utrpěla
újmy a uvolňuje Kouřimskou bránu na straně západní zřízením nového dopravního pásu pro dopravu ve směru Praha-Kolín.
Z toho ovšem vyplývá
i rozšíření ulice Prokop3. Holého za Kouřimskou branou ve směru ke Kolínu. Ulice Krále Jiřího z Poděbrad se rozšiřuje z 8 na 14 'in a sice na obou stranách stejnoměrně. Jako provisorium ulehčení komunikačního uzlu navrhuje se v domě na stavební parcele 21 rohové podloubí a k rychlejšímu dosažení
aáměstí z předměstí "Na Vanderkách" nová ulice
v prodloužení ulice Sportovní v šířce 10 m, vyúsťující v místech stavební parcely 77 průjezdem obchodního domu. Malebnost a spojitost t. zv. "Várečky"
nebyla by porušena. Stavebních pozemkú uvolněných
zřízením nového komunikačního spoje lze částečně
použíti jako náhradních ploch za zrušené obytn~
domy při vyústění nové ulice do ulice Kollárovy.
Zákonný podklad ke zřízení nového komunikačního spoje jest dán stavebním řádem i mimo stavební
řízení, jedná-li se o naléhavé potřeby komunikační.
V tom případě jsou držitelé pozemkú povinni přenechati pozemky i s budovami obci za přiměřenou
náhradu. Nedohodne-li se obec s majiteli pozemkú
o výši náhrady, múže obec zavésti řízení vyvlastňovací.
Ulici Kollárovu a Šafaříkovu rozšiřuje návrh na
některých místech na šířku 10 m. Želivského ulici
v jižní části pak tak, že regulační čáru, danou stavební parcelou 367, protahuje v přímce až k třídě
Husově. Blok domů mezi ulicemi Želivského a Žitomírskou je tak značně uvolněn. Jinak vnitřní okruh
utvořený ulicí Jungmannovou, Šafaříkovou, Kolláro~
vou, Kramářovou a Havlíčkovou. jest komunikačně
dostačující a nevyžaduje radikálnějších zásahú. Návrh dále pozměňuje prúběh Lázeňské uličky novou,
přímou 10 m širokou ulicí, určenou na západní straně stavební čarou budoucího vládnho domu a tím komunikačně spojuje náměstí s ulicí Jungmannovou,
Získají se tak cenné pozemky k zastavění přímo v srdci města. Nejožehavější komunikační problém na křižovatce u hostince "Na růžku" spolu s blokem domú,
seskupených kolem radnice, jsou řešeny posunutím
regulační čáry stavebního bloku do spojnice stavebních parcel 60 a 84, při čemž kolem radnice jest provedena sadová úprava a spojovaci uličky jsou rozšířeny na šířku 5 m. K odstranění celého bloku není
dosti dúvodú. Jen při ceně pozemkú 700,- K za :1
čtvero sáh ve střední části města, dospějeme při rozloze pozemkových parcel a staveb. parcel 1361 n'
k úctyhodné částce 952 700,- K, neúměrně vYS~ké
k prospěchu úpravy. Zbořením domů vytvořilo by se
náměstí, neodpovídající svojí rozměrností rázu menšího města. Rozlehlé náměstí bylo by nutno sadově
upraviti a prostorovým řešením (zvýšením domů)
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zlepšiti estetický dojem. K tomu přistupuje podle
platných předpisů zdlouhavé řízení vyvlastňovací,
nezaručující mnohdy kýžený výsledek.
Dvojsměrná doprava byla v návrhu ponechána ve
všech ulicích a křižovatky "Na růžku" i zaústění
ulice Prokopa Holého do náměstí byly opatřeny
chodníky pro přechod. Pro lepší rozhled z přilehlých ulic do náměstí a naopak jsou navrhovány na
některých místech zaoblené rohy stavebních bloků.
lJprava náměstí a uvolnění kostela s ohledem na
výkup pozemků jsou do jisté míry usnadněny tím,
že vlastníkem budovy okresního soudu jest město
Český Brod. Návrh počítá se sadovou úpravou, s od~traněním domů kolem kostela, benzinovou stanicí,
tabáční budkou, podzemními záchodky, parkovištěm
aut a příjezdem ke kostelu; usměrněn jest na osu
kostela. Touto úpravou obohatilo by se město několika pěknými pohledy na lwstel Sv. Gotharda, tonoucí v zeleni parku, při čemž moderní komunikace a
stavby navazuji a architektonicky splývají se stavbou starohylého rázu.
Pokud ~p týká výškové úpravy náměstí a přilehlých ulic. provádí návrh citelnější změny v průtahu
protektorát ní silnice před Kouřimskou branou a průtahu okresní silnice kolem hospodái"ské záložny. Tím
tento průtah, jakož i ulice kolem kostela Sv. Gotharda pozměňují také úroveň a získají pro dopravu

Obr. 4.
StaTý

stav města

s úpravou

příznivější spády. K povrchové úpravě doporučuje se
vějířovitá drobná dlažba, po stránce udržování nejlacinější (českobrodský okres má dostatečné množství dlažebního kamene v nedalekém Srbíně). Jen
v území kolem radnice, kde jsou pořádány pravidelné trhy, navrhuje se asfalt, hodící se nejlépe po

Obr. 5.
PM'spektivní

1 : 2 500.

pohled na pt'ojektovanou

1941/187

úpravu

náměstí

s okolím.

stránce hyg:ienické pro tyto účely (snadný úklid,
rychlé mytí).
Při rozvrhu n o v Ý c h ve ř e j n Ý c h bud o v přicházejí v úvahu vládní budova, soustřeďující všechny protektorát ní úřady, a budova kulturního domu s čítárnou, knihovnou, přednáškovou síní, divadlem nebo kinem, které jest až dosud nevhodně
umístěno v tělocvičnách "Sokola" a "Dělnické tělocvičné jednoty".
Zastavění, navržené s ohledem na malebnost starobylých staveb, působí uceleným dojmem. Návrh
upravuje dále zastavění třídy Husovy a Krále Jiřího
z Poděbrad jednotným vyšším zastavěním. Místo pro
budoucí tržnici, vzhledem ke středu města a západním větrům, se volí na stavební parcele 100. Některé

Podle § 34 Návodu B máme při výpočtu ploch
na základě geometrického (polohopisného) plánu
výměru udanou vyhotovitelem plánu převzít pro pozemkový katastr v tom případě:
1. když souhlasí kontrolní výpočet v mezích přípustných odchylek a součet dílů se rovná výměře
původní parcely;
2. neporuší-li se stejnorodost
výpočtu výměr
ostatních parcel, jejichž výpočet nebyl na geometrickém (polohopisném) plánu vykázán.
Civilní geometr ručí za výměru
p o zem k u
(v přírodě), měřičský úředník odpovídá veřejné
správě za dodržení služebních předpisů při výpočtu
výměry parcely
(na mapě).
Plány civilních geometrů obsahují zpravidla jen
výměry dílů odd ě lov a n Ý c h, nikoliv však zbytků původní parcely, zejména ne tehdy, nemění-li se
také u tohoto dilu vlastnictví. Je to postup všude
praktikovaný a s hlediska. civilního geometra jedině
možný a hospodárný. Civilní geometr snaží se totiž,
aby výměry oddělovaných pozemků nebo· dílů, za něž
ručí, byly pro právní jednání (smlouvy atd.), pokud
je to vůbec vzhledem na tvar pozemku možné, určeny z délek přímo měřených (polních). 2)
Takto určená výměra je pak základem pro výpočet kupní ceny, a je nasnadě, že jakákoliv oprava
této výměry, na př. vyrovnáním na výměru katastrální (při určení výměry zbytku parcely), narazila
by jistě na odpor jedné ze smluvních stran zúčastněných na právním jednání, pro něž byl vyhotoven
geometrický (polohopisný) plán a určeny výměry.
I když se parcela dělí a· pro právní jednání je třeba
výměr všech dělených částí, nebývají vždy výměry
') Rukopis článku došel redakci
dakčních důvodů bylo nutno jeho
do dnešní doby, kdy článek vhodně
I nI;. Dr. Potužáka, uveřejněné v
číslech Z. O.
") Tato okolnost má rovJ·ěž být
lohopisném) plánu poznamenána
vládního nařízení Č. 64/19301.

v květnu t. r. Z reuveřejnění odsunouti
dopliíuje úvahy prof.
předcházejících
dvou
na geometrickém (po43, odd. C. odst. n)

r~

zásahy do soukromých práv odstupem pro veřejný
statek jsou odčiněny zvýšeným zastavěním.
Účelem tohoto článku jest informovati naše čtenáře o pracovním postupu při řešení urbanistických
otázek, které v nynější době vyvolávají v odborných
kruzích takovou pozornost a povzbuditi větší zájem
našich kolegů o tento obor. Pilnou návštěvou výstav regulačních plánů a účastí na veřejných soutěžích lze prohlubovati také vzdělání v tomto oboru.
V závěru článku dovoluji si upozorniti na člán'~k
prof. arch. dr. Aloise Mikuškovice v časopise Architek čís. 7 letošního ročníku o soutěži v Českém Brodě a prosím čtenáře o laskavé srovnání odměněného
návrhu architektů Luďka Kubeše a Václava Valtra
s návrhem zde popisovaným.

