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Reprodukce
Prof.

plánů polohopisných.
Dr. J. Pan t ° f I í č e k.
!DokončenU
10. Plány

Litomyšle.

Při

reprodukci
plánů p,olohopisných města Litomyšl,e PI'O účele regulační
zvolil jsem způsob,
který je částečně
pndoben
me'thodě
francouzské. Zaměřená
ploch3' je 420 jiter, vynesena
byla v měřítku
I: 720
na 25 sekČiních listů obsažených
na 17 deskách.
Průsvitný
papír přilepil se v celé své ploše na po.]ozrcadllOViOu desku
skleněnou tI. 3 mm a vykres1il se na něm rámec sekčn.ho listu a křížky
sítě hektometrové.
Měřiciké 'operáty vynesl r. 1915 p. Geom. Š v e c ohvyklým způs,obem u měření polygonového.
Situace vytažena
jemně tuší, do které přidáno něco hnědé barvy,
a;by lép'e kryla. Celá situace se úplně vYPTavila čísly ka:tas,tráJnýnti, zn,ačkami atd. Poněvadž
byl pap'ír přilepen na sklo, nedef1onnovaJ se·.
K repmdukci
zakoupeny
desky únkové
tI. as 7~ man, )JIOvrchu vyrovnaného
a jemně pod vodou zrněného; olcptaly se duběnkovým
leptem,
užívaným
v lithograficikých
ústavech
francouzského
miníSJterstva
veřejných prací. *) Lept se nechal na deskách zaschnouti,
deska omyla a na>fumovala. Před reprodulkc.í se znova omyla a polila roztokem
citlivého
klihu'"*), vložila do odstředivky
a rychle usušila. Klih tV'oří na desce velmi
tenkou vrstvu.
Originál plánu, vykreslený
na papíře na skle, po!ložil se v kop,írovacím rámu na desku zi'l1ikolv'Olua 'OikopíriQIv.al. Deska se vymyla vOldou a
zbylý, světlem rozložený klih zbarvil se na desce fialovOlu barvou methyJnatou. Tedy jako u způsobu, užívaného
ve vídeňském
ústavu lithografickém, objevila
se kresba
na desce bílými čarami na tmavofi.a;llOvém
podkladě. Cáry jsou velmi zřetelné
a dá se dle nich dobře rýti. Celou
situaci vyryl p. Oeom. C e lic c h 'o v s k ý. Za de'n dá se, vyrýti a;s 15 jíte;v partii zas.tavené a as 60 Hter Pi1,rtie polní v měř. 1: 720. Je tedy rytí
rychlejší, než vytahování
pérem.
Situace doplněna
vyrytými
čísly, rytilna se naole}ovala
zeleným
olejem, zaválela přeti,skov'ou barvou a pak odválela. Desk,;t se vlož,i,ta do
5% roztoku kyseliny
sírové, kde chromovaná,
osvětlená
vrstva klihu se
rozLožila a odplavala i s barvou, takže na desce zůstala barva pOuze ve
vyrytých
čarách a čí:slech.
Deska se opláchla vodou, nagumova],a a vytlačil první tísk 'Pro korekturu. Chyby opravily leptem a rydlem, deska zaválela, vymyla asfaltovou tinktuľQiu, znovu oleptala
lep'Íem duběnkovým,
l1Jagumovala a byla
úplně připravena
pro tisk.
vaří se 500 gr allepsk':'ch
dubčnek, až se odpaři as II•. Filtruie se vato:>
gr kyseliny
dusičné a 6 gr kyseliny
solné.
Pro citlivý klih uvádí se mnoho předpisů.
Dobrý je předpis tento:
50 gr tekutého
klihu t. zv. CI bího klihu pro reprodukce.
200 g vody
10 g dvoichromauu
ammonatého.
2 ;(
,;lycerinu.
2 g cukru, 100 g vody, 8 g bílku, 8 g ammoniaku.

OJ V 10 I vody

a přidá

HlI)

oOJ

+-
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Náklad tiskla Unie. Výtisky vyhovuji úplně, neboi se mohly iužitkoVlati každým směrem zkušenosti
při tisku plánů Telče. Čárky jsou jemné,
jasné, netržené,
jemnější a zřetelnější,
než u tisků rakouských
katastrálných map z alumini'Ových desek.
Uvedená methooa není talk dokonalá i<ako francouzská,
neboi je u ní
o jednu operaci více, o vytažení
situace tuší. Než šlo mi o to, abych vyzkoušel způsob, který by sc mohl doporučiti i kancelářím
civilním. Proto
jsem hleděl k tomu, aby se zachovaly. pokud možno nynější zvyklosti
a
upustil jsem od přímého vynášení
zrcadlového
obrazu plánu na kovovou
desku. Aostup práce dá se ještě zjednodušiti,
rytí čar může se nahraditi
leptem chloridu železitého.
Pokusy
v men,ším měřítku
vyzkoušel
jsem
dva způsoby.
Deska oleptaná dubělllkovým leptem poleje sc citlivým bilkem, exponuje pod plánem vyneseným
na papíru na skIc a vymeje studcnou vodou. Osvětlená.
nevymytá
vrstva
bílku se zbarvi a vyrettišují
chyby,
vzniklé emu1sí, jako ta'k zv. hvězdy a pod. Deska se Ieptá v lihnvém roztoku
chloridu železitého
pokud možno bezvodém.
Líh srazí bílek, který tvoří
velmi dobrou, ochranou vrstvu proti leptu, takže se vyleptai'í do hloubky,
jalk10 rytina, pouze místa, kde není bílek, kde je k,ov otevřen. Rytina se
olejuje, zaváli, vrstva bilku odstraní a pokračuje se dále, jako u methody
právě popsané ..
Pohodlnější
pro závod reprodukční
je, když se užije dvojí vrstvy,
spodní ochramé a horní citlivé. Oleptaná deska se opatří vrstvou vzdorující kyselinám,
na př. asfaHovou nebo pryskyřičnou.
Vrstva je zbarvena
pokud možno intensivně
červeně. Na ni se naleje tenká vrstva
citlivého
klihu, který se' po exposici vymeje a plochy osvětlené
zbarvi i!ntensivně
fialově. Na desce se objeví ikresba červenými
čarami na tmavém podkladu. Chyby v emulsi jsou velmi patrnF' a opraví se rydlem a lakem asfaltovým.
Na těch místech, kde neni vrstVla klihu, tedy v čárkách,
vymeje se spodní vrstva
rozpustidlem,
které rozpouští
spodní vrstvu,
ale
nerozpoUlští horní vrstvu,
tedy na př. benzolem. Na desce otevře se v
kresbě' vrstva
až na kov, který se leptá do hloubky a zaválí. Klihová
vrstva
se odstraní
5 % kys. sírovou. spodní vrstva příslušným
rozpusfidlem a deska je připravena
pr,o tísk
Čáry při obou leptech nejsou ovšem tak jemné, jako pří rytině
Je to pochopitelné,
vytahovací
péro nikdy nenahradí rydlo. Je však postup
práce zvolen tak, že veškeré práce grafické se pJ1ovedou v kanceláři technícké, kdežto reprodukoní
práce v ústavu reprodukčnim
a nenií třeba, aby
jeden odborník
informoval
se o methodách
jemu cizích.
Co do přesnosti jsou arci obě methody za způsobem užívaným při
reprodukoi
franoouzských
map katastráiných.

Poznámky o kolmicích.
Ing . .J. Pe tří

k.

