
v BR.Nf:, 1. dubna 1914.

ZE"Ě"ĚŘIČSK9 UĚSTníK
Definitivně ustálená methoda loga-

rithmicko-tachymetrická.
, A- Ti c h Ý. c. k. vrch. insJ!. v minist. železnic ve Vídni. (Dokonč.)

Přihlédneme-li nyní ku v předchozím pro každou pátou dělící
čárku propočteným Sipráv'liým polohám vzhledem ku řadě 50 stej-
ných díků, jest patrno, že nemŮ'že to způsobiti jakkoliv zna,čnou
chybu, kdyiž zlbylé polohy jednoVlivých 4 dělících čárek nevypo-
čteme již dle vzorce, nýbrž prostě interpolujeme i'akož,to.stejné díliky
do propočtených intervalů třetího desetinného místa. Nebof taková
přesnost, kterou by skýtal výp'o'čet provedený až pro jednotlivé
dHky, neměla by velké praktické ceny již s ohledem na okolnost, že
páté desetinné místo se docílí jen odhadem desetiny.

Ježto obě pohyblivé nitě jsou napiaty na mikrometriokých
sáňkách v nezměnitelné vzájemné odlehlosti, nemo~no nikdy dosáh-
nouti uváženou již normálnou ko·nstantu 150, po příp. 75, v plné
ostrosti; Nebof tato byla by možna jen tehdy, když by se chtěla
dosíci příslušným posunutím analatioké čočky, což jest však ()lpět
nevyhnutelně na újmu přísnému ana'latismu a tudíž nepřípustno.
Z tohoto důvodu třeba jest zde připustiti vždy jakOUSi})ko r rek ční
k:o n s t a n t tf«, která musí býti při příle~itosti určování k,onstanty
přístroje pečlivě vyšetřena a v budoucnu ke každému výsledku
z POizorování připočtena. Nejúčelně'jším pak jejím tvarem jest + neb
- x logarithmi'Cikých jednoteik onoho desetinného místa, až na které
provádíme měřioký výkon v tom kterém případě.

Tachymetrický theodolit a jeho stojan-
z r. 1912 - jest konstruován i s popsanou již latí A. Tichým a
proveden firmou R.. & A. R.o s t ve Vídni. Obr. 4a a 4b představuje
dIVarůzné pdhledy na přistroj 'na stojanu. Konicky vytvořený, ob-
jektivem pr'olkládalte'lný d a Ie k o h led má trojnálsobný objektiv o
volném otvoru 48 mm a ekviv. ohniskové dálce 260 mm dle analati-
c'kého uspořádání, jež dává s })IDonocentr'ickým«okulárem o 7'2 mm
ohniskové dálce 36násobné zvětšení při výborné ostrosti obrazu.
Vedle popsaného již O'kulárného mikrometrického šroulbu, jílrnž se
může okulár pomocí excentridkélho zaří'zení u'Vnitiř3'5 mm prostoru
'vysul11outi nelb zasunouti, t. j. s libovolnou záměnou centrovati na
horní neh 'střední nebo dolní nit, jest dalekohled opatřen dvěma,
sice pevně, av'sak mikrometricky opravitelně připervně'nými na něitn
dvojitými Hbelami. Jedna o citlivosti 2" na 1 mm vÝ'c'hyl'ky jest
rov'noběžna s optickou, druhá o 4" na l,mm s vodorovnoU' osou da-
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le'k,ohledu. Prvni slouži' k docHeni vodorovné záměmé přes Sitředni
nit, jest-ttMrž v hl y alllildádov'ou li:belou pro vý§kový kruh, a'vý.
jimečriě té'ž ikugťJOmetriciké nivelaci. J:)ruhoud~iIi se, přísná prav()-
ú~lDst ~~~,vodorovné ••~ vettjktť~~ér,p~ki~kéRa~~~.horizontovártí
pf{str;o:je;kde'žto zflď,přičim~~'pr<tYoúhrf, '~tfnfttY 9sc~9d~ovhé 'a
optické jeSíl:předem ,konstl"U,ktMě ·p'ostat{j.i~_ ,:,z.a,řiZ~Fdbje'j(tivu
o mťkrometridký stranni posun dalekohledu, poněvaď'ž okulárný
mikrometrický šmu1b nepři'Pwšti mo'žnost podobnéhopo:stl'l1tt yerti-
kálnénitě.

Ložis'kové čepy ocelové vodorovné osy otácejí se, před pra-
chem a y,odo'Ujj's'ol1oechráněny, ve,v:idliF1:>vitýdhloži:skách vylož'e;
n~1ch achátem, •.z' nkh'ž jsou za' p!říťiTIou$etfenI' vyzdvrhnuty ex-
cenitriCkým ,zařízenim ,1";:; mm vysoko a doni'chiž' Se,. Sit>ustivždy jen
na stanovisku stncŮe.'

liorizon:tálný kruh o 18 cm a výškový kruh o 13 cm
velkém průměru dělení majíptavidlem 360sluipňOiVé desetinné dě-
leni, jelž se čte šroutbovýmT mikroskopy na 0'001° (3'6"); moh'ou býti
těž výjimečně na přáni' rozděleny d'1e i'~nýcl1soustav.1) Oba kruhy
jsou těsně ukryty před 'p'rachem aV{)idou,moh0u se však přecza
přílčinou .opakováni pozorova.ni v řadách ve svých osách pohodlně
a libovolně otá1četi, vHkový kruh kmmě toho též miikrome'tricky
ustaviti.·

Kd'ežto hori:zontálny kruh jestop'atřen dvěma" -diarnetrálnýmí
mikros'kopy, kterými se dá P'Ohodlněčísti jak při první, tak při
druhé pol'olze dale'k'ohledu z postavení pozo:rova~elova před dale'ko~
hledem,jest výš/kový kmh zaří'zen jinak než obyčejně. TentýŽ stojí
pevně, kdežto na jeho krabici jedírny mikroskop narnontovaný rov-
noběžně s dalekohledem k,oná spolu s tímto sklopný pohyb, takže
též č'tení výškového kruhu děje se jaik pin první, tak při druhé poloze
d'alekohlerdu z kruŽldéh'opostaverni, klteté 'Pdzor'Ovat~r z;aa>jÍltl'4. přéd
dalekohledem. P>C1z,orováfÍ.i·karž<Íéhbúhlu muž~ bytljén tehdy přesné,
děje-li se v obou po'i'ohách dalekohleldu;jest však též vázáno pod-
mil11kou,že se dříVe musípřesriě urovnati ni'Vela:č'hijj!bela na daleko-
hledu IJ(}staveném do 'P'řirslušného azimutálného směru a taikto při
utažené vodor'()'vné ose musí- se ulVésti do koincidence 'čárka urči-
tého s1tupně ~pravidlenl 0° po příp. 180°) snufovym posta'V'Mftn
šrouíbového mi'kroskopli pomocí jemného' pohy,bu1< 'tomu zvlášť
upraveného na výškovém kruhu, takže po zař~zéríí visU'ry na před-
mět od!po,vi'dáT()izdlró'b6u udání vý'šlkovél1oknlhtFve'iikosti úhlu. Za
příčinou:VMypo~-ÚÚllt1ého zacházení jest-dvojitá libela rovnoběžná
s oPtickou osou ~atřena zrcadlovýrt1 ústtojim, v ně'n1ž může Po.zo-
rovatel stojící před dalekohledem zřetelně vidělti stupnici i bublinu
libely v!o,bou pol<>hách. .

