
ZEI1ĚI1ĚŘIČSK9 UĚsrníK
Příspěvek ku řešení vyrovnání (sférických) sítí dle
orientovaných směrů se zřetelem ku Wellischově po-
jednání: »Nová methoda vyrovnání sférické sítě atd.«

Dr. Jaroslav li r u b a n, agrární stavební komisař v Brně.
(Dokončení.)

Vyloučíme-Ii opět pomocí tří prvních normálních rovnic neznámé
1'4' 1', a 1'10 a pomocí 8. až 10. podmínky první tři korreláty (srv. pozn. 4,).
zase obdržíme normální rovnice pro vyrovnání podmínečné, podobné oněm
na str. 11. [41.]

Opět lze učiniti tento závěr:
Vyloučíme-li prvních 6 korrelát, zase obdržíme zkrácené normální

rovnice s jednou korrelátou (k,) a třemi neznámými (v4, 1', a 1'10) a opět
shledávám, jako prve pro směrové vyrovnání, i zde pro úhlové vyrovnání
zpravidla výhodnějším (srov. Helmert: Die Ausg;leichsrechnung 2. vyd. 1907.
IV. Kap., § 1. V. "Wahl des Ausgleichungsverfahrens·!l užíti podmínečného
vyrovnání s úhlovými podmínkamí místo tohoto vyrovnání j:odmínečného
s neznámými na základě směrových podmínek s neznámými - a n a k o n e c
síť resp. směry sítě případně orientovati pomocí konvergence pořadnic.

Lze totiž orientační opravy zase snáze obdržeti ze směrových pod-
mínek s orientačními opravami, jak v poznámce 5) sděleno, nei. řešením
podmínečným s neznámými orientačními opravami.

Neshledávám tedy jako prve pro směrové vyrovnání ani zde pro
úhlové vyrovnání ve směrových podmínkách ni j a k é zjednodušení, ač
spolehlivé vy r o v n á n í s nimi je m o ž n o, zavedou-Ii se oríentační opravy
a sice v prvém případě v ů b e c, zde ia k o neznámé, a způsob vyrovnání
podmínečného s neznámými. .

Souvislost mezi směrovými podmínkami pro úhlové vyrovnání (8)
str. 13. [43.] a směrovými podmínkami pro směrové vyrovnání (4) str. 7. [37.]
doplněných orientačními opravami není ovšem tak jednoduchá, jak na
str. 13.-14. [43.-44.] vyličeno. Jest to souvislost, vlastně odlišnost vlastní
vyrovnání úhlovému a směrovému vůbec: V tomto případě ve směrov~'ch
podmínkách pro vyrovnání úhlové jsou z a v e den y úhlové chyby (opra VYl
tl,I = O, 01,Z' d1..1, DM = O, 04,S' é'4,6; t7,7 = O atd. (při pozorováních
úhlových: [1,11 = O, [1,21, [1,3]; [4,4] = o. [4,5], [4,6J; [7,7] = O atd.), které
nastupuií na místo ve směrových podmínkách pro vyrovnání směrové
z a v e den Ý c h směrových chyb (oprav) v,, v" 1'3; v4, V5, V6; V7 atd. (př i
pozorovánich směrových ltJ, [2], [3]; [4], [51, [6]; [7] atd. I. Na př.:

Směrové podmínky pro
směrové vyrovnání: úhlové vyrovnáni:

\'[ - VIZ _I- Ze - ZK = () .- DlO,IZ + Ze -ZK=O
V2- Vs Ze- ZF = O • 'é'I,Z- é'7,B +Ze-ZK=O
V.J-V4 TZe-zB=Oatd. +é'I,.1- . +Ze-ZB=Oatd.
(Místo z a índexCl C. li, F, K užíváno na str. 12. [42.1 a následuiících

písmene v a indexů I, 4, 7, to!)

V dalším - kap. III. str. 14. 144.] - tvrdí autor, že směrové pod-
mínky možno bez znalostí konvergence pořadnic napsati.

Avsak k tomu nutno doložiti předpoklad mlčky autorem nčiněný,
totiž že ony podmínky, které jsou bez absolutních členů, charakterisuií
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ony směry; které ku vzájemnému o r i e n t o v á n í p o z o r o van Ý c h s m ě r ů
pomocí konvergence pořadni'cové byly použity, a ostatní se ob-
drží dosazením těchto do podmínek úhlových (s event. jednoduchou pře-
měnou jeiich); iinak z propočtení rúzných případů stejného příkladu bylo
viděti, že bez tohoto předpokladu se obdrži různé absolutni členy Pod-
mínek směrových.

Chci-Ii však sít 'na konec u s m ě r nit i - a to snad vedle zjedno-
dušení normálnich rovnic tanulo na mysli autorovi při zaváděni s m ě-
rových podmínek - musim dříve nebo pozděii konvergence pořadnic
všechny (ku kontrole) nebo z části (nezbytně nutné) znáti.

O příkladu na str. 15. 145.] a násl. se nebudu šítiti, l:ebof o něm
platí analogicky totéž. co upřiležitosti příkladu na str: 2. [32.] a násl.
uvedeném bylo ,řečeno.

Ke kapit. IV. jest sděliti:
Vzorec W = 1 - TJ+ 1 jest chybně užit; týž plati pro vol n o u sít,

nemohou tedy v čísle 5 býti obsaženy pevné úhly. Buď je zavedeno směrů
18 t. j. 1. až 17. a 20., pak je 1= 8, TJ= 5, W = 4 t. j. vedle tři prvních
úhlových podmínek str. 22. [52] ještě úhlová podmínka trojúhelníka Her .•
, Ann., Hun. t. j. - (l) + (4) - (S) + (8) - (17) + (20) - 2'102 = O. k nimž
přistoupí 2 podmínky pevných úhlů ze 3 možných totiž na Her .• Ann.
nebo Hun., ježto třetí je'zbytečná pro hořejší podminku trojúhelníka Her .•
Ann., Hun., anebo je zavedeno - jak autor také skutečně zavádi - směrů •
16 t. j. 1. až 16., ježto pozorováni pevného úhlu na Hun. nemúže míti
vlivu na vyrovnání nových bodú. potom však je 1= 6, TJ = 4, W = 3,
k nimž přistoupí podmínky 3 pevných úhlů na Her,. Ann .. a ještě Hun.
(pro[pvv].J. . .

Avšak na stanicích ·Her., Ann. a Andr. pozorovány skupiny ne ú p I n é,
jak patmo ze sestav str. 19. (39.] a násl., pročež nelze zcela správně užíti
vyrovnáni podmínečného str. 22. [32.], dávalof by výsledky jen při b I i žné.

Vyrovnání melOdou autorovou, podminkami str. 23. [53.] nelze pro-
vésti pro shora odůvodněnou nespolehlivost; mimo to, že nebere zřetele
na rúzné váhy a neúplné skupiny.

Podminečné vyrovnáni s neznámými pomocí směrových rovnic
s neznámými orientačními opravami by bylo při neúplných skupinách sice
správné, ale přiliš spletité: Bylo by totíž potřebí následkem neúplných
skupin, pro každou zavésti vlastní orientačni opravu a vlastní směrové
opravy: tedy na př.

Vz -V12+ZH -Z.I·+ .... nebo:vZ-V1Z +ZH-Z.I+'····
v'z - V12 + Z'H' ---Z.I +.... Vz - v'z = ZH- Z'H
v·"z~ VIZ + Z"H - Z.I +.... Vz - v"z = ZH- Z"H

atd. Bylo by velmi mnoho orientačních oprav, směrových chyb atd., kterých
netřeba právě znáti. Proto jeví se výhodnějším zvoliti vyrovnání pozo-
rování sprostřectkuiících s podmínkami, které dává hledan'é veličiny správně
a přímo; orientaci pomocí konvergence pořadnic lze provésti dodatečně.
I při tomto druhu vyrovnání lze dosáhnouti zjednodušení počtu.

Předvedl bych, kdyby zde bylo více místa, jeden ze svých elimi-
načních způsobů - v zásadě to Besselovu čí spíše Han sen o v u methodu
v nové úpravě - při němž nejen netřeba korreláty anehledané'veličinv
vůbec'o) vypočítávati [připojením stejnin pouze .hledaných veličin"U)],
nýbrž při kterém poskytuje staniční vYrovnání'2) dat a. jež pro stě
možno sečisti a tím obdržeti už normální rovnice mezi kor-
r e lát a mim. dilu t. j. korrelátového vyrovnánO jako základ vyrov-
nání sítového. ~

10) Srovnej pozn. 5), že z nepočítána! Ani korreláty pro vyr~vnání pozorování pře-
hledu I.. sloupec 2.-6. nebyly číselně počítány!

") Stejnin použil jsem prvně ve, své dissertaci;. výhody jejich teprve vyniknou, pOči-
tají-li se současně koelficienty vahové' [a a]. [a (JI .. :' což podrobně vylíčim v prácí. kterou
miním uveřejniti; srovnej pozP. 4).

U) S pozoronánímí na Anningeru. jak ja:k str. 19 [49.] uvedeny, jest absolútnÍ člen 1
normální rovníce 43'61 místo 44'608; staniční vyrovnání bez ohledu lla pevný úhel dávají pak
-0'086a + 3'137 místo -0'150a + 3'101. '
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Zprávy literární a odborné.
Referát prof. Dra Semeráda z Brna o "Ústředním úřiÍdě

pro veřejné vyměřování".
Zřízeiní mwrhQvanéhol IústřediIlií!tJ1 iúřadu měřickéhOl máj zw účel

sloučiti měřické práce ,d/osuid! mzp,týleně v rŮlzný,ch m:IIlIiste\-stvech r~sp.
techni:ckých úřadech pmváděné db sj}O'lečnéhO' ústředí, pokluď tů, jeij:ich
p·ova'ha 'opodlstaJtřrulÍ'e. Tím 'by se dbcíHIOl:

1. PinaJnlčtJIího efeik!tu.· liospo'dárnJÝn1otrgan,:solváním sl'u~by ušertiíi~o
by se personál!u, I.'otmŮicek anáJktad!ů !JIf'a'oovnfch pomocníků. .

2. Zvýšení 'Výkonln'Qsti technkkých sili Í pomůcek tím, že. s,e práce
specialisuj'í účelně dl1e j'edn'O'tI!lých programů s 'OIMeidem nla j,l1JdiivVdua'lň,tu
sil. persollláh~, 'ilaJk,oži na měřické pomů'cky po mce jsoucí. '

Jes't Úl! strHdtněpo'stuP,ol\čatidleosvěd!čené me(thod:y TaylloroV'a
systému amer,i:cké ďěl!by ·práce a éasové Íntlensity; Dle: crJiehlolAmeriJkáni
Hž v nlové ,dlobě i v měřickýah dílech dOlsáhEi relmrdIT1J.

3. Zlepš'en:í od'bomlé ceny V'ýs,lied'ku. Ježto práce hudbu 'ved'eny z
ústiíedí, zalbránlí se kumui!iad a sk'rytíchyb jak v zákEadech, taik i V po-
'CI)rolbnostech. Práce budbu sp'ecÍ'alIiisO'vány a' pifOlváJd'ěny imldlivídluelně
scbopnými, od'borniÍky i vhodnými p1omůckami, a: tím se· ii jejich kva:lijta
zfepší. Mínlí,me tLI ovšem organ~SiaJci stří.zlij,vou,. 'k1'erá vezmie' zře1e'D lila
stáv:ajícípom1ěry nlej,eTl'čistě oc\'bl{)mé, nýibrž i stavovské a s,tátnL Slloo:-
čen1' hude DrD'Vied'eno 'ren Vie stě'žejlll&ch bOldeoh', j'eiž]s{)lU' SPO'feIČl1Jé,a
musí býti jeidini()~ně :opracolv:'ány. by diaJlly sDráv:ný I.'odikl'a-d!OIllěm {)Irgá~
niŮm, jež je Dak pr10 své účele v podrobnostech ZP'mICU'ÍÍú,če]ně Dm ~P0-
ciellllí potřeby a t úřední, nebo dviillní. . .

Pr'olúol huďe při,hHi,eno' i k o'Pa'třooím.. organisad omeziti úře'lilně
}en na nezhytnou fo'rmu a omeziti působnost i, mno,žství personáil'u, bv
zbyl co' nejširší ráJmec pro upil'wtnělní se civilních techniku, kteří ma>i/fbýti
kp'ráci přihráni a jimiž nťá bý'ti umolžněnaerxistellllce. TímJ' se' státw získá~
v:á inici!artivnklh, prodluK,tivlllÍch siT a pro'S,tředků diaJň'ových. Hna!k rorma
musí ,býti tral'e vyhudloN"ána, by se tyto práce k cel!k1U',harmooi'cky P'O'-
ji\y, byl'y 'odbOlrně sDr.ávn~ a oihece:mstvu se diolStallO',cenných a' ďobrých
ofbcrecťtJJall1ý,chvýsil1edlků, jichž stáli: dláJl1ediolNooale vyu~Hkuje Dm své ú~
čele a tak se odI'ehčí.

