IU1ĚI1ĚŘIČSKJ VĚSTllítt
'CASOPIS SPOLKU CBSKÝCH GEOMETRŮ.

Pozorování na torsním kyvadle.
Prot J'Ol-danD. K o vač ev v Sofii. R. 1913.
Při určování hodnoty intensity tíže zemské jest nutno, by doba kyvu
byla vyšetřena ISprávně s přesností ± 0'01 sek. Z té příčiny provádíme-Ii
iTIěřeni daleko ód astronomické observatoře. jest nutno mitik
disposid
přesné hodiny a každodenně určovati jejich stav cestou astronomickou. Tím
se ZVÝŠl počet _potřebných přístrojů a práce při pozorování a odlehčení
v tom směru by znamenalo značný prospěch; takou pomůcku nám podává,
italský fysik P i e t roP a g u i n i upotřebením') torsniho kyvadla.
Přednost v použití torsního kyvadla ku měření intensity tíže spočívá
v tom, že perioda kyvu není odvislá od intensity tíže, nýbrž od druhé
odmocniny z momentu setrvačnosti, t. j. od jeho hmoty a od jeho tvaru,
takže jeho kyvy zůstávají isochronými všude na povrchu zemském; tedy
určíme-li předem periodu kyvu. může nám tato posloužiti za měřitko prO.
určení períody kyvu obyčejného či vertikálného kyvadla místo hodin následujícím způsobem:
Jak jsme se zmínili. jest períoda kyvu torsniho kyvadia závislá od
momentu setrvačnosti a ne o d in ten sít y tíže, kdežto u obyčejného kyvadla z á v i s í o d in ten s i ty tíže: Takže označíme-Ii periody kyvadla
obyčejného, potažmo torsního hodnotami t a tI obdržíme vztahy
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kde 1 značí délku obyčejného kyvadla, K moment setrvačnosti torsniho kyvadla a F jest torsní síla nítě tohoto.
Poměr čtverců těchto dvou dob podává:
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Na iiném místě povrchu zemského t se mění, a tI zústá,'á beze
změny, takže obdržime
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Z této poslední rovnice, známe-Ii g, podá se gl:
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Prostě theoretíckou ů vahóu jeví se svrchní vztah velmi výhodnýneb -nám umožňuje lehce z pozorován-í odvodití intensitu tíže. Původní
praktické pokusy sam6tného autora Paguiniho') prováděny byly s příliš
hrubým materialem, pak i ony poslední pokusy') (při kter:í'ch neznámo proč
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použil kyvadla

s tak ma,Iým momentem setrvačnosti)

kdažW,caútor
,měP(}1'lM1é\'mtriěI1L
;,',
t.,.;' :)( V~:s~;;'k ďY'jserll~;nusi»i<wltl;>\<,·

ztratily na důvěře.

;';;

'tlOstU"pimskem·geodetiékérnúStavei' ,,.
shlédluj~tn '··bim ;WsrllkYV!i<J/l)j ijjféoKrat.k:j'm časemsesttójehé'dle
'návrhu'
prof;l tlťk:keraJé& Siutktafh!luv'ě) ť'tledenau. 'cDřívěiši některé nokusys tímto
pfistlld1im "PodaW;'nedostl ,íispo'koilvé'výsledkY;;
jápř e d s ev za ljs e m
no~é 6Qkusyv'tétnže
SťněfuJvezlrlíněriéh'F·ústaV'ě,Prvrií.
setiemých pozórÓvání>dala:poďtlět k dómněnce. že dřívější 'příliš maládlívěra 've přese
nost výsledků. které přístroj podává. nenl zcela oprávněna; lze očekávatí
něCnlCW$íh:o.,Proto, pmdlo,užil jsem svoje pozorování nadále při změnách
na..přístroii i. na methoděpl'lzorov:ánL'
'
.e
'; '.:
",
."
2.;P~pisJ)řístroj~•. , . .
....,
t.
"SamoJné kY!iadlú. (obr .la 2)jest2i jediného kovu (niklu). kruh o poloměxu;,~'015l;:m a$ířqe 075 mm zpříčiny~vetičéní
momentú setrvačnosti:
na kOIi<i:inese1Jl'sten «?t"'sHrrý .6'84 mm; drátek závěsný jest dlouhý9'5(l
cm a silný 2·{)()mm.P~i .prvýchpozorováních
kyvadlo bylo zavěš~no na
křemennémvlák;něapo
té n.a platinovém-iridiovém,
o pélce 26 cm. VlákolJ
připeyněu,o .jest nahlaYici
.
ior~H~~qpřístroj~(obr. 3).
který:le~t tak z~řízen. tJ~'.
UIll9~!1ilvyčerp~ní vzdu~
chu. l1\>mo,cichránítka. N.
Ku zac!.Jycení ,kyyad1a v
kHd.,slouŽí ,přístroiekM.
který pomoc! šrou~)llB se .
dá 4dvibnouti a t(.iktQ po~
zdvihule, ~yv adlo.tjlk Že
toto se:. dtž.íýkHdtl
je-Hv kyvúmůžé'se timto
zařízením uklidniti-když
přístrojek se sníží. tož uvolní se kyvadlo. Na vlákno.na němí jest zavěšena
kovová deska N, připevní
se·ploché ucadélko o; od
kterilro seod ráži; sVětel'né
paprsky. vysílané osvětlu"
jící lampou; Na;:počátku
toto zrcádko sloieř)() bylo.
ze>3 Il)íllých zrc~d~k.naklon~n.ých , jegl10 k dr uhélJ;J.u.pod,velmi .Il)írným
úhl!'lnl; to, c&ell~az~l()býti
i nepr~kti'ťkÝm a.,změni10 .se,~~.:j~dno'.,.pr()st~, i.
jest teploměr k\.! od~tení
vnitřní teploty.
Ku měřeníamI1litu<ly kyvadla má kovoví'
kruh po ob vodě dělení
inter':alech 5°. takže lze
~/.oodhadnouti pozorováObr. Z.,
ním prismatem P,

v

Metboda

poiór~vaci.

Z počátku pozorování konala se~ porilOcí dalekohled~ •. postavených
ve vzdálenosti 3'6 'm od přístroje. Světlo od ,elektrické lampičky slabé
(s jedním toliko vláknemlyrhalo
se štěrbinou nazrcadélké
okyvadélka.
Jak se uklidní kyvadlo (pomocíšroubu'M). našroubule se hľávice~přístroje
<_to_rsní_h_la_v_icel.
na které jest připevněno vlákno. na 360°. Po té se zvolila

1918/2

šroub sesune a kyvadlo se zvolila rozkÝve"N4sla4:k~;
toho,j~k~atrll~'"
ie-posťtanni,
tyvY jsou vy.lnut:euy, pozoruje s4průcbQ4
()draž~n~o
světla
od •zrcadé\ka, na vertJkálném
v lákně" prost řednictvim "daI~k~ledu,
',Momenty
průchodusezaznamenávaii
na proužek chronogratu,/tterýse',uvádí'vpohyb .b,vězdářskými
nqrmálnimi' i10dinami institut\!i ,i\mplitudy,se
odhlldJJH
pomocíprismatu;
stejně se oohaduje teplotl,l;,atla,kvzd~ný
u V; n iH pří·
str'oj~, pomqcí teploměru t a rtut(),v~h,9 tlakoměru,Předpo,čeHm,}lozorovbí
vYčerpá se vzduch z přístrqje;
Ježto postup světelného
paprsku v poli .dalekohiedu·iest
na'PO'čátku
velmi rychlý, tož se místo vlákna zjevuje proužek,
proto pozorování
nemohou se díti tak ostře v jedné i d,r.uhé poI.óz~ zrcádka,
,
Avšak dáme-li menší amplitudu, nevyjdeme,
ježto každá druhá amplituda jest ódchylnáoá
360° a rtejsme jjsti, zda nenastane
změna v místě
připevnění'.
Jinak přiliš rychlé kyvy kyvadla
vyvolávaií
dosti znacné
chvěnívčastech
aparátu a i v nevyčerpaném
vzduchu; kteréžto
vif1Tace
ze své'sťtariy
hynám
ukázaly své zvrácené
či škodlivé účinky na kyvy
pozorované;
možno mysleti, že při tak rychlých kyvech kyvadla ,i celý
přistroj i současně závěsnÝ bod onoho vlákna by dostaly isochronnékyvy,
- Aby bylo vyvarováno
všech škodlivých
vlivů, tato methoda byla pak
změněna:
torsní hlavice (a s ni i bod závěsnÝ) zůstala bez pohybu, k tonni,
by se dosáhlo malého stočení vlákna, zařidi se šroubek Mtak,
by docílilo
se stočení kyvadla as 3°, Tim současně a dostatečné
sezvýši
též přesnost
pozorování:
nyní amplitudu měřime pomocí dělené škály, takže des e tin u
s e ku n d y můžeme určíti; dále možno poiWrováni prodIďtižíH na delší dobu
a tak v jedné seríí lze opakovati větší řadu částečných
pozorováni,
Ona provedená pozorováni po prvé methodě jsou o.značovánapozděii
jménem "velké amplitudy";
všechna
ostatní pozorování
jsou provedena
dle druhého způsobu, Zkoušena
byla také methoda
koincidenční;
ježnépodala dobrých výsledků,
' .
4, Zvláštní

poznatky

při pozorov~ní.

