
ZEI1ĚI1ĚŘIČSKV UĚsrníK
CASOPlS SPOLKUCESKÝCIi GEOMETRO.

Definitivně ustálená methoda loga-
rifhmicko-tachymetrická.

Obšírné pOljednání o tomto thema'tě podepsaný autor již U've-
řejnil.*) V následujícím podá hlavní výsledky, které- dle jeho ná-
zoru vz,ešlé'hQ, z dlouholeté vlastní zkušenosti - methodu tu jako
ukončenou v theoriii praksi platně uzavírají.

Jak známo, má 'optické měření délek logarithntidky dělenou
Jatí a the·odolitem s dalekohledem k tomu příslušně/upraveným
především za účel úplně odstraniti Všemo>žné obtíže, které se vy-
skytují při předběžných geodetických pracích, tvořících základ pro
každé detailnL zaměř,ení vě'tší. prostorové rozlehlosti a které neod ..
stranitelně vězí ve vyměřová'ní tratí pomocí seskupeni iaikýchkioliv
druhů přís-trojů pro měření dé'lek. Jelikož však ú ,č el n OS t bez z á-
r IIk y byla :by přec bezcennou, vynasnaž'oval se původce methody
ne;ustále'})9y,znésti tut'Q co nejvýš,e až ku skutečri.ě do~ažitelnému
&tnpnipřesnosti. .

Pro kráťkost zamýšlenéh6zde pojednání nemoŽno zde pro-
mlouvati o jednotlivých výViQ,jových stupních, jimiž m~thoda pro-
šla v průběhu svého dIou'holeJého praktického upotřebení. Násled-
kem toho jest rychle přejíti na tom t o místě' IQ1něchUIplyuUlIÝch30
let pd r. 1882 a,ž 1912, jež.jen.částečně přispěla lm kone'ČIiě pla,tnému
(ešení úlohy. . -. .

, '~~ * *

Od r. 1882 až dopřítoml1osti nevykázala pfíslušná odborná
literaturajectiného vážného vyvrácení tVl'zení, že' by~dy mohlo
býtL vynalezeno ku přesnému optickému měření.(iélek účelnější
a způs obilejšídělení latě než' log a r i t hm i c k é, . které zaručuje.
nejen stále stejnou zůstávající zřetelnost odhadu, protože pokaždé
v úvahu, přicházející -netm~nší interva~ dělení latě jestyždy úměrný
vzdálenosti měřené, nýbrž i ,iiným způsobem nedosažitelné, stejně
jednoduché a pohodlné, jakož i přesné měření zlomků intervalu.
Obr,'}. znázorňuje první log a r i t h mi c k o'u laf z r. 1882. Dělena
jest do určité, na horním jejím konci vynešené,nulové značky,
avšak teprvé 10 cm pod ní počínaje dle normálné míry me-

*) Viz »Zeitschriftdes aster. Ing.- und Arch. Vere1nes~ď- 1913, čís.
43., 44. a 45.
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trové v jednotkách ,druhého, 10garHhmického desetinneho, mrs'ta.
Příslušnýanalatický dalekohled máojmlár s mikrometrickým Šróu'-

belU" s jednou vertikálno.u adyě-
~a~~i:r;ontálnými rovnoběžnými
~.i '·'\(~vz.ájemné, normálné .od-
-{ l~-ot~ ekvivalentní ohni-
skové; dé Iky ,o~l'ktivu. Jedna z
horisontálných "ni.ttt1li~tlXgY;l.tH~
vždy na nulovouznačk'ú"1Xi#i()Cí
jel1wé .ust~nov,lfYPfO_s~l~'ýp()-
hYb-'je$l.~vňa:.'· Di'aU\nff~pa-
dající d~<~~hfl}ickéhodělení
latě v místo; '~póa'n1íllěnétou kte-
rou vzdáleností, jestpotnocí oku-
lárného mikrometrického šroubu
pohyblivá v mezích velikosti o-
brazu příslušného intervalu na
dělené latě druhého desetinného

místa, t. j. 4/931 normálné odle-
hlosti nití. A míra úseku výmeze-
ného na dělení oběma horlwn-
tálnými nitěini odečítá; se }il.kožto
pohyb udělený nití z její normál-
né. polohy až po dosažení nejbUž.'-
ší logarithmickéznačky uvnitř dě-
léní a to na mikrómetrickém bu-
bínku jako 3. !a 4. desetinné mí-
sto dvojmístného na lati udaného
logarithmu.

Dělící značky na lati ve tvaru
rovnoramenných bílých trojúhel-
níkú na černém podkladu jS()U
sotva pravidelny v otlepřesnosti,
jíž jest schopen dobrý stroj pro
délkové dělení. Nebof i když jsou
půlící přímky trojúhelníků kolmé
k podélné ose lativynešel1Y' sebe
jemněji a nejvýš přesně, mohou
vždy obě ramena býti pořízena
přec jen ruční kresbou, a násled-
kem toho neshoduje, Se po větši-
ně jich průsečík ve vrcholu troj-
úhelníka Se žádoucí nejvyšší přes-
ností s přímkou dělícím strojem
vYl1ešenou, čímž vznikají lpř;i
největší pozornosti nevyhnllteltJ~,
malé chyby v dělení latě,Ol?!íŽ ...
hým jest téžoptick~<nastaven1 vo-

Obr. 1. dorovné niti na yrcholbi16hbtrój-
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, úbelníka,poněvadž jeho obraz ztrácf tím více tvar rovnoráhlenný, číŮ1
větší jestskdoilzámě,rnépřhtt:ky na,ffzenéha svislestoiící lať 'Od
hOtilJÓnhkoož nutíóko kunaV1Uijícímusou'sHeděnému hledění jen na
vrchol sám .. Není též nejiepším,nemůze-li nU'lová znooka vyhověti
reze podmÍ11cejako veHk!osLbHého trojúhelníka značícího druhé de-
setinné.místo, jsouc tato vroyúměrna každé vzdálenosti, nýbrž že
musí býtipřizPŮ1s{)bena veUkóst tmjúhelnúka pro nulQlVou značku
největší měřitelné vzdááenCtsti, má-li bý1tiPIQlužitdnaod nejmenší až
po největší yzd~enost. Nehledě' k předchozímu, trpí vždy ostré po-
stavení p'e'vné<llitě na nulovoU' značku okulárním šroubem mikrome-
t~}~tLbystrtosti zra1mtvé nepřiměřeně vydartnému jemnému
pohy.bů?C~kIOJPnémuustanoVlkoU'.Konečně' bU!de p'ři umístění nuloiVé
:Ml~Y11a horním konci latě beztak již velký výškovy úhel při pří-
kře stouP'aHeííchvisuráoh nep'T!ospěšně tím větší, čírri kratší lest
vzdáilenosta čím deJšíjest lať. .

Tato vlastní kiritika vyvolaná poznenáhlým vlastním 'Prakti-
ckým' Ipřesvědčením vedla' k n~oru,že nulová z,načka".na horním
K~latě:JOOUí 'na místěneivýhodnějším, kdežtopohlíž: splodnímu
kIMlcí"nesmiwbee:,tbý!ti PfO čast{) se vyskytující pře1kážky, jež vi-
SUTUznemožňuH: musí tudíž býti její správné místo mezi! oběma 'tě-
mitQ.kr:ajními polO'hami. Z ta1dtQ,vzešlých úvah podá'Vá se prillcip
symetrického dělení latě, .při němž dvojmístný logaritijmu1s něikteré
aoeeněnUllevé ZII1a'čkyvy'roacen jest v obou směrech,'~1Íoru i dolů;
pa'k též i v da,leiklOhleduv}(>žena jest mezi obě horizontálné nitě' nit
střednínast:avovaná na· ohecnou nulovou znaolm.· _.. ...
. <;.;J~tmn~.í:\y;ý~e'Q'~k'dl.ouhé řady pra1lclickýdhíp;oKUiSŮ, pro.,
vedenÝ'Cn ohledně neiúrče1nějšítlo tvaru a velilkiostildětících značek
se wkázal0" že rovnoběožné,. přímé', bHé čáry na ,čer'ném pOOkladu
nwhou· hýtipřeSIlě nanášeny v předepsaných tloUi~kách a odlehlo-
stech-dle vIíaJs;tník lomu pr,opočtené tabulky dělícím strojetnpro dél-
k.ov~dělení; 'že dále mů1že býti pohyblivá nit v ctra,lekohledu při
{)ř~n,vÝ9h atmosféricKýchpoměrech nastavé'na' na taJkov,ou dělící
~1"Ulatěokl1ihir.ným mÍ'krometridkým šroubem jen tehdy s nepřeko-
~lnou Hž·přesnootí, ,shoduje-li se z,dánHvá tloU'š1Jkačárky s tloušt-
·lrotJ nii~.