Při měřeních,
jež provádějí
geometři
evidenční i civilní při dělbé
pozemku. přichází řešení úlohy, kterak zaměřiti hranice držby, aby evidenční mapa mohla býti doplněna novými hranicemi. Při tom žádá se, aby
zaměření prováděno
bylo ne nezávisle, nýbrž tak, aby výsledky
vyměřování a nové hraníce daly se zakresliti
do mapy - s ohledem na srážku
papíru. Dále žádá se. aby nevyhnutelné
chyby a odchylky
mezi mapou
evídenční
a měřením správně
b~'ly rozvrženy,
a to tak, aby mapa neutrpěla tím, že by se nahromadily
nedovoleným
zpúsobem chyby na některém místě mapy. že by mapa stala se snad neupotřebitelnou
na některém místě. Kromě toho žádá se jednak, aby bylo možno pro původní skupinu parcel provésti
samostatný
výpočet
plošný nezávisle
na operátli
ka:tastráiném,
jednak, aby by!'O moŽ!no dQ'sící vyžadované
přesnosti plošné
pro výměry
nových díIcít dělbou z původní skupiny vzniklých.
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Síť zaměřovacích
přímek pomocných
pro taková doplňovací
meření sestrojujeme
buď tak, že spojujeme pevné body - v mapě znázorněné
a venku
kontrolované
- přímkami, nebo tak, že se při'pojujeme na síť
polygo nální a na síť přímek podrobných
původního měření.
V obou případech
snažíme se vystačiti
měřením délek a sestrojováním pravých úhlů, při čemž přihlížíme k tomu, aby síť byla venku kontrolovatelná,
abychom hrubé chyby hned venku vyloučili.
Přesnost
měřených
délek, jakož i jich souhlas s délkami odpíchn1!týmL z mapy a předpisy pro kolmice uvedeny js.ou v »Návodu*) pro zaměřování změn v operátu kat astru daně pozemkové«,
který vydán byl nařízením min. financí ze dne 28. července
1907. Č. 55.166.
Uvažujme o vztazích nevyhnutelných
chyb při sestrojování
kolmic
na přesnost
setrojené
kolmice v rozsahu takových
prací zaměřovacích.
I. Z bodu CO) spuštěná
kolmice (obr. 1) dala by správnou stopu D,
leč následkem
nevyhnutelných
chyb, následkem
nevertikální
polohy výtyčky,
následkem
nesprávné
polohy zrcádka,
následkem
chyby v úhlu
sklonu zrcadel a pod. dostaneme
stopu E. nesprávnou
stopu. Pří tom
předpokládáme,
že stopa E je přesně na přímce MN a že z ní nevybočuje.
Vynášime-li
teď v plánu (obr. 2) dostaneme
na přímce m n zasta. ničením stopu e, v níž sestrojíme
kolmici e f, na kterou
naneseme
délku
ef = EC v předepsaném
měřítku zmenšení.
Bod f liši se tudíž od bodu
·C, který
jsme chtěli sestrnjiti.
Předpisy o kolmicích uvedeny jsou v § 2., odst. 2 c. návodu a znějí:
§ 2. odst. 2 c.) Určujeme-li hranice parcel úsečkami a pořadnicemi _.
pravoúhlými
souřadnicemi
- pak budiž používáno
přístroje ku sestrojování pravého úhlu:
a) jsou-li kolmice delši než 4.0 m. a mají-li se jimi zaměřiti hranice
vlastnictví,
rohy budov nebo jiné ostře označené body,
bl json-li kolmice delší 10.0 TTl. a mají-li se jimi zaměřiti body méně
důležité jako hranice kultur. nepravidelné
břehy říční a pod.
V území plochém nebudiž užíváno kolmic delších než 50.0 m. v území svahovitém
nebudiž užíváno 'kolmic delších než 25.0 m. Je-li nutno
užíti kolmice delší pro nějaký bod, pak budiž poloha takto určeného bodu
. přiměřeně
zajištěna, obyčej'ně délkou přepony.
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Obr. 1.
A .• Lineární
!která je vy volána

do,

Obr. ~.

přesnost
stopy
[} posuzujeme
dle
odchylkou ex od pravého úhlu.
Z L/CDE plyne cD = CD tg ex
al)

Pro exO dané v stupních

je v míře

obl. ex =;'<i
Cť~

pro ex' dané v minutách

je v míře obl. ex

= Iii

Clu,

pro

ul!

o

ó-6- - - - -

e

dané ve vteřinách

je v míře obl. ex

aO

57295
cti

= 3438
!Xii

=~"= 206.265

*) Anleilung
!lir das Veriahren
bei Ausiilhrung
der Vermessungsarbeilen
zum Zwecke
d. J:videnzhallnng
aui Orund d. O. vom 23. Mai 1883. R. O, BI. No. 8.1. finanzminislerialerlass
'vom 28 . .Juli 1907. Z. 55.166. Wíen. Slaalsdruckerei.
')Body
v přirodě
venkn označuji
velkými
písmenami.
body na plánu seslroíeném
v
!Irčitém mčřítku zmenšení označuji mal\,rmi písmenamí.
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Vložíme-li
rov.

tyto

hodnoty, předpokládajíce
a malé,
dále ct' v minutách, dostáváme

O, předpokládajíce

tudíž

tga

a, do

",'

ED = CO -.

(2

CD = EO g~

(3

Q

a z toho

délku

kolmice

",'

Možno tudíž vyšetřiti
délku kolmice pří určité chybě ",' v minutách
tak, aby délka ED byla tak malou, je jí bude nemožno v plánu sestroieném v určitém měřítku rozeznati.
Předpokládejme
na příklad, že položíme ed = O'] mm za mez, kterou lze ještě na plánu buď kružítkem
nebo
noniovým
trojúhelníkem
na vynášecím
pravítku
rozeznati,
pak lze z toho
odvoditi
skutečné
DE v přírodě, odpovidající
měřítku
zmenšení
mapy,
a z toho dále pro předpokládané
",' vhodnou
délku kolmice.
Nejistota
v odpíchnuti
ed = O'] mm V plánu značí ve skutečností
rozmanité
dělk I'
ED, které jsou pro měřítka našich map katastrálních
sestaveny
v následující tabulce:

'I

ed
0'1 nITI"
odpovídá'
I
ED
I
1

i

Měřítko

~ ~ ~~~~

i~:~ ~~~

1 : 720

7'2 cm

Pro
CD

plán

= 0'05

m

m . ,,'il
Iled~O'J
: udpovídá
11
I"ED
,I

Měřítko

~~

~~J§.=

I

'ED

i~~i~
I i26':;:(2Jc~'m;~-lillliL ~:~:;6;~6:;:
~:~:
i
I

1: 625

1 : 5UO

1: 500 a zvolenou

X

OJ mm '
Iedodpovídá

Měřítko

chybu

a'

57'30 m, lze tudíž

5'0 cm

= 3' dostáváme

dle rov. (,)

pro plán 1:500 sestrojovati

kol-

mice do 50'0 m délky, předpokládaje,
že působ i jen chyba "" = 3', kdežto
ostatní vlivy dávají nulu.
Předpokládejme
naopak pro kolmicí zvolené
délky sestrojeno u od
oka. kdež by "'0 = ]0, ja ká tu je odchylka EO dle rov, (2
a)

"''' =

b)

"'0

c)

aO

1°

=

CD =

3'0 m

ED =

300

X

1"

57~ =5'2

cm

1°

CD = 5'0 m
ED = 6'9 cm
CD = 10'0 m
ED = 17'4 cm
d)
[<o
2
CD = 4 O m
ED
14'0 cm
e)
aa = 20
CE = 10'0 m
OE == 34'9 cm
Zřejmo. že případ
a) vyhovuje
ještě přesnosti
požadované
pro mapu
1: 500. případ b) že hoví všem
měřítkům
vyjma
1: 500, případ d) vyhovuje měřítkům
od ]: ]440 a v}'še, kdežto přlpad e) přesahuje
meze
všech měřítek,
Pro přehled o vlivu hodnoty ED stoupaiící
po centimetru,
a chyby
",' stouoající
po minutách sestavme
si tabulku pro délky kolmic,

=

1°

=

=

0

Tab. B.
--------------_._----~-_

cm

i 2cm

Odchyll<a

:11

(~d~I1~~~na

ii , Timtu

..

,---_.

1·3em

__

i 4cm

..

_-,'.-----

5cm

----

---~---~~

16cm 17cm

I~EII~~~·,,,=~·L,,·,=='=~~·~····c=c~,=-~'-.-.
II

Ci'

II

i

I
I

a ED odpovídají

délky

..

_------

j gem

8em

1

., ,..--~

kolmiC

i l0em!

v metrecll

,

I
I

·--'~!rif~~~TI5°l-1:Fllťl
~~i=f~~H~il~~fl
f~i

',·

I

1

I,

3' jill
4' I,i 9
5' li 7
6' ji 6

2,3
17
14
11

li

5
4

i

34
26
21
17

4h
34
27
23

57
43 I
34 I
29!

Hl
9

15
13

20
17

25
21

9' li 4

8

11

15

19.

23

.30
27

lO' j! 3

7

10

14

17 i 2)

.:'4

7'
8'

11

I
'I
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69
52
41

.1!
29
26

lJ2 ! Hl3 i 11.') .

80

I

61

',I 69

48:
40

1

.i4

I

55
46

i
'I

771

62
52,

86
h9
57

i
i

i

;')9 . 44 I 49 ,
34
39 I 4.3 :
,31 .34,.38
1
28
31 I .34 ;

Z této tabulky lze pro zvolené ED a chybu a' vybrati
pnmerenou
kolmice předpokládaje
zase, že by nebylo jiných pramenů
chyb,
K tomu možno připoiiti i další úvahu. Je-li totiž E nesprávná
stopa
kolmice, kterou jsme hledali. jaký vliv má tato chyba na délku kolmice.
neboť nyní měříme EC místo správné kolmice CD. Položme CD = EC - z.
Pro chybu z možno dovoliti určité meze, aby přesnost kolmice ne- .
trpěla pHliš,
Z [:, CDE plyne
DE = rť-C' - CD'
rEC' - (Ec-='--ij2

délku

+

OE = rEC' - (EC2- 2EC.z
z') = -V2.EC.~ . . . . . .
(4 '
poněvadž hodn0ta z bude veličina malá, smíme Z2 • O a do zjednodušeného
v}'razu klásti za z a EC r ú z n é hod not y a výsledky
sestaviti
do
tabulky C.

O~~!~~j-~-ri
Icm12~:1-3 cm-'~-~:r:~I·~c:-I~~:l~~ml-:n
110 c:~r
_____

.._____

.. -

[)élk~-_-r

knIJnl_~~ __
t:~_

.. -

--

...

