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Čeští zeměměřiči v poli.

Příslušníky stavu zeměměřičskěho překvapila válka pnmo
v nejpilnější práci a sice v době největšího rozpietí polních prací.
Což divu, že snažil se každý, aby poslední chvilky použil na
úpravu svých záležitostí a na nejnutnější zařízení, ježto většina
nemohla vůbec rozdělané práce vhodným způsobem skončiti.

Tak se stalo, _že styk členstva se spolkem a přehled o něm
se ztratil na dobro, nehledě k tomu, že i funkcionáři spolkoví
rovněž odešli do pole. Clenové naši rozptýlili se, zařazeni jsouce
do všech kategorií vojenských tříd a hodností, do nejrůznějších
oddílů vojenských.

Po prvých překvapeních snažil se výbor nabýti aspoň ja-
kěhos styku, aby zvědělo osudech povolaných, a předkládá vý-
sledky svých snah teprve teď odborné veřejnosti naší, aby sčítala
hlavy svých přátel, známých a pracovníků.

Zpočátku chtěli' jsme při každém jméně uvésti nejen hod-
nost vojenskou, nýbrž i oddíl vojenský, leč tu se nám naskytly
nepřekonatelně obtíže, takže jsme se konečně spokoiili statisti·
ckými daty o počtu příslušníků našeho stavu ve vojsku.

Vzdáváme díky všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem při-
spěli k tomuto prvému seznamu a doufáme, že i na dále budeme
podporováni ve snaze aspoň statisticky zobraziti počet českých
zeměměřičů zúčastněných tažení. Předsednictvo.

'Geometři c. k. evid. služby k vojenské službě povoláni v C e chá c h:
Cl.liavel Jan, Kellner J., Neidhart Pr. a SvatákR., co poručíci.
Nadpor.: Doškář J., Pinda J.• Grissl M., lionsar St.,
Jel í n e k A., Krb e c A., K a c á I e k J., K e í I a V., K očí J.,
Křovák J .• Mrázek K., Režáb A.• Škopek Pr., praporčíci: Lacina
O., Lev Pr., akcesisti: Matuška J.• Šedivý V., m(lbilisován Galus
Kar. Nečlenové: setník Kraus A., nadpor. Kolář J., Mandys P., Šimá-
ček P., Tamchyma P.,por.Bednář BoJt., Braun li .• Bufka V., fillas
K,Jaroš K., Kolman V., Konyii A., LandátP., Mrázek P., Pavel-
ka Ro, Schulz V., Srazil A.• Skroch J., Šrútek li., prapor. Pranz
L., akc. ~ in k Ie r A., officiál Pro c h á z k aJ., v neznámé hodnosti slouží:
CermáK P.,lierf'urtO.,MašinaP .• Skoták P., Škoda P., ValchaJ.

Na Mora vě čI.: padli Ondrák L., Ce rnÝ Pr. Mobilisováni: Riegl
A., Teiral J., Lupač K., Deímek J.• Orel K., Nosál T., Bárta P.,
Kýbl P., slouží Brychta J., Kvítek J., Srb.a M., Nosek J., Papák
J., liochmann J., B.rabenec P., Domanský J., lianák R., Jelínek
K., Klepáček T., Bartůněk J.; odvedeni: v. g. Novotný Jan v Dh.
liradišti, g. Řezníček R., Bukáček L., Štěpán P., Macháček A.,
Potůček f.•Vaněk R.
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V B o sn ě a Her c e g o v i ně nastoupilo z celk. počtu váleč. službu
28 českých geometrů, z nichž ev. elév f. Br a d á č padl na i. bojišti, ra-
něni byli elévové A. Arnošt. J. Vobr, měř. tech. J. Hauk, adi. el. J.
Tr\lksa a A. fuchs. zaiat adi. e\év J. ližka. vyzname.nán stř. med.
měř. te~bnik P. P ()d li b e c li:ý.

Z t r i a n g. a poč. k a n cel á řeve Ví dni konaii voienskou povinnost
pp.l\reicar, Bukovský, Zvo\ský, H,ašín.

V Bukovině pp. V. Pantůček, B. Kreicar, padl Večeřa J.
Agr. operace na Moravě: pp. K o ž ou šek L.. (nadpor.). B a ňo c h

VI., Se rán e k A. (zásl. křiž), P a leč e k V., P a II a E., Jan u I í k 1,
P a u I i š taJ., Cam e k f., Per I i č k II B., /., u rek A.. H a n-
z I i k J.. K r a u s A., odvedeni pp. dr. H r li b a'n J., S 1ia v í k f.,
S c h w a r z B.

lelezniční geometři: Ho Li' baJ. (por.), Po n i a to w s k i E. (n:a/dpor.)
v Praze, Dob 'e ž a ~ L. (por.) v Bmě.

Úř. aut. civ. geometři v Cechách pp.: Háiek J .. Horáček O .• Ho-
vorka J., Podaři'! A" Slavík V., Vedral' J., Voita A., Voves
J., Z u k I í nf., na Morav.3 pp.: K a II u s R., Ve i měl e k f., S o m me r
J., ing. Cerný f., Talaš f., Ma1'aník J., Nentvich R., Křivá-
n le r f., S 'k li P a f. (pa(\ll,), dr. T i,c h ý A., f a lt 11' S E., V e v e r k a M.
(Zla,ja't), Rů ž ič k aJ., f ilk tf ka VI. (na-dtpo'f. v Záhřebu), li r b a t Ý f ..
Tom a n K., Rad o u š Th.

OeQID. ass.ist. v Cechách pp.: Cvrk R.. Hanuš V.. K.aPllcian R .•
Karel J., Novotný J., Sv,obodial E.,Škach J., Zeman Vi'., na
Moravě pp.: Bartošek .1., Cižek 1:., Uretz t:.. Hošek t'., Kl:ainý
L., Marek K., Mí'kaJ., Toman! f.

Přesnějších a úpk,ěj'ších d~H nebY'l>omožnodosUlcV p'oříditi,. Pros.íme
tudH známé a přiblU'zné ·0 bals:ka1vá sdě>llení jmen povo~lan&'ch, bychom j~mi
příště tento seznam -dlo,pl'rj1lli.

Nomografie V geodesii.
Přednesl Dr. techn. fr. f i a I a n'a sjezdu českých přírodozpytců, lékařů

a inženýrů v Praze r. 1914.

Každá applikovaná disciplina mathematická zabývá se nume-
rickým počtem a s rozvojem upotřebených věd mathematických
roste též význam číselného počítání. Kdo nucen je ve svém ži-
votě obírati se numerickým řešením, přirozeně hledá methody
a cesty takové, které by mu usnadnily často 'Složité procesy
početní, které by vedly v době nejkratší a pokud možno s nej-
menším vynaložením energie duševní k hledanému číselnému
resultátu, aniž by tím ovšem trpěla požadovaná přesnost výsledku.
Ačkoliv při každém číselném řešení lze užíti mnoha různých
method, přece lze vybrati obyčejně vždy jedinou toliko, která při
největší ekonomii časové hoví žádané přesnosti. Uvažujeme-li čas
jakožto důležitou složku při číselném počítání, pak podmínka určité
přesnosti výsledku téměř nám vnucuje užití určitých pomůcek po-
četních, užijeme-li však pomůcek přesnějších, je to časov~ neeko-
nomické a k žádané přesnosti příliš nákladné.

Zmíním se zde o grafické methodě početní, jež zove se n 0-
m o g r a f i e - jedna z nejmladších applikovaných věd mathema-
tických - a ukáži, že dá se jí se zdarem použití též v geodesii.
Má velikou výhodu před užitím ostatních pomůcek početních, ne-
boť pouhým čtením na no m o g r a m u můžeme rozřešiti rovnici
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tvaru jakéhokoliv v době co nejkratší. Nomogram nebo jinak též
a b a k podává ovšem přesnost obyčejně toliko na tři až čtyři
místa, ale pro většinu případů tato přesnost dostačuje, a kde ne-
vyhovuje, hodí se abak jako pomůcka kontrolní. Užití jeho má
význam jen tam, kde početní úkony v praxi přicházející se velmi
často opakují, neboť při často opakujícím se problému početním
stojí za námahu zhotoviti si abak a všechny specielní případy
problému na něm řešiti.

Pojednám toliko o konstrukci a užití jednoho z nejvýhod-
nějších druhil abakil pro rovnice

ft (a) fo (1') ~ f2 (tj) = O a
ft (a) + f2 un + f3 (1') = O

tedy pro rovnice o třech proměnných v neiiednodušším tvaru.

