
v BRNE. 1. dubna 1919.

ZE"Ě"ĚŘIČSK9 uĚsTníK
Stanovení rozdílu převratných hodnot hlavních

poloměrů křivosti geoidu vahami torsními.
Proi. V. Spač e k v R.oudnici. (Pokrač.,

Složky X. Y, Z jsou však derivacemi potenciálu tíže') dle x. y. z.
takže označíme·li potenciál U (x. y, z), jest

2)
i;U eX i?U fJX (:?U i;X fJ2U

x= eX =U" ax=a~=U"'ay=ti.ay=U'2'a-:;=axJz=U!'

x =U, + xUlI + yU'2 + zU,.
Y = U2+ XU'l + YU.2+ zU••
Z = u. + xU.! + yUa• --r zU••

při čemž hodnoty U přísluší vesměs počátku. Osu Z bude výhodno voliti
dolů ve směru drátu, na němž váhy visí. počátek budiž v průsečíku osy
drátu a osy souměrnosti vahadla. Vertikála Z stojí kolmo na hladinové
ploše U (x, y. z) = konst. jdoucí počátkem, v němž tedy neexistují složky
.kolmé k ose Z, to jest

4) Xo = U. = O, Yo= U, = O, Zo = Ua= go,
značí·li go urychlení v' počátku. Osy X, Y lze voliti v horizontální rovině
libovolně. Kromě toho

S) Ul,2 + U2.' + Ua.' = 2m',
kdež m jest úhlová rychlost otáčení zeměG).

Druhé parciální derivace U charakterisuií křivost hladinové plochy
a vztahy mezi nimi. stanovené torsními vážkami budou se tudíž týkati
i křivosti geoidu. Poloměr křivosti normálního řezu plochy dané rovnicí
z = i (x, y) jest7)

V 1 -I-- p2 +q2
6) R.= r cos' lX + 2 s cos lX cos tJ + t cos· tJ •

kdež lX, IJ jsou úhly, které tvoří tečna řezu s osami X, Y.
a z e z ó2z . ó'z ih

p= - q=- r=- s=-- t=-
fJx' eY' iJx" óxeY' vy"

Z rovnice plochy z ~ f (x, y) obdržíme difierencujíce
d z =. p d x + q dy ,
d'z = r d x' + 2 s d x dy + t dy2,

kdežto z ro\' nice plochy ve tvaru U (x; y. z) = konst. plyne
8) U, dx -L U. dy T U. dz = O.

UIl dx' + 2 Un dx dy + 2 U13 dx dz + Un dy' + 2 U" dy d z T
'-)-U.' dz~+ U.d2z = O.

"J Stanovení sploštěni země. Zeměměř. Věstník roč. 1.. str. 83.
oJ V uvedeném člénku Ztměměř. Věst. roč. 1., str, 144. bl'la tato rovnice odvozena.

pro případ. že osou Z jest rotačnf osa zemská. nemění se však. transformuje-Ii se na jinou
soustavu pravoúhlých souřaduic.

') Weyr, Počet difíerenciálný, str. 370.
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Osamotníme-li v prvé rovnici 8) d z a srovnáme s rovnicí 7,). jest
zřefmo. že

p = _Y-i. q = _ U2•U3 U.
V počátku však, jak bylo uvedeno, jest U, = O, U2= O. pak také

p = O, g = O a dle 7) též d z = O. Ve druhé rovnici 8) odpadaií tudíž
členy s činitelem d z a srovnáme-li ii s druhou rovnicí 7), obržíme

9) r = - U!.!.. S = _ .!:J11-, t = _ U22 •

U3 U3 U3

Osa Z je normalou plochy, tečna padá do roviny XY. tudíž (J =
= 90°- a. načež 1

10) R == r cos z'-a-,-' -s--sl-n-2-a-~-:-t-si-n-2 lX

Ve směru osy X jest lX = O, ve směru Y jest a = 90°. takže
1 Ua 1 U11) Rx = - = - -- Ry = ---= __ 3 •
r U,,' t U22

Dle 10) přísluší různým normálním řezům o témž bodě různý polo-
měr křivosti R dle různ~ho lX. Nejmenší a největší jeho hodnota plyne

z podmínky ~~ = O (z rovnice 10). jež vede k příslušné hodnotě úhlu lXo

12) tg2lXo-~= 2U12 __
r - t Uu - lJ22

Této rovnici vedle ostrého úhlu lXo vyhovuje též 90 + lXo. roviny
řezů s nejmenšim a nej,ětšim poloměrem křivosti st'ljj na sobě koifllo.
Leží-Ii osy X Y v těchto hlavních normálních řezech, lest lXo = O, načež
také s = O, U'2 = O.

Působí-li na obou ramenech vahadla ve vodorovné rovině síly váž-
kami otáčeiicí, jest velikost otoéeni cp úměrna momentu P otáčejícich sil.
Lze tedy psáti naopak

13) P = 7: fP.
kdež 7: se zove modulem torse. Jsou-li x, y souřadnice bodu. v němž
působi síla maiící složky X, Y, jest moment otáčení dán výrazem P =
= Ex (y - y X). V našem označení zvali jsme X. Y, Z složky urychlení a
na hmotu dm působí tudíž síla. jejíž složky jsou X dm, Ydm, Z dm.
Součet E přejde v integrál a vzhledem k hodnotám 3), 4) obdržíme

14)
P = (U22- U,,)( x y dm + u,,f (x2- y2) dm -T- U2a( X z dm - u13Iy z dm.

____ (Pokračování.)

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

Dr. Jaroslav ti r u b a n, agrární stavební komisař v Srně.
(PokračQvánLl

Již nyní lze učiniti tento závěr:
Nehledě k možnému zjednodušení těchto rovnic (tím, že se 2.. 3. a 4.

sečtou a tento souČet opět připočítá ke každé z nich). dlužno přece uvá-
žiti. že po vyloučeni - třeba poměrně snadném -'prvních šesti kor-
relát ještě zbývá k řešení systém rovnic o jedné korrelátě a třech ne-
známých, v nichž i větší hromadění chyb a tedy nepřesnější výsledky se
odstaví. anebo s ještě větším počtem míst desetinných se musí počítati,
že tedy zpravidla jeví se výhodnějším (srov. tielmert: Die Ausgleichs-
rechnung 2. vyd. 1907. IV. Kap., § 1. V.• Wahl des Ausgleichungsver-
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ahrens"!l užíti vyrovnání podmínečného s úhlovýmí podmínkami, pro něž
bylo počítati i.en 4 excessy -rovněž navzájem se kontrolujÍCí (ľ83 + 0'67 =
= ľ22 + ľ28) místo je š t ě 6konvergencl pořadnic navzájem sebe s a my
nekontroluíících, - a normálními rovnicemi podminečnými (3) str. 3. [33.]
{) 4 korrelátách - a na k o n e c případně orientovati pomocí konvergence
pořadnic. jak také autor na str. 5. [35.] pro Tab. II. sloupec 3. učínil.

Lie totiž orientační opravy také a to snáze obdržeti ze směrových
llodmínek s orientačními opravami. jak v pozn. 5. sděleno. než řešením
podmínečným s neznámými orientačními opravami.

Neshledávám tedy ve směrových podmínkách ni j a k é zjednodušeni.
a č spolehlivé vy r o v n án í s nimi je m o ž n o, zavedou-Ji se orientační
-opravy a způsob vyrovnání podmínečného s neznámými.

K další čášti (kapitole) II. jeho pojednání si dovoluii poznamenati
následuiící: .

Ciním rozdíl mezi úlílovým a směrovým vyrovnáním ne dle toho.
'zavedu-II úhlové nebo směrové opravy (chyby), nýbrž spiSe podle toho,
konal-Ji jsem p o z o r o v á n i úhlů neb směrů (skupin směrů). ,

Pozoroval-Ji jsem Jen úhly, pak mám úhlové vyrovnání, ať už za-
vedu úhlové nebo směrové opravy (chyby): vždy mi vyrovnáním vyjdou
úhlové opravy dvojnásobné směrových oprav téhož úhlu. Ovšem pravi-
dlem pak zavedu úhlové opravy (chyby). zřídka směrové.

Pozoroval-li jsem však skupiny o 3 nebo vÍCe směrech, anebo
úhly a skupiny takových směrů zároveň, pak mám směrové vyrovnání
a úhlové opravy (chyby) arlÍ zavésti nesmím6; neboť kdybych zavedl
úhlové opravy, na př. 0\.2 a 0'2.3. nebo 0'4.5 a 0'5.6 atd. (Welisch str. 11. [41.]).
pak by směr 2. nebo 5. byl v opravě O' dvakrát obsažen. kdežto na vzá-
jemnou chybu směrů 1 a 3. nebo 4 a 6 atd. tedy úhlu O. 3). nebo (4. 6).
atd. by vůbec nebyl brán zřetel- předpokladaje, že pozorovány skupiny
směrů 1. 2. 3. nebo 4. 5, 6 atd .• jak také 'autoT str. 2. [32] praví. pročež
zavedení úhlových oprav není na místě 7) (srpv. Jordan I.• 5. vyd. str. 194.):
tím mé n ě smím za vésti opravy úhlové a směrové s o u č a s n ě (jak zdán-
livě činí autor str. 12. [42.] a nás],7). poněvadž jedná se o opravy n e-
st e j nor o d é. neboť jak známo. je střední chyba úhlová ml.2 = ml V2 =
= m2Ý2. t. j. Jl2Xstředníchybasměrovátéhožúhlučim21'2 = m2J +
+ m2

2 při skupinách.
Nehledě k tomu, nejsou v •• Vi' V7 a VlO na str. 12. [42.] a násl. uvá-

děná chybami a směrovými opravami. nýbrž opravami oríentačními
a tudiž ne zná mým i. jako jsou orientační úhly neznámými.

Autor dopouští se omylu opačným tvrzením a 1< tomu ho svádí ta
,okolnost. že za orientační či směrový úhel vyrovnaný z bere úhel s e v e r n í
vYr0vnaný a sice' tím. že pak nulový směr tohoto ~orientačního či smě-
rového" vlastně severního úhlu vyrovnaného bere jako nezměnitelný.

Avšak tím není řečeno ani. že pak druhý směr tohoto .orientačnlho
-či směrového". vlastněseverniho úhlu vyrovnaného se vyrovnáním ne-
změnil. ani že oprava vyrovnáním způsobená je opravou směrovou či
ch" bou. n} brž jest opravou onoho severního úhlu. tedy orientační a ne·
známou.