~Qlho,tJo mOďeifll1:ílhos'ta:n1oviska s:e dá 'dolS'áhllloutl v rOIzsáful\éi ml'ře
vyme:oenúill PŮ!so'bnosti rracovních úřadlů a techn,iků, ja:klQlŽil vypracová!-
ním jedinotných ,správ'l1tý,cih od!boTnlÝ'ch z:áknaJdlů1 (tri1aJngU'llací a n[lve:l'ací') a
dále :tá~olnitÝmiJ}řédp,j,sy měřickými. '

A1byiChom kriticky můthfF j'etd'notL1vé body {}Ceniti, tUva:~me:
a) ve kterých úřadech hylly ďlOlSU1ďito/1o práce'fJo~ptýleny,
b) 'klterér~OIu! ,to pohnutky, žáda;jící j'eHch slbučeni,
c) jakého efeJk<Ťuse zřízením úřadu ,docíliL
A d a).' DOI~UldbY'l'y ve staTém Rak,O'U'sku nťdsl:edující čelnlé insti-

tuce měřické:
1. Gen e r á I Ulí ř e td i t e l' S tví k a t a str u při milllisterstvu fi·

nancí. Jemu p10ldllléhiaiíúřadly:
a') Tri.aJ1g>UllaJčn1íapolčetní kancelář, Í'eIŽ ,samo's.t:aitně Pf'O'V'ádiělia'tri-

angulace Dm klatastrá1lné vyměřo'vání a pak vyměřování obcí methodou
trig,onom eúri-ckQ\-PD,Jiygo:l1Iál1n10lUl.

b) 'Úřady pm no'Vá vyměřoválllí podp(ybná 'oibcí a veillkých skupin
parcelníoh,prlQlV'wd'ěUlá methQldlou grafickou (stol'em) a '~()mbillllo'Van'O'u'me~
thodlou g.raiic'k:Qlu a po'!ygolllálroul.

,c) Úřady eV'i-dence -k'aJta,stru, které v 'O'kIr,esíob měřických (1 až'
3 okresy sOlIiCLníuZ:JivÍiraÍÍ:eích)u!dlržov:aly stávajlcí katastnr!llIé pllány v
patrnosti se si:aIl1IO!v1slkatecJmi·ckéhiO. Tyto mě'ly v eviidend i J}ián: při
kniq;e poe:emlko'V'é, ja!kož i souh1:aJS knihy J.''O'zemk!o)V'és 'k'3'tastrem. Paik
podávaly změny 'OSlOibdlriŽi,tellůa čistý v'Ýnlos P'I'O'herní Ú!ř:ad'y k p'ř!xl1pisu
dian'ě poze;m!k'OIvé. Mi:mo to ·obstará'valiy i 'ulrči'té staltiJstkké údaje.

d) Litografickýústa'v" j'enž pO'řizofV'a~1.O'tisky p'lánů katastráIlIlÝ'ch
pro úředin:í i techlll'icko'U sQluklflQmou potřebu a přípa'díně itis'k:or'ÍSY úřeďní.
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e) Árchi1v katastrálných p'Jánů a děli měřickych, ienlŽ >()rbstaráva'1
jioh uschování, pI10lďejia rozdiílenlí pomůcek

2. C. a k va je n s k Ý zem ě p í s I1JÝ úst a v ve Ví d li i.
Tento obstarával': .
1. Bráoo g·eod;etické velkého sty1u j'aJlw astnol1lomiC'káměření, tri-

anguUace 'Pro účele stu:pňového mHení.a pm účde vojens'kéhlo maPlo,vání~
velkou }:'fesnoiUuůvel'aci a .práce geollysikáJ1lné.

2. Práce tOplOgrafického mapování.
3. Práce kartografi.cké a vypracování viQ~ens'kÝchmap topogra-

fický,ch případlně i j'i11JÝch.
4. Re'P1"oduklčníústavy pro mapy vojenské a jinlé.
3. KO,rrlHé 'pro mle:zlii11Jar·o,ďnl měř\e:nii ze·mě při: c. k.

ministerstvU' ~w]tu a vYUlč{)ván~,j'ež ,obstaralo }:'flQgramy pm rakouskou
sekci mezi.národiniho meření země a v p'řildlě'~enémúřaJdě pak práce astr~
nQmické .a g,eooysikálné.

4. A gr á r TI í iQIi e r a!c e ,pů;yodin:ě s katastrMným I>ersonálem,
později samostatně při c. k. mínisterstvUl orby vedené, jeli prováděly
vyměřování ku zcelmrální připadlně mzdělování pozemků a s}.'lojen1és tím
dil'obné meliorace.

5. Tec h TI i c k á odi děr e n.í při různých úřadech sta,vehních a
železničnÍ,oh a to úřade'ch státn'íloh 'I zemských.

A!d! lb) JIž z VÝPOiČ'tUlsamátlntých ú,řaJdů a jich ordldlěllenívidíme, že
tytéž práce byly .prro'vádlěnryrůznrýlmíiúřady a to' zce~a nesouV'Íisl'e.Tím
se .stailío,že tyté.ž práce hyly o p a k IDVá n y v různé forme j.edlnak z
neznaEOIsti,00 d1ruhlÝúřadi vypraCOivali; jill!ClJkz různ:é f,ormy praci rŮ'zný.ch
úřwďů nieid!aly se V1Zájemnlěr'oužíti. 1"0 bylo nehospodá'TUlé .pIWtvání pe-
nězi,aile i d!allší dusledek zmat'ku ve výslledcích z11leho'<l'nlooen!~je,j'ich a
tím i významu stavUl.

BUlďtež zdle 'uv·edeny koníkretní přípa;dy. V samo1tnIÝchČ i stě v ě-
d e c k Ýc oh pr a c í č h a str o-n oD m i c k ý c h, prováděných odiďěteně
c. ok. úřadem pm slupi'íoolvláměření a c. a k vojenským zeměpisným ústa-
vem, bY'ty přípaďně nesr·o-vnalo-sti, ~el se práce ty nepmváďě'!y je'dnotně
a některé. I><lJkI' musely býti vůbe'c pominu1y. Poukázati sluší na
Iněk.terá nákladiná ,měření 'mzdiíliůzeměpÍiSiI1ých ďéľeik cestou: tel'elg,raii-
cko-u vastronomioké siotí 1. řádu. ,(Viz putbll~kace.:Protoko'l der V,erha'llldl-
I!ung.en dler k.k. aster. Gr'arudmessun,gslcommissřon aJ Mitte'irnu.ngen des
k. u. k. mtJí't.-geogr. InsHtutes.)

V t r í a 1JIg u II,ac í c h - nákl~d'nJých t:o .pracech g'e'O'dIetických,jetž
tvoří geometrí.cké záld:ad.1yvšeho vyměřO'vání, b,1élym fi()IVněžp'omlěry
JI1e;Ulďržitelné.

Tak katastrá~nJé vyměřo-vám založelllo jest na samostaltné 'tdgiQ11JQl-
metri'ké triamgu1'aci z pOlčátku mřllluľého stO'letí, j-e!Žani měřen'ím .ant zpra-
oováním nehoví po~aJdlavkům V'ědeckým.

C;a k. 'vo}enský zeměpí1sný ústav měl za úk10lvd'ruhé pollovici mí-
nulého stole1tí pOiřfdm nOVOlu v~E1'eckY'správ1nlou tríla.Iťgul!a'CipTQIúč.e,l'e
s1upňového měřenif. Jest t,o di'llov'elltnínákl'adrué a d!ůležité i pro praktické
účeIe technioké akatastrál'né. Dí]o toto byl10 !J1I'Q/vedlenohez ZJřete1fena
s'távajkí tríangul:aci katastrátnou S nediostatéčným 'dioceně'nJím}eho pno
úóel1e praktic'k'ého nO'véhokata:strá'nll'ého v,yměřiování. Tím se sta:l'o, že
zůsta1'o toto nákľaldl1/é V'ěde·cké dí'Uo nevyulžil0, ste,jnlě j,alm lri1aIllgul1acie
to}:'ografícké, jež vůhec zůstaly nepuibHko·vané, ke šk10ďě finanční. i od~
borné. Pří,čínu jest hledlati v tříštění prací' a v neidostatečném kont,a'ktu
úřadu,což by se nestalo pří jed'nO'tném Vleldení. .

V 'tríangulalonkh j.'raeech i jiných úřaldiů lize~OlllistatO'vati TO'ztříš-
těnJos,t a tím jedil1lakopaklOlvá!ní,se těchto prací, Hnl(llkjich nťJúčellné zaJl!()-
žení a to přÍlT'ozenJěz jeldinostrallln:énohlled:ís:ka,ač při jednotném vediení
by měly cienu všeslra:nlliolu.

DUl1e'žítýdůkaz "eI1iký·ch ztrát finančních a 'technických z rozI>tý-
ľen:í geometriocký,ch prací stěžejllllích. j,est vIděti z lni vel' a c í. V'o!ienský
zemJěpisný ústáv zase pr.oiVledi~niveEací pro vMelc;ké účelle mezůnwl1olditJIÍ.
V,edTet()lholtoústa'Vu nívelujece!á řada technických! ínstitucí, v I>rV'éřa~
dě úř.adly žel'ezničnícha vodlních staveb.
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Vojen:s'ká rrJii.velaJCeomezila se na svoje požadavky a ZŮs.taliaV pn-
liš široké siti, ježtechil1ické kruhy bez vefi1kých zbytec11lÝch náikVadlů
neus~oroO'ji.Bl"'OVozůstal\.o to'to, náklaidné díil'otatké nevY'ulžLropro téch:"
nkkou prak si. To 'jest na v·eli!lmu šlmdu technickýoh n'ÍvelllJcí, jež spo:l'u
'neslouvisí, vykaz1uiií v,enké d1iference jak u žele'zndlctak u void!n'Ílchs1:laveb.
Nemáme tedy n~ní jedltlOltnévýškové sítě, COlžv ď1Iorvédobě při nlastá-
vajícírch velkých komun)kalčních projektech bude tísnivé. Jest tŮ' zase
důkaz zhoubného vHvu rcztříštění geometrických prad.

Stej!ně v ll'O'Vémvyměřováním podrobném jest chaos ještě větší a
Skoldy diall1ekosáhl'éjlak finační taik technlické,kd'yiž z.á:1dady, stěž'ejní p,řetd·
pisy a dlotz'ornla jilch rdbnžová:ní n'ejsou jedno'tně z po'V.o;I'aJtliéh'Os'tátníhro
ústřed~ veďeny.

N lilt n <Os t s O'U s tře rdě n:'Í. Má·[ú kde zasáhnollllUPtonikavá or-
ganisaoe basíruiící !IJ:asoustředění stěžejních prací, tož jest to p~edJevším.
obor praCÍ geometrických.

T,o idlokiazuj1ei 'oik,o,!lrlOls't,že jsou to v tOIlIllvel'ikém vědeckém stylu
práce,kJtelré byly prvé inrtemacioln:állně organi'Slorvámy v, mezinárri()ldlním
sdlruržení·ku měřetní země, k n!ěmuž náš státtaiké přistooiPí.

Na tomto fmu mezimÍJr·odnímse také 'Ulkáž,ezdiatnost org.anisace na-
ší sl'whby měřické a byl10by si p,řáti, 'bychom byli 'represell1!rov;árruitli' mo-
derní techll1icl{'Ouorganisací.

Jes,tllitříšťění geometrický.ch Pifiací byllo, nehrolspodármé a škodlivé
vdoibě přeďválečné, kdy se pr.áce ll>elhokl!notiJIa;tož vY'stupuje tím Víc,e
její ~e[eZl1JánlllrtrnlostPTO dloib.upOlválieénro;u.To doika2ují zajímavé zj'évy,
že i instltU'ce .a 'osobnosti, j'ež pře,d1válkou ·c\lůl'ežItost-orga:nisace geornel.
trických prad přehl'ížely, Stamy během vál!ky již přiršl'y v Rakousku i v
cizině s Inávrhy n.a nezbytnou nutnos:t s'O'u1střediě'nlua nové organisace' ge-
·ometriakých prací. (Viz návrhy: R'a:kouské stál'é rdel~g'a:ce spolkU! a,rchi-
tektů a inženýrů; veUitel'e c. a k. vo'jens:kéhro z,eměp~snréhlO'ústavu P. O.
Franka, př:edn'OlstytolpogralÍického ,oiddělrenip. ~orzera a řad'y kOlrporací
technický,ch v dzirnlě i V' českloslo'venském státě. Zde se pro tuto' myšlen-
ku vyslio,vHy všechny technické korpo'f'ace Í'lIJkoVšetechnický odbor ná-
mdinílÍo výboru, všechny spolky inlŽe!uÝ'rskéa spol!ky geomeímvské v
řaďě memořand a. návrhil, otilsknru'tý·chv odborných časopis,ech »Techni"
cký odbor«, »Zeměměři'čský Věstu'ík«, »Oesterreichische Zeitschri.ft fiir
Vermessungswesenl« a i.)

Zaj'í,mavrQ,jeslt sledovati V'ývo'j olrga:nis.ace měhčství ve státech
sousedntkh v Němeokém RlIJko'usku a 'v Německu.

V Ralmusku 'byl'a myšUenka soustře1dlění p'raclí zeměměřičskyah
pmjrevena při zřizování c. k. m~nisterstva veřejných prací v:elVídni. (Viz
Technický .obzor r.1908.) Tehdy pm osobní wzpOlry v úřa:diech byla věc
odsunluta. Za války VŠ'a'kin:utnost srorustředfěnívšech geometrických prací
a přičlenění jich k mirnisterstvu veřejných prací se probjrJla elememtámí
sillou. Stanrďige Dellegation des ost,err. Ill1gen~eur- Ill. Archi'tektoo-Ver,eiTIles
s p'ř·ed'nosty Dr. LOlrberem .a ,dr. BeTgerem llváldlív memoTa:nidlu'na p r G-
s t O' u nu t n 'O st s-o'ustřed1ěnía reorganisování měřičské služby. Dokumen~
tuií. že j1est ja:srna lledr:žiteUllJo'st'mzptýlení měřučských prací a: uvá'ct!ěH,
že toto provedení jest po sk on č e TIí v á,l'k y t í·m n al é h a v ě.j š ·í,
kidy nastanou nová v~llká!mlěřooí prorhr.aiI1ice říše á pro veliké tedrnrioké
úplravy. (Viz Oester. Zei'tschrdft ~. Verm. 1917.).

