ZEMĚMĚŘIČSKÝ OBZOR
VYDAvA SPOLEK ČESKVCH IN2ENVRŮ

Naším
životním
povoláním není
překonávat jiné, núbrž sama sebe lámati vlastní rekordy, překonávat
včerejšek dneškem, pracovat stále usilovněji.
J. B. Johnson.

Zeměměřiěství je obecně považováno za specielní
úsek svobodného povolání akademického s individuelními duševními výkony, u něhož nelze mluvit o podnikání v běžném slova smyslu. Přesto, uvažujeme-li
všechny body oprávnění civilního geometra, lze
s určitými výhradami mluvit i o zeměměřičském
podnikání, jež se řídí týmiž podnikatelskými zásadami jako každé podnikání jiné. Podléhá tedy stejně novodobým poznatkům vědeckého řízení práce a
nebude na škodu, zmíniti se v této úvaze o některých možnostech v tomto směru.
Uvažujeme-li alespoň v hlavních rysech vývoj podnikatelských metod, vidíme, že s počátku byly odvozovány jen s hlediska podnikatele. Celý počáteční
vývoj až do konce osmnáctého století bychom mohli
charakterisovati větou: zvýšením výkonu k většímu
osobnímu zisku. Vědecké řízení, jehož otcem je l!"'.
W, T a y I o r, zdůvodnilo některé podnikatelské metody, položilo je na vědecký základ v těsné součin.
nosti s praxí a vyzdvihlo člověka na nejdůležitějšího
činitele řízení. Dnes je pracovní postup vědecky řízené práce dán hesly: analysa - normalisace -plán - kontrola - kooperace.
Podkladem každé řízené práce je výzkum, který
určuje zákony hospodárného provádění technické
myšlenky. Všechny úsudky a rozhodnutí musí být
založeny na řádně ověřených skutečnostech, nikoliv
na pouhém dohadu neb okamžitém nápadu. Výzkum
však musí odpovídat povaze a druhu zkoumaného
problému a má se provésti v takové šíři, jaká odpovídá praktickému názoru na věc. Při některém
zkoumání se můžeme omeziti jen na několik pozorování a pokusů, naopak v jiném případě je zapotřebí
obsáhlých šetření.
Při výzkumu je postup zpravidla dán těmito body:
1. Vymezení zkoumaného problému.
2. Všeobecné prozkoumání.
3. Důkladné studium příslušné literatury, aby se
zjistilo, co již bylo ve věci vykonáno a tak se
ušetřilo zbytečné práce.
4. Vypracování plánu pro získání potřebných dat
podle povahy problému, se zřetelem na dobu a
náklad (formulace řešení). Výzkumná práce se
rozvrhne a vyberou se vhodné pracovní metody'
a přístroje.
5. Zkoumaný pracovní pochod se rozepíše v úseky,
výkony a pohyby.

6. Vytknou se různosti. Chce-li se studovati delší
práce, vyloučí se působení růzností až na jednu,
respektive všechny různosti mimo jednu musí
být stálými. Aby se dosáhlo rychlejšího výsledku, lze při kratších pracích (a takové se vyskytují na př. při studování vhodnosti metod
a přístrojů při měřických pracích) studovati několik růzností najednou (pohybové studie).
7. Studie časové, studie únavy a studie výrobní.
8. Rozbor a zhodnocení zjištěných dat (k úvaze se
užije jen těch údajů, na jejichž podkladě možno
vyvozovati všeobecně platné zákony).
9. Zavedení výsledků výzkumu v praxi.
10. Zkoumání praktického užití.
11. Zlepšení (opakovaný výzkum).
12. Standardisace metod, přístrojů, náčiní, okolností
a pod.
13. Uveřejňování výsledků (návody).
14. Rozšíření výsledků výchovou pracovníků a pomocníků.
Zkoumáním ve výrobě se dospělo k poznatku, že
největší podíl na ztrátách má nesprávné používání
výrobního zařízení. Odpovědnost za tyto ztráty připadá většinou na správu a řízení (81%), zbytek pak
na špatné hospodaření materiálem, nedostatečnou
kontrolu výrobních nákladů, nedostatek stálého studia, vadné vedení práce a nedostatečný výcvik pracovníků,1) Z toho plyne pro vedoucího důležitost a
význam výzkumu všech funkcí, skládajících podnikovou jednotu, v našem případě zeměměřičskou kancelář neb měřické oddělení, ať soukromé neb veřejné.
Výzkum v zeměměřičské kanceláři můžeme podle
povahy rozděliti na
a) praktický,
b) teoretický.
Toto rozdělení nelze provésti úplně, protože jeden
druh výzkumu prolíná druhý. Praktický výzkum je
prováděn za účelem praktickým. Vychází také z příležitostných popudů, majících kořeny v denní praxi,
a jeho výsledky po zavedení v pracovním postupu
přinášejí v krátké době se projevující výsledky.
Výzkum teoretický, vedený v duchu metod vědecky řízené práce, je hlavním, ale také méně častým
druhem výzkumu. Musí být podložen výzkumným·
plánem, vytváří podklady pro řešení výkonnostních
problémů geodetického oboru a uplatňuje se později
a začasté ve spojení s výsledky jiných prací.2)
----

lj) Viz Ing. Dr. Stan. Š pač e k: Organisace všedního
dne. Organisační společnost česká, Praha 1940, str. 6.
Týž: Výzkumnictví ve výrobě. Encyklopedie výkonnosti II., Praha, Sfinx 1932, str. 200.
2) Již i klasická díla pojednávající o měření obsahují
řadu ekonomických návodů pro výkon prací, převážně
však početních.
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Jak jsem mohl seznati během praxe v různých
zeměměřičských kancelářích civilních i podnikových,
provádí se výzkum většinou nahodile, přirozeně více
v kancelářích civilních, kde hledisko účelnosti je
bezprostřednější. Náhodným výzkumem však odpadá možnost plného využití výsledků výzkumových
prací, které, kdyby naopak byly plánovány a zahrnovány do normálního pracovního rozvrhu, dávaly by po zpracování vodítko k zlepšení chodu kanceláře a přinesly by nejen výsledek hmotný, ale též vědecký. Propracováním a publikací výsledků obou
druhů výzkumu se náklady na vědečtější provedení
prací vrátí jiným způsobem zpět.
Pro soustavnější provádění výzkumových prací
v zeměměřičské kanceláři podávám toto přehledné
schéma:3)
I. Výzkum všeobecných otázek oprávnění:
1. Zkoumání stavu a tendence v zeměměřičském povolání a podnikání, jako podklad pro
založení a vedení měřické kanceláře a pro
předvídání budoucího vývoje.
II. Výzkum výkonu oprávnění:
1. Kvalitativní
a kvantitativní
rozbor možností.
2. Zkoumání soutěže přímé i nepřímé.
III. Rozbor financování:
1. Zkoumání finančních poměrů.
2. Zkoumání zálmzníkova úvěru.
3. Zkoumání klllkulace jiných podnikatelů.
4. Mzdové úpravy a vliv na jakost práce.
IV. Výzkum práce a pracoviště:
1. Zkoumání zařízení a návrhů na změnu neb
doplnění.
2. Technické a hospodářské zkoumání velikosti,
množství a zaměstnanosti strojů, přístrojů a
pomůcek, používaných v kanceláři a při pracích polních, uvažovaných pro doplnění inventáře kanceláře.
3. Zkoumání materiálu a jeho vlastností při pracích kancelářských i polních.
4. Zkoumání pracovních metod a výkonnosti
vlastní kanceláře při pracích kancelářských
i polních a metod jiných kanceláří a podniků.
5. Aplikace zásad vědeckého řízení (časové a
pohybové studie, hodnocení a kontrola práce
a pod.).
6. Výzkum vědecký. Technika vědecké práce
vlastní a spolupracovníků. Vynálezy.
7. Zkoumání zlepšovacích návrhů spolupracovníků.
8. Výzkum vztahů mezi jednotlivými pracovními místy a jich kooperace při různém druhu
a různé lhůtě prací.
V. Výzkum pracovníků (zaměstnanců):
1. Zkoumání způsobilosti k jednotlivým pracím.
2. Zkoumání pracovní zručnosti.
3. Zkoumání duševních a tělesných schopností
(únavy, reakce, citových stavů a pod.).
4. Zkoumání vztahů mezi zaměstnanci, vhodností jejich pracovního zařazení a poměru k pod- .
niku.
Viz též H. S. Per s on: Zásady a praxe vědeckého
řízení. Encyklopedie výkonnosti II., Praha 1939, str.
3)
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V rámci pojednání nelze podrobně rozebírati jednotlivé druhy výzkumu a organisace jejich provádění. Uvádím proto v dalším jen rozbor jednoho
bodu výzkumu pracovního (IV /5). Výzkum pracovní a jeho praktické aplikace a ekonomické provádění prací nejsou předepsány zákony, nařízeními ani
měřickými instrukcemi, které vynucují si sice v jistém směru přizpůsobenou organisaci prací, ovšem
více se stránky všeobecné a kontroly práce. V bohaté technické literatuře geodetického oboru nacházíme
zmínky o organisaci i drobných prací i v nejstarších pojednáních, ale jen proto, že tato díla, postrádající dostatek vědecké náplně, popisovala vlastně
tehdy známé a užívané způsoby měřické a opírala se
tak o praktickou stránku věci. Jsou to více praktické návody s nepatrným ohledem k výkonnosti.
V novější a současné literatuře geodetické setkáváme se více s pracemi vědecky zaměřenými, bez
současných praktických aplikací, s výjimkou prací
z oboru fotogrametrie, jejíž cesty a cíle nutně si vyžadují současné řešení se stanoviska hospodárnosti
a výkonu.4) vývoj a budoucí cesty v zeměměřičském
povolání však vyžadují, aby vědecká náplň prací
byla podložena, za pomoci metod vědecky řízené práce, řadou pojednání, které by řešily převedení vědeckých metod geodetických a jejich výsledků do
praxe, čili vytvářely ekonomické aplikace (bez újmy
na vědeckosti), jak vyžadují potřeby zeměměřičské
činnosti.
Abychom docílili správné hodnocení metod a prací,
musíme vykonávanou práci podložiti p r a c o v n ím i s t u di e m i, které pozůstávají ve sledování
pracovních úkonů po stránce technické, hospodářské
a fysiologické, zahrnujíce studie pohybové, časové,
výrobní a studie únavy.
Po h y b o v é s t u d i e jsou soustavná sledování
pohybových prvků, v něž jsou složky pracovního
úkonu rozloženy, aby nejjednodušším uspořádáním
těchto pohybů se dosáhlo nejhospodárnějšího pracovního úkonu.
Č a s o v é s t u d i e jsou soustavná měření dob
jednotlivých složek určité práce, aby se pro ně zjistil normální pracovní čas.
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4) Viz Ing. Dr. J. R y š a v ý: Měření délek invarovými
měřítky netuhými. Praha 1918/19. Autor doplnil vědecké
pojednání praktickou organisací měřických prací. s náležitým ohledemk ekonomiiprací.
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S t u d i e ú n a v y zkoumají svalovou a duševní
únavu, způsobenou prací a její vliv na množství a
jakost práce. 5)
Výzkumem a jeho metodami vytváří se v geodetickém oboru měřítko vhodnosti metody, přístrojů a
pod., umožňující vedle čistě vědeckého názoru i názor pracovní, jakožto nejdůležitější s hlediska inže-

nýra-praktika. Promyšlení jednotlivých pracovních
studií je cestou k zlepšení přístrojů a k novým objevům. Vynález - toť 2% inspirace a 90% perspirace (potu), řekl Edison.
Pro doplnění úvahy uvádím stručně část výzkumných prací, které jsem mohl provésti při zaměřovacích pracích v okolí Blanska.6) K měření délek užito
jednak pásma, pokud takové měření bylo možné

5) Normalisované
názvosloví z oboru vědecké organisace. Ceskomoravský komitét pro vědeckou organisaci,
Praha 1936.