Vyjděme od rovnice

kdež m, n, TJ jsou libovolné konstanty, u a v jsou proměnné. Zvo-
líme-li dvě osy u a v spolu rovnoběžné (tab. 1.,obr. 1.), na nich počátky
Ou a Ov a nanášíme na ně od počátkil hodnoty proměnných u
resp. v, pak spojnice vždy dvou bodů Au a Av, jejichž hodnoty
hoví rovnici 3., prochází bodem P; je tudíž rovnice 3. v uvažo-
vaných souřadnicích rovnicí bodu P. Bod P lze vyjádřiti též
v souřadnicích kartesiánských. Zvolme Ou za střed kartesiánských
souřadnic, osu Ou Ov za osu ~ a osu u za osu 1). Souřadnice g
a 1) se dají vyjádřiti jakožto funkce konstant m, n. TJ. Položíme-li

'TJ ~-
v rov. 3. v = O, jest u = ~ - = Ou O'u (obr. 1.), rovněžm

TJ ---~~ ~~
pro u = O je v = ~ - = Ov O'v: Budiž Ou Ov = d

n

Pak plyne pouhou úměrou z obr. 1., tab. I.

1): ( -~) = (d·~ ~) : d

'I):(~~)=~:d
~ d _"TI

m + n \I .. 4.
'Ii = ---~-m+n

Tím je bod P vyjádřen v souř,adnicích kartesiánských.

Kdybychom uvažovali m, n, TJ v rov. 3. jakožto proměnné.
znamená rov. 3. řadu bodovou a pro každý bod této řady hoví
specielní troiice hodnost m, n, TJ a platí pro něj též rov. 4.
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Obraťme se po tomto krátkém výkladu k rovnicím 1. a 2~
Zobrazme nejprve abak pro rovnici tvaru

Nanesme na osu u funkci f1 (a.) v měřítku Zu na osu v pak
funkci f2 ((3) v měřítku Z2 a to ve směru opačném ; tedy jsme
učinili

u = 11 f1 (a)
v = - 12 f2 ((J)

takže rovnice předložená se transformuje ve tvar

u lL~Y) + ~ = o.
11 12

Funkce fB (y) zobrazuje se dle rov. 4.

1
---

J ~ d
12 d- --_._-~---------

!"B(Y) 1 I5. l + + _2 f (r)
11 12 I B

1

'li - O-
t. j. pro každou zvláštní hodnotu proměnné i' obdržíme jeden
bod stupnice, jehož souřadnice jsou ~ a 1]. Poněvadž tj = O, zo--
brazuje se funkce fg (i') na přímce Ou Ov .

Sestrojení abaku pro rov. 1. je tedy následující: Zvolíme
ve vhodné vzdálenosti dvě osy rovnoběžné, na nich vytknefue
počátky Ou a Ov, naneseme na u funkci f1 (a) v měř. Zu ke
každému bodu stupnice připíšeme hodnotu a jakožto kotu, na v
funkci f2 (p) v měřítku Z2 sthěremopačným a připíšeme koty pro-
měnné {J, a funkce fB (r) se zobrazuje na přímce Ou Ov tak, že
ke každé hodnotě r najdeme dle vzorce 5. příslušnou souřadnici
~ a tu naneseme od bodu Ou na přfmku Ou Ov. V koncovém
bodě této úsečky připíšeme kotu odpovídající hodnotě y.

Rešení tímto abakem je jednoduché. Jsou-li dány hodnoty
ft a {J, najdeme hodnotu i' na abaku tak, že spoiíme body odpo-
vídající hodnotám ft a {J a spojnice protne stupnici pro fB (y}
v bodě, jehož kota podává řešení.

Uveďme příklad na tento druh abaku.
Při řešení trigonometrických sítí vyskytuií se při rovnicích

normálných koeficienty a a b dané relací

II sin gJ II sin 2 gJa=------=-
10 s 20 Li x

b= !L cos----'E= __~ sin 2 gJ
10 s 20 Li Y
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Sestrojme abak pró rov. a), kterou lze přepsati na tvar
20 L1 x

a. ~-~ - sin 2 fJJ == O.
li

u = II a

v = - 12 sin 2 q;. kdež Zl a Z2 jsou měřítka, ve kterých se
vynáší příslušná jednotka; nanesme tedy a v měř. Zl na osu u
(tab. 1., obr. 2.), sin 2 q; v měřítku Z2 na osu v v opačném směru. Ke
koncovým bodům úseček pro sin 2 q; připisujeme hodnotu pro-
měnné p. Rovnice hQrní obdrží tvar

20 L1 x vu-----+ ~=o
II li 12

a bude tudíž každý bod pro L1 x určen souřadnicemi kartesi-
ánskýmí

1
d 12____

20 L1 x + 1
11 li 12

d
-----------~-

1 + 20 L1 x 12
II II

což znamená, že nutno vynášeti stupnicí pro L1 x na přímku
Ou Ov od počátku Ou, Pro zvláštní hodnotu L1 x vypočteme sou-
řadnici g, kterou stanovíme odpovídající bod pro L1 x a připíšeme
k němu kotu L1 x,

Volíme-Ii specíelně pro a měřítko Zl = 40 mm, t. j. jednotku
pro a naneseme na osu u délkou 40 mm, pro sin 2 q; měřítko
.12 = 400 mm a je-lí vzdálenost nulových bodů stupnic
d = 1000 mm, jest pro stupnicí L1 x souřadnice g

1000g - _._------_.-.
1 + ~,--_4 x 400

. II 40

Stačí vypočítati g jen pro několik důležitějších bodů (nej-
méně pro tři body) a ostatní pak z nich odvoditi konstruktivně,
neboť dle rovnice pro g je stupnice pro L1 x perspektivná s při-
rozenou řadou bodovou.

Ze tento abak platí též pro koeficieni b, netřeba dokazo-
vati, nutno však za L1x dosaditi L1 y.

Chceme-Ii najíti a k danému cp a L1 x, najdeme na stupni-
·cích pro q; a L1 x odpovídající body, ty spojíme a průse~ spojnice
se stupnicí pro a dává řesení.

Příklad. Dáno L1 x = 720 m, L1 y = 950 m, q; = 52° 50'.
Z abaku· čteme a = 13'18, b = 10'4.

1031325 .
1031'325 + L1 x
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Jiný vhodný příklad lze uvésti z řešení polygonálních tahů,.
po případě přímek podrobných. Jsou známy rovnice

Ay = s sin cp
A x = s cos cp

Zobrazme rovnici prvou. Položme (tab. II.)

u = I} s - 1 cm . s
v = - Iz LI Y = - 1 cm . LI Y

Rovnice prvá přejde ve tvar

u s!I1_<e + v O
I} 12

a pro stupllici sin a je relace

(, =~.-~n:~J
pro I} = 12,

Ř.ešení je obdobné jako při abaku v tab. 1., obr. Z.
Ze lze auaku tohoto také užiti pro rovnici druhou, plyne

z toho, že lze ihned rovnici druhou přepsati na formu rovnice
prvé, totiž

d
si n q;--f---}

LI x = s cos cp = s sin (90 - cp);

je nutno jen iiné označení, jak vidno z obrazu 3.

Příklad: cp = 35° ZO', s = 8Z'50 m, výsledek pro-
LI x = 67'Z8 -tn, LI y = 47'70 m.

V praksi geodetické naskytá se příkladů tohoto druhu, na
něž dá se užiti abaku uvažovaného typu, dostatečné množstvi.
Lze užiti podobného abaku pro výpočet vzdáleností a výšek tachy-
metricky určených, pro redukci šikmých vzdáleností, pro výpočet
ploch trojúhelníků a lichoběžníků, pro výpočet průměrné chyby attl.

Uvažujme nyní abak pro rovnici

fI (a) + fz ({l) + fo (y) O.

u = 11 fI (a)
v = Iz f2 ({l),

přetvoří se předložená rovnice ve tvar
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Rovnice tato znamená řadu bodů, jeiíchž souřadnice karte-
siánské ~ dříve zmíněné jsou

d
-----

1 + lL
, 11

'~i= - ~~jJ')_
+ _!-

11 12
Zobrazuje se tedy f3 (I') na přímce rovnoběžné s osami u

a v (poněvadž, pro všechny body stupnice je g = konst.) a poloha
jednotlivých bodů stupnice I' je dána souřadnicí~i.

Sestrojíme abak tohoto druhu následovně. Zvolíme dvě rovno-
běžné osy u a v s počátky Ou a Ov a naneseme tímtéž směrem
na ně od počátku funkce f1 (a) a f2 ((1) v měřítku resp. 11 a 12,
funkce f3 (I') se pak jeví na třetí přímce I' rovnoběžné s osou
u a v a jdoucí bodem S na spojnici Ou Ov. vzdáleným od Ou

o úsečku g -~T- (obr. 1.). . Jednotlivé body škály pro f3 (I')
1 +_2

11
jsou určeny úsečkou '~i, která se vypočítá pro všechny hodnoty
proměnné y.

Jako příklad lze uvésti abak pro vzorec
s = {:;:tx2 + Liy2,

který vyskytuje se velmi zhusta v praxi geometrovské (tab. III.).
Rovnici tu lze psáti

Ll x2 + Li y'2 -- S2 = O

u = I Llx2 = 0'1 mm. Llx2

v = I Ll y'2 = 0'1 mm . Ll y2
čili nanaselme na osu u funkci Ll x2 a na osu v funkci Ll y2 dél-
kou 0'1 mm pro jednotku a pišme k bodům těmto koty pro Ll x
a Li y. Rovnice horní obdrží tvar

u + v - I S2 = O
a stupnice pro 5 je na přímce, jejíž

1 d
g = d 1+1 2

I S2
a'1j =- 2 = 0'05 mm • S2.

