
ZEMĚMĚŘIČSKÝ OBZOR
vyoAvA SPOLEK CESKÝCH INl:ENÝRO

D. Rozdíl mezi výměrou pozemku a v)'měrou par-
cely zapsanou v katastrálním operátu.

Výměry parcel zapsané v katastrálním operátu
jsou vyrovnané s hlediska zobrazovací soustavy,
mapových listů a skupin parcel. Hrubá chyba mohla
býti při výpočtu výměr parcel způsobena jen výji-
mečně. V takovém případě šlo o dvě chyby téže ve-
likosti, ale opačných znamení, takže jejich vliv se
vyrovnáváním výměr parcel na výměru skupiny
rušil. Tím se na chybu nepřišlo. Najdeme-li takovou
chybu jako rozdíl mezi výměrou zapsanou v pozem-
kovém katastru a výměrou parcely nově určovanou,
pak lze najíti protichybu (chybu s opačným zname-
ním) ve výměře některé parcely, která byla při pů-
vodním výpočtu výměr s první parcelou ve výpočetní
skupině. Tu jde ponejvíce o chybu rovnající se n-
násobnému rozevření sčítacího kružítka. Podobná
chyba může b·ýti způsobena při opisování výměr
parcel z výpočetních protokolů a p. do pozemnost-
ních archů. Výměra jedné parcely je o určitou hod-
notu zmenšena a druhá o tutéž hodnotu zvětšena,
nebo jde o záměnu výměr takových parcel.

Z uvedených okolností není na místě z důvodu vět-
šího plošného rozdílu (většího než je přípustná od-
chylka) hledati protichybu hned v sousedních par-
celách a za tím účelem z nich utvořiti novou výpo-
četní skupinu, v níž by se větší rozdíl vyrovnal. Ta-
kovým způsobem se porušuje původní vyrovnání par-
cel ve skupině, jejichž výpočet byl vykonán na pů-
vodní mapě. Jak bylo uvedeno v předcházejících
úvahách, mohou býti větší plošné rozdíly než pří-
pustné odchylky způsobeny často jen z důvodu zo-
brazení parcel a proto není na místě vykazovati
chybu v původním výpočtu, je-li tento větší rozdíl
odůvodněn zobrazením v mezích přípustných délko-
vých odchylek. To jsou nejčastější případy, se který-
mi se ve výkonné službě setkáváme a jichž řešení
vede také k nesprávnému provádění a vykazování
chyb. Ačkoliv Návod B přihlíží k různým okolnostem
při posuzování plošných odchylek, nevyhovují jeho
ustanovení vztahům mezi odchylkami délkovými a
plošnými, na něž při sestavování rovnic obou druhů
odchylek nebyl vzat vůbec nějaký zřetel.

Pokud jde o výměry vykázané na geometrických
(polohopisných) plánech a vypotčené z polních měr
při dělení parcel, je důležité ustanovení § 34, odst. 2,
který zní: »Souhlasí-li výměry vykázané na geome-
trickém (polohopisném) plánu v mezích přípustných
odchylek stanovených podle § 31 s výpočtem prove-
deným podle ustanovení odst. 1 a byly-li tyto vý-
měry stanoveny způsobem předepsaným tímto návo-

dem a jde-li tudíž toliko o přípustné rozdíly, lze
údaje plánu považovati za správné; .... « - Toto
ustanovení návodu svádí často k tomu, aby pro zá-
pis byla podržena výměra vykázaná na plánu, zvláště
byla-li vypočtena z polních měr. Tento postup však
odporuje ustanovení téhož paragrafu, odst. 3, který .
zní: »Výměry vykázané na geometrickém (poloho-
pisném) plánu, převezmou se pro zápis v pozemko-
vém katastru jen, neporuší-li se tím stejnorodost vý-
počtů výměr ostatních parcel, jejichž výpočet nebyl
na geometrickém (polohopisném) plánu vykázán, a
dodrží-li se zásada v § 29, odst. 4, písmo a).« - Po-
dle tohoto ustanovení je nutno při dělení parcel nebo
jejich souborů vyrovnati výměry nově vzniklých
parcel na výměry parcel nebo jejich souborů před dě-
lením.

Pozemkový katastr se nezabývá výměrou pozem-
ků, nýbrž jen výměrami parcel, které s hlediska vý-
početního a vyrovnání, měly by býti považovány .za
neměnitelné. Výměra parcel měla by se změniti jen
v případě, jde-li o skutečné chyby v původním vý-
počtu nebo o chyby v psaní. To vyžaduje najíti vždy
protichyby. Jde-li však jen o větší rozdíly než jsou
přípustné odchylky, avšak vyplývající pouze z neSO"!l-
hlasu mezi odchylkami délkovými a plošnými [to je,
plošné rozdíly jsou v mezích daných výrazy (1) nebo
(3a) l, pak je nutno na výměru parcely nebo výměru
souboru parcel před dělením vyrovnati parcely nebo
díly parcel po rozdělení, a to bez zření na to, zda jde
o výměry vypočtené z polních měr (výměry pozem-
ků) nebo o výměry určené graficky nebo planime-
tricky na mapě nebo na plánu.

V § 29, odst. 4, písmo f) a g) je pamatováno dosti
obšírně, jak hledati chybu a proti chybu a způsob vy-
kazování chyb v původním výpočtu. Máme-li však
v souboru dělených parcel řadu parcel s menšími vý-
měrami avšak s velikými obvody, může se státi, že
zde budeme marně pátrati l?o chybě a protichybě,
a to proto, že větší odchylka je způsobena právě jen
nesouhlasem mezi délkovými a plošnými odchylkami,
i když zákres parcel je proveden v žádaných mezích.

Není dobře možné a není to ani žádoucí, aby v mě-
řických návodech byly uvedeny všechny případy, jak
si počínati při provádění změn s různými odstíny.
Prakse si počínala při řešení takových otázek různě.
Tak na př. dělil-li se nějaký větší pozemek na sta-
vební místa způsobem, že se každým rokem oddělila
určitá část nebo několik částí, byly při výpočtu vý-
měr ponechány výměry udané na plánu a vypočtené
z polních měr. Plošný rozdíl, připadající na oddělova-
nou část, byl zahrnut do zbytku parcely, poněvadž
její výměra mohla jej bez újmy pojmouti. Tak se
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postupovalo, až konečně v některém roce bylo nutno
již plošný rozdíl vyrovnati na všechny nově vzniklé
parcely nebo, byly-li ponechány opět výměry udané
na plánu, plošný rozdíl (byl-li již větší než přípustná
odchylka pro zbytek parcely) vykázati jako chybu
v původním výpočtu. To byl postup naprosto ne-
správný, neboť s rozdělováním plošného rozdílu mělo
býti počítáno již od počátku dělení původní par-
cely. Naznačeným postupem dostáváme v pozemko-
vém katastru dvojí druh výměr a nestejnorodých.
Jeden nebo více držitelů mají v pozemkovém kata-
stru (se zřením k původní výměře parcely) výměry,
jaké podle plánu a smluv koupili, ostatní mají vý-
měry vyrovnané, lišící se od výměr pozemků.
Souhlasí-li výměry parcel zapsané v pozemkovém

katastru s výměrami pozemků v mezích daných vzor-
ci (1) nebo (3a), máme záruku, že zákres je správ-
ný. Nesouhlasí-li obě výměry v těchto mezích, jde
o chybu ve výpočtu výměry nebo v zobrazení. Podle
dosavadních ustanovení návodů tomu tak není, neboť
můžeme míti zákres v žádaných mezích délkových
odchylek a přes to plošná odchylka mezi výměrou
pozemku a výměrou parcely bude překročena. Dosa-
vadní meze maximálních přípustných odchylek byly
stanoveny před šedesáti lety pro posuzování rozdílů
mezi dvojim nezávislým určením výměr planimetric-
ky nebo graficky. Současně byly a jsou dosud po-
užívány jako kriterium pro posouzení rozdílů ve vý-
měrách jakkoli určených. Poněvadž dané meze od-
chylek nevyhovovaly a nevyhovují úplně našim po-
žadavkům a zvláště je tomu tak v nepříznivých pří-
padech (řemenové parcely), docházelo a ještě dnes
dochází k vykazování chyb v původním výpočtu
výměr a výsledkem toho je buď značný úbytek nebo
přírůstek ve výměrách zemí, aniž by země své plo-
chy měníly. Tabulka 10 je toho příkladným obra-
zem. Z těchto důvodů bylo by na čase přihlédnouti
k nynějším zkušenostem a doplniti oba Návody
A i B.
Je jisto, že velké procento pozemků je zobrazeno

s přesností hluboko pod mezí max. příp. odchylek
délkových a tím je dosažen též souhlas mezi výmě-
rami pozemků a parcel v mezích dosavadních pří-
pustných odchylek. Určitá část pozemků je zobra-
zena v mezích, jež se blíží krajním hodnotám pří-
pustných odchylek délkových a tím rozdíly ve vý-
měrách pozemků a parcel budou větší, než je stano-
veno danými návody. Právě u těchto pozemků je
nutno si dobře rozmysliti a uvážiti, zda je účelné
hledati domnělou chybu v původním výpočtu nebo
hledati chybu v zobražení nebo měření či nikoliv.
Dnes by bylo velmi obtížné sestaviti v mnohých ka-
tastrálních územích výměry parcel a dílů podle jed-
notlivých mapových listů, abychom se zřením k po-
kreslené a nepokreslené části obdrželi výměru mapo-
vého listu.
V praksi se setkáváme často i s jinými prameny

nesouhlasu v zobrazení pozemků a tím i ve výmě-
rách parcel, jež ovšem nejsou předmětem našich
úvah.

Přípustné plošné odchylky v jiných zemích.
Podobné poměry jako jsou u nás, jsou také v ji-

ných státech a zemích. Abychom si učinil určítý

úsudek o tom, jaké požadavky jsou kladeny na map}'
ve státech a zemích jako v Německu, Elsasku-Lotrin-
sku a ve Švýcarsku, podáváme zde příslušné pří-
pustné plošné odchylky.

A. Německo. Podle Jordan-Eggertovy geodesie, II.
díl, 1. svazek z r. 1931, na str. 212 byly v Německu
navrženy a k schválení předloženy tyto vzorce:
1. při výpočtu výměr z polních měr smí býti plošné

odchylky v mezích
a) LIP= 0,20ýP + 0,00030 P v příznivém úze-

mí,
b) LJP= 0,25ýP + 0,00045 P v středním,
c) JP = 0,30ýP + 0,00060 P v nepříznivém

území;
2. při výpočtu výměr z měr odměřených na mapě

nebo planimetricky určených
.JP = 0,000 4 MýP + 0,0003 P, kde M je mě-

řítko mapy nebo plánu.