, NeílÍanínutné, ani účelné přidržovati se pn optickém měření
·ň.~·logarit ihmit k,ou methodoUt konstanty. HlO, jež má smysl
a,®._jen'~ i(dese používá latě s centimetroVÝrn. dě)etním. Zvět-
šenmítnit(rmné~éltoáhlu zv}"ší se přesnost, léč přidržením se
oné dé'.ky la'tě, kteTái'z'trinohÝ'Ch ohledů na účeInost nesmí se pře-
ktioě'ití,''StIlí:žíse :zároveň'dosa-zitelrná vzdálen1ost. iDíé~'zkušeností za-
ctiátí· sej~ě' dOiSti'Pobodl1něs latí 3.03 m dlouhou, ..sta1:idlíy správně
kottstr'Uovanoo a vy,stačí se dobře při 200 m jak!ožtióo~jvětší }e'ště

. mě;mellflěv~dálenosti v přesné 'tachy.metrické prarksL1'ěmito dv.ě'ma
hn1ticetnl' jeiSt'však již dánata'ké podmínka pro neiítčelnější veli~
kost mi!krometrickéhoúlŇu. Tento.má iobnášeti mezl.stieďní a krajní
n,tti' .375'$3", tedy mezi 'dběma krajními ni:těmi2750~lOO", cožOd'-'
~koonstal1tě 150, .po přfp;'iS, (Jak známo, od!Povfdá 206Z'~79:"<
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k10nstanta 100). ,Z dělení samotného plOižadujese z latě 3030 mm
dlouhé okrouhle 2 X 1361 mm - 2722 mm. NUllová značka padá
1650mmttad spodní lwnec :latě, ta'kže přes obě netikrajnější dělící
čárky-přečnívá délka latě nahoře O 19 mm, dole o 289 mm a dělení

vystačuje na horizontálné půdě
bezprostředně až na vzdálenost
204 '17 m, s použitím mil<rome-
trického šroubu však až 208'5 m.

Za předpokladu ekvivalentní
ohniskové vzdálenosti 250--260
mm a síly předené nitě 0'0015 až
0'0019 mm, t. j. 1'5 až 1'9 H,
musí obnášeti bílé dělící čárky
0'04 až 0'05 příslušného intervalu
druhého desetinného místa. Sta-
novíme'-li však ohecně tlouštku
dělící čárky 0'045 intervalu,pak
odpovídá vždy velmi dobře pod".
mínce, že se má rovnati v opti-
ckém obrazil tlouš'tce nitě; Tloušt-
ky čárek rostou pak znenáhla od
0'1 až 1'5 mm, kterážto- poslední
hodrtota jest též' správnou tloušt".
kou obecně nulové čárky syme-

- trického dělení.

Ob. 2. značí 1 :_6 přirozené
velikostí části novodobé -latě se"-
stávaHcíie dVou na šarnýru spo-
lečně zavěšených půlek, tak jak
se táž jeví jako obraz v daleko-
hledu; ato na pravostranné polů-
vici se symetriCkým logarithmi-
ckým dělením čárkovým, jehož
zobrazení se uchyluje tak dalece
od skutečnosti, pokud jsou vystří;'
dárty barvy černá s bUou a
pokud jsou logarithmické dělící
čárky vynášeny teprvé od 60 po-
čínaje. Na obraze kryje horizort-
táhlá střední nit Mobecnou nu-
lovou čáru. Dělení jest číslováno
v jednotkách prvého desetinného

I místa. Značky číslic nejsou nutQé,
I půněvadžnernůže nastati nikdYI>o-

F chvbnosto jich správnémZan(l~
• • šeĎí d() zápisrtíku; - -
,--- '--"- Na levostra:nné,palovíci tatě

,lest, ,v _obr~z,\t,:vyznačenopodobné
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dělení o 6 mm intervalech s tloušťkou čas 0'4 mm. Ve skutečnosti
jsou to podobně bílé čáry s 'číslicemi na černém podkladu, Toto
dělení náleží ku geometrickénivelaci dle zvláštní methodyr. 1910
vY'pracovanéa vÝ'jimečně též ku optickému měření délek, o čemž
obojím bude ještě krátce promluveno,

Lať konstruovanou dle principu průřezu T z 13 mm silných
lišt z nejlepšího smrkového dřeva tak, aby vzdorovala podélné
změně vyvolávané vlhkostí vzduchu, jest stavěti vždy svisle a proto
musí býti opatřena dvěma kla,wbovitě připevněnýmipod,pěrami, ja~
kož i malou trubicovou Ubelou o citlivosti 2' na 1 mm výchylky.
Protože by 'se vš,a'k dělící čáry nemusily jeviti rovnoběžnými v opti-
ckém obraze s horizontálnými nitěmi, kdyby byla lať sice svisle, ale
čelem stočeně postavena, dovolujie ve výši olka v lati vytvořená
- je-Ii tato rozevřJena - drážka 1'5 mm široká. 65 mm hluboká,
25 cm dlouhá měřk'kému pomocníku za latí stojícímu průhled, a, 'lať
jest tehdy správně napřímena, vidí-Ii drážkou měřioký' pomocní'k
přístroj k pozorování přÍ'pravený. Lať jest při pouržHí stavěti vždy
jen na kolík s hřebem. Cočkovitá hlava hřebu vyčnívá z čela kolíku
zaraženého do úrovně půdy a o !k'aždé bezchybné a nepřesunutelné
signalisování bodu jest postaráno vyhloubením přizpůsobeným
tvaru hlavy hřebu v ok'olvané patě latě.

o k u I á r ním i k r o m e t r i c k ý š r O' li' b a jeho nitková síť
jest nová ,konstrukce podmíněná oběma zvláštními děleními latě.
jejíž podstatu možno jasně a zřetelně z obr. 3. v přir,o·zené velikosti

X

,
,,
,

X
vy,pozorovatL Uprostřed dna schránky mihometru jest našroub~
vána' podélně vY'tvořeným diafragmovým otvorem opatřert.á vlo~ka,
jejíž rovina, leží o 2 až 3 tloUlšfky nitě níže než rovina sálněk mikro-
metru, V rovině vložky jsou pevně napnuty jedna vertiká'I'ná,Jedna
střední 'horizontálná niťa s touto pak rovnobě'žně v odlehlostech po
0'3 mm clvě,krajní nitě .. Na sáňká!ch mikrometru Jsou, napnuty dvě
rovnoběžné 'ni-ťě:koJlmoku niti vertikálné, kteréž máH pra'videlně
vzájemnou odlehlost 3'333 ,mm, pohybuil se tedy vždy sPo<le'čneSe
sáňkami, a mají býti od střední hodwntálné nitě stejně daleko vzdá-
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Icny při, normálném nastavení mikrometrickéhobubínku na nulu.
Obě zevní horizontálné nitě vyšetří velikost úseku symmetrického
logarithmiokého dělení na lati v iednotkách až 5. desetinného místa.
Ježto se park na lati čtou jen jednot1ky 2. desetinného místa, musí dě-
lení na mikrometrickém bl1'bínku tak býti zařízeno, aby obsaho,valo
100 dílů 4. desetinného místa zřetelně viditelných, bychom obdrželi
odhadem desetin dílce ještě 5. desetinné místo. K totnu jest třeba
téměř celé otočky bubínku, tudíž pohybu šroubu skoro {j celou jednu
výšku závitu. Ješto j'ednotka 2. desetinného místa obnáší v optickém
obraze 38 !I', tudí'Žveliikost obou symmetricky na horní i spodní niti
k sobě 'patřících intervallů obnáší 76 ft, a šroub o ta.k sktovné výšce
závitu jest nemožnÝ, byl tedy problém ten rozřešen šrouibem ()
500 [t výšky závitu tím způsobem, že osa Z-Z, v jejímž směru koná
šroub podélný pohyb, svírá s osou y y. kolmou ku vertikálné ose
x-x ostrý úhel ft, jehož velikost byl'a tak propočtena, aby jeho
sinus vyJdal oně'ch uvaž,ovaný'ch 38 ft pohybu horizontálných nití na-
horu a dolů přj mřkrometridkém pohybu výsledném bezprostředně
ve směru Z-Z z téměř polovi6ní šroubové otáčky, uvažovaného
jako poloměr.