,------------_

.. _._--

II

~_

_

1

------~-I

Délka EDI~liže~~~touP~tih~~;oty
__
~_.___

_

._~_ .._
.._

~-~.-~~C)-~.j,!~~5mI0·63m'llr771l111l'89n~!1·0~1l1
\1'101l111';~m11·26-,~;.·3411l1,1
:~~:
2S"OOmII0"71 1'00 1'22 11'41 I"5S !n3 ľlj72UO
12'12 2'24
5Cm) mliroo
1'41 1"73 2'00 z-24 12'45 2'65 2's3
;·roo 3'16
75'00 m 'lľ22
1"73 12'12 2'45 2"74 13"01) 3'24 13'46 13'67 3'S7
100'00m!l41
2'00 12A'i 2'S3 316
3'46 3'744'00
14'24 4'47
150'00 m 11"73 2'45 13'00 3'46 ,3'87 14'24 4'5S 14'90 5'20 5'4S
ZOO·OOm i.Z·OO 2'S3 3'46 4'00 4'47 4'90 5'29 5'66 16'00 '16'32
25000 m 'i2'24 3'16 3'S7 4'47 5'0(l 15'4S 15'92 16'32 671 7'07
.300'00 rn !!2'45 3'46 4'24 14'90 5'4S 16'00 6'4S !693 7'35 7"75
II
!
i
1

I

Z tabulky na př, vidllO, že při chybě ED = 2'45 m a při nesprávné
·ué,c.:e kolmice EC = ]00'00 m je rozdíl mezi měřenou
EC a správnou
kolmicí CD pouze"
cm, čili správné CD = 99'97 m.
II. Pro kolmice delší neí dovoluje ,~ 2. odst. 2 c., třeba měřiti přepnnu, aby zaručen byl pravý
úhel. Pak zvolme
(obr. 3.) odvěsnu AD a
změřme ji, rovněž
změřme
CD a přeponu ACm a srovnejme
tuto přeponu měřenou s přeponou vypočteno u AC"
ACv = VAD";-

CD'.

Obyčejně
obdržíme,
že ACm <':: AC" následkem
nevyhnutelných
chyb v měřených
délkách a v pravém úhlu. Pro rovnováhu
nevyhnutelných chyb snažíme se odvěsnu AD zvoliti přibližně
rovnou
kolmici CD.
Ni::kdy bývá úlohou počtářsky
určiti stopu kolmice i délku její, íe-li delší
než dovolená, a žádá se spolehlivá stopa i dé Ika kolmice. K tomu konci
zvolme na přimce MN dva další b"dy AB tak, aby tvořily s daným C
trojúhelník,
čímž převádíme
úlohu na řešení výšky
trojúhelníka
a obou
úseků na základně
AB. Pro určení trojúheln,ka
změřme všechny tři strany
AU
a BC = b CA
c a z nich hledáme (ol~r. 3.)

=

=

l~\,zdíl rovnic (6(7 dává

z toho

f+g=a

h' = b2_t2
h2 = c2_g2 . •
P-g'=b'-c2=(fig)
L---::-g_b'-c'
2
2a

f+g _ ~
2
2
2
"__
.._a
b'-c
r
2
a

+

2a
b' - (2

g=Z-Za--
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.
.
.

.

•

•

•

•

(f-g)

•

•

Vložením f. g do rov. (6 (7 dostáváme
hodnotu
kráte. Druhý výpočet nezávislý
pro kontrolu možno
obsahu.
,
a+b+c
Polozme -- ~~2
- ~~-~ s pak plocha 6ABC ..

h na kontrolu
dvaprovésti z plošného

=

P

=

V(s-a)

(s-b)

"t ovsa'kt"P
Jez
ez
možno

z toho

vypočísti
f =

h = 2P
a

Vb' -

máme

zase

110

(II
,

do rov. 6). 7}, těž f a g

a vložením

h

V(b+W(b--=-h)

2

g=VC2_g2
při čemž

(s--C) s

1 ah . . . .
=2

V(c+g)

(c-g),

f+g=a

kontrolu

5)

Tím vyšetřeny
jsou úseky pro stanovení
stopy D. Odměřme
od
bodu A délku g. zaražme kolík. na kontrolu odměřme od bodu B délku r
a musíme dospěti k témuž boou D. Změříme-li
teď venku CDm = ....
může se tato hodnota lišili v dopustnj'ch
mezích od vypočtené CDy = h.
Budou tudíž délky
AD= g= x
CD=h=y
pravouhlé
souřadníce
bodu C vztažené k ose A N.
Tažme se dále, jaký vliv maií průměrné chyby ma mb mc '.' délkác
měřených
a, b, c na vy počtené veličiny f, g, h.

+

2

f =~
b2_C
2
2a
a
b2 - c2
g=----2
2a
-

h = ib2 -

f2

= II I b2 ~

(

~
2

+ b2~2 a 2)2,,

tím jsou vyjádřeny
hledané veličiny f, g, h jako funkce měřených.
dle obecných
zásad
vyrovnávacího
počtu
vyšetřili
jeiích
chyby mf, mg,mh
mf

=

, 1(0 f'
)2, (fi f
+
81l' m aj + ~'b'

V

mg =

+y'

1/(0)'
o:.'

ma

mh

+ 11\0o a'h

ma

"

Vypočtěmepartiálné
do soustavy
12), dostaneme

mb

)2+ (fi8C'f

mc

+ (fifi~' mb )2 + (fio ~. mc
h ' mb Y-(fi
" + (O
fi b
,+ ,FCh ,mc

r

differenciálné

podílY
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rovnic

a možno·
průměrné

)21
2

)'~ 12

r
'

J

(6. (8, (9 a vložme

r+(~. f+ (~. f

+ 1/ (~ . ma

mb

-------

-

I (~. f+ (~;.
----

1

mc

-

l11a

)'+ (-~.mc

mb

)'

r

_._--,--

mh =c= :-'~-

I/(f

)'+ (-~.;- . mb )'+ (-Ii . -~.

. ~- Dla

;

j

I11c

I
I

~13

J

Tím dán v obecně vztahy pro libovolný případ.
Tyto obecné rovnice však se zjednoduš'.
uvažujeme-Ii:
aj Trojhelník
steinostranný.
v něl11ž je

o=b=c
ma =mb=mc

f = g =

Z toho plyne

~.

(J) Trojúhelník

=

h

Vložením dostává;;;~

mf

c. sin 60° = a sin 60° = 0'866 a
=-c::

]'5 111 a

I11h=

()'86)

rovtloramenný.

mg

ma.

v němž

h=f=g=~

h = ~-Musí pak
2

položme

2

b=c=h.12.
d o rOVnIC
. 13) d OStlIanerne

.
VI' ozemm

mf =mg
daných

ma

je

mb =

';==.
V2

mf =mg

=mh

=

Poněvadž

=

mh =

veličin

bude

11/

2'

m?
a

+

0'87 ma. případ,

/ ma2 T 4

mj = mg = mh =:2

I

_
(rr1"-)' =

4'

kde

Yz ,

"Ir-t3

ma

průměrné

2

chyby

všech

jsou sobě rovny.

}') Trojúhelník
(Obr. 4.) určený
Z tuho plyne
c- h
b= h

-Vs

V2

mb -mayS,

/~.

± V m;

mh -

±14m~

f

tím. žeh -=;-0
dále vložením za
1-

mc__ .,_~la F._~staneme

mf -

+ 5 m~ + 2 m~ =m"

=2 o

~_rov.

y 30
rtIg=±'}/4-~r+5~{+im~~" ma V33
I~.. -.'

+5m~

.!
ml>

..

+ ;8rIJ~ ·.....:m

"'C--'-.--...
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a t45

03.

tří hle-

Z výrazu těchto zřejmo. jak rychle průměrná
chyba ve vysce i v
určení stopy vzrůstá
tím, jest-li stopa kolmice padá mimo rozsah
základny AB,
III. Další případ řešení naskytá
se, spouštíme-li
z bodu C delší
kolmici. na př. zrcá(1kem - vyšetříme
stopu E. zastaničíme
ji, změříme
dále kromě výšky EC a obou úseků AE, BE též obě strany AC, BC.
Pak možno za<;e hned venku výpočtem
vyšetřiti
přesněii
stopu D
a ze vzdálenosti
ED pozuzovati
chybu v délce kolmice. Měřením
jsou
li rčeny
hodnoty:
AE=g
BE=f
EC=I)
AB=f+g=a
BC=b
AC=c.
Výpočtem
z rovnic 6). 7) určíme po druhé
g - VC"=:Íj2
í =VbWi2,
}~teré se lišiti budou od měřen5'ch f g,

Ob. S.
I'

Cena či váha hodnot f. g bude tím menSl, Clm více délky c, b blíŽili se budou délce I), čili čím menší je výraz pod odmocninou,
a naopak
váha f g bude tím větši, čím kratší
bude I) proti délkám b. c, čili čím
větší buce výraz pod od" ocnínou,
Následkem
nevyhn~!telllých
chyb v měřen~'ch
délkách
bude vždy
+ g :'OS a takže (f + gl - (f + g)= d a.
Hledáme-lí
pravoúhlé
souřadnice
bodu C vzhledem k ose A N, dostáváme pro x dvě hodnoty a to: Xl = g,
X2 =
a - f, které se musí lišíti od
sebe o touž hodnotu da:
Xl X2 = Ja,
Poněvadž Xl' x2neisou
stejnocenné,
nejsou stejné váhy, třeba pro
výpočet

průměru

zavésti

váhy P" P2, tak'Ze

X=

Xt_-=-~l

X2~.JJ:_

PI'- p.
P, = n. P2 = f. při čemž 1. 9 zaukrouh 1íme buď
hektornetry,
bodu A, dostáváme
stopu D. a dle vzdálezměnu délky kolmíce
(dle tab, C) a dosta-