St atí:'V jest 'kooslruov.ánse zvláštriíin zřetelem n.a svůj účel.
MursFtfebaT za sUného větru téměř absol'utně pevně státl2) a nesmí~~~-+ .

');Z<léz'Obraze~ý exemplář, jehož majitelem jest inLSig~r;d~,Ch r i-
s tof f e r sen, v .K ri s ti a nji, tieimdalsgaden 1, má 400 stupňov~dělení.
Též ieden objektiv dalekohledový o otvoru 54 mm a 250 mm eQúiv. ohnis~
kové dálce.

2);Což by mohlo ostatně málo prospěti, kdYbyj.ižpřfstroj sám ne-
byl dle toho stavěn.
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vykáza'ti ne.jmenšího pohybu, je-li chráněn stínidlem před sluneč-
ními paprsky, jak~ž i n~sledkem zlpěn relativného obsahu vlhkosti
vzduc:hu. Tato ,pevnost v postavení jest skutečně docílena kovovou
hlaVlou\stativu, klouiby v kuličkových ložiskách jakožto dosud za
nei'solidnější pova'žované, význačně si'l'11ými.š!'ouoovými klouby a
150 cm dlouhými, nehygroskopickými ndhami stativu z impľegno-
vaných oblých pru'l:ů z neHepšího smrkového dřeva, jimi'ž mOlžnG
též docíliti pohodLnou vÝšku stroje ná širokém podkladu. Za pří-
činou jemného centr()IVá'llístroje jest stativ opatřen ,posUivnýmzaří-
zením na hlavě' a přesnou dvojitou olovnicí, 'ku ,přesnému pak mě-,
ření výšky stro}e z'vlášť k tomu U'praveným a montovaným ocelo-
vým měřickým pásmem.

Op t ic k é měř e ní d é Ie k má se pakprováděti takto: Přistroj
přesně centrovaný a horizontovaný, při první pol-oze d,alekohledu
(s maticí oku'lárního mikrometru vpravo), nechť stojí nad bodem A.
nad ba.dem B pak lať obrácená správně do záměrné přímlky, upev-
něná jejími oběma opěrami a postavená svisle pomoCí jeH jemné
trulbicové libely. Zařídíme dalekohled na lať a ustavíme na ni jeho
záměrnou .přímku1tak, aby vertikálná niit přišla do bílé přímky latě
a střední horilZontálná nWM do I,o,garithmick'é llIulovéčárky (viz
obr. 2.). Při tom musí bý'ti obě ótočné osy uta'ženy a mikrometrický
bubínek postaven na nulu. Potom přehlédneme zběžně pohylblivé
rovnobě'ŽiI1énítě o a u dba,jíce na to. ~da dosáhly obě nahoře i dole
stejný interval druhého desetinného mí'sta a - kdyby tomu tak ne-
bylo - dostoH se této podmínce pomocí ustanoV'ky ,pro vodorovnou
osu bez o'hledu, zda pří tom střeldní nit M zřejmě jliž míjí logarith-
mickou nulovou čárku.

Takové pfílpady mohou tím častěj'ipřichálZeti, čímpříikřej'ší jsou
visury,neboť pak vy,padnou obrazy oibou symmetrických dělení ne-
ste~ně dlouhé. JaK obr. 2. příkladně ukazuje; dosahuH obě nitě o a u
stejnoljmenné intervallý' mezi dělícími' čárkami 85 a 86, což nazna-
ču!je v~dáléno'st větší než 10 m, avša!k;:též menší než 100 m, tudífž
nepochyl1Jně charakteristiku 3. ooku1d chceme 'počítati s centimetrem
jakožto jednotkou délkové míTY.

Nyní nastaví se I1laticí mikrometrUt' nit' o ostře na dělící čárku
85, ,odečte. se na bu!bínku míra pohybu uděleného 'této niti a připíše
sek,P'ři'Praiye~mu jd'žčtení latě, Ihned. pr'ovede se též p'odobně na-
sta~éní Qitě'u ďs pří~lušným Otenítrl buoin'ku a výsl~dek pozorování
jes~?'í:mkXU :pf.: . .'A' -' - '~- - - , .-

I' 3"85246
t 270_ ..~--

log L = 3"85516

Z log L podá se log D pro horizontálnou vzdálenost dle vzorce:

1log D = log L - log --2- ,cos IX
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kterážto redukční hodnota vyjme se l;grafické tabulky dle argu-
mentu 1::: a.

Rozdíl výšek h mezi horizontem přístroje a nulové čárky
latě .docílí se nejjednodušeii dle

log h = log D + log tg IX,

Pro, ponzení správných měřických zá'kladů pro vymě'řování
území 'většíprost,orové rozlehIosti cestoupolygonálnS'ch pořadů,
Ulzavřených 'polygonů a v tom i malýtmitriangulacemi, nedostac!lÍe
nrkterak O\PItiCkéměření délek jen s jedním pozorováním úseku na
lati a skutečná 'přesnost dosáhne se nej'jednodušeji a nejljistěji při
pOUlžití,opakujícího se postupu nazna'čeného v nílž·e uve'deném pří-
'kla/dě stejně se VIZ~a'hU:Udmk oibr. 2.

Především jest třeba zachovávati pravidlo oboustranného po-
zorování 'Ka'žJdédélky, p;dklVdmožno vlbrzkém za sebou sledu, po-
něvadž Itehdy nastává tak veliké kompensování chylbzpusobených
ne zcela rpře'sně vyrovnaným stavem libely tnubicové na lati, jakož
i I'omem svNe'lnýOh paprsků, že i přizna1čuě v·elkém odpoiU vždy
pravdě velice se přiblíží střed z obou výsledtki'l (což jest příkrými
visulrami vysvě'tlHelno), jen !<Idyžse jinak pečlivost neporuší, jen za
p-řílznivých atmosfériCkých okolností se po:wru~e a provádějí-li se
jedn'otlivá, 'Spolu souviseHcípozorová'ní rychle za sebou.

z A do B

1
,= 2° 308; log -0-- = - 0'000708\

COS" IX

konst. korr. = -- 408 J
ó
u
o
u •
o
u
o
u
o
u
o

3'85249
260
255
267
246
270
248
268
251
t69
245

. ?
IX =--2° 150 . log ---.= -0'000612}, cos2 IX

konst. korr. - - 408
I, o 3'85246
2, u 262
3. o 238
4. u 260
5. o 242
6. u 259
7. o 248
8. u 264
9. o 240
10. u 270
11. 'O .235

1. 508
2, 500
3. 498
4. 502
5. 501
6. 507
7. 512
8. 504
9. 510
10. 505
-~-~-~

3'855047
1020

O = 3'854027

1. 509
2. 515
3. 522
4. 519
5. 516
6. 518
7. 516
8. 519
9. 520
10. 514

3'855162
1116

----~ ..

log D= 3'854046

Střed = 3'854037 = 71'456 m.