Ze symmetrieplyne též, že se i celý mikrometridký úhel se~
vřený oběma pohyblivými nitěmi rozpadá ve dvě půle. Tomuto od-
povídaiíce, musí též 100 dílcíl bubínku býti rozděleno ve dvě sym-
metrickél)oloviny se společnou nulovou značkou, od níž jest vy-
nešeno po 50 dílcích v pravo i v !evo a v tomže smyslu oČíslová:no.
Připadá tedy jedněch 50 dílců horní, druhých 50 spodní r'o·vnoběžné
niti a U!platňuiící se část šroubu omezeného na j'e dnu otáčku po-
mocí narážky s účinkuje z PO'Iovicebl1'ďnahoru neb dolů. Dílce jsou
tedy dv,o,jjednótky 4. desetinného místa, 5. des. místo obdrží se od-
hadem, takže s o u 'č e t obou ,čtení' bubínkov~'ch připadajících horní
a spodní niti podává s dvojmístným čtením na lati petimístnou loga-
rithmickou hodnotu úseku na lati.

Pro 2 X 38 !I' pohybu nahoru a dolů ve směru X-X musí býti
úhel ft = 9° 18' 20" a při tom hověti podmínce,. že vertikálná nif
musí protínati všech pět horizontálných nití :pod pravÝm ún:Ierri.

Správné rozdělení obvodu bubínku dlouhého okr,ouhle 105 mm
na 2 X 50 díků - odpočítáme-li 6 proc. pro ztrátu spojitosti a pro
reservu pohyblivosti - nesmí bÝ'ti rovnoměrné" protože lati'est
dělena jen dvojmístně a zde se jedná o jednotky 5. místa. Nebof
uvnitř hranic vzdáleností, Ikde na leden a tentýž interval dělení latě
přijde 'Pohybltvá nif, nezůstává veUkost jeho obrazu kionstantní a
dle této oko.lno.sti musí podávati bubí'ukové dě'lení racionelně počet.

Značí-li L logarithmus vzdálenost D, Ll 10garHhmus vzdále-
nosti Dl a předpdkládáme-li, že se oba logarithmy od sebe liší
přesně o jednotku 2. desetinného, místa, že te,dy platí vztah

L - L1 = 0'01,
pak možno z definice obecných logarithmů odvoditi, že poměr

D--=K
D-D,
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neboť D = lOL, Dl = lOL-O'OI, tedy dále:
D - Dl = 10L (l - 10-0'01)

1 10°'01
- 1-10-0'01 100'01- 1 = K,

z čehož za použití vzaliu:
l~g I<č~O'O 1 . log (lQU·O"~--.- I)

vypočte se hodIt&ta pro K takto:
Nl1m~rus od log 0'01 jest. r0332Q2989

lOg 0'023292989=g:~~7Z25J7 ":7 2'} -
0'0 I-log (l OO·OL....: 1r logKeJ'64277~83

K = 43'091374

Stálý pohylb pohybHvénitě 'z ,j'edné delící '~árky na lati loga-
rithmic'kého 2. desetinného místa k nejbližší dovnitř dělení způsobí
tudí'Ž vždy konstantní otáčení m~krometrického bubínku. Tato ma-
ximálnákonstan.tn,Í~· 'J:la má se tpa'kna 50 díků rozděHti tak,
aby 'každý dílec odp lposunuoohybHvé nitě o logarithmickou
1/50 posledního v úseku na levtiinterVa'I'Udrulhého desetinného místa.

Padne-li při' nastavení .pevné nitě na nulovou znač'ku loga-
rithmického dělení na J.atiniť'Pohyblivá mez i ,dvě dělící čárky
druhého d€seti!llného místa" a označtme-li a logarithmi~kou odleh'1ost
nitě od poslední dělící -čárky U!\Tuřtřúseku na lati, pak bude při na-
stavení !pohyblivé nitě na tuto poslední dělící čárku odpovídati
hodnotě a čteni 6 na mikrortl~tr-ickém hU1bínlm,

;~,:;.'_-.;.; ·;",'::'t..' ,,:.. ,

Difference dvou obecných lógarithmů pro dvě čísla lišící Se
o hodnotu 6. jest pak dána výrazem:

IOgD-IOg(D~6.)=2Ml2D~6. + ~(2D~6.Y+··'··J,

při čemž, iak známo, M- 0'434 294 4819; platí též dále:
logJ) '- L, log (D - 6.) = L - a

--~- ....•...Q = K D = 50 K
D - Dl 50 '

D
a = 2 M 100 K -15.

a velikost intervalu bubínku počítá se z intervalu latě dle vzorce:

6._100K.a
- 2M+a

a pO'4()~azeníčiselných hodnot ze vzorce:
4393'1374 a

6. = 0'8685889638+a
Dle toho bude pro a = 0'009
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,4393'}.314 X 0'009 ... ,.
. ..' ... f.}.~-:- "0"8775889638' --- 45'053;" , '

{:3i,~~fF~~t~1'fycbd~u';taK j~kJéžmajf bytí, rovnají;s~'ltQp~
s(~~m;:ď.la1<ž~0ti~clI.5.'Ql1Cu ,Gbsaž~Jiých vlnt~,rvaluoúbJU1('u :,c?:tf.
c. ,_,.c, _ .....•..... '. ".:'4'947" .....,.,
50 do 54 má šířku 50 -45'053 '4~47.1 -. :-.-..,.=: :0'989'4 .

. , r ' ", 'y, .. " .. ,'ď ~ "5 .,
Tímto' -způ~~~~ .:~rvýpočet~ále -pro á _

- ď _, ," ." , _ , ."' , ' , 4'~~O ",)
O'(}0:8'"ti·· -:-,,-4a~093,"45"'053'-,-:, 40'093- 4'960 t "'"'-'~:='()'~9 20
,-- .:' ,,40,). ,LC:;'., ,'. . .. ··::,l~':.::

'" ......,' 4'9-12',·· " .."
0'007,D33- 35'121 ,:t0'093 ---: 35',121 '4'972; -3-'-'-"-'.~ 0'9944-

",: '. . ' .. ,.'.' ."" .. 4'983 ."
Ůf006 ,6BO ""':'30'138 ,35'121 .....:.30~t38::::'4'9$3':-'-' '-''. = {Y9966
" ,,;, . . .. ', 5 ',"

. .'. ':...', ,. ", ". ' ď,',: 4'994 '. :,' ,
0"005 ;~LS:{ ',J5ďH4, ,.30:138 ~ 25.·l44~4'994\'-:--5-· :-. ~'9988

0'004,620 = 20"1"381:25'144 ~ 20'138,:,5;006, 5'~06 - 1'0012
,,',' 'ď' , •• " .' ':.. ',,' . 5'017

, or003',8.i5!:lS;121.,Zf(138 ~ lS'IH ~ 5:017 , ~~ď " • ]"P034
.~. , ' . . .S·Ů;?9

0'002 1610= 10'092 I 13121 -:-" 10'092= 5:029 '~ = 1.0058-

:.- .\ ....;c'". 5'040
0'001 ,65 ti'052 , W'092 -- 5'052 = 5'040; -~- .' 1:0080.' o .,

o~qoo,Úo 0'000, 5'052-, 0'000 .' 5'052 ;'5:~2 ' 1'9104
" H>j')Ji' '/:, '. ..._ . ~<Po1<,rilq,)

Přehled novostí v zeměIt1ěřičstvÍ zá'
r~'t91J.