Pro výpočet stačí klásti
na celé desetimetry
nebo na
Naneseme-li
toto x od
nosti DE posoudíme
vliv na
neme CD;= Íj = y
Tlm jsou dány sou řadnice pravoúhlé
bodu C v soustavě
b - 2666 m
Příklad:
Měřeno
f = 1937 m
9 = 268'6 _
c = 32S'9 •
1) = 184'S •
a =f
9 = 462'3 m
f
g = 461'08 m
Výpočtem
určeno:
f = 192'44 m
g = 268"64 •
f
g = 462'30 •

+

+
+

da
Xl
X2

AN,

=g

=

1'22 m

= 268'64 m

= a - f = 269'86 ~__ .~
Rozdíl
Xl x.
1'22 m = da
Pro řešení ohecného
arithmetického
průměru
zmenšeme
obě hodnoty o nějaké x konst = 268'60 m a počítejme
pouze se zbytky řix a
zavedme
váhy (zaokrouhlené
f 9 na hektometry)
J Xl = Xl - Xkonst
= 0'04 m
Pl .:- f = 2
~ X2 X2 Xkonst
1'26 m
P2 '
9
3

=

1917/56

=

x

=

Xkonst

+ P2 = 26W6 + 2 X 0'042 +
3 X 1'26
-+- 3
x = 268'6 +~~ = 269'15 m
5

-+- ~~.

P2~2

Pl+-

= 268'60

B____

Kj5-~ir55~

m

Délka ED smí pří dopustné
chybě 1 cm v kolmid
EC = 200 m
edostoupiti (<lle tab. C) mez.e 2'00 lil; jelikož vypočtené
ED = 0'55 lil leží
v dopustné
mezi a chyba v kolmici nedostup u e 1 cm, smíme tudíž
položiti CD = EC = 1) = y,
Jsou tudiž soui'adnice
bodu C v soustavě
AN
x
26~n5 m,
y
184'50 m,

=

=

Přehled dějin nivelace.
Dr. Q. V e t t e r.
Dne 2. června tohoto roku přednášel jsem v »Jednotě českých matematiků a iysiků« o dějinách nivelacc. Přednáška
ta má vyjíti v »Casopise českých matematikú
a fysiků«. Gyv však vyzván z kruhú odborných,
abych výsledky své práce učinil přístupnými
také širšímu českéíl1U zeměmč'řickému obecenstvu,
dovoluji si váženému
čtenářstvl!
tohoto časoipisu
předložiti stručný výtah SV:Ý'cflvýkladů. Kdo by se snad zajímalo
bližší
literární údaje, popisy a vyobrazeni
strojů a metod, toho si dovoluji odkázati na uvedené pojednání.
V úvodě poukázal jsem na malou poměrně zpracovanost
dějin matematick.Vch aplikaci a technických
věd. DŮVO'lly toho jsou jectnl1:k v ohti21Ch nauky ležící na hranici někclika věd, jednak v okolnosti, že zření
technikovo je,;t obráceno spíše k budoucnosti
než k minulosti. Proto jsem
se takéien
zřfdka mohl opříti o starší bádánÍ. Dnešní zuesnadncný
styk
s cizími knihovl12,mi 0;111ouvá snad možné mťzery tohoto přehledu.
Přj velkých vodních stavbácIJ egyptských
(jezero Mo e I' i s o vn).
mesopotams1-:ých
a č(í1Sk~vch lze jistě předpokládatI
již nive1aci. rovněž
při římsk~ých akvaduktech.
Nehledíme-li
ke zmínce o nivelaci v čínském zákonllikLl Č e o u-I y,
.iehož pravmt byla vzata v po,chybnosJ, j.'O'u ,nejstarší literární doklady této
metody li e 1'0 n Ů v spIs () dioptru, velmi elegantním
to předchůdci
na·
šeho ťhec,dnlř'tu, a V i ,t I' li v i O' v a kn'iiha o s'tíllvite;ství z I. Slt. před Kr. liero
podrobně popisuje celý postup zeměřováním
do pJe:liu i nazpět na rafi:n::Jvanč
vypravené
děJ.cné nivelační lati. Vitruvi,us p'opisuje jen těžkopádný
»chorobates«,
na podstavcích
umístěné
asi 6 m dlouhé pravitko,
vodmovně
llstavované
buď olovnicemi nebo podle vody do jeho žlábku nalité.
Křesťanský
středověk
lierona neznal a čerpal jen z Vitruvia. Z Arabů na pL el-Karchi
(t asi 1029), al··Saffar
(t 1(35) ibn Lujun
(koj 1348) a e I C h a z i n i (t 1157) znají nivelaci zaměřovánim
astrolabem
na hrot zaraženého
kopí nebo tyče a primitivní libely. Zajímavá jest Iibela
C h a z i n i o va. dutý průhledný trojlloký jehlan, jehož základna jest vodorovná, směřuje-Ii ve vrcholu zavěšená olovnice do jejího středu.
První popis nivelace na půdě našeho kulturniho
okruhu našel jsem
u Pet,ra B i e n e w i t 'z e. laitini:siova:ným jménem A p' i 'a n a z r. 1533. Zaměřuje geometrickým
kvadrantem
od pramene k vyústění zamýšleného
vodovodu a stanoví jen, je-li toto výše či níže než pramen. Při překážkách
poznamenává
si mista stejně vysoká jako pramen. Známý italský matematik liieronymus
C a I' d a n u s užívá již 10 let po'zděH svislé lati s posuvným prkénkem
opatřeným
bílým papírem.
Nej~til!rší POU!ki<!iZ
na neohraball1o s,t Vitifuvi'ovu ~sem čelt'l v j,a:tinském spise
o rybnikářství
z r. 1.'547'Od 0I1'omouckého bi'skupa a známého českého historika Jana Dub r a V i a. Popisuje podrobně nivelační
postup pOlJ11ocí dělené Jati. Jeho libela jest pohodlný malý přistroj kovový, opatřený
olovi
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nicí a dvěma průhledítky; Podobný přístroj jest vyobrazen v 50 let mladším díle Nizozemčana S t e v i na.
Lze předpokládati, že ani velké rybníkářské stavby jihočeské ze
XVI. stol. se asi neobešly bez nivelací. Vždyť ženiální národoh:.Jspodář
Jakub Kr čin z Jelčan, regent rožmberský, byl mistrem ve vyměřování
stok
U Leona Battisty A I ber t i h o (1550) jevi se další pokrok.Všímáť
si již rozdílu mezi skutečným a zdánlivým horizontem a určuje jeho
korrekci.
Signálové lati užívá rraricesco r e I i c i a n i (1560). V Polsku zabývá
se nťvelad Olbrych S t 'r u m i e ň s k i, píšící r. 1573 o ryhni'kářství. Popisuje tři libely, z nichž poslední jest nejdokonalejší. Jest to kovový žlábek
se stavěcími šrouby a průhledítky, vodou naplněný. Postup nívelace jest
ale dJolStiprimitivní. Val'ter R y f f, prvrní překladat'el Vitruvia do němčiny,
navrhuje za nepohodlný chorobates úhlový bubínek aneb hůl s kruhovou
deskou dělenou na 8 výsečí.
tf'ornické závěsné libely užívají ErasmulS R e.i n h '011diu s (1575)
a Daniel S pec k I e (1589). tím dále, tím častěji setkáváme se s novými
a tl'0'vými přístroji. Snaha aUlto,růnesla se k vYill,al'e'zenínějakého universálního přístroje geodetického, který by nahradil kvadrant, dioptry, ]ibelu.
po případě i astroláb a délkovou míru. Takový universální přístroj ve
tvaru deltoidu sestrojil Egnatio Dan t i r. 1586. Ve známém díle Christofara C I a v i a z r. 1608 popisuje se a chválí zbytečně složitý přístroj vynalezený Janem rerreriem ti i s pan e m. Ne zcela správně a dosti primitivně niveluje kolem r. 1600 ve svých spisech norimberský proíesor francouzštiny a matematik Levinus ti u I s i u s.
Ve století XVII. s XVIII. se nivelace vyskytá v literatuře stále
častěji a častěji. Většina niveluje zaměřováním. Jsou to na př. uvedený již
St e v i n, do mnoha jazyků překládaný Vincentius S cam mo z z u s, Adrianus Met i u s, Kašpar U t ten h o fen, jehož přístroj, zvaný »circinus«,
jest proměnlivý pravoúhlý trojúhelník, Athanasisus K i r c her, autor universálního přístroje zvaného »pantometrum«, psavý mechanik Jakub
Leupo'ld,
Mikuláš Voigtell,n"
S:l!m. Ray}lerus,
Ondřej TacQuet
a Jan Bedř. Pen t her. Pro účely hornické nivelovalo se závěsnou libelou.
Vodorovně natažený provazec přidržován k dě'lené lati. Podobný postup
popisují G. A g r i co 1a. Ad. Jindř. E h r e n ber g e r, Mi'k. V o i g tel n
a Jan Bedř. Weidler.
Také štaf10vání bylo pěstováno. M. Bet t i n i a Jan Ar d il s e r
ustavují svislou lať olovnicí, vodorovnou kolmicí k ní. Mimo tyto dva,
štaf1uji také M. O z a na m, uvedený již Samo R a y her u s, Jan Jak. de
Ma r i n o n i a rovněž již jmenovaný J. B. Pen t her.
Vzniká řada nových nebo aspoň zdokonalenýchlibel.
Zajímavý jest
zPůlSObScilpiotl'aC h i a r a m o 'tiIti h O. V,odúľ'0vnos't paJprsku docHuje tím, že
se pOiZorva:tel !dívá dio svislého obidél:ník'Ovéhtoz,rcadl,a s vodorovnými
hranami. Vidí-li na jedné z těchto hran obraz svého oka i obraz značky
nivelační lati, jsou o'ko i tato značka stejně vysoko. Kombinaci šikmého
zrcadla a dalekohledu provedl norimberský mechanik Vil. Br u c ker s.
Stáva1jíd lílbely~dokonalil Leon. K:nbšt.S tu r m a mechanikové·· JIa'k. L e upo Ida Miik. B i o n. Ti steJně jaiko Se a m m o z.z u 's poidáNají také p'řehleid
a rozdělení uží'v,runýdl Ubel. I tě,žlkůlpádný Vitruviův chorobates jeŠitě sem
tam nalézáme, ač čím dále tím řídčeji. Za to vzmáhají se libely, zakládajfcíse nahorizontalitě
vooní hladiny, zvláště na principu spojitých nádob,
jehož, ja'kjsem se již zmínil; užil ti e r o. Y řídké knize o 'strojích CHov.
Br 3!n'cyz r.1629podállo
vyobrazení a popis hadicové libelý;
. Vlaši Ch i ar a m on t i aC ab e u s zmiňují seo libelepomocí SI>UjitYCh'nádob .. Nalézáme ji také ve francoU'zskéknížce:
"L'. ingéJ'li.e'Ur
fl-anco·js.oOOl'tétl'an:t
ta· géomNrie pra:tiique'Siur'le pllIPÍer,e1tsurterrai'n ••.,Nám
jesťpOI\)řs·Yoi~(t·e lnů v,IMe'rýužívá:jilžúplně, vYllravenéhádioovédiliély,
·dobře .znám. '
.
',;" 'Snaha 'j>Ostále .větší 'přesnosti: nuti autory· 'všírriati,iSÍ chyb;..'Jest
to na prvém místě rozdíl mezi ~dánlivým a skuielmý.mhoriioo.tem, IUer:ý.rtl
se nejčastěji zabývají na př. již uvedení Scammozzus, Chiaramonti, Ca-
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baeus, Leupold, který podává tabulku, oč jest zdánlivý horizont snížiti od
WH do 12tlO stop, a Sturm, který ve své tabulce jde dokonce do vzdálenosti
dvojnásobné. Také chyby, vyplývající z konstrukce přístrojů a jejich kOTrekce jsou na př. u Chiaramontiho probírány. Ba Sturm všímá si i refrakce
a možné hranice přenO'sti.
Počátek XVIII. stol. může se vykázati již pracemi Leupoldovou a
Sturmovou, které jsou výhradně věnovány nivelaci, a obsahují návody
O' postupu práce a předběžném
prohlédnutí terénu, jak je již žádá Dubravius. Zvláště důkladný jest návod Sturmův. Přehled literatury sem spadajícípodává
vedle Levina tiulsia také Scammozzus a K,ašpar S c ha t t.
Tim přicházím ke jménu, které se zpravidla uvádí při dějinách "1ive'lace spolu s Pic a r dem, R o e m e r e m, de la ti i r e m a ti u y g e nsem. A právě p,roto, nechtěje své výklady zbytečně rozšiřov,at'i,pomlčel
jsem o pracích těchto autorů. Z téh'Ož důvodu nezmiiwvaJl jsem se 'O vzniku
a vývoji naší nynější Iibely a ,odkázal jsem tu na příslušnou literaturu.
Tyto vždy přesnější metody nivelační nevnikaly ovšem mezi lid.
Tomu bylo koncem XVII. stol. i Vitruviovy přístroje přHiš učené. Doklad.
toho nalézáme v "Piscinarium oder Teichtordnung« Ondřeje Leopolda
S tli n z e I a de Cronfels, vydaném v Olomouci r. 1680, kde praví, že
vodováhy, jichž užívají mlynáři, založeny jsou jen na měřen.í p'odle oka
a proto nepřesně. Od nich že nelze žádati, aby rozuměli přístrojům Vitruviovým, choroba tu, dioptrům a Iibe'le.