Na stupnici pro 52 píšeme ke každému bodu zobrazujícímu
funkci 52 kotu toliko pro 5.

Ctení na abaku je stejné, jako při dřívějších druzích.
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Příklad: Dáno LI x = 71'5, LI y = 63'2, vyplývá s = 95'4.
Při všech abacích provádí se čtení nejlépe pomocí jemné

přímky, narýsované na průsvitný papír neb celuloid, neb jem-
nou nití.

Jaká je přesnost těchto abaků? Předpokládejme, že abak
je sestrojen na vysušeném papíru a to s největší možnou přes-
ností. Rovnice 1. neb 2., pro níž jsme abak sestrojili, v obecné
formě napsáno, je tvaru P Ca, tj, r) = O. Nechť uděláme ode-
čítáním na stupnici pro {3 chybu {t {'1,na stupnici pro r pak chybu
{t r, objeví se v a chyba ,ft a, daná rovnicí

ó P ,. ó P
--;:--,--- 1} {'1 + -, - {t r

o {'1 c

ó P

kdež jsme vyšší derivace vynechali. Tato chyba zajisté záleží
jednak na užitých měřítkách, jednak na povaze funkce. Poněvadž
na každé stupnici nomogramu můžeme ještě čísti nejmenší úsečku
i, lze vypočísti, jaký přírůstek proměnné náleží této malé úsečce
i, čili lze vypočísti příslušnou chybu ,ft {J, ,ft r zaviněnou čtením
na stupnicích pro {3 a r. Je-li ku př. f2 ({3)nanesena na ose v
v měřítku Z2 čili v = Z2 f2 (f~), je

i = I i__!LClj),f} {j
2 ()/~'

kdež opět vynechány vyšší derivace. Podobně lze vvjádřiti i na
ostatních stupnicích. Z rovnic posledního druhu vypočteme {t {3,
,ft r a dosadíme do rov. 6., čímž obdržíme

Pro každou hodnotu proměnné 1'1 a l' podává rov, í. chybu
v hodnotě a, ku které ovšem nutno ještě přičísti chybu zaviněnou
čtením a na stupnici pro a.

Dle tohoto vzorce jsou vypočteny přesnosti abaků dříve
uvažovaných. Předpokládejme, že dovedeme ještě odhadovati
0'2 mm, tedy interval i = 0'2 mm, pak abak pro koeficienty
a, b - voleno-li d = 1000 mm, Zl = 40 mm, Z2 = 400 mm
a koef. a nestoupne nad 20, t. j. strana trigonometrická neklesne
pod 1 km, vykazuje následující největší chyby možné v hodnotě
a : pro LI x = 50 m ,ft a = 0'19, pro LI x = 100 m je
1'} a = 0'10, pro LI x = 200 111 je ,ft a = 0'05 atd, K tomu
nutno přičísti ještě chybu zaviněnou čtením ua stupnici a, která
nepřesahuje 0'01. Volen ovšem případ nejnepříznivějšÍ a přesnost
bývá obyčejně daleko. větší, takže ve všech téměř případech
první místo desetinné je úplně zaručené.

Pro druhý případ LI y = s sin ffJ volíme-li d = 140 cm,
Zl = Z2 = 1 cm, je pro s = 100 m maximální chyba v určeném
rozdílu souřadnicovém Li JI pro ffJ až do 40° menší než 5 cm
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·a dále od 40° do 90° nepřesahuje 8 cm. Připočteme-li chybu
zaviněnou. čtením na stupnici pro L1 y (2 cm), lze na abaku pro
L1 y = S sin fP za daných rozměrů čísti úplně přesně v nejhor-
ším případě až na' 1 dm. Prakticky lze však čísti dalekQ přeosněii,
neboť se chyby jednak eliminují, působí různým směrem, jednak
vycvičený praktik dovede přesněji odhadovati.

Konečně třetí abak pro s - V L1x2-+ L1.0 dává při
Ji = 12 = 0'1 mm chybu 'V délce s = 50 m #' s = 5 cm,
v délce 100 m chybu pouze 2 cm.

Sestrojí-li se tyto abaky s pokud možno největší přesností
.a nabude-li se trochu cviku s nimi operovati, lze ve většině pří-
padů určiti jimi výsledek čtyřciferný dosti přesně. Poněvadž kon-
strukce jejich je poměrně snadná a čtení na nich nikterak neu-
navuje, poněvadž snadno lze interpolovat, lze je doporučiti, jakožto
výhodnou pomůcku při číselných řešeních v praxi se vyskytují-
cích. Velikou výhodu má užití abaku zvláště při měření v poli,
neboť lze jej pohodlně použíti jakožto rychlé kontrolní pomůcky,
nestala-li se hrubá chyba v měření, ježto v poli zřídka disponu-
jeme časem a prostředky potřebnými k přesnému řešení problému.
Ku př. měříme parcelu a chceme věděti rychle, zda-li souhlasí
naše míry s výměrou zanesenou v katastrálných operátech. Na
.abaku sestrojeném dle zmíněných zásad lze ihned najíti kontrolu.

Vzdělá.ní pruských geometrů, jejich
dnešní postavení a ná.vrhy na účelnou

reformu.*)

Geod·e!'ické "ěcliě již odJ stlal10veklu věnována byl<a biodi:vá péče a
po ti.s:ic'ulebíne:slla se lsna!ha 1idSlká k tOlI11UoíH, aby Sle ulrčil tval[ a rozsah
·malŠízemě.

Nyní, ~dy V'ětdled~éměřenI ~emě ponecháno mathernatikům a ge'Ode-
tům, u;w;án byl též i ve1llký vÝ1Jnlannpraktii/Ckého zeměměř.ičstiv,í pro ná•.
j1od!ní aJ stá'tlllií h1osplod!á'řISltIVí.DOSludlvšwk nebY'to oceněno, tak jak zals,llu-
hUljie a zůstává ve v'ŠJelc'h~emfch j'em paJs!lolrk1emv'e Sltátní správě'.

I v ~rálloviStví prulSINém,k'd!e v této věci 'rtmohlé byRo ,učirněno a
které bývá jiným státÍ1m vzorem, není zeměměřiéství na té výši, kde by
státi m6hi10. V áasopi~e plnUlských ge1ometnF) řešenl<lJbYlla otá,zka, v čem
vězí přlíč'Í'I1JadOOfmVbiopoldiCeňován1 z:emělmělřiČiství a j,akým způsobem lze
apě-t p1ovZIlléS'tig,e1ome'tflOVls'kýsta VI.

POlznáinry.různé příčiny, ale z.a .mejhlavnějš'Í u~náin ntyiiější nedo-
'statek diů~UadiJ]é'hlOvědledké'hlOstu,dli:a i věcného v'z'dělá1llliz'eměměřičů. ! u
náis dlos,t1a!la:Sle taJtootáz!kia předlběžného V'z,děl1ánÍ'a zdlokonla1lení geomelt<rú

*) Otáiruek dJolšeffiv r. 19'13,a tlJaJkupe'nnmse Fátlky a tiechnkk'Ýlllii p'ře-
kážkami dochází teprve nyní na řadu. Pro množs.tví zajfmrových údajů
ThrulleznejIs.tě sympatJroké přii~eltlí..BOlznLredalkce.

1) Vetrbalndis-ZeilusdhrHt PreulssÍichler La'!1;d!messeorvere1Ílt1Jein den Pro-
vinzen ScMe'sien, Pasen; Ost- UII1-ďWesVpreU!ssen Č. 7. r. 1912.
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do popředí a j,e tJediy časové sl'edlov,ati návrhy na potřebnou wpn<wu to-
hoto stavw i v SQ'llISedlnlíříši německé. Abyc.'hom mahH vzdť'llání p,tusk~'ch
ge10metJrů aJ jikh' ďinešlIÍ poměry spr:ávně lJlQsurovaJti, je nutno nejprve
krá>tce přehil'édlnlO/wtihilS!tori1ckýv'Ý'vi()~tJoho!lo stavu.

·V 'k'rá,I.· pnuském by,11Oz pocátlku IJtovollání zeměmdičlSlké provozo-
váoo (zce'!a voll!nlě')po žUVlnloste'l1lsklu.I j.edlnctliivé státní ůřlaidJydáva1,y si
v'Yloonáv,aití úředlní měře:nií odl zeměměři>čů, s nimiž uz,aJvřel1labývaLa sml!olu-
va,. Ač němečtí paJnOVnlílCli'záhy sezna!Ili dJůl'ežilt'ostSlPT3.vlného vyměřování
hospod1ář.slký'chpwemků .asestll1Oj!ení rádlných map, hy!bo př,ece poneC'11á,nQ
až [J,Y'J]ěj'Šídiobě, alby tel]to stav g,e1ometfiovský byl~ v,ybwdován na pří,sně
vědeckém podkDadlu.