Dr, A, S e'ín e d. d.
š9••~~is,tkystr9j6~stroje apom6cky ,proketizontálnép.ěfenf. :

.. ,iL.ibeJa..:Vliviniěnyteploty a atmosférickéhotlaku na udání
trubicové libelyopětovněikoušídr .. S a me1t.) a shledává,. že te",
plota. na volné libtHy v •.jich udárií .nemávHvu,. prízasazeiJi .může
Se vliv obievíti, .Změnatlakem~z čistě. theoretíCké· úvahy áždo
600 mm jest :v!ylotičena. Fa; ,Si c h [e r:k.onstru.ujedl~ ud.aíů Dra.
lŤ..alten n.~ra: k'i"abícové . lihetyse , značkámikřížem .upravenými
místos()u$tředných kruhů, a,doufá tím zvýšiti ,~citlívost. O" tom
referentprot ft aJ!1 tn e. r2) pochy~uje. _.... . . .. ". .... '
", '. Dalekofiled."Chroittatrtkou' aberradobjektivu-studují H,
Fa ssbend e r: a A. W e tthaúetS) roztx;>remdosavad,iltch method
a, sp~ciefně ntethody Hartmm.nl0vy.popis. a studíum 'medialního
ďa~.k.o..•.hléd.U.·o.".k..r.átk.e..·.iokální.~e POd.ává. L. ~.,.Ch.u;p"m.. a.n.n.4.>: ' .,Theodoht. J. Heuve~nk5)studu)e VhvsystewatH;kycb
a nahodilých chyb .y dělení 'na'Í~kruzích horizontálnýcb-th~~l1olítů

1) Dr.'Sarriel. Z. f. V, S. 569. 586,609.1913.- 2) tlammet.Z;
f. I. S.315. 1913._8). ti. ras s b e nu e ra Pf.'Wetthaueť. ,Z.' f. I. Nr. 9;
li913...- 4) L. Se h u p m a n n. Z. f. I. Nr. 10. 1913.-.~) 1. ti e u vel in k;
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a podává číselné hodnoty pro tvar funkce a sin (2 gJ + A) + b
sin (4 gJ + B) + c sin (6 gJ + c) + .., V geodet. ústavu po-
stUIPi!l11.'skémprovedl Dr. O. F 6 r s t e rO) zkoušku dělení kruhů od
Heyde a tIildebranda. O. I s r a e F) zkouší strhování limbu na re-
petičním stroji a dospíválk poznwt'ku, že stržení jest neodvislo od
ve'1ikosti úhlu a počtu repeticí.

Dál k orně r. J. Z w i c k y8) konstruoval dálkoměr se dvěma
dalekohledy k současnému zaměření Ipod distančním úhlem.

S pec i e I TI í :ko n str u k c e. L. Am br o n n9) udává kon-
strukci »aviatometru« ku sledování balonu a létadla. C. Lei s S10)
podá'vá balonovy 'kompas.

Počtářské pomůcky.
P. We r k m e i s t e r11) sestavrl tabulky pro ,centrování úhlů.

D'O c a g n e1Z) podává všeobecnou a!pltkaci použití methody bCJtdů
přiřaděných k řešení 'troj'úhelníků sférick~·ch. ti. K a i s e r12a) kon-
struoval stupnice nomografic'ké ku redukci dálek sklonem.

Methodický počet vyrovnavaei.
A. CaptpillerP3) studuje zákon hromadění se chyb při odečítání

vemiery na theodolitu. K. W e i g e 114) jedná o rovnicích odchyl-
kových, jichžsoučinitelé neznámých nejsou pr'o-sty chyb a přichází
na zkoušku volhy váhy rovnic odchYllných.

Polohová měření.
Dr. Fr. K 6 hl e r15) zavádí měřítko pásmové a drMové ku mě-

ření délek v hornickém měření. S. W e II i s c hlO) pojednává o za-
vedení orientace ,do vyrovnavacího počtn při řešení triangulačních
sítí. ti i II e ga r t17) pořizuje vzorce a f.ormuláře pro počet průseku
přímek a vytY'Č<>vátííhranic.

Nivelace.
ti. Wan s 'c ha f P8) konstruoval dle udáni ruského geodéta

Len z i ho nivdační stro:i s Ipromě'nnou hodnotou dílce 'Hbely nive-
lační. Změna ta'Ío se provádí od okulární rO'ury automatidky a slouží
ku redukci čtení na horizontálnou.F. F i a I a19) POlZoamenává', jak
1ze aplirkovati úhloměrné zrcádko ku nivelíování. B a ke r20) ve své
knížce jedná o zásadách geodetické nivelace. Způsob zajištěnj2°a)
nového ll'ormálného výškového bodu pro Pmsko .. J. M ii11e r2°b)
uveřejňuje výslediky nových částečných měření aře'šení nivelační
zá!kladní, sítělPřesné rakoUlské nivelace v polygo<l1ech (smy,čkách
mveI) lV.--VlI. západní části mocnářství.

Z. í. V. S. 441. 1913. - 6) Dr. O. Fo r s t e r. Z. í. 1. Nr. 1. a 2. 1913. -
7) ti a m me r. Ref. Z. f I. Nr. 2. 1913. - 8) E. ti a m m e \. Ret. Z. í. I. Nr.
2, 1913. - 9) A m br () n n. Z. f. 1. Nr. 4. 1913. - lO) C. Lei s s. M. Z.
Nr, 5, 1913, - 11) P. Werkmeister. Z. f. V. S.689. 1913. -
12) D'OtNL'Ule C. R. Nr. 21. 1913. ~ 13) A. C ap p i II e r i. O. Z. f, V. S.
201. 1913. ";;'14) ,K.W e i gel. O. Z. f. V. S. 297. 1913. - 15. Fr, K o hl e r,
Ost, Z. f. Berg- u.l:ij,H~wesen. 1912. - 16) S. W e II i s e h. O. Z. f. V. S.
178.1913. - 17) Hrtlelt'an. Z. f. V. S. 633. 1913. ~ 18) H. Wan-
se h a ff. Z, f. I, Nr, 8, 1913, - 19)F. ,f" a !a.T. O. Č. 25. 1913. - 20) B a-
.~h;.~f~r .. Rev. gen. d. Se. 1913. - 20a) Ref. v Comp. rend. de I'Assoe.
geod,1 ,",~"lt W2..72°b) A. M ti I I e r. Mitteil. des k.u. k. mil. g. Inst.
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,tac1tf:metrie. . ....
A. tg e n e r~t) ip~dáÝáněkte;épokyny ku zvýŠení přísnosti

určení 'kQustantc;lállkOO1ěOO.qptiokých.Dr: J. R y š a v ý22) popisuje
nové auoosedUkční tachy'metry franoouzs'ké konstrulkce Balu-Kern-
ovy a Des,p(aUovy. Dr. Fr.F i á I a23) pojednává. o těchže strojích.
A, Tich y24) qvádí nově upravenou svoji metbodu logarithmicko··
tachymetrickou.