Zprávy literární

ft

odborné.

Obnova, a oprava hranic podle cís. naříz. ze dne 22. července 1915
č. 208 ř. z. Nalps~1a vzorci 'Soudních usne,sEmlolpattfíl K are L f I i e der.
dvorní rada při nejv. soud. a kasač. dvoru ve Vídni. V Praze 1917, cena 1 K.
Doba váleČ'ná stvořiila četné po,(řeby i v živoltě právním a naléha,vou
nutnost ukojení potřeb těch. Sem patří zejména trojnásobná úprava posavadních ústanovení našeho zákona občanského v 'Prvním roce války 1914
a v ,O'boulétech dalších 1915 a 1916. Druhá novela k ohč. zákonu, čís. to
nařízení ze dne 22. července 1915 č. 208 ř. z. věnována výhradně o bn o v ě a ú p r a v ě hra nic, nutká zejména stav zeměměřický, aby se
náležitě obeznámil s novými jejími předpisy. Může-Ii však geometr sáhnouti k příručce, která specielně zabývá se touto otázkou nové úpravy, dlužno
označiti shora uvedený spisek za velice včasnou a cennou pomůcku pro'
praksí našich zeměměřičů.
Ač zmíněnou novelou upraveny pouze tří paragrafy (§ 850, 851 a
853) obč. zák., 'pojednává známý autor způsobem všestranným předevšjm
o účelu ohraničení ao vlastnictví a spoluvlastnictví meznÍ'ků či' hraničníků.
o předpokladech obnovy a opravy hranic, a řízení, jež zůstává výhradně
nesporným, o soudní příslušnosti, o aktivní a pasívní legitimaci, o mapěpozemkové a o d ů k a z u z n a I c e m zem ě měř i čem. Zejména otázce
této věnována zvláštní pozornost a autor výslovně zdůrazňuje povinnost
soudcovu (str. 17), aby nespoléhal úplně na knihovní ma>pu,nýbrž používal
též posudku odborného znalce, stavě mu před oči, s jakou opatrností má
býti uvažován každý jednotlivý případ a neodporučuje, aby se b~ze
všeho souhlasilo s obsahem eventuelného smíru. v němž se stp.lloy'í,.že
ohraničení má se ,státi na základě mapy knihovní. V dalším pojednává,sPisek o postu:pusoudce a stran a výslovně vytýká,že
bude častějitJ;eb.a,
aby z n a I e o ze m ěm ě ř i č(str. 2'1) výměry,. kterému
sloužily za záidad V' 'pl'oto1lm1le'Uvedl a abyjalk v tomtotalk i ve znáwrňu:iíc.ím nítčr:ťku
byly patrny' rozměry mezi pevnými body a mezi oněmi místy, které, bylY
utčeny.prtL€lbnovu' n.eb zasazení mezníků. Dále, pojednává seďQsoudních
nákladech, o opravných prostředcích a o tom, čeho dbáti přiu;z~vření,<l
serlisování soudních-smírů.
Spisek tento .nesmí .scházeti v knihovničce
žádrtéhočeskéhogeometra,
L"
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Zprávy sfavovské.
-Iitul "inženýr" absolventům
geometrovského
Imrsu byl úředně přiřknut.
Na dotaz poslance Dra. ryt. z Mti hl w e rtu k Jeho ExceI. panll
c. k. ministru veřejných
prací ohledně oprávnění
užívati titulu »ingenieuT«
co označení
stavovského'
pro civil. geometry,
obdržel
tento od Excd.
z ltomannu
(při sdělení odpovědi t. č. ještě sekční přednosta
v c. k. ministerstvu
veř. prací) následující
přípis: Vaše Blahorodí
řídilo na mého
pana předchůdce
úřadu v sezení říšské rady dne 5. července
1917 interpelaci. ohledně oprávnění užívatI tHulu »inženýr« co označení stav'Ovského
Pro cIv. geometry, která vyzněla v dotaz, nebyl-li by nakloněn, také aka·
demicky vzdělaným
civ. geometrúm
přiznati užívání titulu "inženýr«.
'fěším se velíce, že mohu Vašemu Vysokoblahorodi
sděliti. že nyní civilním
geometrúm.
kteří před nabytim plat'nosti cís. nařízení ze dne 14. března
1917 ř. z. č. 130 svoje studia na odborném kursu ku vzdělá'ní zeměměřičú
tuzemských
vysokých
škol UKončili a předepsanou
státní zkoušku složih.
bude bez prútahu ve smyslu použití přechodného
ustanovení
~ 5. cís. nařízeni uděleno oprávněni
užívati stavovského
označení »inženýr«,
POkud
vyhrJvě!i
v uvedeném
paragralfu dáIe klrudel11ým 'Po~adalvkům ,nejméně
o s mile t é p r a'k t i c k é č ínn 01 s 't ia
v'e do u.c í hon
eb
s a m o·
s t a tli é h 'O P o s t a ven í na oldbmnč technickém
mí,ltč.
Ježto poslední požadavek
jest při povaze povolání civilně gCOlTICtrovského
samozřejmě
splněn, z!Jýv;í tu jen splniti prvou podmínku., která
jest tím u]ehčt:lla, že civilní geometři k získání úrední autorisace
vykaz'Jj]
již viceletcu předběžnou
prahi.
Z toho jest Vašemu Blahorodí patrno, ze
jest ten tokráte vyhověno
přání akademicky
vzdělaných
c'viJnich geome··
trů ve smyslu clúvcdu v interpelaci
obsažených
a žádám Vaše Blahorodi
oznámiti toto stanovisko
mil1isterstvuveřejných
prací též ostatním pánům.
kteří interpelaci
spolupodepsali,
jinak jsou zúčastněné
kruhy o tom uvědoměny případným
vyřízením.
jež mezi tím se jim byl0'dostalc.«
Tím tedy jest zásadně
pro dosavadni
akademicky
vzděiané
absdven ty kursu gel~mNrovského
titul inženýrský
Pl'irčen neh páni c. k geometři zastupujit6'ž
samostatné
úřady. Pm budo·ucn·ost, o·vš:cm u.Dku·d studium sairw ·n·cbude zr·eiO'rmo,váno, i:z:e na další oceněni kvaliHkace v tomto
smyslu přÍznivč. hleděli. To bude při projedná·ní d:1tyčného. nulří'zení v P:li·
lamentě třeba vtzíti v úvahu. - L:ádosti dol,o'žené ,.tndiem 'a Sleton praxJ
(česky psané) jest r.diti IJtl c. k. min. veřejných prací VklelÍ IX., Put·zellang.
Za zřízením Technické třídy při České akademii věd.
V českých
technických
kruzích jest trpce pocifováno.
že včda ~1
práce technick6. není v naší veřejnosti
oceněna tak, jak toho pr·o svůj význam v kulturnim
a hospodářském
životě zaslouží a že jí není v našem
kulturním
a hospodářském
středisku
Ceské akademii popřáno rovno{;enného poslavení
s jinými obory vědění. Ceští technikové
domáhají se již
od let ve svých odborných
sdruženích nápravy
tohoto stavu i uznání své
práce a při Ceské matici technické
ustavil se výbor, aby p·odnikl v této
věci prvý počin. Výbor ten obrátil se na Ceskou akademii žádaje, aby
přijala pod svou ochranu i vědu a práci technickou. Lid-ost ta byla v plném
shromáždě'ní Ceské akademie dne 3. července 1917 přijata příznivě a označeno, že by toužebnému
přánj českých
techniků
mohlo býti vyhověno
zřízením
nové, technické
třídy. Přípravný
výbor, složený ze zásluJYCů
p-ředn:k'h technic·kých
sp{llkú v čele s Českou mil'ticí technickou,
j'enž
má podrobnosti
této krásné myšlenky upravi'ti, zvo:\il čestným svým přeůsedou pana vrch. stav. radu O. Li w o t s k i h o; v předsednictvll
dále
"působí funkci-D'náři České matice technické,
předseda
člen panskésněmovny, dvorní rada V. A. Vel f I i k, jedna'tel prof. F. K 10 k ne r a po"
kladník prof. .T. Pe tří k.
Má-li býti činnost výboru korunová'na
úspěchem.
nestačí jen jeho
dobrá vůle. nýbrž jest nezbytno,
aby byl opatřen peněžitý zálklad -příštího
nejvyššího ústředí pro pěstování technické vědy a práce. P'řípravný výbor,
vzp:omínaie slavných
jmén mecenášů
z řad českých techniků, ff 1 á v k y,
f i s c her a, L í w o t s k i h o, K u b e š e. Z e y e r a, W i e h I a a i.. kteří
:šlechetný mí dary či odkazy zabezpečili
a podporují činnost České aka-
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demie a Národohospodářského
ústavu, či přis'pěli bohatě k podpo.ře českého techniokého
studenstva,
chová pevnou naději, že čeští technikové
a zúčastněné
kruhy průmyslové
a obchodní i pro tuto vys'oce významn{)u
instituci kulturní vzbudí v sobě tutéž lásku, jako k jmenova:ným
právě
podnikům všenárodním
a doufá, že zejména v dnešní době najde se dostI
těch, již přispějí hmotnou pomocí k pořízení fondu pro příští třídu technických věd při České akademii.
Radostně
zaznamenáváme,
že ve věci té počátek
byl již učiněn;
větší pří'spěvky zaslaly;
Klub inženýrů zemského výboru v Praze
K
500
Česká sekce inženýrské
komory pro král. Ceské.
.
K
500
Clen panské sněmovny
c. k. dvorní rada A. V. Velflík
K 100t,
Svaz českých
úř. autor. civilních inženýrů
.
K
5{ji(J
Sp.oIek architektů
a inženýrů v ,král. Českém .
K 2000
Klub inženýrů král. hlavního města Prahy.
.
.
.
.
.
. K
500
Úpisy a dary buďtež oznamovány
pokladniku
(;eské matice technické Ing . .I. Petříkovi.
profesoru
'oVS.
ŠI\O!V
technické
v I-'rne
Jest si přáti. by i čeští geometři dÚSltojně byli zastoupeni z tech!nické
třídě Ceské akademie a v základech již spolupůs'obili.

Zprávy

ze sborů zákonodárných, úřadů samosprávných a zeměpanských.