0) Nehledě k vyumělkovánl vyrovnávacího počtu: na př. přeměnou 'skupin na equi.
valentní úhly ve všech kombinacích atd. Tak na př. by bylo možno zavésti vesměs úhlové
opravy 0'1,2.0'1,3, O'Z,3. 0'4,5. 0'4,6. ď5,6. atd. Wellisch sice zavádí na str. 13. [43.]substituci

{)'Z,3 = 0'1,3 - 0'1,2 a 0'5,6 = 0'4,6 - 0'4,5. avšak 0'2,3 a 0'5,6.dále 0'8,9 a O'l1,lZ
nezavádí do podmínky [00] = min. pročež zavedené ú.blQvé opravy nemohou zcela nahraditi
směrové opravy tak. aby jednotlivé směry na úkor druhých se neuplatnily více a naopak. -
Přece však podařilo se mi při jiné příležitosti (srov. pozn. 4.) nalézti jednoduch~' zpúsob
umožňujicÍ i v tomto případě zavedeni oprav (chyb) úhlových mlsto směrov~'ch. aniž se vý-
sledky změní. '

7) Mimo to V •• Vi' V7 a V,o by bylo obsaženo už v' Ol.z. 01,3. 04.5. 04.6. 07,8
07,9. 010,11. 010,12. tedy v počtu opět dvakrát resp. třikrát zavedeno!
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Provedeme-li s pozorováními přehledu I. sloupec 2. až 6. vyrovnáni
způsobem na str. 13. [4.1.] uvedeným8), opět dostaneme nejen od výsledků
v Tab. VIII., nýbrž i navzájem pokaždé se lišící. tedy opět nes p o I e h-
l i V é8) výsledkv jako nepřímé potvrzení hořejších závěrů. (Normální rovnice
na str. 13. [43.] obsahují tiskové chyby: '3., 5. a 6. řádek má býti 3 místo 4,)

Provedeme-li však výpočet s v" V,, 171 a 17,0 jako sne zná mým i,
pak možno opět jedno z nich voliti libovolně. na př. v, = O a tedy orien-
taci ostatních stanic provésti vzhledem ku orientaci stanice první; vylou-
číme-li z podmínek (8) - také jakéqosi druhu ,směrových pro úhlové
vyrovnání~ - neznámé orientační opravy v,, v., 171 a 1710 pomocí prvních
tří podmínek (sečtením podmínek: třetí a čtvrté méně první. třeti a páté
méně druhé, druhé a šesté méně první), obdržíme ,podminkv úhlové pro,
úhlové vyrovnáni", podobné') podmínkám str. 11. [4 I.] :

01.3 + 04,5 - bto,lI + 010,12 + 100 = O
-01,2 + bl,3 + 84,6' + Ó7,8 + 1'02 = O

(;1,2 - 07,8 +- 87,9 + 010,12 +'l'25 = O,
s kterými s přibráním stranové podmínky (9) možno provésti podmínečné
vyrovnání. podobné onomu na str. 11 [4I) - ovšem stále předpokládaje
úhlové p o z o r o v á n i.

Použijeme-li však podmínek (8.) ,a (9.) na str. 13. [43,] pro vyrovnání
podmínečné s neznámými, obdržíme následuiící normální rovnice (orien-
ta~ní oprava v, = O):

~~k2 _L_~_J~ __m_.!<6.J __~1~1~21~:~~1W _!l_

I
2 ---·--I:-----~---I----~--I~ g:Ó~!! : -':11-.1 --T--=- ~

- 4 98 1-1 ' . O =O
· I I' 2 . I -1:9311+1. -1 +1'00=0· , I' . 1 I - 2 34 -+-1 -1 . + 1'02=O
· ,., . '1' +1 -1 -r l'25 = O

- 0'48 +- 8'00 - 4'98 - 1"93- 2'34 121'22 I' • • - 2'90 = O

1

-1 +1 -J-:l =0
-1. -1 + 1 =0

-1 I' -1 . -,J '!I ' =0
O {) I O +1'00+1'02+1'25 -2'90 i I .=-lvv]

(Jako poslední rovnice přípojen vztah pro [vv].) IP"kračovánU

Pro Odbor zeměměřičského inženýrství na česko-
-slovenskýchtechnikách.

(Memorandum Spol.ku česlk,os}ove:llIských geometrů.)
Spolek ees.-slov. geometrů obírá se již .deMí diolbu 'otá~k'ou úpravy

studda zeměmě<i'~ičslkého, l1!eihof z'působ, 'k'terým ·"e dnes vý,chova geomet,rů
dě}e, ,nevylhov,uje j[ž zvýš'eným ,požadalvkům a 1Xlmě'rům dnešní doby,
tím méně palk hude 'vyhovovatil 'v buid,olulcn!osti, 'k!terá hU1de žádati z,da't-
ných a §kol,ou výlbol1lllě vyzbTQIje'ný'ch itec'hIJ1IÍ'cký,chopracOVl1[J<Ůvšech od-
borů a tedy: ,Í geome:lirů.

Až do' To/ku 1898 nebyl·o na vys'oký,ch ško,lá!ch te.cblli"ck~CIh vůbec
samostatného studia ,zeměme'ři6~ké'ho,alČ ,odbor geometrov'sk~ jest vlastlJ1lě
nejstarší .priaktický 'odho'r t'fiébnff'ciký. T,eHve v tomto .rolku zřízen byl
kurs pro vZJděJ,álnlíZ'cměměřičů v odldiěl'ení obecméml s dvouletou dohou
stwd:ijnlí. VyvOllá:n Iby]. nre:doiS'tatkem geome1trů při, !slu'žlbě katastrá.lné a to
------

8) Zp6sob ten levl se býti tedy vyrovnáním dle zásady [vv] + [08] = min, kdež [v V]
jest součet čtverců ne zná m Ý c h va [88] součet čtverců c h y b úhlových 8: srov. pozn. 3,
- Příklad vyrovnání s podmínkou [v v] + [88] = min uvedu až při poznámkách o autórově
článku v Oe,terreichische Zeitschrift \tir Vermessungswesen 1913. str. 178,

.) Na str. 11 [41.l předpokládány měřenými úhly (1.2). 2,3) (4,5). (5,6). (7,8). (8,9), IO,U)
a (11,12), kdežto na str. 12 [42,] úhly (1.2), (1,3). (4,5). (4,5). (4,6). (7,R). (7,9). (10,11) a (10,12) a
dle toho zavedeny rúzné opravy.
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přti evidenci ,i ,př'i novém měřenÍ. Program stUdlrjln'í.t'oIhot,okursu Ujliraven
byl jeldiill1\ěse zřetelem k potřeb'ám kat'as'trálnÝ'C'h úřadů, jeví zlre~me
z!~áJmlky'ÍednlQstmnného řeš'el!1'Ía byli úl'j'isté mlYšlen jakoprovilsor~!um.
Ku potřebám' jli,nýdhteohnických úřadů - S'tátn:ílC!h,samosprávných i sou-
kromých - vůbec nep'NMí~,f,slted1l1ěJako ne1dlbá sOiU'vii'slostds jlin;ými při-
bUiznýmiobmy tecllm'i'ckÝll11lÍ\,'P1"'OHClhž,práce má vYÍ'V'oi'iitig'eome't1J'ic!képod-
klaJdy. pQižadavlkům 'dIn!eš'llídoby naprosto jiiž nevy:hO'v'uljea, to ani poža-
{\.aV'kÍímúřaJdů, pm ně'ž byl zří,ze1l1.Přes 't'O, že by,l,o na ,tY'to neidostatky
častokráte pouka'Zováno, zejméniaJ odbornými' S'poI~kygeometrů cdvdilnílch
i Me:dních, 'l1'efuylolstudlium g'eometJ'lwsiké Vůbec diopltnlěno,aJniižv<h'Qid:ně're-
ú.rganisováno,. a tak ,trvá 'tenrto neud1ržitellný s!ta:v juž pilných dvalcd 11et.

Je s 'podivem, ž,e v zelliJi naši s ta!k sta'l"o'ua s1kvě1outmdlicí geome-
trovskéiho stavu, jež vychovala n'e'jtzlda'tn:ějšígeometry a vúdlčí ~.í1y pTO
vybudování v·eHkýtChd'ěl, ,ka'ttastlriáJného měř,ená 'ceilého' bývallého' Ra-
kousko-Uhers'ka, mohla býti 'vý'c'hova Who přísllU'šníků diosuid' talk ma-
cešsky oO.c!'strkov<áina.

SpOlek čeSlkých geome'ljrů v 'Předpokladu, Ú ~l'enídnes nikoho, kdo
by .po'c'hylboval 'o ne~bytno'sti s:t<lJVUgeometrovskélho Pro další zd'ámý
t'elC'hn:loký'a hospodářský vývoj Inaši Te'publli!ky,'Očekává, že 've změněných
pomě'rech dnešn.Í'<~h,dostane se zvýšené p'OtzoJ'nos'Íli'tatké této otáz,ce a
že spl'n'ěn:a buddU 'jeho ipřání, jež v dallším st~Uičně shrnuje a ktelJ"á smě-
řu(ií ke zřizetl'i 'samostamého ·odboru zeměměřjlčsikého inžený1rství. Arb-
solv'en:tům 'uohotoodbm'u má býtI možno 'dosí,ci ucelleného a ú'Pllnl~hogeo-
detického v~d'ělání pr-o vše'ohny obory opmcí vyměřovadch, po stránce
tJh.eoretiClkťa prakti1cké, se zřete:lem kel všem technlÍ'Cikým'Odlborům. s ni-
miž geometr 'v širŠií svo'jii p'ra'kSliúz,ce Ise stýiká a ke všem po,ža.dravkům,
jež, zejména civHní prakse na ně'j !k:ltade. 'Přejéme si, aby tento OIdbor
vychoval nejen zdatné zeměměřičské inženýry-praktiky pro všechny druhy
prací vvměřovacích. ale aby vychov:áva.\ též ~datl1Ý dorost pm ,práce
geode'tlÍ'Cké vyššího druhu, po př~padě i mezináwdlIrí!'h<o.rázu a to ne'jeri
i1n:ženýry, t01pografy a geografy, nýbrž i StJ.'olupralCovrrdkyvěd'edkýich ús'tavů
g'eodetkkého l~měflU.k r'cihž ~řílZení iji:stě v novém státě v Ibl\Íizké'budouc-
nosH d01jde.