Jednoum,vllÍ:mínislt'el1stva, ,dio Nchž resiQIrt1ws,p'adad'avěE.í zaměrová'ní,
sHližiilJa,se s.ice j'e UISlpl()lř'ádatli~ale v úpl1av'ě postuiplO'Vlallazoolia oddlěleně a
jen u kata:Sltrá1'ruísprá'VY 'rua;š'Datialto úprava svého. vyjádření ve vydaných
instf'Ukdah (6. VIII., IX.). Ovšem vlYlskytl s'e ná'Vrh Sh'f11lOlulticelé hiosIJiO'-
d'áJřSlk:ézeměwlě'řiílČls,tV'íP'oKijedlnla řvz,ernlí,:lile ten zůs,t:a] až do dne'Šniho
dine pouz.e pa>pkovým ce1nlným dok'umenrem.

J,a:k rnOl~nlOz hils'!lorkkýclh dl(J!ki!iaJdlůpí-semných seznati, z'erměměřič-
ství Sbowži};bpŮ'V'OIdhě,tlak ja:ko v jli!l1o/chz,emí'ch i zde wil]lečným ůče'lulTl a
bylo poldlří,zelITobállnv'ským vá'l/ečným a úřledlt1Jímk'Ornotrám. JmooKl'Vaué
úřa(}Jy snaJžÍ'1'Yse 'paOkvlyiCIlálvánrímjedkrotHvých nlalříz'eni zlalj,~stitijsliř'ádné
vY'loolná<ván~prad wměměřil6s!kÝ'ch.

První zachované naři2'!ení z 28. prolsi1rlc,e1702 pocház,í z dob po-
čáťkJu králloVlství pruskébo a jediná pOIUi2)eo pbatu za vykDiI1anlé mělřernt
DůJDeži,t'ětšíj.e dlmhé nařízeJr\í z 19. Úlnofla 1704, ktleré ohs.ahud1ejlilž zevrubné
ač j.en formállinJí pře'C!lptilSYo v'Y'lTl'ěřloVlánívlesntic, ksů, j,ezm li' Domů, '10'-
j<elllSlkÝlChsHll1IilC,i oibeonlí'ChcetsJtla pOljed1nlÍtV'áo zhotov'Ová'l1lí úřle'C!lnk!bmap
v plOměmém měřítlku.

Dá,le dJočllemleIi/e, že gle,ometrrúm u!lI()!ženotéž, ,alby v otázkálch úře<d-
nkh i Vlojenlský·ch podlávla<Jisvá ctroibmzdánlí a klaJdeJnojim i za povinnost
dlohlížeti na vodni pamě'ry, kl1:eré byly zvláště ·diůležil(,y pm zeměd'ěJi§tví.
Něj'a1kých př'eidlpisů o vz.ctlě'lánízeměměřalČů nehy'ro a;ž do nastlolu:pen~1vlády
Bedi'ichia Ve:lkého, a, tak, kdo jevili chu1fa zájlem pm geometfOlvské po-
VlOlá'l1lí,tomu pornecháma bylla vDllnDlst zísika'tli,si pO'tř'erhných ZlnlalllO!s'lívlast-
dm s!ludiem.

RÚizné míry pDaHcí v okrrffiedJl od slebe vzdlállených a mestejný způsob
\yk'o'l1á:váll1ií praxe z.eměměři'čské, d:á:le též slamÝm kráJLem urzuá'vaná ná-
rodohos'podářská důležitost přesného zobrazení usedlosti a pozemkových
Imlmk, tlO vš,e bylo' d<ůvod'em, že p,amJ,vník vydaL na lIe.hdeJš.iQiObuvz.orné
nařízen,í: »~n!strulk'ce PIJ'\ozeměmělř:iče království pruls:kého z 20. lnstopad:l
1755.« Zdle p'oprve je vY'Sll'O'v'enD,ž'e mě'ření i'e p'rávoplkltné jen tehdy, by-
lo-li pr\()lv1edlel1'0pří~e'žným ztialbem, a odlů'vodlněll1oto ÍiÍm, ž!e vykomávápj
prate'Í zeměměřil6ských o'sloihami' nepo'v'o!llal[lými j1eslt p'ramenem ve'~k~ch
nepi()řádků, a ml1lohýlch slpolf11.

Vollba uží'vaný,c'h metlhoodl je ponechána měfilči, a:lle t'eu mrus[1(dme
§ 32. této illllstflUll~oe)dlollvon:ail1ebýtli vycvičen ve vŠ'ech, potřebr;\Ých znalo-
slec'Í1 g,eomellri1ea lIrig'o'l1Iome'trie. V »přediplisech z 25. září 1772 pro inž'e-
nýrY' iaJz,eměměřilóe krrnJ. malrk!raJb.vá'llečné i des'kové komory« (a OkČemql
maH tlito pHMíže!lli přlil úBedním měiř'eiW p'o,zemků, vodlst!v'a, hrani,c' a dě,llhě
pa:r.ce,1),jest v § '1. 'ř'elČleln'Ů',že »jle1nlornM o\S'oběmá b:,iti svěřena prá'ee
zeměměřičská, která byla dle předpisu zkoušena a za schopnou uznána«.
OOeirllění ge1omei1roV'ské'hlO's~tav'U,a péč'e Ů' je1holpov,zn:eISell1liliz,e vidiěti z,e...
jmélna z plrvnií:hlOohšllmlé:h!ořádlu' zk,uŠlelbního pm zeměměřiče, kteTÝ j1e
obsažlen VI »předlpilsec'hlz 9. s:rpll1,a1776 DfIOiinženÝTY cuměřióe př:ť vlá!reč-
Illý'ch I<l' dle>slk'o'V'Ých'klOmmárch vlévodlstv~ maigd'ehwrgského, knÍ('žeC'liví Iialll-
berstadtského a hfa!bství Iiohensteinského«. Clánek první zní: Každý na-
stáivající ge.ometr dřhne ne!ž j1es:tpříjat do krrállovských sll,ulž,ebmá mÍ't~
\iŠechnypfudlbě~ne a řádlné jjhieO'fet"ic!kéi pralktkké zn,l'110sti,které j,sou
př'e'dlepsány.

DMe illIUS'Í vyikáz cutn'se, že je' zk()lu'Šell1u vrc:hlll'íhio staVlehl1lÍ'h1od1e-
partement:u při V'f'chlll'ím f,ill1lalrEnílmú'radlu a řid!i-tells'ív'í král'ovsk'Ý'ch statků,.
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.a ku své žádosti Za! mí,sůo Ul kJrMQlv~kých a dies:k~o'Výchkomor musJ do-
IQžítí .o tIom vYIS'\lědlčení.

Prohlížíme-li tehdejší předpisy zkušební, přrcházíme k přesvědčení.
že již V tléůo dloibě před ví'oe nle'ž 130 lety, 'kldly c'ena pozemků a půdly
d!lťIleI<JOll1edlOlsahova:'ladloošnr Wc1l. c'eny, vzdJě:lán:í zemělměfičů nd'š'i'!lo ISIC
mnoho od dlne'šní'hoL Př,iš1ií glC'ome,ůrmusili si OSVQjiti horně vlŠesllr'annlé
pOčtářské znalosti,' praktické geometrie též tri'gonometrii užiltou při vý-
počredh' 'tflÍ\alng\llbaču~ch',na'Ulklu o ni've!l1liad, znáti \lŠechny potřeibn~ str()ljle
geOOletické., muJseil.zíslka1:i 'si pol1:řebnou zfllJlčnost rYIS'ování sdlttur.ronliih<o,a
k!oImeQněmítí lJ1Je.jenúhmed\'ÍÝ ru'{lQlpis, a,lIe'j: pě'klný sloh. KdIY1ž ji1Ž uměJ,
ViŠocllnlYW'to v ěaú a id/Olslá'hl\též znaillostí' ma'tlhemaU,cké'hlOlzeměl\Jli's'U,mec'ha-
nik1'. 'hydnllullJiikya jli'ITý'c'h'odive!tví ma't~hiemaltiky,konečně yycv.'Člen. by!' v odl-
dě!loNlání p'olzemků1.Aby 00 lIle,j.llépiebyl ku 'sv'émUl budouc.imul povo:lání vy-
zbrojen, seznamován byl i s pOměry právními i hospodářskýmí, lesními
i VlOidlniÍltlli,které ZhlUlstlavylSlk~tuŮ'íse v jJrnksj zeměměři6slké. V přefd'pils'Cich
byJ! k,ta'dien lnej'en dmraz na přlC'Snloulro'rmální stránkul v§ech zeměměřlic-
skych prad', a'lle .ilUIa SlPrá'vmost a svědiomitOlSt.

Z tOlho v[ldiě'ti, žle tC'hldly za' vlládly Be'dřk~hlll' Vdkého, kdy země j1ehlo
v' mím rozk,V'étaly' p·ollliIÚi:kIou,země.'C!Iě[/S'k:oIUl,byl, stalvw ge'Ome'tr'Ovlskémill'při-
zná[t j'ehio veil1ký národlolhlol!>piordálřS'kývÝ,~Ulam.