z

parlamentu.
Při zahájení p,odzimního zasedá-ni parlamentu
dne 25.
zan 1917 prohlásil pan ministerský
předseda ve svém programu
mezi jiným: »Dovoluji si sděliti, že vláda hodlá v krátké době mimo jiné předložiti: 1. Návrh zákO'na týkajícího
se organisace
zvláštní péče 'O zaměst·
nané. - 2. N á vrh
z á ko n ao vy měř e n í op r á vně n o sti c i v i 1ních
technl!'Ů
k vykllnávánÍ
urcitých
techn.
prací'
atd.
NáHb poslance II r a s k é b o a soudrubů,
týkajíci se změny císařských
aafízcllí z 1. června 1914 Č. 116 a 117 ř. z., o oprávněnl k dělení katastrálnícb parcel pro obvod inženýrské
komory v království
Českém.
Císařským
nařilzením z 1. července
1914 č. 116 ř. z. a z 1. če'rvna
1914 č. 117 ř. z., byl zálmn o e,yůdeniCÍ katasrt'ru z 23. května 1883 č. 83.ř. z.
změněn a uróelna nová pravidlla" týka]id seolP'rávnění
nových osob k provedeni dělení katastrá-tných
pal1c·eI.
V císařském
nařÍ'zení z 1. Č'ervna 1914 jest úřed,ní oprávnění
civHních a státníoh geometrů,
kteří byli doswd jedině Oipirávněni ké kaltaSltráilinímpracím,
rozšířeno
v odsltla'vci ad 2. a ad 3. na osoby neautoTisované.
lako důvod s'e uvádí, že v něikterých zemích jest nedůs,tatleik civilníoh geometrÍI, a státním geometrům,
jak se udává, nevbývá
ča:s:u, aby
v}'lhověli privátním
potřebám 'Obyva1ellStva.
V 'kráIO'vst:ví Ceslkém, ~de je ny,uí ke 300 úředně au.t'~}fisovaných
c~vi\in;chg'eometrů,
není přece zoe1'a žádné potřeby,
aby gecmetwvské
práce bY'ly přenášeny
na jiiné osoby, tím méně, protože civilní geometři
sami tr,píznačnou
nezaměsiÍlnalllio'stí. ProÍ'o:že so'wdní oikres není s to, alby
d+osáhl ci'vil'ního geometra, bydlí tento obY'če'ině v sídle úředního měřkkého
o'krelsu ('okresní hejtmains'tvj), ta'kŽ!e rozdělení dle sO'wdnkh okresů, jak si
t{) . přeď'~'Íavuje eílsařské n1l1říze,ní v třetím ods1'avci, jeslt v praxi neproveditelllllé a nad to bezpředmě'tné,
protože nynější 'komunikační p'fOos1tředky
umožňuji civilnímu geometru
ze síidI'a okresn ho he'itmans,tví sna1ď'no obsáhnouti celý měřic'ký okres, slo'Ž!elný ze dvou až tří soudních okresů.
V OlbOTUpůsobnosltÍ civilního ge'ometra nelze tedy mluviti o soudních
oikrc3e,ch, nýbrž je1dná se 'nejvýš jen o politické nebo měřioké okresy.
Třetí odstlN'ec tOlhoto InaříZC'n,í chce rozšířiti p,rávo ke zho'Í1ovování
plánů PO'zemkový,ch 'k,nih na os,oby, které ml1ji nutné geodétk:ké
vysokoskolské vzidělání a úp:ln:ou schOlp'll'olst k zhotovování
dílčích plámů.
Vyhovuje-'i
nělkldo těmto podmínkám eí:sa,řského nař:zení, má vl!astně. všechny předpolkhťdy, abysloži<l a,utori'sa,ční zikoušku a s'tal se autotiL1()'vaným civilllímgeemekem.
Dle toho budou laJe nyní ve .smysJu tohoto.
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nařÍizení hllidoucně aUltorisovaní a ne:autnrisovaní .geometři. Jejich práva
budou stejná s tím rozd.lem, že ,autmtsovaný dvilní geometr r'U!čísvou
pří'sahou a státní lau:torisací'také poplatníkům za slp'ráv.nost, k:deižto jeh'a
neallitor~sovaný kole,ga neručí za 'nko PřirozenÝm následkem toho budou
povrchní a newědomité 'Práce, jež dunzí jedna\{ mrujetek obyva:te'l'stva a
jednJl:k správll'nst k'a:t'wstráilníc'hmalP, k:teré byl'y v naší říší založeny mílionovým nákladem a jsou přísně te,c'hnickýmioUbmný;mí předlP1sy stále
udržovány v eviidend a novými měřeními doplňovány a opravovány. V
císařském Inaří'zení je:st spalÍř'O,vatipro :kata'str za:lnžený státem s ta:kovÝm
náklll!dem vdiké nehe:zpe'čí, ž,e' upadne v starou chybu, ktewu svého
času udělaih reamlbul'ace, tím že ptřiváJbila často nekvalifikované a nezkoušené s:Iy. V mwpě 'knih pozemkových a v mapě katastrálné VZJUtílkly
tím
nesprávno'stí a zmatky, jimiž tYito olperMy d'o dneška tppL
Jsou známy óeVné případy, kde daly plány zhotovené z dří1vějšk:h
časů zřejmě za níizký p'lat neautmi'sov,anými a nekvalifikovanými líjmi,
přičinu k mzsálhlým majetkovým Slpmům, jež nebyly v žájném pomčnl
k wně maje~ku.
mlčí plány, jak jsou zhotovovány dosud od ci!vilních techniků aJutodsovaných dle dosavadního na,řfzeni, jsou jednak technickými p'omůc'kami
pro udržnvání 'kllltastrátlných map v evi1dend a jedmalk zákJa.dem pro sep'sáJní smlouvy me:zi kupující a prodáva'ÍÍCÍ stra'nou. V prvním přÍ>pa;děručí
aUltorisovaný civillní technik za sprálvnost všech měir uvedených v pláně.
sVoužících !k novému na1eze'ní a správnému vyme1zcní dHčích hranic, .a v
druihém lpřírpaidě zaspráv[liQ:u výměru (p],ochu), k:t'Ná 'je předmětem
kO'llipě nebo výměny. V prvním příip'adě chrání svou přísahou správnos,t
katastrárný,oh openl:tů, tedy zájmy státu, v druhém případě zájmy o:byvaterlstva, zvlášť v kna'jlnách, kde mají pOlZemi'kyznačnou cenu.
Vlwda 'sama zřídila, uznávaliíc ,tu-vndůležiltost i'llstituce civillních techniků, inženýrské Immory, které jsou pndřízeny státnímu dozoru a jejichž
členové
po'dlé!h'a'ií přísnÝm předpisům, na jejkhž dtodr'žování komora
dnzhá.
CivHnímu techniku se hroz; 'distCÍlpl'inámímvyšetřová1ním, tresty -a
peněžitými pokUltami, zba'vením aU'torisace jen PrGIto, a'by přesně vv:p'!,'nil
uIůžené povinnosti. To se s'talo jjl3tě j,en v zájmu oc!WlJllYobyvatelstva
a státu~ kterému civiM technikové přímo nebo nep'římo slouží. A nyní
mají naproti tomu, dle shora dtovaného CÍ'sařského nařízení, býti oprávněni k podobným Prla'cím lidé, kteří nijak neručí ani státu ani obyvatelstvu
za s,p'rávnost svýoh výkonů. Vyhovl1'je-n někdo již p'řeďpokladúm, k,te~é
žádá císlařrské rratřfzení v třetím'odstavd
pro tyto prá1ce (vyso'lwŠikolské
vzdělání a schoP'lloslt), může žádaJtí o autorisaci a stane se autoris'Ol\1\altJ.ým
civilním technikem, Ipři čemž mu nebulde státi v ces1tě Hstě žád1ná překážka, a odpadne llJSlPoňoprávně,ná ohaV\l, že veřejnost a jednotHvelc j.est
neauto1risovamýmí ,oprávněnými poškmzo'ván.
Že shora jmenované císaiřské nrllJřj,zeníneodpovídá: snaihám IiIdu, dokazuje ,Q'klOlinost,že již dříve 'něk:lYlikráte by,la tato předloha 'v :P3lI'!'amentě odm~tnuta a uíkidy se neidosltala přes první čtení.
SpoléhaJjíce na všeohny tyto důvody, žátdala česká sekce inženýrské
]{1omory pro král:ovství české, aby dsa'řs:ké nařÍJzeníz' 1. června 1914
č. 116 ř. z. vůbec ,bylo zruše,uo, !kdyby se to ,3.1lenestalo, aby bylo
dGplněn'O zvláŠt1ním u'sta:uovením, že obvod inženýrské kommy pro král.
Ces.ké se vyjímá z platnO's:ti,Utstanovení otds:tave,c 2. a 3. § 1.
Žádost jest doslovně tato:
Praha, 25. čer'vna 1914.
Vysoké c. k. ministerstvo veřejných prací
ve Vidni.
Císařské nwřízení z 1. óetfVna 1914 č. 116 ř. z. 'o děl,ení kHt)asltrálnýlch
parCel a vtě1'ová:ní 'nabytí nemO'viíostí malé ceny (novela o dělení parcel)