B. Elsasko-Lotrinsko. V této zemi platí dosud tyto
meze pro měřítka

a) 1: 500.JP = 0,004ýP + 0,5--P2
b) 1: 1000 AP=0,006ÝP-+0,2-pz
c) 1: 2000 AP = 0,008\/P +~0,16[>2
d) 1 : 4000 .dP= 0,010\/P +0,10 p2

C. Švýcarsko. Ve Švýcarsku jsou mapy rozděleny
podle tří instrukčních území a platí pro ně tyto
meze:
1. pro instrukční území 1.:

a) pro měřítko 1: 200 AP = 0,06ýP
b) 1 : 250 AP = 0,07ýP
c) 1 : 500 AP = O,14ýP

2. pro instrukční území II.:

d) pro měřítko 1: 500 LIP = 0,2ýP
e) 1 : 1000 AP = 0,4ýP
f) 1 :'2000 AP = 0,8'/1'
g) 1 : 2500 AP = 1,0\/P

3. pro instrukční území III.:

h) pro měřítko 1 : 2000 AP = 0,8yP
i) 1 : 2500 AP = 1,OýP
k) 1 : 4000 AP = 1,6ýP
1) 1 : 5000 AP = 2,OýP.
Kromě těchto mezí jsou ve Švýcarsku podobné

meze pro výpočet kontrolních výměr.
Srovnání přípustných plošných odchylek je pro-

vedeno v další tabulce 11. V tabulce jsou označeny
odchylky stanovené Návodem A písmenem A, Ná-
vodem B písmenem B, odchylky vypočtené podle
vzorců 1. a 3. a) ,dPI a AP" odchylky platné v N~-
mecku písmenem N a ve Švýcarsku písmenem S.
Poněvadž se u nás vyhotovují mapy v měřítku
1 : 2000 metodou číselnou i metodou měřického sto-
lu, pro něž platí stejné plošné odchylky, jsou v pod-
sloupcích pro API a AP, uvedeny odchylky oboje,
a to horní pro číselnou a dolní pro stolovou metodu.
Odchylky L1P1a AP, jsou uvedeny jen pro čtvercový
tvar parcel.
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P
1: 1000

\
1: 2000 I 1 :2880 (

arů A I ~P3 I ~P, I N IS A I ~P3 I ~P, I NI S A I ~P3 I ~
LI P v m2

4,5 6,4
1 2,1 2,5 3,5 4,0 4 4,1 6,6 9,3 8,0 8 5 9,0 12,

9,2 13,0
4 4,4 5,2 7,3 8,1 8 8,4 13,6 19,2 16,1 16 10 18,6 26,

14,1 20,0
9 6,9 8,1 11,4 12,3 12 12,9 21,0 29,6 24,3 24 16 28,4 40,

19,2 27,1
16 9,6 11,0 15,7 16,5 16 17,6 28,6 40,5 32,5 32 22 38,6 54,

23,8 34,4
25 12,5 14,2 20,1 20,8 20 22,5 36,5 51,6 40,8 40 28 48,9 69,

29,6 38,4
36 15,6 17,5 24,7 25,1 24 27,6 44,6 63,1 49,1 48 34 59,6 84,

34,9 49,4
49 18,9 20,8 29,4 29,5 28 32,9 52,9 74,8 57,5 56 40 70,3 99,

40,5 57,2
64 22,4 24,3 34,4 33,9 32 38,4 61,5 87,0 65,9 64 46 81,5 115,

46,0 65,1
81 26,1 27,9 39,4 38,4 36 44,1 70,3 99,4 74,4 72 53 92,6 131,

100
51,7 73,1

30,0 31,5 44,6 43,0 40 50,0 79,2 112,0 83,0 80 60 104,1 147,
81,6 115,4

225 52,0 51,3 72,6 66,8 60 82,5 126,8 179,4 126,8 120 98 164,2 232,

400
113,3 160,3

80,0 73,0 103,2 92,0 80 120,0 178,2 252,0 172,0 160 140 228,0 322,

900
183,6 259,6

150,0 123,0 174,0 147,0 120 210,0 296,1 418,8 267,0 240 240 369,1 522,

1600
260,6 368,6

240,0 179,3 254,4 208,0 160 320,0 424,3 600,0 368,0 320 360 523,8 740,

Jak hořejší tabulka ukazuje, žádá Návod A i B
nejnižší přípustné odchylky s výjimkou odchylek
pro větší výměry a mapy v měřítku 1 : 1000. Podle
velikosti odchylek přibližují se odchylky AP

l
a AP3

přípustným odchylkám v Německu a ve Svýcarsku.
Pouhé srovnávání přípustných plošných odchylek

užívaných v jednotlivých státech a zemích nemusí
vésti k správnému úsudku o vhodnosti řečených od-
chylek. Poněvadž se od katastrálních map vyžaduje
v každém státě jiná přesnost, je třeba též srovnávati
přípustné odchylky délkové, abychom mohli posou-
diti, jak dalece musí souhlasiti zobrazení pozemku se
skutečným stavem v přírodě.

Podle Návodu A je nutno měřiti polygonovou stra-
nu se stejnou přesností, jako kteroukoliv držebnost-
ní hranici. Ve Svýcarsku je tomu jinak. Tam jsou

2500)

P, I N S

8

2

2

6

2

2

4

2

O

2

2

4 242,4 200

O 372,6 300

8 508,8 400

11,6 10

23,2 20

34,8 30

46,6 40

58,4 50

70,2 60

82,1 70

94,1 80

106,1 90

118,2 100

179,6 150

zvlášť stanoveny odchylky při měření stran polygo-
nových pořadů, a to nejen podle druhu pořadu, ale
i podle instrukčních území. Podobné ustanovení platí
i pro měřickou přímku, při čemž je pro meze odchy-
lek délkových přihlíženo i k způsobu omezníkování
a příznivosti území.

Pokud jde o souhlas mezi délkou odměřenou na
mapě a polní mírou, jsou stanoveny tyto přípustné
odchylky:

a) v instr. území
I. ,18 = 0,02 + 0,007VSI

II. ,18= 0,0. 4 + 0,015\/~
. I + 0,000 2 M,,18 = 0,08 + 0,015 v 8

III. ,18 = 0,1 + 0,03 \/s
kde M je měřítko mapy.

I Odchylky LI P v m2 I---
P I LI P3 I V Německu navržené pro

arů
LI Pt pro I území

n=l I n= 25 I n = 50 I n = 100 příznivé I střed. I nepříz.

1 0,64 0,45 1,12 1,42 2,00 2,00 2,54 3,06
4 1,60 1,13 2,66 3,54 4,48 4,12 5,18 6,24
9 2,82 1,99 4,28 5,63 7,36 6,27 7,90 9,54lG 4,20 2,99 6,07 8,04 10,61 8,48 10,72 12,96

25 5,80 4,12 8,01 10,06 13,27 10,75 13,62 16,50
35 7,56 5,38 10,37 12,82 16,81 13,08 16,62 20,16
49 9,38 6,64 12,82 15,78 19,88 15,47 19,70 23,94
64 11,52 8,16 15,22 18,92 24,10 17,92 22,88 27,84
81 13,68 9,69 17,76 22,25 28,58 20,43 26,14 31,86

100 16,00 11,31 20,40 25,75 31,79 23,00 29,50 36,00
225 29,70 21,00 36,06 44,31 36,06 36,75 47,62 58,50
400 46,00 32,50 54,47 65,87 80,72 52,00 68,00 84,00
900 88,20 62,35 98,37 116,70 142,44 87,00 115,50 144,00
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V instrukčním území II. platí prvý vzorec pro ostré
ohraničení pozemků, druhý při omezníkování hrubý-
mi kameny nebo kolíky.

Přípustné odchylky při dvojím měření délek poly-
gonových stran v instrukčním území I. a n. jsou
mnohem menší než odchylky uvedené v tabulce III.
Návodu A za normálních okolností. Jsou přibližně
velikosti odchylek platných za příznivých okolností.
Odchylky pro posuzování rozdílů mezi délkami od-
měřenými na mapě a polními mírami jsou podle švý-
carských předpisů širší než je tomu podle Návodu A.
Kdybychom přihlíželi k těmto odchylkám a z nich
vypočetli plošné odchylky podle vzorce 1. a 3. a),
byly by mnohem větší než jsou stanoveny přísluš-
nou švýcarskou instrukcí.

Pokud jde o porovnávání odchylek mezi dvojím
výpočtem výměry z polních měr je zajímavé srov-
nání odchylek LJP, a LJP3 s odchylkami platnými
v Německu. Srovnání je provedeno v tabulce 12.

Tabulka ukazuje, že odchylky navržené v Němec-
ku by vyhovovaly úplně našim potřebám pro pozem-
ky o větším obvodu, čili, pro větší poměry n.

Závěr.
Úkolem bylo v tomto článku poukázati, že maxi-

mální přípustné odchylky plošné, stanovené Návody
A a B, nevyhovují všeobecně požadavkům technic-
kým, hospodářským i právním. Nevyhovují proto, že
nejsou odvozeny se zřením k maximálním přípust-
ným odchylkám délkovým. Oboje odchylky byly
svého času odvozeny nezávisle na sobě a tím se
velmi často stává, že zákres parcel je proveden
v mezích přípustných odchylek délkových, avšak vý-
měra pozemku (vypočtená z polních měr) nesouhlasí
v mezích přípustných odchylek plošných s výměrou
parcely.

Jak bylo vpředu řečeno, plošná odchylka závisí
na obvodu parcely a proto, čím je obvod větŠl,
tím se zvyšuje i rozdíl ve výměře pozemku i par-
cely. V důsledku toho jsou často dosavadní platné
přípustné plošné odchylky překročeny a rozdíl ve
výměře je vykazován jako chyba v původním vý-
počtu výměr nebo je nesprávně vyrovnán do výměr
souboru sousedních parcel. Tím se porušují výměry
parcel, které nejsou zákresem nijak dotčeny a které
byly svého času vypočteny na původní mapě a řád-
ně vyrovnány. Z tohoto důvodu bylo by dnes platné
přípustné odchylky znovu přezkoušeti a upraviti na
základě dnešních zkušeností a požadavků. Je to
závažná práce a proto by bylo záhodno upraviti sou-
časně i pří p u s t n é o d c h y Ik y d é Ik o v é tak,
aby byly na sobě vzájemně závislé a odpovídaly zvý-
šeným požadavkům kladeným na mapy.*)

Nové směrnice by ovšem platily jen pro mapy
nově vyhotovované, kdežto pro mapy již vyhotovené
podle dnešních nebo starších předpisů nelze požado-
vati větší přesnost, než s jakou byly vyhotoveny.
U starších map by se jen rozšířily meze přípustných
odchylek plošných, aby rozdíl mezi výměrou v kata-
strálním operátu zapsanou a nově určovanou nebyl,

*) Viz autorův článek: Maximální přípustné odchylky
délkové a jejich rozbor, Zeměměřičskýobzor č. 4, r. 1940.

je-li větší než příp. odchylka, vykazován jako chyba
v původním výpočtu výměr, zvláště je-li zákres v me-
zích příslušných odchylek délkových. Rozdíl ve vý-
měře nesměl by překročiti mez danou rovnicí (1)
nebo (3a, b, c).

Takto by se zabránilo nesprávnému vykazování
výměr parcel a neměnily by se výměry v držbě kaž-
dého držitele, výměry katastrálních území, berního
a měřického okresu a země s odvoláním na ustano-
vení §§ 40 a 41 k. z. Výměra parcel jednou vypo-
čtená a vyrovnaná musí býti považována za nedo-
tknutelnou a nesmí býti bez zvlášť pečlivého uvážení
a dobrého důvodu měněna, zvláště jen proto, že
bychom větší rozdíl ve větším počtu výměr parcel
vyrovnali. Takto by se posílila důvěra v pozemkový
katastr daleko více, než když se čas od času bez vě-
domí držitele něco na výměře jeho parcel mění.

Bylo by výhodné, kdyby se zavedla také výměra
pozemku vypočtená z polních měr, která je dnes čas-
to používána v hospodářském životě, zvláště na trhu
nemovitostí, jako je tomu při prodeji stavebních
míst. Není řídkým zjevem, že podkladem pro zjištění
trhové ceny je výměra pozemku a nikoli výměra par-
cely. Poněvadž výměry pozemků jsou nevyrovnané a
závislé na způsobu zaměření, na správné délce mě-
řidla, na nadmořské výšce a p., byly by uváděny na
geometrických (polohopisných) plánech pro výpočet
trhové ceny a převáděny na výměry parcel podle
vzorce

oP
Pk=P,. +P,.-

Pv

nebo opět naopak podle vzorce
rJp

Pr=Pk-Pk -
PA

při čemž {}P = Pk - p/, a musí býti v mezích LJP.
Ve vzorcích značí Ph" oddělovanou výměru kata-

strální, P" oddělovanou výměru pozemku (stanove-
nou z polních měr) , Ph' výměru katastrální dosud ne-
rozdělené parcely a Pr výměru pozemku před děle-
ním.*) Tento postup vyžaduje zaměření celé parcely
před rozdělením, což by bylo jen v zájmu věci. Tak
se d0stanou do smlouvy obě výměry a nemohl by na-
stati případ, že ve smlouvě je uvedena jiná výměra
než v pozemkovém katastru. Takový nesoulad ne-
může přispívati k posilování důvěry v pozemkový ka-
ta str. Dnešní hospodářský život si pomáhá sám,
jsou-li mu v cestě nějaké překážky, obcházením těch-
to překážek a v našem případě obcházením kata-
strálních předpisů. Hospodářský život by si velmi
rychle zvykl na používání obou druhů výměr a chá-
pal by dobře rozdíl mezi nimi.