Byla konstatována
stálá změna.
střední polohy;
(Ruhelage)Ho.tiž
v klidu nezauiímá kyvadlo vždy totéž místo a obráceně:
ve většině případů se konstatovalo
přemístění
buď v jednom neb ve druhém směru. Po
dobu pozorováQi toto střední
postavení
nezůstává
stále totéž, jsme tudíž
nuceni ta pozorování
vztáhnouti
ku jednomu Ideálnimustřednímu
postavenÍ; ba i vice lze konstatovati:
pro každé zkrouceni kyvadla dostáváme
jedno nové středni postaveni,
čímž se úloha podstattlěztěžuje:
Abych vyzkoušel
tyto přeměny,
pozoroval
jsem klIdně kyvadlo' po
ně k o I i k dni, staraje
se o to, by se temperatura
trezťněníla; pro' tento
účel byla pozorování
vedena ve specielní mechanické
místnosti s troiitými
stěnami, skrze které cirkuloval tepl)' vzduch, udržuHcísfálbu
teplotu vzdor'
tomu, že venku teplota se měnila, Pozorováni
tato skrývala velmi zaiínia'VY
zjev: n I kdy .kyvadlo nezllstává
v úplném klidu a stáJe pozorujeme 'je
chvěti pod různými amplitudami:
k př,následuií
dvě serie'pozófoyánf:
6'8

6:4
6~5

3'35'7"'"
'3,23'0
>3.26'2

.('S
4'5
5'4
.4'2
4'4
4'0'

"'Z;3~~J

3'9

2':37
J,O'S
4, 8:1
2,19'6
2.48'1
::>,19'9

507
11'6
4'4

5'3
6',1

2.22'S'
2,51'3
2,13'2

2.19'6
2,'6'9
0"
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5.45'8
5,17'3

10'9
10:0
3'Z

ľ.41'3

1.3,8:3

" JI

Referát oVybud~vání zeměměřičského
přednesený

stu,dia,

Dr, Se m e rád e m r. 191.3 na valné schůzi S. C. G.

'5polek
českých geometr;ú mél. od počátku ve svém programu jeden
z hlavních bodů: »Vybudování studi!al zeměmě'řičského na vysokých školách. technickýcIJ«. J.tž. v r. }913. na vlal1)Héms:hromáždčUiipřednesl prof.
Dr. . Se m erá d referát, který nyní oťisku}eme. ježto stává: se otázka
tato akutní. ~odniká
'z někt/erých 'ko,rpo'rácj a'kce o,pačná. studium 'kursu
neb'udovati. nÝ'brž ponechaJti 'kusé. jako dosud a geometry použív.a1ti!jako
romÓicný materiál dru:h0řadý. což znamC'ná, nejméně }eho zdržení v přirozeném výV'o:jia utlačení ve spoJe'čenském postavení.
Pro studiuqJ zeměměřilčs,tví zří'zeny isou na vysokých školáoh technických' v této' polovině říše oku·r s y k u vz děl á n í zem ě měř i č ú
s dvouletou dobou sltudijní ,návštěvni'kU. CO"řádný'ch
po,sluchač,lL
Kursyiyto zřízeny byly. v této formě' r, 1896. alby odpomohJio se tehdejšímu citelnémunediosbaitku úředníků-geometrů u nově vybudované služby
katastrálné při evidenci .' i novém, vyměřování lmtastrálném po vydání
instrukce pro trigon, p'olygonometrícké vyměňování. Tím státni orgány
potvrdily. jak nutná byla ,potřeba samostatného studia, když vše ostatní
sel,halo.
'.
Stud'iúm v tomto kursu zařílZeno bylo tat, aby se rychlievyhovělo
časovým P'Ovře'bitma' jesrt: tuidíž přiroaenlO,že také, char-aikter .svll!dilabyl
ráz u ,p r o v i 8:O,rní ho, ·Č a s O' v é h n,-Nyní tedy, kdy pmvi'!ll)ri1urnHi
mí nulo, jest ntlÍlIl!Oa účemo sltlana,ti'se >O náprialvu nyně'jšího proviisol\"'h,ílbo
studilaa ua'hradiiti toto f.ormou u cel e 11 é h 'o s t \I di' a, ,jež by hově'!o požadavkům na jeho a1bs6l'venty ze širšího hl,ediska kl1aideným,
Stav zeměměři,čský je jedno z ned&tarŠÍiChodvětví technických stavu
s velmi rozsáhl1ouorga'nisa:cL Jest jisto. že tento stav jest ku doplnění
technický,chodboorů. nutný· PI"lO svoB obsáhlou čínnosta
naopla!( jest žádouc.no, starati se n to, b'Y sít' úřadů a kanceláří zeměměřičský'ch byla
zhuštěna tak, aby v ur,čitých obvodech by,Ja řádně vyškolená sHa zeměměřii::ská vždy 'obyvJa1te1stvu pO' ruce, by se tak od1stmllily nepří:st()lj1llosti.
plYnou-cíz do·savadní organisace stavu, že nUlCeny jsou strany hledati
v nOll!z'it.éž'neódlboiflií'ky ku škodě svýchdůte'ži'tých zájmů i zátimů státních.Bfi tom les,t l$Itarati,se o. tb, by. studium bylo ú če ln ě vy b a ven o.
by ·absolv.elllti jeho nabyl'iživotnLc
hp o dmín ek. důstojných pro *,ademilO:~Ýs'taM.
.
SpecieJně námzáleŽií, lI'a'vybudování stuidia g:eometrov'3kého, je.Ž't"J
z české_ho' nár·oda vyšla, řaod.a.zdatU:Ý'chg,eometrll. z nichž Ho r s k ý, .Ma"
rek. Zl" zav Ýill' j, byli 'vůdčíJ11lis,Uami a budovateli veJiikých děl katastrálnýc'h měřenfv. ~akousiku, UhráJch 'a Bosně ,j tIercegovině: Z českých
technik ·vychází neiv ěfší, procento geolll'el(rů a jsme z národnih'O stano-Víska tu povinni s'tamti se l{). jiclJ. pos.tavení, ,
Dosavadníf.orma' studilalnevyhovuie pro c. k. státní
zeměmě.
ř ič:e, "aiČstud'iumo:to bylo· '1'.0 slwžbu státnÍspecielnězřízeno,
.To plyne
zcela pochopitelně z důvodů VYššÍCh,požad·avkůrJež s,e na tedrnické sHy
v'lfbec' ·kl'adou· a·vnY1ně jšL době. 'kdy -seďpřipravnje. nové kata,strálné vyměřo,vání na 'základeiClt vědecké triangu'la'(je stup-ňooV'ého.měře.lIí, dD!la1to
erOchálního významu a ohromn.~ho rozsahu •. ježsV'ojí masou materiálu
předčí jiné .podnikye,teohnioké. A přkozeně tedy c. k, stáhli zeměměřiči
sami zasazuji sena č~tný'Chs'dIŮ'zích ta\ v odborných č.asopisec1h '0 prohloubení ::ieměměři'čs'kého studia ,a- ta.;:(:a souhlasu záslužných. mužů.
1>:
:Možno jest tu poukázati n1a ni e In o ran od.u m.p ř e d']o,.ž e n é
r: 100a c,_'k.m i:ni s.t Il.r s t voU·ji n a n cí;jehož p'říslušný hod Č, 2. uvádí:
"Uchazedi omí-sto .C. k,měři.ckéoo i'Med-nrma, mají podati bezpodmínečně-

se'