") N ovoměřické práce
v úseku Obřany-Blansko.
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šetření růzností pracovníků, okolností, zarlzení, pohybu a j. Výsledné hodnoty pro soupravy uvedeny
jsou v tabulce III.
Z výsledků tabulky m. vyplývá, že v uvažovaném
terénu, klasifikovaném podle sklonu, porostu, světelných poměrů, přístupnosti a j. stupni I-V,
je
vhodnější měření délek invarovou latí, i když je potřebné čísti lať osmkrát. Výsledek je proti předpokladu a nesouhlasí též s koeficientem, který pro soupravu Fričovu je výhodnější. 'v neprospěch klínových souprav přistupuje značná únava ze čtení, neb
najmě v porostlém terénu je citelné zeslabení paprsku klínem, dále otáčení klínu při jednotlivém nastavování koincidence laťového dělení a nonia. Z podrobných časových studií, které pro obsáhlost nemohu uváděti, vyplynula i nepřiměřenost těžkého
zasouvacího stativu u soupravy Fričovy (katastr.
souprava) a nepříznivě se projevil způsob upevnění
latí na třínožce, s jednou nohou svislou (podobně
Zeissova souprava). Prakticky nelze rychle docíliti
přesného a trvalého ztotožnění středu záměrného
světélkujícího kříže a polyg. bodu a tím toto velice
vhodné signalisační zařízení není dostatečně využito.
Lepší je upevnění latí u soupravy Wildovy.
Skutečnosti, získané výzkumem, tvoří základ reorganisace měřické kanceláře. Skutečného výsledku
se dosáhne teprve zainteresováním těch, kteří v kanceláři pracují, neboť výzkum není sám o sobě konečným cílem. Je jen prostředkem· pro zlepšení a
zvýšení výkonu.
Organisace kanceláře nespočívá jen v zavedení moderních a často nákladných organisačních zařízení.

běžnými způsoby měřickými, při čemž šlo hlavně
o délky v průběžném polygonálním tahu podél aneb
stredem železničního tělesa, a dvou dálkoměrných
souprav, klínové Fričovy a Wildovy s invarovou latí.
Těmito soupravami byly měřeny délky v přípojných
tazích od bodů určených protínáním, které s ohledem na trigonometrickou síť 5. event. vyšších řádů,
velmi nepříznivě položenou vzhledem k průběhu dráhy, musely být voleny dosti daleko a ve velkém
převýšení oproti tělesu, probíhajícímu
v údolí.
Úmyslně byly některé délky měřeny všemi způsoby,
aby bylo možné v hranicích zvolené přesnosti stanoviti koeficient vhodnosti souprav (viz dále). Dovolená odchylka zvolena poloviční než odchylka stanovená instrukcí pro dvojí měření polygonálních stran.
Již při měření délek pásmem bylo obtížné zachovati zvolenou mez přesnosti protet, že klad pásma
nelze označiti ve štěrkovém loži. Teprve užitím podkladků, pro tyto práce sestrojených, asi 7 kg těžkých desek s tyčovým ukazovatelem a opatřených
rukovětí k přenášellí, dosáhlo se požadované přesnosti. Desky svou v~hou dobře leží na štěrkovém loži.
U druhých souprav k dosažení přesnosti bylo nutné
čísti lať Fričovy soupravy (Fs) dvakrát, vzdálenost
latí dvakrát, ale lať soupravy Wildovy (Ws) osmkrát (theodolit T2).
Zkrácené studie uvádím v tabulce I. a II.
Připočteme-li ještě k základnímu celkovému času
(na stanovisku) ještě čas potřebný k přenosu latě
na vzdálenost 150 m .... 4 m 31 sec, dostaneme celkový čas 10 m 18 sec. Tímtéž postupem s'e zjistí základní časy pro theodoIith T2-Wild a Frič-9R, za

Polygonální strany měřeny v stanovených mezích přesnosti podle tab. I. u Fs 2krát,
vzdálenost latí 2krát (před a po úhlovém zaměření), u Ws 8krát, v různých místech
dělenéhohorizontálního druhu; horizontální úhel měřen ve dvou poloháchdalekohledu
---------------._-

---

~_._-_.-

Způsob měření
pásmem 20 m dL, s napí- -I--;~čo,:a klínová souprava~TWi~~ova~:~:~~~á lať 2 m
nacími tyčemi, za použití Klm c. 33" theovd~L9 R, I
dl. TheodoI.T 2.
podkladků.
2 vodorovne late c. 460. I
Váha soupravy: 17 kg L_Yá~~_sou!?:avy: 70 k~_L_~~ha soupravy: 25 k~_
Počet --délek I Průměr m
1.

II.
III.
IV.

26
11
12
7

I

Počet délek·

Průměr m

5
7
11
12
26

165,70
127,20
92,20
82,10
59,40

187,60
85,40
82,60
62,30

V.

I

Počet délek

I

Průměr m

7
3
5
4
16

I

175,30
141,'0
88,30
81,30
58,10

I

Počet a průměrná
(vážená) délka stran
Celkový čas (průměrný)
Celkový čas (redukovaný
pro délku 150 m)
Pro srovnání soupravy a vyloučení růzností odvozen ze studií a pozorování koeficient nevhodnosti soupravy,
t. j. z časů potřebných k výpočtu a zaměření zvolené jednotky, s ohledem na požadovanou přesnost, váhu soupravy, světelné poměry, počasí, počet obsluhujících pomocníků, přípravný čas a únavu měřiče:
1,3

Pracovní čas soupravy
aneb srovnávací index

1374 sec

2355 sec

137

236
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1,4

888 sec
89

V podstatě jen tři způsoby pro zvýšení výkonu a
hospodárnosti vedou k cíli:
1. opatření organisační,
2. mzdová a
3. mechanisace.7)
Dosud málo zeměměřičských inženýrů je si vědomo, že různými opatřeními organisačními lze zhospodárniti chod kanceláře, zjednodušiti a zvýšiti tak
výkonnost, jako zavedení ekonomických strojů počítacích, které odpovídají požadavkům na ně kladeným. Ještě větší pOle působností má zeměměřičský
inženýr, ať samostatný neb vedoucí, v organisaci přípravy a rozvrhu práce, ve vyloučení časových ztrát
najmě u sil kvalifikovaných, v úpravě pracovišť,
v kontrole výkonů a v regulaci odměny za práci volbou vhodně přizpůsobené mzdy. Je však nutné upozorniti, že hlavně při kontrole výkonů je nutné studovati a sledovati práci a doprovázející okolnosti.
Zde časové studie jsou neocenitelným průvodcem.
Mechanisace příchází v zeměměřičské kanceláři
v úvahu jen při některých pracích početních, ač její
metody lze aplikovati na všechny práce častějí se
opakující. Ovšem, zahrneme-li v úvahu i obory spadající do oprávnění civilního geometra, které dopo7) Ing-. S c hro g-I: Jak zjistit stav org-anisace průmyslovÝch podniků.
Týž:
jak reorg-anisovati průmyslový podnik. Nová
Práce 1942.

Zeměměřičství v Německu má bohatou minulost a
velké úkoly v přítomnosti i budoucnu. V jeho službách stojí proto značné množství zeměměřičských
odborníků. Jejich příprava na životní dráhu zeměměřickou je podstatně odlišná od našich poměrů;
krom vysokoškolského studia jsou v Německu i nižší
školy zeměměřičské a již tato skutečnost má vliv na
rozdělení odborného personálu zeměměřičského ve
službách veřejných, samosprávných i v soukromé činnosti. Máme za to, že stručná informace o této otázce může čtenáře našeho časopisu zajímati. Přinášíme
ji, čerpajíce k ní látku z různých pramenů úředních
i časopiseckých.

Skolská příprava na povolání.
Úvodem ke kapitole o školské přípravě pro povolání zeměměřické v Německu je třeba zmíniti se
o dnešní organisaci německého školství vůbec.
Nejnižší školou jest škola ob e c n á (Volksschule); je osmiletá a v prvních 4 letech je nazývána
školou z á k I a dní (Grundschule). Musí jí projíti
každé německé dítě, ať již chodí pak do kterékoliv
školy další. Po 4 letech této základní školy může pokračovati v návštěvě dalších 4 tříd, nebo má možnost přestoupit do školy střední nebo vyšší. Osmiletá návštěva školy jest povinná. Ti, kteří vychodili
jen školu obecnou a odejdou pak na učení, navště-

sud pro nákladné zařízení a nedostatek práce nejsou
prováděny (fotogrametrie), uplatí se metody mechanisace, jakož í ostatní metody vědecky řízené
práce, mnohem větší měrou.
Druhy výzkumu, které jsem náčrtl v přehledu, dávají vedoucímu činiteli obraz kanceláře, od povšechných obrysů až do jednotlivých podrobností. Tato
znalost je prvou a nezbytnou podmínkou řádného a
cílevědomého vedení. Jestliže se vedoucímu činiteli
vymkly jak podrobnosti, tak i celkové ovládání, nemůže očekávati úspěch a začasté i udržení kanceláře. Všechny práce a rozhodování se 'zjednoduší zachycením dat v organisačních diagramech (Ganttogramech), které vyjadřují srozumitelně a jasně všechny fáse chodu kanceláře, i když snad vedení je
soustředěno v jedněch rukou.
Těmito řádky chtěl jsem naznačiti, že i v zeměměřičské kanceláři, která ve většině případech je
stále vedena v duchu běžných způsobů dřívějších,
mohou se velkou měrou uplatniti metody řízené práce, se všemi způsoby výzkumu, plánování a kontroly. Tím podnikatelský zisk, většinou omezovaný vynaloženou režií, bude možno zvýšiti na základě výsledků zracionalisování prací, nikoliv na úkor počtu
a honorování personálu či zásad řádného provozu
kanceláře.
Budu šťasten, podaří-li se mi touto úvahou podnítiti zájem o tyto otázky.

vují během učební doby povinně t. zv. školy pro
p o vol á ní (Berufschule).
Škola 8 tře dní (Mittelschule) se blíží svým posláním naší škole hlavní (měšťanské) a má býti přípravou pro vzdělání odborné.
Školy střední jsou buď 6třídní (navazují na 4. třídu obecnou) nebo 4třídní (navazují na 6. třídu obecnou). Tento druhý typ je volen pro venkovská místa,
aby finanční náklady na studiuni dětí byly rodičům
co nejvíce sníženy.
Škola vy š š í (h6here SchuJe) je buď osmiletá
nebo šestiletá a odpovídá našemu typu školy střední. Škola osmiletá navazuje na 4. třídu školy obecné. Dělí se na část nižší (1.-5. třída) a část vyšší
(6.-8. třída). Vyšší stupeň na chlapeckých školách
(Oberschule fiir Knaben) dělí se na větev jazykovou
a na větev matematicko-přírodovědeckou. Vyšší škola 6Ietá je zřizována ve venkovských městech opět
z toho důvodu, aby se nemajetným ušetřily co nejvíce náklady na studium. G y m n a s i á I n í typ vyšší školy je výjimečný a je určen pro předběžnou výchovu klasických filologů a theologů. Studium u obou
typů končí zkouškou maturitní (Reifepriifung).
Tec hni c k é vyšší vzdělání lze v Říši nabýti na
vysokých školách technických (Technische Hochschule) a na školách obdobných našim školám průmyslovým, které pro obory stavební se nazývají státními školami stavebními (Staatsbauschule), pro obory průmyslové školami inženýrskými (Ingenieurschule).
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Studium všech ObOrllna v y s o k Ý c h š k o I á c h
tec hni c k Ý c h trvá 7 semestrů. V zásadě mohou
na vysokou školu technickou býti zapsáni ti, kteří
po 4. třídě obecné školy pokračovali v návštěvě školy vyšší, složili na ní zkoušku maturitní, vykonali
službu pracovní (6 měsíců) a vojenskou (2 a u některých zbraní 3 roky) a mohou prokázati nejméně
čtyřměsíční praktickou činnost v oboru, který· míní
na vysoké škole studovati. Přístup na vysokou školu
je však umožněn i těm, kteří neabsolvovali vyšší
školu za podmínek, o nichž bude dále mluveno. Po
dobu studií skládá se t. zv. pře d běž n á di P I Dm o v á zkouška a h I a v n í d i P lom o v á zkouška. Po složení této hlavní zkoušky je udělena kandidátu akademická hodnost diplomovaného inženýra
(Dip!. Ing.). Diplomovaný inženýr může po předložení habilitační práce získati hodnost Dr. Ing.
Tyto zásady platí plně také o vysokoškolském zeměměřickém studiu; podrobnosti o něm najde čtenář v článcích Ing. Z. Hejla v čís. 10/38 Z. V. a prof.
Ing. Dr. A. Tichého v čís. 1/39 Z. V. Sluší se jen připomenouti, že studium zeměměřičského inženýrství je
organisováno pouze na některých říšských vysokých
školách technických; předběžnou diplomovou zkoušku možno skládati na 14 vysokých školách a hlavní
diplomovou zkoušku jen na 8 vysokých školách a na
1 universitě (v Bonnu).

Rozčlenění zeměměřičů ve veřejných

službách.