těchto částí, pokud byly určeny z délek pnmo měřených (polních), vyrovnány na výměru katastrální.
Z toho je zřejmé, že na geometrických (polohopisných) plánech jen zcela výjimečně (na- př. u parcel
velmi nepravidelného tvaru, jejichž výměra se jinak
než planimetricky určit nedá) můžeme obdržet výměry vyrovnané na výměru katastrální. Jinak je nutno výměry s geometrických (polohopisných) plánů
projednat tak, aby je bylo možné převzít pro pozemkový katastr.3)
K tomu účelu obsahuje Návod B shora citovaná
ustanovení. Oddělme si pro úvahu případ, kdy na
gecmetrickém (polohopisném) plánu jsou udány výměry vyrovnané na výměru katastrální, od případu,
kdv je udána buď pouze výměra oddělované části
nebo výměra sice obou (všech) částí, určená však
z měr přímo měřených a nevyrovnaná na výměru
katastrální.
V případě p r v é m omezí se náš úkol na to, že
každou, na ~eometrickém (polohopisném) plánu uvedenou výměru j e dní m výpočtem přezkoušíme.
Souhlasí-li přezkoušení v mezích přípustných odchyc
lek s výměrami udanými civilním geometrem, převezmeme bez dalšího výměry civilního geometra pro
pozemkový katastr. Jako vadný podle § 63, odst. 6
až 8 vládního nař. bylo by třeba projednati plán,
kdyby se objevily odchylky větší než přípustné.
Z podstaty případu d r u h é h o vyplývají již některé komplikace, které se za určitých okolností mohou projevit jako nesouhlas mezi výsledkem civilního geometra a výsledkem měř. úředníka. Uvědoměním si příčin těchto nesou hlasů ušetří si měřiřský úředník mnohou chvilku rozpaků a zabrání i znehodnocení mapy. Některé z těchto případů, kdy se
při přezkoušení objeví odchylky větší než (normál") Jest si tu třeba připomenout, že výměra civilního
geometra je určena v první řadě pro p I' á v ní j e d n ání, avšak výměra pozemkového katastru slouží v první
řadě účelům daň o v Ý m.
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ně) přípustné, mohly by vést dokonce při strohém
výkladu ~ 63, odst. 6-8 vládního nařízení (~ 34,
odst. 2 Návodu B a § 47, odst. 2 téhož návodu .projednávání plánů, které až po potvrzení bylv
shledány vadnými - ve spojení s § 4, odst. 2 vládního nařízení č. 205 z r. 1928 - zodpovědnost zaměstnance veřejné správě za dodržení služebních
předpisú) i k značným nepříjemnostem.
Rozlišme pro. přehlednost jednotlivé případy podle charal{teristických známek.
1. Normální by byl případ, kdy se na př. parceh
dělí na dva dny, jejichž výměry byly určeny z délek
přímo měřených (polních). Součet nedává sice výměru katastrální, ale souhlasí s ní v přípustných
mezích. Rovněž výměry jednotlivých dílů souhlasí
R přezkoušením v přípustných mezích. V tomto případě . vyrovnáme výměry civilního geometra na výměru katastrální.
2. Jiný případ nastává, když na geometrickém
(polohopisném) plánu není udána výměra zbytku
parcely. Tu by se mohlo stát při větším počtu postupně oddělovaných dílů. jejichž výměry byly určeny z délek pří m orně ř e n Ý c h bez určení výměry zbytku, že by se - kdyby vykazované díly
byly pro pozemkovÝ katastr po kladném výsledku
přezkoušení přejímány bez oprav - ve zbytku parcely hromadil rozdíl. kterÝ by se nakonec po dosažení velikosti max. přípustné odchylky projevil jako
chyba ve výměře tohoto zbytku. Je proto často nutné
- zejména u většího počtu oddělovaných dílů (parcelace a pod.) - při proiednávání plánu určit vykázané (t. j. oddělované) díly jedním výpočtem, zbytek
parcely pak určit vlastním dvojím výpočtem a, třebaže výměry dílú civilním geometrem vykázané s o uh I a s í s výpočtem měřičského úředníka (přezkoušením) v pří p u s t n Ý c h mez í c h, převzít pro
pozemkovÝ katastr nikoliv výměru civ. geometra,
nýbrž výměru vypočítanou měřičským úředníkem
(výměry civ. geometra se zapíší ve výpoč. protokole v závorkách). Dúvodem h: tomu jest z ach ov á n í s t e j nor o d o s ti v Ý poč t u parcel. 4 )
3. Kromě těchto obvyklých a normálních případ II
jest třeba uvésti zvláštní případ, s nímž se každý,
kdo zákres a výpočet ploch podle geometrických
(polohopisných) plánů provádí, jistě nejednou již
setkal. Tento zvláštní případ nastává dosti často
v starších mapách a nelze jej již tak zcela opřít
o předpisy, nelze však také dobře předpisy dokázat
závadnost plánu.
Princip tohoto zvláštního případu vyplývá z úvahy, že není v měřických návodech přímé závislosti
mezi vzorcem pro přípustné odchylky při výpočtu
výměr a vzorcem pro přípustné odchylky délkové.
Proto je zřejmé, že se může vyskytnouti případ, kdy
údaje plánu byly při kartirování shledány správnými, t. j. v mezích přípustných odchylek délkových,
avšak při výpočtu ploch (resp. přezkoušení) objeví
se rozdíl větší než přípustný.
Uvádím takóvý případ v extrémních hodnotách
rozdílu a pro názornost zjednodušený ažn'á podstá.j) Tento případ s ex t r é m ním i hodnotami se
vyskytne·pravděpodobně zřídka, v mezích uvnitř obou
extrémníchhodnot·však u starších map velmi často.

tu. G) Volme si parcelu ve tvaru čtverce o stranách
rovnoběžných se sekčními čarami (se zřením na známou :.::rážku listu v těchto směrech), se srážkou
v obou směrech stejnou a, jak z dalšího je vidět,
tak, aby i poměr polní délky (míry) k odměřené
v obou rozměrech byl stejný. Uvažujme katastrální
mapu vyhotovenou metodou měřického stolu, nehledíc na rok vyhotoveni. Mapový list má v obou
hlavních směrech číselnou srážku stejnou a rovnou
0,5%, čili plošná srážka je rovna 1,0%. Výměra parcely podle pozemkového katastru je volena ve výši
1 ha 01 a 40 m2 pro horní a 98 a 60 m2 pro dolní
hranici.
Na geometrickém (polohopisném) plánu, kterým
se od parcely odd ě I u j e díl v e v Ý měř e 50 a
00 m2 jsou udány míry 100,00 m krát 100,00 m
u celé parcely a 50,00 m krát 100,00 m u oddělovaného dnu.
Pro zákres měly by být obvodové míry (zmenšené
o srážlm papíru) 49,75 ma 99,50 m (50,00 - 0,25 mJ
100,00 - 0,50 m). Odměřením na mapě byly však
zjištěny délky 50,10 m a 100,20 m.6) Pro z á k r e s
n e n í t o n a z á vad u, poněvadž rozdíl 0,35 resp.
0,70 m mezi délkou měřenou - redukovanou o srážku (49,75 a 99,50) a odměřenou na mapě (50,10
a 100,20) je v mezích přípustné odchylky, která činí
69 resp. 74 cm. K o n t r o I n í v Ý poč e t v Ý m ě r
díl ů (přezkoušení) však s o u h I a s i tne bud e,
dodržíme-li ustanovení § 29, odst. 2 Návodu B
(předposlední věta) a provedeme jej způsobem č i st ě g r a f i c kým. Uvažujme vykázaný díl: z odměřených měl' na mapě 100,20 krát 50,10 m obdržíme výměru 50 a 20 m2, jež opravena o plošnou srážku mapového listu ve výši 1% dává 50 a 70 m2•
Přípustná odchylka (civilní geometr minus přezkoušení) je tedy překročena o 30 m2 (dovoleno
40 m2).
Přezkoušení nemůže souhlasit s výměrami civilního geometra, neboť - představíme-li si, že bychom
místo připočtení plošné srážkv k násobku odměřených délek tyto odměřené délky nejprve opravili
o délkovou srážku a pak teprve vynásobili - se
dopouštíme té chyby, že při kartírování jsme uvažovali délky jako 50,00 m resp. 100,00 m, t. j. tak,
jak je pro výpočet výměr použil civilní geometr
(při kartírování odměřené byly s nimi v přípustných
délkových mezích) a nyní pro přezkoušení výpočtu
vÝměr je uvažuieme jako 50,35 m resp. 100,75 m
(50,10 +-0,25, 100,20 + 0,50).
.
Jsou tedy polní míry v přípustných mezích s měramí
odměřenými na mapě, avšak výměry z polních měl'
(t. j. výměry civilního geometra) určené nesouhlas i
v přípustných mezích s výsledkem přezkoušeni. Bylo
by jistě nesnadné [upozorňuji opět na poznámku 4) J
dokazovat vyhotoviteli plánu závadnost údajú plánn
a proto v takovém případě použijeme výměr vlastních, aniž bychom geometrický (polohopisný) plán
projednávali jako vadný, třebaže výměry na něm vyli} V mnohém případě ovšem též postačí, použít jen
v části na geometrickém (polohopisném)plánu nevykázané, průměr vlastních výsledků (grafických) a po pi"ezkoušení opravit výměry na plánu vykázané s přihlédnutím k ~ 802, odst. (2) bodu b Návodu A.
h) Rozepisuji jen případ pro horní hranici, druhý
vyplývá již z náčrtu a připojeného výpočtu.
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kázané se od vymel' získaných přezkoušením liší
o odchylky větší než přípustné.
Vada zde pravděpodobně leží mimo zodpovědnost
vyhotovitele plánu a může jí být pro civilního geometra nezjistitelná změna hranice v přírodě (s ohledem na přípustné odchylky měl' polních a odměřených na mapě), menší přesnost dřívějšího (původního) zákresu, reprodukce, a částečně snad i přesnost
měření (i když předpokládáme, že je v přípustných
mezích).
4. Konečně poslední případ, který chci připomenout bez rozvádění, nastává vlivem velmi odchylné
mís t ní srážky papíru.7) pro kterou někdy může