1

J
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průkaz
oahsolutori,ustudia
na' některě
zc!ejší vysoké~kole
te.ch'1ické
s náležHy1m p'ros,pěchem.
,
' .."
'.
dest k 'tomut:ůsOIbiti. by na vys,okých školách techriický~h ve Vjpni,
'v Praze a·ve Lv,oV'ě zřizeny byfy'sa'mn'stattié
fakulty
pro'ge'o d e ti c k é věd y" Studijní program těchto fakult jest rozšíři<ti na, 3 leta,
by 'kandidát
byl také prakticky
pro odbornou .služby náležit~ při;praven.«
Dále lze citovati
"Pamětní
'spis
Jelj'n'oty
českých
autorisovan:\'chciviln'ích
~eometrů
z ntěsíce
března
r. 191I.
kde se zdúrazňuje požadJa'vek rovnocenného
pOist'avení zeměměřiče
s ostatními absolventy
vysokých . škol ·technických«.
.
Dalším článkem, požadavkú
otv:anisovaného
úřednictva
c. k. zeměIt1ěřičú jest: "R,esoluce
spolku
c. k. úředníkúzeměmě.řičsk:\'ch
vmarkrabství
Moravském
z měske března r. .l9ll,jež
žádá 'J:římo vybudováni
samostatného
.odboru pro 'zeměměřičské
i'nž,enýr"
ství dle bodu 3. "Za to žádáme vybudování
svého stlldia geometmvského
vs a m o S t a t n }I. o s t a Í'll í m tec hni c kým
od hor ů m, n a r o v e ň
p o s t a ven':'
o d bor
zem ě měř i č s k é h o
žen Ý r st v í doplněním přednášek
a praktidých
cvičení z p'ředmětů pro slližbu zeměměřičskou u evidence katastru.
agrár.ních operací )3i jíných odború státní a autoIlomní správy i civilně geometrovské
prakse potřebných
a f'Ozvrž,ení jich
na dobu 7 semestrÍl., a poodhyti
dvou státních zkoušek propújčeni
titul!!
zeměměřičského
j,nžen}lra.«
','
Sluši zde zminiti sen
tom J:ěkném porozuměni.
kterénplatnHa
nClj.
vlivnější korporace
technická.
toUž S tá Iýy ý bor
rak o u s k ý ch i nžen Ý r'ú la a rc h 'it ek ni, který na V. valné schúzi vydal pamětní SiJ)is
na c. k. minis'terst\7io
kultu a. vyuód·vání, 'v ,němž do'žaduie se pádnýmí
(jťtvc<dy rozšíření
studia zeměměřičského.
.
Dúvody jsou, stručně vyjádřeno.
tyto:
a) ve dvouleté době studi,jní nedá se látka· učebná účelně rozděliti,
b) tříleté studium umožníprohloubené.vzdělání
a přispěje ku p(},
v7;nesení společenského
stavu zeměměí'iičského
a rúzšířením
tím hude
leno dosavadnímupře:plněnítohúto
uče'!J,ného hěhu:
'
Že i v Ý k o nn á stá t n í s 1užiJ a spr á vn í má zájem na' ř.ádíné
.argani,saci zell1ěměřičskýchlechni'kú,
'svědčí ak,oln'O'st. že j:ovo!eno
jest
přičiněním
inženýrské
komory úředně autori'sovaným
civí'lním zeměměři"
ólm vésti ve svém
označení
titu.l i nž e n Ý r a a použíti. stá t TI i ho
zll,aku.
Ještě méně dokona'lé jest·toto
studium tmo služ b u c Lv i ln ěg e o~
lil e·t r o v s k o li. neb
ge o m e t r o v s k ou při
t ,e c hni c ký c h ú ř a~
de c h a v k!a n cel á ř íc h in žen ý r'S k Ý c h vťtbec. Zde je.st geol'netrovi silce v prvé ř'ldě ř,e,šiti (}tázky čiiStě ge'odétické.ale
mimo to i takové,
které jsou se specie'ln:mi inže'nýrs1kýmipra-cemi
v úzkém spojeni ažádaií
tudíž povšechnou
znalo'St inženýrských
prací. pro něž mají podati ge'ometrické' základy.
"
Z toho }es,tpatmo,
·že se civilní. geometr s nedosti, úr:lnj''lTi:,vzdělánímtechnickým
neobejde, neb nem()i111by vyhovětilJiOŽladavkům"
v nynější době z fe'Chnii::kéhostamJvi~'k:a.
ooňkladenýmll
má-tisvOiji"
existenci uhájiti, jest mu v'!a'sliMím přičiněním'dálesoukrtl'I1JYltI
studiem fpZsah svýchvědomoSití
rOlZšÍJřiti. To, lež'í v povaze Póžadavků
dnesl'! dol}y
na technic~o,u 'sílu kladených
avyznivá
tp'~1snězúV'a:h,
uveřejňov;,l.nýC'ií
od odhonllku
o tomto tema>t,u.
.
Co se týče'
k'ú ř a li:ů "p ro'a g T'á 1'n i '0 pe r a c e, ttl, vysikytl
.se názor. aMolvel1tyg,e'OídeHckého
kursu s nynějšíinvzdělánírndo:těcbto
slu;žeb ne[lři'jímaU' a misrta; tato dbsaiuMati 'altsolventy'
kulturnl'ho,jn<Žen:ýrstyL (Viz resoluci v hos\ppdářském
výboMl řfšské rady y r. i908vttJiltlfo,
smyslu pottalJ1ou.} J jinak se '.tu m'aHahs()lvetlti
geOil1letroyského . kursů. sgo"
KojHi 's PŮ'dři>zenýmr,msfavemím
technacký:m, ač rrávělJ'ř'i.nyněijší
orgainl.,
. ~a"cL t'OhotoúfadupTáce
zeměměfi<čskétvofihlavnf
stežeinian.a'sk,q:reltI
výllučný ,oddíl ,pracítétoinstHuce.
Ježto prÍíce'k'ulturně"techniCité
obstarávajíze!m~ká
kulturňě~technkká
nd1děfeni. PtotYtbiJráte'specieliTlě
vYbudovaná.
'

in

-če-
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...
V úřadechtechnjckýchaso~kro'mých
inženýr,'ský c h' kart cě I ářlc ft j#sf..přiioten~:služhii
geÓ'íneYrcWská
:ti~ce spiata
'5 ďi!lž~ÍiYťskýmiim:cellihilaJkt<! jsou .stavby 'sj,Eitica žél~itrnc,; pfáce'iŤ!etllOTwpní,' sta",by'yddnl.a. fo:tJell1ln!.'l1!' řada .i'řných speCiielnlch i:e'chnlckÝcnútffze:r\l.' Jevl .se 'také cZde' nutnoot, aby a;bsol1yentl1~geometroWi
"byly' dány
solidní záiklady ,prohloubeného stuďila!,má-li na těch'o" iákhl'dechpak
zdárhě pro '!l/Pe'Ciell1í
'te'chnilc:ké (YdbO'fy'pri'Vátnliín studiemou1jovati), by se
ve speciálisovatiém: techn19kém úřadě nelb kanceláři vůbec uplatniti mohl.
. Jak jest'iko'nkrertkh
vysvětlivek patmo, dop()roučí se, by opt,aY:;t
studia' braliaJ sedvojlmslnětem,
má-liklad1eným požadavkům býti zadost
učiněno, a 'sice je'st třeba:'
.
1. rozšířltl:vědomosti·p
() !o ně () h t ech n fc k Ý c hod b O< t ech,
s nimiž· se z,eměmHilěv širšíSyloji pnaksiúzce stýká.
2. prOhloubiti
teo,r.eťickézáklady
studi'a l!:M,detického a
v I a:s tn'l s tu d tU'm.1'l: e 'o dé s·i:e samo·
te c r e tkk jt i .p.r.ak t-ick y.

Že jest obojího třeba, to dQkazuil jedttFa!kpřisnější požadavky, jež
se v nové ďoběpři ,propracová'ní numedcké měřkké n.i.tody a vzrůstající
ceně půdy na . zeměměři:če kladou, jiinak vyžadují toho rychlým tempem
stále rostoucí poile odborného technkkého studia.
Tím, že dostane se zeměměřiči' rozhled.u po základechiiných
tech.nických odborÍl, ne m á na pro s t o v.z n i k laJ t i něj a k á k o n k ur e n c e zeměměřičis~ stav'ebním ilnženýrem neh kulturním či vodním i:nženýrem, nýfurž mají vMóml()!stijeho býti toUko prohl'oubeny, by mohl jedmuK
samostahlě se upla:tniti, ji!na'k -sp.racovaťi· správné a účelné základy pro
te'Chnická inženýrská zřÍ:tJenl a tlaiktoo'ny odbnrníky zdárně podporovati.
Jest obor činnosti stavebnlho inženýra a kulturnlho-vodního inženýra za
nyně'jšího s'tavu ryohlého vývoje technič'kýich věd tak široký, že speci.alisace tu jest l1utná a. účelná, stejně jalko ·obor činnosti zeměměřiče iest tak
rozsáhlý ,a' tak důle'žitÝ, že plným právem si z<liSI:tl'huje
vybudování v s aInO s ,ta t nýt
ech n i ck Ý s t a v s o s t a t 'n I m i r () Ý n oc e n n ý. To
jest viděti ve státech se slpecialiisovaně provedenon organiS21cí technické
služby, že práce stejného druhu s v Ý hod n ě specielně vyškolenými, silam'iobstar~ yajL. Stejně jest i u jednotlivý·ch úřadťt n nás nyní patrna
c'lIutrhiost'p'fá'ee géóme'tridté rředa1t'ř zeměměři'čÍlm, by nastalo odlehčehí
těchto úřadů. Ano·j sa'mntní soukromí inženýři u práce geometrické jen
ojedilllěle vými:nečn.ěse
ucházegí a za ll'ormáh;I1ch poměrů přidržuji se
svých výnosnějškh 'inženýrskýchprad,
pro něž se specialisováJ:i. ,
Nezavádl se tu nový 'odbor, neb zeměměřičstvl jes'Í to vlastně nejstarší te,chnický odbor, nýhrž vyprav'llJjese na našich vysokých škglá'Ch
technický'chpediaigogj,c!,ky a pr,aktkky učehný běh, delší dobu již exi,stující
a to pw stav geometrovský, jenž ,jednaik provedl, j:inak jej ještě očekávajl veliké práce technické, jako jsou k.atastrálná vyměřování"podniky
to vysoké kulturnl ceny a: hospodářského výJznamu, a má tudíž tento stav
v prvé řadě prá'vo na'dokonalé
vypralvení studia dle novodobých jJi()ža4;n1kiL ,
.
..,
.
.
.
Ř.ádnou organisaci :stu(!i:a zeměměřičského a z něho vzešlého techniokého stavu má hýtipo stránce nár~diohospodářské '.Ol ílena ekonomie
a soula,d v geometrických záldade~h různý'ch techni:ckých podniků, ,jlt,se
jediněpřiblížíine,
budou-li v~škeré' praú g~lornetriiCk:éspedaJi,SIa!vány a
přenášetlYna S/J:eciel:t1ěk (omllvy,chovamýd:Qrostvysokoškálský
se stud'iemod'borné a vědecké hIoubky..
'.
.
'. . . Aby se žádaného prohl~Ulbení studia do:sáhlo, dOPOfQuČí.se ľQ!zšířiti
tot9 studiUm a vybud,ovali .v samostatný odb:o r z e mě ni ě.ři č s k é q o
ln Ž' e i1 ýr st v!.' Póčet semestriinflcht
vyšetří komise' našeho spol'ku,
tlítltoúkoleim 'se obírající, (Návrhy podálvá' ťeferá1 prof. ing. l?e tři ka.)
Dm se v Pirvéna!dědod]uje
velké výhdqy .ze stanovi~a pedago'gr<:kého. V dosavadní 'krátké stu<;liljní.doMdv:oulete nebylo lze. p.edag.o:giC'kY,správně ulČe'bnOU'
'látku rozložiti ,.a,tilik byl'o nuno kumu!ovatípředměty>zákla'dnl. s. iichalpLí~ujl'CÍ<mip'řfl(j1něty, cof 'Fůsobl rn~ohé. nepf~kona telnéó'btlte
ua,Stí'aIlI'ě uč.ickh ..il :posJtiéhai;~, R9z,~ířenim dóby sbu'9íJJiI
sé t~i>ťv:e Ul1iožňp~e'SO,uFadnéa logické, .yYbudlJvánl 'stlrdijnlho programu.
•