Organisace zeměměřičství v jednotlivých říšských
zemích byla až do příchodu národního socialismu nejednotná. Dne 3. července 1934 vydán byl zákon
o nové organisaci zeměměřičství (Ř. z. č. I str. 534),
jímž bylo zeměměřičství v celé :Říši pro svůj veliký
význam pro hospodářský život, technické podnikání
všeho druhu a pro· obranu země prohlášeno za záležitost říšskou. Zákon je rámcový a zmocnil říšského
ministra vnitra, aby provedl jednotnou úpravu veškerého vyměřování a mapování v Říši a k tomu cíli
aby reorganisoval všechny správní, personální a j.
poměry ve vyměřování.
V § 3. zákona je ministrovi vnitra ponecháno, aby
vydal předpisy o výchově a přípravě úřednického
personálu měřické služby, neboť pochopitelně s různou organisací vyměřovací služby byly také různé
předpoklady pro výchovu a přijímání zeměměřičů do
veřejných služeb v jednotlivých zemích. Postupně,
souběžně s předpisy organisujícími službu na jednotném základě, byly vydávány pak předpisy o jednotlivých kategoriích měřické služby. Dnes se již tento
vývoj v celku skončen.
Po stránce organisace dělí se říšská měřická služba na službu:
a) vše ob e c n o u, k níž dlužno počítati :Říšský
úřad pro vyměřování (Reichsamt fiir LandesaufStá t n í s t a v e b n í š k o I y mají oddělení pro
nahrne) a 16 hlavních měřických okresů (Hauptstavby pozemní, pro stavby vodní, silniční, oddělení
vermessungsbezirk) se sídly ve význačných správzeměměřičské a pod. Jsou na ně přijímáni uchazeči
ních střediskách. Do úkolu těchto úřadů spadají
nejméně 17letí, kteří prošli 4 třídami obecné školy,
záležitosti triangulace, :livelace, topografie a karnavštěvovali nižší oddíl školy vyšší (5 tříd) a byH
tografie,
nejméně 18 měsíců v praktické činnosti na stavbě,
b) k a t a s t I' á I n í pro záležitosti vedení pozempři měření a pod. a půl roku v pracovní službě. Po
kového katastru. Dnes je v Říši asi 940 katazávěrečné zkoušce obdrží absolvent této školy t. zv.
strálních měNckých úřadů. Jednotná organisace
inženýrské vysvědčení a má právo užívati stavovské
této služby není však ještě zcela skončena,
označení inženýr.1 )Ti absolventi, kteří závěrečnou
c)
s
pec i á I n í. Zde jde o měřickou službu v jedzkoušku vykonali s prospěchem alespoň dobrým,
notlivých
oborech veřejné správy, řídící se jedmohou vstoupiti bez dalších zkoušek přímo na vysonak všeobecnými měřickými instrukcemi ministra
kou školu technickou. Absolventi zeměměřičských
vnitra, jednak specielními předpisy vlastního sluoddělení státních stavebních škol mají podle výnosu
žebního oboru. Hlavní obory této speciální mě:Říšského ministra výchovy z 1. června 1939 titul
řické služby jsou správa zemědělská, železniční,
Ingenieur fUr Vermessungstechnik. Studium na zesilniční,
vodohospodářská, lesní, komunální a voměměřických odděleních trvá 3 semestry. Toho času
jenská.
jsou zeměměřická oddělení na 16 státních stavebních
Zvláštním oborem měřičské činnosti jest s v oškolách ve větších městech :Říše.
b
o
d n é p o vol á n í zem ě měř i c k é.
Německý školský systém je veden snahou poskyOrganisačním
rozdělením služby je dáno i rozdětovati příležitost k vyššímu školnímu vzdělání a
lení měřičského personálu ve smyslu horizontálním.
k nabytí postavení :vevyšších povoláních i těm schopMěřičský personál podle svého služebního přidělení
ným a nadaným, kteří z jakýchkoliv příčin nemohli
podléhá
ministrovi vnitra resp. přednostům vyšších
vystudovati potřebné školy vyšší, zejména těm, k~,H
úřadů měřických, zemským ministrům financí u přese v daném oboru řemeslněvyučili. Děje se tak po
vážné většiny služby katastrální, ministrům a slusložení tovaryšských či pod. závěrečných zkoušek,
žebním místům oború, do nichž je služba zařazena,
v různých přípravných večerních, písemných (Fernměstským správám a pod.
schule) a pod. kursech, které pořádá zpravidla
Rozdělení měřičského personálu ve smyslu vertiDeutsche Arbeitsfront a v t. zv. průběžném semestru
kálním vychází v :Říši ze zásady, že pro určité úkony
(Vorsemester) na stavebních nebo inženýrských
školách, v nichž je uchazeči dáno potřebné vzděÍáí:lí' měřické služby je třeba vyššího či nižšího předběžného vzdělání a přípravy. Dělí se proto měřická
teoretické. Také v zeměměřičství je s jistými obměslužba ve všech oborech veřejné správy na:
nami tento postup možný.
1. vyšší správní službu (H5herer Dienst),
1) Tato úprava zavedena byla vI. nař. z 20. června
2. výkonnou měřickou službu (Gehobener Dienst),
1940, č. 239 Sb. i u nás pro absolventy německých vyšších
3. pomocnou službu (Mittlerer Dienst).
průmyslových škol v Emě, Plzni a Eudějovicích.
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kategorie měřické je proto prováděna účelně a omezuje se především na obor, v němž bude úředník
pracovati. Jednotná široká výchova ve všech oborech vyměřování, jaká je zavedena pro měřickou
vyšší správní službu, není zde ani nutná ani žádoucí. Vyžaduje se, aby úředník výkonné měřické služby
měl toliko dostatečný přehled o souvislosti různých
oborů měřických a o spolupráci různých oborů veřejné správy.
Do výkonné měřické služby jsou přijímáni absolventi zeměměřičských oddělení státních stavebních
škol.
Ing. Verm. Techn. při nastoupení služby je přidělen k dvouletému specielnímu výcviku v některém
z těchto oborů: 1. Zemské vyměřování - trigonometrická měření. 2. Zemské vyměřování - topografická měření. 3. Katastr. 4. Měřická služba u úřadů
kulturních
(agrární
operace). 5. Měřická služba
u říšské správy železnic, dálnic, vodních cest a pod.
6. Měřická služba U' obecní správy.
Návštěva státní stavební školy a tím také kariéra
úředníka výkonné měřické služby je umožněna i snaživému a schopnému absolventu obecné školy. Ten
ovšem musí prodělati předem tříletou učební dobu
jako měřicko-technický praktikant.
Padesát procent míst výkonné měřické služby je
vyhrazeno uchazečům z kruhů vojenských. Ti získávají své základní vzdělání jako délesloužící ve voj3n.ských měřických školách a vstupují po úspěšn~ složené závěrečné zkoušce II. (vyšší) bezprostředně do
přípravné služby v jednom z výše uvedených šesti
oborů.
Do výkonné měřické služby náleží rovněž výkonná služba kartografická.
Zde je požadován 1 rok
předběžné praxe, návštěva 4 semestrů uznaného kartografického učiIiště (nyní je toto učiliště jen na
mistrovské škole pro grafická řemesla v Berlinu)
a 2 roky další přípravné služby, ukončené odbornou
zkouškou. Také k této službě mohou být připuštěni
snaživí úředníci pomocné kartografické služby.
Úřednická kariéra v této službě je dána hodností
měřičského inspektora, měřičského vrchního inspektora, měřičského úředníka (Amtmann); za jistých
předpokladů může se stát úředník této služby měřičským radou jako úředník vyšší správní služby.
Pomocná služba. V zeměměřičství vyskytuje se
množství opakujících se pomocných úkonů, jež jsou
na rozhraní mezi činností manUelní a úřednickou.
Pro tyto úkony je zřízena v Říši pomocná služba
měřická. U zaměstnanců této služby nežádá se nějaká předběžná odborná výchova ve škole; té se jim
má dostati prakticky v přímém zaměstnání u úřadu.
Převážná část uchazečů této kategorie u měřických
úřadů civilních nabývá však potřebných znalostí ve
vojenské službě jako délesloužící. Je proto také 90%
míst této pomocné služby vyhraženo délesloužícím,
kteří navštěvovali vojenskou měřickou školu a složili na ní závěrečnou zkoušku I. (piŽŠí).
Čekatelé, kteří nebyli délesloužícími, jsou zaměstnáni po skončení školní docházky nejdříve 3 léta
v poměru učňovském, zakončeném zkouškou. Po
2) Podle výnosu říšského min. pro vědy, vÝchovu . úspěšném vykonání zkoušky koná čekatel dvouletou
z 30. XI. 1938 jest II. státní zkouška na vysokých školách
službu přípravnou v úřadě, pro který hodlá získati
rakouských rovnocenna hlavní diplomové zkoušce a abpraxi. Po této přípravné službě vykoná další zkoušsolventům rovněž přísluší právo na akad. titul Dip!. In~.

Vyšší správní služba. Tato služba je vyhražena
pouze absolventům sedmisemestrového vysokoškolského studia, kteří složili hlavní diplomovou zkoušku a získati titul »DipI. Ing.«.2) Je rovnocenná se
službou právní. Diplomovaný inženýr je přijat jako
referendář (asi jako náš koncipista) do přípravné
služby v délce 33 měsíců. Přípravnou službu musí
konati postupně 6 měsíců u katastrálního
úřadu,
3 měsíce u nového měření, 1 měsíc u pozemkové knihy, 6 měsíců u místního komisaře pro agrární operace, 3 měsíce u nadřízeného úřadu pro agrární operace, 3 měsíce u zemského úřadu, jeden měsíc u Řiškého úřadu pro vyměřování, 1 měsíc u letecké měřické služby, 4 měsíce u vyšší správní služby 0.0hlédající na zeměměřickou agendu, 3 měsíce u speciálního měřického úřadu státní, zemské nebo obecní správy podle vlastní žádosti a záliby a zbývající
2 měsíce jsou mu ponechány jako příprava k t. zv.
velké státní zkoušce (obdoba s naší zkouškou ustanovovací). Předmětem velké státní zkoušky jsou 4
samostatné práce menšího rozsahu a ústní zkouška
z těchto pěti předmětů: 1. geodesie a fotogrametrie
s praktickým použitím, 2. kartografie všech druhů
map, jejich rozmnožování a tisk, 3. katastry, 4.
agrární operace a technické plánování, 5. zeměměřičství ve veřejné správě.
Zkouška se skládá u zvláštního a samostatného
Říšského zkušebního úřadu pro vyšší zeměměřickotechnickou správní službu (Reichspriifungsamt
fiir
den h6heren Vermessungstechnischen
Verwaltungsdienst) při ministerstvu vnitra. Úřad sestává z presidenta, jeho zástupce a členů jako zkušebních komisařů.
Po úspěšně složené »velké státnici« stává se referendář měřičským asesorem (Assessor des Vermessungsdienstes).
Je-li převzat do veřejné služby
jako definitivní státní úředník, stává se vládním měřičským
asesorem
(Regierungsvermessungsassessor). Služebním postupem může se státi měřičským
radou, vládním a měřič'ským radou, vrchním vládním a měřičským radou a vládním ředitelem (Direktorem).
Účelem této důkladné přípravné služby je poskytnouti budoucímu správnímu úředníku se základním
vzděláním geodetickým nutné praktické a správní
znalosti v takovém rozsahu, aby každá .práce, jež
mu kdy bude svěřena, byla prováděna se zřetelem
~a ~ednotné využití každého měření pro říšské měfi~~é a mapové dílo. Musí proto nabýti kandidát zkuše~psti ve všech oborech měřické služby, aby mohl
býti postaven na z o d p o věd n é mís t o a mohl
tam zvládnouti všechny technické a správní problémy praxe. Je doporučováno, aby touto přípravnou
službou prošel každý diplomovaný inženýr, i kdy~
nemíní věnovati se státní službě (na př. kandidát
civilní praxe, u něhož složení velké státní zkoušky
je přímo podmínkou).
Výkonná měřická služba. Tato služba je vlastním
nositelem běžných zeměměřických prací. Jest početně nejsilnější. Výchova příslušníků této výkonné
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ku, na základě níž je mu udělen titul »úředně zkoušený zeměměřičský technik«. Úředním postupem dosáhne hodnosti měřičského asistenta, měř. tajemníka a vrchního tajemníka. Po dobu tohoto postupu
je mu dána možnost podrobiti se přípravě pro výkonnou měřickou službu (gehobener Dienst) a postupovati v hodnostech této služby.
Zaměstnanci pomocné služby jsou zaměstnáni ponejvíce ve vnitřní službě; jejich úkolem je vypomáhati úředníkům vykonné měřické služby jmenovitě v činnosti kancelářské (spisovna, správa inventáře a pod.). V katastru obstarávají větší část spisového styku s úřadem pozemkové knihy; ve všeobecné vyměřovací službě je mu svěřována evidence
bodů atd.