Soudiíme, že toto řešení, z,a;hmujÍlcí v j'etdn:oin odboru výchovu
vš'ech jmenO'vaných sil, Je v Inaš:ilchP'Oměrech nedlúČ'ellněj'ía bUlde:i'rS!těv
zájmu 'samotné vysoké šk'oly teC'hnilciké,v zrujmu leH c1ti a .poV'ě'sti,k,dyž
zabezpe1čí sli účast na výchově talkový~h sil, aby neby\iy jednomvé
úhlldya ústavy nuc'e'ny samy st,arra1:i'~;eo dorost pořádálním otdlbomých
kursů.

V td1ůsledlkutě,Cihto úvah vyslovuUe Spolek C'eských geometrů
tyto p'oža,dav'ky: '

1. BuldJiž,dosavadní rdv,oulle1týběh pro vzdětání z'eměměJřičů vylbu-,
dován na 'odhor 'zeměměJřiQskéhoi'nlŽ'enýrs't:ví" jehož. stutdiiullI1!by, tr-
valo čtY1řiléta a jelž by bylo ukončeno dvěma stá'uruími ~koU'šJkaJmJi.

2. Studi'um ,toto nlelChf je 'pmhloubeno IPO,st,ránce theore:tJioké i
praktiClké rd\oe.'dnešn:Íiho stavu 'věd mathematilCikýlch a geodetickýich, a to
ry'zi,ch j a,p,p1lilk·ova:ných,!nec:híf izalh'muti~ vš!echnry. :oIbmy 'prad, ivymě-
řovackh, nelcbf 'PoskY't'll'ireencyklopedické vědomosti ze všech teCihnických
odborů, ..pro jichž účely vytv:álří z,eměměřiiiČg'cometrflc:ké základy; jakož
1 ne,chf přihlí:ž'í 'k opo,třebám CÍ'V:i]lruíoj úř'e'dnlí p:raikse.

V Pra:ze. :dne 2. února> 1919.
Dr. Fi'ala, }e'dnatel. J. Petřík,.předI3eda.

Memorandum Jednoty českoslov. úř. aut. civ. geometrů.
. Pr:acov:ní komise »Je'dJll)otyčeskOlsl:ovens'kýichúř .. aiut. civ~lln~,ch~eo-

metrů j.ed1nalana své scM/zI !dne 19. ledJnlat. Ir. o po~adlavCÍ'ch civitlnílch
geometrů. StotO'žňuje s~ IS pož,adavky civj,l. geometrů, jak jlSou obsaženy
v melmQra'!1Jrl'ubrněnské odbočky spo~ku českých geometrů. až na ná-
sl'eidJuií'Ci:
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V oldls,tav,oi D (s.tr. 72., sešit 5. Zeměměř. VěstQ!Í'ku), ve 4. řád'ce
'.>e 'shOlra a ntá'~l. budi'Ž:

.. " inž,e,nýnský<dh Ik'omlO.fdlle těchto záisa,d:
1 Bude-li' y čase vydámÍ ,nařÍ':be:ní v oklr,ese 'uls'azenlO více civi,lnklt

geometrů, ,ponechává se jiim vlOI'nost PI1OlV'ozová:nípra-~se ,do vymřenlí, ne]}
možnost ,pře.>ídlení 'do 'U1práz'dněného ,OIkresu. P110' přechOldi[]JO'Udlobu, t. j.
pokud nelbuct\e v techllljlckiO~SJprávinlÍm 'OIktelse 1>ů~OIbHIizeměměři,čský in-
žený]r sám, in,esmí' býti Ipráva a FUJnJkoe,dosav,adně v' okJrese ,.>íid~ídch
zeměměNóský,ch inženýrů ,dotčena a ZJkoráloena.

2. Má-li uchiazeč více 'a-utorisalcí.. budii'ž posuzována zPůlSiohi!~OIStjeho
i'Clu1a-k'Ogeometra a nehud;,ž brán 'zřetel' na o.ita'tnlí jeho al\ltJmisaclC neib
()Iprálvněnosti.

3. Není-'1i váŽlllý<ch InámitJek z dŮ'vlOldů staviQvlSké kázně. což bude
poS'uz'Ova'ti inženýrská ,kiollnolra, má náT'OIk ll1a uprá:bdJněné mí'sto ok,reslllího
zeměměřičskéJIlO ,inženýra v iprvé řladě tCln z U1dhaZJečů,kte,rý }e v okre.»e
ialklO samostatný geometr nejid\::Je UlSiaWelli.

E) ,AbYUJmOižnlě:n .
Tedy 3. a 4. sllOlUlpec'odstlav:oe J) se r,uší a ,na jejli'ch mílS,ta na-'

stuPuii nvedené 3 biodly.
Souča.>ině .dJov'O~uHsL Vám 'Oznámiti, že jsme za 1e'dinotu podia,lli

v í:nŽ. :ktOllIJloře,k,u SJc'hválenlí náv,rh zákona o ústředním úř'adu !JIro ve-
řejné vyměřlovánlíl IS IpřífllÍiSem:

"Rů~néodiborné ~po]ky zeměměřičské zanjculy ,stanovi,sko vůči ná-
vrhu zálklona na zřízení "ÚstředJuíibo úřlaJdlu,,pro veřejné vlYměiíoV'ánÍ«.

2ádámerted:3tavC'BJstviO Ceské sek1ce inŽ!enýrlské komory, aby po
uvážení návrhu zálklOnra o zří:z'Cll1líOstředn:ího úř,adJu 'pro veřeJj,né vyměořo ..
vání zaiUi'a:110,své stanovisko a mímsterstvlu v,e.ř,ejIUlýc!hprací podcul!o 'Q.
svém rozhoQ!nlutí zprávu.«

Jednota českých úř. a,ut. civN:nkh g'elolffie~rů v Pmze.
Štěpál1eJk. fiilrst.

Ze vzpomínek na válečné vojenské měření.
(Výta-h z předlnlášky ve S. Č. O., odhočka Brno, 19. února 1919

pa.ua Ing. E. f aiH'Uls e.)

Při "V'ojensk,ém zemělpisri,ém ústavu« ve Vídni zřízen. "Ústav pro
vál!e1čná měření« (Kriegsvermessun,gs\\ esen), jemuž podléhaly jednotlivé
měřické Skwpi'ny jak 'UJp'ohnkh armád, taJk v obsaJzených krcuHch a SlP'o-
jenedkých zemích, Byily to sekce ,pro zeměměřičství (LandesvermessUlng)
pro vá:lečné v,yměřoválllí (Kriegsvermessung), pm válečné mav ov ární
~KTÍ'egsma:pi'er.Ulng), 'dlále pro nůve1ad, fotograJmeltrická měření, o:ddíJí pro
mě.ření základeitt (B~sismessullg) a konečně z,řízeuy také poh'ranůaní ko~
mise (Orem'zkommissÍ'oIlJ!Clu), jež 'ale svole práce and nezač,a1'Y.

Stál1é kursy :p'ro tria,ll'gul1átory (l ptočtá'ře,. řotogrametry, geol<ogy,
byly' ve VlíldJni,'pro mcupéry v Kovnljcuči (SroskOi).

lila:Vlními předstaV'iteli byli: pOdpllUlkoVllIí,kA II dr e s, vůdlce geo-
ďati8ké 'sk'upiny, a z :}eho 'SpQlupr,acovn~ků al~t. setník B ,e r g e r a res.
setník f a s c h illl g, ředitel illiaJďarského k.atastru,a res. setník K. Mu- •
c k e n s c hra h e :]1 'odi argárl1lí~h oPeracá d!O'llnorako~.ých.

Břihlášenv trilaJngulátor prodlMal přílP'falvný kurs pro triangu!iát'ory
ilIp.oč,táře (Oeod. Forl~bili<l!ungskU'l1s),kde s,truaně probráno počítání se-
vernkh úhlů (úhlůskl'onu, Ne'Fg'un'gen), pmtí'lláJIIIÍ, H.a'nsenova Ú:I'Oih~,opti-
cké měření ďélek a yý1šek, trigoriometrické meření v~·šelk. polygon,á,llrrlÍ tah.
excemricita, vYroVinání, přepOGí,tá:vání ,a transformace souřa:dnk, v'Ojen-
Siké ma'py a kHometrová síf ViojeuS'kýchp1ánu..

. DOj.'lňkem vÝ.kita'oo a pootálřských praCÍ v lk'lIirsubylo; !n:ělkolika-
den:l1Iíměřické cvičení na Ovčí hO'ře (Schafberg) oUVídln'ě.
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Přednášející byl přiděl!en k vyměřovací sekci Č. 8 v Hi.ních Tyro·
1Íioh,jíž 'Svěřeny měřické práoe ve válečném územ4 od Gardskéhlo jezera
až po OrHes. '

Především 'obstMává'llla Ibyla evidence p'osic válečnÝGh, pak práce
trJangu'lační a geologická šetření. Ne1přátelské Iposi,ce,nepříte\iem proved :né
stavby a změny vůbec zalkreslovánY' diO'p,lánů a map vesměs na z!áklaidě
!<etec:kýchfotogr!afiL "

l(akous'ké p.osice, nové cesty a Hné stavby nám příISltU'pné,byly
zaměřovány a zaikre:sl1ovány mapéry.

Děllostře1:ecké baterie, pozorov,ací stanice (Beobacht'ungsstrun.d:e),
ďál'e stamoviště pro měřiče pLáno'Vé (Plallllmesser) a mence zvuko·vé
(Schallmesser) určovány trigonometrkky co do polohy a výšky.

Před'nášei\íCIÍsúčasltni! se trian~ulacních prací v horách kotUny Ar-
co-l(iva a počťářsrkých prací v ústředí Bolzáno-Gr'iles.

Nejlépe se osvědcily uiIliversál'uí stroje s o>dlhiadinímdmiJ<ri()ISlkopy
na 6" resp. na 12", vertikální kruh s IllIOIt1HnlaJ20". Stačil i fť(pe'tíČlIiíno-
niový stroj na 2()". Ne;jméně se hO'dily těžké ·t'eoďo~ityuž Pro obtíže dOlpravy
na vysdké hmy, v~Hečné poměry nutily měři,ti i za méně pPíznivý,ch
okoliností a nep'Oměr od!ečte,ní na kruihu horíZ'OIntál1néma ver'tilk:áltném
(1"-1' zenitové vzdálenosti).