ob'sahu}e v § 1., 'odstavec 2. a 3. za,říizení, které stav civilních geO'Il1etrů
velmi p,o,š'kOZll'jí.
Předsednic'tvo inženýrské k'OOlMYpro království Ceské se usneslo
ve své schůzi 15. čenvmla 1. r. jednomy,slině,'žáJdati vysoké C. k. n1~niSiterstvo, orby oprá'vnění zmí1něný'oholdlstalVCŮ
§ 1." jimiž se pře1náší tak veliká
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kompertence na ,osolby stoLd mimo civilní geometry,
nenlěi,o platnosti pro
obvod j.nže'nýr,ské !\Jomo.ry pro králO'vství Ces:ké.
Tuto pms!bu podpomje
předse1d1ni.ctvo ilnženýrs'ké komory pro kráh>'Vsltví české taikt'o:
.y obvodu inženýrské
komory
pro rkrál·ovství české jest c.ivilních
geometrů
české sekce 217, civilníoh geometrů
německé s,eikce 83, dohromady tedy 300 civiLních geometrů,
na něž p'ři'padá 232 s·oudních okresů.
Proto'že ale civHní geometři - se zřetelem
na přednosti
nah:Iížení
do evidenoních
operá:tů jsou nuceni zdržovati
se v s:ldle okresního
heHn1.a nství, omezuje Soe síd)'o pů·sO'bnosti civHních geome·tTů na 128 soudních
okresů.
Títo civilní
geometři
jsou nu,cení hledati
existenci
v čin[]JO'sti
rozšíře'né 'na víoe so'u'dních okresů, a přes to vše nemůže uvedený
p'O'čet
(;300) civilních
geometrII
nejen na,lézti za sltáva'i.dch
podmínek
dostaJteč'né zaměstnání,
tím méně najíti přijatelný výdělek, protože je'st tento
Ibe'z to'ho silně wzšíř,e'n. Následk·em nedostatečného
zaměstnání· a ko:nkurence nekvaliHkov,anýoh
oS'o!b, které mají jiné posta1vení při správá·ch sta,tků a ,pří mnohých fondech, nastala taková kri.se civilních geometrft,
že
nemohli většinou již od pěti let z\a'městnati žáldné asi:s.tenty, čímž zasáhla
do řad absolventů ,dvouletého kursu pro vZdělánl civi.lních geometrů přimo
katastrofální
nezaměstnanoc't,
Dle vyhlášky
c. k. místodržitelství
pro král.
6esrké ze 17. února 1887 Č. 96.478 ex 1886, vyhláš'ky c. k. místodržitel"tví
z 21. prosi1nee 18600č. 65,569, vyhláškyc.
k. mílStoidržitel'stlví P'TO krfl'1ovství
české z 2. Iistopardu 1889 Č. 105.752, a dle .naiříwní c. k. ministerstva
p<fáv
.a c. ok. min!'"terstva
financí ze 7. července
1890 č. 149 ř. z., dle výnosu
c. k. mi'nisterstva
vnitra z 30. sr,pna 1905 č. 26.964, vydanéh'J
ve S'W:lllmění s c. k. minilSterstvem práva a dle § 8. ministerského
nařízení z 9.
ún·ora 1907, kicle bylo příi5ně naříizeno, že plány úředně autorisavných
technikÍ!, jež jsou určeny k p!fovederlí v k)wtastru daně P'Ozemkové nebo
v k!ni'ze p'ozcmkové, mají býti ncj,en úře'dně osvědčeny
úředně au,torisavaným privátním
techni!kem. ale musí býti také od tého!;; provedeny,
byla
rtlstDtuce civilních techni'ldl k ohe,cnému dobru obyvatC'1s:tva říše a jednotlivých zemí říše uvedena li život.
P.(JlVinnosti, které
této institucí
ukládá zákon zostřený
plř'snými
výnosy, nejsou vžád'ném
.poměru k málo právům, jež stát téže institid
pro!pů}čwje, t\a'k že každý civilní t,eJC'hnik, P'Okilrcl chce svým p·o,vinnostem
do's,tátí, musí býti nejeln vyzbro'jeln důkladným
vysokoškolským
studiem,
-nýbrž mllsí tl3:ké vykázati
clIouthol'etiou praJksi.
Jaik dťileži:té mÍ'sto má ci vlitní ge'Ometr v kruhu civHnkh teshniků,
d{)ka,zuH přísné ipředpoi!sy o zhotovování
situačních plánů za účelem vedení
pozemkových
knih, jež má pro evidenĎl1í olperáty mimořádnou
dfileži'Í·ost.
Pmtože rŮozná zanášení d·opozemk'ových
knih vyžadují přesných
a
spolehJ.irvýclJ situla'oních plánÍ! - jedná se přece o státoohčans'ký
majetek,
zvláště však v mestelClh, kde vy,'oikáoC'na
po,zemků vyžaduje ú~kostlivou
přesnost vyměřo'Va'cf.ch pra,cí - nesm'me se diviti státním opatřením,
žádajícím, že každý civHní g·eome.tr musí ručtti svým p'()idiplsem za :každou
C!hybu a škodu, která ·té stra,uě vzniká.
Přesno:sit prací a záruka je.jkh přesn·o·sti jest ohrožena
zmíněným
ciosařským nařízením
(§ 1., odstavec
3.), jež dov'olujenedosta,tečně
kvaliHkoV'.a1ným osobám zasahovati
ve funlk'ce výhra!dně vyhr .lžené civiJlní'n
g,eometrům. Z toho J.est jasně p'a1tnno, že shon
zmí'něné nařÍízení by nepří'spěl'O k· ochraně občan,kéhn
ma:jeiJku ne,jširšrhn občans.tva, co,ž jistě nehylo v (Imyslu tvůrce tohot.o n'aří'zení.
Stejným nebezpečím
pro stav civilních geomet'fÍl jest § 1., odstavec 2., téhro'ž císařského
mřírzení, dle něhož P;fOpů,Íčuje mi1nisterstV'o práv
okresním
a obecnrm vÝ'borům, příipaidně jejich ne vŽdY kvalifikovaným
orgá:núm, právo, z!Jotovovalti siitua>ční plány pro dělení v pozemkových
knilhách. Ale právě tytoúřraidy,
pokud nemají k mce vb:ortního úředně
autorisovaného
civi:lního geometra,
mtl1jí povin.no.st, zadáv:ati nutné práce
úředně npráv'1. c;vil. I{er,metrům činnÝm v Jeiich nebo V sousedním shoru.
V království
česlkém není jedíného
soudního
okresu,
v k'teré'll
by hylo nutno ohstarávati
práce, patřící civil:ním geometrllm
pomod § 1.,
1
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odSltave-c 2. ,a 3., -od:hl~žeje od toho, že toto -císařs'ké naHzení v jmen,)vanÝ'ch bode,ch jest v přímém [Q.Z'P'O'DU s miniS:terským nařilzením ze' 7.
května 1913 č. 77. ř. z. o ci.vi!ních ,te'chnicích (ci,vi'lních i'nženýrech a civHních ge'o:metrech), a to zvlášť s §§ 5. a 14., 'oidstave,c 6., wvněž nesouhlaJsí toto minis.ter:ské nařílZení se zákonem o inžený,rských
komorách
z 2. Jednll 1913 č. 3. ř. z., dle jeh'Ož § 1. jsou i'nželnýrské k'omory mezi
ji11ým zřízeny Ik zachování
stavovské
cti svých členů.
Protože v <přÍ!t-omném přípa!dě' zájmy i slta:vovsiká čest civilních techniků se jeví ve vysoké míře ohro'ženou, dovoluje si po:deip-sallá inženýrská
komora pro králov::ltví české svou žádost resumovaJi takto:
Je'st iasně patmo, že -není důvodu poneichaH pro obvod inženýrské
komory královstvíčtlského
v plaJtnostiCJds:tl1v-ec 2. a 3. § 1. dsařsikého
na-řízení z 1. června 1914, Č. 116 ř. z., a je p-římo příkazem nutnosti, why
obvo,d i'l1žerrlýrsiké komory
pro královs,tvi
české byl vylouče,n z krubn
působnosti
§ 1., oďst,a,vec 2. :a 3. t'ohú~iO na:říZ!ení.
Předsed'nictvo
inženýrské
komory
pro království
české.
J o s. B e 'ľ ti mp.,presiderut.
Na zák1. tohoto protestu, založeného na platných zákonech, navrhujeme:
Vysoká p'osla·necká sněmovno
račii s,e usmésti:
»Císařská
nařízení z 1. června 1914 č. 116 ř. z. nemají ,pro obvod
inženýrské
komory království
če'ského p'lat:tJOlstí.«
Ve f.ormálnímohledu
navrhUljeme, alby hyl tento návrh přikázán justič. výb'Hu k soolečnérnu nro.iec!nání s oběma jmenovanými
ds. na řízeními:
Vídeň, 11. července
1917.
Ladislav Cech, Dr. Velkh, Dr. Koerner, Smrček, Dr. Baxa, Dr. O. tIiibschmalnn, KratochvH, f'ranta, fiedler, Dr. Tobolka, J. V. tIrá3ký, Dr. Lukavs<ký, Vo>dňanský, Dr. E. formánek,
Exner, Slla!víček, Dr. Šu'hrt, Stříbrný.
Ma'štá'lka, fu'llk.
1_'