Podobně jako v celkové organisaci zememerlCství nebylo donedávna jednoty ťaké v oprávnění a
výkonu svobodného povolání zeměměřického. Každá země měla svou vlastní úpravu; příslušníci povolání lišili se od sebe právy i titulem (Landmesser,
Katastergeometer, Privatgeometer atd.). Civilní z(;měměřiči různých těchto stupňů podléhali živnostenskému řádu z r. 1900, který stanovil, že živnosti zeměměřické, 4četních revisorů atd. jsou sice živnostmi svobodnými, že však osoby, které tyto živnosti
vykonávají, jsou ustanovovány podle zvláštních zákonů jednotlivých zemí a podléhají zvláštnímu dozoru. Tato odchylka od obecné živnostenské úpravy
byla učiněna proto, že zeměměřické oprávnění vyžadovalo vždy akademického studia a požívalo zvláštní důvěryhodnosti.
Jakmile však bylo vybudováno zeměměřičství jako
říšská záležitost jednotně organisovaná a vedená,
bylo nutno i v tomto úseku provésti příslušné reformy. To se stalo nařízením z 20. ledna 1938, jímž
byl vytvořen stav »veřejně ustanovených zeměměřičských inženýrů« (Offentlich bestellten Vermessungsingenieure) .3)
Povolání veř. ust. zeměměřičského inženýra není
řemeslem. Jeho příslušník je povolán, spolupůsobiti
při budování všeho říšského i zemského vyměřování.
K jeho úkolům náleží zvláště:
1. zjišťování skutečností měřického rázu, vztahujících se k půdě a nemovitostem,
3) Otázkou vhodnosti tohoto označení se zajímavě obíral
Dipl. In~. Theodor S o y k a, v článku uveřejněném v č. 12
z 15. června 1941 »All. Vermessungsnachrichten«.
Je
názoru, že při hledání stavovského označení bylo by
možnoza nejvhodnější považovati označení »zeměměřičský
notář« (Vermessun~snotar), neboť zeměměřičský inženýr
obdržel úřední vlastnosti jako notář. Bylo proto podle
Dipl. In~. Soyky překvapujícím zavedení stavovského
označení »veřejně ustanovený zeměměřičskýinženýr«. Podle předpisů o zkouškách, jimiž byly zavedeny diplomové
zkoušky pro vysokoškolské inženýry místo zkoušek státních je Dip!. Ing'. a assessor měřické služby, stane-li se
veřejně ustanoveným zeměměřičským inženýrem, označován jako měřičský inženýr, ač má zkoušku diplomovou.
Inženýrský titul je zaveden pro absolventy státních stavebních ško!. Označení veřejně ustanoveného zeměměřičského inženýra pak svádí k tomu, že je považován za absolventa státní školy stavební, ač k výkonu svého povolání
potřebuje vysokoškolskéstudium.

2. prostorové ohraničování práva k pozemkům ve
směru horizontálním a vertikálním,
3. spolupůsobení při provádění plánovacích prací
všeho druhu,
4. poradní a znalecká činnost v zeměměřických záležitostech.
Oprávnění může nabýti jen ten, kdo má předpoklady pro nabytí místa ve vyšší měř. správní službě
(Hoherer Dienst), t. j. kdo složil t. zv. velkou státní
zkoušku a byl krom toho nejméně půl roku zaměstnán u veř. ust. zeměměř. inženýra.
Oprávnění, pro které je předepsáno formální řízení podobné jako u advokátů, je třeba žádati u ministerstva vnitra. Toto ministerstvo také vede stálý
seznam oprávněnců. Oprávnění je omezeno na určitý
obvod, zpravidla na celý nebo část obvodu hlavního
měřického úřadu. Zřizovati pobočné kanceláře je zakázáno.
Veř. ust. zeměměřičský inženýr je oprávněn prováděti všechny práce, které mu na základě oprávnění
příslušejí, podle úředně vydaných instrukcí. Musí
vésti protokol spisů a všechny spisy musí uschovávati v propisech nebo opisech. Je povinen na vyzvání dáti dohlédacím úřadům všechny informace o své
činnosti, umožniti jejich orgánům kontrolu práce
atd. Při účtování svých prací je vázán sazebníkem,
který vydal Říšský výbor veř. ust. zeměměřičských
inženýrů při Svazu německé techniky a schválilo ministerstvo vnitra.
Dohlédací měřické úřady mohou ho pro zavin~né
přestupky trestati napomenutím, důtkou nebo peněžitou pokutou. Pro toto trestní řízení jsou dány velmi podrobné předpisy.
Veř. ust. zeměměřičský inženýr může býti, není-li
dočasně f'lchopen výkonu povolání, zastoupen substitutem, k jehož ustanovení jsou vydány rovněž podrobné předpisy.
V celku jest postavení veř. ust. zeměměřičského
inženýra velmi podobno postavení našich úředně
autorisovaných civilních geometrů.
Podle seznamu členů, který vydal »Říšský odborný výbor veř. ust. zeměměřičských inženýrů při Svazu německé techniky« bylo na území Říše k 1. červnu 1941 něco málo nad 650 veř. ust. zeměměřičských
inženýrů. Udělování oprávnění po dobu této války
je zastaveno.
Veř. ust. zeměměřičský inženýr je oprávněn vychovávati si vlastní pomocný personál. Pracovní
fronta vydala se souhlasem ministra vnitra podmínky, za nichž se tato výchova děje. Výuční doba pro
úř. zkoušené měřičské techniky je stejně jako u veřejných úřadů tříletá. Závěrečná zkouška koná se
před zkušební komisí Pracovní fronty. Učební doba
pro kresliče je 18měsíční. Kromě toho ovšem může
veř. ust. zeměměřičský inženýr zaměstnávati i síly,
které prošly předběžnou odbornou výchovou pro veřejné úřady, jak o ních bylo psáno výše.

Počet měřických odborníků v RíŠi.
Závěrem článku podáváme tabelární přehled o celkovém počtu odborných sil činných v Říši ve všech
oborech vyměřování. Tabulku sestavil ministerský
dirigent A. Pfitzer ve Wittwerově zeměměřičském
kalendáři na rok 1942. Podotýká při tom, že přesná
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čísla, zeJmena pokud jde o celkový počet úředníků
vyšší měř. služby, nenechají se v dnešní válečné době
zjistiti.
Zamf:stnal.L~Ů

Zemské vyměřování
Katastr
Zemědělská správa
2elezniční správa .
Dálnice, silnice, vodní
toky
Obecní správa .
Svobodné povolání
Celkem

vvUi
•prá vnl .Iužb.,.

%

400
1700
1150
300

8
34
23
6

4400
15600
6400
1800

250
400
800

5
8
16

1800
3500
2600

10

5000

100

36100

100

5
7

Kromě toho je na území {tíše činno asi 450 důlníchměřičů
(Markscheider), kteří tvoří zvláštní
skupinu a podléhají Říšskému ministru hospodářství, který také upravuje jejich přípravu na povolání
a ostatní stavovské poměry .
Vztaženo na plochu říšského území a na celkový
počet obyvatelstva přichází 1 zaměstnanec měřické
správní služby na 140 km2 a na 18000 obyvatel.
Mám za to, že obdobně propočtený poměr k ploše
a počtu obyvatel Cech a Moravy by se nelišil od
tohoto poměru v Říši ani pokud jde o vysokoškolské
inženýry, ani pokud jde o celkový počet sil zaměstnaných v zeměměřičství; také to může sloužit za
důkaz, jak naše zeměměřičství stojí vysoko.

Mapy v měřitku 1: li 000, 1: 10 000 v Italll.
Ing. FRANTISEK

FALTA.

(DokončenL)

Aby jednotlivé listy byly přesně orientovány k zeměpisnému severu a zamezen byl vliv meridiánové
konvergence, rozhodli se Italové při zpracování pokusných listů pro »rozstříhání« listů map zeměpisného vojenského ústavu podle čar zeměpisné sítě.
Rozměry vzniklých tím listů jsou voleny tak, aby se
vešly beze zbytku do listů mapy vojenské. Na listě
v měřítku 1 : 5000 bude zobrazeno území vyplňující
jeden z 256 listů, na něž byl rozstříhán jeden list
mapy vojenské v měřítku 1 : 100 000 ve směru meridianů a rovnoběžek, jejichž vzdálenost je ľ 52,5"
nebo l' 15". Z listu v měřítku 1: 50 000 nebo
1 : 25 000 je »nastříháno« 64 neb 16 listů v měřítku
1 : 5000 a shodně s tím je volena délka 3' 45" a
šířka 2' 30" jednoho listu v měřítku 1 : 10 000, aby
se dal dále rozstříhati na 4 listy v měřítku 1 : 5000.
Do listů v měřítku 1 : 100 000, 1 : 50 000 a 1 : 20 000
se vejdou 64, 16, 4 listy mapy v měřítku 1 : 10 000.
Uvedeme-li ještě, že list vojenské mapy má délku
},= 30' a šířku q:>= 20', laskavý čtenář si sám tuto
sympatickou mosaiku střihu vykreslí bez obtíží na
kuse papíru.
Přehledného číslování jednotlivých listů (sekcí)
docHuje návrh volbou velkých písmen A B CD pro
listy v měřítku 1 : 10 000 a malých a b c d pro měřítko 1 : 5000. Při tom rozdělí list základnu (na příklad čís. 15) na 4 obdélníky očíslované ve směru ručiček hodinových, počínaje vpravo nahoře na kvadranty I, II, III, IV, každý z nich tímž postupem na
další poddílce označené písmeny S V, J V, J Z, S Z
(světové strany) a konečně tyto dílce rozdělí na další
čtvrtiny s označením A B C D či a b c d. Přehledné
číslování určitého listu je tedy na příklad: 15. II.
8 V. A, po případě, jde-li o měřítko 1 : 5000, 15. II.
SJ. B. b.

Mimo to každý list je označen jménem význačného místa na něm zobrazeného.
Šířka jednotlivých listů map se mění. Listy jsou
na jihu Italie širší, na severu užší. Výška listů mění
se neznatelně z důvodu, který jsem uvedl v první
části své zprávy. Přirozeně, že i celková výměra
jednotlivých listů je od této okolnosti odvislá. Tak na

nejzazším severu Italie zobrazuje jeden list v měřítku 1 : 10 000 území o 2200 ha, zatím co na jihu
italském pojme území o výměře 2580 ha. Rozměry
listů v měř. 1: 5000 jsou na příklad 47,53 cm
(2376,47 m), na severu (q:>=46°58'45"):
délka
horního kraje, dolního kraje 47,53 cm (2378,81). Na
jihu (q:>= 36° 58' 45") měří list nahoře 55,63 cm
(2781,28 m), dole 55,66 cm (2782,77 m). Výška listů
je v severních územních pruzích 46,32 cm (2315,86
m) a na jihu 46,24 cm (2311,80 m).
Největší rozměry listů i s okrajem, na němi
jsou umístěny nadpisy, popisy, legenda atd. jsou
60 X 58 cm, nejmenší 52 X 58 cm, střední 55 X 58
centimetrů.
Předběžné práce.
Pro všecky čtyři vrcholy rámce každého listu
v měřítku 1 : 5000, 1 : 10 000 byly při pokusech vypočteny Soldnerovy sférické pravoúhlé souřadnice,
odvozené od příslušných zeměpisných souřadnic. Vynesením jejich do mapy získán byl rámec (obrysnice) uzavírající plochu mapy katastrální, jež odpovídá listu nové mapy.
Současně byly určeny Gaussovy pravoúhlé souřadnice těchto vrcholů a z nich odvozeny byly rozměry, které přísluší jednotlivým listům, aby zapadly
do projekce Gauss-Krliger.
TýmŽ postupem zjištěny byly také Gaussovy souřadnice trigonometrických bodů na jednotlivých listech pokusné mapy.
Katastrální mapy musely býti doplněny v poli
některými podrobnostmi podle toho, o jaký nový
typ mapy se jednalo. Byly zjišťovány druhy silnic a
cest, plotů, zdí, výkopy, násypy atd. zvláště tam, kde
se pořizovala nová mapa typu »topografického«. Některé fotogramy, které byly po ruce, bylo nutno vyhodnotiti stereoskopicky.
Kresba originálů. Fotografické zmenšování
1 : 5000 map v měřítku. 1 : 2000.

do měř.