VeJi.tel c. a k. v:ol'eus. zeměpis. stavu P. O. fralllk ve svém plodállrlí
uvádí, že světová válka Z'v r á t i 'I:'a názory na vy měř o v á'ní z c e t a.
Měřjlčství má ,dál'e ['ozsárh>1'éúkoly, musí býti nově organisováno a SO'll-
'stiíe<Jlěll'o.MěřičstVli jest č i stě tec h TI'ic k rOt Ul P r ac í, musí býti' ve-
deno z 'technické cern't'rá~y,v jíž čel\e stoH te~ohni'k. J·e d nio t n·d s t ie,st
tu bez p 'o dimíTI e č n o u n u tuo st L (Viz Oesterrekh. Zeitschrift fíir
Verm. 1917.) .

Pfedlpokl'adry se tu skutečně spl!ni,ly. V Německém Rakoulsku se
slučují nyn'Í. veš.k,eré mětiiČské úřady: Úřad pro stupúové tnJě'řen~ vO'jooo-
ský zeměyIsrn:ýústav, genlerráJ1nlíiíeditejiství katastru a agráJrní operace
v jediný Ríšslký měřičský úřad při mbl'isters.tvll' veřejný.ch praCÍ' ve Vídnf.
(Viz Oester. Zeitschrift f. Verm. č. 4. 1918.) Ste1jil1ěi v Německ'é říši na-
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sta1ia světov'ouváMkvu nová ori,entace, směřující ku zjednodušená a zle'v-
nimí sI'uižb>ynov><msous'Ueděnou organiJSaci, kterou bývaJlé v:o,j1enistkéúřa-
diyměřičské (PNmssische LandesauÍilmhme) i státní katastráliné 'aJ jiné
měřičské úfiady maj!í 'se slloUlčitiv :RíšskJý úřadi mlěř'cský (Reiahsvermes.'-
sU[)gsamt). (Viz Antgem, Vermessungsnachrichten ,č. 26. z r. 19'18.)Během
V1áMkyv roce 1916cJiocel'a se utvlořil Svaz států střední Evropy " jed!-
lIliotnlěmgamisov3;!lIÝmvyměř'OIVán:ímz Německa, Rakouslml-Uherska, Buli-

halfska a Turecka se všemi tehcrydolby'tým~ zeměmi.
Uvážímei-1'ipomělry v novém nlašem éeskosIovenském státě s vy-

vinutou ind'ust'rií, hospodlářstvím a dlrahou púd'ou ařado'UJ velikých te'ch-
ní,okých podniků, jež nás 'óekaj1í,bUlde sjedlnJOceníměřičský,ch prac'í' a Olf-
galllLsován:í jidh při mini.srerstvu veřej!1iÝoruprací tt a pro s to 1.11 TI!Ult li' o-
stí. Pi<lměry pm to jsou př'ímo ideální. Tvoiíí s'e tu nový stát, n:ení star-
'rého bYl'okratickéh!o per,sonáclu, k němulž by měli stát závazky, není tu
starých ústavů a insHtud, takže j!est zoe\.a vo~lná půda p'm olfgarnisaci.
Organ,i,sace s,e tu mů~e vytVlořiti zcela nlově: tak, alby hověVa čistě pO'-
žaďavk'Ům: hospodámos.ti a odborné správnosti 'Ve pl'OIspěch státu i jeho
velikých techiniokýcho hJ(lIspodM~S'kýohiúkol'ů, jelž ho čekadt

Náš stát jest maly a ne tlaJk,boootý, by si mohl d1ov'olliti. přepych
mnoha úřadu, práJci tuitéž kUlmtd~Jídch a kří,žuiících.

PhllClIevším 'bUlde nlUl1Jn1Ozachytiti, co' tu zbyl/o' g.eometrickéiho ze
sta:rého Ra:kO'UlSka,znO'VUto uvésH Vle sta,v potřebnw ve tormě co nej-
vhodnější s nejmen'šími n!ákla:dy.

Katastr pOzemkový.
Celé :dí:lIok:a:tastrállné v Čechách, na Morarvě 31 ve Sl'ezsku musí

bý;ti zn'O'vu d1op'llll:ěnonástedíkem meZer, jeIŽ v,álikJoU'V'znJikl'y.a nejen: ulďr-
žováno, naopak postaveno na. technickou: výši s ohredemna jehlOvel'ikou
cenu, přesahuj/íd mi:Jiiall'd!O'véháJmdn:íjmění. Pl!ány kaJtastrál!né bwdlOlUnla-
šimi i'edilnými p~ánY'prlo inženýrské projekty, jež nás čekaií p'm vytýčení
ří,šskéhl1a:n'ÍCe pm uspořádání poměTů vre:aHíoh ať právních nebo daňo-
výoh a Pl'O řard'u rŮ~l1iýchsprávních, ,opatření.

Na ,Sllovensku č~ká nás organisac'emě'řičské slu·žby s ohl'edem na
ta:mnější 'Pomě'ry .odlrišnlé 'odl našich. BUlďe tam nutnlO' zal!OlŽitipozemkový
katastr a upmviti plány ka'ta:strál'né a: 'klnihovní.

Ka!tas,tifálné díLo se svými geometriáými slložkami a pl'ány jest
dlí'ho čistě t e ,ehni c k é. ByIo' sice vyhoto'Veno původně jYf'Oúčelle daně
pozemlmvé, aI'e jiíž <llieinstrU'kce z r. '1865 měl!o: v § 13. '!lIl zá'kl1a!ďěvět-
qeckých pocl!kl'adiůvyšemti správně geometlfic1kéoiJJrazc,e pare.el Vi ka!ta-
strálných obcích v' metÍlku a vysetriti jejlcn nlochu, v § 14. podati materiál
pro liné správní oblory a DTO'v,ěd'e~ká báidáni v 'různém směru, pro1čež
mě\lo i ,ony ved'lei'ší úče1e(nyní h laJVInO dl1!emaŽlnlolstipoďpO'řW.

Katastr svoii úllohu co pookEadďaJně po'zemkové j.iIŽsp!'nii~a z to!-
hoto hlediska nyní, kďy 'daň' pozemková j-est ma:lý zlomek jiných vel-
kých ·daní' nepřímých, nemá pflOfinat1lóní sprr,álVli]valného iuteressu a
tudíž není j'i ,též 'oidld'esmlle~í vybaven. Tím se s.ta,l'o, že techn',cké dHo·
katastrální stmuDo, ll'edO'držel1okwku ,s VÝVlÚ'jemgeometrické techn'iky,
Ul!st8!ralo a ztrácetn na sVlé ceme. Toho jest tím vÍiCe l'itO'v:crti,že právě
moderní doba 'kladena pl'ány kata'stráJ!rré stále větši požadavkYia!ko na
jediné geometrické ,pomůcky dnes inženÝlruk d!l.sp,osi,civeřejn,ě skytané.
l,ak ř'ečeno, diJ:eSijest to dí1O',ceny 'vyšší nelŽ miliardy n<ÍJmdlníhojmění
a žádá, I:>Y by!,o techn:icky a t,echJniky vedlenoi vyprlaV'eno. Pl:ánů ka:tar-
strálnýchpOIužívá technik co zákllaldiů pro projekty komunikad želez-
ničních, 'lromunikací silni,Čllí.ah, ~ro stavfbiuJVlodlních cest, Pf{) pl'Qijekty
úprav vodních toků, a řek, PifOúc'elie meliorací, stavbu vodiní'ch nádlrží,
Pl10 náJvrhy kanal'isačm:í sítě, v()'dloVloon'íchvedení, Pl'O projekty oSlVětlb-
Vlacích-a 'e'1ektfiO'Vodníchsítí; jsou to dále dů)e.žité pomůcky Pro plány
regu1'ačn:í aZ<l,gtavovací, jsou j>edlným~pl'ányhlorspod'ářskými pro zjištění
vtastnickýchp·omě'rů r,edlníchi a, po,tl1IŮokouřady ;olplatření správních.

Rychl'ý vÝVlOlj~ecl1!1l1iky,jenž pO váJ:ce se dá j'eště mah'll!1Jn:ějicíti-
ti, vynutí si na p'1ány katastrál~)jé výhraidlní právo poža'ďiav1kula ťu vzhle-
dem !tta vzrůstající nál~]adiYpořizováni cen'a jeÍ'ÍlChpro techn:iku vzroste.
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Musejí tudíž pMny ka,tastJrálnlé a cel'é dlHo, mál-l'í býti účell'ně na SVIOiji
vielllwu Clenu vedeno·, pfeloženy do, technickéhocen'tra -dlo m~ttistelI'stva
veřejných prací, kde jehó vybulcLování a využití může býtil' jledlině ga-
Tan'tován'O. Jinde by s 'ohIedlemna méně'cennĎrst nutně propadlio za'Osta.-
I'ostí a vzníklla by tím š1\'oid'av budoucnu nenaihradMelnáp'fi vZTůstaiících
pořizovacích náík;1JaJdech.Předl tím nemŮlže bý,tj. s mí,st technickýcht 'dosti
vážně v.awváno. Správa firuan,ční jest za:tíženla velkými probl:émystáJtně
finančními, že by technický úřaJd tu nutně byli bal'asterh a bude takto
o(fI,ehičenave svůj prospěch a s druhé strany ve pirospěch dUlakatas'tTálL
ného, když tot'o přiejiďedlo veřejných pmcí.

Převeden:í katastnHného dÍ'\'a ,dO'mřn;,sterstva veře'jných prací jest
po'žada:vkem všech naškh 'technkkýoh 'kO'rpolrací česklQsllolven!skýchdle
citO'vJanýoh memorandl ,3; v nové době i anallogicky ikiorpolf'ací v zahra·
ničnkh státech.

Jest samozřejmo, že [ua plánech katasbráJllných a ceVém dHe, má
zájem správa finanční pro dar'í. pozemkO'voU!a třídní, správ1a justiční pro
udlrž,ení souhlasu kata'stru li kníhou J}O'zemlkio,vwa ,dlMe icentrál'ní s·bal.
tistický úřald! pro různá studia. Bude liehce měřičskému úřadu vyhověti
všem p'ožadavkůmÍnter'esis.ovaJných úřadu dle vzájemné dohody a p,o'da:ti
jim ji~ hotlO'vý mate:r:íM, čímž se jim uvoilhí "a to tím sp'íše, že budbu míti
po ruce dobře školený p'ersonál', jenž ony pO'žaJd'aJV1kyhmvlě O'vl!á:dine.
Opak .ale, by spráIVa finanční neb j'Ustianí 'vyhověl!a stě'žejním a zá:ldla:d'-
ným ocl.bomým pOž<l'ďav'kumí'nž,enýrským, není dohře myslítelým. Také
by nebyl ta'kový postup <tníhospo'dárný, ní věcný. Je:žto' úřadl jest 'pro~
ponován samostatně organisovaný, bude styk s ínteTessovanými úřady
zcela bHzký.

Topograiřcký ústav.
Dališí nalléhavO'u Ú'l'ohoubu:die získati {opogrrafické mavy od' býva-

lého c. a k. vO'j'ensk;éhoz,eměp.isného ústavu 'Jení tam pf.eš.el'nyní v úřau
ministerstva vefej:ný·ch 'prací). -Tyto budte nutno přepracovati jeďnak v
popisech, jednak v ÚPT!a:věIl'I"Omoolem~ technické PO'Ž3'dJavlky.NO'Vddolbá
topografilc!'ká mapa jest Ineje:npra shtod!ném úS1lJdJlmvšech techniků, nýbrž
i ·po nově se ve .světové ď vál!c'e oorknitovaných mHRar'istíc'kých: kapacit,
j:a'ko jsoo býval'ýkiom.andat c. a k. vojen. z,eměpřsnébo ústavu ~a:n O.
Frank, p'ánové K'orzer, Parautka, Ginzel a Iiardlt, dí.J'em či,stě techní,.
ckým, jež musí býti vyhlQtoveno techniky a pm účel'e technické. (Vie:
Oester. Zeitschdft fiir Verm.-Wesen 1917, Mi:Ueilungen des k. Ul.k. Mii!it.
GeO'gr. 11llstit'UtesXXVII, XXXH.)

Mapa toproogm.fÍckáj'est j,eod'írUýmp'oldkladem pno, gelnere'1'ní proolekty
ínženýra na stavby ikomuníkaIČní ž'eiliezni.c,sílníc, vodiníCh cest, na úpra-
vy toků a řek, na veltiké meld'O'raoe,na: ,pmjekty voodhkh nádrží, na sta:v-
by vod'ohos'P'oďář:Sk'é, p'ro vedení sítí y,od'ov'Odních, elektrovod'nich, na
ideové p'mjekty vý,s:tavby velkých měst a jiné 'technické proj,ekty ve-
HkéhO' styl'u a nálrodOlhosPlo'dářskéc,eny.

Dl1e' dioslllo:vnéhO!zn'ěllJlíJv0'jen'ských kapacit, stará v,oiens!ká to'po-
grafick.íi mapa uspokojila zce~a voj'enské Úlčefe, al1e n' e u s p o k o 'jiU j e
inženýry, kterým v dbsaiv'adní úporlavě a pojetí nediosta,ču:je. Musí tedy
Ibýti mapa nová vyho:tovená v prvé řadě z pod'staJtn:éhlOhlediíska techni-
ka od te'-hnicky ško'len:ých geOiďétů, l\'dežtO' vojenské í iinélaícké a
správní účele hudiol!] samozř,ejmě lehce uspok'O'jeny.