ď
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' .B.ud~. t~d~ #~bfi"y~l:n/\2jJ~t:J~ť~~tÍ'#č1~~" i4 v~~žrif,~e'třfi!~Y.:
vědeck,ého
?raktlck~h~ ...v~.~t>;ol~n~
'.'.;.>;emepence z:~b}e'<:tt~~n:a9.r,t;nufy,c.~;.:aJQy"k"3!~nyro n~, z;tJ.1,eměnQepoza~avkuw ,c;?'.neJ\I'cmneJf.,by'l~~yQ:QYe'~P"
;rato,:lwa.,ya.,J)o;d'!-va,J~U'om,!,:q:stru,Jia~~:tl}dlUr,ntO~'Plt<;>
.qul'«.'řJ!teQA'
Jecq~l'sJ<~\lO?P~PfU
, rpá býťi vYbuclová'll'O-',
"
..
. ... •. ďď,
. TopoitóvYbudováni. stucji!l-zem~měřičského si· ,.st:avta~c,,~iežitý,ja;ko
je~t stav, zeměmMičs~ý,.:v;zhle4em ·;n~ své.yel~évyk'0'U(j!né práce,plwou
měrou ;.>;asloužLTímse zad'ost.učliní požadavkům,. zřad sJt1a!Vu'
s~O'Zývaiícím. Vybudováním uceleného st.udia povzne~e; seqelý st.av Ve·st;iv, samostatný, čímŽ v~niká i z národohospodářského st;;m0,~iska žádoucí p!'o'Sipě~h
.
. Také ze spi()'lečenského,stlanoviska· bude proh!Qu·benLstudia.,p!{) s,tacv c'enným ano významn.ÝII;l.i ;pro celý Slta/vtechnický, když postaven buoo stav
zeměměři'čskýdo
st,eďne řady jako .ostatní· akademkké·,sta.vy
te'chnlřcké.
_Oastnarií -s,e·dosll!VtlE1ní
·neu,ctržHek1é-poměry, ·jetž P'OšltozuH,t'ent~y stfl~"a
umožní se mu oprávněná exis1tence, zasl'ouže·ná za jeho namáhavou práci
akademiokým uceleným vzděláním.
.
Spolek českých g.eometrů konal dále svoH ,povinnost, a dospěl k ~ávěrům, v článku předsedy pwf. J. Pe t ř jlk a v předu na'stíněným.
.

ď
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Úprava studia ie!D.~~~řičŮ.
J.Pef'řík.

}.

Vedle přísežnÝ'ch mlynářů pražských jsou zeměměřiČi nejstarší stavy technické v zemích českých, nehoť shle1dáváme se s nimi j,iž ve století XV.J. při naší starožitné instituci de!Sk zemských.' Stavovská. škola
inženýrská vychovala celé generac'e zeměiněřičú, 'kteří plně s,e uplatňovali při 'pracech měřičských pro Josefinský kla'tastr a vrcholu výkonnosti
dosáhli při m<J!J;:ovánípro ka,tas,f.r stabilní, ,vzorném to díle XIX. sto1éH.
. Nejen při této veřejné člnlllQsti,-nýbrž jpro,pp'třebys,o\lkrome
UÚl~vál1iadůležVtost ,prací -zeměměři'Č!,kÝ'ch, prottO:šhledá vánié" Ile poři českém
sta'vebním řect1!te-l:stvís l1stanovením, že zeměměřiči - bez úředního Posta,vení - chtějí-li Zlamělřovati pOllemky pro dělení, musí se. podrobiti
Zlkoušce, načež terrve obdrží dekret úřední.
.,.
Při prvéorganis>aci cjvillltk~h techniků v mce 1860 shledáváme se
s civilními geometry j:qko samos,tatnou kategorií civilních techniků;
Ovšem ministerstvo vnitra málo dbalo předpfsfr !}}nůudělováníautorisacce civilní'ch zeměměři'čů, ba velmi. Č!astojevykládato
na úkor alkademicky v7jdělaných ·techniků. Pro geometry evidenční nebylo 'vůbec předpisu, Meré by ustanovúvaly určité přípravné vzdělánL'
Při felorganisacicivi,Lnfch techniků v roce 1886 zů,stalyne'změněny
zásady pro udělováníautorisace
civilním geometrúm. Při zřizováni iri'ženýrskýéh 'kOlli'Ol'pojati bylisati!0zřeimě
civHní zeměměřiči 'do. komor.
ač jetďfilalose dosti d'louhoo tom;'rtm"lise jim dáti !Hul inženýra pro Vyměřo'vání nebo má"lí bÝtipodržendO'Sav<1'drtÍ.
.
P6kudse
týče vÝchovy geometrIi, tu' ve-dřívějškh'tlobáchnebyla
i
samostatná, nýbrž byla' spoLečná' se s!tavebními' inženýry. Zříz;enírť1'tříle- 'I
tého <běhu zemědělsko~technického učiněn, prvý krok k samostatnému
studiu zeměměřičů ,Iaku1turníč'li .techlliků. Na t'qmto běhu zavedyn~ byly
jíž dvě státní ZkOllŠky a pOZději při:P4štění ik. dol\:totátu věd, tethnickÝí;h.
Tím byl dán zá!kladke zdárnéiUu vÝvoji, leč ,m vl'oce 1898iřídil,a v'Ij}d,a
vecile tohoto třHetého' pěhj.( nOVY,.~VQuJ.etý•běh. pro' Šistě ze;rťj~'měříčSi~ý
směrapfedepsala
pouze jednustáWÍ1'JI\'Qušku, Přitomsl<}d'ovala
vlád\!
ieštěél.a'IŠí dl svuj,ahy'
si()ipatřill<\1>otřehn~siťyte:chrt,éké
p1:0SlUž,hll
ev,den~ní'pří' ~atas'tru .d:iJměpo~emkově, tak ,si\tMčí' VYhláš'kamin!isterstVft
financl, :1>terouse,sHlYovaloa:bso!vť::nfům ;tohoto b~h.u" ž~, dosáihnou,r;qJO
letech slu~by. Y III.. třídy, hód:nQ's tní,_J'řn~tý. b~h, zemMělsl\\'o-t;e<:hl'J'~GlrY
'.,fÓiz':
šířenhyl
pozdenha čtYřl~tý odb6ť kultur,ní,' a' tlvouIétýběli . země'thěřic:,
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Zimni semestr

Letní se.rneslr
cvič ..

Matematika
Deskriptivní
geometrie
Fysika
.
Gt;odesie
nižší
Právo soukromé
Právo
veřejné
.
.
.
Meteomlogie
a klimatologie
fotov;rafie

2
·
--------,---.---_._

27'
Matematika
II. běh
..
Nauka o rak.' katastru
II. běh
Ped{Y~dgí.e
...
Počet pravděpodobnostnÍ
Národní hospndářství
Geometrie
po.Johy
Oeodetické
počtářstvÍ
.
Konstrukce
a skizzovánÍ sfrojů
Cvičení v dílně
Reprod4kce
plánů
.
Encyklopedie
zemědělstvÍ
Encyklopedie
lesni.ctvÍ

15

2_.,.~_------'----3

23

20

3
2

4
2· - ------_ ---_._-_.
· 24
16

-_~_---,

,C~lkern
Geodesie vyšší
Kartografie
.
Sierická
astronomie
.
Trigonometrické
počtářství
Věda finanční
'"
:encyklopedie
p02em. stavit.
Encyklopedie
meliorací
'. . .
Encyklopedie
stav. inženýrství
Encyklopedae hornictví
.
.
KomasačnÍ a meliorační zákony
Agrární zákony a politika
Zákony stavební a železničn.Í

.. _-----

.._-

3
2
2
2
2
3

4

4

3
3

~
__

Celkem

o

·

.'-

~_-

------

22

3

1

2

4

2

2

2
2
2

4
4

3
3
3

3

2

_? __
,

.__
..

25

9

Nauka o rak.katastru
I. oěh
4
Aú~rnÍ operace
.
.
. '.
.
2
Upi-avovacÍ a 2~stay'ovací plány.
·3
DíHnÍ měřictvÍ
'
./ 2
:2
fotogrametrle.
.
Tral;ování silnic \ a drah
.
.
.
.
.
2
2
Měření pro účtovánI staveb inženýrských'
2
1.'0p0tR:rafická měření
3
UčetnictvÍ
..
1
Sem-inářgeod.etický

6

.~

23

"20

:~dkeril

3
23

__ ~.--

24

_
15

2
2
2

2
2
" _1

4

1526

nezměněn .. Absolv,enl'i tohOtto :běhumají
·ucelené akademick~
vzdělá,nÍ, . ovšem. . speCÍiaUšOva'H:'éna
úz;ký,bbor,
cožnellí
jeíie\l 'va4(i\l,
~ý;brž přj -dn:eŠnlděíběpr;í'ce.'P;ř,ednostÍ.ale
'rozvoj vě~ kl'ade,itu zvý~ '
Še.népoŽ:éWaY'k,y..
Jevjse~ó't
ře ba iS tu.dí U ,1'11 P r oh 1 ou b i,ti> a
'l'Ílpra vn,i . ta;\{;
a b Y'{Jb ~ áíb!Jó vš\e'c~ y·,o,b í:HY p r llcJ ,'V Y'm ěfo. Va c,í.c-h, .cib y"ab s'O't ve n {.j m {Jh li
.pT ac orvat
i TI.e j,e,'f1 pi,i'
sk,ý zůstal
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předn.

Matematika
I. běh
Deskriptivní
geometríe
Optika
.
Oeodesie
ni;?šÍ
Nauka o pružnosti a pevnosti
Základy grafické statiky
Stavitelství
pozemní

----_ ..