Na mapě katastrální vyznačil se rámec způsobem
již dříve popsaným. Mapa se okopírovala na oleát
s přesně vyznačenou čtvercovou sítí decimetrovou.
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Oleát, který je v témž měřítku jako katastrální mapa, se ofotografoval přístrojem s neskreslujícím objektivem v zmenšení K, kde n zničí poměr mezi
n
měřítkem mapy dosavadní a mapy nové pořizované
a K je modul lineární redukce v soustavě Gaussově
na střední svislici listu.
'
Prakticky se toho dociluje, když obraz oleátu (rámce) na matné desce, sloužící k zaostření, má rozměry, které jsme získali výpočtem na podkladě Gaussových souřadnic vrcholů rámce listu.
Z takové fotografie může se poříditi matrice zinková nebo matrice fototypická pro tisk listů nové
mapy.
Při konstrukci listu typu »topografického« bylo
nutno »vymazati« kresbu významnou pro typ »katastrální« a přikresliti charakteristiky typu »topografického«. Při třetím typu »katastrálně-topografickém« se kresba kombinuje.
Kreslí se tudíž originály v měřítku map katastrálních (1 :2000,1 :4000).
List
1: 2000 má
normální
rozměry
čisté
1,30 m X 1,15 m a s okrajem pro popis listu
1,45 m X 1,37 m. Zachází se s nimi tedy pohodlně.
Mapy v měřítku 1 : 1000 nemají této výhody a
bylo je nutno fotograficky zmenšovati na poloviční
měřítko. Taktéž se postupovalo, byly-li listy katastrálních map v různém měřítku.
Pro měřítko 1: 10 000 bylo zase nutno kresliti
originály v měřítku 1 : 4000 a 1 : 5000.
Pro otisky v různých barvách nutno kresliti originál pro každou barvu samostatně.
Přímé používání originálů v měř. 1 : 5000.
V územích, kde jsou po ruce zinkografické snímky katastrálních map, použilo se jich místo ručně
kreslených originálů.
Na papíře se čtvercovou sítí decimetrovou vykreslil se Soldnerovými souřadnicemi rámec listu nové
mapy a do něho se vložily otisky jako do mosaiky,
při čemž se rámce otisků přistřihly. Mosaika se ofotografovala do formátu 11 X 12,5 cm. Obrácenou
cestou byla zvětšena na fotografický papír napjatý
na kovové desce.
Z tohoto zvětšení se okopírováním na průsvitný
papír kreslil originál. Při tom posloužil napínací
rámec, jehož zvláštní konstrukci si italští katastralisté sami vynalezli.
Místo průsvitného plátna, které se lehce deformuje teplotou ruky kresličovy a trpí vlhkostí vzduchu užilo se listů průhledné masy, s kterou se dělají
velmi slibné další pokusy.
Katastrální mapa s Forem MussoEni v Římě byla
zmenšována na zkoušku pantografem. Originál byl
kreslen na průsvitnou masu (arcasol), umožňující
barevnou reprodukci postupem podobným jako fototypie. Bylo docíleno velmi přesných výsledků a
úhledné úpravy. Postup však byl shledán zdlouhavým.
.
Reprodukce -

Z těch se velmi osvědčil první, jenž má také tu
výhodu, že deska (matrice) může býti uložena a později doplněna a znovu využita.
Delikátní a nákladná je fototypie, při niž ovšem
se originál nedá uložiti a zachovati.
Byly vyzkoušeny různé druhy papírů. Tisk proveden strojem offset, litografií na plocho, a fototyplí.
Polohopisné čáry byly reprodukovány černě, výškopisné čáry, kultury, cesty, budovy však v různých
barvách a barvy se rtlzně kombinovaly. Použilo se
zeleně různě stínované, pro různé výškové rozdíly,
sieny pro cesty, modře pro vodstvo atd.
Všechny tři typy map jsou orámovány. Kresba je
orámována bílou a černou šachovnicovou čarou s poličky širokými 20 sekund v měřítku 1 : 5000 a 30
sekund v měřítku 1: 10 000 znázorňující grafické
souřadnice, naznačena čtvercová síť Gaussova deci··
metrová s označením souřadnic Gauss-Kriigerových.
Uprostřed každé ze čtyř stran rámce mapy uveden je název listu sousedního. V pravém rohu nahoře je nadpis »Mapa Italie«, uprostřed nahoře je
pojmenování listu, dál umístěn čtvereček znázorňující klad listu v poměru k mapě 1 : 100000 a číslice
a písmena sekcí a podsekcí. Dále mimo měřítka přehled, znázorňující o kterou zemi (provincii) a které
území běží.
Přípustná
odchylka
grafická
stanovena
je
0,00025N
(N je jmenovatel měřítka), tedy 1,25 m
pro měřítko 1 : 5000 a 2,50 m pro měřítko 1 : 10 000.
Jalw příčina odchylek se ukázal:
1. způsob ručního kopírování map a změny, jež
prodělává průsvitný papír,
2. různé srážky a deformace kreslicího papíru
map,
3. nedokonalost objektivů.
4. nedokonalé zjištění fotografické redukce,
5. deformace, jimž podléhají matrice během zinkografického proceSu a zvláště při tisku strojem offscl,
'
6. nedokonalá koincidence dvou a mnohobarevných obrazů získaných tiskem.
Na zkoušku byly na listech nové a dosavadní mapy tužkou zakresleny svislice (jedna uprostřed listu,
0.l"l1h:í blízko levé a pravé strany rámce) a tři vodorovné čáry (rovněž jedna uprostřed listu a druhá
blízko hořejší a, dolejší strany rámce listu). Průsečíky těchto čar s lineamentem map f'e vzájemně porovnávaly co do vzdálenosti a zjišťovaly se - mimo
jiné - odchylky z titulu zkreslení optického.
.
Polohopisně vyhověly nové mapy požadovanému
kriteriu, třeba. že itals'ký katastr použil při zkušebním sdělávání novi'rch map pouze svých běžných
přístrojů a pomůcek.
Pokud šlo o přesnost údajů výškopisných uvažoval se 1 m v měřítku 1 : 1000 jako dovolená mez.
V měřítku 1 : 2000 byla dovolená mez 2 m v území
se svahem do 25 g. Jinak tolerance

tisk} barvy} přesnost.

Byly využity tři způsoby reprodukční:
1. fotozinkografie,
2. přímý proces zinkografický,
3. postup fototypický.

t

=

\/3,75

: 9,7 tg2 a.

V měřítku 1 : 4000 platí dovolená mez 3
stá lá tolerance pro svahy do 25 g, jinak

t = ý6,25 : 22
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jako

Na pracovní st'ůl Stanislava Součka" profesora
brněnské university" přinesla o jeho šedesátce (* 7.
června 1870) po,§t-a z daleké ciziny vzácný dárek:
v' rukou pilného badatele o životě a díle J. A. KomensMho octly se fotografické snímky opisů dosud ne:..námých šesti děl Komenského. Šťo~tný adresát a
objevitel vylíčil historii svého pátrání :tJ XII.' ročníku Naší Vědy (Nový Komenský)" kiJJ/nž odkazu,Ji
čtenáře) toužícího znáti až vzrušující podrobnosti
tohoto objevu. Zde pouze sděluji) že jde o dva rukopisy české a čtyry latinské" z nichž tři .jsou obsahu
matematickopřirodovědeckého
a tři filologickohistorického. Čtenáře tohoto časopisu budou zajímati díla
první skupiny: jest to d1Jojdílná Geometrie, Kosmografie (se zlomky druhého dílu)" obě psány latinsk'!,
dále český text »0 vycházení a zapadání předních
hvězd oblohy osmé« popisující jednoduchou tabelární pom?kk?~"pomocí níž lze určití) které stálice v danou hodinu určitého data v roce lze v našich zeměpisných šířkách spatřiti.
Geometrie v prvním díle (Geometria theoretica)
uvádí definice a Jednoduché věty planimetrie a stereometrie; mezi jiniJm učí kvadratuře kruhu tak" že
plocha kruhu jest rovna obdélníku o stranách rovných průměru a 11 čtrnáctinám průměru; podle této

=. 22

Dru h'y díl ( Geometna.
7
practica) jest nadepsán Geodesia a po obecné nauce
o kvadrantu a užívaných měrách popisuje užití tohoto přístroje při měření délek" výšek a hloubek.
V závěrečné kapitole se dovídáme o měření vÝšek
, bez pomoci kvadrantu stínem a zrcadlem.
konstrukce

jest tedy

li:

nic není v tom světě ani krom světa, čeho by se oni
doměříti nemohli. Ale .já trochu se na to řemeslo podívaje) poznal jsem, že více pochluby než potřeby
bylo. Pročež jsem hlavou pokyna odtu.d šel.« Tato
slova nelze vykládati, jakoby Komenský odmítal
geodesií) je,st to jen íroníe) kterou stihá sub specie
,aeternitatis každé lidské snažení a pachtění. Ve skutečnosti Komenský o geodesii měl vysoké ponětí,
jak vidno z toho) že měření země pokládal za nejvyšší a nejtěžší úkol vědecký: dostal se do sporu
o svou pansofii s DescartesemJKvačala:
Korrespondence I.) CCLVII) ,o něm pí§e: »Že v matematice
vynikl, není sporu, nechť jásá; přece však velmí
dob1~evím, že dle tvrzení některých žádný zázrak neobJevil. Ani kvadraturu kruhu.. a nit a j e m s tví
d é 1 k y zem ě, ani nějaký nový stroj .... nevynalezl.«
O vztahu Kornenského k astronomii viz Hrudička,
Z říše hvězd, roč. X. str. 165; o jeho poměru k matematice a .fysice víz staf podepsaného v Rozhledech
XXI., str. 118.
Uveře.iňuji překlad latinského textu druhé části
(7eometrie,o hranaté závorky v překladě označu.ií
místa mnou vsunutá" aby výklad byl jasnější. Budu
rc7mi povděčen za každé sdělení, jež by zdokonalilo
moji práci .

---o

,

Druht ěást geometrie,Geodesie zvaná.
~ást I.

o

s I o žen í měř i č s k é h o k vad ran t u.

Tolik o geometrii teoretické;· následuje část praktická, která učí přesně měřiti odlehlosti a vzdálenosti
l'znik tohoto rukopisu lze klásti asi k r. 1631, kdy
míst. Měření ono se děje pomocí přístroje, jímž jest
Komenský vyučoval na latinské .~kole lešenské) a
buď tyč nebo pruP) nebo astrolabium a nejčastěji
pro potřeby učitele a žáků této .školy tato učebnice
kvadrant; a my nejprvé popíšeme jeho konstrukci,
b.1!laasi určent."t.Tato učebnička není jediným doklapotom ukážeme jeho užívání.
(lem zá.imnKonenského
o geodesii; takov!Jch dok!adú lze shlede,'i 1) jeho rozsáhlé lt'orbě více. Tak
1. Sestrojuje se z pevné dřevěnné čtvercové desna př. Vestibulum 581/2; podrobněji Atrium 629,
ky, která se (na vytvořených hranách) olepuje čiskdež jest i schematickú obrázek znázoriíující radius
tým p~pírem. Má-li kdo peníze na pořízení desky
geometricu3 (prut) hůl Jakubova), měřičskÚ kvakovové, bude. přístroj trvalejší a přesnější.
drant a astrolaZ>ium (obé Opera Didactica Omnia).
2. Dvě sousední strany jeho jsou rozděleny na sto
l'iz též v Bráně jazyků kap. LXXIV a LXXV (český
stejných dílků; ve vrcholu protějšího úhlu jest otvor,
překlad z r. 1880), i dramaticky zpracoval stručně
z něhož jako středu jsou k těmto dělícím bodům vezákladní pojmy geodesie ve Schola Ludus (Část V."
deny čárky [značky] a jsou oČíslovány.
akt II., konec scény 111.) český překlad prof. Ant.
3. Připojen jest pohyblivý radius, na jehož jedHav:-ánka v Časopise pro pěst. mathem. a fys., roč.
nom konci jest otvor, kterým jest zapuštěným čeX)a. str. 303). O Orbis pictus stane se zmínka dále .. pem spojen s otvorem kvadrantu, nazývá se direktoJ -o geodéty nezapomněl ani v Labyrintu světa a lustriem [záměrným pnwítkem], jeho délka málo přehousu srdce (kap. XI.) konec odst. 10): »My pak odsahuje průměr čtverce.2)
tud do Jiné síně jsme příšli, kdež prsty, pídí, lokty,
sáhy, váhy" rněřice, sochory" hevery, škřipce (=klad1) Viz Drbis pictus, Veškeré Spisy J. A. Komenského
X., str. 186/187, kap. ClI.; jest to vlastně Jakubova hůl.
kyj a podobné nádobí prodávali,,, a plno bylo měřících
Vyobrazení těchto přístrojů viz též Ing;. J. Hon s-Ing;. B.
a vážících. Někteří sami tu síň měřili, a každý téŠ i mák:
Pojďte 8 námi měřit zeměkouli, Praha, lMi,
měř ,jinak mčřil; pak se nesnadniU (= přeli, se) a
. str. 67 a n.
měřili znovu.. Někteří měři,lí stín na dýl) na šiř, na
2) Volně a lépe přeloženo:
málo přesahuje plochu
floušť,. .Jiní .je.i na váhu vážUi. SUmmou pravili, že
desky.
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4. Na tomto pravítku jsou dioptry [průzory], to
jest dva otvory, kterými hledíme na měřený předmět.
F)
5. A to jSou součásti měřičského kvadrantu,3)
k němuž se těsně připojuje astronomický kvadrant
dělený na devadesát stupňů pro měření hvězdných
výšek.
Aby se pak mohl přesně postaviti, zavěšuje se na
tento kvadrant ze zadu kývadlo [olovnice], to jest
vlákno s kuličkou. Dále se pořizuje tyč s kovaným
hrotem, jímž se zaráží do země, aby se mohl kvadrant na ni zavěsiti, když se měří výšky, což z vlastního názoru jest lépe zřejmo.