Vojenské soulřadinioe zeměpisné udlávají se na čtyři desetinná mí-
sta., ale zjistili jlSme, že již prvni desetinn'é míslto u bodů krajových dvě-
ma speciálkám spo!ečn,ý:11. neso'uhlalsi\lO.Za1jisté vyrovnávány tri:g. body
nižšího řádu pro ikalždkJUspeciá\,J{iu(l5'X30') zvlášf a 'p'rnto také bylio třeba
vázati se jen nla bod,y téže speclálky; přechodly zpravidll:a nesouhilasi.Jy.

J eďnalo se o zavedení nového jedn'O'tného systému souřa.ďlnÍ'C
fP= 47°, },,:;:= 28°a j,edlrlOltnékilometrové síltě pm celé ital'SlkébOljiŠ'!lě,avšalk
28. říljen 1918 ipřerušH i tyto práce.

All1iz.a·PClčatátramsformace hornOlitallSkýchbodlů se v·e Víd!ll'i nedlo-
končila a nastoupen byl spěšný návf'a1 dbobmzené vlasti.

Sjezd České státoprávní demokracie v Praze.*)
Skupina »Zeměměřiči a lesní techníkové« sjezdlu českosloveuSlký·ch

techniků Ceské Stáltoprávní Demokracie konala schů'zi vedvoraJn'ě hotellU
Oraf dne 8. l;Jřezna 1919. Sjezd zah'á'ííl Ing. fiirst z Benešov,a. K návrhu
Ing. Jálll'skéhto z Pmhy byl zv·ollen akl'amací přeďs'eďou Ing. fiirst, I. mí-
stopředsediou Ing. Kal'us z Mor. Ostravy, n. místopředsedou Ing. Zeníšek
ze Smíchova a j'edinatelem Ing. Štěpáne/k z Nuslllí.

Ing. f(irst vítá příltomného čl'ena: Nárndiniho shromážd:ěni posli. ar·
chitekta Nekvf\lsila, Merý by,I' vyslá'n na schůzi sjlezdO'vé sku!p!iny demo-
kratickým kl'ube!l1-posTanců Námdiního shromáždlění a výkollll!1týmvýbo-
rem strany C. St. Dem. Pak vHá přítomné Ikoliegy z Cech a: Mmavy,
kteří se na sjezd v hdjném .POČltudiolsta'vUtPosil!anec Arch. Nekv<LsHtpo-
zdravuj1e účastníiky jménem demokrattického k'l!UtbuNárooního shromáž-
dění a výkonného výtbom C. St. D. a sl~bu}e podlp()IfupožadaVlků skuptj'ny
s}ez,d!ovése týkajlíckh, ja,k ve straně C. St. D., tak i v Nár. shr,omálždlění.

Na to by'ly předneseny referáty a ,to prof. Dm Semerádla z Brna
o Ús!tředin1mústavu pro Vefeijmévyměřová1ní,pmf. Ing. Petří:ka z Prahy
o reformě stúdlia zeměměřiČskéhio. Po,žadJavky zeměměř.ičů-úředlníkŮi přeď-
neseny byly Ing. Z'urlkem z Hčílna, za zemětměři!Če evid1eniČ1Tí,Drem Ry-
šavým z Nuslí za důlní měři'če, Ing. Součkem z Prahy za z.eměmějiče
autonomlll,í, Ing. Milkšem z Pralhy za zeměmě:řiče že'llezn:iční, Ing. Parýz-
kem z Kta>dna za zentěměři,če ·ai.vil1mÍ,Ing. JáltJským z Pra'hyza země-
měřiče při agrárních operacích a Inlg. Ka1usem za dosavadiní zeměměŤiÍ'če
zems'ké.' Jméniem okresních Iesnkh technilků samospráv'ných yysllovi! po-
ž,aďavky této kategode se týkající předlsedla Ing. Fiirlst. Na to Inlg. Ště-
pánek přečet~ reso~uci sjezdlu,

Resoluce ibyl,a jedltliomysl:něschválena.
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Po ltié přikroceno k voLbě IOčleu/I}ého výboru a zvoleni: Zl!!.vyso-
kou šl<:olu techtnlidmu ,prof. Il1Ig. Petřlík, za dÍ'\~J,11nígeometry Ing. fi1rst, Ing.
Parýzek, Ing. Št:ěpálnlek a Ing. Zu'k'líllJ, z,a zeměměřiče evidi,moní Ing.
BrandQ, Ing. HnlSký ;a Ing. Veverka, za ~eměměři6e žele,znioní 1I1Ig.Mikš
a za zem'ěměř.iče .aruÍ'oolQJn1lllíIng. Sou6ek '

Podbk,ov:inií př,edsedy Ing .. fi1rsta ,p'osl:anci Arch. NekvasHov!i a re-
ferentům za věoné referáty byla zdařilá ,schůze sjezd. skmpiniY skon6ena.

ú1častll'íci sjezdu českosllovenských tJechinirků Ceské Sit:Hopráv·ni
Demokr.ade, skupi!niY pro zeměměř,i,če a I!eslní technliiky, konané Vle dvo-
raně hotellLl Graf na !VQIl11enského nám. v Praz.e, v soho,tu: dne 8. března
1919, usnášejí se po vyslechnutých reflerátelch nanáls'íeidiující

resoluci:
Živo<tnlÍ otázkou všech kategor:ií zeměměři'čů jiest úprava studia

neměměřlčského .a vybudování ústfedniho ústavu pro veřejné vyměřova-
zl. Proto vyzývá se 's't-ran.a C. St. D., .a;by pra:wv'lllÍ skupi:na zeměměřičů
rodiPOlwva'lla v zahájených akcích a sÍice pokud! se týče úpravy studiia ze-
měměř.ič~'kého v Itom směm, aby'diosavaidní dJv,OIulJe,týběh pro vzděláni
zeměměřičů byl' zrušen a mhražen od/bo,rem zeměmě·řj,osikého inženýrství
se dvěma státnlími, zko'U~kamk StudurultnJtoto nechť z.ahf'nuje v&ecky obory
praCiÍ vymě'řoIVa'Ckh na zemi i ,poid:~emí tak, aby absolventi moMi zastá-
vati měř.ičskou sLužbu při ev,iďenci rk:atasibru d'all1lěpozemkové, při novýc.h
vyměřováních, př;i agiJ'áml,ích 'Operacích, železni.cích, při pracích městských
a .při d'Ů1linJmměření dlepo.žard.av>ků úř'edrní ,i civílnií 'prakse. lak'Ož .i aby 0yli
zPůs10bUymi prováděti práce. tOlPogmafíciké a práce pm me'~ínánold:ní mě-
ření země.

Bm tu diobu, než-I'i 11I0ivý odbor b!UJdlevyhudlováJn, buďtež 'U'stanr:-
veThapro stalrší aJbsoilventypNměřenáusta'l1ovehí přechoooá.'

Sbolry pmfeso'rské obou vys,oikých školl: aechn'Íckých v Praz'e i v
Brně, íailťo'ž j vysrolké ško!ly mOll1tainlis'tlickéhuďtelž p,Q'žádlánlYo b1iaihO'vo!lnou
!:'odrporu .těc11ltO snah.

DMe vyzývá sestra:na C. St. D., aby pmsadila projednání a schvá-
leni v NálfoOdin,ímshmmá'žděnn svého čas'u podaného nlávrhu nia zřízení
jedJn1otnlého' OsHednrí!ho úl3tav<u pw veře'jrné vyměřlování jakož'to stě~ejně
dlů1Ležik:éinstituce státnl a t,ento návrh a'by dloíJl'llIi1apožadavkem zř.ízení
repmcJ)ukčnrtho ús,tav'U a pří6len.ěnij úřad1u PW veřejné vyměřování mi,ni-
sterstvu veřei'niý!ch p!r.aiCÍ,
, Tato zásada blllrl!iž :i v ústiav,nJm .výbor u u pmežitosti stanovení

komple'tiplce rnIilnis.terrstev hájena. '
Zeměměřliči-úřed\lllí,cí žádajlí stran'u C. St. D., arby př·ed:nlCsen,é, jich

se 'itýkaiHd požaJdJavky by,ly podporovány. Požadiav,ky ,tyto jsou:

a) U zeměměřiče evidence katastru daně pOze'mkové:
1. Neďostatek měfičs,kéhopersonáltu ev,idielllce k,a'taJstru daně po'zem-

kové trpí nepen. úřednlioctvo sa:mo, ale i slluzba, proto jeví se niUtTliým při-
měřené mzmrno:žen,í ,t'éhož. ,

2. Zars!ťaTa111ý,měřičského úředlll'ikanedúsÍ'ojný a z,dr,aví j'eho 1}odrý-
vajíCÍ zl'usob cesto'vání nlUltno zrnČ'llj.t'i.

3. Cestovllií požitky jaik,o diety ,i cestoV'né jsou nejen nedlois,talte6né.
, ba dokiO'nce jsou evidenČním geometrům vymČ'řová'llY ní,že, 'než osta!tním
ka,tegmíím státního úiíedlnictva. Nurtnra jest dnešním poměrům ,pNmrěř'Cill'á
úprava cestovnlÍch powItků, jakož 'i ZfDtV'lllOpráv,nČ'lllíměřického úředníka
codk:> způsobu vyměř'Ov'ání 'i;kh s ostaJ!'ním úřednlictvem státnftm

4. Stav te!chnÍ'c;ký1dh p'omůák v kanceláří'ch evidenlč'l1tkh i'e nledo-
statečný; dlužno diOlmáhat'i se řádlt1lého vYlbav,enlÍ kia-tarStrálUtch úřadů' po-
třebnými př'ístwii měNckým!i i kartografickými.

5. Zhoršení ,pOslbll,l'i()Ivýchpoměrů, jež evid'enČin:ím geometrům při-
V'odlÍ~a sI,užebn~ pra,gma'tílka, budiž vzhlled!em k obtížnosti a namáhavosti
s!'užby odčině'nlO zař.alZenlfm· jkhdo s'kupiny A. .

b) U zeměměřiče ve službě autoncmnl.
U l!!utonomnkh staJVlebnkh úřadů ,buďtež znzeny měřické ódbory

se system~'sovaJl1ým~ místy pro' zeměměřiče. Přednostou odboru bud:íž v~d'y
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zeměměři'č: Co c!ioposflluJ)ových poměrů n.erbudJiž čilnJě11Jrozdíl mezi techni-
kem-zeměměřlčem -a techovkem-inžeTIýrem. -

Zeměměfi,či olxle pražské mafii paJk tato ,specielní přá':lí:
1. Usnesení ,rady městské ze dne 14. qlistoraJdu 1905 o d:a~ším ne-

přijímá!nlí techndků-zeměměř.iČů dia slružeb pražské vel'eobce bll'dilŽ zruše-
no, status zeměměřdčský budiž znovu Oitevřeln a .dloipl1něn ihned! za,tím
zeměměř'iči přijatými Po fOice 190'5, kll'eN se ze stat.usu úředlníků staV'eb-
ních vyř<lJd!L
. 2. RoV'nocen'lllol'>t techndka-zeměměři'če s t'echnikem i'nžený.rem pro
'odlbornolU službu zeměměřičskolu budliiŽ uznána a budiž ·obnoveln stalv přod
TOI~em 1905, kdy lJl,eby;lo postuPolVého rozdí:l'u mezi inženýrem a země-
mě·řičem.