Tento příklad jest vyjmut z polního zá:pisníku z podzimu roku
1912, Jest paímo, ž·e postup zarucuje vylsoký stupeň přesnosti mě-
ření délek a na konec že zibývá provésti geometrickou nivelad v po-
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lygonálný'Ch Pořadech, poněvadž již při tachy.metrickém UTcem
výšek po.IYg'Onálnýchbodů dá se očekávati na 1 km pře'snost + 10
až 15 mm i při 1,20alŽ180 m dlouhých a télžaž 15°IpříkrÝGhvisurách.
poku'd 'jsou ver'tikálné úhly přesně měřeny na +5".

Sestimilimetrové'dě;lení a jeho očíslování jeSlt uva-
žovati jako 'normálné mě'ří'tko vynešené v šesteronáS'oibném zvět-
šení, tudrž rÍejliTlert1'šíinterval jalm 1 mm, a dle t~ho značí očíslování
celé centimetry. Při geometrické nivelaci ze středu musí se pozo-
rovail:i lat postavená vždy na 'pevné' hlavě hřelbu jakožto bodu
v obou poloháCh dalekohledu při OIStřeU!rovnané libeJ.e a výš'ka latě
musí býti odečtena na všech třech středních ni!tích s odhadem de-
setiny v 6 min intervalu. S o TIh r n všech šesti čtení podává pravou
výšku latě vy!jáldfenou v normálné míře metrové a:žna .4 dese1tinná
mí'Sta metru.' Správnost a přesnost jednotlivých ode'~tení jest buď
potvrzena neibo vyvrácena zře:1mými malými výpočty vedlej'šími
v následwjícím příkladě a proto jest ty'topokaždé provésti ihne'd,
vždy všák ještě před opuštěním stanoviska stroje,

Stanovisko I.
Vzad: Vpřed:

dle PP 43)1070 40 } dle 1) 4278 39 }
1110 39 79 4317 41 80
1149 4358
1066 4283
1104 3& .} 78 4324 41 } 80
1144 40 4363 39

--~

Výška latě 0'6643 m 2'5923 m,
Toto dělení jesto~hledně optického měření tratí též cennou po-

můckou v oněch výjimečných případech, klde se dostane lát neopa-
trností za takovou neodstranitelnoTI ,překážku vismy, že jest ji sice
čá'stečně .viděti, avšak její logarithmické ,dě'lení přes to náhodně
selhává,

Je~to vzá'jemná odlehlost ohou nejzevnějších horizon'tálnýoh
nití odpovídá konstantě 75; značí jimi uzavřených 100 intervatlů po
6 mm skutečnou vlzdálenost 45 m. - Neboť povstává tu úměra
100 : 75 = 60 : 45, z ní'ž p'lyne dále:
10045 = 2'22222 , , , ; - (log 100 - log 45) = 0'346787

k tomu ještě log, konst. korrekce ku př.: 0'000408

jest tedy správná logarithmická reduk. hodnota: 0'347195 ,
t. j, Iogarithmuis p1řičí'taný k čístu odečtenému 00 úsek na lati jest
vždy konstantně zmenšiti o 3472 jednotek 4. desetinného místa a
zbyltek pa'k odpovfdá pravému log L;

1log D = log L ---'-log -2- ; log h = log D+ log tg lX.cos lX

Vedle p'ravidelné ú'Srp'orygeometrického nivelo·vání skýtá tato
přesná tachymetrie ještě 'další výhody, Ne:jrdůieži'tě~í z ni'ch jest
neodvislost přesnosti výsledku ode všee'h obtíží způ'Soben'Ých ne-
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příznivým územím, pr'O'čežt<lito methoda jest dokonale sp,O'leh!ivou
i v p:řfpa'dec'h, l(ide obvyklé methody zcela selhávají. K tomu ještě
přistwpuue zamčená mnohem větší volnost v uspořádání základních
polygonálných .pořadů a sítí bodů, ježto zde odpadá podmínka mož-
nosti přímého mHení délek; kone'Čně výhodná použitehlO'st poly'go-
nálných' s'tran Ijakož1tospolehlivých základen ku vytÝ:čnvání jakého-
kdliv druhu.

J e dní m z n e j V Y1(j a t n ě'j š r c h p,r a m e n ů z byt e č~
ného ·zdražování novostavby, jakož i pozdějšího
u drž o v á n í a pro vn z u u železnic v horských krajích l'e s t
s t a v e b n ě-'t ech nic k á 'v y měř o v a cíp r a k s e, s t ojí c í
v ne pam ě r u Ik pře s n é ta c h y m e t r i i, po n ě vad ž o n a
často způsobuje velmi nákladné omyly při sdě-
l á v á n í pro je k t Ů.

Ve Ví dni, v únoru 1914.

E. S I av í č e k, geometr katastrál. oddělení města Bělehradu·

Pojednání o novém ikatastru království srbského, musí před-
chálzeti vysvětlení, jaké dkolnosti nutí stá't, alby otázku nového ka-
tastrálního mě'ření da'! studovat a ku faktickému měření kiata'strál-
nému i k zhotovení pozernkovýc1h knih Úbaštinských) přistoulpi!.

Měření katastrálné má v Srbsku hlavně za účel:
a) stanoviti daň pnzem~ovoudle plochY' a čistého výnosu,
b) řešřti mnohé spory při nemovitostech,
c) Z'říditi p<Yzemkové krri'hy ku zajištění hY'Potekárného úvěru,
d) vyhověti celé řadě všeo'becných požadavků technidkých

prací, prováděný ch 'za použití katastrálného měření.
Pojednáno bu1de tudí'Ž krátce o jednotlivý'Ch těchto výhodách

ka'tastru, vzhledem k nyně1j1ším poměrům (stavU') v Srlbsku.
A. Potřeba pře~ných katastrálních plánů, jak v srbském spo-

le'Čenském,tak í ve státním životě roste den ode dne.
Popisy nemovitostí z r. 1884 naprosto nedO'sta1ouljí!- V Srb-

sku není obdo'bný případ, jako u druhých států, kde před systema-
tickým kata'Strálným měřením existovaly již jiná měření, k'terá po-
dávala i plochy parcel. - V království srbském je za nyn(3jší,chpo-
měrů více jak 50 'Dmc. daně rozdílné od daně z fa\ktické plochy.

V Srbsku $oeale nejedná tdli1m o rozt1ří.ctě'nídaně', nýbrž jak
praví prof. M. J. And o.n o v i č - o vyhotovení základů, má~lí
vůbec v budou'cnosti daň pozemková exí!>tova'ti. - Doka'zu~e to
následovně: Plocha království srbského je dkrouhle 4,830.000 ha.
Po vládní stati'stice po'Čítá se souikromý majetek 2.527,000 ha a o-
statek 2,303.000 ha je stá1tní majetek; 'tedy skoro celá 'Polovina. --
Stát dnes př·ijímá daň pO'zemkovou tolikoOld jedn'é polovice a z dnl-
hé 'po:I:oviceskoro žádného výtěžku nemá. - lrodyJžproh'lédneme
sŤé:ltisti!k'Uještě zevrubněji, vidíme, že z plodhy sO'Uikromé2,527.000
ha počí'tá se toliko 1,672.269 ha piťdy .p'lodné, jako pole, louky alPa:st-
viny. Stát tedy zdaňuje pou!ze 1,672.000 'ha a ostatní pI:ocha 3,157.000
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ha dává výtěžek nepatrný. Důležito<st i 'potřebnost katastru pro krá-
lovství srbské 'po této stránce i druhých výhodách katastru velmi
dobře ob~asnil v »Námdní S1kup'Štině«'při jejím zasedání v ro,ce 1904
sám ministr financí.