K zamezení větších rozdílů plošných u řemenových
a jim podobných parcel byl by zákres šířek řemeno-
vých parcel prováděti s větší přesností, než je tomu
dosud. Jak bylo shora již řečeno, závisí přesnost
určení výměry pozemku na řadě zdrojů chyb. Třeba-
že každý zdroj sám o sobě nemusí býti rozhodující,
má svůj značný výzI\am ve výsledku jako celku a
proto je třeba dbáti všech okolností, aby vliv jed-

*) Viz Prof. J. Pe tří k, Nařízení z roku 1890, vy-
dání z roku 1921, str. 79 a 80.
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notlivých složek zdrojů chyb se přenášel do celku jak
možno omezeně.
Vyžadováním větší přesnosti při měření kratších

délek a v jejich zobrazení, klesl by rozdíl mezi vý-
měrou pozemku a výměrou parcely na tolik, že
v mnohých případech by se obě výměry velmi málo
od sebe lišily nebo by se shodovaly. Rozšířením ma-
ximálních přípustných odchylek pro mapy starší a
vyrovnáváním výměr nově vzniklých parcel na vý-
měru parcel před dělením, nebude se měnit výměra
parcel ~resbou nedotčených v pozemnostních arších
držitelů, ani výměra katastrálnich území a vyšších

správních jednotek. Tím důvěru v pozemkov)' ka-
tastr spíše posílime než poškodíme.

Literatura:

Prof. Dr. Josef Petřík: Nařízení z roku 1890, litogra-
fované přednášky z r. 1921.

Prof. Dr. Josef Ry,§avý: Geodesie nižší, 2. yydání
z r. 1933. Praha.

Eggert-Jordan: Handbuch der Vermessungskunde,
zweiter Band, erster Halbband, Stuttgart 19:3l.

Prof. Dr. Pavel Potužák: Maximální přípustné od"hyl-
ky délkové a jejich rozbor, Zeměměfičsk) obzor, č. 4,
roč. 1940.

D,-acet let ,'ýškollisných I)rací v (;echách a lIa Mora"'ě.

Ve zvláštních případech osazují se výškové znač-
ky pod betonové nebo zděné poklopy. V takových
případech se používá speciálních typů výškových
značek, hruškového tvaru v Monelova kovu (slitina
30% niklu a 70% mědi) nebo bílé bronzi (72 až 74%
mědi, 25% cínu a 1 až 3% zinku) po případě skle-
něných značek tvaru krychle s oblým výstupkem na
horní ploše.
Takových speciálních značek se užívá zejména při

stabilisaci zajišťovacích bodů u základních bodů výš-
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Obr. 12. Speciální
výšková značka
z Monelova kovu
nebo bílé bronz i.

Obr. 13. Speciální značka
skleněná.

kových, bodů uzlových, výškových bodů ve stabili-
sačních stavbách trigonometrických bodů a ve stani-
cích pro měření tíže, u zajišťovacích bodů různých
staveb pro periodická pozorování pohybů staveb a
pod.
Kromě těchto typů vyskytují se ještě značky nej-

různějšího tvaru, převzaté do jednotné nivelační sítě
z prací různých institucí, na př. z nivelační sítě Velké
Prahy, kde bylo užito značek francouzských typů
pro označení prvořadých bodů, z prací býv. vojen-

ského zeměpisného ústavu, který užíval značek šká-
lových s krycími štítky a čepových značek speciál-
ního tvaru, z prací hydrografických, kde bylo užito
často kovových tyčí do země zavrtaných a značek
vestavěných a pod. Tato nesourodost zaniká přes-
ným plněním předpisů pro jednotné provádění přes-
ných nivelaci.

Veškeré výškové značky musejí býti osazeny nej-
méně tři dny před začátkem měření, aby beton úplně
ztuhl a bylo zaručeno, že poloha značky už nedozná
změny. Při tom je nutno dbáti, aby nad značkou bylo

Obr. 15. Francouzské typy výškových značek niyclace
Velké Prahy.

možno postaviti nivelační lať bezvadně svisle. Zvlášt-
ních ohledů je nutno dbáti při volbě místa pro výš-
kové značky v území nejistém, močálovitém, pod-
dolovaném, v pískových nánosech a pod.
Výškové značky jsou průběžně číslovány, a to

jednotně pro celou výškovou síť. Poloha výškových
značek se zajistí v místopisech, obsahujících nákres
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Obr. 16. Kovová tyč
k- vyznačení

výškového bodu.

Obr. 17. Vestavěná výšková značka
při říční reg-ulaci.

situace s indikačními měrami, staničení ve směru
nivelačního pořadu, udáním vzájemné vzdálenosti
značek, slovným popisem a číslem značky. Poněvadž
výškové značky jsou veřejným majetkem, jsou ma-
jitelé budov a objektů, na nichž značky mají býti
osazeny, povinni připustit osazení značky a chrániti
ji. Kromě toho zakreslí se značky do přehledných
map podle nivelačních pořadů, nejlépe do map
1:75000. Veškeré tyto doklady tvoří pak součást
nivelačního operátu.
. Všechny výškové značky jsou každoročně pravi-

delně přehlíženy dohlédacími orgány železničními,
silničními a poříční správy. Podle výsledku těchto
přehlídek jsou pak ošetřovány, doplňovány, po pří-
padě obnovovány, přesazovány a znova zaměřovány
podle toho, jak se jeví potřeba a účelnost oprav
v souvislosti s běžným programem nivelačních prací.

Měřická metoda. Pro přesné nivelace je je-
dině vhodná g e o m e t r i c k á n i vel a c e ze
s.t ř e d u, doporučená již na první a druhé konfe-
renci pro stupňová měření v Berlinu v letech 1864
a 1867. Tato metoda byla zavedena téměř obecně,
zejména v Německé Říši ústavem »R e i c h s a m t
f li r Lan des a uf n a h m e« a ve Francii pak

»8 e r v i c e duN i v e 11e m e n t G é n éra 1 d e
I a Fr a n c e«, kde první ředitel tohoto ústavu C h.
L a 1lem a n d*) ji přivedl k znamenité dokonalosti.

Měření se koná v sekcích (skupinách), sestávají-
cích z vedoucího zeměměřičského inženýra a 4 až 5
pomocníků-figurantů, z nichž každý má trvale při-
dělenou určitou část práce, se kterou se dokonale
obeznámí (přenášení a přibližné postavení nivelač-
ního stroje, stavění sluníků, stavění latí, odměřo-
vání délek záměrných, případně i odečítání konců
nivelační libely). Aby se nové síly mohly. rychle
zapracovati a důkladně obeznámiti s prováděcím
postupem, jakož i aby se získalo stálé a vhodné místo
k občasnému zkoušení nivelačních souprav byl zří-
zen zkušební nivelační polygon na trati »Zb r a-
s I a v-Z a b o vře s k y-R a d o t í n-L a h o v i č-
k y-L a h o v i c e-Z b r a s I a v«, dlouhý 9,5 km, a
druhý na trati »H I u b o čep y-S I i ven e c-H 0-

ly n ě-H I u b o čep y«, dlouhý 6,1 km. Tyto trati
jsou účelně voleny, aby poskytovaly možnost k před-
vedení všech užívaných stabilisačních způsobů výš-
kových bodů, jakož i měření za různých podmínek a
okolností: po silnici s vozovkou štěrkovou, dláždě-
nou i asfaltovou, s provozem velmi silným i slabým,
přes mosty, městem i menšími obcemi, podél řeky
i přes vodu, s lesem stínícím po obou i jedné straně,
v terénu rovinném i svažitém; účastníci cvičného
měření mohou se tu obeznámiti s nejrůznějšími okol-
nostmi, s nimiž výškopisný inženýr v praxi se pře-
vážně setkává a které mají vliv na rychlost i jakost
výkonu.

Každý nivelační pořad je nivelován dvakráte,
v jednom i druhém směru (každý směr v jiný den a
jinou denní dobu) při stejných délkách záměrných
vzad i vpřed, které mají spolu uzavírati úhel blízký
180°. Měření se připojuje na začátku a konci pořadu
na tři výškové značky přesné nivelace, jejichž vzá-
jemná poloha se přezkouší ověřovacím měřením.
Zjistí-li se odchylka ve výškových rozdílech větší
než D = +3 VL v mm, kde L je vzdálenost dvou
značek v km, musí se měření připojiti na další znač-
ku, jejíž poloha vyhoví uvedené podmínce.

K měření se užívá současně dvou nivelačních latí
pro rychlejší přechod ze záměry »v z a d« v záměru
»v pře d«. Nivelační latě se staví svisle na předem
zatlučené podložky nebo na výškové značky podle
krabicových libel a zajistí vzpěrami. Pořadí latí se

*) C h a r Ie s L a Ilem a n d, člen Institutu, generál-
ní inspektor důlních podniků, ředitel Service du Nivelle-
ment Général de la France (* 1857, i- 1938).
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střídá s přestavamí; pří následující přestavě lať Kresba: Ing. O. Krčmář.

»v pře d« se stává latí »v z a d«.
Poněvadž nivelační latě se do jisté míry mění vli-

vem změn povětrnostních, vlhkosti vzduchu a pod.,
je třeba v určitých časových intervalech přezkoušeti
jejich délku. Délka laťového metru se zjišťuje jed-
nak absolutně před začátkem a po skončení polního
měření, podle možnosti také asi v polovině polního
pracovního období metronomickým oddělením ústřed-
ního inspektorátu pro službu cejchovní v Praze,
které zjistí délku laťového metru každé nivelační
latě při určité teplotě. Kromě toho při polních pra-
cích porovnává se délka laťového metru se srovná-
vacím metrem vždy asi jednou za 4 týdny; přezkou-
ší se 16 úseků dělení nivelační latě. Se srovnáváním
je nutno vždy vyčkati, až teplota latě a srovnávacího
měřítka se vyrovná (obvykle asi za 2 až 3 hodiny).
Z opakovaných proměřování laťového metru lze za-
vésti pro každou lať průměrnou délku laťového me-
tru, vyjádřenou rovnicí; na př. lať Č. 172 (Zeissova):

1 m + 0,0857 mm při 12° C.

Výsledky zkoušení délky laťového metru se pro
každou lať sestaví do přehledné tabulky, jejíž údaje
pak slouží při vyšetřování oprav naměřených výško-
vých rozdílů následkem změny délky laťového metru.
Občas je nutno také zkoušeti prohnutí invarového

pásu; použije se k tomu tenké niti, přiložené k obě-
ma koncům svisle stojící latě. Dále se též přezkouší
postavení krabicových libel podle olovnice upevněné
tenkou nití ke konsolce zvlášť k tomu určené (při
vrcholu latě).
D é I k a z á m ě r n Ý c h se předem odměřuje oce-

lovým pásmem a řídí se jednak viditelností, jednak
útvarem a sklonem území; zpravidla nemá překro-
čiti 50 m, výjimečně i 70 m (přes vodu). Aby se za-
bránilo chybám z refrakce a aby se nemusela měnit
poloha dalekohledového okuláru během téže pře-
stavy, nutno voliti stejnou délku záměr vzad a vpřed.
V urovnané poloze libely se má dolejší dálkoměrná
nit promítati na lať asi 10 cm nad zemí. Proto v úze-
mí sklonitém je nutno délky záměrných předem vy-
šetřiti; použije se k tomu kapesní n i vel a Č f1 í
t r u b i c e.
Stanoviska nivelačního stroje je třeba voliti na

pevných místech, na nepružné a nestlačitelné púdě.
Spojnice dvou hrotů stojanových noh mají býti vždy
rovnoběžné se směrem měření, a to střídavě po levé
a pravé straně nivelačního pořadu, jednak aby se vy-
važovaly chyby ze zatížení púdy postavením pozo-
rovatele, jednak aby se vyloučily chyby ze stáčení
stojanu nestejným vlivem slunečního ozáření. Sta-
noviska stroje i latí se označí barevnými značkami.
Měření se koná bud' při urovnané libele, v jedné

poloze dalekohledu, zaměřením klínovitě rozeklané
střední niti nitkového kříže na nivelační lať (nive-
lace při vod o r o v n é záměrné přímce), pří čemž
se po odečtení m, dm a cm na laťovém dělení měří
zbytky nejmen~ího laťového dílku optickým mikro-
metrem; vodorovná záměrná přímka se při tom po-
sune otočením planparalelní desky k rozhraní nej-
bližšího dílku a posun se odečte na mikrometrickém
bubínku stroje v milimetrech a desítinách milimetrů.
To platí pro stroje typu Z e i s s o v a, Ker n o v a