Uat()JDetri~é výšky.
J. Kovačéva~) odvozuje barOmetrické vzorce pro Bulharsko

,.", . . X'
ve forp:'lách B = X + ),y a h - ':"' log B a konstatuje, že pro ,
Projednávaná měření vzQorec prvý podá přesnější shodu. 'tl o h e n-
n e r26) zmiňuje se o úpravě loga:rithmického :pravítka pro počet ba.,
rometrický'ch výŠek. '

Konstrukc~plánu a mapy.
Dr. B.Uo s t in s k ý25a) iPnčiúuje pOZJnámkyku problému nej-

lepšího 'konformního .,zobrazení. Autor poi~á'váo kl'asidkých vý-
vodeci1(laulssovýoha doplňcích CebYševa a·f:isenIohraa uvádí
svéďvomátrikY:.A.J( 1Lng at sc h~e,b) pojednává o zobrazení sféri-
ckých ,p'1ooh.P. G a s t27) uvádí formu, plochy map tOpOgrafických.
A. B r a b e C

28) sestavuje tabulku redukci délek ,plánu sražením se
papíru. K. Ko r z 'e r28a) jedná o novostech v instrU!ktivních před-
P'ise'dh,pro rakoUls'ké.ma'pování . tlI ,a a r d t v. Ha rte nt h u m28b)
wjednává o novostech kartografických průběhem XX.sto'letí ve
státech balkánských. '

Měftcká 'lótografle.· .(Fbtogrametrie a stereof•••.•• )
Nové knih y tohoto oboru: Ber t i 11on'A.:· Photographis

métrique. Paří'ž 1913. MaydenMuer: Hand'buch der Me-Bbildkunst
etc. tlalle 1912: M. W e i s s: Die geschichtliche Entwickelung: der
Photogrametrie. StUlttgm-t 1912. Dr. J. Pa nt 00 f I í ,če 'k29) U1'čuie
stereofotogrametricky malé pohyby inženýrských konstrukcí. E g-
g ,ertSO) popisuje stereo.autograf Orlův. BQ t e 130a)pojednává o foto-
grametrických měřeních z létadel pro' účele výstavy měst.

8,53.1913.",-- 21)A Eg.ener. Z. f.V. S. 145.1913. - 2.2)cJ.Ryšavý. z.
V. S. 67~1913.- 23)Pr P i a Ia. O"Z. f. V. S. 212. 1913._,24) A, Ti c h ý.
Z,. desost. A; u. I. Ver. 1913.·- 25) J. K o rač e v. Z. V. S. 20 1913 -
2'6) t!ohenner;Z. LV. S. 3ú6. 1913.- na) B.tlosHnský.Z. V S I,
1913,.:.....26~)"A",I<1in g a t sc h. Sitzb. d. Ak. d. Wis. Vídeň. 1912._ 27)P.
G a st. Z. f. V,'S. 713. 1913. - 28)A. Br a b e c. Z. V. S. 103. 1913. -
28a) K. K o r z e r. Mitt. des k. u. k. mil. geogr. 1st. S. 119. 1913. ,-
28b)l1aa r d t v. ti a rte n t. Mitt. des k. u. k. geogr. Inst. S. 153. 1913,--
20} Di. J. Pantoflíček. T.O. č;21.1913. - 30)Eggert. Z. f. V. S. 7,
1913.- 30a)B o te 1.Z. f. V.S. 929. 1913.

Vysvětlení zkratků: Z. f. V. - Zeitschrift fiir Vermessungswesen.-
Z. f. I. -- Zeitschrift flir Instrumentenkunde. - M. Z. - Mechaniker Zei-
tung.-C, R. Comptes reedus de l'Académie etc. - O. Z. f. V. - Oster~
reich. Zeitschrift flir Vermessungswesen. -- T. O. - Technioký Obzor. -
Rev. gen. d. Se, - Revu géněrale des Sciences. - Z. V. - Zeměměřičsk;ý

ík. -. Z. des úst. I. u. A. Ver. - Zeitschrift <les oster. lngen. uud
·Vereines.
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Zprávy literární it odborné.
tlánky časopisné.

C OtUPt.· r e n d. Nr. 25. 1914. S. 1362. Z p r.á va Ch. L a II e m a n-
efa o.m'e z i n á rod n í mapě světové v 11). ěř. 1:1,000.000.

Zemleměrntle dělo. Nr. 1. 1914. N.M.KlementevskH.
Gorodskoj zemelnij inventar. N. Mli r o m c e v. Vozdušnaja slernka.A.
Š i r j a e v . .Elementy hyctrauIiki.

Ze it s c h r i f t f ii,r>ln sÚ,urnent enku)l d e Nr. 1. u. 2: 1914.
S.1. R. S t li t z e r. Ne u e .En tf e r nu Il g S ID t'S S e r rn i t a bs 0·1 u t e r
Ber i c h t ig u n g. . ,

Ze itsch r i ft f li rVe r m e s s u n g s w es e n. Nr. 1. J914. S. 1.
Dr. J.pri sc h a u f. Zurn kartographischen Bilde des Gross und' Parallel-
Kreises.· '.' . . '.' .

Nr. 2. 1914. S. 33. Dr. P. K o h I e r. .Eine neue Methbdezúr. Messung
der GrundIinien fiir Katastral-, Stadt- nnd bergmannische Dreiecksnetze
und ZUl"Messung der Seiten eines Polygonzuges.

Nr. 4. 1914. S. 105•..L aw a e tz. Latte zurn Nivellernent mít direkter
liohenablesung.
. Nr; 4. u. 5. 1914. S. 89. Ii o 1rn. NivelJeinents- Versuchstreckeder
Landesaufnahme.

Nr. 6. S. 137. 1914. A. Ca p p i II e r i. Zur Theorie der Uingenmessung.
Ajg. Ye·rm. Nachr.1914. S. 29. Schel1eus. Die Zentrierung-'

des Sttahlenknotenpunktes b.eim Bauernfeindschen dreiseitigen Prisma u~
helm' DoppelpÍ"Ísma.

Vyšlé knihy:
. L.. K r lig e r. TransformatiQIl der Koordinaten hei der konformert

Dóppelprojektion des .Erdel1ipsoidesaufdieKugel míddie .Ebene. VerOff.
des kg!. Pr. Geod. Inst. N. P. 60. Postupim 1914.. .

A. K o h I s ch li t t er. Tafeln zur astronomischen Ortsbestimmung-
(Luftfahrt und WissensChaft. J. Sticker.). Berlin 1913. Cena 9.60 K.

Annunaire pour I'an 1914 publié par 1e Bureau des
L ang it ude s. . .' . .

Zprávy sfavovské.
. ' 'Moravská .iDŽenyrská komora ustavila se. v následuiícím pořadu:
Pres~ Úi. Samohrd A. O., civ. inž. stav., Brno. Vicepres. Preude Rob., c.jv.•
geom., Brno. S e k c e čes k á: Komorní radové: Beneš Prant.· civ. geotn.,
Vh. Hradiště. Ja'lliš Laz.,civ. inž. stav., Přerov. KalJus Rud .• civ. geom.,
Brno. Novák Leap., civ. inž. kult., Olomouc. Mesany Jan. civ. důl. iuž.,
Mor~ Ostrava. ŠtáblaMat., civ. inž. kult., Brno. Náhradníci: Mátl: Jut. Civ.
geom .• Brnt. Sedlák Jos., civ. důlní inž., Blansko. Revi'sor: Chlup Jan Dr.,
civ. iuž. stav. Olomouc. Náhr.: Beyer liugo, civ. geom., Vyškov.

Kancelářské místnosti nal'ézaií se v Brně. Běhounská ulice 4{6,
mezipatro.

Zprávy ze sborů zákonodárných, úřadu samo-
správných a zeměpanských.

Ze zemskéhomoravsk'ého sněmu. Čís. 1416 z. h. r. 1912~
Na vrh p.os l. K ra ti I a,M ě c h u r y a soudruhů, aby mor. zem. výbor
a-co k.místddi-žítelstvívyzvalyc. k. berní úřady, obce a správy. velko-
státků, aby tyto, pokud· maií ještě mapy z Josefinského katastru uschová~
ny, jich dárovaly buďto Zem. museu anebo půjčily c. k. archivu kaL map
v Brně ku ofotografování kúče1ům. úředním. .
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Zpravypatentní*).
Patent. přihl. v Rakousku, vylož. do.1. dub. 19'14.
42 u; ~ AngeloBersanó, geometr, BieHa (ltalie); Zařízení ku přes-

nému okreslení plánů v jiném měřitku. <
Patent. přihl.' v Rakousku, vylož. do 15. dubna 1914.
42 c. - 'Firma Car! Zeiss, Jena: Vodorovné l11ěřidlodélek (vzdále-

nostních) se základnou v příst.roji. Prior. 22. 7. 12. (Německo). .
42 h. - Táž firma: Zaměřovací přistroj pro vzduchoplavbu.
Patent. přÍhl. v Německu, vylož. do 29. břez. 1914.
42 .c. A. 22133•.-,.. lJrovnávací zařízení pro dálkoměry se základnou.