svědčit kromě výpočtu výměr i smysl a hodnota kartírovacího roz.dílu, t. j., že rozdíl míry polní a míry
na mapě odměřené je na př. těsně u hranice přípustnosti ve stejném smyslu, v jakém se jeví i rozdíl
plošný, který podle úvahy v odstavci předcházejícím již v pří p u s t n Ý c hrne z í c h býti
n emusí.

7) Předpokládám,
že sem se též často skryje vliv
menších odchylek reprodukovaných
čar při starších reprodukcích. Vylučuji ovšem takový případ chybné reprodukce, který by již podléhal projednání výkazem chyb IV.
(Viz Návod VIII.)

Tento případ, který uvádím jen pro úplnost úvah,
bude jistě velmi řídký v praxi. Může se však vyskytnouti u starých map s několikerou starší reprodukcí.

V takovém případě třeba dobře uvážiti všechny
okolnosti (též parcely okolní) a vlastní výpočty provádět velmi pečlivě, abychom se pak rozhodli buďto
pro rozvržení i odchylky větší než (vzhledem na
p I' Ů m ěr n o u srážku mapového listu) přípustné,
nebo snad k opravě výměry podle § 40 k. z.

Dvacet let viškoltisnich prací v Če(,háclt ft na Moravě.
Hon. doc. Ing. O. KRCMAR.

(1. č á st.)
(Dokončení. )
Nivelační stroje. Pro přesná nivelační merení
lze použíti nivelačních strojů všech vhodných typů,
obzvláště konstrukcí s optickým mikrometrem (planparale~í deskou), které vyhovují podmínkám přesné ni.v~lace; zvětšení 'dalekohledu má býti 35 až
40náSbbné, poloměr zakřivení libely aspoň 40 m,

délka bubliny taková, aby se při vyšších teplotách
nezkrátila na méně než 25 mm.
V rámci jednotné organisace byly ministerstvem
veřejných prací od roku 1920 zavedeny do měřícké
prakse čtyři typy přesných nivelačních strojů.
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A. Z ei s s ů v n i vel a ční
ce: C,arl Zeiss,
Jena).

str

o j III. (výrob-

.4. část invarové latě
B svislý řez objektivem a planparalelní deskou
C zorné pole
[I libela neurovnaná a v koincidenci.
Obr. 21. Zeissův nivelační stroj III.
Příznačné vlastnosti tohoto stroje jsou:
průměr objektivu 45 mm, zvětšení dalekohledu 36násobné, násobná konstanta 100, délka dalekohledu 340 mm,
citlivost libely 10" na 2 mm, váha stroie 4,0 kg, váha
skřínky 3,2 kg; cena stroje jest asi 10 000 K.
Zeissův stroj má reversní dvojosou libelu v trubici bez vyrytého dělení; její urovnanou polohu
určuje koincidenční postavení obou konců bubliny,
pozorované od okuláru v odrazném hranolovém zařízení. Přibližné urovnání stro;e se posuzuje podle
libely krabicové. Střední niť nitkového kříže má klínovou úpravu pro přesnější nastavení rysek nivelační latě. Stroj jest opatřen optickým mikrometrem
záležejícím z planparalelní skleněné desky 2 cm
silné, která se nasazuje před objektiv a jest otočná
kolem vodorovné osy objímky; její pohyb se přenáší pákovým zařízením na bubínek s děleným obvodem. Otáčí-lí se planparalelní deska, posunuje se
záměrná přímka po lati, což umožňuje odměřiti zbytek proťatého dílce laťové stupnice (směrem k nastavené rysce) na 0,01 mm přesně. Při čtení 5,4 na
bubínku je planparalelní deska v základním postavení kolmém k záměrné přímce. Vlastní okulárová
čočka má na objímce dělení v dioptriích a jejím posunem se zaostřuje nitkový kříž; kromě toho další
čočka v nit ř n í slouží k zaostření obrazu latě.
Po nasazení pomocného okuláru na objektiv a vyjmutí vlastního okuláru přemění se dalekohled stroje
na dvojosý (biaxiální). Této okolnosti a reversní libely se využívá výhodně při rektifikaci stroje, a to
při zkoušce hlavní podmínky, podle níž osa reversní
libely má býti rovnoběžná se záměrnou přímkou
i s geometrickou osou dalekohledu 8 ní totožnou.
lY strojů s dvojosým dalekohledem lze tuto zkoušku
I1rovéstis jediného stanoviska. Především se zaměří bez
planparalelní desky na nivelační lať ve vzdálenosti asi
50 m ve čtyřech polohách dalekohledu, vždy při urovnané
Jibele: I. poloha s Jibelou vlevo dalekohledu; II. poloha
s libelou vpravo (získá se otočením dalekohledu kolem
g e o m e t r i c k é o s y); III. poloha (po otočení dalekohledu o 1800 kolem s v i s I é osy stroje a kolem geo-

metrické osy zpět a po nasazení okuláru na stranu objektivu) s libelou vpravo; IV. poloha (po otočení dalekohledu
kolem vodorovné osy) s libelou vlevo. Na lati se provedou postupně čtení v poloze IV., III., II., a I. Na to se
nasadí planparalelní deska, bubínek se nařídí na údaj 5,4
a elevačním šroubem se nařídí dalekohled na aritmetrický
průměr ze čtení I. až IV. Není-li libela v urovnané poloze,
otáčí se šroubem hranolové soustavy tak dlouho, až
se oba konce bubliny dostanou do koincidence.
Ostatní podmínky správně seřízeného přístroje jsou
známé: osa libely a záměrná přímka mají ležeti v rovnoběžných horizontálních a vertikálních rovinách; obě osy
reversní libely musí býti spolu rovnoběžné; geometrická
osa dalekohledu musí býti totožná se záměrnou přímkou,
osa libely má býti kolmá k vertikální točné ose dalekohledu; nitkový kříž se přesně zaostří ustavením okuláru
(paralaxa musí zmízeti); konečně nivelační nit musí být
vodorovná a objektiv správně dostředěn.
Správně provedenou rektifikací se uvede osa libely do rovnoběžné polohy s přímkou záměrnou
(a geometrickou osou dalekohledu) ; jemné nedostatky v tomto směru, které nelze rektifikací odstraniti,
se při nivelaci ze středu o s t e j n ě d I o u h Ý c h,
záměrných automaticky vyloučí.
B. Ker n ů v n i vel a čni
8 t r o i III. (výrobce: firma Ker n a s p o 1., Aarau, Švýcary).
SvětlÝ průměr obiektivu 48 mm. zvět~ení dalekohledu
36násobné. násobná konstanta 100, délka dalekohledu
30f)mm. citlivost libely 10" na 2 mm. váha stroje 3,2 kp,
váha skřínky 3.6 ko; cena así 8 000 K.
Kernův stroj je po konstruktivní stránce velmi
podobný stroji Zeissovu, jen koincidence reversní Jibely se pozoruje přímo v okuláru (tato okolnost je
poněkud na újmu s':~telnosti obrazu). Krabicová
libela je zapuštěna a opatřena pozorovacím zrcátkem. Základnímu postavení optického mikrometru
odpovídá na bubínku čtení 5,0. Také hlavní úkon
rektifikační, to jest zkouška rovnoběžnosti osy reversní libely s geometrickou osou dalekohledu (záměrnou přímkou) se děje obdohným zpúsobem jako