'65
·3
5
2
1
4

Oeodesle
VYSSl
Kartografie
.
Sferická
astr·onomie
.
Počet pravděpod()lbnostnÍ
.
Zákony komasačnÍ
a meliorační
ťncyklopedie
zemědě'lství
Rak. práv\> veřejné
Rak. pdvo .soulí.romé
StokovánÍ
měst
ťllcyklopcdie
l'esnict-vÍ
Encyklopedie
elektrotechniky
Stavttelství
pozemní 3a
..
Stavby pozemní (nemocnice, školy
Stavitelství
hO'spodářské
Vodárenství'

Nauka o rak. kat. I. běh .
Agrární operace
.,
Zastlavovací
a ú:prav. plány
fotogrametrie
....
Zákony stavební' a železniční
Stavhy zemní a drobné dráhy
Pozemní stavby II. běh
Telegraiiea
tele'foni'e
Topení a větraní
Očetnktví
.

- .6't

2

1

--_ ..... --~._-----

4

_._---~-

17

18

5

I

3
3
3
3
3
2

6

5
3
2

4

3
4
2

22

20

21

3
2

2

3

26
Matematika
II. běh
.
Nauka o rak. kat. II. běh
Pedologie
..
Národní hospodářstvÍ
Stavebná. mech3'n'i:ka
Pozemní
stavitelství
II.
Kreslení technické

L
6

2

4--' ..
15

2

3
6

2
4
3
3
3
3
2
3
4
1

3

6

2

3
2
2
2
3
2
2

4
2

2

2
2
2
2:
·2

~.

2

zl

-.
14

,

12

ě ř t c k ý ch p r'ac ecrhka.tilils,t!
r á ln ýc:h a pta' cech
s nlrin
s Dav i'se jí cI ch, n Ý b r.ž :i,p.ř im,.ě:ř'en
íc hdů:l ní c ha]:: ř í v ge c h měř-e·u í cht-O']: og La fi; c.k Ý.c·,b.
'~polekčeských
geometJůlDleď
po 'svém uSlavenÍ' pojal mezi své
})ř-etmíúkůly ·též úpravu stlídiav'učebnéinběhiipro
vzdělání zelilěměřičů: Je Ziřeilno ÚSt,' že při tak dal'ekůsáhlém .úkolu· rtlělií se názory .účastní-k;íi'nbnýtrri 'Vlivy vnějšími, ne!bo:f všichni chtějí s-tavov~kyne'bezpečnÍl
věci 'iJ'l:lvráti1i,nebo:Ili'BPOrlodtlal'i-tt
TákbV~tvnější' t:opudy byly jednák
.Jw\'á rozdělení'civHl'lích
techniků.' jednak zřÍ!ze-ní·k;(}mor;a
úprava
titulu
lil
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Letní semestr

Zimní sem~str
předu.

cvič ..

k",,'J,4'·
5
I
4:
3L,4·';
:6

Matematika 1. hěh
Dtlskriptivní geométrie
Fysi'ka

předu.

cvič.

'.

Geodesie niMí : .
Rak. právo ve,ř·ejné.
Rak práv'o soukromé
úvod do geod~elt. p'Qčtářství
Celkem

.; ..tl

~---_._--,.

Matemati'ka U. bě'h
Geodesie vyšší
.
Nauka o rak. katastru II.
Národní hospodářství
Ped'O'logie
....
KO'f1strukc,ea skiz10várnístrojů
Početpravdě,podolbnosvní
.
Zá'kony stavební a železniiČní
Celkem

~
,

A

3
3
2
4

18

18

2S
5
3

3

3

.'

5 -I.t;
3'

1
2

6

4

6

3

2
2
2

4
3

'l'" .
2

Nauka o r,ak. ·kat,astru I.
Kart'Ograrf'ie
.
Sferická astrooomile
.
Zastav.' a wpravovací plmy.
BncY'kl'ope~He zetněděJství
Nauka o kulturách lUlční'ch
Encyklopedie lesnictví
. .
Encyklopedie stav. inženyrs'tví
Agrární operace
Encyklor,edie pe»j!. stliwitelství
Účetnictví
inženyrského, a ty jeví se zcela zřetelně i v úvahách vYborových. Kr:omě
toho je stav zeměměř'iiČsky velice různorody, nej,en povoláním vlastlJím.
nybrž í ,studiem přípif'avlJ1ym;kromě toho jednO'ÍIHvékategoriesleduií
ještě
své zá'jmy spede:lní, což vše j'asně seobráJží v návrzí.ch.
Z počátkupřevládab,
sln,aha vybudovati" úplně s a m o st a t n é
čt y ř le t é stu d i u m zem ě m ě h č s 1<é b 'e,z z ř oet e I en a o s t a tn ío d bor y, a vycháeeje z těchto házenU, vypracoval Jsem prognampro
čtyřlety od\bor se drvěma státn~mi zkouškami. Absolventi měli miti z,růoobilost pro všeclky obmy prací 'vyměřovacích, tak že by rnohli' kóna'ti
práce civi'lních geometr,ů,' :evi,de'nčníoh la' agrámí:crh. že1ezničních li důlní'ch
geometrú, ,práce ve sluhbách obcí a okresú a konečně i práce topografické.
(Program I. str. 8.)!
.
.
Při sestav:ovální progrial111'u'I..sm:a,žia
jsem sevyužitkova1ti všecky ty
předrnálšky, které u;' ňá: ústa,v~' is'ou, takže
by' b.ylo t~ebaie~n ,nělkJoli:k:
novyrchprofesural;to:éentur
,:ah,y'ProÚ1a1IJ;l,mohlbyti uveden v, ži.vot., Při
projed!1ávání. v,e. vÝ!J~rl,l oV'šero, i:sme,. přeocllpol\Jládali.ž·e po z .ř,í,Ze n,í;zeměniěřičskéno,odho,r,uJ;l1ohou se státi
ge10metry
jen
abló1v'entitohroto
ód.horus;iistou dobou přecliolanou.Le~<Jil'O
vYdání llóvéhóř;idu ..:procivJ,1ní. techn~ky ~hlectano, že: áutor-isad civililiíhó
~eQmetra m;úže.doS;ta,ti kfi'pdy" 1k;<;l'o.rIl1a,me~j·
předměty:, drlih é .stá tni. zIw.ušky vyšší geode:sfi. ŤíPl- tedy padia! tenlto t1'ávrll as ,ním·,jl odb'Qlr,.k~rý
svým uspořádáním dovoloya!, aby posluchlači" mohli si voliti' předměty
d:dší '\Dud na- t.echfi4ce<rilebe na"lPtiivebílitě;' 2vlá§tě byl' bY' se h'odU pro
kaiidtdú1Y' st~ďť>~ko~ké' pr{jfesury ,ma tooraJiky ,a tlesktittivní' geometrie.
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Zimn! semestr
předn.

cvič.

Letní semestr
předn.

cvič.

Miltematika I. běh
· Des'kriptivní geometrie
Fýsika
OeologieI.
.
Technkké kreslémí
Stavitelsví pozemní I.
Statika a dynamika
Celkem
M.atematika n. b
Pozemní sta'vitelství I.
Pozemní stav. II.
Geodesie nilžší
lfydr,aulika
Stavebná mechanika l.
Nauka o pružnosti a pevnosti
Cdkem

Zákony stav. a želez'iličnÍ' .
Zákony komasaJční a meH'O!mlČní
EncykIopedi'e sltav. inženýrství
Stavitelství pozemní 3a .
Stavi,telství sHni<čnía zemní práce
Geodesie vyšší
Nauka o rak. katastru II.
Nia,uka oD k,atastru l.
Encykio-pediechemie
Národní. hospodářství
· Vddárensh'í a sfokování
Encyklopedie veměděl'ství
Stavehná mechanika II. .
Celkem

30

EncykIo,p.edie meliorad
Rak. právo soukromé
Rak. právo veřejné
Sferitcká astronomie .
Ency.klopedk lesnilctví
Plány zastav a upr:a,v.
·Agrární Oipe·race
KartograHe
Zákorry o 'knihách
.. Cetkerrr

3
3
3
:2
3
2

-~~,~~--2

4

24

17

2

;34
2

1

-.---=-,-~-"----,-----

'?

Výho-i uvažoval znovu a rozhodl sepřfpojiti k zeměměřičstv:í stúdiull1 po,zemťlíhostaviltelstvípo
stráncekolllsti'lIkHvní.
Podobné sloučení
je ,dle § 4. zák;ona z roku" 186() di(}!volel\lo~,
,Prono1vou úpravu, daněpo~
zemkuvé olbmýš'llel1o:
sep·ov'dláva,Í'iVfo
odhia'dy domu stavitele, 'liylá b~
tedy fpotN:hám, eVĎaenčhí's1'užny vyhověno-, dále ddstaJiby
se taikovi
ábSio]ventId:o služeb ,obcí' a okresů jako geometři ·asta,vitelé. Vypacován
prOgram 'prioNyřletý
od~oise
dvěma ~stáJftími' z,k6'llŠ'k'a'm'i'flPrů~odrÚ
, zpráv-a; 'olboH rozesláno různým ikonp,oradm, aby ,st vyslovilvasnahý
j::o(J,pb~qvar~.(Pf'Ogr. IiI.•str:~l
,Vjsle·~1ek
akce hyl iamHavý) . nebo ( ná'y,fhy,Al'<l:r~aiiJý.lla_znítcllY
odpor. Mezi,tímzHzeny
komqry a vý:borvrátil s~P'OmnohýchP"Q[a,<jlÍ.cll
"i"

,,".