T'o předlpok>l'á:ďá,že tO'pografické vyměřo'V'ání a konstr:Ulkce' toriJ'O-
grafickýdl! map ,bude přiděl'e:llia ústřed1nímu úřadu pro ve'řejnié vyměřo-
vání pří ministerstvu vere,j:nýaruprací. Očelno'st toho poznaly :iJ'OSiV:ětové
várce i ne:jmiHtaristictějšr ínstituce jakO' vojenský 'C. a k. zeměpi'sn;ý ústav
víid!er'í.ský;který se přvč'ler'í.ujecÍví:l1nísprávě a: pruská! »La;nd'esau~nahme«.
jež má býtL s,llo'Ulčenas říšským měřf.čsk'ým úřadlemnlěmeckým. ip()l(j,olbná
'Orientaoe nas'taJue v dinešnídl změněných p'oměre'ch i v Hných s,tátech,
kďe dlosU!dv dlůsledJku konservati\"llích za:staraJLychvTivůl maP'Ováulí by ta
příičl1en'ěnavojsku. ďre staTých tradic, kdy se gedd~'Sie pěs,tO'vallrujenom
vo]skem, kidležtJonyní sepěstuie na civílhích vysokYc·b š'ko,tách techilli~
ckých.BO'ukáz.alti lze, ž:e Spolené státy seV'wo,americké, Í'~ nemě'1y žád'-
nébo vojslk!a. vykazují moderní topo\?,'raficképráce technické.
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Před!poklad levného vyhotoven] topografických prací při miLičním
systéIlllU, 1My se mužstva nesmí be,zplia,tně uží,va'tí, k CÍivíhIÍm pracím,
,Wa'ďá. KvalHa "paik sil technkky v~dělaných na ve'chn~ká\chl zaruIČuje
správnost vysledků techmcký,ch proti sírám bez technického vyškolenÍ.

Ná'zo'f, že by sJ;oučen'rm pmci vznikal tu! v'eUký aparát, jest my1ný.
Stát náš se 12,000.000 obyvatel' p: skmmnymí prostředky bud'e musiti
šetři'ti a 'obstarávati nezbytné věci. Jes'Ť to přímo hříčka Pf.O'ŤÍ jinym
V1ětším institll!cfrt1 cizích' iStáotŮ,kteJré fungují hospodárně při sp,rávné O'f-
g,anis.aci. Jinak jest r'es'Ort miní,stelfstva Národní obrany ,přece ďal1elko
větší, olJloho veř,eJnych pra,cí.

Mezi lolboiímipracemi jest sOluvisllost nejen v geodetickýoh zákl\ar-
dech, jelž byly iPro1brány, ny!br'ž í v detailu, nebof tO'PografiClkál maPa
se bwduje na 'k1ostře vzaté z plá;nu ka:tasvrálného. Práce pokud' se: tYkají
minilS,terstva Nálf'Odní obrany vYlucně. j,a!ko maiPov:ál1ií a pod1obná .po~
Ulčení V'oj.enská, by si prováděly orgány toho'Ťo ministerstva samy, jako
se dlějep,ři detailních měříckých pra'CÍch iinÝ'Ch úřadu:.

Přečlenění a g r á r n í c h o pe r a c í od orby k ústřednímu mě·
řickému úřadlu.

Agrární oper,ace dle naší organisace prová1ďěií:
a) Zce,!iování ,pozemku v obcích, kd'e pro vel'ikou rm:ko'll's,fk,ovanost

parcel hO'spodári'ských nellze zavésti účel1né' hosPO'ďář!ství a má se zce~
lením obdělanych p'lloch umO'žniti intensivní hospodářství.

b) Rozdlělení vel'ikych kQmpIeksů v díke, jak patří jeduoitlivým
majiteliům ze společného vl'as:tnictví.

Jsou to práce pOV'<čhou převl:ád'ně geometrické. Vychá,zeojí old: ka-
tastrá!.l:n:ého ,p~á'nu a ,operátu pOizemkJového katastru, vyšetřují na zákTap'ě
vlastního vyměJíQlvání a údajů ka:ta:strál!nych náJ1lfadrTé p'ozemky. Tyto
zobrazují se v novém p\,ánu 3, pak se vytyču,jí v přírodě. Vysledek těchto
prací se pmv'edJe opoět v katastrá~il1'émoperátua v knize' p'o'zemkové.

Agrá':n:íge'ometři p'ráce' tY1to pwvo'udějíoí 'bylii p'ůViCJldlI1Jěi ve' stat'llltu
úředJll.ktva ,evidenlČní:ch geometrů a pOIzd'ěii vy:!:vořilii ,samostatný. status.
Také základy g,eome,trické tu tvoří' katastrálné triangulace.

Z načrtnuteho jest viděti, že tvfo technické prá,ce jsou povahy
pfelVáž'ně geometrovské a 2jap'adají do pmcí, geometrickéhO' úřad'u. '

P:ro hosírodriuřské (loCll1lěnípozemků :a upla1t'rI'ěJI1'Íhospl():dář~kéhO' Me-
dJilSlkav nově pmj'eJktolvaném plláJnlU'při/berou se ibon:itéři a ;ho.spodáJř!i!ky
škiobení i!iechnJikové pro tutu sekci poí:řelb'ní. Při>rozenezaSle Iby tY'to 'P>r'O
lI]aJše !J)'Oměorydůlež.ité [plráce tv,óJíjJy ,svoje' seikJc,e, !kde ,HtO' ,oldlbiQImki by
prncOlVali.

P'řiólenlěnlím těcht,o prací od ministerstva Oirby k ú.středníimu úřa<du
plm ve'řed'né vyměř,oválllrÍ by se diolCÍJiilIOIkOl1ltalktu 'se základními, onráty,
zÍtSlk:all.š1klol!eIl1Ý,cidlbmně zap,racovalllY pe,rlSlolnál',řádlné jelho vyu:ž\,tí i pO~
můcek měřilckých a jitl1'ého mtaiteniáľu.

Jin<čk p1ři fiO~děle'n'Í úř'adu 'hude n'utl1'o, blY z,alOho:vány by,ly sjJlolečné
z,áJklladJy iaJ1{IQ'tr.iangulaJce a jejf styčll1é Ibodly PW j}odil1oib:né tr.i'amg:ulimce
míl.stní. Ste~ln.ě mě,ř,ení ,p'odinoolná ,plaik. museií Ipraoováll1'aJbýťi ul:e ill1SiÚfiukc.í
ú,stř,etdlního měřicikého úfaidiu za J·e'ho 'dozoru tak, :alby se vš,tlch geomeMi-
dkych prací agrámích 'OHrad crl'alío př~mo poU'ňíti pro '!kaltaJSltr,aJl1!iži1Yy
se měření opak,oMal'a. Tak se <tocílí žádoulCí ekonomie a správnrých vý-
stleodků.

I(omlté pro mealiD'árodn~měřeni země.
Instí'tucí, Ikt'erá ,by veldll1ačil.stě' vědiedké práce měřilC'!ké, aJStronomioké,

geofYSlikáhné a V'ědedk'o~geodet!iClké, rby1lo by větťe'Oké Ik'Olmité iU;čenců pro
tl()lto k>OIITIitédiel'CIgClvamých. Toto iby 'samo l3eSltavHo pWig',ram ,p'racovní
v irntooCiÍoh IIlezilnárOidníhQ sdružení llno měřoo,í'země v rámci IlfiOistřediku
vládou c\lamyc'h Ik dJi~posi'Ci. Jemu bytaiké přd[JJá:]eže>1Ipředl1losta ústavu.

Za výkonné orgám/y,ibY ibY'ly IdlliedlilsPoSlÍ,coll1oho klomHé (Ue' p!ova,hy
prací, jedlmuk ,ál:enové komité, Hnalk ú'ředJnrci goodeUdké sekoe ú.středního
měliíi1oké'ho úřa,du.

'I:aiklto by thy,lo IdJOIS!a!žell1JOúzkého stÝ!ku vMeokýich prooolviuílků s mě-
řidkÝ'm úhudelm, - čímž by s'ed!ocniOlva!Dozvýšení vědecké úrov!trě úřadu.
JeJŽtO' by Ihyly Ik i(fIÍS1PoSlici'iQIdlbloirnévyš!ko1lené síly úřední, byllai by též
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i3t'Upňovruna vÝ1kOlI1lll10~a ,dOlCíiI:enoek,oinomie jaik SfPOi\:upracítaik jednotným
vedetlJím ,a vYlUižitkOiVánrímpomiŮcelk. Oooilira.nH ,by \Se z počátku nastíněný
ll1ie!ho~pQ!dJá,TIIlÝPoStu\P, Ipřii ,mztřfštění pr:ací ,se V/YISikytujÍc'Í.

1. V'!'iv ,n'a :1:u'd:u:str,i'i.
Odltud ,by by!Jo možno Plr3'covaJti ;na vědJeckéllTIpdkrOlk'll v poznat-

<:Jch .arneťhtodáoch měi1idlq'ch. Bybo >by možno Id'ál:e ,dávati ,nruměty lila
"t;mie a 'PlQmůd:y miěřilDké, IprolvádJětí iieiHch zkoušky a z,diOi~OIniaI:enlíatak
pOldipmov'aJtiindlustr1ru.přesJl1émelC'haJllilky,v naIŠ,emstátě <ď.IO,suld:Inedosti rlOz-
šíďenou. Toto 'odvětví by n·a:lJe'z[loj,i'Stě dJolbrý :odlby:t v &olused!ních .státech
spoj.en1edkýoh,ikt'eTé by~y do'sudi v přesné meIChan;i.c,e'odlkázány vý,l'učně na
Německo. 'Rrosp'erilťa tOlhoto odivěitlv,í prŮllliYlS:]ovéhlOjest Zar'UlČeffi'3a pro
vý!marn Ipro stát v,elmi 'důležiltý, i'alk :poměry ukázaly, musí mu býti vě-
nl(Nána péče. .

To nemlOhou Uič1Ql'i'tiie'dmlOtllli'vc.l"ItliÝ'btržto1Ji!koilnlStirrlulcevybavené per-
oonál1eJmkvallifikov~alnýJÍI, ,oož li!kiáza:llv zahran[ičn'l poměry, kd'e t'aké relno-
mované firmy vd'ěčí svůj p'ů,vod vědeckým institutům.

2. V Iii v TI a š Ik oD IiS itl v í.
, J.inak ty tato vědedká insN1:uceměba v!iův na vzdJě1áruígeodetů, ob-

st3tráVlaJlléoU,nás lila toohlll[lkálch. Byrl:o by fUzevY,Sltiihnouti správ,nou ol:>novu
učeblll'ou,pno odbmze'!TI'ěm:ě1řkkélho inženÝ{lsltv;, dehoi ab~oIlventi, by na-
~ezl:i Z:a\mě:stntáln,fv oikruh'u :ústřelj!ního Ú'ř:a<i'ua pliiilČ!lelllěnÝ'c'hire~I>. 'PodlřJze-
nJÝ10h,jeh'o 'ÍIIlIStiltlUICísteaill'ě jako plropraik;s[ civ'i.!ln'ě inžel!lýlrsl~QIUa země-
rněiřickou 'v jiných úřaide'cih i iln'stit'u'Cílch, j'e'žb/Y1 & útS,!.řoolnim:úř'a<Íem
byly v 'oldlbonném ,slt,}'\k!U.DOICíllÍ'to!by s,e tím ÚSPOlrIl1!OIs:ti~í,slkállliÍs[1: ucite~-
skýlch i ve ,studi'llJ,jerž !by posíJ:a!'o dio prakse celé geodety, jalk Hoh nově
orgaJll'Í&ov.ané zeměmě'řidví hude pootTe!bQv!aJtil.

3. Vbiv nall;;',tav'Ovské po,stavé1n'lí geome't'fů.
Žetakým uSlpolřádlán:ímstull1lila,j ;S~IUlŽíb:ypovvne'se Ise 'diM:e'Ž,ttýstav

zemlěměNiós'ký, jest l:>aJmoúe,}mé. ,
Reprodukční ústavy.

. VYlhortb'velné IPllámy lka'talShállllé i t.opogr:aIÍÍDké 'mJapy mu,si býti re-
,prodiuk'OváIllY pr-o v'e'řej1n'éúče1e ve V!hOldinéformě, jalk t,olho účele co do
přeSi!l'olsti a j aI~Qsti :pmveld1eni vy!žaldltllH.

iRepmdJulk'cege,om'etrických plánů pro ',;peciáDIlÍ účete \k:atastf'll' a 'Pro
ill31P/YItop'O,graf,iloké k ,iJnlŽellllÝ1rtSikýmiJ:'otiř'ebám žádá Zy[:áš'tn:í te,chJnJiikya
zvlláštniho zalří'zeni, !které zá:vody 'prŮilTIy:sDo.vénemolnou pro nálkita:d a
m3Jlou :pro~pedtu sled~)oVaJti..Ostaltruěce.Eá řadia pomůlce'k j.e'st tu jměním
státnÍim, ,jako ,jsou oriigiJnály ,a ma'telČlIllép!:or{my, taJkže by ,;;.eami neld1olPo-
rUlČiOva[lO,tyto svěřovati' iběŽlll.éi1nd!us,tri['.Pr'Olto :ťalké sel z,ř,iizltjtí smnostatné
reprodllkční ústavy pro. tyto výWulčlllěodlborné 'práce geome'tfiLdké r~rro-'
dukoe. hOlu-I,i ,otbnmě viooeny dobrými ,Q1dlbomi!kypři diolbré 'OIbchodní
O'ľg3ltlJi~3Jci:,jLS'ouli dobrým ,pramem.em přÍijmů. Jlill1aikstát si n3td nimi dit;Žlí
svoj,ů fluiku, alby 'zailSláJhl!:a ohránU ony VěclÍ., jež oj'SOIU:Plm lIl.ěhl()specierrll11ě
význ:amny. Též '.si 'Opatiř'u:j.e,levný ma'te'r,iál' ,pláJnů a malp pm š~lrolké svoje
Ú'č-ea:e'Sif'ráVili: v,e formě', druk tlOIhó Ipotřelb'U'ie.