u stroje Zeissova, s tím rozdílem však, že se provádí pouze ve dvou polohách líbely, ježto chybí možnost přeměny dalekohledu na dvojosý.
C. Wildův
nivelační
stro.i
IlJ. (výrohce: Ing. H. W i Ida. s., Heerbrugg, Švýcary).
Světlý průměr objektivu, 50 mm, zvěti'pní dalekohledu
:36násobné, násobná konstanta .500. délka dalekoh~du
270 mm, citlivost libely 6" na 2 mm, ,,·{tlmstroje :\,5 kr!.
váha skřínky 2,0 kp; cena así 7 500 K.
Na rozdíl od obou předchozích typú má Wildův
stroj pevný (neotočný) dalekohled, jinak zařízení
stejné, jednoduchou líbelu, optický mikrometr se
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Rovnoběžnost geometrické osy dalekohledu s osou Iibely se zjišťuje takto: Bublina libely se uvede elevačnÍm
šroubem přesně ct,) sH'edu, načež se dalekohled opatrně
přeloží v ložiskách. Odchvlka bubliny se vyrovná z jedné
poloviny elevačním !'roubem, z druhé poloviny s v i s I ýrn i rektifikačními šrouby libely. Pootočením dalekohledu
kolem podélné osy se zji~tí, zdá obě osy jsou v téže svislé
rovině; ohjeví-li se odchylka. odstraní se v o d o r o vn Ý m rektifikačnÍm šrouhrn !ibely.
Na nivelační lať se zaměřuje přihližně urovnaným
strojem, a to tak, aby nacíIená ryska laťové stupnice se octla mezi oběma středními vodorovnými nitmi kříže; odečtou se jen m, dm, cm. K tomuto čtení
pe připojí oprava vyšetřená z údajú obou konců bubliny (nivelace při na.kloněné záměrné pi':ímce). Opravy se vypočtou ze vztahu
n . S . 1000 (/'
V----~----

kde S je délka záměrné, 1000 je konstanta (v mm),
II" = 206 265", ((" značí citlivost
Iibely a n hodnotu
2 . S . 2d
2d
d
vysetrenou ze vztahu n
100'
v nemz
pre~

základním postavením pří čtení 5,0 na bubínku a
hranolový převod obrazu libelové bubliny.
Stroj se přezkouší podle :wám.ých podmínek; poněvadž dalekohled je pe v n ý, provádí se zkou§ka
rovnoběžnosti osy libely s geometrickou osou dalekohledu jen v jedné poloze Iibely, zato však se dvou
stanovisek stroje. Stroj vyniká lehkostí, praktickým balením a jeho dalekohled má znamenitou světelnost.
D. N i vel a ční
8 t roj
»R a fl a«
říšského
ústavu >'Re i c h s a m t f i.ir Lan des a u f n a hme« (výrobce: Max Hildebrand
ve Freibergu).

Světl~ průměr objektivu 40 mm, zvětšení dalekohledu
89násobné, násobná konstanta HlO, délka dalekohledu
470 mm při zasunuté a 520 mm př-i vysunuté trubici
oku!árové. citlivost libely 5" na 2 mm, váha stroje 8,50 kg,
váha obalové skHnky 5,5 kg; cena asi ]2000 K.
Stroj je vybaven volným (překladným) dalekohledem s vysunovací okulárovou trubicí, jednoosou
libelou se sklípkovou bublinou zařízenou na zkrácení či rozšíření při vysokých nebo velmi nízkých teplotách, s vyrytou 50dílnoll stupnicí na trubici; nitkový ktíž dalekohledu ~estává z jedné svislé a čtyř
vodorovných nití, 7. nichž dvě střední jsou těsně
u sebe. Stojan je velmi pevný a při dopravě se chrání
koženým pouzdrem. Rektifikace je výhodná a snadná, poněvadž se dá provésti s jediného postavení
stroje.

(I"

v

v

v

v

v

stavuje obojí rm:díI čtení libely při měření vzad
i vpřed. Po ukol1čeném čtení se zaměří ještě na sousední dílek latě ~- bud' hořejší nebo dolejší - a
vykoná se zase úplné čtení, takže na každém stanovisku je pro výpoř,ty k disposici dvoje čtení.
Výškopisná služba ministerstva veřejných prací
měla koncem roku 1940 celkem 7 nivelačních strojú Zeíssových, 1 stroj Kernův, 2 stroje Wildovy a
1 stroj Hildebrandúv.
Podmínkou bezvadných výsledků co do jakosti
i množství pníce 8 úspornosti je nejen používání
prvotřídních přístrojů, nýbrž také jejich udržování
v dobrém stavu, zaručujícím stále stejný výkon.
.Jemný mechaniRmus, složitá optika a kom;truktivní
:wlášinosti vyžadují ovšem, aby se s přístrojem velmi pečlivě zacházelo. Před započetím měření se stroj
přezkouší a - je-li třeba -- opraví; určí se též citlivost Iibely. Zachází-li se se strojem správně, udrží
se v rektifikovaném stavu zpravidla po celé pracovní
obdohí. ,Ten zkouška rovnoběžnosti záměrné přímky
R osou nivelační libely se opakuje vždy mezi měřením dvou úseků nivelační trati, to jest asi po dvou
a'7.třech týdnech.
Při převážení na pracovní místo musí býti přístroj
uložen v dopravní bedně a obložen dřevitou vlnou;
ani ve vlaku, ani v povoze nesmí být pokládán na
podlahu nebo na lavici, nýbrž musí býti držen dělníkem. Při m(;ření se musí stroj chrúniti před sluncem i před větrem deštníky, při přenášení se stanoviska na st annvisko se obaJí stroj plátěným P0vlakem; rovnčž nesmí býti vysazován prudkým změnám teploty.
Stojany nivelačních strojů jsou ze dřeva, velmi
masivní, 1,60 ni vysokf'.. pÍ'izpúsobené pevnému postavení v jakékoliv púdě, s kovovými talíři pro postavení stavědch šroubú stroje a s nástavkem pro
rameno přenágeče. Pro asfaltové vozovky opatřují se
nohy stojanú litinovými botkami s kaučnkovou po~
dešvicí, vážící asi 4 kg, které umožňnjí pevné postavení stroje i nft prnžnem asfaltu, 7.0 kterého jinak
kovové hroty stojanových noh vylézají. Po ziskaných zkušenostech byly původní stojany dodané vý-
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rohci strojů nahraženy vysslml a masivneJslml, vyrobenými V dílnách firmy .J. & J. Fr i č (v ceně asi
500 K za kus). Speciální stojan pro stroj H i I d ebr a n d ů v s kulovou hlavici, velmi těžký a ve
zvláštním ochranném balení dodává výrobce asi za
2500 K.
V době, kdy se neměří, chrání se stojany vaky
z nepromokavé látky, upravenými na kovové hlavice i na celé stojany (při dopravě povozy nebo drahou a když se ukládají v pevných bednách).

Snímek:

Ing.

O. Krčmář.
filliii

I
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Nivelační latě. Pro přesné nivelace se nyní důsledně užívá přesných nivelačních laatí s dělením
na vložce z invaru, jehož roztažnost jest velmi nepatrná (1 . 10-" až 4 . 10-7). Lať je 3 m dlouhá, dře-

Obr. 26. Nivelační lať s dělením na invarovém pásu
a s krabicovou libelou.

s římsami, výstupky nebo jinými překážkami, orntřuje se rozšířenou kovovou patkou (obr. 27).
V popsané úpravě vyrábějí nivelační latě v~eclmy
jmenované firmy (Z e i s s, Ker n, W í I d, H i I d ebr a n d i j.). Cena jednoho páru latí s příslušenstvím jest asi 6000 K.
Aby nivelační latě co nejméně podléhaly změnám
délkovým, nutno s nimi velmi opatrně zacházeti a
pečlivě je ošetřovat. V pfestávkách mezi měřením
('hrání se kované konce I?Jí kožen~'mi pouzdry; latě
se svazují po párech k sobě spínadly a vkládají se
mezi ně vložky, aby netrpěly vlivy povětrnosti, hhvně vlhkostí a změnami teploty. Ukládají se vždy na
pevný podklad ve vod o r o v n é poloze. Za delších
přestávek a při dopravě se uschovávají vždy dvě a
dvě v pevných bednách zvlášť k tomuto účelu sestrojených. Jen tak he dosáhnouti, že změny délky
laťového metru jsou minimálnÍ.