1918/11

':'

•

ZIHlvuk učebnéniuběhu.a
l>tudiuči'l>tč ieměměřičskému,
ale t:řHetému.··se
dvěma·· státními :bkouškami dl,e vz,orru. drážďlalnského. (Progr. lIJ., str. lG.!'
Leč ani tentO návrh
nedošel
všedbe·cné
.podp'ory.
Na valné
schůzi v rGce 19Uzvolma
zvláštní komise. která pověřena byla úkolem,
vyrracovati
no.yýpro~raÍl1
studijní. rozhodla
senavrnnotlti
studiu'm tři
a púJleté se dvěma státními zkoušk\:!'mi, pOdržujícprvédva
roky skorO
stejné se stavebním
inžen-ýrstvím.
Progr. IV" stelU
'
Z úvah. jež jsem chronolngicky
tuto vylíči'l, je zřejmo, že vy;bor
i komise vážně se otázkou touto zabývali, že.ochotn,ě
všecky
návrhy
~l 'Podněty, j·ežt!ošly,
podrO!bovali úvahám a je řešili. Uveřejňuji. tuto z!právll
zO'hkdu
na řad u dota'zú, je,i mne. došly od členů v poli, kteří na val,né
schůze dostaviti
se nemohou a přece 'ráJdi by se' obeznámili se spolkovými pracemi.
Bude potřebí ještě mnoho ~ráce.
než překonáme,
odr-or,. oďůvodňov,aný nejrozmanitějším
způsobem,
Ječ věříme v mZfešení této otázky;
které podni,ká nejpočetnější
kategorie
techniků v zájmu pokroku.
P o zná m k ;3.1; Na valných
s'chůZÍch nelze ovšem probraJ!i celou
látku tak, aby všichni účastníci mohli se cel·e vysloviti.
proto usnesl se
výbor vyzvati
členstvo, aby písemně se vyslovilo o předl'Ožených návrzích a ta·k rozhodlo, kterÝ program by nejlépe vyhovoval
náhledům
větŠhlY. Připomínáme.
ŽJe prngramI!.
odpadá z rozhcivoruiako
zás:aldně neproveditelný.
/ '
.
Poznámky
a návrhy
budtež zaslány
nejpozději
do 31. března' 1918
referentu
komise dru Jar. Pantoilíčkovi,
prnf: 'Čes. vys. ~koly technické,
Praha I: U L ažanských.

Zprávy" literární
\

~l

odborné~
','

.,.

Ing. J. Vrba, Právní prameny
pro praxi inženýrskou.
Nákl. SpoJek
kulturního· lIlženýrství
na c. k. české technice P I' a h a II., Karlov,o nám.
310, R. 1917. S 217 str. kapesního formátu. Cena ]Il K.
,
Čil>" spolek posl-uchačll kulturního
inžen>''rství vylwlla! op0t kus práce·a
zaceljl citelnou mezeru naší literatury
technické.
Kniha jest :příruČkOti pro:ka'1ldidáty
'civilního j'Íiž,eil1ý·rství. pro civilní inženýry
stavební a
prokutturní
techniky,
jakož i k potřebě
ostatních
inžený'rů vůbec se
zvláštním
zřetelem ku platným předpisům v království
Českém.
Rozvržení
lát,ky: Úvod. A. Přehled
gúkonů a přeldlpi:sú. I. Zákony
o vysokých stavbách,
II. SilníónÍ zákollY. III. 2elezni'ční zá'kony .. IV. Most:
ní záikony. V. Zákony vodní, metlimaóní. o vodních cestách a o regulad
řek. VI. Zákony () cívHních technicích
a inženýrech
vůbec. VII. L:ivnostenské zákony. VIII. Sociální zákony. IX. Nauka o národním hospodářství
a raikoUiském prá·vu 5p'1':l.vním. X. Závěr.
.
B. Stavovská
j)rivileKia i povinnosti.
I. Doktmát
vM ťeClhnických.
II. Záíkonná ochl1a'na titulu »íuženÝr«. III. Používání
i,nženýrů ke shd~háru
Válečným,
C .. Stav úředll1ěautor,tsÓ'Van.ých
cívilnieh te,chnťků. Hájení prav CÍvilních technikú
českou sekcí inženýrské
komory
pro králolVstvíCeské
3 přehled
nejdlrlefb{ěišičimřosti
je'H. K ochraně činnosti jednotli"Ý'ch kategorií.
'
'D.
InŽCillýrskékomory.
K.ákoou
() zřízení inž,ell1ýr~kÝch komor.
·I)oda:tek<l
"po''Výšení domiJbraneckÝ'c.h
dťt.s.Í'oiníII<tl 'inženýrských'
,k
vyiC.ším hodJnD's.tetn.
E. ChronologiCký
rejstřtka
ohsah.
Y knize rest Výlstižně vyčenpán roztmušenýmaleriál.
který máhýti
pO .ruce kažGétlo·moder~íh()
:technivka v nynějším hos.podářsiky výzmsmněm
hoji. 'Právě
t6to zdáfillé seSklipeJlÍ ma:teriálujelst
velmi CC'l1'tlOU prací se
strany .alttora, jemúž PatřI uznání česk~"ch techniiků, že hyl ,prvllÍ1m nlajitelem šfUistné myšlenky'a
ji 'provedl j~ddnečlTě. neh v ostatních 'národnosre'ch v Raikouskuchybí
taký sj)li;sek doSiÚd. 'Fechnfkovi
podá cenrnou
ílsporučasu,
jemu v~dy velmi dTa'hého.
.
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NaiStíněný obSiaJhsám doporuču4e' knihu nejen' civHltím technikům
astuduj.ícim' pro tuto dráhu; nýbrž všem tech.nikÚ<m,aby btldil"'V nich Zila~,
)osti práva
povinnoslti i vý,znamute'chniika ve sipolečellském veřeinértl
životě a U<lJbárlalho, ke spolupráci nav'eřejném vy'hudov'ání'stavu.
.'
Je,st p-otěšite~no, že' i v tomto směru si všímáme, roz'yoje česi\({;,
technil:Jké meratury.' Rozvojóeské techni,aké 1'iteratnry jes,t rozvojem naší
te~hnické kultury a hospodářského života, zde jest Jlůthé naše OSaml)s,tatnění, a třebla' naibádalt,jk jejímu důkla'Clnému vyhudování ve všech
slllěre'c:h.
, Knížka tato má býti ,na pracovním stoIe každéhočeskoootechnika,
a jest žádoucno, by naše kni'hk,uipeiotvíje wvedla na trh a nezta'iožilaiako
,iiné české knihy při n~bídc.e cizíc'h )l1éněcenn~{'cl>,snad vÝ*lG5::Jějškft,krlěhc"

Stayovské označení Inženýr pro geometry,
Inženýrská komora Česká. Když v měsí'ci říjnu 1916 proběhlla dennimI listy zpráva, že Ilzákonění títul11inž'enýrského bude provedeno císařským na'řízením, uvažov,alo představenstvo
Ceské sek;:;e inženýrské
komory pro král. Ceské již t,ehdy o vzt,a'hu chystané zákonné úpravy na
(Iřed. awt. civHni techniky, Jelik:ož paik z,e struč'né zprávy, že titul pro'l:'IIJčován bude pO'l!'ze ,absolventúm 41etých odború vy~oké školy technické,
vyplývallQ vyl'Ou,čení cirvilních ge'ometrů z tolioto opráNuění, zaujalo předsta",enstvo zároveň stmiovislko směrOldatné pro podpO'f'Ová:níl1árokII c:i_
vninÍ'Chge'ometrú :na stavovské o,značení "Inženýr«.
Záležitost dostala se na II. sjezd rakouský,ch inženýrských komor,
komaný v Hs,ťolpadl]1916, jímž však přikázána byla stálému výboru resp.
III. s'jezdu'. U 'r.řHežitosti 11. s}e'zdn byly vš,ak niezi zástupci české a německé sekce hiŽJmíýrs,kékomory pro kráovstvi če",ké pro p'řiznání titulu
inželn,ýrského 'civ11nírn technikům, nj.ednány· siněmice, jež' byly' pak, před-:
sta~enstyy ohou sekciscbválenva
komarním presídiem c. k. ministerstvu
veřejných' ,prací ,ai'trrinister,stvll kut:tu a vyučováni sďě,leny.
Císařským naříáením ze dne 14. března 1917 byl10 P'Osléze vyhověno dlouholeté tužbě a snahám kruhú technických, po zálkon:<léO'chra'ně stavovského mlzvu »In.ženýr«. Poněv!adž však oněm civilním geome.trúm,
kteří 11'aibyJ,j!
předběžného vzdě,lání' na jiných ústave'ch, než, kte'ré uvedeny
jsou v dsa:fskémnařfzení,
ne<bylla dána ani přech()dnýmiustanoveními
moi'l1-os:t,práv'a na titul »Inženýr« n;illJýtí\ napmÍ'Í čemuž j'i1nýmstavům této
výhody se dostalo, vyvolalia tat'o ok-olnost j:iQichopitel'l1ěvzrušení v hdách
civiilnlch geometrii.
"VzbJ,edem k tomu usneslo se ,představenst:v,o Ceské sekce již ,ve
svém 'sezení d'ne 2. dubna 1917 o vhodnýcíh kwcíc.h klamu čelících, aby
nároiky, civilních ge'ome'trů na titul inženýr,s:ký byly na:, povoÍ'airiých místech, uznány, ,V důsledku usneseni. pfeidstalvenstva Ceskť';sek,.::e int,erve~
n'Ováno pak bylQ u mini'Sterstva, veřejných' praCÍ a 11 minisférstv'a "kultu, a
vyučováu'í;,členiOvé ,Ceské sekce ,byli" vyzvá'ni ku podc'l'Ilížál,Iolití za' titúl
,in:žený:rs'k;ý <i, , ttlílUiist,ersťvo•prOiStJřeJi!nitetvíltl
b:l,móřrÍíbcipresídia po,žácl.á'l1o,
by"",l1estrhaJo ,ci:\'. geomefry,Ipr.o,· uzívání tiltulu,jnžptlÝl/'Sik~o" na.ti>skopisec'h, pokud nebude' o jejich žádlóstech definitivne' f'OIzho,dnuto."
,
'Napodpo,runáwkft'civilnk:h,
g·eome'trií na "Hlul inž'enýsiký vyzněla 'i
resoiuce valné hrom~dy Ceské . Se1kce' iniŽenýrs'/(é' 'komory, pro království
'České konaná dne ,17, kvě'Í\na 1917. Z usnesení této valnéhromaidy: obrátilo
se p.ředstavenstvo na Jeho' Exc.eH!éncírríilIl'i~:t:l'1aI'
Ing;' .b.arona.:.Triníku"a mi11iÍsterstvo,'.veřej'ných" ,pmcí.QhšÍ<r'n~'llipodáním, v němž vyloži~O'přesvědčivi\- cdůWQQy,p.roč ,vidí secivHní'geometři'
morálně i' materielněpo".ltiženi
v'ylouče'l'I,ímz. ·olprávněn'OJsti
-11I:il;
"st:<llvO'vsINti>túl"»lti'Ženýr«,á' 'vy10vílO ž'á, u'os,!, abypr;íV1o t,otoZ'šířel1ohY]:Q 'l1.avŠléchny a'utorilsQvanéc'ivi\.ní geome,."
try v,kráJovstv,i Ces'kémsídlkí'as]JoĎ, za" podmínek j§··,S.:' dsařského Uia'řízení; ~