Ježto Ib}yl:se tu ,0me'ziJbačiooost .jen na slkuteoně 'ooy pr{tce., jež in-
dlllStrie hě·žná ,pwvádiěH 'nflmŮž,e, lIlelb ~i toho z uIičitýldh důvodlů stát ne-
př,ele, by byly zevše,olbeCll1ěnlY,tož hy Se Ireptrod'lllk1čt1lÍň:udU',;triií t~m rrl'i-
kteraik nepf'Ovádlěla Ikonkulre!nce. 'Proto. by teiIlto ústav zůstat omezen jen
na nutné rOZllliěry.

Věci širolké veřejnosti p'aJtiííd Iby 'Se prlQvádě~y v S'olUlkrollJlý,ohzá-
voďeÓh. 'T':m 'byzůistaly lIlálkll'adiy na tyto ústa1VIYÍ'aJké mímé v melzích
d:isl!J'o<si'ookh,prostředků.

Archivy plánu a map.
Vy.rOlhené Ifd:á:nya ma,py,pak všechny iU~OInčené'ope'mty, přl~!J'a:dně

i meřÍlC!ké 'pom'Ůcky !by ibY'!Iy c!hová'ny v ll'richiV'u. Zde 'hrdlě1olbiy ge naJdi
spráV'Ilý'm ul'OIžením '<l .Íln,vootallíÍs'Ovánímvšech přeť'rnětů. Odítud by I;;,e
též 'OIpatřcJIVa:IIpr'Ode,ja IpřídiMpro úřiaidy, připadne ,pr,o ve\ř,ejnoISt.

Talké 'zde !!l'l!tnJo zaNésti mooerní 'OrgaJllilSa'CÍ])OIdln'il~u,by se eko-
nomkkou správou .jeho rentabili.ta podipořiI'a.
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C. Effelkt slou,'čení s1užlhy m>ě:ři,c'ké.
4. Effek~ hOSIP'(HJ!á'r,no'stií z 'oe:ntr'ali,"sace p'lynoucL

Celá řa·ďa výhod: z pr,ojlektovanéorgani.sace byra v opodlstatnění
za,řízeni úř,a,du uvedena. Bude míi:>tné, tyto shir,ntc)lUltivcel'ek.

Při vel:ilké idŮ'!e'žitosti pmcí měrnc:kýah a jich vyslleldlkJů,plánů a map
pro veLilkéa náildadlné techrIJi:CJké1j>000ntilky,je,ž,náš 'nový státdčekáivají, lest
j'edlnotnái organisace 'i'ejloh m*'n o'dbomílku, ale též správnímu orgáinu z u-
vedenéhio patrnou. .

Ve!dile dlbomého effelkiJu jest ~u IPro praktic:ké qoe'ně:ní diůJI'ežitý'e,fielkt
fimmČlnjl. ' ,

1. Staženímrozptýth~ných ÚČ><lldůz různých mi:ni,sterstev, kde všude
Iby musUiy .býli vjntV'OIř,enysa'll'OIStatné úsbvy, 'nelho ,oidJhOlméseiklce,lako
ve veřejných prad,ch, ve f.inandch, v národ. obr,aně, v o,rbě, se docm

, i'eJdliméhoúiía'du 'S jedÉným před:;taveiDi.Ý'mproti jilDllllk !aspoň 4 'přeldlnostŮ<m.
2. Jinaik ,persl()1ná,1v Úlstii1eidnDmúřadě biudie redulk'ován, nelb lze jím

lépe diiSiP'oln1ovatipři jeho ispeci'al'i'saiclia lépe hlO Vy.už:ÍtÍl. 'Dím 1ze v celém
IPe:rsonlá'lujlak na plllltu ta!k na eífeiktu vyŠ'etřitil alespoň 25%' vydální ce-
téhopel'.>onállU'. '

3. Ušelt'ří 'se na m:ěhlc:kých pomů<okách, jež se i:ntensi,vlm~.př& spe-
cia:lisaci vywžíjí'; Id1áliena' inventáři a mí'stnlo'stecih ,zas,e'aJSlJ)oň251% -::c:lkové
sumy inventární a ~nálťfa,diu. • .

4. Odip'adlne tOpaJková:nís,e ,pr1aCIÍtlni:aJI1guliacních.!Dli've.1aJčmí:oha vymě-
řováni eJir.olhného,což v roZiP'týl~e'il~C'hú:ř.adech u' 4 miluiisterstev redU/kuje
nálklalcPyO'krl()lwhtloeaJsI(} 30% relži!iní ceny. J'ÍJImk alecooa odlbOlnná těchto
pra:cí., vedenýoh účelině odbornílky-sJPieci~!li,sty, na,opaklStOlUlrne.

5. Bude i~e :pracov'al'i ,sYls,tema·tiaky d1e' předem ,přiJpraven:éih1Opláll1lu
a použiltí person.á'!Iustan.e ISehiy~něíJŠiÍ přii 'i'eidnotnýdh 1d!iIS1P'OISidc'ha: dloIaré
mgam'i:Sla'Ci.

6. Z praoí ústřednílho úřa:diu a jeho :podlřrrzenýc'hMa,dů lPlynou :pro
stát tyt!O IpO'žitiky: ,

A) V.e vědeckýoh zálki!:ald1echbude ip'ři'pmvenaLátka :ke \kíu'ltumÍ' .lllaJŠí
reprelS<entacin'a vem.ek .

B) Budlou :Qlp'atřeny přeSln.évědeoké jedinotné geometrické základ'y,
po!lOlhové i výšlkové, ,pm všedhlua teClh:nklká měřenlí v !$ítitr~amglUlaOní a
výškové 'a to jalk pm· ,státní úřady techll1ii:oké,tak ,pro úřlaldly saIDIO'Slprá:v1né
a 'p'ro dvHní inŽJelllý:ry.

Ořa'cUy !hudlou praoova,ti ,dállle ve z}edJn1oolUlšené'formě 'a v ield1nO'tném
rámci ,jalko sta'Velblnwúřa:dy že!le,mi,čníb 'lesln:ic:ké,hoslp<Jld\ářlSkéa. i. Civiliní
tec!lJlnillm'Vé,zaJ!ož!í-lli svoje p,ráce na ISprávný!cih těohto zálkla:de'ch. mohou
dO'oí.Mitivůbec mo1žnosti úČ'a\stl.,což dJolSludipři zatajených útdiaMcíhnebyl10
'lze a jeH,chp'ráce !hU'd'evy'datně pooporová'IJ!a.

C) Vy:hoto;V'e<nímplánů a maJp diává: Ise tu '!J'odlkJia!dIIPm všedlll1/Y Íl11i-

ž,ený!r,sképrojekty. úfřa:dy tech,ni.cké odi!ehcí se od Z'd'touhJavýc:h:al 'náJkl'ad-
nýah prací měTh::iký:cih,jež hlU'ClbuIpřesunuty IDla,geome,try spe'CJtaililsty.In-
ženýři se moihou věruolVlati svýlm pra'Cem odlbomě illllženýrslkým a d1oi'd1du
lepMho využitJ. o.p'a>t!iíísel ;ta<kto mate'riá~pro dlů!llelžiltá~ jim odvětví
správtuí, .jako finance (daJně !reá:tní), lusti:ci (Iklnilha')Xl'Zem1ková).mlhu (zvý-
šení produlkti;vity ;pŮ\d1y),Národlní 'Olblr;a:nu(mapy to,pog;raik:ké), stawtilka,
Q!>clJ.looaprůmysl (geome1t:r;iC:kéz.á'k,lad:y ll1árodoihó,slpOdMslkýoh stav,eb),
živJllos!i (.('ec'hnické, inženýrské 'ap.), Š'lmI:s:tvi (pornů,c/ky šIkoll5ké) a pro
praJktidké potřelby 'l1'ej'šilfš1chvlnstev.

[)) Umo'žní se wborné vyšlkollieJI)líiPe,rs'OIJ1lálnU'v jeldinotném olc\JbOrJ'U
n.a t,eoh:nJuk,ácI!ajeho plrůprava pro praikti~ký život.

E) !Bude Síe podporovati 'PrÚtmws;~IpřelSlnémeohaniiky, o:ptilky, repro-
dukční tec<hln:i<kya j.

Organisace evidenčních geometrů.
Z:bu'ClováJnímná'l'Odlllích států 'na úZlemí bývaqéJJ.Oi'Rakouska p()lZlb~i

e;yi:denční geonle'vři své je'd'inlé ryz:e s.taJV'OvSiké<}rg'alllÍl~e, Úistř,eiďuí:ho
s!pomku c, k.' měřičslkých úiiedlníků .v'eVl:,dil1'i. Ihnoo po :pf,e1vratu byla
v 'k'ruz,Íioh efyi:denčních geOlmet1rů venmo[Vánla: ot'á'zka zř:í,zen.í'nové orga-
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nis.ace celostátní, která by naJs'íoupi\iana míl3to Ibýva'l'ébo »Z n;tra'lvereinru«.
Přioinlu, proiČ ot'áz.ka t,a'nedl()lsta1'a,se dosrud nilja!k ku předlu, dillU!Ž'nohi1edali
v 'tom, že byllo ťiíeb!aJb>ezod'kiJ<lJd!u,pracovati! '!1Iane,jiri'1':~nlě~I~1c:h:pr'Oib<rémec:h
sta'vu zeměměř'iéského '3.e týkaMc.ídl, ikte'ré lIle'Snesl'y prÍlitlabu, jaký by 'ne-
zbylÍlně byl nasla,I', kdyby se Iblylo mČ'1'ovy,Č'káJva1:i,,až !budielIlová mgami,sace
spol'ková 'řádně ,uslíave'na. fU'nlkcil IspoiJk,up1řevzalUp1r'OtOiIpPOZ:aJťhl1l»iAra-
covní výibor evidenCních ge'ome't1rů v CecJhách«, Inia ,Moravě byJ,a to mo-
mVOlká '()IdlblJi6kaS,pol'k'u:,česk'Osl. zeměmč1řičů, kte'rá záJ1teŽiitOlstistarvOlvské
LSl.edÍ()lvaila.Cinlnos't 'těcht'o k,orIPOIr:ací!idopilňová1na lby'lla Spolkem 6es1roos].
zeměmiěři1čů, jakož Ů odlhorem geometrů,pH Klubu s:tMnk~h úředníklt v
PraZiea k!olll'eiČirliě,i zeměměř~Čiským 'oldlbonem Ús,tředlnlq"o všete'chni'dkého
výboru a odborem pro zeměměř:ičstv~ aJ ,pozemkový kat!alst'r vři twh-
ITl'ickém výibOlru strany 'll'á>mdně diemolkmlidké.

Jest In1aJIblvl'edni, ž,e čiil1ll1ost laiktomzt'říštěná neUlí! ~ďeáJtemevi,d!e'11Ič-
nich geometrů, kteří' j.eid!nom~rsI11lěsii .př,eH,aby zájmy ,j,e1ichzastávány by')'y
jednotnou orgaln~sa;cí, i'e'ž l$ousHedi'la by všecky SlIly v jednom ús~ředií.
čítmž by požada'vkům jejrichdostalo se taiké 'ná\ie1ž'itéváhy:. N<ťsky,tá se
otázkia, jak tuto ústřeld!ni orga:ruisac,i zřídit. Po ,četných deiba,tá!dhv toont'O
směru vederných naJbývá vrchu názo;r, žie rneibu'CLeradJn!Ozalkl'áda,t'i ~poVek
Inový, kt1elrý teprve přemáha'ti .by}mU!sH' če't'né ,překážky, jaké k.aJMému
spolku v jeho 'j)'Očá1dch 'voestu Sl8 kiDa1d'olu,atí'm - a h'J:avně ovšettnt
neďostaJtkemčasou:,isu, n.a jeholž vydrž'ová!ní 111'Ovýl$j)ole'k SlVými' si,lami
!by TIlestaJčH- jel!] p(JIma~ua s obtížemi mdhll' Ise ,P,r'o1plracovávatik \"I:alst-
1U~musvému úkolu.