Akc. spol. ftahnllro optiku a mechaniku, Kassel. . . . \.'
42.c. W.. 42634. - Theodolit. Dílny pro precisní mechaniku a optiku

Car! Barnberg, Berlín-Friedenau. . .. .
Ratent. Přihl. v Německu, vylož. do 9. dubna 1914.

. 42b. Sch. 44350. - Stočené měřičské pásmo s volnoběžJ;louElikou.
C..A. Schietrumpf &. Co., komm.. spol. akc., Jena. .

Pat. přihl. v Německu, vylož. do 19. dubna 1914.
42 c. P. 29837. - S dalekohledem spojiteln::f měřič úhlů.. Eugene

Po ude na s, Vincennes; Seine (Francie). .
42. c. P. 30455.- Přístroj ku samočinnému označení (Angaoe) místa.

Martin P a ul; Bremen.

•<' ',.. • Zprávy. spolkov,é.
··':VýhJěiíf'.i'fS o činnosti Spolku českýoh gebl11etrl'lzarok. 1913.

Z:ptáVa jeďna'tels"ká. Koncem roku 1912 pokroťily práce'zaúčeiem
založení Spolku českých geometrů tak dalece, ž.e v prosinci mohl se spolek
ustaviti. Skutkem stalo se přání __ jako výsledek několikáletéhoúsilí -
:příznivců našeho stavu, kteří při každé příležitosti neopomenuli na to po-
ukázati; že čeští geometři mohou se domoci zlepšení svého. postavení
pouze tehdy, budouli míti oporu ve své české organisaci. Spolku, v němž
združeni jsou' úředně oprávnění geometři a geometři autonomních astlií-
'ních úřadů', bylo potřebí též z toho důvodu, aby byly odstraněny jisté roz-
pory;k:'te:tédtaždouchV'íti hrozily vypuknouti mezi geometr.y· úfedněopráv-
něnými lt'geotnetry'fu~dÍ1íky: 'V\f{jrrtohledu očekáváno, že vzájemným s·ty-
kem ve spolku neshodY mezi' jednotlivými skupinami' příslušníků našeho
.stavu se vyrovnají a že všichni geometři přiloží ruky k dílu, aby společnou
:a. vytrvolou prací dosaženo· bylo zlepšení našeho postavení. Majíce za se-
bou jeden rok spolkového života, musíme si přiznati, že· rok 1913nebyl pro
mladý náš spolek příznivý. V době, kdy úředně 'oprávnění civil.georrtetři
s 'obavami,' očekávali vydání 'zákona o inženýrských komorách, bojovali
.státní géometřido posledního okamžiku za zlepšení služebrtlpragmatiky,
jejíž ustánovení, pokud se postupu do' vyšších tříd týče, byla pro ně krajně
nepř,íznivá. Z obou předloh staly se však již zákony a v přítomné době
nelze na nich ničeho měnitL Zájem. který se od příslušníku našeho stavu
iěmtopředlohám věnoval. ochabl přirozeně tím okamžikem, kdy . oběma
sněmovnami projednané předlohy byly uzákoněny. Bylo-Ii úsilí, tytozáKO-
'11Ii, , zlepšiti, příčinou slabé účasti převážné většiny příslušntkůgeomettl-
-skéHdstavunačinnbsti našeho spolku, očekáváme, že dnes 'i titavykonalí
svoH sta'\'Q'VSKOUia. národní 'povinnost a přihlásí se všichni,pamětlivHsouce
'OSvědčeného příslůví: ,,--··»Vjednotě síla« - za členy Spolku českýchgeo-
metrů. Jak bylo .jižJ}řipomenllto, nebyl' rok 1913 ÍJronáš spolek příznivý;
1lmce:.však dosáhl počet členstva V uplynulém roce';ěíslice 334. V rOCe 191.3
zt5mřeloďčlenů 2. Stav členu koncem roku byl. tudíž 332 a to:' Zakládají-
'Cicnčlenů 1, řádných členů 297, přispívajícÍCh členů 34. Z počtu toho při.
lladácna Moravskou odbočku členů 99; na odbočku posluchačů' zeměměřič-
'St\1' na.české.vysoké .škole technické v Praze členu 22. Srovnáme-Ii členy
<tlé~dbor,íÍ;službY,·jíž náleželi, seznáme, že bylo: Úředně oprávněných geo-
·~tl'íl'<~ď~i$tentů. 138 (z totioasistentů 58).evidenČ~íChgeometnlaetévů
···..<,:~fO~~~~j~J)lit~ntovákallcelářing. L. Vojáček. Prahli li., Ji nd,ř Úsk á 18.Jl:t~l'Ý
nl1ďÍll1i"d\{~bJ)atfl:Jevně .opisy' vyloženÝch patentových přihlášek ..BěhemlhůtyvYl(}ženl.mo~no
''/Ítfdatj,'<)dpll,t ptothlíilělení patentu nakteruuko\i uveďenuu.prihlášltu..·· '. >,.
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104 (Z toho elévů 39). A..ítr.mích~eotnetrů í6. Profesorů 5 (z toho civil. g.
3); Oeometrů autonom. 'úřa~hf'18- (z toho civil. g. 10). Geometrů c. k.stát.
drah 13 (z toho civil. g.3). Geometrů v různých službách 8; Posluchačů
vysokoškolských 30. Cinnost spolku v prvém roce svého trvání vyznačuje
se sn!lhou vybudovati silnou' orga!\isaci stavovskou, která -by měla účin-
nou oporu v odborném časopisu. Ukol ten nebyl snadný. Scházely k jeho
uskut~čnění na počátku minulého roku prostředky finanční. Budoucí příjem
plynoucí z příspěvků členských bylo lze' toliko velmI nespolehlivě sta-
noviti.Náš mladý spolek přečkal však tuto kritickoudohu a.' přikročil k
uskutečnění programu přijátého na ustavující valné schŮZIv prosinci 1912
-tím, že rozhodl, aby spo'~k vydáva:lsamostatný časopis s názvemď»Zem~-
mtlřičský věstník«. Konečné usnesení o tom stalo se . na III. výborové
schůzi konané dne 26. ledna 1913 a zahájeno ihned jednáni s tiskárnami.
Prvé číslo I. roč. spolkového časopisu vyšlo již v.březnu 1913. Zásluhu o
to, že jednání s tiskárnami úspěšně a rychle vedlo k cíli. majípánové'-
'prof. J. Petřík, prof. dr. J. Pantoflíček a prof.dr.A .. Semerád.
Velectění pánové! - Používám této příležitosti. abych V<išindz.nénem. a
jménem mého členstva jmenovanÝm pánům za účinnou podporupoděkoýál