věná o průřezu 85 X 40 mm; invarové pásmo, široké
26 až 32 mm, je vloženo do podélného výřezu;
s vlastní latí je spojeno na dolním konci pevně, n~
horním pérově, takže kolísání teploty na stupnici
vůbec nepůsobí. Laťové dělení půlcentimetrové je na
pravé straně číslováno od 1 do 59, na levé straně od
60 do 119; obě stupnice jsou proti sobě posunuty
o hodnotu 5,925 půlcentimetrů. (Pozn. Užívá se také
latí s dělením tak uspořádaným, že pravá a levá
strana tvoří dekadické doplňky).
Aby se dala lať postaviti přesně svisle, opatřuje
se krabicovou libelou; k pevnějšímu postavení a
udržení latě na podložce slouží dvě postranní sklápěcí a snímací kovová držadla. K lati příslušejí dvě
vzpěry 2 m dlouhé, které kovanou špicí se zabodnou
uo země a druhým koncem, opatřen}'m kulovou hlavicí, se bud' prostrčí držadly nebo zasunou do posuvného ložiska, upevněného na zadní straně latě (viz
obr. 32). Aby bylo možno postaviti lať správně i na
značky osazené na nerovných či převislých zdech,

Podložky. Nivelační latě se staví mimo výškové
značky na litinové podložky zarážené pevně do
země. Podložky Plají huď tvar obrácených plochých
talířů o prúměru 20- -30 r:m, se třemi hroty 8 r:1Y/
dlouhými, ve váze 4 až 8 kg, nebo hřchů s okružím
pod hlavicí, dlouhých 10- 15 cm, o váze 1,5 až 2,5
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Kresba: Ing. O. Krčmář.
SIA, Praha.
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kg. Na obojích podložkách jsou nasaz~ny hlavice nahoře oblé. Ab;,'
se při zarážení podložek do země hlavice nerozbily, nasazuje se na
ně dutý ocelový zatloukač. Podložky dodávají
slevárny na objednávku a jejich cena jest
asi 25 až 75 K u taJířových, 3(\ až 60 K
u hřebovýéh; cena zatloukače asi 45 K.
Závěsná
měřítka.
Těchto měřítek se používá, když jde o připojení na krytou hranolovou značku, která
jest umístěna tak vysoko, že nelze na ni postaviti nivelační lať a
že na ni nelze zaměřiti
při normálním postavení nivelačního stroje.
Závěsné měřítko je kovové, z bílé mosazi; je
dlouhé 120 cm a jeho
průřez ve tvaru U má
rozměry 25 mm X 10
mm· X 2 mm. Dělení,
nanesené na postříbřeném pruhu jeho horní
stěny, jest upraveno podobně jako na nivelačních latích, na půlcentimetry a milimetry .

.JI.-••••• ~••••• ie.m•.

Ve vzdálenosti 1 m, nebo též ještě 0,70 m a 1,15 m
jsou otvory, kterými se prostrčí ocelová tyčinka, jíž
se měřítko zavěšuje do otvorů hranoloyé značky.
Správná poloha závěsného měřítka se posuzuje podle
sázecí nebo závěsné libely, podle níž se upraví tyčinka vodorovně. Svislou polohu zaujme zavěšené pravítko vlastní tíží. V praksi jsou užívána závěsná měří tka firmy J. & J. F r i č ; jejich cena jest asi
1750 K.
Srovnávací
metry.
Dělení nivelačních latí a
závěsných měřítek se zkouší tyčovými srovnávacími metry, zhotovenými z invaru, o délce 110 cm;
jsou obdélníkového průřezu 10 X20 mm, s jednou
šikmo seříznutou hranou a s decimetrovým dělením
podél této hrany vyrytým. První decimetr od nulové
čárky je dělen na milimetry a jeho stupnici lze vernierem odečíst na 0,1 mm. Po položení srovnávacího
metru na lať se pozoruje milimetrová stupnice a
čárky laťového dělení malými mikroskopy upevněnými na metru.
V ministerstvu veřejných prací se užívá nyní
srovnávacích metrů vyrobených vídeňským závodem
A. R. R o s t a švýcarskou firmou »8 o c i é té g eJ1 e v o i s e«. Cena metrového měřítka
jest asi 4000
korun.
Také tyto metry je třeba zkoušeti a stanoviti občas jejich definiční rovnici. Původní jejich délka
byla určena buď výrobcem metrů »8ociété genevoise« nebo - u Rostových metrů -- vídeňskou cejchovní komisí. Nyní jsou srovnávací metry periodicky zkoušeny metronomickým oddělením ústředního
cejchovního inspektorátu v Praze, které určí také
jejich koeficienty roztažnosti. Délková rovnice metru
»Société genevoise A 15.0465« v r. 1939 na př. zněla:

I.~ID:Ii!iliínli'Ií·I't!il!ljiI· •••••

1941/194

rr
•••••••

tiIII7.-.

.L

Při zkoušení délky laťového metru se pak ovšem
bere tato rovnice v úvahu. Srovnávací metry jsou
uloženy ve zvláštních pevných pouzdrech, v nichž je
možno dopravovati je také poštou nebo drahou.

Obr. 31. Nivelační trubice typu Lockeova.
(v úpravě l<'ričove).

Nivelační trubice. (s průzorem). Délky záměrných ve svahovitém území se určují nivelační trubicí (obr. 31). Je to kovová rourka s průzory, zasazená v kovovém pouzdru čtvercového průměru
15 X 15 mm, s pevně přidělanou libelkou (poblíž průzoru předmětného), jejíž bublina se promítá do zorného pole průzoru zrcátkem nastaveným v úhlu 45°
uvnitř pouzdra. Nivelační trubice se přikládá k oku
ve výši dalekohledu nivelačního stroje a určí se jí
další laťová pí'estava tak, aby vodorovná nit průzoru
se promítala na lať ve výši asi 50 cm.

kovaných hřehů, klíčů, kleští, kladiv, pilek, sekerek
a j. Pro o s a z o v á n í z nač e k jsou nutny dláta,
zednické vodováhy, kbelíky, lahve, zednické lžíce,
pánve, špachtle, hladitka, kartáče, štětce, plechovky.
K o d měř, o v á n í je třeba olovnic, výtyček, ocelových pásem, kapesních pásem, dvoumetrů, úhloměrných hranolů a j. Tuto výzbroj doplňují předměty o s o b n í pot ř' e by: tlumoky, pracovní kabáty a pláště, lampičky, budíky, kapesní lékárničky
a j. Vše se uloží k dopravě v pevných bednách, a
není divu, že výbava nivelační skupiny nabývá úctyhodných rozměrů, zejména přistoupí-li k tomu ještě
doštatečná zásoba výškových značek, kelímky s barvami na nátěr značek a různé potřebné hmoty k osazování stabilisačních kamenů i výškových značek
nebo k jejich odbornému ošetření; tyto předměty se
opatřují zpravidla až na pracovním místě.
Samozřejmě musi býti také polní nivelační skupina vybavena všemi tiskopisy a potřebami ke korespondenci a kancelářským polním pracím, průkazy a
dostatečnou zálohou peněžních prostředků k výplatě
mezd a věcných nákladů.

Nivelační trubice typu Lockeova je běžným proc
dejním pi'edmětem. Vyrábí je na př. firma J. & J.
F r i Č, S r b a Š t Ys; jejich cena jest asi 180 K.

Teploměry. Užívá se teploměrů různě upravených podle potřeby: p I o c h Ý c h kladených na latě
nebo srovnávací metry, tyč i n k o v Ý c h zavěšovaných na latě ve svislé poloze nebo zapouštěných
do dřevěné části latí, p r a k o v ý c h v kovových
objímkách (na šňůře) sloužících ku zjištění průměrné teploty ve vzduchové vrstvě až do výše 3,0 m nad
zemí. Vesměs se však vyžaduje udání aspoň na půl
stupně C. Dostatečně přesný teploměr o délce 30 cm,
s dělením na půl stupně, udáním od -- 10" do + 40"
stojí asi 35 K.
Slunníky a deštníky slouží k ochraně nivelačního stroje proti prudkým slunečním paprskům,
větru a dešti. Musí být velmi pevně konstruovány a
míti dostatečně široký průměr (160 až 220 cm)
vzhledem k vysokým stojanům nivelačních strojů;
jejich cena kolísá od 200 do 500 K. Ministerstvu
veřejných prací dodává je zpravidla firma Fr. K ak o s v Praze. V delších přestávkách mezi měřením
uchovávají se deštníky a sluníky v nepromokavých
obalech.
Jiné pomůcky. Kromě jmenovaných důležitěj-ších přístrojů a pomůcek patří k výzbroji nivelační skupiny ještě celá řada předmětů, bez nichž se
nelze obejíti. Pro ú p r a v u pří str o j ů je třeba
vrtáků, šroubováků, pilníků, úhelnic, průbojů, palic,