B. Měřením katastrálným řešily by se sporné otá:zky při ne-
movitosteeha tím zaiřSlté by se zmenšiil počet právních pří, které
,povŠ'echně 6ní za nYlněj'ší doby 60-70 proe. všech, jež zavill1ěny
jS:Qunedokonalým o'hran~čenÍ'm aziiš'těním vlastnictví nemovftého.

C. Iiistorie sribskéiho nemovitého prá'va' je velice krátká. Po
vyddbytí 'pOl~ťiCkésamostatnosti tvi'trci Srbska pOiČalizaváděti pO-
řádek po příkladu druhý'ch kull'turních zemí v tomto mladém státě.
Vydány j'sou ,zákony, poněvatdž do té doby existovalo toliko právo
ooyčejové. Zállmny 'ty byly nedokonalé, neucelené, ale p'řes to měly
za tuto dobu dobrý výsledek, nelbot lepší je nějaké, ne'ž žádné právo!

Tak jsou i první naiříz'ení o hypotéce dosti IProstá, ale ·opět
prospěšná! Prvá tato naří'zení nachází se v »Uredbi o in'tabulacjlji«
ze dne 14. ří!jna 1839.

V úvodě zákon'Odárce vypisulýe, že povaŽ'uj,e úvěr za velice
dMežitou slO'~ku k:wdého průmyslu i obchodu a objasňuůe, kterak
by se mohly dluhy U'r'čitězajistiti.

Za ,příiČinou tdho zákonodárce zavedl zvláštní knihy u soudů,
kam se· právo v:iastníctví mělo vepsati, i knihy služebnosti! Z toho
se vidí, že jiIžr. 1839 zákonodárce pomýšlel na to, jak zavede k::nihy
pozemkové (baš'tinské).

Srbské právo před'PO'kládá, jako rakouské právo, pozemkové
kniihy. Gradlžfl.nský (oIbcanlSký)zcl'konnílk:vzal sobě za prindp z ra-
kouského zákonníku,že přenos nemovitosti děje se jedině vepscl'ním
vezvláš'tní baštinské (pe'zemkové) knihy.

To se vidí z § 292., v kterém stojí, že 'Při každé proměně vlast-
níka mUísíse nemovřtost p;řenést a vepsat na novéhovlastní'ka. Že
toto nařízení máaibsolutní vá'žnost, vidí se z nařílzení ze 16. dubna
1850, kde na návrh ministerstva pra'vde ~spraved'lnosti) stanoveno, že
žádný přenos nemovitostí nebude míti vá1žnost ani snu, když není
zaveden v ba'Štinské knihy (pa.zemlk'Ovéknihy),

Poněva1dž v Srbsku není pozemk1ových knih, vynesením »Dr-
zavné/ho savetu« (Státní rady) stanoveno 'Je, aby místo vepsání do
baš:tinských knih nadái\e Ipotvrzovány byly smlo'U'Vyo přenášení
- t a pij e - před soudem, v kterémžto 'případě za po'tvrzuvání
tapiie i 'zapovšeahné právo tapiie nastoupily vřed1pisy 'O pozemko-
vých knihách, k1teré jsou v gradžanS'kém (olJčanském)zákonníku.

Tak se vyvinuli 'zvláštní systém »tapijí«, který má zaměňovati
baš;tins'ké knihy, dokud se tyto ne'LJiskutecní'na základě' katastrálního
m~ření.

Základem sl'lbskélhopozemkového 'PTáva,je tedy »t a pij a«.
TapHa je zvláštní dokument :pSaný o prá'vu V'lastnidkém na určitou
nemovito'st, kterou vydává správa obce dle předpisu a podpisuje
pdlíce,ní úřad i prvostepený Soou!d.

Ta:pija však není ,absolutní i ne'změnitelný důkaz o vlastnictví.
Kdo má tapHi,která hijásí na jeho 'jméno. to neznačí, že je v každém
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JJ'ří,padě i vlastník, neboť »Olbe'cní soud«, který vydává ta:piji, ne-
ustanovlJlje v této době i právo vlastni~tví. Tapija j'e te'dy samo
osv&lčení, které u1leh'čujedůkaz práva vlastni'C't'vL

Je tedy sl1bský systém tapiijí shodný v gtátzce právní s něme-
ckým systémem ,pozemkových knih. l'~dno v pozemkových knihách
vepsané právo, >jižtím, že je zaznamenáno, neznačí, že d,ei plna.-
vážno.

V zemích s pozemkovými knihami všichni vlastníci nemovi-
tostí h~ou'u'Vedeni, ale p,Q.ně'Va'džv Srbsku Uipiisovánív:Iastnictví dle
tapiljí ne'ltí nUICeno,je mnoho vlastníků nemovitostí, kteřítapiji nemaH.

'Při systému tapije moh'ou na jednu nemovítost dostati dvě
osoby tapiie. Theoreticiky ,je to možno, s ohledem na to, jak se tapije
vydávají, :třeba že' v praxi se velmi zlřídlka piříipa'dten vY'skytne.
Př'irozeně,kldyž dvě osoby na Aednu nemovitost mají tapiji, jeden
z nich je pravý vlastník. Špatná stránka srlbského systému tapi'je je
i ta,že je mo'žno 'jednomu nesvědomitému vlastníku dvakráte pro-
dati tu samou nemovitost i po kažidé s tapijí, nebot jemu je opět
theoreticky mo~no dáti si zhlotoviti ještě jednu tapiji a přenést ji na
druhou osobu. Takových nevýhod srbs~ého systému taJpije dalo by
'Se vytpočítati ,celá řada.

Pro hypotekární ,právo- je tedy důleži'to, že systém tapHe nedá
věřitelům úpllnou jistotu, že ta osoba, která potvrzuie hypotéku, tře-

i ba že i má tapHi, doza'jista je vlastník nemovitosti. Tedy i z důvodu
národohoS'podáJřských je ,pOtřeba zavedení pozemkových knih na
základě katastrálního měř'enL •

O' bistorii a přípravách ke katastrá1nému měření v království' .
srbském.

O tomto 'plředmětě může se napsati' jÍlž skoro malý svazek
historie.

Ji1žs'koropřed 20 lety »Nároidní sI'kupština« (parlament) zabý-
vala se otázkou ka'tas'trálného měření. Stano'vila, by finančně se
plřipravovalo mini·sterstvo financí na toto veliké dHo.

• K výchově technického personálu zaveden na tehdedsí »Vyso-
ké škoiJe« (nyní universitě) kurs 2-3letý pro zeměměřiče. Plán
tento však vNvempříčin politick~ ch p,ropadl. Jedna či dvě generace
absolventů této školy bylo poulŽito jako· pore'znílků (berních úřední~
ků). Potom otázka katastru na ně1ťoHklet přestala zajímati.

V poslední době opět přišlo do pop1ředí katastrální mě'ření res.p.
zřÍ'zení baštinských knih.