Vysvětlivky:
---------- trat" niv~/ačn/ho pořadu

+f9 sfabillsovaná výšková značka.

a W i I d o v a. Odečítá-li se lať v přibližně urovnané
'poloze libelové bubliny (nivelace pří n a k Ion ě n é
záměrné přímce), nacílí se ryska laťového dělení
střední horizontální nití kříže, při čemž malé oprav-
né hodnoty se vyšetří ze čtení libelové stupnice podle
obou konců bubliny; libela ovšem musí býti velmi
citlivá (stroj Hildebrandův).
Pořad odečtení na latích: lať »vzad«, dělení na

I ev é straně; lať »vpřed«, dělení na I e v é straně;
lať »vpřed«, dělení na p r a v é straně; lať »vzad«, dě-
lení na p r a v é straně. Rozdíl v odečtení obou stup-
nic téže latě má dáti konstantu 5,9250, odpovídající
vzájemnému posunu obou laťo\{ých dělení. Dovolená
odchylka jest -+- 2 jednotky, pro odchylky mezi roz-
díly obou latí pak -+- 3 jednotky posledního místa
čtené hodnoty.
Měření je nutno konati za nejpříznivějších okol-

ností, to jest v době po východu slunce až do oka-
mžiku, kdy nastává chvění vzduchu, pak zase až
chvění přestane do krátké doby před západem slun-
ce. Libela se musí urovnávat jemně a zvolna, během
čtení je třeba vystříhati se prudších pohybů, dotyků
stojanu nebo stroje tělem nebo oděvem a zvláště do-
tyků zaostřovacího zařízení okuláru. Záměrné ne-
mají zpravidla křižovati frekventovaná místa, vo-
zovky, železnice a pod. Při prudkém slunci, větru
nebo dešti je nutno měření zastaviti.
Při zaměřování na hranolové značky se použije zá-

věsného pravítka, upevněného na ocelové tyčince,
která se vsune do vývrtu hranolové značky. Ode-
čtou se obě stupnice pravítka (pravítko v poloze za-
věšené i podepřené) a v obou polohách tyčinky; tím
se vyloučí chyby z průhybu, z nestejného průměru
otvoru značky a tyčinky a z nevodorovné polohy ty-
činky.
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Je-li potřeba zaměřiti stranou na značky nebo na
body ležící mimo nivelační pořad, musí se tak uči-
niti, jde-li o jedinou záměrnou, až po ukončeném
odečítání na přestavě; jde-li o vzdálenost větší, vede
se k takovému bodu od nejbližší výškové značky
hlavního pořadu nivelační pořad odbočný. Při mě-
ření v tunelech se rozměří všechny přestavy uvnitř
tunelu předem; pro všechny laťové přestavy se za-
tlukou podložky a označí stanoviska stroje, tak aby
průběh měřického úkonu samého v tunelu byl co nej-
rychlejší.
V zásadě má býti nivelační měření ukončeno vždy

na stabilisované výškové značce. Je-li výjimečně nut-
no přerušiti měření na bodu ležícím mezi dvěma
výškovými značkami, použije se na posledních třech
bodech místo laťových podložek pevných kolíků
úplně do země zatlučených a opatřených kovanými
hřeby, tak aby při pokračování měření byla zajiště-
na stabilita podkladů pro nivelační latě.
S ohledem na pozdější opravy laťového metru ze

změn teploty měří se také pravidelně teplota vzdu-
chu, a to jednak teploměry upevněnými na nivelač-
ních latích, jednak pro kontrolu prakovým teplomě-
rem, a to na počátku a konci denního měření, dále
při každém postavení latě na výškovou značku, tudíž
na začátku a konci každého nivelačního úseku a
také při každém delším přerušení prací. Teplota se
zaznamenává přesně na půl stupně Celsia.

Veškeré výsledky měření v poli se zapisují do jed-
notných tiskopisů účelně upravených pro zápis všech
potřebných údajů; poznamenává se číslo a stručný
místopis bodu, pořadová čísla latí, délky záměrných,
čtení na latích, výškové rozdíly, údaje libely, den,
denní doba, teplota a povětrnost. V zápisníku je vy-
hraženo dostatečné místo pro poznámky všeho druhu
jak při měření (stranní visury, připojení na závěs
a pod.), tak při předběžných a kontrolních výpo-
čtech v poli. Polní zápisník jest nejdůležitějším
dokladem nivelační práce a proto s ním musí býti
zacházeno velmi pečlivě a šetrně. Úprava zápisníků
se řídí ovšem použitou měřickou metodou. (Viz tab.
II. a III. na str. 174.) (Pokračování.)

Vedení katastrálních operátf. v územích.,
.jež .isou ve scelo,-acím řízení.

(Poznámky k článku Ing. K. Letochy.)

Autor tohoto článku, uveřejněného v 7.-8. čísle Z.
O. t. r., podal cenný příspěvek, jak po dobu scelova-
cího řízení jest vésti pozemkový katastr v souladu se
skutečným stavem a pozemkovou knihou. Dotkl se
tím problému, jenž je sice starý jako scelovací zá-
kony samy, nicméně však dnes velmi aktuelní, poně-
vadž scelovací práce v našich zemích lze očekávati
v rozsahu mnohem větším než dosud'. Ježto se jed71á
o otázku, jež se částečně vymyká z rámce dosavad-
ních platných předpisů, jejíž určitá řešení si však
praxe vynutila, chtěl bych na přání autorovo něko-
lika náměty věcně doplniti rozpravu na toto téma.
Předpokládejme, že katastrální území je ve sce-

lovacím řízení, náhradné pozemky byly předány, ná-
mitkové řízení však trvá a starý katastrální operát
i pozemková kniha jsou dosud v platnosti. Tu v praxi
se vyskytují nejčastěji tyto případy:
1. celý náhradný pozemek je zcizován,
2. část náhradného pozemku je zcizována,
3. na náhradném pozemku byl postaven dům (stav-

ba), o jehož vyznačení se žádá.
Ve shora uvedeném článku bylo dostatečně objas-

něno, že při změnách držby sub 1. a sub 2. ,iest třeba
vyhledati v dosud platném operátě vhodný equiva-
lentní pozemek nejen co do plochy, nýbrž i co do ka-
tastrálního výtěžku, jenž ve smlouvách a zápisech

v katastru i pozemkové knize bude náhradný (sku-
tečný) pozemek zastupovati. Neexistuje-li taková
vhodná celá parcela (nebo i několik celých parcel),
musíme nejprve nebo aspoň současně geometrickým
plánem takovou vhodnou parcelu ve starém operátě
utvořiti a provésti tedy jakési "f i k t i v n í" poměr-
né oddělení části pozemku.
Jest otázkou, jak vyhotoviti v takovém případě

geometrický plán a jak takovou změnu provésti
v katastrální mapě. Geometrický plán - jak je
v článku popsáno - bude obsahovati 2 stavy: jeden
na "fiktivní" poměrné dělení v dosud platném sta-
rém operátě či "stavu před scelením", druhý na dě-
lení podle skutečnosti či "stavu po scelení". (Tento
samozřejmě může odpadnouti, jedná-li se o případ
sub 1.)

A tu jsme u kořene otázky samé, t. j. zda jest
třeba takové "fiktivní" dělení na plánu opatřiti kó-
tami či nikoliv.
Některé katastrální měřické úřady, nenalézajíce

o tom při potvrzování plánů podle ~ 80 kat. zák. do-
statek předpisů, odmítají potvrzení takového nekó-
tovaného plánu s odůvodněním, že bez kót není mož-
no změnu do mapy vynésti a že nové hranice nejsou
polohově měrami zajištěny. Vyhotovitelé plánů, aby
vyhověli tomuto požadavku, opatřují plány kótami
smyšlenými, nebo odsunutými z mapy a pod. A to
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nepřispívá nijak k požadované důvěře v plán a příčí
se všem platným ustanovením o náležitostech geo-
metrických plánů.
S dosavadními předpisy však vystačíme, uvážíme-

li, že v daném případě se jedná o jakýsi druh p 0-

m ě r n é h o či a I i q u o t n í h o dělení pozemku,
k jehož provedení nás nutí hlavně důvody právní
(zápisy v pozemkové knize). A takové dělení naše
předpisy připouští. Každé aliquotní dělení jest dáno
poměrem plošných výměr a hranice dělení nejsou
ani v pHrodě ani na mapě pevně stanoveny. V na-
šem případě se "fiktivní" dělení může zobraziti na
kterémkoliv místě vhodně zvolené parcely, dělením
však musí býti dodrženy předem stanovené plošné
výměry. Tyto jsou dány jednak plošnou výměrou
parcely ze starého operátu, jednak plošnou výměron
náhradného pozemku (sdělí ji scelovací úřad) jedllá-
li se o případ sub 1., nebo plošnou výměrou ve sku-
tečnosti oddělovanou a zcizovanou, jedná-li se o pří-
pad sub 2. Není tudíž k zobrazení takových hranic
do katastrální mapy bezpodmínečně třeba kót. Pro
oddělení správné plochy zajisté nám postačí kóty
uvedené v druhém oddílu geometrického plánu, zná-
zorňující "stav po scelení" (skutečný stav) a není-li
tohoto, postačí nám kóty vhodně zvolené.
Z toho ale vyplývá nový požadavek, že při "fiktiv-

ním" dělení, kromě volby vhodného pozemku co do
katastrálního výtěžku, jest nutno dodržet plošnou
výměru zcizovaného náhradného pozemku (vypočte-
nou scelovacími úřady), resp. plošnou výměru odpo-
vídající skutečnosti (počítanou z přímo naměřených
hodnot). Pak budou kupní smlouvy, pozemková kni-
ha, starý i nový katastrální operát v úplném soula-
du a placení pozemkové daně po dobu scelovacího
námitkového řízení úplně spravedlivé.
Poněvadž hranice takto zobrazené budou pomysl-

né a v přírodě neviditelné, nebude přípustno ani na
plánu ani v kat. mapě je vytáhnouti červeně-plně,
nýbrž č e rve n ě-t e č k o van ě, jak jest předepsá-
no pro poměrné (aliquotní) dělení, nebo č e rve n ě-
č á r k o van ě ve smyslu ~ 4 vlád. nař. č. 64/1930.
Z uvedeného jest patrno, že požadavek kótování

při "fiktivním" oddělování parcel není dostatečně
odůvodněn a určité nesnáze, které při kartirování
takového případu vznikají, nemohou býti ani omlu-
vou ani důvodem k tomu, aby na geometrických plá-
nech byly udávány kóty vůbec v přírodě neměřené.
Rovněž námitka, že poloha nových hranic není na

plánu mírami vůbec zajištěna, jest bezpodstatná, po-
něvadž se jedná o dělení poměrné, pomyslné a zajíš-
tění hranic jest provedeno buď scelovacími elabo-
ráty (jedná-li se o případ sub 1), nebo měrami uve-
denými v 2. oddílu geometrického plánu, znázorňu-
jící "stav po scelení" (jedná-li se o případ sub 2.).
Zde se také nové hranice vytáhnou p I n ě-č e rve n ě
jakožto hranice v přírodě viditelné a k vyloučení
omylu by bylo vhodné v tomto oddílu vepsati (třeba
do závorky) nová parcelní čísla ze scelovacího ela-
borátu.
Není třeba zvlášť zdůrazňovati, že na geometrk-

kém plánu v tabulce "Výkazu ploch" užijeme vý-
hradně parcelních čísel a plošných výměr ze starého
dosud platného operátu.