Pokud jde o kancelářské a počtářské práce, je zapotřebí zvláště sečítacích, počítacích a psacích strojů, specielně upravených pro potřeby nivelačních
operátů.
Osvědčené jsou sečítací stroje
typů
>,Astr a«, »S u n str a m«, "Ma u s e r
H u e«,
»Ma u s e r D u p I e x« a počítací stroje »T o r p ed 0«, »A r c h i med e s«, »B run s v i g a«, »B r u ns v i g a N o v a«, »D o p p e I-B run s v i g a« i j., zařízené po příp. i na motorický pohon, a dále logaritmická a tachymetrická pravítka (typů »R i e t z« a
»Nestler«).
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Posudky.
Dr. Ivan Hon I: Počátky českého z~měměřičstvÍ do
poloviny XIV. věku. Nákladem odboru Ceské společnosti
zeměpisné. Brno 1941. Brožurka o 8 stranách, rozm.
15X22 cm. Cena 3 K.
Našim předkům bylo zeměměřičství dávno známým a
v prak si používaným uměním. Podle dochovaných listin
již před 650 lety královna Jitka nařídila, aby k osídlení
propůjčellé pozemky byly »na lány vyměřeny«. Uměni
měřičské pěstovali zprvu někteří jedinci jako své vedlejiii zaměstnání. Jejich vlastní zaměstnání však zpravidla nějak souviselo s měřičskou činností. Byli to jednak
!okátoři, zakládající města a dále příslušníci povolání,
která k měření poskytovala hodně příležitosti:
písaři,
les'dci, rybnikáři, stavitelé, přísežni zemští mlynáři a j.
Teprve postupem doby, když na měřiče byly kladeny
větší požadavky, došlo k jakési specialisaci. Se vzmáhající se těžbou nerostů a zakládáním nových kuti sk uplatllOvali se důlní měřiči. Zvlášt"í měí'iči byli též při úřadu
hor viničných, založeném Karlem IV. Konečně zajímavá
:l důležitá
byla instituce přísežných zeměměřičů zemských, která souvisela s vedením desek zemských, majících svůj původ v době vlády Přemysla Otakara II.
Z počátku českého zeměměřičství - jak ze spisku je
patmo - víme poměrně málo, ale přes to je příspěvek
Dr. Hon I a velmi zajímavý a cenný. Přátele a čtenáře
oddílu »Kronika«, vedené v našem časopise, upozorňujeme
jeiitě na druhou práci téhož autora: »Zeměměřiči ve službáeh české koruny ... C<, o které již Zeměměř. obzor přinesl zprávu (1940, str. 48),
.
Klobouček.
Doc. Dr. F. Li n k: Jak poznává astrofysika vesmír.
Knížka o 93 stranách, rozměru 123X175 mm s 27 obrázky
::. dvěma fotografiemi.
Vyšlo jako 6. svazek sbírky
»Cesta k vědění« vydávané Jednotou českých matematiků
a fysiků v Praze 1940.
V úvodě seznamuje autor čtenáře s metodami a úkolem
astrofysiky, se základními pojmy fotometrickými a velmi
stručně s vlastnostmi světla, hmoty a energie.
V části II. je popsán nejdůležitější orgán astronoma
- oko a jeho nezbytná pomůcka - dalekohled.
Část III. pojednává o spektroskopii - nejdůležitějším
odvětví astrofysiky. Je podrobněji vysvětlena spektrální
analysa a přístroje používané k pozorování, nebo fotografování spekter. (Spektroskopy a spektrografy.)
Část IV. probírá teorii fotografie, jež pomáhá vytvořiti
dokument trvalé ceny, který je pak možno v laboratoři
pohodlně studovati ve všech podrobnostech. Jsou zde popsány měřicí stroje k určení polohy i hustoty na snímku.
(Stereokomparátory
a mikrofotometry.)
Část V. Fotometrie. V této kapitole jsou popsány používané fotometrické
metody a přístroje.
(Fotometry,
kolorimetry a pyrheliometry.)
V posledních letech vyšlo mnoho populárně vědeckých
knih seznamujících i neodborníky s překvapujícími výsledky astronomického
a astrofysikálního
badání. Jen
'ý několika
z těchto publikací jsou stručně popsány metody, jimiž bylo docíleno tak skvělých výsledků. Je proto
Linkova knížka velmi vítaným doplňkem a pomůckou pro
étenáře zpráv o badání v tomto jistě nejzajímavějším
\-ědním oboru. Četba ovšem není již tak napínavá, jako
popis astrofysikálních
výsledků, ne ovšem vinou autora,
lIeboť se mu podařilo těžkou l?,t.ku jasným a přehledným
v}'kladell1 velmi přiblížiti i čtenářům neodborníkům.
Dr. Prolwpec.
Ing. Dr. L. Čep e k, Hlubiny země (Objevy moderní
geologie). Kniha rozměru Es o 298 stranách se 145 obrázky v textu, 8 fotograiick}'mi
přílohami a 3 tabulkami.
Vydalo nakl. »Orbis« v Praze XII. Cena knihy brož.
75,-- K; v plátně vázané 90,- K.
Kniha vyšla na jaře letošního roku. Její autor, g-eolog,
podává přístupným způsobem odpovědi na otázky co je to
g-eologie, jaké má problémy a jakých používá metod, dále
jak slouží člověku a jaký je její národohospodářský vý-

znam a konečně, jaké jsou její možnosti a nejbližší cíle.
Tuto úlohu, již si vytkl v úvodu knihy, celkem dobře vyřešil v patnácti kapitolách, z nichž každá má několik
cddílŮ.
V prvních desíti kapitolách jsou na 190 stranách srozumitelným
způsobem
podány
h I a vn í p o z n a t k y
z g-e o log i e, výsledky mnohaletého studia zemského
povrchu, soustavně prováděného g-eology celého světa.
Další kapitola o 25 stranách jedná o g-e o log- i c k é m
v Ý z k u m u. Uvádí přehled pracovních metod, kterých
používá výkonný geolog; dočteme se tu, jak vzniká g-e 0log- i c k á map a a z oddílu »Geologové« se dozvíme,
jakých používají pomůcek a jak jsou pro své povolání
školeni a phpravováni.
Ve dvanácté kapitole, nazvané })Chceme 1rid~t do země«,
zmiňuje se o prastaré pomůcce pro u t k u čiVÍYrlUli a na
dalších necelých 19 stránkách
stručně popisuje cesty,
jichž dnes k podobnému účelu používá věda, zvaná yeofysika. Rozděluje ji na teoretickou, hondruktivní
a aplikovanou či p r a k t i c k o u g e o fy s i k u. Tato se zabývá využitím geofysikálních metod pro účely technické
prakse a zvláště pro h led á n í v Ý s k y t u u žit k ov ý c hne r o s t Ů. Při tom používá fysikálních přístrojů
přizpůsobených měření v přírodě. Určují se hlavně nepravidelnosti
(anomalie)
v rozložení přirozených zemských silových polí (metody gravitační, magnetické,
elekt1'ické) anebo se vyšetřuje průběh některých fysikálních
dějů, přirozených či umělých. které se odehrávají v kůře
zemské (m.etor/y sei:m'lieké, elektrické,
studium zemních
teplot, rar/ioaktÍ1lity).
Vzhledem k významu těchto pro
moderního geolog-a tak důležitých metod, je kapitole věnováno poměrně málo místa. Kromě toho jsou tu i nedopatření, na p1'.: výklad principu torsních vážek na str.
223-·1; na další stránce je nesprávně UVede}10,že »nemagnetickúm«
hmotám se silokřivky vyhýbají; také výklad o magnetických pólech na str. 225-6 je nejasný
a pochybený; na str. 227, kde se jedná o isog-onách, bylo
by vypustiti »které udávají povahu horizontální
intesit!/
zemského magnetického
pole«. - Poslední oddíl dvanácté
kapitoly, nazvaný »Geofusika a .qeologie«, mluví o účelné
spolupráci obou těchto věd, z nichž zvláště - jak autor
uvádí - geofysika postupuje v posledních letech mílovými kroky.
Zbývající tři kapitoly jednají opět o geologii, při čemž
kapitola »0 nerostných sllrovinách« je zvlášť dobře zpracována. Kapitola poslední má název »Chvála geoloqie«. Na konci je dvoustránkový
seznam použité literatury
a dvanáctistránkový
rejstřík abecední.
Přes několik nedopatření, která ostatně při druhém vydání snadno lze opravit, je to kniha velmi pěkná. Není to
sice učebnice, ale také ne beletrie, přesto, že místy používá zábavného slohu a různých přirovnání;
účelu knihy
to jen prospívá, stejně jako množství obrázků a pěkných
fotografií, které ji oživují a zpestřují její obsah. Kniha je
psána dynamicky a velmi dobře se čte. Upozorňujeme na
ni zeměměřičské inženýry, kteří najdou v ní mnoho zajímavého.
Klobouček.
Deutscher Vermessungs-Kalender
mr das Jahr 1942.
Za redakce redaktora
Allg. Vermessungs
Nachrichten
Ir;g. Kurta S I a w i k a vydalo berlinské nakladatelství
Herbert Wichmann již po šestatřicáté
zeměměi"ický kalendář pro příští rok. Kalendář jako obvykle přináší především množství tabulek různých hodnot používaných a
použitelných v běžné měřické praksi (údaje o času, tabulky mocnin číselné řady od 1 do 1000, čtyřmístné logaritmické tabulky čísel, převodní tabulky pro staré míry
a úhly do metrové soustavy a nového dělení kruhu a naopak, tabulky odchylek pří měření délek a úhlů podle
úředních německých předpisů a pod.). Důležitým oddílem kalendáře je doslovné znění poplatkového řádu prusské katastrální správy za měřické a úř~dní úkony úřadů
t'. sazebník říšských
civ. geometrů
(bffentl.
bestellen
Vermessungsingenieure).
Konečně obsahuje kalendář přehledné zpracování r,ákonů a norem, týkajících se vybu-
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dování říšského zeměměřičství - pomucka vhodnli 1 pro
ty, kteří se u nás zajímají o pokrok německé organisace
veřejné služby vyměřovací. Úvodem k tomuto bohatému
obsahu kalendáře je krátký článek pořadatele ročenky
o rozsáhl~'ch úkolech, které doba německému zeměměřičství ukládá nyni - v době války - i v budoucnu. Textová část kalendáře má 103 stran; kalendariu je věnován přiměřellý počet listů papírů. Kalendái' stojí
3 RM.
POlI?".