Cást II.
O b e c n ě o u Z 1 V á n í k vad r a nt u.
Každé geometrické měření se děje pomocí trojúhelníka nebo spíše pomocí trojúhelníků
dvou,
z nichž jeden (větší) je buď na zemi nebo ve vzdu-

chu, druhý (menší) v přístroji. A tento menší trojúhelník vykazuje úměrnost s oním větším:') Sestrojují se pak trojúhelníky další, poněvadž na každý
pozorovaný předmět, jehož vzdálenost vyšetřuji, jest
nutno hleděti ze dvou míst (t. zv. stanic). Na př. na
věž A hledím nejprve z B, pak z C.
Tak vzniknou tři strany, z nichž B A (mezi první
stanicí a předmětem) sluje odvěsna. BC (mezi stanicí první a druhou) základna. C A (mezi stanicí
druhou a předmětem) přepona. Týmž pak způsobem
vznikne trojúhelník v přístroji, jehož základna početně srovnána se základnou většího trojúhelníka
udává pravou délku odvěsny trojúhelníka většího.

Cást III.
O g e o m e t r i c k Ý c h mír á c h.
Geometrové se pak musí držeti velikosti UZlvaných měr a jejich vzájemného poměru; a ten jest
tento:
4 ječná zrna dávají palec,
4 palce dlaň,
4 dlaně stopu,
5 stop měřický krok, jenž jest dvojnásobek obyčejného,
10 stop dává sáhu (čili desítistopu),
125 kroků stadium,
8 stadií italskou míli,
32 stadií německou mili. 5)
3) Komenský na uvedeném·místě O. p. nazývá jej
čtvrhraník.
4) t. j.: jsou si podobny.
') Srovnej: Hon s-S i mák, str. 46.

Těchto měr se užívá při měření základen většího
trojúhelníka a následkem toho i při výpočtu délky
odvěsny v témž větším trojúhelníku.

Cást IV.
O p I a nim e t r i i, č i I i o měř e n í d é I k y ..
Jestliže spatřiv na rovině věž přeji si znáti její
vzdálenost, postavím se, kde jest výhodno (na př.
k nějakému stromu nebo k místu jinak význačnému) a podlože nějakou podporu (nebo aspoň na zem
hozený klobouk, jen aby na tolik [kvadrant] byl
výše, aby pozorovaný předmět mohl býti viděn)
položím na ni kvadrant rovnoběžně s rovinou obzoru
a zaměře záměrným pravítkem k pozorovanému předmětu, abych ho viděl přes břity průzorů, otáčím
kvadrantem nebo kloboukem, až se záměrné pravítko octne nad kteroukoliv z obou hran6) [kvadrantu]. A to bude první stanice.
Druhou stanici zříditi bude nutno odsud kolmo
(ať již v pravo nebo v levo). Pročež než odejdeš
z první stanice, nepohna kvadrantem zaměř záměr~
ným pravítkem na druhou hranu (odvěsnu) a v tomto směru přes břity [průzorů] vyznač si nějaké
místo (ať v pravo nebo v levo), kterého užiješ jako
druhé stanice. Až tam přijdeš, postav kvadrant týmž
způsobem jako byl na stanici první (totiž rovnoběžně k první stanici) a nepohna kvadrantem otáčej
záměrným pravítkem, až přes břity měřenou věž
spatříš. Až se to stane, viz, kolik dílků základny vytíná záměrně pravítko na tvém kvadrantě a vzdálenost mezi první a druhou stanicí (vyjádřenou ať
v sáhách či krocích) uveď do trojčlenky. Na př.:
Budiž vzdálenost mezi první a druhou stanicí 118
kroků (t. j. 59 sáhů) a záměrné pravítko nechť vytíná ze základny dílků 12; i řeknu: 12 dílků základny
kvadrantu mi da.ií odvěsnu téhož kvadrantu o sto
dílcích, tedy 118 kroků v základně většího trojúhelníka dá odvěsnu o kolika krocíCQ v témž větším
kvadrantu? Počítej dle trojčlenky a vvide devět set
osmdesát tři a jedna třetina, což jest velmi přibližná
(983y:!) vzdálenost oné věže od první stanice.7)

Cást V.
O měř e n í výš e k.
Jedná se o výšku věže, zdi, stromu a t. d.
Polož první stanici kolmo pod samotný vrchol,
druhou pak [ve vzdálenosti] ustoupě 10, 20 nebo
kolik chceš loktů; pak v této druhé stanici postav
kvadrant kolmo a záměrným pravítkem tak otoč,
abys oběma průzory viděl vrchol nebo nejvyšší bod.
A pak (nepohna pravítkem) viz, kolik dílků vytíná
na základně kvadrantu, a převeď to do trojčlenky.
Nutno dáti pozor, aby první stanice byla přesně
kolmo pod měřenou výškou. A jestliže to pak vím
(jako při kolmé zdi), nebude třeba, aby na první
stanici byl kvadrant zaměřován, [stačí,] aby zde byl
učiněn počátek měření.
Nutno dáti pozor, aby se druhá stanice volila ve
stejné rovině jako první, to jest nikoliv ve vyšší
nebo nižší, jinak měření zklame.
6) 'V rukopise jest in alterutra
7) Úměra zní: 12:100
118:x.
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cathesi.

Dále pak za druhou stanici jest považovati [místo], nikoliv kde podpěra kvadrantu jest upevněna,
nýbrž tam, kde paprsek vedený s vrcholu břity dopadá. Což když nelze se postaviti [přesně] pod měřený předmět, aby se zřídila první stanice pod jeho
vrcholem, na př. když vyšetřuji výšku hory [?]
Pak obě stanice jest voliti z dálky, ovšem abys především vzdálenost první stanice od vrcholku hory
postřehl. Tato vzdálenost bude základnou, tak jako
bys jí sáhou nebo lokty měřil. 8)
A což když mezi stanicí první a druhou není rovný
povrch, nýbrž když stanice druhá jest výše nebo
níže?
Buď postupuj způsobem již vyloženým a vzdálenost mezi druhou stanicí a vrcholem vezmi za základnu, nebo r způsobem 1 druhým: stoč záměrné
pravítko k místu, na němž stojí měřený předmět (ať
[místo to] jest níže či výše) a zjisti, o kolik loket
místo, na němž stojíš, jest výše nebo níže, kteréžto
lokte odečteš-li či přičteš-li k prvnímu výsledku,
obdržíš výsledek hledaný.

N. B. Tento způsob měření jest bezpečný, jen když
1. stín je v téže rovině, 2. když se práce rychle provádí, dříve nežli stínu přibude nebo ubude, což váha- .
vým se snadno stane zejména v ranních a večerních
hodinách, kdy deklinace stínů jest rychlá.
Zrcadlem takto.9)

fi)

Polož zrcadlo na rovnou zemi a to 8, 10, 20 (kolik
chceš loktů) od věže, pak ustupuj přímo a přes konec tyče se dívej do zrcadla, až spatříš vrchol věže
ve středu zrcadla. Tu se zastav, z délky tyče a z její
vzdálenosti od středu zrcadla, posléze ze vzdálenosti
věže od zrcadla výšku téže věže snadno vystihneš.
Na př. budiž A B věž, zrcadlo C, tyč D E.

Cást VI.
O měř e n í h I o u b e k.
Tolik o měření výšek. Měření hloubek podobným,
leč opačným postupem se provádí; poněvadž této
věci potřeba nepřichází často, upouštíme od podrobnějšího popisu.

Cást VII.
O měření

výšky
bez přístroje
a z r cad lem.

stínem

Výška věže, hory a t. d. bez měřičského přístroje
dá se rovněž zjistiti a to dvojím způsobem: stínem
a zrcadlem.
Stínem takto:
Když svítí slunce nebo měsíc a vrhá stín věže na
rovinu, vezmi tyč jisté délky (dvou loktů), zaraz
ji do země kolmo a hleď, jak veliký stín tato tyč
vrhá. Pak poměr tohoto stínu k tyči bezpečně ukazuje poměr věže k jejímu stínu. Na př. Budiž tyč
2 lokte, její stín tři, stín věže 64; i řeknu: Stín tyče
tří loket dává mi výšku tyče dvou loket, kolik dá
64? Výsledek: 42%.

Budiž pak výška tyče tři lokty, vzdálenost této
tyče od zrcadla čtyry lokte, vzdálenost zrcadla od
paty věže dvacet loket. Pravím, že 4 dají 3, kolik dá
dvacet? Dá 15. (N. B. Zde rovněž vzniknou dva
trojúhelniky jako při měřičském kvadrantu: totiž
A B C a CD E, jichž vzájemná úměrnost jest nutná,
jestliže výkon správně provádíš, jako již v předchozím měření stínem; nutno poznamenati, že zrcadla
jest užíti nikoliv křivého, nýbrž rovného a jest je
položiti přesně do roviny [t. j. vodorovné], aby některou svou částí se nezdvihalo nebo neklesalo, jinak
uvede v omyl zrak a zrak zase výkon.)

Si) Některé z těchto návodů nejsou úplně jasny; nesnadno říci, zda vinou autorovou či opisovačovou.Doporučuji k lepšímu porozumění prohlédnouti si obrázky
v díle Honsově a $imákově str. 88. 96, 97.

K o n e c g e ode s i e.

LITERÁ.R:NÍ
Posudky.

Ing. J o s e f K ř o v á k: Tabulky k výpočtům GauszKriigerových zobrazovacích údajů počítacím strojem od
47° do 51° zeměpisnéšířky. Německo-české,55 stran, vydalo ministerstvo financí v Praze. Tiskl zeměpisný ústav
ministerstva vnitra v Praze 1941. Tabulky byly vydány
pro úřední potřebu.
Gausz-Krug-erovozobrazení bylo brzy po světové válce
zavedeno v Německu, aby všem dřívějším i novým výsledkům měření byl dán jednotný souřadnicový základ.
Do tohoto zobrazení se převedly nebo převedou všechny
ěetné a dříve samostatné souřadnicové soustavy a mezi

nimi i česká jednotná síť trigonometrických bodů. Převod
se bude konati přes zeměpisné souřadnice bodů účelně
v oblasti sítě rozložených, aby pro zbývající hromadné
převádění souřadnic se vystačilo s jednoduchou rovinnou
transformací. (Z exaktně převedených souřadnic .se vytvoří transformační klíče.) V dnešní době jsou již v Protektorátě četné body pro z a t i mně převedeny do GauszKrugerových pásů, ke konečnémupřesnému převodu může
však dojíti až po vyrovnání českomoravské základní sítě
trigonometrických bodů a jejím spojení s ostatními sítěmi Říše. (Pro informaci technické veřejnosti bude v některém z příštích čísel Z. O. věnován článek GauszK1"ii.gerovu
zobrazení.)

1942/173

Reichsamt flir Landesaufnahme Berlin vydal pro tento
účel v roce 1939 tabulky (Anweisungen und Tafeln zur
Berechnung Gausz-Kriiger'scher
Koordinaten. bearbeitet
von Regierungsrat
Thilq) pro rozsah 47°-55°. kde se
výpočet koná log a r i t m i c k y. Tyto tabulky zřejmě
neuspokojily min. radu Ing. Křováka, osvědčeného praktika v sestavování tabulek, takže vytvořil pohodlnější a
převod urychlující tabulky s použitím počítacího stroje.
Kromě úvodu s početními příklady obsahuje dílo 6 samostatných tabulek různÝch hodnot:
I. Pro převod zeměpisných souřadnic 'P, ). na souřadnice rovinné x, 1/,
II. pro převod zeměpisných souř'adnic z rovinných a
pro výpočet meridiánové konvergence )',
III.-VI.
pro výpočet směrových a délkových skreslení,
vzniklých zobrazením elipsoidu v rovině.
V prvních dvou tabulkách
(jež zaujímají 48 stran
z celkového počtu 55) zvolil autor krok 10" (v tabulkách
Reichsamtu je krok 1'), což urychluje interpolaci a uspoří
opravy z druhých' diferencí. Pro sestavení byly hodnoty
pro každou polovinu stupně stanoveny přímým výpočtem
na 5 desetinných míst a z nich diferenčním počtem na 4
desetinná místa, takže přesnost převodu v milimetrech je
zaručena. V úvodě upravil autor převodné vzorce tak, aby
počtářům umožnil celý výpočet provésti mechanicky na
stroji, kde se nakonec objeví konečný výsledek bez psaní
přechodných výpočtů. Uveďme příklad ve výpočtu rovinné
souřadnice
x = B
(1) LI ).2
(2) LI ).4,

+

+

který se počítá strojem:
dl·

x= {

(2) LI ).2

+ (1) -

l
10 LI 'P J LI

).2

+ Bo + dB
10Ll 'P.