,
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Totéž· stadllorósk(Pzas,távala
Cesk'á,sekc.e
jak naprvn.i
kmbf6re:nd
Fte.5Idenhi; rakumký.ch. i!t1žec:ýJ;Stký:cbl.k:()l11o~",ka]>}at1é.
vc.červQu·'1917,..·~
i,
přLslyšeilií deputace
zkoocrierencetétlO'vys,mné
utehďejšfho.
minis:t,Nlfveřettlých<pracL
Ing. dra ·bámnill Trnky, při kterém.docílenobylo
·přípovedi.'
tohoto, že l1ádostem ÚřeJ.:aut.
civillnich geome:trů hudedán'O
mís'ta' za
pO;užHí §. 5.. c)sařského~aří:lie'!lí.
·:Výsledek .tento ..bYI sdělen ..,qlenůmCeské
sek~p, kteří zi!rQYeň:V'Ypidn'Uti~u
podání, žádo's'tí, )Xllkud takdosl,ld
.nlO:"'
učilllilj"
.'.'
.;
<.
.
.
.'.
Při ~rněně)nlasta~~ v rnil1\sterstv:u·veřejno/ch
pracísrCtčastnila.w
Če,sikÍl
sekce " červend
1917 d,elPU'tace utehďejšÍliJo
správce ministerstva
veřejných Tmeí Jeho ExceHence rytíře HomatíltJla, který ve 'příčin~ t1umoče'llého
pQž.~davku ciYih1Í~b. g~ometr,ů lila' !p'ři:z~lá.it).:í·'
titulu jnže,nÝTského' deputaci
ujistil, že bude' v tétoi~y,~c~,lI)Olk,raó~vatL ve šlépějích svého předchůdce.
Když 'Pak německá
sekoe v TepHcích podala úřadoivně
slj\ezidu
(Inženýrské
komoře dolnorakouské)
návrh, aby v d;nh'O'děs ministeTstvem
ve!řejných prací stanoveny
byly p'm célé R,akousko 'směrnice
vepříči:ně
posuZOivá'r1í žádns:tícivH:ních
geometru
he.z vysolkošokolskéhovzdělání
a
do té doby, než budou pr<o,j,ednány na ,I]ejb:ližší konferencí
ptesidentů,
aby
upustHo se od vyři:wvání
žádostí cilvilních geOlJl1eúrů, vyslio'vila se Ceská
sekc,e proti tomuto postupu české civilní g,eometry poškozujícímu
s poukazem na rúzné ,poměrY' rÍlznÝ1ch k'O'runnk'h wml, které stanovení
jednntných směrnic pro vŠ,echny ne,připouštějí,
Komorní předsŤ,wenSŤvo konajíc dne 8. řj,jna 19'17 schůzi, usnes!lo se
urgóvá.tiu
imlnist,erst:va veř'ej<ných pra'Ci vyřilZOJvání žádostí civHnkh geometrů, načež' došlo 'vyrúz.umění dOltyč. miniisterstva
že inemohlo ožádostech civ. ge.om., Ceskou sekc,í doporučených,
dosud !'O'zhodnouti, protože
prý inžen. kornnryv
,otáZql přiznání titulu iinže1nýrské'ho civilním gelOmetrum nejsou stejného názoru a dlužno tudíž vyák:alti, až docHenohu:\1e mezi
nimi jednotnosti> mínění. Zároveň vyžádalo
SIÍ mi,nis,terstvo
dobroooání
na
rúznýéh
učelištích,
na krerýeh civH[ií
geometři'
bez. vysokp5koIského
vzdělání. přeďběžmi
studi,a svá konali. Ces1{á slek,ee inženýrské
komory
ve svém rozkl'adu upozornila minis'terstvo
veřejných
prací na nemožnost
docíliti jednotných
směrnic. vepříči1ně
pO'suzová'ní vzdělání civilních geometrů pro všechny~orunní
země následkem
ruznosti poměrů v iednotJ.ivých korunních' zemích' a žáioo1oa, aby ministerstvo
ři,dilo se kv,aHťi\kačIním( vyjádřeními
ilrÍženýrských
komor, které kvalifikaci
svých členů nejlépe znlají a za své dobr,ozdání úředním sVÝm. cha'rak,terem
ručí. Zároveň
pak sdělHa Ceská seklc'e své stainovisko ohledně zmí'něných učelilšf.
Z vylíčeniého. zředmo, že Česik,á inženýrská
komora pro královslÍ'ví
Ceskéo:ne.prorneška:lla
žádné přUežilÍ'os,ti, a:oy pOJžadek- civi,lních geometrů
za'pfi:znání
titulu in:že'llýrského' uplatňovala,
jest však víd'll'o, že v aestě
žádOUCÍmu. .tychI~mu vyřizování
žádDstí civilních geome'trú slÍ'njí bohužel
rŮ'zn:oS't. náhledů j,e<1noJlivýchkomoT
a mož,no říd malá JiibenalUta. některých z ni'ch.
..
.
, ~nženÝf'ská .komora: Moravská
iednai!a\ 'O uděl'ení ti~ulu Inženýr g'eometrúr.-t v zaseoání
JJrosin.covém r: 1917. Usneseno,
že má býtiti.tull
ln.
ženýr •při,řlmut geometrflJ;n, kteří maií. -s,tMní zkoušku v lIčebném běhu
g,eometPOvském. ď V blllfullcll'QSltiale. má bý,tiSJtudium
ge,ometru tjlkvy.
praveno, . by bylo vyholven!o 'poŽJaldavku nařízení. ochrany
titulu i'rtžé!nýrského. P: I!ng. B e TI é š j)Odi~1návrh; ia1by byl ti!tul Ingeriieur p.řiřknut všem
georne.tr'Ůrn; návr!J"nediOsáhlsúuhlasu.
(Výhor' byltenkr'álenéú.plný.)
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. Inž~nýrskéko1l1.ory
d()I!10~a"'Oll!lké.,Tato
komora jnterv~'llŮ'yala
již
před vY(:Iállílm.přís:fu:.š'1l~h'ó<>í.ga;řsJ{ého.l1Ja'řízéní u ml1uistra veřejných
prací,
by starý §' ~.,kterÝtpse
vyl:UčóIVa!i dvHní geometiíi zásadně z možnosti
získání titulu hlženýr, byl z niívrhuoCfsitraněn.·
"
Bo . J:ublikac.ťd:ot'§čného
cfsruřsikého.riI3řízení,
v němž' ííelbylo íasno,
zda titul Inženýr
:pá,t4'í. civHním . g,eometrům,
usnes]:a se. d'Olnora'\<Ouská
'kotJrorainženýrská
2. duibna1917 nía návrhpT'of. Dra: RSa
II! e r a v této
záJle,žitostis
p.mlnistrem
veř; pr.ad jedíl1<lJtij)římoa
vyslala 4. dubna 19ľ7
delput\ad, . aby' si vyžádialilj,asiJéodpovČ'di.
Ta nemohl1a t'OIl dobou b~'ti
], Ex. p. ministrem Trrtk'ou záva'zně uděléna.
.
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Prom

dl(),tyčná' kotrtorac,předi!ožHia otázkouvev,alném

shr.orr\Í\~ě-

<Ji s>iJQ,le,čuého"předseduill::tva
,i:úžel1lýr$ikÝch!lromop "J;.a' 2:.'f1nora 1917.'{)~

2. června :1917mleú'emvaílopredsednictvo
(zádv.
geometry doliN;}rak.
P.S pe!1 ha k). u minřstta' veřejný,ch prací," se. žádostí, by, titul lnž'~nýr
byi dv4Inímge'OmeíÍ'tůmdle § 5. 'll~řízení př,iřk,níJi;<
"
'.,',' , Parh ;mihiSlty ct1a\ iÍIU za ,příiťoml1ůrsHreferentap.
dV.r. li oe b 1 á uj.íštěihí, žeb"ud,c'Ci'viilnítti"geómetl-ům s vysdlros!co':JSkym studiem tttul Inženýr udělen a {} žádostedl ouě'ch, které nre'vykJalz,ují
Vy&okoskoJské s,tudie,
bude 'třeba;opalřitid<YbwZidání
od' 'doltyčné inžienýrské" kOO1,orý.'
. tím .byla .citáZika i nž e n ýr s k Ý ID i ]('0 itJ {} r'ialmi' Ve prospěch
CivirlnJ.ch'~eometrÍl' zásadně vy'říwnia.
I

"

.