Poněkud odlišnější bude případ sub 3. uvedený,
t. j. vyznačení domu postaveného na náhradném po-
zemku.
Poněvadž vyznačením stavební plochy stane se po-

zemek nebo jeho část pozemkové dani nepodrobe-
nou, jest třeba při volbě pozemku pro "fiktivní" vy-
značení domu rovněž vzíti zřetel k jakostní třídě po-
zemku.
Na takto vhodně zvolené parcele oddělí se sta-

vební plocha o takové celkové výměře, aby se rov-
nala plo::;névýměře ve skutečnosti (zase s ohledem
na pozemkovou daň). Poněvadž se bude jednati
rovněž o zobrazení "fiktivní'" nebude zapotřebí v 1.
oddílu plánu kót a kresba se vytáhne červeně-teč-
kovaně, nebo červeně-čárkovaně, jako v předcháze-
jících případech. Druhý oddíl plánu bude znázorňo-
vati skutečný stav zajištěný přímo měřenými hod-
notami.
Celkem bude tedy vyhotovení plánu pro tento pří-

pad obdobné jako u případů sub 1. a sub 2. Jin'lk
tomu bude s provedením do staré dosud platné ka-
tastrální mapy.
Katastrální mapy podle § 3. odst. 2. k. z. slouží

též účelům technického podnikání. Proto jest třeba,
aby byly neustále vedeny v souladu se skutečností
i po stránce evidenčně-technické, t. j., aby do nich
byly zakreslovány včas a polohově správně všechny
stavby i pevné předměty měření, jež mohou míti
pro technická podnikání význam. Zvláště v nynější
době, kdy rozmach polohového plánování obcí a měst
technický .vvznam katastrální mapy pozvedl, bývá
jí z řad urbanistů vytýkáno, že obsahuje stavebně
technické nedostatky, zaviněné nedostatečnou evi-
dencí. Uvážíme-li, že scelovací námitkové říz-:mítrvá
až 17 let, může za tuto dobu vzniknouti na náhrad-
ných pozemích celá řada staveb, ne-li celá ulice nebo
čtvrť. Kdybychom po celou tuto dobu se spokojili
jen s "fiktivním" vyznačováním domů, nepodávala
by platná katastrální mapa o skutečně zastavěných
územích žádného přehledu a jako plánovací podklad
ztratila by svůj význam.
Z toho plyne důležitý požadavek, aby nově vy-

značovaný dům byl do katastrální mapy zkartirován
a zobrazen d vak r á t e, a sice po prvé jako "fik-
tivní" zobrazení na vhodné parcele (pro účely daňo-
vé a knihovní), po druhé do své správné polohy po-
dle skutečnosti (pro účely evidenčně-technické). Po-
!:.adavek tento, zdánlivě těžký, není nesplnitelný a
záleží jen na vyhotoviteli plánu, aby při měření volil
a na plánu uvedl takové pevné body, které by správ-
né polohové zobrazení do platné katastrálni mapy
umožnily.
Při druhém zobrazení půjde o pevné hranice, v pří-

rodě viditelné a do katastrální mapy polohově správ-
ně zakreslené. Bude tudíž nutno zákres nových hra-
nic vytáhnouti plně-červeně. Kresba však nebude
tvořiti samostatných parcel, nýbrž sloučí se s par-
celami okolními, resp. s parcelami, z nichž vznikla.
Poněvadž prakticky vyznačování staveb se děje

postupně a při druhém zobrazení odpadají jakékoliv
výpočty ploch, nebude touto prací katastrální úřad
nijak citelně zatížen. Nepatrná práce bude vyvážena
tím, že katastrální mapa takto evidenčně vedená
bude i po dobu scelovacího námitkového řízení vy-
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hovovati všem úkolům, jež jí uložil zákon a jež od ní
požaduje technický rozmach nynější doby.

Aby bylo umožněno vésti katastrální mapy v těch-
to intencích, jest nezbytně nutno, aby autoři plánů
ještě před jejich vyhotovením vešli ve styk s přísluš-
ným katastrálním měřickým úřadem, případně s úřa-
dy scelovacími a při volbě pozemků pro "fiktivní"
poměrné oddělování parcel řídili se jejich pokyny.

Těmito několika poznámkami a praktickými ná-
měty považoval jsem za vhodné doplniti shora uve-
dený článek.

K tématu chtěl bych ještě všeobecně dodati, že
i když se "fiktivnímu" oddělování parcel s ohledem
na pozemkovou knihu nemůžeme vyhnouti, vedení

katastrálních operátů v období scelovacího řízení se
částečně zjednoduší, budou-li scelovacími úřady do-
dány písemné i grafické pomůcky pro založení "zá-
znamu změn", jak ustanovuje § 75, odst. 4 Instrukce
III. Katastrální měřický úřad nejen že v tomto zá-
znamu bude prováděti změny, nýbrž bude míti jak
pro svoji potřebu tak pro vyhotovitele geometrických
plánů početní i grafické výsledky scelovacích praci
kdykoliv po ruce a nemusí býti o ně v každém pří-
padě zvlášť žádáno. Proto musí býti snahou obou
súčastněných úřadů, aby se o dodání těchto pomůcek
co nejdříve postaraly a usnadnily si tak vzájemně
plnění povinností, které vyplývají ze zákonných
ustanovení o vedení pozemkového katastru.

Technická zpráva určitého inženýrského díla je
slovní výklad skutečností, jevů a myšlenkového
i technického postupu práce inženýra. Je připojová-
na zpravidla jako doplněk ke všem inženýrským pra-
cem početním a kreslířským především proto, aby
usnadnila studium provedené nebo navrhované inže-
nýrské práce odborníky v úřadech a pod. Vhodně
zpracovaná technická zpráva má však význam i pro
neodborníky, kteří s činností inženýra přicházejí do
povinného styku (na př. strany, právníci ve správ-
ních úřadech, advokáti a pod.), neboť jim podává
výsledky odborného myšlení a práce inženýra způ-
sobem srozumitelnějším, t. j. slovem, nikoliv kres-
bou nebo číslem. Měli by proto inženýři věnovati
zpracování technických zpráv vždy dostatečnou po-
zornost, neboť tím přispějí k zhodnocení své čin-
nosti v kruzích neodborných.

Mám za to, že zejména civilní geometři měli by
své větší i běžné geometrovské práce dokládati
vhodně sepsanou technickou zprávou. Složitá odbor-
ná a mnohdy namáhavá práce civilního geometra ne-
projevuje se okázalým výsledkem. Geometrický plán
s výkazem ploch je pro neodborníka jen malým
»plánkem« s drobnou kresbou, z níž není vůbec pa-
trno, kolik času, znalostí a práce bylo k provedení
takového geometrického plánu potřeba. Technická
zpráva, připojená i k běžnému případu civilně-geo-
metrovské praxe by teprve straně a ostatním neod-
borníkům, kteří geometrický plán dostávají do ru-
kou, ukázala postup práce a obtíže, jež bylo třeba
překonati a naučila by je správně hodnotiti výsledek,
který je často naznačen na plánu jen pouhou čer-
venou čarou nové hranice rozdělovaného pozemku.
I stručná technická zpráva, připojená ke geometric-
kému plánu učinila by z tohoto plánu měřický elabo-
rát a nikoliv pouhý »plánek«.

Avšak připojení technické správy ke každému
geometrickému plánu civilního geometra mělo by
svůj věcný význam a důležitost i pro odborníka. Jako
bývalý měřičský úředník katastrálního úřadu jsem
si vědom toho, že měřičský úředník při zakreslování

změn na podkladě geometrického (polohopisného)
plánu civ. geometra do katastrální mapy opakuje
tentýž postup, překonává znovu tytéž nesnáze, kte-
ré již před tím postoupil civ. geometr a to jen z toho
důvodu, že nezná myšlenkový postup práce vyhoto-

Kresba: Ing. Emil Nykodym.

~"
\.
\

\
\.

l"',''~','<I /:"tl

----," ---'--1:.,--ľ 'I !
/ I ;
ť'l !

~

/ .• ;" ,~A,,'
• ? i

. I lI, ,,/ :

t • -;:'-«::._ :._' .....~._ ..:..... ~

", .
----,~.

:--· ••.•••• tJo

vitele plánu. Někdy se může dokonce státi, že pře-
hlédne některou »pravdu«, které se civ. geometr při
své práci dopátral. Pak se často zákres měřičského
úředníka v katastrální mapě neztotožní se zákresem
civ. geometra v geometrickém plánu, což má zpra-
vidla za následek dlouhodobé polemiky mezi oběma.
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Zákres v katastrální mapě neodpovídá předpokladům
geometrického plánu, mezníky zakreslené do kata-
strální mapy přijdou mimo kresbu vytyčovaných
držebnostních hr,anic, jedna ze stran se cítí poško-
zena a celá věc může míti ještě právní dozvuky. Je
tedy žádoucím a pro civ. geometra velmi důležitým
zejména při rozsáhlejších pracech, aby svůj měřický
elaborát doplňoval technickou zprávou, která usnad-
ní měřičskému úředníku rychlé a správné posouzení
výsledků práce civ. geometra.
Jako příklad technické zprávy uvádím zde opis

takové zprávy, kterou jsem připojil k vytyčovacímu
elaborátu v katastr. území M.

Katastrální mapa kat. úz. M. je reprodukována ryti-
nou v r. 1938 podle katastrální mapy - otisku (prvého)
vvkazujícího stav koncem roku 1937. Po prvé byla kat.
mapa obnovena reprodukcí v r. 1875.
Parcely č. k. 346, 348, 639í1, 639/2, 266/1, 266/4, 352{2,

280/1, 34514, 270/1, 355{1, 355/2, 3471 a 342{2, jejichž
držebnostní hranice byly vytyčovány a omezníkovány,
jsou na listech mapy č. 1, 2, 3.

Měření v terénu. Jelikož v širokém okruhu není trigo-
netrických bodů, k nimž by se měření mohlo připojiti,
byly za pevné body vyhledány:
1. severo-vých. roh stp. 25 (špýchar) označený číslem 1,
2. jiho-záp. roh stp. 77/1 (hájovna) označený číslem 16,
3. jiho-vých. roh stp. 71 (v osadě Záluží) ozn. číslem 15,
4. katastrální mezník 52S!60M označený číslem 27,
5. katastrání mezník 56S/56M označený číslem 23,
6. mezník knížete ze Schwarzenbergů vzdálený 2,9 m

od kat. mezníku 62S/50M ve směru jiho-jiho-záp., označe-
ný číslem 14.
Všech právě uvedených bodů bylo použito zároveň jako

bodů polygonálních. Pro posouzení charakteru »pevný
bod« byl srovnáván zákres těchto bodů v originální mapě
a zákres týchž bodů na platné kat. mapě, změřeny pří-
slušné kontrolní míry a byli vyslechnuti staří pamětníci.
Vzhledem k rozsahu práce, ke skutečnostem terénním

a j., byly vytyčovací práce provedeny metodou polygo-
nální.Úhly byly měřeny theodolitem č. 108 firmy Srb
a Štys Praha, s nonickou diferencí 1', délky 20 m dlouhým
ocelovým pásmem 1 cm širokým. Čtení úhlů bylo prove-
deno ve dvou řadách, v každé řadě pak na dvou vernie-
rech. Z vytvořených skupinových průměrů vypočtené
vrcholové úhly jsou přiloženy u vytyčovacího elaborátu.
Délky polygonových stran měřeny dvakrát před vyty-
čením, při vytyčení pak po třetí. Polygonová síť, rozlo-
žena po vytyčovaném území, skládá se. z 42 bodů polyg'o-
nových. Na této polygonové síti zaměřen je detail, který
obsahuje ještě několik. dalších pevných bodů, kterými je
polygonová síť velmi dobře vyztužena. Jsou to tyto pevné
body:
1. mezník na p. Č. 340/1 poblíže p. Č. 281, který je

zároveň pol. bod. Č. 8,
2. mezník katastrální 53M/59S,
3. mezník katastrální 53Sí59M,
4. mezník katastrální 67M/45S,
5. mezník katastrální 62M/50S.
Držebnostní hranice určené k vytyčení bylo třeba zá-

sadně rozdělit na:
a) zaměřené při původním měření v r. 1830 anebo

později reambulované, avšak bez číselného vztahu k pův.
kresbě;
bl nepůvodní, zakreslené do katastrální mapy na zá-

kladč geometrických (poloh.) plánů.
Ke skupině b) patří všechny hranice s kmenovým

číslem parc. 280 proti 280/1; parcel 345/2, 34212, 34516,
34519 proti 34211, 350!2 proti 639/2, 266/4, 35212, 346,