Hodnoty B, (1), (2) jsou tabulkovány k argumentu 'f,
dB' dt jsou jejich tabulkové diference a LI 'P zbytek hodnoty 'P nad desítkami vteřin. Hodnoty cp a LI ). jsou dané,
vypočte a napíše se jen hodnota /1 ).2, výsledek se po uvedených úkonech obdrží v počítacím stroji a zapíše do formuláře již hotový. Všechny potřebné funkce- pro určiti'
výpočet jsou na téže stránce tabulek. Výpočet rovinných
souřadnic x a y i meridiánové konvergence se napí~.e
(i včetně daných hodnot) na 11 řádcích, při logaritmickém
výpočtu podle tabulek Reichsamtu na 45 řádcích (v tom
ovšem i četné malé opravné hodnoty z druhé diference
a log. aditamentů).
Kdo má po ruce počítací stroj. jistě raději sáhne po tabulkách Ing. Křováka. Přirozeně vzbudily tyto tabulky
zájem na vedoucích místech Reichsamtu, kde rovněž v současné době se děly úpravy vzorců k jejich zjednodušení
a k výpočtům počítacím strojem.
Bohm.
Wichmannův zeměměřičský kalendář 1943. Wichmannovo zeměměřické nakl~datelství. v Berlinu vydalo koncem
října t. r. již 37. ročník svého oblíbeného kalendáře pro
. zeměměřiče. Redaktorem jeho byl opět redaktor časopisu
Allg. Vermessungsnachrichten
Ing. Kurt S I a w i k. V obvyklé úpravě přináší data časová, množství vzorců a tabulek matematických, tabulek pro převod měl' délkových a
úhlovÝch ze soustav starých do novÝch a naopak, podobné
přehledy dovolených odchylek při měření délek, úhlů a
ploch podle býv. preusenských předpisů, sa7.ebníková ustanovení preusenské katastrální správy a veř. ust. zeměměř.
inž. a mnoho dalších dat, nutných nebo zajímavých pro
zeměměřičské odborní,ky. Letos, snad z důvodů úspory
papíru chybí v kalendáři přehled áktualit z r. 1942, jenž
kromě programového úvodu (který rovněž chyb~) každoročně Wichmannův kalendář charakterisova1. Leč i tak
zůstává kalendář dobrou praktickou příručkou pro německé zeměměřiče. Stojí 3 RM.
Pour.
Prokešovy tabulky v cizích jazycích. Firma C. Zeiss,
J ena, vydala setinné tachymetrické tabulky A. Pro k e š e
novým nákladem s návodem v řeči německé, francouzské,
anglické. rumunské a italské.
Prof. Dr. Hans Roh r e r: »Tachymetrische Hilfstafel
flir zentesimale Teilung«. Wien 1942; náklad H. Wichmanna, Berlin-Grunewald, str. 12, cena neudána.
Vzorně vytištěné tabulky obsahují pro každé dvě setinné
minuty funkce cos2 lX a .~sin 2 u na čtyři desetinná místa.

Byl-li změřen na lati úsek I, pak pro dálkoměr s konstantami k a c vyčíslíme na počítacím stroji
vzdálenost D
výškový rozdíl h

==
==

+ c) . cos u a
+ c) . ~ sin 2 u.

(k. 1
(k. 1

2

=

Pro k= 100 a c
O dostanou Rohrerova čísla hodnoty
obsažené v Prokešových tabulkách; v těchto je ale krok
pětkrát větší.
Štván.
Kurt
Fleischhack:
We/l:e zum \Vissen.' Zweite
Auflage,
1940. Konrad
Triltsch
Verlag.
Wlirzburg.
Str. 86.
Tato stručná kniha je velice zajímavá a poučná. Měl
by si ji přečísti každý technik, aby poznal, jak je zařaďována technická literatura a aby se seznámil s toFka
zajímavými věcmi, důležitými pro každého, kdo chce literárně pracovati nebo se aspoň zajímá pro svou praksi
o literaturu určitého oboru.
V úvodu autor praví, že ročně vychází 40 000 svazků
knižních, dále 17000 časopisů v jazyku německém. Jak
obtížno z tohoto množství nalézti hledanou a vhodnou
knihu nebo časopis. Na universitách a technických učelištich je málo poukazováno studentům na knihu a na to,
jak vyhledati žádanou nebo potřebnou knihu· ke studiu
nebo pro zpracování určité otázky.
Cesta vede od knihkupce ke knihovně a bibliografii.
Pouť každé knihy začíná se u nakladatele, který též určuje cenu knihy, což je pro čtenáře důležito. Mnozí nakladatelé věnují se spisům určitých oborů; hlavní nakladatelství německá jsou tu podle oborů uvedena. Na knihkupeckém.trhu v Leipzigu se ob.iednáykv sbírají a odtud výtiskv
opět rozesílají. Jiný způsob knihkupectví je antikvariát,
v němž je organisovánozjišťování
rozebraných děl a starých tisků. Antikvariáty jsou také organisovány dle odborů.
Dalším činitelem jsou knihovny veřejné nebo soukromé,
které připravují cestu k rozšíření vědění. V další stati
promlouvá autor o katalogu a jeho formách pro vědecké
knihovny. Katalog může býti uspořádán jako· abecední
nebo věcný, a tento opět iako systematický nebo heslový.
Konečně uvádí desetinné dělení (D. K. Dezimal-Klassification), které setavil americký bibliotekář Dewey, který
rozdělil veškeré vědění na 10 skupin označenÝch O až 9.
O desetinném dělení neb třídění pojednává: Dezimalklassification. Deutsche Kurzausgabe. Berlin. Beuth-Verlag.
1931.
Dále probírá bibliografii, což jsou seznamy literatury,
které podle dnešních zásad neomezují se jen na vyšlé
knihy, nýbrž i na články v časopisech, dissertace, na
slavnostní tisky a neprodejné příležitostné tisky. Bibliografie třídí se podle národnostních skupin, podle doby,
podle obsahu, někdy podle vnější formy (časopisy) a konečně i dle ocenění. Pro vyhledávání jsou vydávány bibliografie.
Chceme-li jiné informace o spisech, podává je Auskunftsbliro
der deutschen Biblioteken im Hause der
Preussischen Staatsbiliotek. Berlin - tam se dostane za
10 pfeniků informace, ve které německé knihovně se urči.tá hledaná kniha nachází. Tato informační služba má
ze 100 německých knihoven celkem 35 milionu svazků na
lístkách. Technické informace podává lnformationsstelle
fiir technisches Schriftturm
an der technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg.
Kromě toho německý
normalisační výbor vydal Verzeichnis
von Schrifttum
aus kunststellen
det" Technik und verwandter
Gebieten.
1937. Berlin, vycházeje ze zásady, že nelze sestaviti bibliografií pro všecky obory technické; má 545 poukazů
na speciální biblioteky (jako jsou badatelské ústavy, a
podobné, které vedou speciální bibliografie).
Národní
biblioteky jsou ve spojení za účelem podávání informací
o spisech.
Kniha končí seznamem vědeckých knihoven německých,
seřaděných podle vědných oborů. Seznamem literatury
související se spisem kniha se končÍ,
jpk.
Dr. Vl. G li t h - Doc. Dr. F. Li 11 k - Doc. Dr. J. M.
Mo h r - Dr. B. Š t e r n ber k: Astronomie. Přehled dnešních vědomostí pro širší vrstvy. Vydala Česká společnost
astronomická nákladem jednoty českých matematiků a
fysiků, Praha 1942. Cena brož. K 60,-. Stran 183, 94 obr.
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V letošním roce byla česká astronomická literatura obohacena již druhou populárně psanou prací z astronomie.
Na první, Dr. H. Slouky »Pohledy do nebe«, bylo upozorněno v čísle 7 tohoto časopisu.
Vydaná knížka je úvodem k dalším výkladům o Slunci,
světě planet a hvězdném vesmíru. Je rozdělena na 10 kapitol, ve kterých jsou probírány:
I. Hvězdářský zeměpis. (O souřadnicových soustavách.)
V krátkém přehledu jsou uvedeny souřadnicové systémy:
obzorníkový, rovníkový, ekliptikální, galaktický, planetografický, selenografický a heliografický, jejich vzájemná
souvislost a vztahy mezi jednotlivými soustavami.
V kapitole II. o čase a lcalendáři, je podrobněji pojednáno o časové službě a rozšiřování času.
III. Dalekohledy 'a hvězdárny. Čtenář je seznamován
s konstrukcí dalekohledů, jejich výkonem, montáží a zařízením hvězdáren.
IV. Astronomické přístroje. Jedním z nejdůležitějších
úkolů astronomie bylo určování polohy nebeských těles.
Řešení tohoto úkolu si vyžádalo zavedení sp.ecielních metod
i konstrukci zvláštních přístrojů. Jsou zde uvedeny konstrukce nejstarších astronomických přístrojů od gnomonu,
přes theodolit, k modernímu fotografickému a fotoelektrickému pasážníku. Druhá část této kapitoly je věnována
hodinám. Velmi zajímavá je tabulka přehledu přesnosti
hodin, ilustrující dokonalost dnešní hodinářské techniky.
V. Úkoly praktické astronomie. V této kapitole jsou
velmi krátce vysvětleny metody určování poloh hvězd na
nebi a pozorovacího místa na zemi.
VI. O světle. Tato kapitola vysvětluje čtenáři jak možno
z tak kusého zdroje poznatků, jako je světlený paprsek,
načerpati tolik znalostí i o nejvzdálenějších objektech
vesmíru.
VII. Fotografie. V této kapitole je hodnocena pracovní
metoda, která vytlačila oko z četných oborů astronomických a nahradila je fotografickou deskou.
.
VIII. Fotometrie. Světloměřičství je vedle spektroskople
nejdůležitější odvětví moderní astrofysiky. Po vysvětlení
záidadních pojmů a konstrukcí přístrojů, jsou probrány
a porovnány jednotlivé fotometrické metody.
IX. a X. Na.~e Země. Zemská atmosféra. Obsáhlejší kapitolou IX., ve které je pojednáno o tvaru Země, její ve'J.kosti, rotaci, tvaru dráhy a kapitolou X., vysvětlující
refrakci, atmosférickou absorpci a zajímavé zjevy soumrakové, končí tato úvodní část.
Mladší čeští odborníci podjali se obtížného úkolu, podati
souborný a srozumitelný výklad astronomie na základech
dnešních vědeckých poznatků, který se jim v úvodní části
dokonale podařil. Očekáváme proto se zájmem vydání
další části jejich díla.
Dr. Prokopec.
Prof. Dr. Eduard Č ech: Co ie a nač ie vyšší matematika? Vyšlo jako 20. svazek sbírky »Cesta k vědění«.
Jednota českých matematiků a fysiků, Praha 1942, Stran
126, K 26,-.
Přední náš matematik ukazuje širokým výkladem jaké
úvahy se provádějí ve vyšší matematice a vysvětluje čtenáři základní pojmy funkce a její limity, derivace a integrálu. Vykládá d{de aplikace limity, derivace a integrálu na typických úlohách, se kterými se často v životě
setkáváme; tak odpovídá na druhou polovinu otázky položené v názvu knížky. Podává jednoduchou metodu k výpočtu logaritmů přirozených a z nich dekadických, ukazuje
rozmanité cesty k snadnému výpočtu čísla n. V dodatku
jsou uvedeny některé důkazy v metodě postupného půlení,
obecné vlastnosti spojitýéh funkcí i derivací a existence
integrálu. Přes 80 příkladů s řešením pomáhá přiblížiti
si a oživiti základní pojmy vyšší matematiky pomocí kvintánských a sextánských znalostí.
Dr. P.
Prof. Dr. Jiří K I a p k a: Jak se studují útvary v prostoru? Vyšlo jako 18. a 23. svazek sbírky »Cesta k vědění«. Jednota českých matematiků a fysiků, Praha 1941
a 1942. Část 1., stran 80, K 16,20, část II., stran 114,
K 23,40.
V knížce prof. Klapky poznává čtenář analytickou geometrii prostorovou v celé její šíři a' bohatosti. Autor vychází ze středoškolských poznatků a v I. kapitole předesílá stručný náěrtek nejzákladnějších pojmů a vět nauky
o determinantech a matricích. Tyto nauky spolu s naukou