3. UpráJzdnlěná a 1l1ově systemi!s-QJwmá mí'sta ve s!tatusu teohl1likft
zeměmČ'ři'čů buďt,ež obsaz·ována výhra:d:ně zeměm~ř.iči:

4. Zeměměňičs,ký OIdbor pražského stavebního úřadU! buďIž fádně
urrave'n a vyhražen př.íště techni!kům-zeměměřičům v celém rD'zsahu.
tedy i s místy předimoste:nskými<. -

c) li zeměměřiče v železniční službě:
Při n,ové úpravě ůř'adlu 'PW ve'ř,ejllllO'udopl1av,u, :~de ,při s.taV'báah

a u'diržování dlrah hra'jeJ mloudlrá ,poHtika 'POIzemklOvá,změ'ny katastrální
a kin!ilhovn1ínema1l,o'U úilialbu, přkháZle<j'í že'lez11li,ční g'eorrnetři 3 nálsl'CldluHcími
pOiž,aďavky:

1. U minis'te,rstv.a' železnIc z,řízC'!l. buď úřa,d: zeměměřičs.kého i,nže-
nýra, jenž by již při velkých praJCIÍch ]~kvi'di3'čnkh mohl zasáhnlo'uti svoH
odbornou z-mal'ostL

2. U každléh:o řediitelství drah v CesrkosIQlvenské republice zřlz,etta
buď samols'ta'Í'ná sk'Ulpina pro výk-up pQzemků, j'e'i,lmž předln,ostoubu:ď jme-
nován cestou konlkursu zeměměři'čskýÍJI]žeTIlÝr 'S uk,OII1čeným 'o,dbQlf,lllým
vzdiěl'ántm vysolkoškol'ským a nál:eži'tou praxí oclib<OlPllo'uu dráhy.

3. Z,eměměři'čtíi:nženýři s Uk'OOlIČC'!l:ýmvysokoškotS'kým vzděl!álním
lnrď~ež zaJf.ažen,i dia statusu úřední!kft s vy;s'okoškol'ským v,zde1á:n:ím. lá-
dáme 'mg<l'nisačn'f zast'OlU'pení při Teorg,altllisaci úř3ldIU dot~TkajíCií se zájmft
ždez'n,i,čJ1iÍ'ho země1mě'ři,oe,. Diety buďtež upraveny bez ohledu ina v",diá~e.
nosí ·od místa úřa.du s percent'Ulá'l. přídaV'kem př!i výko,nuprací měřtčských.

ď) U důlních měřičů.
1. Po!k,láJdámez~ TIiU't'll'O,laby v budiou'cnoS't'i báňs:kým měN,čům

·dostaLo se vz.dlěl!áJnJívysQk-aškolSJkého st,ejtnlého, lakého domáhají se os'tatmí
ka<teg-orie zeměměřiČlsk~; úprava jretho staniž se po dlohoďě pr-ofesOirských
'sborů vysoký,ch škoi! technických a vys,O!ké školy báňské.

2. Báňští měřIči vzhIedJem ke své namáhavé a z'oid'Po,vMné službě
vyž,ad1u'iicí dŮkllaJd!nJýchOldborných vědiomostí:, buďtež př'iměřeně výše (nej-
méně 'o 25 proc.) h:olll\or·ován,inež úřední,oi správní. Doba pracovní nebudli'ž
delDší 7 hod!in d:enně, sl,užba př,es čas budiž zvlá'ště hO'nlO'rována. Po skon-
čené 3Sleté činné služhě bud!iž Hm přiznán ná;rQlk na pIlné (100 prooe:nt<ní)
výslluJž'né. - .

3. Pro dMně měfi.Čiské práce buďtež vydlány jed'nlOltné předlPisy',
.zeJména ,pokud se týká mezÍ přesnosti, úpr<lJVY dŮ'1mlch map a pod., jež
by mč'ly býti v souladu spředipisy p)'atnými PTO p{lvrcholvé měď'en~ st'a-
'novenýmiúřad!ern Dm veř,ejlJ1léVy;měřová'ní. .

e) U zeměměřičů agrárnich:
1. Úprava služe'ol/líh:o poměru tak. aby zeměměřiči agrámí by1li po-

staveni na 'wveňostatním techn!ikům (k'Ull1tlUrn;íma ]!esnlÍm) v ohl'ediu ma-
teriellním i 'lliorá!lJllím.

2. MožnlOst dlo_sažen~ vedoucích míst ('správců technIcký-ch OIdld:ě·liení).
-tak, jak tomu j,estu >jiných ,t,echniických úř.adlÍl,klleré zeměmě'ři,če zaměst~
·návaií. -

3. IÚPrf.<,l:vativull'tli odpovídajJc.í jinym technickým ka,tegO'ri-lm.
4. Úprava Gestov'ních po~iťků a'nalbgicky s ,osta,lnůmi toobIl!ic'kými

;úřaďy státními.
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5. Zařazení dia kategorie A. sluŽleb:ní pragma:ti'ky:
6. Započtení vaje:lll.>ký,c'h a praviisorní'ch l'et do ,pense i PiOlSVU:PU.
7. Obsazování vedoucích mí'st ('l>právců techniokých od!d1ělení) 'pouze

úředníklY' z ř:ad! agrámílchne'dhruilků.
. 8. R.'ovněž t<ljkobsazQva:ní míst re:v:is:nílch z,eměměř;'čů úř,e:d'níky z řad
agrárnkh techniků. .

. t) U dosavadních zeměměřičů zemských:
Při zemském ,.>tav'ehrním ředi'telL'>íví bu:ditž vylb,u:dován ,Sa'tniooí'atný

měř:čský úřad ~e zeměměř,ičů a k'ance'l'ářskýtch sil pm ,tytlo 'práce:
1. pnprav:n:é práce měřičSlk'é I:řii stavbách veřejn:ýcih, zvTáště

vodln:ích.
2. MěřiČiské prá1c,e a jedná:ní se záje'lÍ1lnIÍ!kyza úóelem výíku'p,u a vy-

vTa.>tll1ění pozemků k zmíněnrým stavbám, pokud nebudou civí,lnám zem.ě-
měři'čům vyhraže:ny.

3. Kn'hO'v:ní prlováděn:í vždy za S101\Í'ói:nllllOlstilI:eměměřiče.
4. Přelzkoušení a s,ohv'al'o,vám,í p'oltolhiOlpí'slný!ch,plá1nů.
5. MeliO:Pačni a Íln'll'llld<lJčníkata'sltry.
Měřiós,ký úřad příó1eněný zemskému stavebnímu ředHeiUs:tvJ bud'e

zaVstéIJIoidléhla~i o'dblolrné kon1tr:oil\elÚstřednIFh:oúřa'dlu pro v'eřejné vy-
měřování rřli' mtnli'ste'rsívu veiř1ejný,ch P'ra'cí.

V če,te 'óldiboou bu.ďpř,eduO'sta země:měřič, je,llIž jen, přímo od, Ziem-
~kéhiO stav,eblllí,ho řediteliství Ibude př:ejímatí práJoe pm, celý měřiČ'ský úřad.
Př,i:dě,]'ení d1olsÍIa'te:čného ,počtu Ilmll'ce.Jářslkých si:1' dmužllIo jli'ž z úspor:nJ"ch
diůvioldŮ žádati. .

g) Civilni zeměměřiči
žá,diaJjí $Itranu Č. St. D. o podlporování ťěohto s,vých požadavků:

Civ:i:!'n1Ízeměměř'či' buďtelž ,u.,tan'oVJeni obVJodnJmi z,eměrríěřlčskými·
ill!žen:ýry .a vypravenoc pr,o vy.měřO'vací práJce autoritou úřední jra/ko notáři.

Obvody' vyměřOiV;ací buďtež rovy,rhnuty dil!e míst.nkh poměrů a po-
t'řeb ,inIŽJenÝ'rskými klomorami, které b,udolu OIrgánem dloZÍ'racím,

Pro 'obvold'nÍ ciV1illl1Íinženýry z,eměměři,čslké b:udliž ustanov,enlO vý-
'h11a'd\néo:právniěn,í pro1váděti ve'šk'eré s:o'ukJnomo'P'ráv'né práe):' měři'č'Ské
s vyhotovením p!řís:llušn:ýc'h' ,p'lá:nů, výpoC!t.ů" techniokých listin a kopií,
pok,uid nej!~u vY'hraželllY k,u ;p:r1ováděníúřa'dům státním llIeb samoopráv-
ným v olbO'ru jiohv,l:asvní působnosti, a:ne!b::pokud nelsr.ad!aií do pŮiSloob'nl()ls,t,j
o!statill[ch klategorií civli,tn.ích techniků. DMe htudiž jim plo'skyt!nuta možnost
;;;poll'UúČ'aJStina IUClvém měření klatalsÍ'rá>ľnrém a pří ar.:rondování a s ce,\IO'vání
pozemků z'a kioihlúnoly státních ,orgálllů a b1ud1íž Hm umožněn pří'st,up ke
vš,em o,pe,rá:tům úř'el(tniÍm. .'

Za soudního znak€'vobOlI1U zeměměř+č$lkém buď ,ustanoven }en
civitlllÍ inrže'n~rveměměfli&iký ,a v lodblorrný,c'h mill1lilstel1stviech, je1dina!jki:c'h
() ,practÍiCi'h'slp,a'da'j'Ících,do' PŮG10blllC'stici:viibnrí'homM'Í'čsikého inže,ný'ra. buďtež
Po návrhu inžellllýr$lkých klomorr rřibrání zásí'upci t'ohoM staVJu 'jako kon-
SlwlellltlÍ.,
, Pák'u!d tytlO' p'oŽJaid:avky ,nehudou p:r,cNedeny. jelst llIutno, a'by vzhle.-

dem k Ilez3mě;s,tnla!noslťi 'CIivji]n,íIChZJeměměričů Ibyl'a zjednána ok,amží.tá
odlpomoc tím, ~e by veškeré pnÍ!oe měřliič'Ské pro !~oukwmou PD'třelbu
stran l1feb úřadů, které nemají: zeměměřiče v'e svých s,]iužbách, by:Ly' ci-
vilním z,eměměřri'čům ,ploTlle'chá'ny alllebyly ,prá1ce takové :aní státiIJIlmi an'i
autOlll!omnďmi zeměměřičii anliž j!Ílniýmí ~eměměři:čl'~úředníky ,yy:kon'ávány.