639/1; 266/3 proti 266/1, 266/4. Všechny ostatní patří
ke skupině a). Na základě shora uvedeného rozdělení
byly hranice pod b) vytyčeny nejprve podle příslušných
plánů civ. geometrů a to plánů: Ing. O. H. z T. ze dne
16. II. 1925, Ing. J. F. ze dne 4. IX. 1927 ze S., Ing. O. H.
z 21. X. 1920, Ing. J. F. z 15. X. 1926 a 30. IX. 1928
vesměs bez čísel jednacích a teprve takto vytyčené body
zachyceny na polygonovou síť. Ostatní lomové body držeb-
nostních hranic byly vytyčeny normálním způsobem.
Vypočítání polygonových pořadů. Při výpočtu souřad-

nic polygonálních bodů bylo dbáno zásady předepsané
Návodem B, aby se nově vzniklá kresba předmětů měření
(v tomto případě nově vytyčené mezníky) co nejlépe
přimkla nejbližšímu okolí a proto při rozvržení odchylek
dbáno bylo toho, aby niezilehlé a jako detail zachycené
pevné body v přírodě se ztotožnily s jejich zobrazením
na katastrální mapě a tím bylo docíleno přimknutí vyty-
čovaných lomových bodů držebnostních hranic k nejbliž-
šímu správně a jednoznačně zobrazenému zákresu pev-
ných bodů v katastrální mapě.
Tato zásada mohla býti snadno dodržena, protože
1. rozdíl mezi přímou vzdáleností pevných bodú, vy-

počtenou z polygonálního měření a k ní příslušnou vzdá-
leností odsunutou z katastrální mapy, je hluboko pod
maximální přípustnou odchylku určenou 1.1200;
2. kresba katastrální mapy kat. úz. M. je homogenní

a vykazuje jen velmi malé místní zkreslení.
Ad 1. připojuji za účelem snadné přehlednosti tabulku:

vzdálenost v m rozdíl mezi odsunutou dovolená maxi-
a měř. vzdáleností mální odchylka

1-16 1249,10 - 2,10 ± 6,25
1-27 927,60 - 0,52 ± 4,60
16-27 1 001,90 - 0,16 ± 5,00
1-15 1 689,00 + 2,90 ± 8,90
16-23 1005,00 + 1,50 ± 5,00
Ad 2. Homogennost původní kresby platné kat. mapy

zkoumána srovnáním s příslušnou kresbou na originální
kat. mapě a zjištěna stejnosměrnost odchylek korespon-
duHcích vzdáleností na platné katastrální mapě a origi-
nální katastrální mapě.
Pro posouzení nejpravděpodobnějšího zákresu polygo-

nové sítě do katastrální mapy byla provedena řada zku-
šebních výpočtů a zákresů jednotlivých bodů polygonové
sítě. Polygonální body byly vztaženy k osám, spojujícím
různé vpředu uvedené pevné body. Originály těchto vý-
počtů rovněž přikládám. Jelikož výsledky neodpovídaly
zcela již uvedené zásadě o homogenitě katastrální mapy
a mimo to souřadnice y-ové přesahovaly mnohdy hodnoty
200 m, stanovené návodem B za maximální, proveden
posléze výpočet a zákres jednotlivých bodů polygonální
sítě na sekční rám jako souřadnicový systém.
Pro vyloučení vlivu rozdílu mezi délkami měřenými

(vypočtenými) a jim odpovídajícími délkami odsunutými
z kat. mapy na souřadnice polygonálního bodu bylo po-
stupováno takto:
Z odsunutých souřadnic počátečního a koncového bodu

polyg. pořadu zjištěn směrník jejich spojnice

YK-Yp -
----tgapK,
XK-Xp

potom směrník první strany

ap = ap K' + a'p , kde tg a'p = ,E.6.y'l .
1 1 1 [.6.x')

x', y', jsou souřadnice polyg. bodů vztažených k pravo-
úhl~m osám, kde za x'-osu zvolena první strana polygo-
nálního pořadu (P-1) s počátkem v P.
Dále určeny souřadnice jednotlivých polygonálních bo-

dů, vztažené k sekčním čarám

YI = Yp +SPI sin (lPI

Y2 = Yl + SI2 sin al2

XI = XI' .+ SPI cos P,

x2 = x, + SI2 cos al2
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Vypočtená odchylka YK - YK = oy XK -. x K = ox
byla rozdělenana jednotlivé souřadnicové rozdíly úměrné
délkámstran. Získané souřadnice Y

"
X" Y2, X2 až YK-I'

X Kl byly zakresleny s ohledemna srážku přímo do otisku
katastrální mapy, objednané v archivu map. kata str.
Tím byly vyloučeny možnosti chyb v kresbě, způsobené
nepřesným kopírováním platné katastrální mapy.

Výpočet uzlovýchbodů nebyl prováděn. Přesnost získa-
ná vypočítáním správné polohy uzlových bodů počtem
pravděpodobnosti neodpovídala by takovému namáhavé-
mu počtářskému úkonu neboť možnost zkreslení polohy
východiskovéhonebo koncovéhobodu jednotlivého poly-
gonálního pořadu o 0,60 m i více v platné katastrální
mapě je dána mimo jiné i tím, že katastrální mapa kat.
úz. M. byla již po druhé obnovena reprodukcí. Takovým

posunempočátečníhobodu, jehož směr nelze matematicky
vyjádřit, posunula by se i poloha uzlovéhobodu o znač-
nou, matematicky rovněž nezjistitelnou hodnotu.

Na sekční rám vyneseny byly všechny polygonálníbody
vyjma polygonálních bodů č. 17, 17a, 19 a 29, neboť
v těchto místech katastrální mapy je sekčni čára mírně
zdeformována reprodukcí, což zjištěno srovnáním kresby
katastrální mapy a originální katastrální mapy. Proto
právě uvedené souřadnice byly zakresleny k ose souř'adni-
cové 16-27, kde počáteční i koncovýbod jsou na tomtéž
listu mapy a tím tato jednosměrná chyba vyloučena. Na
souřadnice polygonálních bodů č. 20, 21, 22, 24 nemá již
tato malá deformace západní sekční čáry vlivu a proto
souřadnice těchto bodů jsou již zase vyneseny k souřadni-
covémusystému sekčních čar.

V minulém ročníku na straně 26-29 četli jsme
o prvém českém díle zeměměřickém. Byl to »Grun-
towný Počátek Mathematického Umění, Geometria
practika, ponegprw w Cžeském Gazyku wydána oj

Wácslawa Jozeffa Weselýho (1731,).« Toto vydání
po době nejhlubšího národního úpadku bylo důsled-
kem snah po samostatném národním projevu na
poli vědeckém a to podle vzoru jíných národů, kteří
způsobem vědeckým i populárním horlivě vydávali
všechna díla, která až dosud byla vydávána výhrad-
ně jazykem latinským. V té době, jak již bylo ře-
čeno, nalézala se čeština vlivem neutěšených poměrů
politických na nejnižším stupni svého vývoje a pro-
to jen těžko mohla soutěžiti s národy sousedními.
Musela býti nejprve bedlivě pěstěna, opatrována a
upravována, aby mohla v silné konkurenci, zejména
v oboru věd přírodních čestně obstáti. Velmi skrov-
né slovné dědictví z dob minulých muselo býti do-
plňováno našimi buditeli slovy novými, zejména pro
pojmy, kterých dříve nebývalo.

V té době vzniklo první zeměměřičské dílo V. J.
Veselého a není divu, že se ještě hemží názvy cizímí,
nám již těžko srozumitelnými. Snažte se na př.
přeložiti do dnešní češtiny tuto ukázku z Veselého
knihy, str. 174 § IX: "Gestli pak ale ten w nowě
wdělaný triangl equillaterus gest wyšssý, nežz.i ten
daný equilaterus Num. 103, tak se hledá mezy tau,
wegsskau equilateru a toho daných trianglu media
proportionalis, ta bude při e, pak táhne se gak pře-
dcssle, z e parallel-linye k linyi db do f, tak gest aef
ten equilaterus s tím daným trianglem aca taky
stegný." Originál je tištěn švabachem a tím přiro-
zeně při spřežkovém pravopise mnohem tíže čitelný.
Ještě Šimon Truska (1783) užívá výrazů na př.
perpendykulární, horizontální, šatýrování atd., zatím
co r. 1825 Karel Šádek, učitel na hlavních školách
v Hradci Králové tvořil již pro určité fysikální pojmy
slova nová, jako mlunná patrye, příjemník (reci-
pient), pobludice (planety) a pod. Jeho vrstevníci
pokračovali v tvoření nových slov, z nichž uvádíme
světlopisec (fotograf), mluno (elektřina) a pod.

Nejúspěšnějším pěstitelem geometrických výrazů

byl nesporně dr. Václav Sedláček, který r. 1822
vydal znamenité dílo "Základové měřictví čili Geo-
metrie". Jeho Geometrie je základem dnešní termino-
logie, neboť sám v úvodu uvádí, "že není v stavu
mluviti o linyích parallelních, kde přímky rovnoběž-
né, o parallelogramu, kde rovnoběžník, o kvadrátu,
kde čtverec, o hypothenuse, kde přepona, o pery/e-
rii, kde okolek, o cyrklu, kde kruh atd. postačuje."
Výrazy nazývá trysky, jak uvidíme z další části
úvodu v níž uvádí, že ".,. spíše každá jiná řeč než
naše čeština, k podržení cizích trysků schopná byla,
která čím čistější, tím milování hodnější".

Ze Sedláčkových nových slov bychom mohli uvá-
děti celé řady. Sotva by dnes někdo věřil, že slovo
hmota je utvořeno z jeho původního slova hmot. Byl
autorem výrazu: nadhlavník, podnožník, rovník, ste,1-
nítko, kořenítko (odmocnítko), podpona, zbytnice
(hyperbola), blíženky (asymptoty), schodničník
(elipsoid), poměročet (logaritmus) atd. Ani jeho
výrazy se nevžily plně, což je pochopitelné. Přece
však tvoří základní kámen českého názvosloví. Stačí
na př. jen uvésti, jak bylo překládáno různými auto-
ry slovo "Fysika". J. Nejedlý: Umění přirozených
věcí (1806), P. Michalko: Učení o přirození (1819),
V. Sedláček : Přírodnictví (1825), K. Šádek : Pří-
rodoskum (1825), J. Smetana: Silozpyt (1842).

Jeho "Základové měřictví" vzbudily pozornost vel-
kého slávisty P. J. Šafaříka, tehdy direktora srb-
ských vyšších škol v Novém Sadě, který povzbudi-
vým dopisem psal osobně neznámému dr. Sedláčkovi.
Znění dopisu bylo publikováno r. 1876 prof. Stud-
ničkou v časopise pro pěstování matematiky a fysi-
ky v Praze (majetek Jednoty čes. matem. a fysikú,
č. inv. 120, roč. 1876), který ve výtahu uvádíme:

W Nowém Sadě, na polednj hranici Uherské
3ho Unora 1823.

Welebný a Wysoce Učený Pane!
Slowautný Čechu!

Čtenj znamenitého spisu Wašeho, uměnj měřícké-
ho, gegžto gsem hned po geho na swětlo wygitj ob-
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držel, naplnilo mysl mau takowau rozkošj, že gsem
za powinnost swau uznal, přjtomným psanjm šetr-
nosti swé k Wám upřjmně a bez okolků, co Slowan
Slowanu dokázati, a Wám za to mnohonásobné potě-
šenj, které mi Waše uměnj měřické působilo, srdečně
děkowati. Oprawdu se srdce wěrnému Wlastenci ra-
dostj šjřj, když widj, kterak na tom zpustlém gazyka
i národu poli co den wětšj počet pracowitých, ga-
zyka i národu milowných dělnjků wystupuge, a
tworného umu swého rozmanitými štěpy wjce a wjce
odzdobovati se snažj.

K těmto potěšitedlným znamenjm swjtagjcjho dne
po dlauhé, mračné noci přináležj - beze wšj i po-
chybnosti i pochlebnosti - Waše djlo, v němž ko-
waný umělecký duch w čistém domácj řeči oděwu,
milau slowenskau srdečnostj oslazený, zároweň
rozum i srdce čitedlného čtenáře neodolatedlně moc-
ně zaujmá.