Boněvraid'ž tlmU'šky z'eměměřličů S'klIádia,!,ysle Ul VifchlUí'ho sta'Vebn,ího
depar'tementu, vznilkl ,a's J)O'zdlěljiplředlJlloik~!ad,že zeměměřoi!čslký Istla1vjte v
)JIř'ímésouIVi,slo/Slti Se' stalvite'llsh6m pOlzemttllím,a pnot'o byl! vy'dlán v'Ý!noS!
z 8. 'k'větna 1798, ~e' v5'ÍJChnilk'aind~ld~Í;(Ís:tavHeJstv'í mU(Slídlř'íve pOld1r'O:b[[li
se ZkoUiš'ce zeměměřiclslké. Po. dleiSletliVetec.hvÝ'UlQ:Slemze 16. pros1j[lc,e 1808
bYJ1aZkiO\uskaJ's'tavútellů Ill' ZJeměměřrčů pi1e,dá'Uateohtnic'ké stalvebn~ drepurtaiC'i
a ~il'ilnOlStCllllslkýedi'kt ze 7.' září 1811 zaka2Juj,e,'že ni'kdo llIesmí pro1ViQ1zo-
vati »živn,ost« zeměmě'ř1iČs1kioltlv t'om olk1t'e'se,pro něj!ž ne'ní vll'áJd101Uz,moc-
něn,. S oMe-dem na v;elllkKllwdiůllež,ilÍ1o,Stt's.'P'ollie:Mi!vÝchměř'e,nlí and!ve'lIllatí! vy"
dláJnlY29. dlU'bin<a1814 v'š,eOlbecné'P'ředpilsy z'emělmlěři!čské pro oc'!1ý pruSlký
S'tiáJt,aJ idlříýěj'ší <r'aJříZIC:ll'íčá's,t-e'činlějen p'ro\!inde'llně pllatná s'C' zlru'ši,1Ia..V
odtst!av'oi 2. aJ 3. dočítáme se, ~e postla'V'euí úř'ednlí'hOlzeměmě'řiče moihlou
dosáhnouti jen oSQby zcela bezúhonné, jichž scho'pnoSlt jest prokázána
vysvědčením vrchního staveb!1,ího úřadu; zkoušen mohl býti kandidát
u v'r,ohní'hl() ,struVIe/bJruí'hrodieparr11ementu1ueh Ul p,mv'illllcilellních s:ta'v<elbníchfi.-
dit)ellstlvlÍ. Cirkiuillárnrrívýnos králll. mň!nistelrs:tvaiobchiodiui a průmys,llu: ze dne
20. 1!'Cldn,a1882 nařilzwi'e, že od ve'1lkiO!niOcr. 1823 každ'Ý 'kwndildlát, který chic'e
sepodlrobiti ZJk'o'u'š'c·e2Jeměmě>řd'Ós'kéllIeíb stav,jit:eliské, mUISlí'dloi!'Qožiltd'průkla'z
způsobilosti z;e II. třídy gYlillluaS'i'e:iní.2)Da['ším vYr.os,em z 8. září 1831 bylo
již plOlŽad!OIvállllolmí'ti kromě znaJl1olS1tí,kitlelré jsou d!olSa,ž,en,y,a1hs'Oil1vov'áním
II. tř:í.diy i p!raMiic'ké zaměstnání př/il pracech měřilčsk~"c'h (nrejméně j'edino'-
roč'ní).

ZkJoll''soe 2JeměměJř'ilčskébyllo n,utno podirohiti s~ přeď zkwšeblní kio-
misí, která byla zřízena v sídle okresní vlády, odkud zkušební výsledky
spo~u se vŠ1Clmúdlo\kumenty p'OlSí'!lányhy;!y vrchní staveb,ní' d1eIP'u,t,a'ci;zdle
hY'~o palkroz,hOldln1u1to'o 'sc'hopn.ols1Iikandlildiát,o.vlě'k povlO'llání z,eměmlě'řícslkié-
mu. Ve vÝš1e zmiíně,nlém reiskr:i!ptu vy:s'Do'\'enovšak, že kw {):dbO'rné zk1oU'šce
s vyššíhOlst':li'V'ilt<eI]!stvímo'hou IbYtli pJ'i'P'ulš'těnijen ti. kteří se 00vědlči'l!i v
zeměměřičství. Tento výnos muse,1 přirozeně uškoditi rozvoH geometrov-
sl~éhlo sta1vu, nebo,i nlwdlané a iSlma'ži'v'éoSlolby př~š!1y k s1Iav:íte,Vs,tivil,a pro
lJelměměřúČlStV!iz;bylli.p'olurzem~lně'Slch()lpnl.Mí'němí, ~e z!muška: g:eQmetrovsiká
jest j1en jakési Ip'řed:Y'vd1ě'llállllíproo stavl/ite:is1Jv;ía má proto, jen PQdiř:íz,enou
d!ů~ežiltost, rozlšHlil],O,SleYIC Vledio,ulc'íchk'ruiúch, a znehlodrlo,tillo' vÝ'znlam ZIC~
měměř'iiČů pro v,š:e,01becnéstá'tní dioibr'o,.

Zač:!,oSlc p'OlžadloV'a'tlúk s'tav,i,tC'1lsikémuzalillělS~lná'nrívyšší vzdtě1llá,ní.
kdežto zeměméři<čům v tomt'o ,olhited1upl()volleny dal~ko'Sláhle úlie'vy, Náslle-
diek nedial' nia srehe dll\oiulhroče'k1a'ti, z,oeila neschoipné 'Olsoby na'šly příSltulp
k tomuto s,tavua: nepřispívaly k jeho povznesení. Na tento pováž!ivý úkaz
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v pov'olání, ktmé půls'oibí ve ve1řlejném zajmu, bYlo vždy znovu poukazo~
viá!nlQod te'hdejiších olCiibornúků tloihiotosta VIJ] Ia' č'llně:nypokus.y přesvědlčítli
:3Iillěrodla:t'llJévlládl1ií INfIUIlJ!yo nruí'n'ols:Virdormy jak studi1a, ·tIa)ksltávalj:ídlch
poměrů. AI~ tyt,o V'wr;QiV1llJé!JiDa!synedlošl\y s'1luchiu,all10i pros.elbný ,1[!SltZ1e-
měměř:ilČ'Ův r. 1860 hYlI Ql(l1mítwult:s ulr1á!ž.HVIQlW.ostlrQiS'tIí.KJdlyž v'šlalk jedlno'tný
a vZlQlnněwpraiv/eluý pllá'n 7Jeměméřičství pozemkové d!aJněv1e Í'i'nančnlÍlm ři-
dite\lství pod v·edením věhlasného Oausse, pozdějšího. generMniho inspek-
t'o:ra kaJt'aJstf'l]vydlolbYll si všudie Ui7JlJJiÍ'ní:;tu bylo t'éž pNZlllá'I1JD>,ž'e z,eměmě-
Nčst'ví není j'en »žiVWQlstl",kbe'rá jle už'i'tečná pOlu:zejedlno!t[~v'cům, nýlbrž že
seSltla:V1emz,emě'měřilčlským ffitl.iSlíse P'ÚC!íita1tij.aklo .s: dlMežHo,UIčástí sit1át-
l1!Í!!Jio'hiospodářis,tvlÍ.JeliilkJolžbylila vYldlána v měN:č!Ských př,edlp:ilse,chz 1. pr:o-
si'nce 1857 po'uze Í'ormá!~ní naiřízen,í o konání zleměměřičisk'ých pralC'Í, jlic'h
zkoušení a ,o p]a1te'ch, vedlly p·ráV'ě Ulvedlené úvahly k vydání nových mě-
řióskýc:h a z;kulšebn:ích'piřleldlplils,ůz'e d'r:je 2. hř,ezna 1871.

D~e tělch1Jo'ma1ř'ízeníhyJo již pOlžadovánio na p'ři,štlím geometru vy-
sV'ědčení uall'Oslti z I. tř. gymnasia a pr,aktilc:ká doba zdl()k~_JIllalle'nlíbylla
zvýšerna na: 2 flOky. Zevtruibiná V'šak refo'rma zeměmě!ř'iiČSltlvínast'a;ta;a'ž 'kdlYJž
bYL přediloiŽ'e'!1Imi'wilstle:rst'VU'a pOIS!I!alneckésněmo'vně plalmětní spis říšského
a zemskéhio, p'o:sllanoe ryt. Somllmrta") })·o zorgan'ůsov1ání -a' reformě z,emě-
měři'ctví v Prusku".

T,aÍlo nlalvrhovlallllá úprava bylla pr'O'stwclJolváulLI' všech iTlJstamCÍa po
té 4. října 1882 vešel! 'v pJ:/a,t'nostnový zkušební řádl, který dodines s má:lo
změlnami Í'e v pl3ltnosti.