'á. současně je požádal. aby zůstali i nadále našimi příznivci. Z další vý-
značné činnosti spolkové dlužno ~míniti se o tom. že zřízena byla »Mo-
ravská odbočkil S. Č. g.« se sídlem v Brně a »Odb(}čka J3osluchačl1.země-
měřičství na české vysoké škole technické v Praze«.Zprávao činnosti
,.Moravské odbočky« byla uveřejněna v 1. Č. II. roč. Z. V. a nebudu ji ,zde
opakovati. Ze zprávy té jest patrno; žei naši kolegové na Moravě jsou si
vědomívý~amuS.C.·G. a ž~ se Snaží VŽdYa všude j~ho snahy uplatňovati.
Téžodbočk.a posluchačů zeměměřičství načesktYvysoké škole technické
vPrazě. \ffkaz~je v ;Prvéltl roce svého trvání zn<\<:noučinnol't. Výbor-j~Jí
sešel ~elktáte ku schůz!m a kromě toho několikráté k různým poradám.
Trvalý.~kladkexistel)ci této odbočky, .která měla koncem roku 1-91311
činft~ ,členu a 27 členů přispívajících, položen vzácným darem pana c. k.
staveb. ~ císař. tildy Ol'valdaZiewotského ve Vídni." v obnosu 1;00 korun.
Stllbnt$káodbQČka má zrtačný vý~mp~q!Srč,.g.;;pf)něvadž bu4í již v
.aJc~emickémdotQJtu· J.áBku a porozumění ku stavovské organisaci a ku
prjCi spolkové •...jelíž výslednicí má býti zle.pšenípostavení všech českých
~~ometru. Výbor S. č.g. konal v uplYnulém roce 7 řádných schůzí a praž~
IŠtUeho.členov.é sešli se kromě toho5kráte ·k· poraqá.!n PQnc:livíceza tíw
;ÚČe-lem.aby připravili materiál provýbo-royéscht'tze a yYřídilfdůléžitětší
,korespondenci spolkovou. která nesnesla odkladu. Výbor učinil na svých
sclll!zích C~OIl fal1u ri\zných rozhodnutí a opatření, O kterých dlužno .se
tuto zmíniti. Tak rozhodl. o tom. kdo !l příslušníků našeho stavu mohou se
.státLřádnými:čJ;eny Spolku českých geometrů,~Jsouto ;:':7,ÚiĚed~ -opráv.
civil. geOmetři. geOlnetři.evidence katastru. agrár. operací, autonom. úřadů.
c•.k.stát. drah,inženýří,profesoři a ti, ,kdo odbyli na c. k. vysoké, škole
·tilch. zkoušku předepsanou pro absolventy,učebného běHu pro~
'Přffi'mání členů svěřeno zvláštní komisi, do níž zvolenibyljpánové -
vrch. .g. Zeníšek, komj$aři Poniatowskia Paška ageonl. Skach. Za účelem
řá<lného cPQřjzení seznamu členů našeho spolku' jest bezpodmínečně žádá-
R(),aby;. kaiColý,přistupující člen vyplnil a vlastnorUčn~.~ps-alflřihlašu-
;~LlistS.C. G.l)l'echci zde vysloviti obavu. že výborS. C.G. za toto o•.
Plltftmíby: mohl býti podezříván ze strannictví, ač z některých poznámek
členů tytopřihlá.šky doprovázející. by se; tak dalo souditi, a prohlašuji,' že
na listiny ty pohUžíme jako na důležitý materiál statistický,a že jest Vy-
loqčeno již p~~důna zájmy spolku,aby jich jakýmkl;)li~působem bylo
zneužito. Výbor S. C; G.zabýval se otázkou reformy :vYsokoškolskélw,stu~
dia prog,o~try avypracoval<uávrh. jak si reformu tu představuje. Ři(lě
sesn~ho.u.aby reforma 'Studia vÝznamutll!k dalekosáhlého'řešéna byla.,\'
celé řf~j~dUQtně,navázat výbor styky s ostatRÍRliotganřsac'emi geo~r .
tmvsk;ýmiv Rak(llUlkij,a POŽÍldalje. aby otázkou t6Ui$e zabývaly a svéM,
času výsledky svéprMe'sé:S. Č. 0, sdělily.DIužno vŠak také:pOdotkm.,. ..ď
tí, ~. reforma narazila na. odPofposluchačů. Vysokoškolských j)statl1iclllld:
bol'fJ.zejména na zdejší. české vysoké škole' technické .•VýbQ:~';VŠcákřešen:í
tétá důležité otázky se zřetele nepustit a doufá.ž~ se;pPdaří\' blizské hu-

1914/30



doucnosti tak je upraviti, aby všechny súčastl1ěné strany mohly je pn-
jÍnouti. Za ucelem snazších styků s příslušníky našeho stavu vokupova-
ných zemích a v Srbsku zvolil vÝbor místními jednateli v. ev. g. J. oB a š e-
h o v Sarajevu a geometra f. S I a v í č k a v Bělehradě. Pořadateli přednť\-
šek v uplynulém roce byli pť\nové: dr. Pan t o f I í č e k a kol. B e n e š.
Přednášky konaly se v prvých měsících uplynulého roku dvě. Po prázdni-
nách nemohlo býti v přednáškách pokračováno proto, že následkem nut-
ných stavebních oprav v budově české vysoké školy technické v Praze
nebyl'o vhodných místností, v nichž přednášky by se mohly konati. Výbor
rozhodl, že jest nutno, aby zřízen byl ve S. Č. O.k o n d i ční Q d bor,
'který by samostatně příslušnou agendHobstarával; do odboru toho zvole-
ni pánové.: prof. Pe tří k, v. g. Ze 11í šek a dr. R y š a v ý;.•Ministerstvo
'kultu a vyučování a Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, sloves-
nosta umění požádány, aby poskytnutím roční subvence vydávání odbor-
ného časopisu "Zeměměřičský věstník« umožnily. Na zemskou vládu pro
Bosnu a Iiercegovinu a ministerstvo orby podány žádosti, aby redakci
časopisu Z. V. oznamovaly osobní změny vúřednictvu evidence katastru
a agrámích' operací. Spolek českých geometrů súčastnil se svýmidele-
gáty schůzí ve Spolku architektů a inženýrů v král. Českém, ve kterých
.jednalo se o nezaměstnanosti ci postavení absolventů českých vysokých
škol technických a vypracoval zprávu pro komisi, která' jednala o pro-
středcích, jak bylo by možno této nezaměstnanosti odpomoci. Dále súčast-
nit se svými zástupci schůze v Národní radě české, .v níž bylo rozhodnuto,
aby. utvořen. byl. při Národní radě technický odbor, a súčastnil se také
AA~~tyv:ydavaťelů českoslovanskýchčasopisů pořádané v Praze. Na zá-
kladě. §"9. spolkových stanov vystupují. z výboru S; Č. O. pánové: V. g.

. Jos~ K a r b u s, prof. dr. J. Pan t o f I í č e k, g. agr. O. Kr č m á ř, c. k.
kom. Jos. Pa š t a a g. Josef Š k ach. Pánové K a r b u sa Pa š t a prohlá~
sili, .že kandidaturu do výboru S. Č. O. nepřijmou. - Konče tuto zprávu,
pokládám .za povinnost jménem spolku poděkovati slavnému rektorátu če.-
sJ<évysoké školy' technické 'v Praze za laskavé pro půjčování poslucháren
ku konáni schůzí a přednášek a všem českým denním listům za laskavé
uveřejňování zpráv o konání těchto přednášek a schůzí. Děkuji též všem
Pál1ŮíntkXeří qdQonn'mičlánky, referáty a z.asíláním osobních zpráv do
a~~elIo.časo.pisu .jJřispivalia prosíme, aby i v tomto roce naše snahy pod-
porovaliav kruhu. svých známých a přátel přiznivcepro náš časopis
získávali. Všechny členy spolku zveme, aby této akce dle svých sil činně
se súčastnili.- V Praze, 8. března 1914. Jos. Do š k a ř m. p., 1. č. jednatel.
Prof. Josef' P e tří k m. p., t. č. předseda.

Zpráva pokladní koncem 1913.

-l·· prme~: •.•.. '. , . 11:3~zI7: VÝDAJE: ...• '.
skládá se: skládá se:

z připrav. komité. . . . . . . 55296 za přlpravné komité .

i:I~~~~{y~a[o~I~l~ : : : : :ll~~g~~;i:;:: : : : : :
přdplatné na časopis . . . •. 25186 daně. . . . .. . .
úrok pošt.. spoř. za r. 1912 . .. I M časopis . . . . . .. .
·za VTlkenéšeky od dřívěj. majitele .1 17 vráceno odbočce v Praze. . --iL v pokladně ... ; .