Or. La1zar Marikovič, docent university v Bělehradě, vys~á:n
byl mini'strem spravedlnosti (pravde) do Německa, aby tam stu'-

i dovalzří~ení pozemkových 'knih a zvláš!tě prostu'do'Val, zdali je
možno po vzoru dřívějších německých systémů p'ozemlkových knih
iPOřídi'ti v Srlbsku baštinské knihy, neb druhé podcJbné knihy bez
pře'dchá~ejícího technického měření, 1. j. bez spOl}ení baš~tin's'kých
knih s katastrem. '

Úsudelk jeho SltL~diaz"něl,že dobré 'pozemkové právo,be'z do-
lmnalýc<h DOz'emk'ový'dhknih je nemožná věc - i dodává ve 'Svém
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spisku, kterak kompetentní os<:,byv Německu se divily, !\{,dylž()I(\ něho
slyšely, že by si přáI1 míti v Sríhsku pozemkové knihy, belzpřed-
chozího měření katastnHního, poněvadž to mnoho stojí a kdo ví, bu-
de-li toto v b'lí'zké ibuidouclJo'Stidohotoveno. a potřeba je veliká, aby
se věcné právc, zletpšilo i právní nedostatky odstranily.

Jedině v tom případě, když by se chtěly zříditi ,,,pr101zatímné
knihy,« mohli bychom se sp()Iko'iitis pO'pisem nemovitostí !bez ka-
tastMního měření. Tyto »'prozatímné knihy« mo·hlyby se piot.om,po-
nenáhlu zamě'ňovati defin~tivními knihami, zhotovenými na základě
katastrálných knih. Takov~m způ'sdbem byly zřízeny pozemkové
knihy v Elsa'sku a Lotrinsku po zabrání Nělmeckem.

Profesor geodesie na fa'kul\tě technické po
li n i ve r s i t ě v Běl e hra cIě M. J. Andono~lč v y po čít á v á,
j a kdt o u h o by práce k a.t a str á 1n é v krá lovs t v i
s r obs k é m t 'f V a :1 y, k o li ok bys tál y a j a kým z IpŮ S o b e m
při p r a v i 1 bys e pe rs 'o n á 1 tec hni c k ý.

Dle něho zhotovil by se katastr v králo'V'ství srbsMm (na o-
svobozené země nyní neMřeme ohle'd) za 5-6 let, ne~'více 7 let.
Kdy'ž by ~pracovalo na idetaHním měření 100 sekcí i se stroji, které
umožňuH změřiti 50-6D ha denně, potom by za 800-900 pracovních
dnů mohlo se změřiti celých 4,800.000 ha:

Měření podrobné trvalo by, kidyž by se ročně pracovalo 8-9
měsíců, 3-4 léta. Zby,lá ddba 2-3 léta byla by použita k před-
chocIným pracím i k vycvi1čení, zapracování ,personáilu~ Cena za
tyto. práce byla Iby 8-4 ks. za ha s určitými dodatky. K tomuto o-
cenění dochá:zí prof. Andonovi'č ZkOUiŠ'koupraiktickou - měřením
obce Stoiní'k,-Markovačkoj, ,p'omocí žáků své privátní geo'détské
školy.

Poněvadž vy'S'kytl se té~ návrh, že by mohl vOijenský geogra-
fidký ústav prové's,ti katastrálné měření, dokazu~e prof. Andono·vič
nepřípustnost toho:to návrhu i píše r. 1910 brožuru, kterou práce
»Geografsog o:ddeljene« kriti'sUijepo·d názvem ;"Utu!k na obavešteně
o radovima geografs'kog oddjeňa Glavnog Ďienera'l'štaba.«

Doporulčuljéměření na základech triangulace trigonometrické a
Pro podrobné měřenípOlťží:ti tachymetrie a ve vě:tšich městech s
drahými 'pozemky methodu trigonopolygonometrÍ'Ckou v předepsa-
nfch mezích dle Pravi'lníku I. pTu!ského.

Za výcvik katastrálných techniků bylo by tfebá zřílditi. oddě-
lení při fakultě technické na universitě v Bělehradě, které íby za 2-3
léta připra vHo 150-200 g e'OcI>é ItŮ, k!teří by kata'strálné měření
prováděli i 'p'o,zděi'iv evidenci u'držovali.

JtŽ r. 1891 ministr financí př'ijal p1řeiďloohukatastráInéiho od1ocyfU,
aby se katastrálné mě'ření v krá'lovství srbském provedlo po prn'-
ském pravilnrku a nařiz'ulje, aby se tento "Pravilník L«, který čle-
nové kat. odboru převedli do srlbštiny, oti'skl na účet mini'sterstva
financí. .

Nynější válkou s Tureckem otázka kata'Stru přestala, ale tím
více nyní nejen staré kráilovství, ale i nově osvobozené země hudou
již svými neuspořádanými poměry majetkovými naléha~i na úpravu
majetku nemoviltého na zá!kl. katastrá'lní'ho měření.

1914/42



o vlastnich technických pracech
v království srbském mož,no jest mluviti 'toliko při:

a) G e ()g r a f i c k ém odd ě le n í gen e r á qn í h o š t á b u,
t. j. o triangu'laci stupňového měření a o pře'sné nivelacL Práce tyto
dosud žádným vědeckým spisem ve známoslt urvedeny nebyly. Jest
změřena triangulační sít 1., II. i III. řádu as v polčtu 1000 bodů.

Jesrlí'že ministerstvo národního hOSlPo'dářství (privreide) neh
gradževina (stav'by) provádí nělúeré práce techniciké, při kterých
je trhmgulace potřelbna, tehdá úřední cestou pO'žádá za podat\ky
vztahu1jíd se k určitým trigonometrickým bodům Geografské ode'l-
jeně a toto zasílá mimo si'tuacižádaných bodů i souřadnice pravo-
úhlé (nultý hold je na observatoři tvrze v Bělehra'dě) a pak sou:řad-
nice zeměpisné i výškovou kotu.

Základní bod nivelace 'jest na nádraží v Bělehradě a odvodil
tento vojenský ústav navázáním na rakousko-uherskou niv~laci,
měřením přes železniční most řeky Sávy.

Měření zá'kladny hilavní i kiontro.Jní pro triangu'!aci bylo pro-
vedeno pomocí Jiiderinové'ho přístroje.

b) O katastru města Bělehradu .

.Hž roku 1907 .přikročeno bylo k měření mě'sta Bělehradu. Na
trigonomeltridko·u sít řadu 1., II. a III. města Bělehra'du (kter'ou zWa-
covalo geografs'koode!ieně generalštaba a zaslalo 'potřebné výsled-
ky nově 'založenému odidělení katastrá1lnímU') pCÍ'čaJ.ose navazovati
měření podrobné.

Ú'hlyv polygonové síti byly měřeny ,přímo theOld,o·litems no-
nickou dif. l' a délky mě,řeny byly vzhledem k veHce' spádovitému te-
rénu Jii1derinov}ill 'drátem, čímž dbcfleno veliké přesnosti při velmi
dlouhých poly,gonových pořadech. Základem byl jeden polygonový
pořad (osnovice), který procházel středem mě's'ta.

V roce 1912 stal se šéfem katastru v Bě1ehradě inž, geograf-
skéhoodeHeně generalštaba Sava~aldoj:kovič místo inž. Galty.