Jest žá!doucno, by se sou'č<vsl1iě připoóila in žen Ý r s oká k o mor a
mor a v s Ik á k j,onmto návrhu z důvodů zcela shodiných s,e s,vrchu u vedenými, 13: to j.eŠ'tě energičtěji,l1leb
zde je nelbezpečí ještě horší. Vyzýváme
důtklrvě pány ko'1e,gy~ aby nahradilU tu, 00 promeška!i a dbali zájmů sltalVn
geometmvského,
jak jest ietikh povi'nrUi():ltí. T10též platí i v ,otáz.ce ti'tulu
in7.enýrského.
(P. r.)

Zprávy osobní.
Pan Ing. Josef K 'I e j TI _a jmenován
by,1 zemským
zeměměřičským
radou poři zemském výboru mla'rikra'bs,tví Moravského
v Srně. J.est to vyznamenání stav,ovské v titullatuře. odp'Ovídající po zásluze titulům ostatních
technifků. Této titul:artll!'ry by si měli všimnouti ostatní úřady geometrovs:ké,
hl,avně státní, kde s,e dosud neodstranily
snižující tHu'latury tak zv. dozorčkh
orgánťJ, jež jsou v1a's,tně přednosty
technkkých
městských
úřa- •.•
dů a malí míti přiléhající označení měř i c Iký c hra
ci Ů, j,~miž skl!l~
jsou, ro:vn1olj)rávně s ostatními
akoo'emk:kými
techni1\:y státrními.
Pan VI. ť i I k u k a, adj unkt geoLlésie při lesnicKé akademii v Záh řebě
jmenován byl skutečným
učitelem
středoškolským
v IX. třídě a přidě-Ien
ku službě na geodetickém
kursu záhřeh ké university.
Blahopřejeme
snajivému
kraianu-geodétu
k další činnosti v cizině.
~' ..',,""'Jmenováni
u c. k. eVidence katastru.
Evidenč.
geometry
II. třídy
)X'ť.04}et"Jř.) jmenováni bYI.i elevové: Jos. Rohracker
(21. V. 1917) Ad.
JYr e o Ht ~5. V. 1917) Stalllslav
S u r y a n (7. VI. 1917) tIerm. G run e r
(9;'V.IK·f~1.,,_.)' Wlad,' tIorlakows,
ki (17. VII. 1917!.-Pensionováni:
Vrch.
ev. g.t, tj, Rud. f a s a n (31. VIL 19J7) Josef Me st e r (30. VIL 1917) a
vrch. ~j;',II. ř. Em. ti i s z e I k a (,31. VII. 1917).
Z) s:.užby
c. k. ev. katastru:
,~ediťl!i (VI. hodno tř.) páni Jaroslav
Z věř i na v generál. ředitelstvikata:sttu,
Jindřich S uch Ý pro Prahu a Edmund ti o y e r pro Solnohrad; ge'~etry
II. tř. (XI. hodno tř.) Rud. ti o r n Ý (29. IV. 1917), St. K ucls (U~V. 1917), Bedř. M ii l1e r (20. V. 1917), Mich. J anusz
(8. VI. 1916).
c
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