Evi'delD'ční g,eomempolÍřre!buj,í- však 'nutně mgan:i!.:;aci, která by byIa
s to,okamž'itě ta s plnou sHou ujmouti se práce, 'smě'ř'u!jíd k vY'blud'O'váJní
veřejného z.eměměř,iičství v nl<UšemSltálě a ,kte'rá Si ,JJIllnlOluváJhou zaJ.>,aJdH\a
by se o U'sikuteónění r'eiiorem, jež bYJly \d\l'ouhoLetýimcHem býv:alýoh c. k.
měřílčských úřednJ:ků. TeJntd úkol mŮ'he ,llIa se!ble vzftř j1edině s:tá'VaJiící'již,
doibře org2.ni'$OVaniý a V'!'<llstnímčasopIsem d:ilsPoluu'iíd Spoll'ek česlkos,J!OIven-•
s:kých zeměměři,čú. Ne'zIby,tn!ou''P'odmíi!1lkouovšem by byl1ol, aby vš'ilO!mi
měNlč'tí úhl,ďIIl'í'c.it!bez rozdíillu staH se členy 'S,pol~u, a alby v jeho rámci
vyyiluuli pronikavou činlI1lo'sÍ'k 'ob'háljreln,í'svýc:h specielních zájmů:. Dosa-
vadní č'imlJOIstsP'OIllk,u,ll\1dev llJIalppQ1s'tés~odě a hlaJrmomHprlll!cuií vedle seJbe
~áSitupci všech 'old1větví Z!eměmě'ři1čs'Í'ví,,~es.tzárukou, že zájmy měřiicrskýich
úřeĎJníkůb!udio'u co nejlép'e' opatřeny, a ž,e ,uefní >třeba,obávat:ise nijalkých
Toztporů 'mez,i jedJlio'tlivými ,s!k'uipi'naJmi'.BY'I'ol 'byovše:mi ž:ádolucno, alby
všich1'].IůO1eniOvésP'O'l'ku,poikud! j'SiQiUúřediní'ky, sld1mžili !se ve zvláštnJ1 odibor,
jehož úk'O'lem by byllo, zaJbývati SIe všemi zá<lležilúostmřsta'v;oV'skými.

Vý:h;o'dlyitol.hC't.oře~elnlí 'jsoutaik zřeljmé, že nlení 'třeba jůch dále dio-
kazoV'ati, a 'P'r'o1!omolžmo IS ,jistotou 'PolČíta'n "s' tím., ~e výbor, ďos,a1zený
k vYlb:uld'oiVánínové iO'r'gal!1lilsace,přiildoltJtíls.e 'k tomu'Ílo náV'rhru, se kterÝ'ill.
jak mlolžno z ď'os<uvla1d1'1ií.c<hipm~evů soU'di'ti,stQruhla's~1př'eV'áižnáčást' eiVi'-
ďen:čních geome1t1rů. '

ZáholdltJIoby by to" a!by ,roz:hodltJiutíIstai~ose 'co lll'e'jld!ří'V1e,j<ežúoď!osa-
v,adní' ,provilsorium - jaik všichni biNže zasvěcení dosvědčí - nenl:: zá-
jmům evidenčních geome,trů Iniíja<kk proslpě,chrul.

V Praze, v 'd'ulbnU!1919.
Iniž'. Staniilsllav Ve v e"r k a, V!rchnÍ geOlmeftr,

t. č. předs1etd!aPr.ClJc'Ovuíhovýlbor:ll evM. g,eometrů v C.echáoh.

Zápis o řádné valné schiizi Spolku českých geometrů. konané 25.
března 1919. Joel!tlmž 'S'e 'llleisle1šle'lIdloista~elČ<l11ý,po6etČ'!ie:nů lP'oIC:UDesfaJnov,
IImlnána 'SlchŮ'zeo 9Yo hod.' 'za p'řílt'omnlo'Slt~42 Čllenů. Piíe.dJseď!asrpoiBku
'IJir1of.Petřukzaiha(iuj,e schůzi a vítá přítomné v [JiOlvémllJlla;šem' státě,
jel'hO'žvláďě 'vy:sl:ovu}e. za všechn~ členy 'sym:patůe' la V'ě,mOlst.DáF8 při-
po!iuje ,posmnt1lllouvzpomn;niku lI1JaéLe!n'ysiPo~ku, i'~ž zelmřeilii mi:nu1lého rok'u
a j.ůmž pfít'omní .povstáním vzd!a'l/i po'sJelj)rií'óest.
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'Bo té čte dlr. l~y'ša:vý záJpis opoiSl'e!dní 'vaiinJé ..>iCIhů~ia zprávu
~dlniat'eIDs~ou. (Wz náslTIediulj'~c~lSotT.) Obé s'e :s:c:hVla;~uu,aV dle!bait'ě, ,jelZ se
potom mzpř,eldaa 'o Ú'$tiíeldJnJílmvymNovac1m ústavě, na1v,rhuie i'lJ'ž. Lhdta
l1aJdi~ká!lilJiěi'š,1'ZaKJmčejní Ispoltku u vlli.dy. Pmf.Petřílk v/YlVirací nělk!tle:ré i,eho
námil1ky !POIu\kazOOll.na ll1emOlž'tl!OIst rlad/ilk!áJlitllěi!šílho z.<lik:rdčellliÍ;. nlež ialk:é u-
dlělall ,náš Slpid1Jelk.Po 1é promlouvá IP[i(lf. Petř.lk 'o alk:d vylbill!diOiVámlÍ' čtyř-
Tle1~ha OIdIbI()iTiuzeměměričslkélho, je'ž je na nrej~e,pišj. belSltiě· a jdie již' j:en
o ,tDi,· 'vyřešJ,ti a ulroVlnati, lPřelkálžky .ptřeohok:llné :doby. PalkprlomllOlUlVál1!o
o ge1olmet11oVlskýidh pOllTIiě:relch.nlaJ Slio\#nskUl (i1nž. ,R.iOčálk) aJ v JugoSl1a\VliL
UZll'mKl nez.bY'tným~ lalby ,'n'á:š !3Jpollelk mJěIf eVli'Clenlci 't) vš'ech gel()trriJe11rech
v Jugoslavi:i zaměsÍ1namiÝ'C:h:, jalkož i višedl, Ikoož 'tam Iillaj~ býti vY's:Iánii',
alby moh~ cihránili jkh záijmy pr1olSvř1edlll']citMm milnis1le,nsÍJVa za:hrálll'iiČJl1IÍClhzá
'
lJeŽ!ii1:olSltí.

, ~práVlu polk:laJdJl1\í itlIe/bYll'o' mpžno přE\lln6sti, ,poněva<dIi pOlkJl!adnJDk
inJž.Rolll'iat1ov'&ký těke 'dIu1š,eV!uěolCl1iilravěI; Ir,etvilse byllaJ :rovněž IIlcrpro-
ved!i!bel'nia.

ď

NáV1rh ll"e.viSOIraillla. Z'ulkrr!.lll1a,ialby 'O ,poik~aidlni' z,prálv1ě tJlyI1b Il"D'Z-
hodll1lU'Í'O až na .př.í:št~ :řádné V1a!~néh\1O'TOOIdJěa Zlprálva if3JÍ1obyla ot['štěna
S{)UIč,alSIl1'ěse 'zprávou ,r1evaslOlrů,"V Zem. V,ěstmáiku, 1'a<kmt~e hUlde vypraJCo-
váll1ia Inovým polkila'C1ln~em, ISle sClhlva!1\uj,el•

Př~lSeid!a 'SldlěllUÍ'e'diáll1e, 'žle do výboru se !tl1a!Vrrh1ujI,pp.: PaJTÝlwk,
Pe!t!řl,k, P,,,inke, Štěpán&, SŮlra~ Selttrerád, Verve!1"lka ,a Že1nalselk, Zla :reM"~
lSúll"Y ZuJkUíln; a 'Ba'štla, Návrh, 'aby vOllibaprúlV'eld(etta bY'1Ja aJk'1am1iaiCÍ,byl
přiljall:a vlQqb<:UJedlnomysqině prOiVJetďenia.

V 'pos!~eidlnlÍ čáls>ti fPlnogrlamu projedinJáiVállY v,olllné návrhy:
I. ná!Virh: Výihors,polku <diolporučui e Izm,ělnu 1mélna Is,po1iku. yle Spodlek

českos,llOlvem,iký,oh země'měNčů. ,Ro .ďiel'šI debatě náVirh 11e1ntos!chtváQ;en.
II. náv,th: DoIporr:ucuje 'Sej rm;šá,řHů »Zeměmlěř. V ěslt1nf:lk« Zle 6 nor-

má!1lnÚ'dh číiSle'l 'o 4 čtytsiÚrálnlk:ová čí'SII:a, jejž by vY'Š~a 'V'e zibÝVlaJjíldlch .mě-
ISIÍ:cIl:h, ale jen tethdy, tiuide-li t'oftIo., třeba, a jlež 'olb!.5ialhovia1'aby' iP'ře1die-

• vš.í:m sta:v'OIvslké záfu;žiltlols1i. SohiVá!lelll!() IPO id'ell'š'í dJelbla>tě.Pm!: Selmell'ád
MdlÍ, 'o vČaJsné ,a hojné ZlaJsí>lání5,taVlolv:Slký!ah 'zpráJv.

III. návrh: MoravSlká oodlbúléka Illavrhui'e zvýšeill'Í, 'člens:ký1ch př'Í1';lp,ěv-
ků ,o 100% "a žá'dá,aby zvýšení vy!braJI1Jéod! její1ch é!ooů byuo, přeul!eoháno
'i'í kúhJmděvý:~iJh. US:I1JeSe!lliOzvýšiÍti ~řij',;ip'ě~ky >O50% ~ t. j. pro asliJs-
telntyze 4 lJ1la 6' K a PrlO geometry z 8 lIl:a 12 K; VY1úótoV:aJIlé výilQlhy
O'dlboič:klY' bulde· nad!álle hraditi úSl!'ř'eJd!nispol~k.·

" IV. n:álvrh:. Od!hooka fbl'něllllSlká, žá!dá zlř,íze'ni novÝ!oh [Iubil'iik ve Věst-
lI1íJk1uZeměmc'ři'č. Př~káiZáKl'o tk Ipr1ov:ed:e!lllí ld!rlU:.Semelrád!ovi.

V. Tl:áVJrh dožalc1.iUlj,ese z:řízlení Sialmolstaltné 'OId!bočkydů:1lniích mHičů,
!kteří ,sice nievylhovuji Ipodim'lllce státll1lí z!k;olušlky, jež vš'aJk jes1tl důle'žitou
",IO~k!oiU g,eome~:r. 0i'Vota. ~ooduv'oldiinJěnJ, dlrem"R.Y'šavým lIliávlrlh SJcihválen~

Potom lpiřeld'číVá ldlr. R.Y'šavý ná'vrhy fi!lllž~ lialn'á<ka. l!<Jtle'Tétd<OiŠlytěsně
pf,edl v:alnou hromadou: 1. O úpnwě hmotnlÝch poměrů glelOllTIlet'rův J~oSině.
2. O, Pl'o~k!O'umáJnlí IpOlohoiVýich !plánů měs:t a převze't'í- ďiidhd!o operátů kla-
\t,astrá1nýah. 3. Spolek mádloporuČHi ISVým č1e1llŮJm,aJbypodlporIOV'a!\.i slce,Jlo-
váJní 'P'Ozemlků<. 4. DoporuČ'ui'e, 'alby Slpolek .peiČJovruli,by Ib'rzy by,ta< poldána .
oSllJiov,a IsoeLoValcího zálkoua ,pm Cechy. 5. Nmv:rhU'j'el !hlolsIPoldiáJl1I1iěi'šiposturp
při měření mě,st 'a ,OboL - Všechn/YI tybo náwhy přilkwuJÍ' lse výlhoriu.

Další náVirh téh:ož Ik,dIe,gy týlká se zití~emí ús,t.řetdinií!hoúřad!U' ,pro 1VY-
Il1iělř'ovánií. V Jdelb;altě, i'eJž lse o 'Í101ill rlOlzlI)řoolU<lI,předlčítál Pll"'Otf.,Petřálk ze
~p;rávy ,o 'Oi!lllI1JOstliIk'olmiis,e pro zřÍ'z~ní úlsta!Vu g,eocEe.HakéhlO a zem~p'j.Slnéh'O,
kon:ané za předlsetdlnic:tvf 'pmf.dJr. LáJs!ky" tato USlneS,em ,ze dine 24. března
1919: '

Akademie věd a 'wmění račíi:žnav[!hltl,outio 'Vl~d)ě:
1. Budii.t z,iííze~1a m e ztm'In,i'isi!' e lf 's <ká v ě d,ed~ á ra d aJ, kt'erá

by ulrčlQvalia vzáJemné vztaJhy veškelrýJcIh v,eř,edll1lÝch vyměř'o'ván,í. geo[Y'si-
,kJáJlníc:hměřettJlí, ~mcí 'katrtograf[ckýbh a >TwwdlllikJčUFCh.

2. 'a) Map'eirlSlk.é aikartog,rafh:lké prá,ce zeměpiislllié-
h -o Ú s, t \a v u huďtelž pmzalŮ;mně slvěře~y OIdlbio'r>u,!k:te1rý je ZlřJIZell11při mi-
lIli,Slti~rsúvu Ná<r. obram,y, O dlefiltlmV'llím ús.ta;vu remělpisném ,riozh'Odne te-
prve IUaV!ťhovamá věd:edk!á: ,r:alda. lb) V zá!jlmU iedln1otlliého p,novádění p!aCiÍ
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.doporuóuje ·"e ~říZenií! měř i c k éh o ú s.tř e -d.f př li min LS t e r s l' v u
v e Ť. IPIrraocf, jehož rPOIměr k meZli'llli'nirstenSlké vědlec:ké raodiě a rozsalh
!kIO!l1llpetend vůči jrBdlnonHvým mirnis:t,e'rstvůml by Se( repl"ve lupmvilll pOlďle
náVlrhu melzimd:nňister,ské ,vědeckérardy.

Návrh po ,té 'Oid!v'dlán.
IrlllŽ.Křovák potom: 'Ulp'OZmňuij,e,že v nejrb'l'ižší ,době bude mzes:liárn

,mini,sterrstvem zemědělls:tVlí ,oběžmík, alby IP,řís1'ušné 'koPpOrace se vfY\SIDvily
·0 dMbě vellkostaťků. Ppof. Petřrflk mu Idlělkuje z,a ulPozomlění ar 'UbeZlpe1čuj.e,
iŽJenáš SlPoll'elk'zaujme vhrordné '$:tano,v,iJsiko.