V tomtéž roce po vypočíltání souřa'dnic polygonových hodů
přistoupeno bylo k detai1nhllu měření (snímání). Před tím jfž zvlášt-
ní komise, složená z geometra a od'bomíka oíbce Běaehradské, vlast-
níka parcely omezované i jeho sousedů ome,zova'la kameny ne'b že-
leznými kHnky hranice parcely a příslušný protokol o této práci s
náčrtkem 'parcely i označením mezníiků i spad-pisem geometra, od-
borníka obce, vlastníka i sousedů, ,byl po,řízen ve zvtláštním formu-
láři. Při omelzování tom 'Pou1ži'tobylo čaisto tapijí (často ješ'tě z dob
turedkého panství) a shle1dány byiJy velké neshody mezi nynějším
stavem i skutečností.

Těmíto protokoly vyzbrojen, pros'tuidu'je geometr terén, t. i.
pol-ohumezníků v uff,čitém 'hlo.ku parcel, n'ačežodvo'dí soběpodrwž-
IlOU polygonovou sít. Úhly jsou měřeny strojem Fričovým (2 nonie)
i Starke Kammerer (l nonius) s nonickou dif. 1 min. Délky jsou
měřeny ocelovÝlfl1 pá'smem a kolmice p<Yřtzoványpomocí velikého
troJúhelní'ku vzhl. k natáhnutému provazci. Na zkoušku při poiČítánf
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měřeny jsou skoro všechny llélky mezi mezníky. Náč'rtky rý'Sovány
byly buď ihned v terénu v rozměru 1: 250, neJbčr:tány na archy pa-
píru a v kanceláři 'Přenášeny. Nyní zwčíná se j~ž pomocí kooridtna-
tograf'U vynálše'ti ú:plně změ'řené i spo:čítané sekcní listy a potom má
býti přikročeno 'k založení pozemlkiovýC:hknih na základě tohoto
měření.

Přesná nivelace provedena byla methodou geometrické nive-
lace ze střetlu, použitím přesného stroje nivelačního Starke-Kammerer
'i jemné latě, při čemž défky me'.zi jednotlivými visU'rami byly pro-
vazem dě'leny na polovici. Vý'sle:dků při vyrovnání nřvelace přesné
dle methody ne'jmenšÍ'chčtverců bylo docíleno následuiících. Přes-
nost hla'V'nídh (osm) 'polygonů nivela'cní sítě jest:

r~~J= [pvv] = 29,90; - [liJ k] = 30,43;

Střední chyba

m = -1/1~k]r 2n 1...,// 30'8165------ =+ 1.942mm na 1 km

Použil jsem následuiících spisů:
a} ti y pot e kár n () p r á v o - od Dr. Lazara Markoviča, docenta

university v Bělehradě.
b} O organisaciii baštinských kniga - od Dr. LazaraMar-

.\{oviča, docenta university v Bělehradě.
c} O katastru Kraljevine Srbiie - profesor M. J.Andonovič.

Zprávy literární a odborné.
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Tec h n. pře h led s a m o spr á v n ý. 1913. Čís. 10.: V. Z á k r e i s:
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Zemleměrnoe dělo. Nr. 2. 1914. N. Klementěvskíj. 00-
Todskoj zemelnij inventar. V. Em c e v. Meževya raboty na krest. zemljach
v gub. Cars. Polskago. Z r i t e I. Po povodu reformy meževago instituta.
M e ž e voj i n z e n y r vy p u S k a 1912. g. .

Z e i t s c h r i f t f ii rVe r m e s s u n g s w e sen. Nr. 7. S. 161. 1914.
K L ii dem a n n. Die Uingeniinderung hOlzerner MeB- und Nivellierlatten.

Nr. 8. S. 193. 1914. E. ti a r ber t. feldkomparator fiir fei'nnivellier-
latten.

Zeitschr. d. o. Ing. u. Arch. V. 1914. Čís. 5.: Dr. ti. Losch-
ne r: O velikosti stř.ední staniční chyby při nivelaci strojem fy. Zeiss.

Ů s t e r.. W o c h e n s c h~. f. d. o ff. B a u d i e n s t. 1914. Čís. 8. Dr.
ff. L o s c hne r: O nivelačních stativech.
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Ceská sekce inženýrské komory pro Cechy. Dne 25. března 19l4:
konala se v Praze ustavulkí schůze české sekce inženýrské komory pro
království české. Předsedající přednosta stavební služby v Cechách dvor._
rada R u b í n uvítal přítomné jménem místodržitelství a ministerstva ve-
řejných prací. Na to navrM civ. inženýrpmf. Ber t I, aby min. dru. Trnkovi
zaslán byl pozctravný telegram. Pak jmenováni důvěrníci jednotlivých od-
borů technických do volební komise a provedeny volby. Komorními rady
bYŤizvoleni inženýři a geometři: L. MoU! č k a naSmíchově, dr. li orá k
v Pra-ze, J. Mys I'i ve č e k v Praze. prof. Be r t I v Praze, V. F ti r s t
v Benešově. V.K a ps a v Plzni, dr. K a v á n v Praze; náhradníky zvoleni
f. Z u k Ilnna 2ižkově, B. Bor k o v e c v Praze. Dále zvoleni do před-
stavenstva sekce K. P'a toč k a -na Kladně, P. And r I e v ústí n. O., A...
Br o u s i I na Král. Vinohradech, tři náhradníci: K. P a: r Ý z e k na Kladně,
dr. B ur e š na Král. Vinohradech; revisory zvoleni A. K a Ib á č v Praze.
a F. F r i t s c h na Smíchově, náhradníkem jejich dr. Po š í k z Prahy.
Roční příspěv-ek členů schválen do maximální výše 50 K. Presidentem zvo-
len jednohlasně inž. B. Bor k o v e c v Praze, vicepresidentem geometr'
B. F ti r s t z Benešova; oba- volbu přiiaJi.

'č - il S t a t u s I. Status ua.. I. Status lib. 1..istatUSIII. !
ť ~ !I úředníci s úplným vyso- I úřed. s úp!. i úředníci
] ~ li koškolským vzděláním I Geometři středoškol. i s menší
ifl II právníci I technici vzděláním i. přípravou

X I! železniční stavební, II měřičský III asistent ka-I I
I I' asistent I• I koncipient strojní asist. asistent . pitán UUř .. '

~ železniční stavební, měřičský I adjunkt adjunkt
__ ,,-~~n_cipista l~roj.adjUnktl adjunkt IlkaPitáh U. tf'l

! "

VIII ! železniční Istaveb. stroj- měříčský II revident II

. o I komisař I ní komisař komisař ilkapitán I. tf.

--I~--h-:-: t t' . ••.• k' II h Od IVII. ,I ze. vrc .lil IS avo, s ro!lil mencs ~ II vrc .. revl v' ch oficiál I
---i~komlsar vrch. komlso, vrch: komls., kapItán I. tr. vr o

~I rada c, k. stát. drah !I inspektor

_~I. vrchní rada ~ok. st. drah II vrchní inspektor
IV. II ústřední inspektor (Zentra1)

'IiI

Úředníkům statu I.,kteří nemají úplné vysokoškolské vzdělánl a oněm:
statu Ha, kteří nemají pro zeměměřiče požadovanou průpravu, přináležf
titul· statu lib.