Poikulcn Is,e týče ~aměř:ování v obvodu Velké Prahy, hudiž zaměření
OkO[lllIíchohd poneichialnlO eiviJtním zememě'řiilčům se zřete,lem' k oněm ko-
legům v ,obv'o:d'u Veliké Prahly PŮ'sobícím a oná1fežitou zn.al'Ól>t,íja'k prakti-
ckou Itak í mlstn[ vyz'bir:()Ij.eným,

h) Okresnl.lesni technikové
samosprávy pouka~uií na nediO'kcml<i'\ou org.anisac,i a ooenění této instj,úuce,
jakož í na nedostate'Č!IIIé hOíllONJvám. J.e zmímo, že v nekterý,ch ,okresích
PO lét.a zastá'vaH <tiellltozodlpově:d!nrý úřad,. pro ll'árcdloh:ospo,dlá:řs.tvlí tak dů-
ležItý, mnohdy za nepaÍ'rnrý roční pa'ušál. .

Proto Ž!áda'jí stra,nlu Č.S. D., ,aby za'kročila pro zJ,ep§enÍ poměrů jejich.
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Zprávy literární a odborné.
Nivellement des Vallées des Alpes et relevé des profils

en long des Cours d'eau.
Ch. La Ileman d.

Extrait du Toure VII. et VIII. des Comptes rendus des études du Service
des Grandes Forces HydrauIiques de la région du Sud-Est, publiée par le

Ministére de I'Agriculture Pans 1916, 1918.
K analogickým zpr~vám od r. 1912 se pojí následuiíci modifikace

(viz. rcíerát v •Techn. Obzoru" 1911. č. 28. a 29.):
Stroj svahoměrný model z r. 1904 vykazoval co do obsluhy a rekti-

fikace některé nedokonalosti, jež byly zlepšeny modelem z r. 1912 (viz
obr. 3.).

Lze jej použíti pro nívelací svahoměrnou i geometrickou.
Také dálkoměr svahoměrný model z ,r. 1907 byl zdokonalen a upraven

v model svahoměrného dálkoměru autoredukčního (z r. 1912; viz. obr. 7.,
str. 43.). Jest to známý dálkoměr Sanguetův se zařízením k odměření tan-
genty' ·.íhlu sklonu mikroskopicky na 0'0001 a s libelou ku geometrické
nivelací. Odstavec o přesnosti svahoměrného stroje. navazuiící na· pojed-
nání (E. Prévot: ••Nivellement écIimetrique") z r. 1911 podává tyto poznatky:

a) Nahodilá chyba na sklonu dalekohledu li = -1- 1'6mgr neb + 0'00003.
b) Přesnost v měření délek: - -
1. Chyba nahodilá v odečtení e při záměrné L menší 150m pro jed-

noduché čtení:
e = -\-- [0'2mm + 0'003 mm XL]; e = +- 0'5 mm pro L =lQom.
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Pro 'dvojité čtení a konstantu dálkoměrnou 100 jest při horizontálné
záměrné chyba nahodilá v určeni délky L:

eL 100 e j/2= + [0'03m + 0'0004 Lm]; e = + 7cm pro L = 100m.
2. Chyba v neurčitosti dálkoměrného úhlu co chyba nahodilá pro

délku záměrné L jest odvozena z pGzorováni· hodnotou + 0'005 L.
Ježto se kombinuje s chybou pod 1. uvedenou. jest celková hodnota

>chyby e
L

.

eL = + [3cm -+ 0'065cm X L]; kdy eL =+ lOcm odpovídá L = 100m.
3. Chyba následkem nepřesné svislé polohy latě. při sklonu latě i. sklonu

záměrné a a délce záměrné L obnáší em =+ i L tg a. kde i = + 0'0008
pro lať 3'2 m dlouhou a libele 1m zakřivení.

Platí tu eM= + 0'0008 L tg a; pro L . 100m• tg ex =}- jest eM = + 3cm.- 3 -
Kombinace chyb 2. a 3. podá se e7: = + VeL2+ eM' = V102·:·F 32 =

= + lO·5c~. . \
4. Chyba následkem nejistoty v měření sklonu dalekohledu jest

dána poměr~m ,J L I i
Y=-z'

což při ei - P'00003\viz odst. I.) podá lJ~L= - 0'000015.
Tedy při nejpříznivěiších okolnostech maximální chyba na délku

100m byla by6 mm, CO'žjest zanedbatelné.
Autor studuje přésnost vyšetřeni spádú· TJ z převýšení H a dél~y D.

U •. dTJ dD h'l d . dH bl'·" . Ovazule: --; = - [j- vz e em na ff IZICIse .
Při vyjmutí D z mapy topografické na 50m a dTJ

1000 TJ L ~-
. ==; 1000m

a stačí udávati spád v desettisícinách jen tehdy. jestli jeho výraz v ti-
sícinách nepřesahuje délku D v hektometrech.
. Pro správné vyšetření spádu měří se vzdálenosti prQ podélný prolil
opticky, - Dr. Semerád.

Dr. techrl1i.J. R y š a v ý: Měření délek invarovými měřltky ne-
tuhými. S tab'ulk-ou., lNá!kladem SpoJku piQlSL ku\1. ir11lže:Ui.,Pr.aha. 1919.
CelnraK 7.- ('\Cw "posluchače K 6.-). .

Naše chudá Hne1raturageod'etkká wzmnlOžena zásllullwu či:lého
S. p. K. I. 'o lJliO'VÝspi'S, v němž a!utD'rna zálkbldě v;lastnJch L;vých z\ťu-
. šenrOstí ji ,podtmbllli~ch''theoretiidkýoh s,tru1didshrnUlje 'vš'er,cQl je známo o
nové měřidké methode, užív,a:jkí 'lI'e·tulhýah 'Či Isvinutelných měřítek in-
vawvý1ch ,pro pře.3rné stanovenlí· délek v OiJlJěahpř'ípaIQle,ch,kdy ocelová
pásma čli fla1ě Wž [J'e,zaJru'ču'jížáJda'11Ýstupeň p'řesnosti. .

V Úv·odu pwbká aut-orpiiedevším ďúv.o,dy, j.ež 'vetd,Jy k hledání
tlIových method apomůc'eik pm ,přesná měření déllková, "'. dalším zmi-
ňuje s·e pak ·0 myšlence Jaderinově a 'O ll'žlití inva,ru k vÝIf'olblěměří·tek
a přechází Ik přílstwH GUliUaume-Ca1rpentlier-ově,j'ejž podrobně, Ipopisuje.
Rovněžpoďirobně jePO'Psán pŮ'vodnípost,up měřidký se všemlí odchyl-
kami, rů'Znými geoldle1'ilckými,úSltavy z,av·e~'e:nými, a zmilňmie se zejména
oame'rkikém postupu s páJi;my. V da'lší stati OIbkáse matlhematiC'kou
the'QIrrii,této mělřlioké methody a r'OIzborem ,celé měl'itcké,prác'e" ta'kž·e
čternář ,seznaJmuje se 's podstatou této'meiihodya VÝznamem, jejím v
goodesH. , .

V pře.dlpol;;lednímodd,ue zmůňulje se 'O ·zkuš·enostech. získaných p'ři
praaech s těmli'to měřítky, jež po př1eikortlláníp/Q1čátečn!Ýchnělkter~ch ne-
snází dSlOuv,esměls zdařritlé.·Uvádí konstrukce ze spisu O Ta. Sem e rád a
"Podrobná délkováměření oásmy a dráty ínvíísovýrni" (Píša. Brho 1916).
. Ku konoi popiSlu;jeautor ne\deré methody měřické, vzníklé .z l:ů-
vodní Změnou postupu měřlič,ského ne'b některých součálstí :p·řís'trojesamo1t-
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ného a ocefluje jepch výhod-ý a ne'výh'OdlV. Spis je opatře'n potřebnými' Ie-
dukčllími tabul!kamí.

Vnější úprava splisku jest na dnešní poměry neobyčeóně pěkná a do-
poručujeme jej všem knlegům, ,kd<nžmají zájem 'O ča!30véot~ky naší' vMy
geodetické. fi,ala.

Zprávy sfavovské.
výzva k povinnosti všem geometrům!

Novým uspořádáním sociálních poměrů jest možno zájmy odborné
a stavovské jakéhokoliv odstínu uplatnjti jedině prostřednictvím o r g a n i-
s a c e. Cím tato jest silnější a zdatnější, tím účinnější má vliv v moderním
státě. Toho si musí býti vědomi i technikové na~i příslušníci a do je dno h o
m u oSÍ v s t o u pit i do Spolku československých zeměměřlčti, žádají-Ii
ochrany. Nelze, aby obětaví nadále nesli břímě finanční a duševní za po-
hodlné a bude napříště jednáno jenom ve věcech členů organisovaných.,
Kdo stoH mimo, nebude považován za rovnocenného. ',Kolegové, předložte
toto prohlášení všem pánům mimo Spolek C. Z. stoHcím! Jest to Vaší
povinností, nebo! iinak nelze organisaci do detailu provésti. Béřete tímto·
spoluzoJpovědnost za Uch vyrozumění. PředsedlJictvo S. C. Z. '

GEOMETrU PRO JUGOSLA VII. U 'P01 z o r ň'll j 'e m e .d ů t k I i v ě
v j~ch životním zájmu 'Pány goometry, ihtá3íd se O' mis,to dlo Jugosl'avie.
by 'předem oznámili přihlášku Spolku č'elSlkých ~e'Omet.n't (a'dlresY: Prlof. J.
Petří-k, Prahla n., a Pro.f. dr. A. Semerád, Brno) za příČiil1lou /Ípravy
k,olekt;vní' smliouvy. Stávaj:íd pooměry k~omu nutí, ,j-edlUa:tispole,čně, by
neutrpěli šklody.