'Dohrotllady . . . IfM22;;; Dohromady

V PRAZE, dne 1. ledna 1914.
BENEŠ m. p., EMIL PONIATOWSI(Y m; p.,
l.č. účetní. . t. ti. pokladnik.

Podepsaní revisoři účtů spolku .Spolek českých geometrů v Praze",
zvolen, valnou hromadou one 8. prosince 1912 na správní rok 19J3, pro-
·zkoumali ve dnech 2. ledna 1913 a 19· února 1914 pokladní aúčetni knihy,
všechny účty a doklady., dále nynětší hotovost a deposita spolkové po-
kladnya shledali vše za uplynulý správ. r. 19B v úplném avzornérn pořádku.

Revid<lVánoa správným shledáno dne 19. února 1914.
l"RANT. ZUKL1Nm. p., J. PETŘ1K m. p., VILEM PRIM.KBm. 'P':'
.... t. č. revisor. t. č. předseda. t. č. revisOT.

'=:t=I-· . '124~71~
". ' .' .1.55,

93
1

.~ .. [88i52· •. 43936·
· .. 17 ",g

::: j.16~~1· ,', ~601
· .• ~76
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R o ~P o čet n,a r o tf .1914.
P R tJ f M: I< h V Ý DA J E:

.Příspěvky· 200 členů činných a8 K 1600 - Za časopis. .
. Pítsll!vky8{J členů čl'tIDycha ,4 I( 320-Porto', '.. , , . • '.
'Předplatné} za časopis" •••.• ·200-" ,Režie.•.• ', ..•..
Za inserly .. " o • • • • • • •• 550 -; Daně,·.· '.0 ., •. ' •

Nepředvídané.. . , .
Dohr()mády .. . o. 2670 -. Donromady
. V PRAZB. dne 8. března' 1914.

ANI. BENEŠ m. p., JÚS. PETRtk m. p., E.l?ONIATOWSI<Y m:p.,
. ,t; Č., \\četní. t. Č• .předseda. t. č. pok!adnik. ď,

Zf}Spolku poslucbačů 'zeiněměřičstvi na čes. technice v Praze(o.d-
bOčky S. C. Cl.). Pro 'správni rok 1914 zvolen výbor takto: K. Be~děk'a
předseda, F. Kovalski jedn., K. Rys pokL, ·B. Pecháček pořadatel, J. Bla-
žek náht., J.Černoch zapis., V. Krákora á J. Václavů revisoři, V, Soucba
'a J. Preis smirči soud.' ..

Výborováscbllze Údbočky SpolkuČ. Q. koná se mimořádně.,' Jló'-
botu dne 18. dubna v 6 hod. več. v ústavě geodetickém čes~t6ěJíítikY
-v Brně s přednáškou p. úl'. aut. civ. a zem· g. E. Faltus.e"O posteU-
péní pildy při regulaCi, toků~.

90":-
soo~
18-
62-

2670=

Zprávy OS()buf.'
z e s 1 il ž by c:\. k a t a s tr u.Nejvyš. vyznam. Vrch. ev. g. 1.. tI'. .A,

~ e IIa n o v i v·}Dubrovniku udělen byl při oq<:;hodudo výslužby Jsrtí'ř.
kři,ž. ř.Frant.~osi U s ta no ven i byli :ev. insp:. A: MpJPIl g; HďY',;Q~~Y,~!
,a vrch .. g. I" tr..a. Gá t s ~ h v Lublam .geamdevlsOry,proag.r.olěr. JI!1
zem; Koniisia to První v Korutanech, druhý v I<ráňsku. Pře s iú\ en 1:
.Elév J. S c ha ru a g I z ,Vidnědo Korneuburgu, vrch. g,J,: ;fřf. :.L.S Lé g I z ,Kirchdodu dpfreiSíadtu v ti, Ro, g. lLtř,. J. A mu s d Gr'rir
z pnc~ do Kirclldorfu, elévf'. Ta S chn ,e.rze Schardingu do W~lslí:l,Vfch .
.g. n. tI'. K. L,a n,'g..ma y e'rz Vtiklalir~kllď<;1oWels~, 'g.II.- tř.A.,Ko ..,:.•.H.e..g....-
g.e.r. z. lIradc.e. d.o.ttarth.er.,gu, elévové M. I<u.r r.e ~ t z Pini.na. d..6 ..te.,dt.#.,J
M a J.e r z Parenzo do Terstu, A .. C o I a u t t I Z Plrana do, Terstll,A. Ul a;:.
d 11 Ii c h zLussinu do Terstu, g. I. tř.J. R a im an u z Teplé do I(í' r~~,
ŠÍátu g~~\td~T~Ší~a~zv~h~~~?l~tř?PŠ~d~~v1íiii~'k~J'~~~~ ~rrti
PiIzua aj. M a s ze w s k iz Myslenice do Wadowic, vrch. g. U.tJ' . .t.
P elc z ar s k i ze Lvova I. do Lvova II., S. Ma I c ha rek ze Zytllici,(hV'Í!
do Rzeszówa, T. L oV,eel !zDrphóbycze.'do 1\1;ed,enice,g. I. tř. E. S.t.!' y-
'&'o,wsk r z'WIilifiki dóLvóva II. a A.Z'áír ó rS'k1:'ťP'15db'aťdtF~ítIt'l~,
g. n. tI'. T. Br on a r s-k i z Medenice do Winnlki, B. C z e r n y t aóbtkY
do Podbuz, ·E. No w a j.s k iz Bufsztynado· Rohatyuu, V, Wrnl1lPk i
z,PQdh3Jice do Zyda.czówá, v'rch.g. L tř. M. Pap a fa v a z,eZ~ttř6')ttftVii1.,
ně,elévové: 1". tIo f m a n n z 'Chebudo Teplé, A. ti a u;~.tma ~rtt, J/tila:vy
d'(iR1manova, v.' B a·j o r'e kK o nd ra ti n k z Doliny do Lezttjs'!'-J (J.

....M..i...ti,sZlia:l:icze ,do Turky,.L. Ch. rz an o w ~.k,i .z}<r~.ko.v..a."d.,o.,.·po..•.ďI.i~Y.).l<... ': C~e lka.z .Rzesowa do·Jasla, S. Ku f r a se}~.R~e$zowa, doN(5y. Tar~,
Sl.W, a r,z"e I Z Pilzna ,do OnrUce a J. Ba r.b.lI-r ié ze Zadru do Siny, g, I.
tř;:A. Se.d Le'cck'ý llevi'dence v Lublani aelév e. Kadiunig 11 agr. oper.
v Lublanibyli vyměněni.Vrch.g. I. tf. J. V e.rbj č od no\'. měř. k evi4.
v LublanL~,g.,ltř,A:,Vas~o z tIaliče na Moravu. ,',
. ,.,. Zé slu ..žby. c. k. a g r a r. op e r a c í. Jmén~v~niatt. inž. I. tř, A.

. Ůhm"vrch.·agr.inž:; agr.jnž.II. tI'. R.Exn~r,aR. Delama agr. il\ž,
·1,fř;(Z9~l.)"ď.' ' ' •..... " .. ,
". '. Zesln Hry vB ós n ě a fferceg o.v' i ně. PŇ)saz~t1i\«c~;g.:O.
Hes c h",tn1d;.z Ljubinle do' 2epče a ev. elévďA; I(o.~ ťlťzM6st~ht qi:!
T,lubinle;E,v:t: ..v{';':,A.: ... tI r o m á dk o 'nabý,' 'aút{)'ťis~crFW' :tr'~r() 'B~-
'jaluku. ...., .'L.ď .' ..... . " .'.• 'ď"/i{" '."

Z e'slůŽ;b·Y'c. k.'l'El's. spr. d p ma'fn.,Jmel1W~w'láss. V. D Q- .
tn~j,$.i~I,J:jil~P.;il{Ql'n.IL t,{30. I.). . "",n+Aď\?, ', .•

. ~ r.edakci zodpovtdá Dr. A. Sem~rád: .:.. Tiskem 'Rolnlck{tis1<ái';ý v Úně.
Vydavatel.: Spolek českých geometrů v Praze,
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