úředníci statu 1., kteří se sice nemohou vykázati předePsanÝm vzdě-
láním. leč doposud technický titul měli, podrží tento titul pouze v X,-VU.
služební třídě a to jen tehdy, jsou-Ii zaměstnáni technickými pracemi.

Služební tituly, jež naznačují funkci úředníků, jako přednosta oddě-
lení, dopravní kontrolor, přednosta staničního úřadu atd., neisou tímto>
d.otčeny.
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Zprá.vypatentní*).
Patent. přihl. v Uhrách, Ýylož. do 15. dubna 1914.

535. li. 4979. - Martin liaber, Ing., Marosludos-: Přístroj ku tra<;ová-
ní železnic.

Patent. přihl. v Rakousku, vylo .. do 1. května 1914.
42 a. - Rud. Manndorff šlechtic, soukr., Celovec: Tramportérové

pravítko.
42 c. ~ Albert Nestler, Lakr, Badensko: Nivelační zařízení. Prior.

18. 6. 12. v Něm.
42 i. - Dr. Stan. Kubisztal,gymnasialní profesor, Lvov: Orientační

hodiny pro ce_stující vlakem. .
42 1. - Ed.Ratzer, maj. uměl. ateliéru, Vídeň: Způsob hotovení re-

liefových plánů.
Patent. přihl. v Německu, vylož. do 5. května 1914.
42 a. M. 50.461. - Přístroj k rýsováni perspektivních přímek, Otto

Mossel. liannover.
42 c. F. 36.388. - Plující bussola. Emil Far kas a sp., Vídeň
Patent. přiH v Německu, bylož. do 23. dubna 1914.
42 a. P. 31.11 L - Přístroj ku rýsování tečen a differenciální křivky

k dané křivce .. Alb. Pfliiger, Esslingen n. N. - S dodatkem:
42 a: P. 31.823. Přístroj ku rýsování tan.zent k' dané křivce. -.

Týž vynálezce .
. 42 a. W. 42.645. Rýsovací péro ku vytahovál)í tečkovaných čar.

Arllo Reinhold, Drážďany.
42 c. T. 18.191. - Měřící přístroj k účelům zemědělského a lesního

hospodářství. Maxmilian Tews, Berlín-Schoneberg.
Patent. přihl. v Německu, vylož. do 9. května 1914.
42 b; L. 36.309. - Rozdělovač úhlu. Rich.Ludwig, Berlín.
Patent. přihl. v Německu, vylož. do 16. květ. 1914.

4 b. B. 72.952. - Reflektor s pomocným zrcadlem na zadní stěně,
upraveným jako rozptylovací zrcádko. Busch, akc. sp., Rathenow.,

42 b. W. 42.381. ~ Přímkový měřič vzdáleností. O. Weiss, Josefs-
dort. - (Linienabstandsmesser.)

18. mezinár. kongres malodrah a drah pouličních bude zahájen v Bu-
dapešti 31. srpna 1914.

. Vel~ý ~ezinár, kongt'~ inženýrů bude v San Francis/w ve dnech 20.
až 25. září 1915 v souvislosti se světovou výstavou »Panama«.

Pátý sjezd českých pfírodozpytců a lékafit v Praze roku 1~14. O
letnicích ve dnech 29. května až 3. ,června r. 1914, sejdou se po. šesti-
le,té přestávce, po páté čeští přírúdozpytci a. lékaři •. aby Púd.a\i přehled své
práce, vykonatIé vposleclnich ,letech. Snaha; připojiti k. těmto pra'G0vnikiim
i širší kruhy inženýrské; z nichž účastnili se dosud prací sjezdovýcb' až

'j Oznamuje patentová kancelář ing. L. Voj á č e k. P r a h a II .• J in d f iš s k á 18. kter:;'
na požádání opatři levně opisy vyložených patentov~-ch přihlášek. Během lhůty vyložení možno
podati odpor proti uděleni patentu na kteroukoli uvedenou přihlášku.
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na skrovné výjimky toliko inženýři odboru chemického a zemědelského
ve vlastních sekcích, vedla již 'přípravný komitét IV. sjezdu ke zřízeni
sekce pro applikované vědy fysikálně-mathematické. jež měl'a obsáhnouti
vědy technické;' přlpl"avný komitét V. sjezdu pokračuje v této snaze, ozna-
čil tuto sekci vhodnějším názvem: sekce věd technických (III. sekce).
Účastí kruhů technických v této sékci a výsledky její Činnosti' při letošním
zájezdu má b~·ti zjištěno, zda stav inženýrský jako integrující faktor ve-
škeré činnOSti vědecké neměl by napříště buď připo}ením k dosa:vadním
kruhům v řadě speciálných sekCí technických mzšířiti sjezd na společný
sj,ezd českÝch přímdozpytců, lékařů a inženýrů, aneb konati sjezdy samo-
statné. Sekce technických věd má obsáhnouti v sobě všecky odbory inže-
nýrské, JJQkud nejs{lU soustředěny v jiných sekCích, zvláště v sekci II.
(chemie theoreíická i užitá, chemie fys.ikál'nO, a VIII. (zemědělstvO, tedy
inženýrství po stránce theoretické ,i praktické se všemi. jeho speciálnými
odbory. stavíf.elství pozemní konstruktivní, stavitelství mostní, vodní, že-
lezniční, silniční, tunelové, atd., geodesii, inženýrství strojní čf e'lektrvtech-
nické; hornictví a hutnictví atd. Soustředění všech těchto odborů v prozatím
jedinou sekci nemůže býti na závadu rozsáhlé činnosti při sjezdu, ježto
v případě potřeby rozpadne se tato sekce v přiměřený poóet podsekCí sa-
mostatně p'racujíCích. Clenové této sekce mohou se ovšem účastniti prací
i v jiných sekcích sjezdu. Podepsané předsednictvo, oceňujíc plně vědech
a etický význam sjezdu" chce pracovati všemožně o tom, aby průkaz
o možnosti t,echnických sjezdů ve velkém měřítku byl letos proveden.
I dovoluje si proto žádati technické. kruhy, aby činným účastenstvím při
sjezdu v sekci technických. věd jeho snahy podporova!ly~ Aby roztřidění
v pod!rej(~e 'a podrobný program pracovní (přednášky a odborné exkurse)
mohl býti včás vy-praco,ván, předsednictvo prosí, aby název a po př. pře'-
hledný výtah pro tisk přednášek, jež buďtež se zřetelem na omezení ča-
sové stručné, jemu byly do 15. dubna t. r. zaslány. Na veškeré dotazy
o Činnosti v sekci předsedníctvo ochotně odpoví. Přihlášky za: členy s uve-
dením sekce' buďtež zasílány do kanceláře sjezdové, Praha II., Vladis'la-
VDva 14. Předs,ednictvo: Předsedové: Dv. r. Ing. L. G r i mm, pmf. čes.
te'chniky v Brně, Ing. K. N o v á k, prof. a t. č. prorektor čes. tech'niky
v Praze, Ing.. K.Š pač e k, proL čes. techniky v. Praze. Sekretáři: Ing.
Dr~ V. f. e Iher, prof. čes. techniky v Praze, Ing.' K. K li'I i c h, konstruktér
čes: .techniky v Praze.