Ing. Dr. J. R y š a v ý: Praktická
~eometrie (Nižší
geodésie), 710 + XXII. stran
s přílohou čísel. tabulek
(20 str.), s 928 obrazci v tekstu a čtyřstránkovou obrazovou přílohou. Formát 176 X 250. Vydala Česká matice
technická, Praha 1941 (Smečky 27); v komisi Fr. 1'{ivlláče v Praze. Knihkupecká cella 195 K, vázan~' výtisk
225 K. C. M. T. poskytuje svým členům slevu ('(,).

Pl\ÁVY
Naše literární soutěž. Naše země mohou se odedávna
chlubiti velmi dobrými mapami a velmi dobrou organisací prací, směřujících jak k vyhotovení map, tak k jejich
evidenci. Příkladem mohou nám býti naše mapy katastrálllí, které jako plány malého měřitka slouží veřejnosti
již plnÝch sto let a služba j.ejich vedení (evidence) může
býti vzorem jiným zemím. Avšak i mapy většího měřítka,
t~ j .. mapy podrobné, speciální a generální jsou velmi
dobrými a v běžné technické i jiné prak si často používanými díly. V řadě těchto kartografických
děl různých
měřítek chybí nám však dobrá technická mapa, která by
byla - pokud jde o měřítko - stupněm mezi mapou
katastrální
a mezi podrobnou mapou se zakreslenými
výškovými poměry, jakou je topografická mapa 1:25.000.
Takovou technickou mapu si neustále vice žádají kruhy
inženýrské pro projektování inženýrských děl především
komunikačních (silnic, železnic, vodních cest, letišť), žádají si ji kruhy hospodářské (v přítomné době na př. jako
nezbytné pomůcky pro regionální a urbanistická řešení),
kruhy správní, turistické, lázeňské a pod.
Požadovaný úkol mohla by splniti technická
mapa
v měřítku 1 :10.000, která by v plynulé kresbě správních
obvodů (obcí, okresů, zemí) obsahovala d.ostatečné podrobnosti situační i výškové. Měřítko 1.10.000 je výhodné
svou desítkovou soustavou (10 cm na mapě rovná se
1 km ve skutečllosti) a v našich poměrech i tím, že tvoří
vhodný mezistupeň mezi měřítkem mapy katastrální
a
mapy topografické. O výhodách technické mapy 1 :10.000
v urbanismu a regionalismu přesvědčivě promluvil doc.
Ing. Josef Peňáz ve svém článku o účasti zeměměřičských inženýrů na pracích regulačních a regionálních
v srpnovém čísle Obzoru. Ostatně i jinde je potřeba takové technické mapy pociťována a mapa je skutečně budována. V Německu na př. nařídil ministr vnitra výnosem
z 28. září 1936 vybudování německé základní mapy v měřítku 1 :5.000. Tato německá mapa má býti vybudová'la
s největším urychlením, aby bylo zabráněno nehospodárné a nepřehledné svépomoci, ze které zájemci, zejména
techničtí podnikatelé, dostávali měřické a mapové podklady neúplné 1'. 'leodborné. Výnosem říšského ministra
vnitm z 1. ří.ina 1941 byly potom dány podrobné předpisy o tom, k čemu základní mapa má sloužiti, co má
obsahovati a jakým způsobem má býti rychle vybudována.
Vyhotovení technické mapy 1 :10.000 u nás není ovšem
úlohou snadnou ani po stránce technické. ani po stránce
organisační, zejména, kdyby mapa měla býti vyhotovena
v. krátké době a poměrně levnými prostředky. Aby byly
získány základní poznatky, jakým způsobem bylo by lze
tuto mapu v našich poměrech opatřiti rychle a brzy. vypsal odbor zeměměřičských inženýrů při SIA literární
soutěž na námět: »Mapa 1 :10.000«. Soutěž setkala se se
značným zájmem nejenom v řadách kolegů zeměměřičských inženýrů, nýbrž i na místech úředních. Ostatně
i denní tisk' si soutěže povšiml a přinesl o ní stručnou
zprávu pro informaci veřejnosti (na př. Lidové noviny,
Pol8dní list a j.). O soutěži též pi"ínesl zprávu oficielní
orgán ministerstva veřejných prací »Zprávy veřejné služby technické«.
Soutěž končí 31. ledna příštího roku. Zeměměřičským
inžehýrům dostává se příležitosti, .aby hojnou. účastí na
soutěži dosvědčili svůf z":ijem na řešení aktuální otázky
jako odborníci především povolaní k vybudování očeká-