o algebraických formách jsou nejdůležitějšími početními
nástroji používanými v analytické geometrii. Pomocí jich
zavádí autor čtenáře z obyčejného kartézského systému
souřadného v prostoru do obecnějších souřadnic kosoúhlých a do souřadnic projektivních v prostoru. Ukazuje
potom v I. části jak se studují jednoduché elementy
prostorové geometrie a jak se řeší základní úlohy polohy
a metriky v prostoru. V druhé části pokračuje autor
v ukázkách jak se studují plochy rotační, plochy druhého
stupně, jejich klasifikace afinní a metrická. Jednoduché
prostředky a poznatky matematické z první části umožňují mu vyložiti jejich vlastnosti polární, afinní, metrické,
os, řezů· atd. Přihlíží při tom nejen k souřadnicím projektivním, kosoúhlým, pravoúhlým a čtyřstěnovým, ale
seznamuje čtenáře i s rovnicí kvadriky v souřadnicích
přímkových.
Do textu je zařazeno 145 příkladů s řešením. Jejich vypracováním získá čtenář důležité nové vědomosti, cvik
v užívání obecných vztahů a jistou zručnost v číselných
výpočtech, kterou nelze zanedbávati. K eventuelnímu
dalšímu studiu a samostatné práci, uvádí autor několik
pokynů a řadu vhodných pramenů.
Na rozdíl od dosud u nás vydaných učebnic analytické
geometrie, neomezuje se knížka prof. Klapky na pravoúhlé souřadnice bodů a rovin, nýbrž uvádí čtenáře do
symboliky užívané hojně v novějších pracích o projektivní
geometrii diferenciální.
Dr. P.
Prof. Dr. J. Jan k o: Jak vytváří statistika obrazy
světa a života. I. díl. Vyšlo jako 22. svazek sbírky »Cesta
k vědění«. Jednota českých matematiků a fysiků, Praha
1942. Stran 137, K 29,-.
Mohutný rozvoj statistických metod v tomto století postavil teprve statistiku do úrovně ostatních věd, od kterých byla dříve považována nejvýše za vědu pomocnou a
v tomto postavení pracovala několik tisíciletí (nazveme-li
statistickými akcemi soupisy obyvatelstva a jeho majetku
u kulturních národů, čtyři tisíce let př. Kristem). Za tak
dlouhou dobu se ovšem obor její působnosti změnil, z původní nauky o státě disciplina politicostatistica odkud její jméno, vyvinula se věda, která se zabývá nejen
hospodářskými a sociálními poměry ve státě, nýbrž poskytuje velmi vyhledávaný nástroj vědám přírodním i technickým.
Knížka prof. Janko seznamuje čtenáře se základními
pojmy statistických metod hromadného pozorování a statistické indukce, jimiž se objasňují číselné údaje, které
byly získány pozorováním a měřením. Tyto metody jsou
vyloženy prostředky vyžadujícími toliko základních vědomostí z matematiky, čímž výklad ovšem neztrácí logičnosti, ani přesnosti. Na několika praktických příkladech,
doprovázených podrobnými výpočty, tabulkami a grafy,
ukazuje autor, jak se má statistický materiál získávat,
zpracovat a hodnotit.
Dr. P.
Kurt O. Fr. Met z n e r: Geordnete Buchbesprechung.
Ein Handbuch flir Presse und Verlag. Erliiuterungen zu
der gemeinsamen Anordnung des Prasidenten der Reichsschrifttumskammer
und der Reichspressekammer vom
5. Juni 1935. Verlag des Borsenvereines der deutschen
Buchhandler zu Leipzig. 1935. Str. 100.
V úvodu se praví, že recense je tisk a tím součást národní literatury; má býti pro veřejnost buď zprávou nebo
věcným posudkem pro trvání literatury. Recense je hromadný pojem, který obsahuje zprávu o tisku, ale i věcný
posudek tisku, nechť je tu v úvodníku časopisu neb otištěním některé stati z tisku.
Dosavadní literární svoboda recensní dostává nařízením
nový org-anisační řád, který vyplynul z porad mezi presidenty říšské literární komory a říšské tiskové komory,
kteří vyslechli odborné svazy a jejich dobrozdání, jako
Říšský svaz německých spisovatelů, Říšský svaz tiskový,
Říšský svaz nakladatelů časopisů, Svaz říšských německých knihkupců a Bursovní spolek německých knihkupců.
Ve svých odpovědích stěžují si spisovatelé na nedostatečné
literární niveau recensí; jako ukázka uvedena vedle sebe
sbírka recensí příznivých i zamítavých pro tutéž knihu,
stěžují si dále na nakladatelské reklamní recense (Waschzettel).
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Příští recense mají míti jiný úkol než-li dosavadní, mají
býti pevnou součástí literatury jedinečného národa básníků, myslitelů a vojáků. Mají chrániti jeho literaturu,
proto formou nařízení nutno opatřiti životní prostor pro
rozmach a vzrůst čerstvých sil. Nařízení je rámcem pro
zcela spořádané vedení, dosud hrubě zanedbávané součásti
německé literatury, má zavésti spolupráci redaktora i spisovatele i nakladatele. Nařízení v 7 paragrafech upravuje
jednotně recense pro veškerý německý tisk a poskytuje
tak celé literatuře značné výhody.
Těžiště denníků přenáší se dnes povlovně na kulturněpolitické pole a nabývá důležité místo. Německá kniha je
nejdůležitější
plod německé kultury a náleží jí tudíž
i patřičné místo v novinách. Recensní umění je umění
pozorovací, které je úplně samostatné vedle ostatních umění, je to spojovací článek literárního tvůrce k literárnímu
konsumentu. Od recense se žádá, abv poskytla upotřebitolnou přehlídku posuzovaného díla, aby budila, pěstila a
podporovala umění čísti, toto nejušlechtilejší umění německého národa, ,od něhož se žádá, aby přijímal duševní
o
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a kulturní hodnoty v knize obsažené. Od umění se žádá,
aby působilo, neboť umění pro umění není důležito.
~ 1 obsahuje zásady pro dodávání recensních exemplářů vyžádaných i nevyžádaných redaktorem listu.
~ 2 mluví o potvrzeném přijetí a v ~ 3 o vrácení nerecensovaných exemplářů ve 2 měsících, u velkých děl
průběhem 3 měsíců. ~ 4 stanoví lhůty 3 měsíců od odeslání
knihy do otištění recense pro denníky, kdežto 6 měsíců
pro časopisy vycházející týdně nebo měsíčně a jeden rok
pro časopisy čtvrtletně vycházející. ~ 5 uvádí zásady pro
recense, časopis dodá nakladateli 2 otisky recense, jeden
pošle nakladatel autorovi knihy. Pro urovnání neshod jsou
stanovenv zásady v ~ 6. Konečně v ~ 7 je stanoveno, že
nařízení vchází v platnost měsíc po vyhlášení, které se
stalo 11. června ve »V'olkischer Beobachter«, je tudíž den
12. července 1942 dnem, kdy nabylo nařízení platnosti.
Spis uzavíráPlutarchovým
výrokem: »Je nebezpečno
znepřáteliti se se státem, ve kterém výmluvnost a básnictví kvete.« V dodatku jsou ot;štěny vzory tiskopisů doporučovaných.
jpk.
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Vývoj civilně geometrovského stavu. Činnost civilního
geometra u nás měla a má převážně charakter notářskotechnický. Omezuje se z velké části na technické provádění změn v pozemkovém vlastnictví (parcelace, knihovní
dělení, hraničení) a jen omezeně se zatím zabývá většími
měřickými a měřícko-projekčními pracemi. V celé kulturní
cizině, kde je stav civilních geometrů vzdělán a organisován asi obdobně jako u nás a nadán přibližně stejnými
právy jako u nás, je tomu poněkud jinak. Tam civilní
geometr provádí zpravidla velké měřicko-projekční a měřícké práce a drobná agenda, spojená s evidencí a právním zajištěním pozemkového majetku je více obstarávána
příslušnými úřady.
Příčiny, pro které je tomu u nás tak, jsou dány vývojem. Provádění měřických prací pro svou složitost
i význam vyžaduje důkladné vysokoškolské přípravy. S ní
se však v našich poměrech začalo teprve koncem minulého století. r. 1896, kdy na vysokých školách technických
byly zřízeny učebné běhy pro vzdělání zeměměřičů, jejichž studijní osnova byla však ještě zaměřena jen k výchově úředníků pozemkového katastru
a nikoliv též
k výchově civilních geometrů. Stav civilních geometrů
existoval však právně již od r. 1860, jako jeden ze tří
kategorií tehdy zřízené instituce civilních techniků, ač
již před tím bylo k výkonu samostatného povolání g-eometrovského třeba zvláštního úředního zmocnění. Funkci
civilního geometra vykonávali až do zřízení učebných
běhů lidé s nedostatečnýffl odborným vzděláním zeměměříčským, ba někdy i bez dostatečného technického vzdělání
vůbec. Tito civ. geometři neměli ovšem ani předpokladů
ani zájmu na tom, aby se ucházeli o provádění rozsáhlejších prací měřických, zejména po roce 1883, kdy byla
zavedena evidence katastru daně pozemkové a po zřízení
pozemkových knih a kdy byla naděje na přiměřené množství drobné měřické práce, spojené s pozemkovým pohybem.
potřeba rozsáhlejších měřických prací při rozvoji hospodářského života v druhé polovině minulého století vša;k
trvala a vzrůstala. Při nezájmu civilních geometrů prováděly tyto práce veřejné úřady a v důsledku toho se
činnost civ. geometrů ještě více omezovala jen na drobné
práce evidenční. Podle toho ovšem také vypadalo sociální
a společenské postavení civ. geometrů!
Zřízením učebných běhů pro vzdělání zeměměřičů
v r. 1896 začíná stavovský boj o lepší uplatnění stavu.
Tento boj je od r. 1908 veden organisovaně Jednotou
úředně autorisovaných civilních geometrů, která má vynikající zásluhy o náš stav a od r. 1913 v Inženýrské komoře, jako veřejnoprávní
organisaci civilních techniků,
mezi něž civilní geometři patří.
Úsilovná stavovská práce měla své dobré výsledky.

V
V roce 1927 dochází k reorganisaci zeměměřičského studia; zeměměřičský inženýr má 2 státní zkoušky jako inženýr jiných směrů a právo promoční. Dnes po 15 letech
tohoto reformovaného studia máme v řadách civilních
geometrů netoliko již vysoké procento zeměměřičských inženýrů se 2 státními zkouškami, nýbrž i několika doktorů
technických věd.
Tato skutečnost ovšem nás zavazuje. Jsme povinni svou
prací a vynalézavostí vrátit celku, co nám tento celek dal.
Zeměměřičství našich zemí stojí na vysoké úrovni; avšak
i zde, jako ve všem a vždy, je možno další zdokonalení a
pokrok po stránce technické i organisační. Představitleé
našich řad uvážili dnešní stav zeměměřičstvf u nás. potřebu měříckých prací většího rozsahu pro nové úkoly
i povinnost a dobrou vůli civilních geometrů přiložiti ruku
k dílu při zdolávání těchto úkolů a rozhodli se dát l'lodnět
k ustanovení pracovní složky civilních g-eometrů, kteří se
obírají, nebo míní obírati měřickými pracemi většího
rozsahu.
Pro uskutečnění tohoto podnětu našli plné pochopení
u Inženýrské komory . .Jako právní podklad pro zorganisování této nové složkv našeho stavovského života bylo
vzato ustanovení komorního Jednacího řádu, podle něhož
mohou být členové komory se společnými zájmy hospodářskVmi. vědeckými, či iinými. sdruženi v p o v i n n á Sdružení. Po určitých přípravách byl s platností od 7. září
1942 vyhlášen Organisační řád Sdružení civilních geometrů pro nová měření při Pracovní sekci Inženýrské
komory v Praze.
(Z přednášk'/f Ing. Boh. Černého při ustavující schůzi
Sdružení civilních geometrů pro nová měření v Praze dne
9. října 1942.)
Správné označení l!'eometrických (polohopisných) plánů.
Ministerstvo financí opětovně zjistilo, že ve spisech, listipách a p. není vždv užíváno správného označení geometrických (polohopisných) plánů, zhotovených k účelům pozemkových knih a pozemkového katastru, a že místo toho
je užíváno nepřesného, po př. nesprávného označení, jako
na př.: Planskizze, Situationsplan,
Geometrischer Plan.
Lageplan, g-eometrický plán, polohopisný plán, situační
plán, geometrický nákres, geometrický nástin, polohopisný
nástin, situační nástin, geometrický plánek, situační plánek, polohopisný plánek atd.
Ministerstvo financí upozornilo výnosem ze 6. října
1942, č. j. 82.308/42-1II/7, na ustanovení & 43, písmo ai)
vládního nařízení z 23. května 1930, č. 64 Sb., podle něhož
správné označení zní: »Geometrischer Plan (Situationsplan)« v němčině a »g-eometrický (polohopisný) plán«
v češtině. Plány neodpovídající tomuto nařízení nebudou
potvrzovány.
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