I. schůze výboru S. č. g. v roce 1914 konala se dne 8. února 1914.
Zápis o poslední, VII. schůzi výboru, byl jednomyslně schválen. Dodatečně
k žádosti p. dra. Sem e rád a schváleno, aby 1. čís. II. roč. Z. V. jako
číslo agitační vyšlo o 900 exemp\. Usneseno poděkovati p. inž. li o I u -
b o v i z Plzně, kterÝ se přihlásil zakládajícím členem našeho spolku s pří-
spěvkem 100 korun. Přijato 12 nových členů. Schváleno opatření předsed-
nictva S. Č. g. o svolání valné schůze' spolku oznámením v dennich listech
če~kýchztoho důvodu, že vyjítí 1. č. spolkového časopisu, ve kterém po-
zvání kú vaJné $Chůzi měsíc předem má býti ohlášeno (§ 11. spo\' stanov),
do 8. úrlOra t. r. stalo' se pochybným.

,)1: schúze vYboru·S. Č;g; konalá-se dné. 8. března 1914. Zápis o schůzi
výboru byl jednomyslně schválen. Schválena výroční zpráva pokladní za
r<l~)9í3avzata' na vědomí zpráva revisotů účtů. Přijati 3 noví členové.
p':I'LtOWnýred;iktor, p., dr. Se W e rád, žádá, aby členové vyboru pÍ1sobHi
Is; torrnr, aby spolkového časopisu bylo vícepoužíYáno k uveřejňování růz-
nié~'st~voyskÝchoťázek a působili k rozšífeníčasopisu v české veřejnosti.
Knhrhu' p. předsedy přijato,' aby v časopise zřízena byla rubrika' pro
»dotazy a odpovědi«. Konečně schválena kandidátní listina' pro doplňovací
v61by do výboru S. č. 11:., 2 revi sor.\\ ílčtŮ.a členů smírčího soudu.
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, Ze služby c. k. katastru. Jmenováni: Vrch. g. II. tř. A. Sa-
m i z ev. insp., pro služ. okrsek fin~ ředitelstva v Terstě (24. II.). Gepmetry
n.H. elévové: A. Bo nes c hit z k yvAIflstettenu, E. W es s e I y v Linci.,e:Wa Í1 i e k ve Št. liradci, R.L uh n v Cilli, V. Se h af f u sve Št. liradci,
E. Mo g gv Něm. Landsbergu (1. II.). Zemřeli vrch.g. II; tř. J. K o s m ik
v Těšině á vrch.g. I. tř. li o ff m a n n v Liszki. Pensionováni vrch. g., I. tř.
K. Tyl k a v Bochnii (31. I.) a A. B e II á n v Dubrovniku (1.. lIl.). Služby
'sproštěn vrch. g. II. tř. D. F ran k o w s k i ve St. Soli (31. 1.). Přijati elé-
vové: K. Cer n i g r i pro Gori<;i II. (1. 7.1913), M. G r i es I pro Král. lira-
dec (7.9. 1913), K. Ma IÝ pro Král. Dvůr (2. 1. 1914). J. F i s c her pro
Unec· (7. 1.), K. G ti li Z e I pro Linec (8. 1.), A. li a s c ht e pro Meran
(10. 1.), G. S v o bod a pro V. Enzersdorf (24. L), E. D u m a pro Videň
I.~IV. (29. 1.), V. li e I m a pro Weithru (30. 1.), T. V. K o r dub o pro
Sniatyn (4. 2.), M. O I c h o w y pro Zbaraz, R. J. K o s to r k i e w i c z pro
Přemyšl I; (12. 2.), J. Je r i e pro VideňI.-IV. (20. 2.), R.F r iinz el pro
Am s tet ten (21.2.), E. G r i t z b ac h pro Sv. liipolyt (23. 2.). Přesazeni:
Vrch. g. I. tf. J. Z u r ek z matné do Jičina, Fr. Ma n d e lí k ze Zábřehu
do M. Ostravy, II. tř. M. J us a ze Št. liradce II. do Št. liradce III., V..
z G r i i() g o n o z Celovcé do Zadru, A. Š í s t e k zLitomY,šle dQ Plzně,
J. V I á č i r z tr. kanc. Vidně do Tišnova, ~J.N o v á k z Brna n. do tr. k~llC.
ve Vidni" J; P U z a Z Turky ~o Drohobycze, St. C h m i e I e w s ki z ~u-
siatynu do Komarna, g; I. tř. J. Fin k z Mauthausenu do Urfahru, A.
Vaško ze,Zuravna do Visovic, K. Gramczakiewicz z PHzna do
Gorlice, II. tř. K. K I a ff e n b o c k z Lince do Voklabrucku, ,A He dě 1l~a
z Ml. Boleslavi do matné, L; Pe n ot z Gwozdiece do Monasterzyska, elé·
vové O. 1<. Ma ye r od ev. k. n. měř. v Linci; E. R e m i e r z Meranu dO'
Insbrucku, M. Dep o I o z Cavalese do Feldkirchu, R. Lei s k e z Domažlic
do Prahy, M. Lan des ber g z Monasterzyskado Gwozdziece, L. T 0-
ob o I e w i c z z Pilzna do Krošcienka. R N i sne r ze Zydaczowa do Czart-
kówa, A. R i p a ze Lvova do Zlocz6wa.

Z e s l'u ž byv B o s n ě a li e r c e g o v i n ě. Ev. elěvové F. Bradáč
a A. Fuchs v Banialuce, K. lianzal v Bugojnu, 1. Zižka v Bih~či přeloženi
k n. měř. do Saraieva. (17. III.)

Ze služby c. k. agr. operaci. Jmenováni: Vrch. agr. g. I. tf.
J. Den st e r, vrch. agr. inž. (20. 2.), agr. g. II. tř. W. S c h I i c k, J. P a u I i š-
t a, Fr. Č a m e k, dr. J. li r u ba n, F. K o ž i c h agr. inž. II. tř. (1. 3.).

Z e S I u ž b y c. k. les. spr. do m a i n. Tit. vrch. 1. r. A. B i e b r
v Salzburku jmenován vrch. L r. (13. 3.).

, Pro ie ktuje se: ,Stavba dráhy Klatovy-Plánice. Plány regu-
lačni a kanalisačnipró Král. Pole u Brna. Silnice v délce 2000 m ve Veléni
u Ča:kovic. Odvodňovací práce v ceně 106.000 K v Nové Vsi. V ZitetiÍlě
zadá vodni, družstvo melioraoni práce v obnosu 18.000 K. Offerty, do 24.
března na stavbu silnice v Chotině u Plzně v délce 1548 m o nákladu
K 26.360.19.Okr.výbor v. Přešticich v Č. zadá stavbuokr. silnice v qé~e
5120 m v obnosu K 102.840.-. Offerty do 30: dubna incl."Lhůtu na podaní
r e g uLpI áu u m ě S ta Pře r o va prodlužuie měst: ra,',ua do 15. če,rVIJ,,',la.
D v'ě m i s t a ev. e lé v Ů obsadi se v okruhu. zem. fin. .řed., v lIliSbructu
s adjutem p'O 1000 K. Zádosti jest podati během 4 týdnů presidiu zem.
Hn. řed. v Insprllcku; .

Za redakci zodpovídá Dr. A. Semerád. - Tiskem ,J~olnické tiskárny v Brně.
, Vydavatel: Spolek českých geometrů v Praze,
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