Kdo chtěl v Prusku věnovati se povolání zeměměřičskému musel
vykiá,zalti s'e vYSlvětdlČ'enímznail'o1SiťÍ',nutným k postouipení dOl primy, po-
slledlní to třlídy Vy1šší!h\ošk,ollní'ho ústa1vu, dále žá'd~l!1'Okromě pr\a/ri:tiiclké
dOlby :mměstná'l1í též Iprů'k,az prav!idcllné náv'štěvy zeměmě'ř'i!čskéhlo Sltudlia,
zří,z,e,nJéhopři vywlké hOlspod1ářskéško,)e v Ber'mně a při ho'Spodlář'ské alka-
demi'i 'V Bopp'ellscJiorfm

Dobl3l s.tudlijní a pralK,ti'cké zaměstnáJuí rozwže'I1o na dúihu tří lelt a
to tak, že první rok vělnov.á!n byli pnaJkťi'okému!vý,cV'iiku, druhý llIáV'št'ě'Vě
přednášek, třetí mohl býti využit buď zcela pralksí, neb k do;pl'nění a
HYzš:ílření t:heor:eti1ckých 'věd1omost[,.

ZJ{iwšeibr:ířád by! j'cdll1Jo1tlněulpraV'en a 1J/olCllr'obenvrlch',ní zkušební ko-
m1is,ipro zeměměřiče, k~lerážto oprávúovaJl\aJnovéhio g·eometr,a! k j1eh'Oho<t-
'molsti dtlle výslledlku z,k1olU!š'kya byrla zř:fzcn3 tohko u jednié zoboUl VYISOI-
kých š!k,oul.

DaJtšfm Hstě zdravýmpokro!ri:'em fO'z!vo'i-estla'vu geomekovskéhlO byillo,
že Zla óleny k'omilse pD'votáválni vě-decky vzd'ě,J/alníodborníci, tohotiQl stiavu.
Brzo po této úpravě byla do geodetického studia pojata další větev vě-
declká. Dík ncúm'mné' plí,\i ředH'e'\ie hOSlpoldařské aklademie :prof. dr. Diin-
kell'be'rg:a vyvin:UI]la sle i&ull:tWf'lllítechr:nka na vědu v1ellimid!ú\ležHOIUIp'm podi-
pOlrování dlomádho hlQsiP'Qldlářst~'Í.Diinke1lbe'fg mí,nill~ že geometrii blwdlou
nejl\!epšími n'OlSiHe,mtétlo V,MiY a su!ithoV<aJsi od Hch činnosti bIIa!hlodiá!ror:'Ýr'O'z·'
vloj no'výchildie'í v zleměděilství. Pwt,o r. 1879 ministerstvo orby řfdik se
tímtlo dlo!bfoOlzdiá[]ímP'O'žlaidoval!iood vymě'řu~'ících úředlnrkll, aby .llIavštlělv'Ol-
vali 2 l'emestry kulturního odbO'ru al dle nařízení z 1. března, dálle ze 27.
dubna 1883 mlUlS'Ílliipodlrobiti Sle z'kol!Jšce pno kU'I~lulmít:ecihlllňky. Vši.chn.i' ge-
ome't:~l, 'ri:'teří cMělli nabýt!i stáillého pOls,tav,enív odlbmUl z,emě!dě'llsikésprávy,
měllliold t:éto doby vyká'zlalt'i' s.e té'ž z'ko<wš!kouIPro kU[ltutmí te,chl1J!ky.MiniS~r
orby zrušH pla/k výlnos'em z 13. s'rp'čla 1888 Ivšec'hny drr-íve uV1eldlenrémini-
stersiké př·edlpisy a mčW, že příště z.eměměf'j1č:ildia jeho s!I'uI~ebvS'Í'lllpiu'jicí
mUls4 mí!ti pr'oIk,áizánlY4s,eme!s't1ry g'eodletÍ'C''ko~ri:U'lltm:nětec'hllllilc'kléhostudia
neb V'Y'slvě>d.lčen!i'o zkowšce zleměměř~čsiké a průkaz O' absolllvlQlvá'TIiínejmé-r:ě
2 semestrů kulturně-technického odboru s dobrým prospěchem. Výnosem ze
dne 12. června 1893 ve1šlo dnem 1.srpna 1894 v platnost nařízení, kterým by-

3) EntwU'rf z:um Gwt'a'c-htern,d1esZe'ntra!lid!lnelkltorJiums.der VeTmeslSlUlll-
glCtn,iilher die Deniks'c'hir:i~tdiels;Rit1ter~ults:betsitzers Somhmr11vom· 1. Apri!!
1879, beltreflien!d· die Orgar~ils'a;ti'o'll umd RefomJ d/es i.iffent:lkhen Vermels-
sUlngswe,s'ensin PreU'slSlen.Ber\liln. 25. febr'U'ar 1880.
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la konečně rozšířena studijní doba pro všechny zeměměřiče na 2 roky, jelikož
SJeulkázal'o, že ,~hšÍ'rná llát!ka učební .nemoh\la: býti> prob<ráJn'a v kmtš:í' diobě.
O prlalktlilcké přílpr'avě k UOmlulÍo pO'V1O!láníbyol1o rOlZhiOid'rnwt/ot,alby předlchláiZelllo
stUldlflua t:rval1,o ne,jméně 1 'fI01k. T,e'nto stiud1i'jní 'pirog-mm je v pbaltmosti dO'S,ud
a alČ dlos:Í'aJčÍ,j'ako pře<diV'Z.dIě!~á'llívysvědlČend z l.,dOIPorOUIČí se ~ u!Í{ron~
čilti škiQl!lnJ 'vZJdk'lláJn'fzklou'š!kQlw dIOiS,pě'liostl, n:ebo,f t'ím se nejren zV'ětš'Í váž-
nost k tomuto ,s:taIV:U, al'e i zdalt'I1lmslt budolucího g,e:ometra j'e túm jlas'nlěji
p rokázá'll a'.