vaného díla po stránce měřické, avšak též po stránce
příprava
organisace celé práce. Hojná účast na literární
soutěži je proto nejvlastnějším
zájmem celého našeho
stavu stejně jako prestižní otázkou vysokého významu.
P-r.
Vyhláška ministra spravedlnosti ze dne 15. listopadu
1941. Č. 56.889 (Úřední list Č. 273 ze dne 19. listopadu
1941) o oprávnění Technických úřadů města Plzně vyhotovovati geometrické (polohopisné) plány pro účely vlastního služebního oboru.
Technické úřady města Plzně jsou podle § 51, odst. 2
zákona ze dne 16. prosince 1927, Č. 177 Sb. (katastrálního
zákona), autonomním úřadem, jenž má oprávněllí vyhotovovati geometrické
(polohopisné)
plány pro účely
vlastního služebního oboru, které mohou býti podkladem
pro zápisy veřejných knih a do pozemkového katastru.
Úředníkem tohoto úřadu, který může pravoplatně podepisovati geometrické (polohopisné) plány, je měřičský
Ing. Václav Sč á v a. Ministr spravedlnosti:
Dr. Krejčí
v. 7".
Vyhlášlm ministra spravedlnosti ze dne li>. listopadu
1941, Č. 57.522 (Úřední list Č. 273 ze dne 19. listopadu
1941), o oprávnění ministerstva veřejných prací, odboru
VII, odd. LiP, vyhotovovati geometrické (polohopisné)
plány pro účely vlastního služebního oboru.
Ministerstvo veřejných prací, odbor VII, odd. 1./1', je
podle § 51, odst. 1 zákona ze dne 16. prosince 1927, Č. 177
Sb. (katastrálního
zákona), protektorátníni úřadem, jenž
má oprávnění vyhotovovati
geometrické
(polohopisné)
plány pro účely vlastního služebního oboru, které mohou
býti podkladem pro zápisy do veřejných knih a do pozemkového katastru.
Úředníkem tohoto úřadu, který může pravoplatně podpisovati geometrické (polohopisné) plány je měřičský komisař' hlg. František Krá t k ý. Ministr spravedlnosti:
Dr. Krejčív.
r.
Největší etalon světa. Celkově můžeme říci, že dnešní
doba představuje dobu nejvyšší vyspělosti lidského ducha
8. lidstvo ve vědě i umění ppkročilo tam, kdy se nikdy pi"ed
tím nenacházelo. Zejména je nápadný rozdíl dnešní kultury ve srovnání s kulturou středověkou. Lidstvo na celém tehdy známém světě žilo téměř v polovzdělanosti a
ani zdaleka se nemohlo rovnati svou kulturou sv~'m starověkým předchůdcům.
Téměř každého neodborníka překvapí skutečnost, že na
př. velikost zeměkoule byla známa již několik století před
Kr. Erastothenes
(275 př. Kr.) a po něm Posidonius
(135-50 př. Kr.) změřili délku kvadrantu s obdivuhodnou
pi"esností hodnotami 11.562 km a 11.100 km. Geometrické
znalosti starých Řeků a Egypťanů byly pi"ílllO (hromné.
Vždyť podle nejstarších papyrusů egyptsk~'ch (učebnice
geodesie od Ahmesa z let asi 1700 př. Kr.) znali již přesné vzorce pro výpočet ploch rovinných obrazců, dokonce
i přibližnou kvadraturu kruhu.
Každ)' může si případně snadno překontrolovati
tuto
okolnost zněním starého zákona (1. kniha královská, VII.,
23), kde se píše: »Udělal moře slité, desíti loket od jednoho kraje k druhému, okrouhlé vůkol - a okolek jeho
třícíti loket vůkol.« Zřejmě byl obvod kruhu počítán jako
šestinásobek poloměru, tudíž tetiva považována za oblouk.
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Ale i jiné památky starověké nás musí překvapovati.
Nebudeme mluviti o bystrém umu Euklidově, který své
věty odvodil 2100 let před tím, než nám jako středoškolákům nechtěly jíti do hlavy. Spíše se zeptáme konstruktérů moderních dopravních prostředků, jak by dopravili
ohromné kvádry Cheopsovy pyramidy na místo tisíce
km vzdálené tak, jak to museli činiti vvkonavatelé vůle
velkého monarchy, neboť ložiska hornin,' z nichž je pyramida stavěna jsou právě tak daleko. Připomněli bychom
jen, že přes všechny technické vymoženosti byl mrákotínský monolit několikrát zlomen, než byl dopraven na
pražský hrad.
Nás zeměměřiče však bude tato pyramida zajímati ještě
s jiného hlediska. Není jistě pouhou náhodou, že:
1. Obvod základny dělen dvojnásobnou výškou dává
právě 3,14159,
2. dvojnásobná výška pyramidy krát 100 dává vzdálenost země od slunce,
:{. základna pyramidy dělena délkou tropického roku
Be rovná desetimiliontině
polárního poloměru zemského,
čímž byl vytvořen vlastně pyramidový metr,
4. směr schodiště udával právě polohu osy zemské,
5. kvádr uprostřed pyramidy ~tojící bez jakéhokoliv
účele má obsah právě 5,7 krychlových pyram. metrů.
V tomto čísle pozná každý stí'ední hodnotu hustoty Země.
Jsou to náhody? Zdá se spíše, že zde je určitá záměrnost zachovati na věčné časy to, co jíž tehdy bylo známo.
Možná, že jen požár velké knihovny alexandrijské v 5.
stoJ. po Kr. nám zahalil pohled na velíkost kultury starých národů, kteří měli své pismo v době, kdy v naších
zemích po více jak tisíci, nebo dvou tisících let žili pohanští předkové životem primitiva.
Kromě. svých sklonů ke krásnému umění pěstovali Řekové a Rímané již tehrly kulturu těla způsobem, který
jest nám ještě dnes vzorem. Pro zajímavost budiž ještě
uvedeno, že náš největší předchůdce, a největší geometr
staré doby - Pythagoras - byl olympijským přeborníkem v boxu. Jeho rodné město sbořilo své hradby k poctě
svého olympijského vítěze, neboť podle zvyklostí místu,
které dovedlo zrodíti takového muže nebylo třeba hradeb.
Jínak se ovšem dívali jak Řekové, tak Egypťané i Římané na svět zcela střízlivě. Naprosto necítili tehdy
potřebu, aby své míry určovali s přesností, s jakou
bychom je dnes rádi víděli my. Tuto jejich slabou stránku pocítil též Van Svinden, když se pokoušel v.yČísliti výsledky stupňového měření čínského. Ve spisech pátera
Gaspar Cassnera nalezl totiž zprávu o tom, jak bylo provedeno měření stupně jezuitou Thomasem roku 1702 na
rozkaz čínského císaře Cambyho. Délka jednoho stupně
je tam uvedena hodnotou 70206 čínských stop s poznámkou, že poměr čínské stopy ke stopě římské činí 16 : 15.
Tímto objevem nastal shon po určení délky římské stopy. V prvé řadě se začaly přeměřovati římské památky
stavební, jež daly hodnotu 302,02 mm. V RiccÍoliho spisu
byla uvedena délkou 302 mm, ve spisu Vilpalandově
:100 mm. Tím i výpočty obdržely charakter přibližnosti,
ač jim tato okolnost nijak neubírá na historické ceně.
Vždyť ani v době mnohem pozdější nebylo tomu jinak,
jak ukazuje příklad s délkou čínské stopy, právě uvedený.
Stejně se dařilo SnelJiovi při výpočtu arabského měření
z roku 827, vykonaného na rozkaz kalifa Almamuna. Měření podle zachovaných zpráv se vykonalo kladením t. zv.
černého lokte, o němž Alfraganus poznamenal, že obsahuje 25 palců a každý palec se rovná šířce 6 ječných zrn
vedle sebe položených. Podobnou definici palce měly též
zeměéeské za panování Přemysla Otakara II., kdy palec
se rovnal šířce 4 ječných zrn vedle sebe břichy položených
a deset takových palců byla jedna píď.
Jestliže celý středověk a velká část nového věku vystačila s tak primitivními měrami, pochopíme snadno, že ani
na starověk nelze klásti měřítko vědeckých Ipetod doby
EejnovějšÍ, Proto velmi snadno si mohly vlašské státy dovoliti přepych 215 různých stop, jak udává z r. 1832 Annuaire du Bureau de Longitudes. Nestála zajisté ani. jedna
z nich 10 000 zlatých franků, jako jedna kopie mezinárodního metru platinoiridiového v roce 1889.

Literární soutěž.
I. Odbor zeměměřičských
inženýrů
SIA
anonymní
literární
soutěž na námět:
1 : 10.000«.

vypisuje
»M a p a

II. Mapa 1 : 10.000 má sloužit jako podklad k vypracování
regionálních
plánů (vlád. nař. 2991
1941) a pro technická
podnikání všeho druhu,
na př. pro stavbu silnic, železnic, vodních cest,
a pod.
.Účastníci
soutěže mají navrhnout
technické
a organisační
prostředky,
jak uvedenou mapu
pro daný účel sestaviti v nejkratší době a levnými prostředky. Tyto dvě podmínky jsou pro
"outěžící východiskem
a se zřetelem k tomu je
nutno řešiti otázky:
1. zobrazovací
soustavy,
2. co by měla mapa obsahovati
polohově a výškově,
3. způsob vyhotovení,
t. j. opatření potřebných
měřických
údajů bez rozsáhlého
polního vyměřování
(s využitím všech dosud provedených zeměměřických
prací),
4. organisace prací směřujících
a) k
v y h o t o ven í
mapy
v měřítku
1 : 10.000 se zvláštním zřetelem ke spolupráci civilních geometrů,
b) k ve den í (evidenci) mapy se zvláštním
zřetelem
ke spolupráci
nynějších
kata:;trálních měřických
úřadů.
Soutěžící se upozorňují
na článek Ing. Josefa
Peňáze v Zeměměřičském
Obzoru č. 7-8 z roku
1941: »Účast zeměměřičských
inženýrů na pracích regulačních
a regionálních«
a na článek
civ. geometra Antonína Prokeše ve Věstníku Inženýrské
komory č. 24 z 21. prosince
1940:
»Přehledný plán 1 : 10.000«.
III. Soutěžní práce buďte napsány strojem po jedné
straně papíru formátu A/4 (210 x 297 mm), ob
řádku a zaslány nejpozději
do 31. ledna 1942
předsedovi odboru VI'. r. Ing. Karlu R y k r o v i,
Praha II., Křemencova
ul. 10, s označením na
obálce »Literární
soutěž«.
Práce buďte napsány
tak, aby mohly býti
po případných
malých
úpravách
použity
pro
tisk a uveřejněny
v Zeměměřičském
Obzorn
nebo vydány samostatně.
Soutěžní práce buďte opatřeny heslem a kromě toho adresou autora,
uloženou v zalepené
neprůsvitné
obálce, která budiž též zevně opatřena heslem.
IV. Nejlepší

práce

budou
I. cena
II. cena
III. cena

odměněny

cenami,

1000 K,
750 K,
500 K.

V. O udělení cen rozhodne jury, kterou
novati výbor odboru zeměměřičských
SIA.
Odbor

a to:

zeměměřičských

bude jmeinženýrů

inženýrů

Ing. K. R y k r, v.

1'.,

při

Sl A

předseda.

Ing. Dr. Elznic.
Hlavní a odpovědný redaktor:

Ing. Bohumil Pour. - Majetník a vydavatel Spolek českých
knihtiskárny >T~'Pus« v Praze XVI. Telefon 410-62.

1941/198

inženýrů.
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