Následuje odstavec nadšeného obdivu tvárnosti
slovanských jazyků a uznání novotvarů geom. názvo-
sloví. Mezi jiným píše Šafařík: žiwý žiwého národu
gazyk tjm samým žiw gest, že se měnj. Jinde proje-
vuje svůj živý souhlas s tvořením nových názvů pro
nové pojmy takto: M'YIt:Jhemlépe tak, než s bratry
Poláky, RU8SY a Srby latino-frančino-němčino-turči-
nau weletwárnau Slowenčinu makaron1sovati. Na
konec podepsán

upřjmný ctitel

Pawel Josef Šafařjk,

Srbských wyššjch škol Nowo-Sadských
Direktor.

LITERÁRNÍ

Uvedený dopis je snad jediným dokladem velkého
zájmu velikánů obrozeneckého hnutí o odbornou
literaturu geometrickou. A jistě největším z těchto
slávistů byl právě P. J. Šafařík.

Snad mnohý by se domníval, že v dobách star-
ších platilo bezvýhradně heslo: Co je české, to
je hezké. Že tomu tak nebylo, svědčí dopis Šafa-
říkův Kollárovi ze dne 15. června 1825. Když totiž
Sedláček povzbuzen úspěchem své geometrie vy-
dal brzy nato r. 1825: "Základové Přírodnictví
neb Fysiky a Matematiky potažené", napsal Ša-
fařík: "Sedláčkova fysika se mi méně líbí než
jeho matematika." Ale i v pozdější době nalezneme
v odborné literatuře kritiky, které by nás dnes udi-
vovaly. Velmi břitkým odborným kritikem byl i prof.
Studnička, který r. 1874 napsal: "Kdo se chce pouči-
ti, jak se nemá psáti o fysice pro nižší školy, nechť
si přečte knihu

Fysika pro nižší školy

sepsal Jan Kopecký, učitel při měšťanské škole."
Neznáme špatnější učební knihy vůbec a fysikální

zvlášť, takže ji tuto co nejodstrašující příklad uvá-
díme, aby se poznalo, jaké nesmysly jest s to napsati
o fysice ten, kdo jí nerozumí a při tom není ani
schopen správně myšlénky své vyjádřiti. Povážíme-
li, že druhé toto vydání jest podle vyjádř'ení pana
spisovatele opraveno, posoudíme snadno, jak asi
první vypadá. Nešťastný nakladatel, který tolik
peněz vyhodil na literární škvár tento. Kéž by mož-
ná bylo, aby se mohl na panu spisovateli hojiti! Pak
by zajisté leckerý mazal nechal spisování knih a učil
by se dále."

»Zakružovací oblouky nivelety a složené oblouky kru-
hové«. Příručka a vytyčovací tabulky pro silniční odbor-
níky. Díl I. a II. Napsal a vlastním nákladem vydal Ing.
Jan Němeček, vrchní techn. rada zemského úřadu v Pra-
ze. Praha 1941. Formát 13X19.5 cm, brož.; stran 148
+ XXX. Cena neudána.

Novodobá silniční doprava vyžaduje stále větších polo-
měrů směrových a výškových oblouků, jež silniční od-
borník má voliti s ohledem na odhad všeho, co souvisí
s podkladem pro dobrý projekt, aby na dokonalé silnici
zajistil bezpečný a klidný motorový provoz. Se zřením
k tomu má příručka Ing. J. Němečka právě usnadniti
počtářské a grafické projekční práce, aby projektant vy-
hověl výše uvedeným podstatným úkolům. Rovněž mají
jeho tabulky usnadniti stavbyvedoucímu vložení nivelety
do terénu a inženýru zjednodušiti práce spojené s kon-
trolou stavby. .

První díl příručky obsahuje tabulky I až VIII a jejich
nezbytným doplňkem je druhý díl s tab. IX a X.

Tab. I obsahuje pravoúhlé souřadnice kruhových oblou-
ků pro poloměry R = 1000 až 25.000 m, úsečky x od 1 do
100 m až 25-2500 m a pořadnice y od 0.0005-5.0125 m
až 0.0125-125.3140 m. Vytyčování zakružovacího oblouku
od vrcholu lze prováděti s milimetrovou přesností. Sou-
řadnice X je tečnou, vedenou vrcholem zakružovacího
oblouku.

Tab. II obsahuje pravoúhlé souřadnice vrcholů zakru-
žovacích oblouků pro R = 1000 až 25.000 m a pro sklony
nivelety 0.1% až 10% v odstupňování po 0.1%, což pře-
vedeno na úhly stupňové se vyjádří rozsahem úhlových
hodnot 0003' 26.26" do 5042' 38.13". Úsečky x jsou uspo-
řádány na 3, pořadnice y na 4 deset. místa. Vrchol za-
kružovacího cblouku se vytyčí od začátku nebo od konce
zakružovacího oblouku.

Tab. III obsahuje pravoúhlé souřadnice kruhového ob-
louku o poloměru R = 1000 m pro úsečky x od 1 do 100m
a pořadnice y na 9 desetinných míst. Kromě toho v této
tabulce jsou udány výškové rozdíly pořadnic (sklon)
sousedních bodů na 9 deset. míst. Tato tabulka, sestavená
obdobně jako tab. I, daleko přesahuje míru dosažitelné
přesnosti měření v terénu, jež pro délky je dána prak-
ticky nejmenší hodnotou 6 l = 1 cm a pro výšky hodno-
tou 6 h= 1mm.

Tab. IV je sestavena obdobně jako tab. II s tím roz-
dílem, že hodnoty x a y pro poloměr R = 1000 m a sklon
od 0.1% do 10% jsou vypočteny na 5 a 6 desetinných
míst. Pro práce v terénu postačí hodnoty úseček o 3 a
hodnoty pořadnic o 4 desetinných místech i pro maxim.
poloměr R = 25.000 m.

Tab. V slouží jako pomocná pro převod sklonu, vy-
jádřeného v % na úhly stupňové.

Tab. VI obsahuje převod míry stupňové na míru ob-
loukovou. Délky oblouků jsou sestaveny pro poloměr
R =c 1000 m až na 9 desetinných míst takto:
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a) pro středové úhly od 10 do 100" v odstupňování po 1",
b)>> » »od l' do 60' » po 1',
c)>> » »od 1" do 60" » po 1",
d)", » » od 0.01" do 1.00" »po 1.01".
Vteřinová interpolace prakticky se uplatní teprve, když

se použije universálního theodolitu s 1" přesností kruho-
vého odečítáni.
Tab. VII slouží jako pomocná k srovnání délek měře-

ných po niveletě s délkamí jejich horizontální projekce
pro sklony od 0.1% do 10.0%.
Tab. VIII obsahuje konstanty pro vytyčování směro-

vého oblouku o poloměru R = 1000 m.
V závěrečné stati prvního dílu se pojednává o slože-

ných kruhových obloucích. Této stati věnoval autor
zvláštní pozornost po stránce matematického řešení, uve-
denými v ní 16 příklady se 6 obr.
Druhý díl příručky obsahuje tab. IX a X. V tab. IX.

jsou sestaveny hodnoty délek tečen kruhových oblouků
na 5 deset. míst pro poloměr R = 1000 m a středové úhly
od 000 00' 01" do 110 25' 16.26", t. j. pro sklony nivelety
zakružovacích oblouků od 0.0% do ± 10.0'% s odstupňo-
váním středového úhlu po l' a s interpolací na 5", resp.
1". I v tomto případě lze říci totéž, co bylo uvedeno
o tab. VI.
Použití tab. IX. k určení délek tečen pro směrové kru-

hové oblouky je omezeno udaným rozsahem hodnot teč-
nových úhlů od 180000' 00" do 168" 34' 43.74".
Tab. X slouží jako pomocná k· srovnání délky tečny

s jejími horizontálními projekcemi pro sklony od 0.0%
do 10.0%.
Celkem lze konstatovati, že kniha je sestavena nejen

na základě úvah rázu matematického, nýbrž i praktic-
kých poznatků silničního odborníka.
V příručce je uvedeno 10 variant lomu nivelety s obraz-

ci a vzorci pro zakružení konkávní i konvexní. Při sesta-
vování příručky byl autor veden snahou odstraniti ne-
snáze výpočtů, jež nastávají v praksi při použití kon-
strukce kruhových oblouků místo oblouků parabolických
pro zaoblení nivelety silnice. To se mu plně podařilo,
takže byla vyplněna další mezera české technické litera-
tury v tomto oboru.
Doporučujeme tuto příručku do všech odborných kniho-

ven soukromých i veřejných. ln.q. Th. Anikin.

Dr. E. B uch a r, Měření azimutů na území býv. Ces-
koslovenska v letech 1924-1938. Kniha rozměru A 4
o 64 stranách. Praha 1941. Vydáno nákladem Ceské aka-
demie technické. Vědeckých spisů Č. 63. - Cena 36 K.
Prvá třetina knihy je částí tekstovou a má čtyři hlavní

kapitoly, rozdělené na jednotlivé oddíly: I. Měření (Urče-
ní azimutu zaměřováním na Polárku - Určení azimutu
z průchodů hvězd vertikálem signálu - Určení času -
Centrace - Použité přístroje - Pozorovatelé), II. Zpra-
cování měření (Jednotlivé opravy - Výpočet azimutu
Polárky - Redukce měření jednotlivých způsobů - Cel-
kové opravy - Redukce měření průchodů hvězd verti-
kálem signálu), III. Císelné výsledky (Přijaté číselné
hodnoty - Přesnost výsledků - Systematický rozdíl
pozorovatelů - Porovnání s výsledkem starých měření),
IV. Poloha a orientace jednotné katastrální sítě na zem-
ském elipsoidu. Závěr a résumé v německé řeči zakon-
čují tekstovou část. Zbývající dvě třetiny knihy jsou t a-
b u I k y čís e I n Ý c h hod not. Ke konci je ještě při-
pojen abecední seznam stanovisek. - Hlavním obsahem
jsou výsledky měření azimutů na 54 trigonometrických
bodech jednotné katastrální sítě.
Měření azimutů na některých trigonometrických bo-

dech základní sítě v Čechách mělo za účel získati tah
Laplaceových bodů, potřebný pro zjištění odchylek tížni-
cových podél rovnoběžky. Ježto hlavní triangulační práce
mají býti doplněny i měřením astronomickým, lze měření
azimutů na území Moravy považovati za složku triangu-
lace z let 1918-22; podobně měření azimutů na Sloven-
sku je doplňkem tamních triangulačních prací.
Všechny použité způsoby měření vyplynuly z požadav-

ků formulovaných geodetickou sekcí Národního komitétu
geodetického a geofysikálního, který určoval také jed-

notlivé pracovní programy. Polní měi'ické práce provedlo
ti členů zeqlěpisného ústavu, mezi nimi též zeměměřičští
inženýři. Zpracováním výsledků měření byl pověřen Dr.
E. B uch a r, který se také účastnil polních prací.
Na všech trigonometrických bodech byl azímut určo-

ván m e t o d o u st ř í d a v é h o z a měř o v á n í t h e o-
d o I i tem n a s i g n á I a na P o I á rku. K měření bylo
pou~ito čtyř theodolitů, vyrobených různýmí firmami
(Suss, Fennel, Hildebrand, Bamberg). Způsob měření ne-
byl však jednotný: vyvíjel se postupem doby a snahou
po dosažení větší přesnosti.
Důsledkem zlepšování způsobu pozorování bylo stupňo-

vání přesnosti výsledků měření. V posledním období
činila průměrná chyba jednoho úhlu ± 1,12" a průměrná
chyba výsledků z 24 úhlů pouze ± 0,31". Na 15 bodech
byly azimuty měřeny již jednou, a to ve druhé polovině
minulého století býv. vídeňským vojenským zeměpisným
ústavem. Rozdíl starých hodnot oproti nově naměřeným
obnášel průměrně ± 1,6".
Triangulační kancelář mín. fínancí - a zeměměřičské