'Bosl'éze ďiopmučulje ,ctlr. Ryš,avý sp'OIjen~ a (hojnějrší styky s geome-
dirovslkými !korpolmce:mi 'Fr'aJnJOouz,srkýmiaJ wn'glk'ký:m1i a na j,eho ,poldrnět u-
SilJlesel1l0,z:als1ati pm~drav ;kolegŮJm franlclQluzlSrkým.

V Praze, k:llne25. bi'iezma 1919.

Zpráva jednate!Jská za správní rok 1918.
Výbor S. C. G. p'ředlkládlaje Vám zprávu 01 spo1'1mlVlé číllllnrosti v

uplynulém správnimobctobí poukazuje. že v Cinnostl soolkové zřejmé
odráiží se udiál10sti vá.lle,črué a p'o1'itíc:ké, jimiž pOisle:dln~r'ok byl tak bohatý.
Alž ,do konrce rří'jna 1918 čirn:nost sP'OlIlwvá vllivem vnějších olklOlllniOsti,způ-
sobených vállk!OIU,omezre:ruo byl'a llaJ mí'ru nejmen'ší, ,C'OiŽvyjáJdIř.enlol je též
v. malém ll'Očtu sahůzí výbolf{)vých (celkém m) a v je,din:é schůzi komise
Pf'O reronlllU- studia, jejíiž prác,e měl1a vla:s~nlě ráz j,ellt theloretický, ježto
v dlohě válle'čnIé nrebyllo POImýšVeno nlaJ pr.akt:icképrove.dlenrí rdormn'ich
náV'r>hir. -

Avšak ihned po 28. říj:ruu:,po rřevrat,u, jímž vstoUlpil národ! náš .dio
řaidy národů sVldboldlnlÝch - ll'laJsta1laJ'i:ntensivll'i či'nlllOlst ve všech zá:llelži~
tostech odbomých i st aVlOVských. 2irvolt spolku ,od! počátlku l'is~opad'u
1918 pr'oj'ev'ova~ sre čemýrnň a četně navštívenými schůzemi. výba:r1oiVými
(10), z ;nichž hlJ1le:d/V prvé Hsno1p'aod!o!vésClnůzi u6ině'lll 'pře!dlsi~ou proJev
r,aJd/osti nl3!d zří~enlim samostaotruého' česk!ooboV:eIlliského státu ,a: spolek při-
hlášen dio sUu~eb j,eho.

V,dálších schůzích Vý!boPOvých byly pro}ednávány otázky, týkajíci
se j,ed!llJaJkcdéhio stavu (reforma studia, zřízení ústř'edlnríhol úřad 'ut pro
v:eř.ejné 'vym!ě'řovámá), jedlruaJk otl:á:zky týkající se zá'jmů jeidn:ot]ivýahi sl\lul-
pi'llI n!alšeho čI'enlstva ,(z,ejména zeměměřřčů ve sllu~bách měs'tskýich, ŽJe-
lezničnkh, eV'id'encn'í,ch, :na panls,tvíCQ, dů,Lních měři:čů).

Po~ud se tý1če ref10rmy studli:ao, přepr,a:c'ovalla komise původrní ná-
vrh, př,ilzpůsolhi'v'š/i jej změněI1lÝm poměrům. Odpovídlá cellkově ntáv,rhuo-
zTIlačeném řím. I. ye Zlnámémčláil1lku pwr. Pletř.í'ka, oti,štěnlém v Z. V.
(únmové čís'lIo 1918). Programte:n byl u1epaťrně změruěn (vl'astll'lě d1orll-
lI1ěI1'oplřelCtměty d/Ů'!inlíměřick:é). Chalr,akterisolva!tiM lize krátce tiím. ž·e
p,t'ohl!UDUjiestudium zeměměř,ičsk:é plO stráJruce mathemaJtlcké aJ geO/detiloké
a d1op,l:ňuyej'ej eIllcykVolp'e.di,ernňvšech, odborů, ppa jichž Práce aJ projelkty
~e:měměři'Č vytváří geometri'oké podkl'ady, ani'ž jinak-co pod'statnéhn z
~ěchtů oborů p'řeibírá. Komise směřuj,e :Illávrhie:m nrového studvjnihrol NO-
gramu k ,t,omw:

1. Aby d1osaJv;aJdJní'běh byl zmšen a nahrazen čtyřlietým odborem
se d'věmaJ státními tktoušk.ami.

2. kby !nový OIdlbo'r vyohovával ze.měměřirčsrké in.ženýry, kteř~ by
byli se všech 'Úk1oI1ů,j,ež ukl'áctá pra'kse dvHllIÍ i úř,edinJí, a to ve všech
'od!větvích vyměi90vacích nadl lJe:m,Í'i pod! :berní, j,akož ,j ab\V vychloV1ávaol
zdaltný 'ďIOlr:DiStPPO práce topografického mapaváiní OnrŽ!elllr.Ýrytopografy)
a pro geodleftické pr.áce, sQulvisejúcí s mez'Íllllát'odln1m měřením země.

V ,t'Om smysllw lU!č\.něna pj~dáruí na prof.eisorslké sbory 'Vysokých
škol úechnický,ch v Praze. a Bmě a vyrozumělnlY o tomtb kroku v1šieohny
ImEegíá'llní kmpolrace se žádinstí,arbyse k ilJkci n'aší připojUiy. O věCÍ po-
jledlná:no již ve srb:olfil.rpra!žské technlikya diOljďe k ďlalšímu prlOjeidlnlánf v
k'Oimisi, zv!iášt1ě ktom'U' účel1u sborem svolané.

Dal!ší záijem náš Sloostříedril se n:ac zř!í:bení ústředního ú-řaJdu Pro Vie-
řejné vyměřoivání, při čemž spollek náš stál n1a stanlOvisku:
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že gelOme'trické vyměřovánlí v našem novém s,tátě ve všech
svrých '()&větvkh (t~p!Q!graf.ickéi katastráJ!inlÍv t1o,zahmUlj,e) má býti
ří~eln!o jed1iným Úiř'adlemústředním, kte'rý by podřízen byli mini-
sterstvu ve,řejnrýoh pr.alCí.
Stanl()vLsk'Otoito hájIlii jsme shoonlě se' všemi 'ostatními korPlOncemi

technickýmff, jli~ohžlo~á~ka ta p,římo se dioltýká ,a: s niimiž výlbm mÍiš byl
v stá'lém styku tím, ž,ečllcl1iOvén'aši byI'i po vě'ťši'měpřeidn[mi prac1o.vnlí!ky
V olněchi korporadchia že vY'Praco,va~i il1leibozúlčastniI'i se redlaikce růz-
nrých podlání a melIl1'orandi,týkajících se dtáZiek všegeometmvských (rel.
stud.) i stavl<wský,ch zájmů jedtnlOtl~výchkatl~,ií. Obsa'h, mielnoiJ"andije
dostatečně znám, je'žto většina z nich byl'a IQt'ištěna'v :n,a;š'emodllJorn!ém
častC'j)ise »Zem. Věst'llíku«, který ochotně otevřel' slioupcf' své všem s1a-
vm;ským čllánkům a při,spěl' taik ku zvýšená interes'!l čl'enstva a ku há-
jeni j,ehlo zájmů. DůI'ež:itost spolkl()ivéhočasopiisu v dnešních dloibách tím
dvojnásob zře'jmě vYS,to'Up,jiJ:a,zejmé'llla llvá:žílme-N, že denlní na,š'e lIsty
(ze,jména pražské) z důvodu pol'it:ickýchod!mítaH neb odkl'ádaHuveřej-
ň{)lvání 'čiánků, týka'iídch ,se našich sltáMolvskýchotázek (v přední ř'aidlě
je t'o ož,ehnnáotázka fÚstřediního úřa'ďll pm veřej,né vyměřQlváiní). Dů-
felžitá podání byl,a n'a přj,sllu~ný'ch mísťe'ch o'ďevzdána d1ep'l1tacemi, JCIŽ
zakwčily ,o 'J)'ří'Z'll'i,vévyříz:en:í rů,zných po!Žaldavků naškh, zej'tnéna 111 mi-
nÍsterskéh:o p'ředlsleldly,v ministelrst'vu fiJnand, veřednýd prací, u ředitel-
ství čs. státních drah a· li správníh'o vý,bOlJ"upražské obce,

Zmínil jsem se O' spolupráci s 'kQol'egiá'In~mikorparacemii, s ni,miž
opravd:u svomě a soulhl!asně ve všech ollázkáoh jsme pOlshtpov'a>N'.Bylly
to kromě mašich 'OIdlboč'ekv Brně a spolků posluchačů zeměmlěřičství
v Praze zejména: Skulp'Í!naXV. při Všeltechnkkém výboru, Kiomise pro
zeměměř.ičství při C. st. D., Jednota úř. a'l1ft.civ. geometrů českosl1o-
veruských v Praze, In~enlýrské komOlry Vi J?lraz,ea Brně, Pracov1ní výbor
evid. geomtetrů při kllulbu stá'tnich úředlníku. Sdru~'ení a1llto'l1'omníchgeo-
metrů. Sd'ružen;í žel'ezn. geometrů, K'omvse pro řešení orga:ndsace geo(!,e-
tických wad, svolaná Akademií věd. .

Přes souhi'asné nazÍ'rám~" sVlOlrnýI.'osíUPaJ stejně vyznivající ná-
vrhy na'šich 'odlborl11ÝchIkorPOlrací nel1ze říci,že by otázka organisace
veřejllllého vyměřovlln:í by~a vyřízena 1]spolkojj!vě,ve smysl!u naš'i,oh přá~
ní. Naopak ministers'tvo N. O. zřÍ'zll'}e zeměpisnlý ústav Vloljen!ský,j1enIŽ
zabývati se budle, jak se zdá, ne,jvlýznačněj,ší částí agendy navtholvanél11!O
ústř,ed'ního úřadu pm veřejlllé v'YmeřoVlániL

DáUenl\lltmose ,zmíniti 'O tom, že připojiíMse spo'Iek nálš k projev'u
za zařízení ne,j:vyššího ústře'dí te,chn.ic:kéhIO',toti!Ž »Aka;d'emie techni,ckých
v!ěd'«. - •

Kromě těchto zál'ežitostí mět sPOile'k ná'š na zřeteli. zájem pří'sh1Š-
níků našeho stavu, liž olCi.ťlise uk!olnčením v'állky bez zaměstnání. JSO!U
to jednak kolle&,ové pwpUJště11líz Vioj'enského sva:zk'u, jednak kO'l:e~OIVé
ve sllu<žbách c;zkh zemí - v JugosliaivH, B111m'vině, tfalMLči"Tyr'Oij,sku,
fiOlr. Ra:k'o'l1sj.ch.Po přání těchto ko~egů z'<\lkroiČ'enou ministerstva: HtJla'll:-
ci a sďěl'elllYjilm některé pokyny. - Ml!adší' kol!egové, je1ž vállka připra-
viJIao místa, byl~ svol1á,nike schůzi, na 'nJí~ předn,eseny jejio}] p:řáJJtía
stesky. Sesta;ve11lakomise a pO'říe:eltlaJdrlllsář ne,za:měs,tna:ných účastníků
schůze, j'enž dbp11něn výzvo'u v denlllídllI::steoh. PřiíhlásHlo sec'e'!lkelm asi
70 kOll'egů,.Biohu\Žervšalk vliv'em stále neurlčiité situace, 'kt'erá! znemorMuie
tak!řka veškeru telohnickou práci a pIQid:nikání,dlálle prlO'to, že ,,~o:s.ud'není
upravena mg,mlis'ace státní vymlě'řOlvací s1uŽJby,je 'olkamlži.tá1>Oltřeba:ge-
ometroyských sil nepatrná. Jen v l1IěkoIika málio, příp,3:Jďechopatřena
místaJ v civilní službě a něktc'ří jednotlivci přIjali místa: u evid'ence
katastm d. p. DO'll~ámevšak, že jiakmiI'e n:a:stanou aspo'ň přibl!i'žně nor-
mál'ní poměry, hude dána možnO'st všem kolegům, aby v n01vém našem
státě up,l'atnili své schopnosti. S akd, směřu~ící k 'oidlstmnění nezaměstna-
nosti souvisí ťéž vý.zva, jIž právě ro'zesíIáme všem větším obdm v' Ce-
chách (ce1'kem as.i 30), a'by zříidlH'yse samostatná odděl'ení geometrická.

V dJ1Uhé'1>o1101vině'rloku jevU sle u p'říslušníků n:ašeho, st3:JVUzna1čný
zájem o stavo'vskéolťázky podrobně mzbíra't1Ié a há'j:ené v milšem spol-
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k'OIVém časopisu, COlŽproj,evillo se oetnými přihláJškami do sPlo,lku našeho.
PřistoupHo nově 105 čTenů, ta'kže spo'lek nyní čítá 437 členů, z tohoto
poctu u 91 k!OIllegůneznámea:diresy, je'žto za váUkp poz'byl'i jsmel s nimi
k,oll1taktu.· V tomto POičtu nlejsou zahrnuti přísliušníci odbočky p1ra!Žských
poslucha;čů a posl'uchači brn1ělllští.