..' '," ',iJ'ljo.

•.•••

"'"

~i ó",' _ , •.• '

,.4ij,

.;.

Vzor žádosti za titul inženýrský.
úi~d.aut.
civilní geometr, ,v
• ... , . , .. '. ,. ŽádOJst. za opráV'něluost
ku použjvfmístav'C}vského
ozna'čeil1í
,,
»Il1'genieur«.
Vysoké
c. k mi'nůsterstvo veřejných prací
ve 'Vídni!
Bodelpsaný X. Y., úřed. aut. Civilní geometr v
; .•, dvvoluie
si na zálk!~aděustanovení § 5. clsařského naříiZ'61níze dne 14. bř,ezna'1917,
čís. 130 ř. z., žá'dati za lldělenínávla ku používánístavovského
"ozllIalČení
"Ingenie'ur« a odůvodňuie žádost sv,oji takto:
me ,přiloženého Hstu domov's:kého - lit. A - je podelPsanýv ťoce
· . .. naf'()zen~' a do .. ; ..... příslušný.
'
V 'noce .... na základě maturi,tního vysvědčení z c. k. reál'né školy
v ....• :... byl podeipsaný immaivrikuFován j,ako řá{]ný posluchač nac. k.
·
Vys. škole technické - pří!. lH. B (imatrikul. list) - kde studoval
po
roky odbor
- pří!. Ht. C (index).'
"
' ."
První' stá1ln1 zlwUišce z odiborn ......•
(učebnéhó be'hu zeměměřič
skéhoJ. pOJdroibilse žadatel v roce .... - pří\. Ht.D (vysveďčení o I. sťát
zkollšce) '- a složil dále zkoušky z těchto hlayních předměHl svéhO. Oiboru:
L
]:říl. lit. E.
2. '
" - pří\. lH. f - a!td.
Na záldadě vysvědčení o zkoušce auMris:ační ze, dne
.
pří!. lit.. ... (v ysvědceni o zkoušce autorisační) -..-. udělena býla j)<Ydepsarnému ,alltorisace civihúho g,e,l()metra, opravnújící jej k samo~tatfnému
pmvádění praCÍ
do wzsoou jeho oprávněnosti náležejídch.

X.t.:

(Zde lze uvésti také zkoušky

jiné, na pf. stavItelskou.)

PrakHckou činll10st svo'ji dokláldá žadatel t,ak,vo:
Dolkončiv studi'a vysokoškol!ská, nastDupil činnost práktí,ck~\l; 'která
činí 'celikem. . . raků, a to:
.
'
Po 'dbbu
,. rok byl zaměstnán u
ja:ko "
: - přít lit.'fI
(vJ-svědc'éní(Jpraksi)
__ a' súčastnilse
n~ těc'htopr,a1cech:
,

(VyUč/se

ZPIlsob, a trvání praktického

za,n~stl~ánU

'

V. r,qce ..... \ zahMiI pod'61psaný,sa'l11;osta'til'Otu,praxljako .•...
vedl aŽ dio dnešní'boďne tyto práce:

'

. .

apro-,

.'

(Přesný a podrobllýpopis's.amoifaťne
ptáktfckťpusqbriosÚ.
Dále qvporučl1j'e se llVeSti event. vetcjne postavení; d(lsažená vyznamenání po strq"ce
odborné a význam v techflickýchkrllzích,
činhost vojenskou ap.).
.
•

•

I

Na, zílkl,aidě taMo prokázané' teore'ti'~ké i pra!ktické 'zPůsobilosti
dO'ijifá.!JlIo-d!'ljJIs:an'Ý,
že vy,sok'é c. k. milll'i-sterstvo uv~žíc ok{)lJrl1'ost,~že
st:<lVPVské. ;'O!Ílnwč,éníi'uženýr, kterého ž~da;tel do'savadporužívar,pm
další j~ljO
Půsioll$nos,t'pová<kemá značný význam; jakoŽ i se,zř'etelem nal vše,opef;Oě
u~ná\~anbiu odboHllQuči'l1JlOst žadatelloyu, uděl.í mu la.skavě pov:olení,~by
stavovského oZ'l1i~erníinženýr nadáIe směl ;používati.,. i
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V. Ř.ádná valná schůze spolku českýchgeometl7ů koná se 3. března"
.
]918 v 9% hod. dopotPodrobnosti na zadní straně.
'Vyzý'váme pány kolegy. kteři obdrž elf vyřizenižádosti za udě~
lenítitulu inženýrského. by stručný obsah vyřizenísdělili p.předsedovi prof. J.Petříkovi, Praha II.. Kwrlovo nám .• Ceská te,chnika
z:dú.vodú stavovských.
Zápis o výborové
schůzi. Spolku český'ch geometrú v Poze,
konané
dne 12. ledna 1898
4.'/:? hodf odpoL
Předseda .prot Pe tří k zahajuje. sch.ůzi zap.momnos·li
členů p'r.:
Zeníška,
Š,evce,
Mikše,
Poní,al:tO'vského,
Štěpánka,
Ryš a v é h baf
i a ly. OmluvH se kol. ti 0\1 ub z Pllzně.
Ct'en zápis o poslední
výhoflOvé schůzi, který jednomyslně
schválen. Na to zaháj.il .předseda deha'tu 'o přípravách
pro valnou hromadu. Konání v<IJlné hromlaldy· stanovÍ 'se na ne děl i dne 3. b řez n a t. r. Výbor
požádá revisorydra,
Pan to f I í č k a a P a š't u. by do té do'by p'f'Ovedli
revisi účtů ,apoikIa'dlny.
Před valnou hr·om<IJdau schváleno
kOlna,tí }eště
jedlnu vý'borovou schů'zi, a to v sobotu dne 23. února, do kteréžto schťtze
přiipnalví se všechny zprávy o v,alné hr-omadě.
Za nové členy .spolkJu přijati jednomyslně
pán1o,vé:
K rei z a Jar., ti o-rný Rud., C e'1 e chov s k ýfrant.,
Pe cit r fr.,
Mat.yáš
Viktor,
feyEekJ,ar.,
Kři,čka
Mots,
Rotkovsl~ý
fr.,
Bartůměk
J .• TrávilJli'ček
J.,' Křene'kR'a;imllJld,
Pudr
Jar., Palk a ArnGŠt,M íki11 'P., Gotova.c
Ant.,K
a"dtec
'l3iohu~lav, Ki'n sk ý
Jiří, C.hratnosta
AIt1Jt.,Skande'fa,
N(jvák
)os'.; Krenl
V., R'ŮŽ i č k a Karei;
K opeč ek, Ko- I esa.
Vj'rbO'r činí .program pro vydávání óasopisu na příští rok a kol. R yš.a v Ý .t1Iaivrhuj.e, aby bylo, vydám:o pět
čís e I, a t () 1. ú nor a, 1. d u hna, 1. č e r v.n a, 1. ř ij n a a L ,p r os in c e. Návrh se schva:luie. POlk,l'adník Po-niat!ovsrki je zmocněn výborem k tomu, aby po vallnéhromadě
nedopl'at!ky členťt vymáhal' a· upomínky mz,eslal.
Na to podálVá ]:·ředseda z,právu O' 'úpravě
st:udia geometmvs:kého.
Předseda
napsal člá:nek do Věs~níku. ve k-terém snesl všechny
čtyřil progr.amy, jež spoilekod
počát'Ku své čilninosti .vY'Pnaco1va.l... D o u f á, že .t í m
bude
ín.teressované
Veř·ejnO's'ÍÍ
plOdánial
z,pr'áva
pře-,
hled,ilá
o ce1iém
výv·o'ji
otázky
této.
K;ol. Zeníšek
navrhuje,
by ke člá::nku
připojen
byl' dod;ate,k,že
je v zájmu
věc'i,
a'by
neje,n
výbor,al'e
i ó!'enO'vé
sp',olku
zaujali
k
otázce
svoje
stanovisk'Q
a své
u'áz,ory
vyj ádřili
písemně a·p'os.lali
je referentu
o úlpra!vě
studi·.a
geotnetrovsk é 'h:o dru Pan to f li č 'ko 'v ia t i m 'c e I á 'Ot á z k a s e v š es t r aJnněprohrala.
Navrhuje
dále,
aby
Ihůt'a
nla ukonč'ení
této
písemné
a,n'kety
vyměřen.a
byla
do konce
měsíce
dul:'·
u·a.
Ni:'4 zákla.dě
pí:semnýcih
dOdbirozďání
komi.se
látku
celou
zpracuje
a přikročí
k dalším
krokťtm.
Návrhy
·tyto
byly
jed·n.ohlasně·schvá,leny.
DMe rodá vá předseda
sdělení o t it u IIu . i li že I] Ý r s k ém. vokud
se týče> od bo'1'u geometrovského.
Kga M ik ·šil av. r h u j en a to, a b ,y
včas
op'·i se li č in ě'n by
do t a z, k t e ř í pán i o,b drž e I i' ti t u I
i n ž en Ý r s k Ý se Ž' á d o st í. byt
o
n e o ,p o in e ni li Jí' o zná m it [

°

s po Ik u.

.

Doslovem

,

předsedy

's'chúze

skO!nčena.

Za redakci zodpovídá Dr, ·A. Semerád. - Tiskem Rolnické tiskárny
.
Vyda"atel: .Spolek česk'ých geometrů " Praze ..
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v ijrně.