Když jsme diosp'ě'1i rarž k dln<e,šníd!obě, zbývá ješt,ě refer'ovaotlř <OI1'Y-
<lllě~š,íchip!Qža<&~dch a sties:oÍ'Ch prusikých g'e!omet!rů. Pold1rob'll'ějir p'r'Obéřeme
Ulv'eřea'llěné j,ej'irch ná:vrhlY 'Illa odls:t:raněnrt dlnle'šnlÍc'h .medlostlalt't{ů, vž,dlyf mnohé
z tohlo všeihlo jes,t rpmlvdolIli dl u .nláls, k:dle jre pOItlř'ebi též všie:oibecně žádlané
úp'rtalvy. První jlcjkh přáni. jerSlt, aby beZJp,odlmíne,čIl'ě' karždý plříští země-
měNč ulkončil 'své plř/ediv~dlě,llánlí ZJk,olwškoudlos.pleUQlst'i\ nebof dlnes je to
vŠ'e'o!beoIllOlll mí'I~'Q,u potřeJbrIl'é mor'áillnJ zT'all1ost1j pm SiamostaílnOlu dlul§evnrí
prád. DáIlie diJe z,jď'štěnýclh s:tat~Slti>CkÝch dat ,poS'tou>PÍ db. I. trř'. průměmě
žák a's 171letý ~ zvo1'í-'i1i Isn' povlolUání zeměmHičSik,é, mfržie j]Qid1robiti se' ji,Ž
2metrý j,irnoch geometrrolvs'ké' zk'olušce, tedy j'e zjeJ\'em nezdravým, že dllle
dIIlle,š'I1Jícnpř'edlplilsiŮ může neprurlol~etý m1'hJdď'j(obdlrž'et'i oprá'vnrěll1!í zeměměřič'e.
V,e skut'ečnoslti V'šaJk otbná'š'i :průměmé stáří klandlii<l'átú j]ov.!lstulpuóicích tuto
z'koU'šktu1 23% Iěta, z toh<o v'idHi\ že v1ěIl'uj1ese dlaliek,o V1ět1ší doba ,na př.ed-
vzdlelání, než j1e, zállm~em přeďiepsáno. Sp'rávným je p'roto PloržadlaViek
zkolUlsky z;rtaJ~os.bi"l\:Í1e1rÝ'nemá nl'a de'l5í dohu školind ná'vště'vy va,]iITéhol v[livu,
hla mllo:pak bYlI by' žádoucí brzdoU! vel1lkémllJ počtu 'Illesc'hiolpných neh mléně
schlolP,ný'ch ka,md,idlá,t'ů. Výs:!ledlk'y z!koulšek ik z:í'ská'llí' oprávnenlQlst'i ge,ometJra
ďiOiilliZ:UIj.íja1sně z jialký,eih st'uidientlský'C'hi ňale!' slkIiádá se dinre'šnÍ g,eomet1mlV's.ký
dlOfr'lOS,t.Zeměmě!řli'čslk:ému oibonU! vělnu<jí 'S1e hil!avně ti:, {k'rleří !Qbáva~í se
ZkouiŠlky dlosp'ěLbs:ti, neíbo j'i'mé pudí t,o'Urh~ o!k'U'sliti co nejdlří've' a'kademick'é
vollnioslti, ,pro Me'rolil plalk zainledbá'va'if s'vých povnlI1lI1'ostL Nemally' poč>et
lákáo!pět, he'z vrui.t,řn:í'ho přes'V1ědlčle:ní, zd~ mají v'l'Orh:y pro toto' povoll~llIí,
vyhillídlj{'a rych,lěhio výdlě1ilcll a ZJa10iplatiíenlíbez dQlQiu:'hé'hlolaťě'žk'éhio st:uldliai;
v:ž:dyf i mnolzJ, 'kt:eřlí se neul!JÍ(atJl1L!li,'v i'ilnýchl obolrec'h, dlonwlÍ,vaj.í s'e, že
naposledy stač,í j:eště vžclly na ,podoeňovainý ge:ometr:oV'siký staly. Není
tedly vellikýpolč!e,t t'ěch\ !kteří s láskou, a mlOlráIDnIÍvál~niOsťí Pr'iQ1budOlUcí své
z'aměstlI1áni přichlá,ze:jí >Illa vY'Sloko'U' šikoIIIIlioISlv'Ůjlilt'i' si PQlctirvě vŠ'e ZJdle př'edL
/1lelSlelnélai vYlpl'nit;i t1aJk úkn!\ který nllln[ slmaJdlnlÝ.Vžd(Vf sama pOlvaha fu~
hlO~1os.tudna, 'j(terá jle vY'huíd!Ů'váJna na čiMě mat<hematŤciklém podkalalďlul, vy-
žl1iďuwe zVil'á'Š1ní'ho ,nadJárnlÍpro 'telI1!t:oiobolr. Ohs:a'žn!Ů'u nauiku', Iktlerá je pr'O>-
bránI<! p'oměmě v ,k>r:ártikémčaSJe, molhlolw v předlelp<srané illh:ůtě zpriticOlv,at~: jen
nadaní studenti s důkladným předvzděhiním. Přirozeně najdou se me'zi
stUldiudkími zeměměi'lilčstvir zdlat:nlÍ Iiid'é, ikt'elř'Í sli, vynruti iSIVůj: c,Ll svým na-
dlállllÍm a. sri'lntoIIi vů:llÍ, alle t'ě'ch .n'en!í mnoihlO, V ě't'šina dllle' s tJatis.Nlckých da,t
I1Jedlos,t:o'j,íplně p,olžadla'vikÍim nla mě krlaldleným a mnoz,í :meldosá:hlnlolu 'Vůbec
svého cíle, tak bývá zničeno celé mn'Ů:bství živo,tního štěstí il plýtvá
se bez UŽi'ť,C'U náJrodin,ím ma.je,Vk:em. Meu' stuíd:uHc'ími zleměmě!ř,iJct'V~ jsou
případy akademických trestů disciplinálrních následkem nedostatečné mravní
zraJ1lOslti hojnější než 'UI př'íiSlIušniků ost1atnlÍlC'h falkurH'. Řeld,ilUeli zeměde]ské
a~aJdlemlie v POI'P'pedlsidbrfUlIVydla,l 5. čeT'Ve,nlC:e1911 vyhllIá5'kUl, vle které ulkJai-
ZJulle na ,p'OmtOlvániíholc!J'nýa porvá:bNlVý ú't{<a'z, ž,e v roce 191()-...11 dJostOlupil1
pQlče!tdd!s:c~p]iII1Mně trest:anrýc'hnJa, každy. .tiJSik pOISIliwc'h\alČůčlÍ'sU!a:22 ('nla<un~-
vlers'i'tě v Bo/uu klwplř!Í'1cJllaK!1u1jen 3 pNpaid~), kllladle t'ed!y stu'd1ujicím up'řimně
I1Ia slru'oe" alby staJr:á dobrá: pO'V1ě!Sitús:tlav'U byJka olpěft .napravelI1a: a' v bil!'-
dOlUlCnru zac:hQlvlána~ M.imodlěk diolstavuje se ta't1o úVlaftJ.la,nlal vy~oké ško~e
tTIP'Í ne1dolStatkem. slvé mJr~l'VnJ zir~llQ!sti jem jleidln19ltNlvd, po~dlějli v'ša'k taiko-
vými ,ne:pe'vným~ charaktery, vstOlupí •.,lff dia p'ra:ktli'cké č[nnostrn, bývl'a'jJ po-
šklQ\Zen:y zájmlY' záJki11zllilkůa Oalsto ce/'Ié veřejlI1'Qlsťi'. Od! muže, který je.
úfudln'ě zmo'0ně:n k v~klOnáJV'álI1lÍprací ~e'ometrlQlV'ský,ch, j'ež !J'Olží'v1alj.ÍZJv,1Iáštní
důvě'ry, mus,í se žáidlrti úplJná z'ralllost, ,IIIejlV'ě'tlŠísvěd!omitost' a n:ejpřJsmější
vykloJllávítní jeho pOlvirnrnosltiÍ'. V poV'Q/l1á:nlÍzeměmě<řlličském j'e:dlná se čas'to
o v~]lmi cenné ,po'z,ernk.y, o ZhIQJtO'VOVláíI1iÍplr'á'v'op'liaJt:nlÝch ddk'lla'CIlů piro směn/u
ll's~dao~tí Ia: mnohldy ře'š1 se i OIt'ázky, kter'é MUI1Jlok'Qisahají db v:ei1ejného
života. (Pokrač.)
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Zprávy ze sborů zákonodárných, úřadů samo-
správných a zeměpanských.

Z publikací, vydaných komisí pro úpravu správní reformy, ~a:llma
nás pouze: 1. stenografický protokol o pořádané »anketě ku zjištění přání
súčastněných. kruhů obyvatelstva s ohle,dem na vnitřní reformu a finanční
správu« a 2.' },návrhy komiS'e, týkajíci se průpna'vy, vycvičení a dalšího
vzdělání státních úředníků zvláštních odborných služebních odivětví poli-
tické správy (techni'kll, hospodářů, lesníků, lékařů a zvěrolékařů).«

Ad 1. Ze 43 otázek, předložených expertům, byly obšírně vyčerpány
pouze ony, jež se nevztahovaly na tech\nickou službu. Většina znalců pro-
hlásila, že na tomto polí nemá zkušeností.

Úřednictvo třeba správně upotřebiti, ponechati mu jistou samostat-
nost (dle soudců'), čimž se zvýší jeho zodpovědnost a tak vyvolá radost
nad jeho činnosti. Práce buď mu přidě'lováno jen toHk, aby za důkladné
přezkoušení věci mohlo zodJpovídat. Do vyšších úřadů buďtež povoláváni
starší úředníci, osvědčení pmktici. Lépe méně úřednictva, jehož vzdělání
by bylo na vysoké úrovni, ale budiž též dobře placeno, aby došlo k pře-
svědčení, že je pro služby občanů a ne občani pro ně. Neschopní úředlllíci
buďtež bez ohledu pensionová'l1Ii a p·ersonál nebuď stále přesazován, jel·ikož
může v zájmu úřadování využit místních znal'osti. Pokud! se týče úřednictva
odlborného (všeobecně), schází technikům i právníkům potřebné vědomosti
(těmto technické, oněm právnické), jež si nemohou v úiía'd'ě nsvojit, jsouce
přetíženi bezpoóetnými malícher,nostmi, manipulačními pracemi a jejich vzdě-
lání neodpovídajíd práci. Jako začátečníci jS'ou pnčítáni za sílu, čímž se
stávají služkou pro všecko, místo aby byli do služby zaváděni. Z těchto
nednstatků vyplývá, že si právníci ve většině případe'Ch. přisvojují d1obro-
zdání technického znalce doslovně, jelikož nejsou s to jej použíti. Technici
paJk oproti tvmu nedovedou svému mínění dodati patřičné vahry, nedovedou
zodpověděti přesně položenou právní otázku, takže musí předseda komise
(právník) rozhodnutí liormulovat. Tím se vyvolává ř'evnivost, jež je po-
silována okolností, že technici nemají takový postup, jako právníci. Vzhle-
dem k 'velkému rozvoji techníky nutno zaměstnáVlat specialisty a vůbec
vzít na techniky větší ohled, aby se nesúčastnili ve správě je,n radou, ale
i decisivně. K jich odlehčení buďtež přijímání absolventi průmyslových škol,
čímž se akademici tak neopotřebují. Mezery ve vě,dklm'Ostech úřednictva
daly by se odstraniti pořádáním kursů a zavedením zkoušek.

Vzhledem k roztříštěnosti technické služby, z níž povstává nejisto-
ta k,ompetence veřejné správy, bylo při anketě navrženo zřílzení odbor-
ných úřadů s p'I1a'v,omocí rozhodnvati v I. i II. insta,nci. Pro vzd:ěl'ání po-
třebného úřednictva navrhuje se zřízení odborů správních neb PPQvozových
irnženýrLl (po pruském vzoru), kdie by se pěstoval,a ,nejen veřejná správa, ale
i správa a hospodaření v průmyslových podnicích vůbec, \X'O' právníky pak
zřízení odborné juristické školy, umožňující jich technologické vzdělání
(encyklopedicky). Studium kulturnÍ'Ch techniků budiiž doplněno pozemním
stavitelstvím, a luk.lřským mistrům uděleno živnostenské oprávnění k pro-
vádění malých mel10račních staveb (dle obdoby stlavitel - zecllnický mistr).