Zeměměřič'Slkélho VěsunÍi1~uvydáno 5 dV'oljičísel. .
Odbočka S. C. O. v Bmě kio[l,a1avalnou schůz'i dne 9. února 1919

.a zvo'lleni Uto runkcvOIllIálři: Př'ed'Sledou Dr. Semerád, mí!stopř.i:11iž. Som-
mer, 1. jedln. in1ž. A. Nedoma, II. jled!n. kol. J. RŮ'žilčka, poMaidl, kldl~ A,
Krá'tký, důvěr. pro Qstravu i,nž. R. Ka:Jil'us,pm Jug,os.Ii.Vl. Filikulka:.

Oďbočk'a Sp,oliku posluchačů z>eměměfičstv,í v Praze koml1'a val-
nou hromadu 20. února 1919. - Pře.d'sedou zvolen R. K lla ti sn e r.

Dle sta'lliOiV,spoll!lwvýdl vys,uU!pují le,u(}s z vý.boru pp. inlŽ. Beneš,
inž. Parýzek, p1mf. Petřík, ':[lIŽ. Štěpánek, illl,z. Zeníšek,dir. SemeráldL Své
funkce vzdá:vá se dlr. Fial1a a pro tra;gkklou pOr'U'chluduševní nellze POl-
číta:ti nadáJie s kolegou Poniact'Olvsikým- n'utno vo.JH tediy celkem 8 čl'e-
nů Výtboru a 2 revi:soryúč'tů.

Ku lmnci podo,týk'á:m, ž,e vypmlClo,vánÍ této j1edn!altel'skézp1rávy bylio
mi svěřeno výbo'rem, ježto <d>osa!va1clliJíjed'nla:teJ.kolega Dr. Fiailta za!čátk,em
říj:na 1918 přijal' místo pwfesorské na stř,ed.1níškole a tím p·ozbYlltse spol-
kem 'k,ontaktu.

,Děkuj.i všem, kdlolž j.aJkÝmJ{lQiJli:vzpůsobem p'Pa!c.o!vaI!ipro zájmy spo'ř-
'ku, pHčinlri se () zdialr .aJkcí spo,Dkových a tím zasl:~U1žil'ise 'O PWSJJěch
celého stavu.

Valná sohůze inžénýrské komory v Praze. !l11lž,ený'rs.kákoml(}lf<lJ-
óeská se!koe - v Praz·e Ik'O'na:I'a<dne!30. břieZlna vwl'lllOlusohúzi za veHlCle
čennéúčaJs·ti člel1lst'va, 'ma ,které IpTO;eldlná:nryby!ly Id!Ůih~žitéotá'zik:y sítla'-
V'ovské, jalko ,nez.aJmělstnla'll'os'toi<vHnkh tech>ni·ků, zas'tou)J!e'nlÍj'iclJ. 'V' Ná-
rOId:ním shromáždě1ní., V' mi1niÍst'e1nstvuveřejirlý·ch pr·aCiÍ'a ve v§ec'h ooolreoh
státu' :$p'rávy, 'O úkojlech, na!stávaií'cíc'h cilV. telC!llnii,kům v Cs. sltáťě po
s'trá!l-;K:etec:h>niciké, polJitícké 'a .orgamilsaIČJní.schválten nww'h na rem:gall1li-
S~C'Ů .í:nženýnslké ]mimmy a :Hla Ire'orgiaJnisaJ.ci 'stavuúř. aut. ci-
v ,i ,} Inl.'Íc h g e -om e '1' I' Ů•.

'~emto .pOlSlřC'd!nímlá.w:h zál,eM v 'tom, , ~e cilv. ge'lllmet1řj,mají býti
ustaJl1'Ovenij.a'ko ,obvodní >CÍvHnízememěrÍčtí i[ll~eli1JýřlÍa vy:pnav.enlÍl pro
vyměř'olvacíi práce <lJutoIJ'H·ouúře!jlní jako notáJř'i. NáJvr:htteinlllo bYlI pfij'aÍ'
s ma~~mIZlměnlaml v tom slmysDu, j1aikbyli Ipředlnesen [lla sjezdeclJ »J.e d-
na t 'y! čes k o S I'o v. ú 'ř.' laut. 'c li'v iilllnií ·o'h g e 'om e t.r ů« V !tIraďoi
K'r.áJlové:a v Bl1ně,a' j.aJk ,byl ,j.i.žU've'řej1nělnv "ZemlěmH. VěI.stníku«.

T>ímposu:nu'ta byla ,ta:to :pIro civF!lní gJeolmetry živ:attn'í otázka zas,e
o b·olk ku předu, k U'sik,utečnění tohoto ,ná!vrh;u 'V'ša!k jest: ,třeIJa ješ'tě
Úis,IDovlnépráoe 'ofg'aJuisaJČ'n>ía jest nutno, :alby všk:bntiJ aivi\llní g,ef0111le't!ř:i'za .
t\m'to náV'rhemstál.i, prot1ože přilliáíší ·ďo:bl!"o'ce'Fé<mllI$tavu.

Z ,pracovního výboru evidenčních geometrů v Cechách. Na: sohůzi
ďne 6. du\b:na,v Rra:Zle 'kon:a;né proi'e<d!ná<ll'az:ál'elžitoD<sH:úpravy ďi'et a p'ří-
přeIŽného, Vza:taJllla v'ěldomí zpráva 'o zvýšehí, <dieta 'odstranění diiet re-
sitrvu,govam.ých. Oh'letdn>ě~přÍpř,elžniéhOi:UI.:illlIe!>eniO'z:akr'O'či:ti <li mi~llIisue'fSiWa
f,ilnlancí, aby mezi tlm ,pmveďe'ná ú>prarvapi!,atma ·i pro eV'ilj'en6ní ·geome'tlry.
ZalsJ!oluž.ilý př1eďsleldalvrchní Keornetr Z'elHlíšeik:jJIrDichuravost a jeid\n:aite,1
vif:chnÍ geo:me'tr i,nž. BrailJdI1l'jJ'1iaIneld!ost"ľtek v,olného ča;su V'z,ďaHse SVýdl
fulnkcí. Na· j,e>ji>ch:mílSta zvo'!JeiI1li:přeďseJdouiln\Ž.St.a:n:ils1IavVeverka, v'rchní
geometr při zem:s:ké ,správě Il'oill!Nciké 'v Pr'a:ze V., Bře'holvá ul. 40, ied-
r.:a1úe111emiRilChl(llr,ďPavellka, V1fchní geomtír. Krá]" Vi1nQlhlraJdy,KOflUlI1nf~ř. 41.

SchŮze pracovního výboru evld. geometrů dne 6. dubna 1919. ZeL.
nm&ek"BrandJ. 'a M1už·;k refelmj:i o tkirolCÍiCh,padm:ilknutýioh li' f~naJnčn~hOlmi·-
lf1ilste.rSltvaiařediteDstvi v zá~.eiŽiit,o,sti'lmeno,V',á1ntUsneseno, byi(l()J~vé
Zů<rek a SralZi~ znovU' za!~roóm, 1l mi11lilsterstv.aJfinamlCÍ v .zálležitos!t,ilz.r1U-
šelnlí iPř:přežea .postavellllí geomet:r<a,plOk!UldlI.>:e ces:toV'né:ho .týK)e',lI1ia'nllVeň
osltlatlllím úře>diníikůrrm,VlZ,p(Jmenutomlmo<řádn:éhtopovýšeni 1k.000egyKřováKa.
Do a-niket, iko'n'a;n.ýchv !klubu če:s!kých stá:nnlÍ,dhúř:edlnl''ků v záltelžitbstí piře-
praIC'o'vání 'služei1Jní pr:agma:Wky, zVOlI:emíza die'Uegáty geomeitrů MaJl1dyi.,;
a SŮra.
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Zprávy osobní.
E

t ING. ·EMIl PONIAtOV5KÝ.

V Praze zemře~ d!ne 23. dubna t 'T. po deTšíchorrooě ,po ing. Emirl
Pooi~toQlvský, vlfCihní mef~č5ký komirsař st!á'tI11Íchďraih, aul. civ. geomeltlr-
a naldip'orU1číkve výsl'u'žIYě.

ZelSnmlý IniaJrod'Í~Sle 17. kvěbna 1867 v KIfa'\.U,p'li·ch[]'/W., věnov!all se
z počátkusl1užbě 'Vrojen:ské, d'O'sáhnuv v ná hiOldnl()ISltilI1aidlporučíika.

Již v 'létech 1892'---189'4 jako a;'kti:vnCdlůsltlojll1lÍikpOISFouCihlWIpř.edln!ášky
il1<1I lčeské rvysoké škole 'tech[]i,ciké v Prazre', což mu ve\ti'tell~t'V'ím jeh!o
pIwku z:aikazová'!l!orbY1'o. Opusiti1j ted/Y ne,jen pro :to, all'e i z n:áwdlniostliích
o:Meďů s 'dios'ti velkým Toihořčemímisl'Uži1:Juvojenskou, vylkorrJJaIJ\plřeldep.saná
stuďia v oboru zeměměř'icském :r.iaJvYSůlké š~OILeteohn[lcké v Praze!, jsa
,pti t'om mmělstnán v ikal11lO~lá'řizemského výtboru.

Od! Ir'Oku 1901 věnoval' se 'trva,lresliu~bě ~e.JeZll1'i6ni,z .poc·á'(lkuv mi-
nisterstvu žeqezn,iic ve, V:írdiniii,Ilmčež u'pilatlllůt se zvmášf Idloíbře při staVlbe
dráhy ve Vy,sdkých l1aJUlrech,v Korutanech r<liy: TyroUch. l10uha pio 'do-
mově 'a V'l!asti přifJ1u'tHa}ej 'k náJV'r'aJtltlJrdo Čech,\qamž 'přel'oženv roce
1906 k pra~:>kému řeďit,eills:tv'í če1S!kos~'orv,enISlkýohstáuníloh dJrah, :k1dlep,ůsobi'[
a;ž do svého SI'k(J1nill'.

l\.utorisaoe civitnr:ho geromertlraJdO!sáhl V'ť'Oice 1909.
PO'!lůtldkyl 'čilnným ibyl v české s.tlá:topráV'nrÍde'lTJIok,\acii.
Zesn:ul'ý! byil ,dil'ouh'OltietýmpoI'kLa1dlník,errnJeoolQlty 6esik:c)~OvenSlkých

aut. civ. geometrů, ibyl j.edinNl1iz bll'diov:ateliŮ spOi~k,u~es'kosIQvell1:s;kých
z~měměNčů,OId j,e'hO'žz,aj~()IžeIlJía;ždlOl svého sklonu by~' pOlk'Ia!d1niJkrem.

Pov:ahy byr ,přímé, ne'znlají'oí neímenŠ:Í-falše, záJ.sa1díoujeho byil' vždy
pros;pě!ch c,eltk1ua ne j,ed'n:otHvců; :pro tuto ipřímo\! pov.arhu byil ta'ké mezi
svýrnt mám:ými ctěn a vážen,

VelŠke:rýcih sp'oll'kových' j·e1diná1nJ,směřujících k z,lep'šelniÍsta,vn geo-
metrovsikéihio 'v jlakémlko~l!V směru, uj::mal se I:; 'OJh~v~á"štníhopUvostí a
SÚiČ'<IIS'tňov.a1se schůzí vš,e'ch i Ipňl své, j.i'ž ,dJeI~šídobru t!rvaJjíiC'íchorolbě.

Spolek ·če",kos.l1ovemSlkýchzeJměmě'řÍrčůz.trácí v z,e'stliulém ll1Jezištné'ho,
ll'plřím\tJléhio,horl'ivé'hoa rdiOltlréhokolegu a pr:a;oovln,ka élI členové j~ho za-
ohovají mu vŽĎY pa!máJ~~utu merleJPšf. linlg. J. Sourček.

V Praze, rdne 10. kJVětna 1919.

Pan Ing. Jos. I(ubín, civ. ge'om. 'v lelez1Diici, 'olbclJr~e,1práVl() uží'vati
stavhv. l.itwru "Í1lliženýr« ze dne 26. dubna 1919.

I(onkurs na mJstapři evidenci katastru daně IlOIzemkové na, 810-
vensku.f'i[l'anční mini,sterstvo systemiÍSlOv:al1ona S~:ovetI1J.sku:1 místo
ř e d H e 1e evidéu,ce k.atas:tru dia'lIě ,pozemkOlvé v VI. hownosbn,ílUÍld:ě a
2 rn!~I'"ta i TI' s.p e k to r s ká v VIII. hOldn'osbní'třídě, z Il1li~ z'a:tím bUld!e
}e1n jerd1no<cJlb.sazeno,vesměls u g~ne:rMnlfho filnalnčního· ředite1'stva v Bra-
tislla!vi. DMe ,dvě mísl'a 'v VIII. hoď. ,třpd!ěP'fO s p,'r á v ce' a 'l" 'C h i v u rn a 1>
!k\a t la'str á 1ní c <h v Brati'311lavia Košici. Místa ulVedená oIbtsa,dí s,e' v
rámci s p 'o l.e čm'éh O<s'ta't 'u ,('u pro celýobvoldt oeSlkos!'o-v:elnlskél1elpuil:Jlli-
ky. lád<OIsti kvaliHkovaný<Chuohtazečů.st'oŮíc:th již velslrtlžibác:h 'TeIPu:bJIli:k~"
č.esik'o~Otven:slké,'buďtež ,p<c)\diámygetn,erá'lnlímu fúnananimu řediteTsÍV,D pro
Slovensko prostře1dnirctvÍlm 'l1!llidřizenrý.c'húř'aJd'ů"jiné žátdIOl,s,t'i,přh,lušlníků 'na-
šeho s'tátu pak, piřimo u tro1hOltoředit~llist'VÍ rnejdé'le Ij'o 10. června 1919.
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