inženýry vůbec - zajímati budou zvláště důsledky mě-
ření, vyjádřené stručně ve IV. kapitole, pojednávající
o poloze a orientací jednotné katastrální
sít ě n a zem s k é mel í p s o id u: K oríentací jednot-
né katastrální sítě mohou posloužiti výsledky měření azi-
mutů. A poněvadž v Čechách a na Moravě kromě měření
azimutů na mnohých bodech bylo prováděno též určování
zeměpisných souřadnic, lze jednotnou síť pbsoudit i co do
její polohy.
Výsledky astronomických měření porovnány s geode-

tickýmí hodnotami jednotné katastrální sítě triangulační
kanceláře mín. financí ukázaly, že v zeměpisné šířce je
síť na zemském elipsoidu umístěna dobře, v zeměpisné
délce však je posunuta téměř o 15" na východ; celá
síť je kromě toho stočena o úhel así 10" směrem ručiček
hodinových. Příčinu je možno vysvětlovat hlavně značnou
odchylkou tížnice na základním bodu Hermannskogel.
Poněvadž účelem celého pojednání bylo sdělení výsled-

ků měření azimutů, nemohl autor publikovat porovnání
astronomických dat s prvky geodetické sítě a podrobněji
se tím zabývati, ač hlubší zpracování a objasnění všech
souvisejících otázek bylo by velmi prospěšné. Vskutku
také - podle dopisu autorova pisateli těchto řádků - je
uvedená IV. kapitola jen »stručným výtahem z obsáhlejší
práce, kterou má rozpracovánu«.
Celé pojednání není však jen pouhou prací popisnou,

ale obsahuje mnoho původního, na př. autorův p o k u s
o určení azimutu bez použití děleného
kruhu pozorováním průchodu hvězd ve~
t i k á lem s i g n á I u. Početní vzorce odvodil zcela ne-
odvisle. Metoda sama byla sice známa už dříve, ale do-
sud jí nebylo systematicky používáno. Dr. Buchar pro-
vedl z vlastního popudu touto metodou měření na dvou
trigonometrických bodech a dosáhl uspokojivých výsled-
ků. O metodu se zajímala Mezinárodní unie geodetická
a geofysikální; má býti použita na všech základních bo-
dech, kde je záhodno azimut určovat několika způsoby.
Zpracování »Měření azimutů« je provedeno vědeckým

způsobem a svědčí o svědomitosti autorově. Uveřejněné
výsledky jsou cenným příspěvkem k mezinárodnímu vy-
měřování země. Klobouček.
Orientierung im Geliinde nach Gestirnen. Průvodce po

hvězdné obloze. Napsal Dr. Helmut We r ne r, vědecký
spolupracovník optických závodů Car! Zeiss, Jena a ve-
dcucí Zeissova planetaria v Jeně. 92 stran, 37 obrazu
textu. nákladem G. Fischer, Jena 1941. Cena brožova-

ného výtisku 3 RM.
Základy orientace podle hvězd jsou podány velmi názor-

ně 2. představivost čtenáře je zV~'šena jasn)"mi nákresy a
skiz<ll11i.Pomocí základních znalostí o rozdělení hvězd-
ného nebe, o měnící se viditelnosti hvězd, způsobené otá-
čením zeměkoule a vlastním pohybem hvězd, pojednává
autor o vyhledávání důležitých stálic na naší obloze,
o orientaci v přírodě na základě postavení stálic, Slunce
a Měsíce v jednotlivých denních a ročních dobách. Knížka,
která obsahuje vedle teoretického úvodu mnoho prak-
tických poznatků a základních pravidel pro orientaci po-
dle hvězd, může býti doporučena každému zájemci.

Dr. Prokopec.
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Dr. V. L á s k a: Úvod do filosofie. Brožovaná kniha
{)52 stranách se 2 obrázky v tekstu.Vytiskla knihtiskár-
na »Prometheus« v Praze VIII. Nákladem vlastním.
Univerí)itní profesor Dr. Václav L á s k a nám není ne·

známý. V roce 1890 se habilitoval na české technice
v Praze a jako docent přednášel zde až do r. 1895 karto-
gram, astronomické části vyšší geodesie a jejich upotře-
bení v geodetické praksi, dále měření a výpočet trigono-
metrických sítí a fotogrametrii. - Z odborné literatury
známe jeho patenty: tachymetr Láskův-Rostův a početní
pravítko tachymetrické. - Za svého plodného života na-
psal na 250 prací z matematiky, astronomie, geodesie,
kartografie, geofysiky, statistiky, hydrologie a j. Ve
filosofii věd přírodních je význačným jejím českým
představitelem. Je též jedním ze zakladatelů vědecké geo-
fysiky a jako geofysik požívá světové pověsti. Své práce
psal česky, německy a polsky. Také Zeměměřičský věst-
ník (1936) obsahuje dva jeho příspěvky. Z větších prací
vydaných v posledních letech zvláštní pozornosti zaslouží
Počet pravděpodobnosti (1921), Úvod do geofysiky

(1927) a dále dvě knihy napsané společně s Dr. H I' U š-
k o u: Počet grafický a graficko-mechanický (1923) a
Teorie a prakse numerického počítání (1934).
Nyní prof. Láska žije na odpočinku v Plzni; 24. srpna

se dožil 79 let. »Úvodem do filosofie« se rozloučil v roce
19.39se svou vědeckou činností. V předmluvě napsalo sobě
skromně, že »lidské slávy v životě nikdy nehledal a ro-
mány psáti nechtěl, nemaje k tomu žádného nadání, ani
času a chuti«. Poznamenává, že kniha nemá b~Ttižádnou
systematickou učebnicí, jsou to spíše jen »poznámky se-
brané při četbě různých spisů«.
Kniha obsahuje deset jednotlivých oddílů: 1. Podstata

filosofie, 2. Logika, 3. Logika a matematika, 4. Symbo-
lická logika, 5. Definice, 6. Idea, hypotesa, fikce a teorie,
7. Měření a pokus, 8. Axiomatika, 9. Indukce a analogie,
10. Statistika a matematická pravděpodobnost.

Knížka se svým zajímavým obsahem a hlubokou filo-
sofickou náplní, v mnohém původní, neujde zajisté pozor-
nosti českých zeměměřičů. Klobouček.

Zrušení reálek. S platností od počátku školního roku
1941/42 budou postupně podle ustanovení ministerstva
školství a národní osvěty zrušeny dosavadní reálky, reál-
ná gymnasia a reformní reálná gymnasia a místo nich
bude zaveden jednotný typ střední školy. Tento typ bude
představován o s m i tří dní m I' e á I n Ý m g y m n a-
s i e m. Reálné gymnasium bude chlapecké nebo dívčí. Na
chlapeckém reálném gymnasiu bude vyučováno těmto
p o v i n n Ý m předmětům: tělesné výchově, jazyku ně-
meckému, jazyku českému, jazyku latinskému, dalšímu
živému jazyku (angličtině nebo francouzštině), dějepisu,
zeměpisu, přírodopisu, chemii, fysice, matematice, umě-
lecké výchově, zpěvu a náboženství. Nepovinnými před-
měty budou těsnopis, jazyk řecký a některý další cizí
jazyk (italský, španělský, anglický, francouzský), prak-
tická cvičení přírodopisná, chemická a fysikální a dobro-
volné pokračováni ve zpěvu, umělecké výchově a nábo-
ženství.
Jako zvláštní typ střední školy zůstává zachováno

gymnasium, které jest pouze chlapecké. Přeměna dosa-
vadních typů středních škol na jednotný typ osmitřídního
reálného gymnasia provede se postupně od školního roku
1941-42 počínajíc III. třídou.
Touto významnou reformou v organisaci českých střed-

ních škol zavřely se dveře za reálkou, jako typem střední
školy, který u nás po 110 let pěstoval všeobecné vzdě-
lání s hlediska přírodovědeckého realismu a poskytl zá-
klady ke studiu inženýrství na vysokých školách tech-
nických inženýrským generacím minulým i převážné
části inženýrské generace současné. Je proto na místě,
když v časopise zeměměřičských inženýrů vzpomeneme
alespoň stručně historie reálných škol v našich zemích.
Vlastní původ reálek sluší hledati ve Francii, kde již po-
čátkem století 18. byly zakládány první školy s výcho-
vou matematicko-přírodovědeckou. Reálky ve střední
Evropě staly se aktuálními s příchodem období průmvslo-
vé revoluce. Možnost jejich zřízení byla studována již za
Marie Terezie. Propagátorem jejich zřízení byl profesor
Gel' s tne 1', pozdější zakladatel polytechniky v Praze.
Na jeho návrh také dvorská studijní komise schválila dne
10. února 1804 zákládání reálných škol jako odvětví ná-
rodního školství, ač již před tím byla zřízena ve Vídni
školil, reálně-obchodní (Realhandelsschule). Po schválení
návrhu Gerstnerova byla zřízena v roce 1811 reálka
brněnská, v roce 1815 židovská reálka v Brodech, v roce
1817 ve Lvově a v Terstu. První reálka v Čechách zří-
zeng byla v Rakovníku z popudu arcibiskupa pražského
Václava Leopolda ryt. Chlumčanského z Přestavlk a
Chlumčan, který již v prosinci 1816 složil částku 140.000
zl. víd. měny k založení dvou reálek. Druhá reálka z to-
hoto daru zřízena byla v Liberci (Reichenberg). Podmíri-

kou bylo, že na školách budou vyučovati řádoví učitelé.
Po předběžných přípravách došlo dne 9. listopadu 1829
k zřízení hlavní školy v Rakovníku, jež byla přípravkou
pro reálku a toto datum dlužno tedy považovati za da-
tum založení první české reálky vůbec. Reálka pražská
při zemském stavovském polytechnickém ústavu zahájila
svou činnost dne 1. října 1833. V červenci 1849 byla vy-
dána nová osnova pro gymnasia a pro šesti třídní vyšší
reálku. Roku 1868 byla studijní doba na reálkách zvý-
šena na 7 let, takže nižší reálka byla 41etá a vyšší 3letá.
Nařízením ministerstva kultu a vyučování ze dne 27.
května 1869 byly zavedeny maturitní zkoušky na vyšších
reálkách. Již před tím v roce 1867 byly reálky podřízeny
zemskému zákonodárství, aby vyhovovaly lépe potřebám
země. V Čechách vydán byl zemský zákon o reálkách
v roce 1874 (s němčinou nepovinnou), na Moravě a ve
Slezsku v roce 1869 resp. 1870 (s němčinou povínnou).
Od té doby nebylo na organisací reálek celkem nic mě-
něno s výjimkou zavedení filosofické propedeutiky (úvod
do logiky a psychologie) do 7. třídy reálek po světové
válce v roce 1918.
Největší rozvoj reálek spadá do konce minulého a po-

čátku tohoto století, kdy bylo založeno v Čechách mnoho
škol tohoto typu. Pro svůj poněkud silně vyhraněný typ
matematicko-přírodovědecký, při němž nebylo v dosta-
tečné míře přihlíženo alespoň k základům humanistické-
ho vzdělání a z některých praktických důvodů jiných pře-
stala však býti reálka vyhledávaným typem a docházelo
k postupné přeměně reálek na pružnější, praktičtější a
snad i lepší typ reálných gymnasií. Reálkám se jmeno-
vitě vytýkalo, že jsou pouze sedmileté a že jejich absol-
ventům ve srovnání s absolventy gymnasiálních typů
škol krom základů humanistického vzdělání chybí prá-
vě poslední, osmý rok, který vzhledem k věku stu-
dentů. je nejvydatnější. Byly proto konány i mnohé anke-
ty o tom, má-li být reálka vůbec ponechána a v jakém
smyslu reorganisována, aby vyhovovala plně pro prak-
tický život i jako přípravka pro studium na vysokých
školách technických, či má-Ii být zrušena. Byli to právě
inženýři, kteří pociťovali určité nedostatky svého středo-
školského studia na reálkách a dožadovali se takové re-
formy, jež by jim umožnila studovati a chápati svou
funkci techniků právě ve vztahu ke společnosti.
Přes své určité nedostatky vychovaly nám reálky však

celé generace středoškolské inteligence a četné jedno-
tlivce. kteří dosáhli vedoucích míst v našem životě hospo-
dářském i kulturním. Zůstanou proto významnou kapito-
lou v organisaci našeho školství a bude jich vždy vzpo-
mínáno jako ústavů, které své poslání v rámci daných
možností hleděli splniti co nejlépe. Ing. POU1'.
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