Organisace geometrů v království S. H. S.
Dne 15. ·úl1iOf'a t. r. sešti 'se geometři 1'ug<Olsla<~iena uiS,tavuiící

va,l,né schŮ'Zi v Záhřelbě, abY' por-okovial<i 'o 'Ofg'anlÍ'Slalc~stav'ovsiké io ge-
odetický<C!h,pra'dch v n:o·vém státě.,

" Schůze bylia s'vdlána na popUldl i11iaš'ehokrajrunlal a k!o:Iegyp;rlof.
V,nad. f 1.1k oU k y, . }enž z'a pomoci. zá!hřClbiSkýlch klOlI:e.gůohsvara,D traké
všecJh'ny přípravnéprác'e pro 'první- jedrmovnou 's-ta,vovskou org'anliiS'alC-icelé
J'u'~iSlavli'e.

Ze Srbska f'řIi'j-el 'Ínž. pl'u!kovTlPk S. B 'o š k o v 'Í é. ředi-te:! bývalého
s.rbs'kého ~emě'p'Ís;néhlQústavu s více dů<s'tojníky téhož ústavu.

Depurtaci kol!egů ,z BOtsn,y a tIerce~()Iv.iIDiY přtved~ vrch. geometr
Ba Š e (Cech ze Sa1r·a,jev1a),v čellle dieiput,l!CeIsllO~iinskýlchkollegů tlY!1V1f'chní
i-uspektor R ů ž 'i. č k a (Cech z LuhJiai11lě).

tI'Ojně :tI!avštív,ená schůze, jle:ž byla sk'ut,eč:nJěprvním hromaJdlným
sj·ezdem koiLegů J1ug:O'slaviemimo Dalma'Hnců, kte'ří' z poIHi:cký,ch důvodů
nemohi'i se d-os~av,iti, měll31průbě'h velmi' l(\Iů,,,tloji11rÝla věcný.

Kol. fillkulka uVCidl v techrnJ,cké ~právě, Hm vy,pra'oolvan:é, zásaody
a směmi'ce pro organisaci, ve'řejnrého vyměňování' !S Hm zákl'a<diním jJI0~
žadavkem,. alby systematii'ckým postupem d'ocí:leno jeidn1oíméhomloidlemíiho
vyměřování ciC,léhlo'.>tátu, ·postlaci-teainéhotIo 'p'Otdlk,lad.u:pro vŠoechny vědecké
a praMické potře!by. " . .

Po sdhvrul1ení sta,nlov'spolk1ovýc'h, dle :n.i<chž.zfi;~uljle sec·entráln'Í SiPO-
lek g,oomeitrůl.<-ráhO'vsrv.í S. ,ti. S. s od!b<OČIkamiv jed'n!OItllivých díl~ech
státu 'PO ZIPÚSiO!YUče3lkéhJo'Sipol~u, pf'ikmče'J]o k vOillbám.

Za předsedu zv'ohe:n:pluk1oV!ník in1ž. St. BorskovÍ'Č, šéf zemělpi.Siného'
ústavu srblského. Jednabellem a 'roolaklbm1em'spo,lklovéh<oča,S!opil'>'uj-e prof:
f',hk'llka. Příslpěvek měsíčn.ě 5 K. .

iM'inl'stersi1v-u 'navrŽlen.I<l!IkiOm'il"e ,pro 'or.gamli!sad g;eodieťické' siDužby
z od!bomFků iednrotllivý,ch kra,jů J'1Iglolsl:av,ie.Cálst již do Bělehr-a'dlu POVO-,
láJna.

Celá geometrovská služba bude organisována v úst ř e dní ID.
Ú řad u pro v eř e j n é vy měř o v á n i co služba' civilní a co samo-
statný technický úřad. .
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hgoslavie vedenímmaši'ch český\ch k,otc'gů jde zce,ta ve šlépěj.ích
Spolřku českých geomeltrll ,a mwHtu čeští geOlmetři záslulžnou pionýrskou
práci kultmuí jako mívaH čeští geometří, i v dří-vě.jŠí ,době v RakiOu~kiO-
Ulrersku a na Balkáně. J e'st jlim přáti, by z:a to našili O'oenění a odměny.

fNtlU'slklutečníi :se "Ústředlní úřa'l!! Ipro vreřejnévyměřování« dlříve
v Jugoshvii než v T'epuIM"ce čelslkosl'Ove:nské?!

Protest proti zřízeni vojenského zeměpisného ústavu.
Prostějovská sekce T. O. pojednala o projektovaném zřízení centrály

pro veřejné vyměřování v Praze a důrazně ohradila se proti usnesení
mínísterstva národní obrany, které schválilo zřízení vojenského zeměpisného
ústavu v Praze po starém rakouském vzoru.

Zádáme, by naše ústředí přlpadně telegraficky zakročilo a ohradilo
se na patřičných místech, by návrh výboru národní obrany nebyl schválen
Národním shromážděním, vrácen výboru a aby vzato bylo v úvahu me-
morandum ústředního v~efechnlckého výboru v organisaci pro vyměřování
v ministerstvu veřejných prací, které podepsaly veškeré technické korpo-
race Cech, Moravy ti Slezska.

Při této přiležitosH žádáme, by přání techniků, stavu to tak důle-
žitého, byla respektována proti vůli snad jednotlivců.

V Prostějově, dne 21. března 1919. Prostějovská sekce T. O,
Osudy našich kolegu ve zbytcích Rakouska. Dostáváme zprávy

od p. kolegů evidenčních geometrů z Německého Rakouska, že jsou tam
z milosti podrženi za plat. vedený na účet Ceskoslovenské republIky. Jest
s podivením, že by pracovali v cizině, tam snášeli útrapy od .Beamten-
rátů' a ještě za naše peníze, když by zde přece mohli za tytéž peníze
v klidu prospěšně býti činni. Ví o tom ministerstvo financí?

Valná hromada "Odbočky S. Č. 0.«. konaná v neději dne 9. února 1919
v Besedním domě v Brně za přítomnosti 38 členů.

Předlseda odbočky za,haMe schůzí 'a vyzývá př~<tonmé, alby povstá-
ním uotilii památku ve válce padlýoh členůoďbočky. Kolegy, kteří sllou-
žHi na vojně vyzývá k se,psání p'amětí, zvlášť pokud sé týčeodlbomé čin-
nosti ve válce 'P'f'OsP'ollkový Mso'pis a archi,v. Dále z've všechno členstvo
k sOlllOŮnnlQlstls výbor,em k dia:l'šímu vybu'diován[ nlaší organL,a'Ce a zdlůraz-
ň'Uje nutnost p'ráce. Při d:osaivadním centralisa1:11ím systému z Vídiněbyli
čeští geometři odlslúrkováni, kdežto: nyní v nové naší republice přechází
těžiiště ,p'ráce na nás a záleží na tom, ai:Jy,chom si svou prací zí'skali za
hranioemi vážnosti, neboť patříme k,e staVlu" který se dove,dl prvn'í mezí-
národně organisi(}Va:ú. Z toho důvodu vše, 00 dnes se děje, bude vý~nalill-
nou kla,pitolou d'ějrin mganisa1ce. Vítá vstup členstva do O'rganisací p'olli-
tických. Konečně zdůrazťmje nutnost vy'hudlování studia na řádiný odbor
a: končí přáním zdlaru naši ,0Tga,nisaci. relpu'blice a prvnímu presidentu
Masarykovi.

NásJ,edlulie čtení výročnízpráJvy jednatelem.
Ke zprávě jednatels<ké žá,dá ko\" F a I t u s, aby kolego'vé postarali

se o 'dod'án'í zbýva'Hcích exeml']lářů sPollkov,ého: memoranďa známým P'O-
slancům a člen,ům N. S. a dlále, aby se súčastJ1lHi činnosti komise pro
opravu a návrhy zá!konů.

Na to se iedna:tebká zpráva schva:\u1je.
Předse,d:a p'řistUlPuie k v01libě pi'edsedy a výbor'u.' Kol. fa,~tus na-

vrhujerozšíření výbof'u na 12 členů a 6 náhradníků a žád'á, aby i ven-
kovští kot:egové hyli ve výboru zastoupeni a p'wto aby se vo'Ulo 6 ná-
hmd\l'i1ků z BrJ1ia. NáN'nh se přijímá s doplňOlvac'im návrhem lm]l. Š,imečka,
(!Jby i v tom příradiě, když 'jedlnání výboru se súčasúní k'OlI.z v'enkova. ná-
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hrad'níci ,do schůze byli .povo,lá>ni. Dále navrhuje kol. faltus, aiby se volba
k'onaJla ristky. Návrh se př~jÍImáa k pnOfVeden1ískrutJin:ia zvolani 'koJ. Ši.
mek a Růžička'. Kol. Pa!Z'CIurek ž,ádá. aby do kandidátní l.istinly. 'pojat byl
zástupce boselnských geometrů (Baše). Ponechává se úSludlku iedlnoltHrvců
při vo'lhě. Zvoleni: Předsedou }ed!TIlomyslně Dr. SemerádJ, 'Merý <iěk'l1'je
za dŮ'věru a slibuie, že i na .dáJie věnuje se se Slt,ejnroui1ntensiJtou záljmům
spolku a· geometrů vůbec. Do výboru zvoleni' kol.: Sommer. Šimeček,
Krčmář, Doile'žel, Kal'llu,s, Beneš .Ivo. Pechr: Nedbma; Králtký, Růlž~,čka.
Ballaš, fi1kuka, llIáhrad1nílky Bberl. PelJálz, tIanák, Morc, PauHšta a f.a'I~.us.
V'šichni vlQlllbu,rpř:iljrímaH.

VO'lné Illáv'f'hy:korl. Peňáz' zdtlrazň'uje d1ůležHorslt regulačl1lích prámů.
Brzo budou Vy,psállllYSO'litěže, na více reg'ula,onírdil. pl'ánŮr. Dosudl geolmetři
se málo súčastnrilí soutěže a také nebyl'i zastoulpeni v f'Orzhordlčích poro-
tách. Žáldá usnesení va'l'né hromady, aby sp,orlekžád'al, aby y komisích
pm posll!zování návrhů zastoupen byl místní g,eome'tr civilní neb evidenční
a 'jede1n člen 'spol:kiUl.To ovšem pro Moravu a Sllovensko. K,olego,vé v Pira·
ze nechť jsou U1pozoměni, aby p,odrob;ně llIčinm v Cechách. Dále žádá,. aby
v komisi pro k1ol'onisad ve'1kostalbků při minl'sterstvu zenlěd!ělství byl
geometr. Na'vrrhuje, aby spolek by]' vyzván k zakročení v tormt,o směru.
Návrh se ,přijímá.