O zeměměřičích zmínili se experti dr. Zuccon a dr. Okunewskii.
První praví: »Katastrální úřady s geometry v čele musí b:-,"ti spojeny s
knihovními úřady, poněvadž j1ak věci dnes stojí, při dvojích mapách a dvo-
jích úřadech následikem nesouMasu jednoho s druhým a následkem sporů
z toho vyplývajících trpí obyvatelstvo velkou škodu.« Vývody dra Oku-
newského nut'110 k posouzení jeho informovanosti uvésti také do-slovně:
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» ... Jedná se o katastrální, respektive měříčské úř,ední!ky, kteří jsou usta-
noveni skoro v každém soudním okrese. Musím zdurazniti, že vláda jest
v tomto ohledu in mora (v nedlodělku = Rticksta,nd). Od 17 let již nebyl
bern~ kata,str obnoven, ačkol'iv' dlie zákona má nastati revi,sepo 15 l,etech.
Při té příležitosti ~ch zdůraznil, že se od'poručuje lepší (strammer) orga-
nisace měřičských úřednílků, geometrů 0: jak s,e jmenují m, že se má zříditi
zvláštní úřad, ať již u finančního řiditelství, aneb pod jinou' správou (!!). Ze
o něco l,epší 'Organisace je nutná, ukba'lo se u nás obzvláště při odpisu
daní. K pmvedení tohoto odlpisu dá se úředníkům (dle mého náhledu míní
geometry!) zpravidla jeden neb dva dny času pro kla'ždou obec, kde mají
všechny parcely obejíti, zvláště když nevzejde obilí, při krupobití' atd. To
je rozhodně mr.Ho, neboť musejí býti nejméně diva týdny v obci. K tomu
při!jd1e, že venkované nemajlí při sobě pozemk'O,vý arch, na n'ěmž dotyčný
úředník má ty věci podškrtnouti. Místo aby při kupu mzl,ičných parcel byly
jednotlivé koupené parcely zanešeny v témž držebnostním archu, jenž má
být doručen rolníkovi, nedá si měřičský úředn:ík nutnou práci, nýbrž dá
ro~níkovi }ed'noduše druhý lnch,nesp. mu }ej ani nevydá, .nýbrž provede tuto
evidenci pouze u sebe.« Dále z toho vyvozuj'e, že je pak rolník upomínán,
ač tento (zaplativ z po'zemků v jednom archu) ie v mílnění, ž'e da'ň zaplatil,
a dile toho, ko,l.ik má vaJkovýchto doda:te'č'nrých archů, volí též třeba 3krát
i 4krát a pokračuje: »Já bych tudíž prosil, aby se této věci věnoval'a' po-
zornost a jedn,ak u příležitosti revise katastru, jednak při reorganisací
měřičského úřednictva byl vzat na to zřetel, neboť 'dlnes lítají tito úředníci
v okresech jen tak sem tam a nikdlo vlastně neví, komu jsou pod'řízeni.«

Ad 2. Na podlkladě této ankety a dle doslechu i po dotazech v úlíadech
a učelištích podává komise v ná'vrzích organisaci dosavadniho technického
studlia d le od bor ů a porovnává se zaří:zením jiných států. Zařízení ve
Fr/lllncii, jež převzalo i Rusko, kde jsou techinici pro státní službu vzděláváni
abych takř.ekl po způsobu zařízení' našich kadetních' šk'Ol, zdá se mi býti
již z pekunierních ohledů (student, odkáza'ný na podporu, utrpí př,eoe jen
na ka-rakteru), z ohledu na politické okoH, společenskoU' výchovu, vylou-
čení protekce (alespoň okaté) atd. nejsympa'tičtějším. Komi'se se př.idržu}e
jak v reorganisaci studi'a, tak i v podmínkách přijeti dlo státní služby prus-
kého vzoru. Jelikož se v Prusku osvědčili absolventi průmyslových škol,
doporučuje komise, any i u nás byli tito absolventi jako techničtí úředníci
po praktickém vyškolení v různých oborech s vylou6ením dosažení' vůd-
čího posta'vení diefinitivně přijímáni. O průpravě techmiků a jiných odbor-
ných úředníků technic'kých s I u ž e b ,n í c hod vět v í, jež jsou vedle stát-
ní služby, pojednává se 'dlle resortu minIsterstev.

Pod záhl'av~m »g,enerální ředitelství katastru pro da,ň pozemkovou
vyslovuje se komise, že specielní závazný předpis ohledně předvzdělání
úředníků evid1ence (evidenčních geometrů) není, ale od zřízení dvouletého
kursu s jedinou stát,ní zkouškou žádá se od uchazečů tato průprava jako
minimum. Nej;vyšší vedení katasatru se s,naží úroveň vzdělání' evidenčních
orgánů povznésti 3letým studiem. Vyhoví-I,i se všeobecnému přání, aby
každému okresnímu soudu, resp. bernímU' úřadu byl přičt,en geometr, mohU
by pro tato místa býti přijati také středoškolští technici (průmyslováci)
s geodetickým před,vzděláním.

U agrárních operací se uvádí ny,nější organisace:

I. technický personáll:
1. personál technického vedení (plné 4leté vysokoškolské vzdiělání,

pro lesníky pna'kt.ická zkouška, jež se žádá po samostatných lesnících),
2. geometrický personál.
II. Pomocn~' personál (nejméně střední škola).
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Z jednoty českých úř. aut. civ. geometrii zemí koruny Ceské. Jedl-
nota konaJliasvou řá!d!nou vaUnouhin.llll1laldUlv solboltu~dn,e 1. t. m. v Praze
»11Chioděrů«. PřeJďseJdaIinlg. Ant Iio 'DUlbza:h1ájljiUsc'bJůz)i',ulvHruUpp. ČilleniY

<li hio~ty a vzpomlliěrt koDe'gů pOlV'oIla:n\ý'chdi(} vMky, naoe'ž POIvsrtlánímpro-
kázána posTedllÚ podal čllenlŮlill v'e vál1lce p,rudi1Ýilll.Mií's!tOlPi'ledlsedla,ing. B.
F ti r s t ze'vrwbnlě a věcně pOljeidmlJllo' čiu,llios1lí,spollkové, a 01 pOlltlJěrech
siJavu ci'V. tec'hindků vůhec. Thiema toto vyV'ola~lo č['!OUIdebaltlUiu: přÍltom-
nrý1ch,jlilž zúčastni'til se, jmenovitě pp. kot ing. Par Ý ze 'ki, itn;g. K aJČ e n a,
ing. BallzaT, ing. Štěpáne'k, dr. ing. ŠtastniÝ, ing. z Ohereig-·
nerů, ing. M!'3'cO'un~ lilng, B'Ulkač, j'n;g. Pernvc,a!, a j. Tého~ dlne 0,
půl osmé hodiilně veóernÍ kOlnal:a s,e přá'11el1s:ká:siC'lIůz)kaJúř, aut. inžen,ýrů
všec'b odborů v Ohelcn'Ím domě.

Zpráva pokladní za rok
Příjem. K h

Na hotovosti k 31. pros. 1914 1005'60
Clenské příspěvky za r. 1914 1696'47
Předplatné na časopis . . . 109'86
Před plat. na inserty za r. 1913 413'91
Úrok za r. 1913. . . . .. 10'89
Subvence c, k, min, kultu a vy-

učováni na časopis . . . 200'-
Úhrnem. . . . 343673

V Pra~e, 1. nedna 1915,

1914.
Vydání

Casopis . . . , . . .
Režie .
Daně .
Odbočce pražské vráceno
Porto . . . . . . . . . .
Nevýdainé jmění . . . .
V pokladně k 31./12. 1914

Úhrnem. ,

K h
1434'2{

400'15
2'11
2'-

92'25
400'-

1106'08
343673

Ing. J, Pe tří k, Ing. Emil Po n i a t o v s k ý,
t. Č, předseda, t. Č. pokla'dník.

PodepSaHl'Ýre~lisor účtů »SpoHm českých geometlrů v Plrruze« zV'oI~e[J(Ý
vruvn,ouhiromadio'll dne 3. hř'ezIllai 1914 ,na správní ro!k' 1914' 'PfiO~kio'lI!I1m!1ve
dnech 10. a 11. března 1915 pokll'alMl'í a ÚČietnliknihy, vš,echlllY účty a db-
klJladly,dMe nyntě'jší hotovost :a: deIJIQsli,tasl.lo1~ové pokJadinYa· <SIMediaJUv'šec
za ul.ll'Yn,U'lýrdk 1914 v d<oko'lmJl!éma vzorném pOlřád~U1.

Josej P <li Š ~I a. revíSlo'l"účtťt.
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