Kol. KaUus žádá, alby z n1áv'rhu byl'or VY'Pllllštťno slorvo mís t ní
geome'tr,' POJ1lěvadlž se mŮrŽe sMrt, že místní civilní geometr sám hude
k,on1kuT'()Ívata pak nemůže bÝlti čl'en'em jury.

Kat Beneš fmmu .'!llje návrh taik, aby ze znal'ců v jury byl.a iedna
třetina geometrů, 'jedna třetin.a architektů a iledma tře'ti,na inženýrů. Dále
má seulČÍinHi podlání na ús'tře.d'ní sp'ol]'ek vPrarze, aby se při'či,n:il o vydání
nového k'OInkursnLhořáJdu. dl,e kterého by geomeťři v komiskhbyI'i za-
s1'oupeni. Návrh se Ip1řij.ímá. '

KoJ. fattus na.vrhuje zvýšení členských příspěvků ve prospěch Od-
bočhy a sice o 50% příspěvku do Ostř. soolku. Návrh se přiiímá.

Kol. Šimeček navrhuje. aby se zprostředkovalo mezi ministerstvem
finan.cí a veřeiných praCí v tom smyslu, aby pozemková daň byla při-
dělena-evidenci katastru a potřebné k tomu síly minisl.erstvem financí při-
děleny. Pak by nemusila evidt:nce katastru býti odtržena od ústředního
úřadu oro v"měřovlíni. .

KorJ. faJtus d'OJP']'ňu'j,e-návrh, alby'kof. Šimeček vypracoval návrh sám
a dodal jej rediakční komisi, která se prosta1rá o ďiar]'ší.před]'ožení. Návrh
se 'pak plříjímá.

Kol. Paizourek navrhu'je. aby »ZeměměřFČstký věstník" vedli rubriky,
věTllova'TIléaku1n:ím stavovským o,tázkám, j,ako: parcelaci ve]'kostaťků, no-
vému měření, scelrování pozemků, regu'l'arcí měStt a pol'orhovým pl'ánům,
činnosti geometrů za hranicemi. no~ostem v geord:aesiia ,i. Předse~ pod-
por1ulje návrh a žátdá Ultv·ořenl! redalkčního sub'komité k ruce redaktlof'Ovi a
vyzývá kolegy,wby se dobrovolně přih'lá1sirli k, S!OU'činnosti. KoL Peňáz
přílmo navrhuje pro: .

L ko,]'onisaci a S1celovrální koL ř"',a:]rtursea Kll'čmaře,
2. nové měření a pO!lOhové pl'ány kol. Sommera a Nedomu,
3. rregurla.ci měst Peňáze a Beneše, . .
4. zahraniční činnost geometrů fri1kuku a Bašehe,
5. novosti v genellaesii tIa:ná\ka 'a Dr. T.ichého,
Srpo'lek úsťř·ední v Pr,a:ze má býti požáJd:án, arby v Praze. zvoileno

bylo podobné S>!JIbrkro'mi,téa k'One'čně, aby časopis vycházet zase 'O' 10 čí-
slech . ...-:

Fiředlse,d'a d1old1ávlá ještě, že bude mimo to vedena rubrika: 6. Hte-
ratwry a 7. otázek a odlpovédí obOrmých.

K'o'l. Ing. Jáchymelk navrhl, aby byla v čaJslQ,p;i.seveden'a ru!brika 8.
Bursa práce, věnovalUá vypsaným sQlwtěžÍm 'U úřadů a m~st. Má t,o daleko~
sáhlý význaiill pw civrilrní technIky, jeHkolž se jim tím dá moěnrOrst, zavčas
zvěděti o vypsamých pradch a rdolbře se pro s!outě:ž přípravi,ti. Za 9. pak
má se zříditi f'Ulbrika ne:zaměstnalJ1.ých a h:1edaný,ch sil. Tim usnadíní se rři-
jrímání sil a výměna míst.
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Předlsed:a navrh:U1je,alby prozatí.rn, d'Oknd.p'o·trv<llií·.nrynější obtí:že s
vydáváJl1Jímčasopisu, rUibriky shora jme.nov3JIlJé.byly vedeny ve zvlá,~t-
ním 4stráJnlk>ovémd9plňku k časopils!u. .

KJ(),f.·l3errteš·,kottOCněnoll.vrltude..aJbytitul' »ZeměměNčs'ký věstnJ'k«
byl změněn v tituL »GeodaetickýSlbomÍ1lk«.

. Návrhy duovaiIlJése vesměs ,pŤtjímaiL
~ol. Joseí Bimeš žádá UisnešerrtívaJiné hnomady, a'by s oholedem na

stálV'a'iícípo.JJtidké a wciá1:n:í ,poměry kolegové se súčast'll:ili CO'nlejinlterrt'-
sivněii poliHcké a. k'1.tHurnípr.;\.ce .a vstUlpov.aILdio těch spolků, kd!e by své
odlborné vědlomosti mohH .uplatnit a·, kde by pracovaJl1 vé prospěclh stavu:
Jsou to zejména: 1. Technlické sPOliky PO'Všech!néa tech:nVcké sekce v p'o-
HtiiCkýchstraJnách. 2. Sta~elbní 'ďiružstvla. 3,. Bytové výtbory. 4. Spolky pro
r,cformu bytovou a· reformu p'oeemlkoyOUL5. Spolky pnoochranu stavebních
a přírodních památek. 6..Kltilb VeLkéhQ.1Bm<\:.7. Odbolry mOlfavské kl1lturní
rady. - '.' . .

Dá1'e alby kolegové v této dlůležilté době, kdy se pracude na nové
organisaci ,práce,. starali se o zvýšení vědeoké úr'olvnrě odbomé, aby sto-
povali vcilZoz·emskýclh. čawvisech. ,pokroiky geodaesie .• re·temny mgllln:ilsací,
prací a zákonod'árství 'geodlaetické-ho a teferova'l'i o tom na členski'ch
schůzích nebo v čás1o,pise;Též .alby poc\Íávali koinikretní návrhy'na llčebnou
OSlllOVU4tetého 'odboru geodaetkkého inžeo'ýrství, které Vyplý'v;i'Jí .z.
pr,axe a .poitřeb veřejného. ži!votJi. .'

Má býti požád'ána vlád,a. a speciell1ě mini.ste,rrstvO'veřejných prací,
aby úřední návrhy ruareforIIl1U zákOltl:a,kteréseďio.týkají oborul ús'tJřeidThí1ho
úřadlu PTI()vyměřování, bylybez'Il'O'dImínečněprováděnlY zalspoluúčasti prak-
ti.ckých geometrů. Totéž má se ·dm ou n.ávlrhít reiormystaV'ébnílil()l úřadu a
zál1<'()[Jla'O výstavhě měist. Mimo -p<WšechIliézast01UlPe11lim~ býtiNtllÍi11, ve.ř.
prací v sekci 'pro výstaV1bu měst třeUnamitstVIYhražetnlli ~ometrl)m~ Mi-
nisterstvo zeměd'ělstlVí má býti' ďožáldá1lliŮ'.aJbyd'ol ,pi(JI1:aillrit!losboru 'pm
zákOllllodiárstvío vnitř:n,j koionisaci byli p'ó1ati geometři a aby z fondlu pro
pQkusnou 1<'olonisaci;byla vyh-ra~e,ll!ačás,t M'Ora:vě a aby pokusná: koI!o-
nisace byia provedena na velikoSltaJťk,u;··poibHžh\.aVinlhhoměsta Brna. Mini-
sters'ovo ti'nancí má býti požádáno o' br.ziké zlepšení existenční·ch p'od!mínek
eIéyů ,kataJStnud'aíuě pOlZemlk>ové.

Kolegové se žádaií. aby se snažiJ,i pracovati v saJmosprávnlÝch kOlr-
poracích a to: dbecních správách, sHni'Čni"chvýborech a hospodlá'h.kýcll
rlll'c\Íách.-. . .

MlělSitamGjií býti p'ožádlána, alby dlOobeclnlích stav'e~linřch výboru a
komisí ,povollávlll1a ste1IUoměmě na stavebním výV'olji mě'st en,gagO'vané,
techniky, ill1Žen:ýry,g·e()lmetry a s.tavHele a zvlá,ště s'p,távní komise města
Bma, alby vyhmdHa v techinických' ()lhe'cn1chkomi'sích místa, která ..,dle.
povahy práce spad!ají více neb méně v obor geO'd'aetic"kv ge'ometr4n;..'

KoneČii1!ěse žádoalHven!.mvš.H kOlleg'ové, alby J1IPozolrň"QV1alíspOlě4f;.na-
ony práce na vookově, -které by P'OzakročenísPQlfk,U' mohl'y se· prováděti.
. Návrh přikazU'jese redlakčnJí komisi. která vy·p'raouje jedlnl()t:I~vápo.-
dá'l1í:d!le nálV'Thua po schváleníčLens,k<OiUscl1ůrzí Ina p,atřičná mí,sta, dodá.'

Kot, Nedoma navrhuje, aby SiPo!e'k:z.atkf.očHna ú,pr,a:vllmaterieL'ních
poměrů čL'enstva ve stálTIii službě, zej:méuaJ úpra:vu cestovních il'O'Žiťků,
jmenovámí ko;L'egůdn tř.ídry, její,ž p,IICLttilž mJljí, započtenípr:ovís()ril1~chl··let,
změnu ti'~Ulluatd. Navrhuje d:ále !lJIři~OIienfse ke kollegům praž$k:ý.m za
účelem jed.lnotné akce. Př~ka!Z'uiese red'a~čnf komisi k V'YJ)'falcová'rri"ná:vrhů
pro dJotčená milllisterstvia. ,!

K()lt Fejlek žádlá, a;by členové byli ve »V..ěs.tnílku«in!ormolváJhi O'
výsledku studliljní cesty komíse pro SIovenisko. .

. Sch6ze pťacQN"nfbovýboru evldenčnfch geometr6v Cechách ve'
dnech 26. února, 4., 8. a 17. břetna 1. r. liIavními předměty jednání byly
otázky, týkající se ústředního úřadu pro' veřejné vyměřování,reformy
studia zeměměřičského' inženýrstvi a úpravy diet a cestovného.

Osobríí. V Pra~e zeS'fJlu.!n.áhI'e v bř'e:t;nlu1. r. IP. Ing: Suchý. ředHe'l
ev. katastru; Budiž mu zadlioválnla oestná ·pamáltll<ta.

,0. Proko_p Ho I ý složil autorisaci civilního geometra.
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