
IEI1ĚI1ĚŘIČSKÝ UĚsrníK
o problému nejlepšího konformního

zobrazení.

Oaussovy mathematické práce obsahují v,edle resultátů hned od
počátku známých a plně oceněných pro svou fwndamentální důleži-
tost též mnohé věci, jichž odůvodnění a pravý význam objasněny
bY'ly teprve pokroky mathematiky v po,zdějších dobách. Snad ni-
koliv nejdůležitější, nicméně však zajímavý doklad poskytuje známé
Oaussovo pojednání*), ve kterém jest poprvé zcela obecně řešena
úloha: nalézti všechny kooformní (isogonální) transformace dané
plochy na jinou danou plochu. 80 výkladu obecné theorie zabývá
se Oauss několika jednoduchými příklady zajímavými se stanoviska
kartograiie. Ve f()irmuli, která určuje 'konformní zobrazení kulového
pásu na mezikruží, vyskytuje se iístákonstanta**); Oauss praví,
n. c. art. lG.), že »nejlépe, učiníme, zvolíme-li tuto konstantu tak. aby
poměr zvětšení (kt'CrÝ jest konstantní podél každého paralilelního
kruhu), byl stejně veliký na obou krajních kruzích, čímž nabude své
nejmenší hodnoty asi uprostřed pásu«. Připomíná pak, že tohoto
způsobu by,)iojiž dříve prakticky užito (tlarding: Atlas novus coe-
lestis). Docela podobnou poznámku o volbě konstanty nalézáme
QI něco dále (art. 13.), kde se jedná o konformní zobra:oení povrchu
rotačního eHipsoidu na povrch koule tak, aby poměr zvětšení byl
funkcí to1i'l\{}geografické šířky.

Proč asi prohlašoval Oauss v těchto případech právě takové
Iwnformní zobrazení za nejlepší, pří kterém jest poměr zvětšení všu-
de na kraji zobrazené plochy konstantní?

Ruský mathematik Cebyšev**'~) vyslovil (1854) obecnější větu,
dle které tatol podmínka musí býti vždy splněna, máme-li obdržeti
»nejlepší« konformní zobrazení jakékolivčásÍÍ\ kulového povrchu
na rovinu.

") Oauss: Allgemeine Auflosung der Aufgabe: Die Theile einer gege-
bnen flache auf einer andern gegebnen flache so abzubi1den, dass die
Abbildung dem abgebildeten in den kleinsten Thei1en ahnlich wird. (Oes.
Werke Bd. IV. p. 189, aneb Ostwalds Klassiker d. exakten Wissenschaften
Nr. 55.)

';'*) Viz vzorce (8) a (9) v odst. II.
'''''') p. L. C e b y š e \": Sočiněniie (Petrohrad 1899) I. p. 233.
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Ale ani Oauss, ani Cebyšev nepodali důkazů pro svá tvrzení.
Cebyševovu větu dokázal poprvé Eisenlohr*), a to nejen pro zobra-
zování plochy kul'O.vé,nýbrž jakékoliv plochy vůbec.

Jsou-li na dané ploše (originale) t, Zl křivoznačné souřadnice
isothermické, t. j. taJmvé, že se da1náplocha děH na nekonečně malé
čtvlerce čarami Zl = const. a t = const., jest nekonečně ma.lý olblouk
ds nějaké čáry na dané ploše ležící určen vzoroem

ds" = n (t, u). (de + du"); (1)

Polohu bodu v rovině, který při konformním zobrazení odpo-
vídá bodu (t. u) plochy, určí1me pravoúhlými souřadnicemi (X, Y);
zobrazení jest, j'ak známo, konformní, jsou-Ii X a Y takové funkce
proměnných t, Zl, že

X + i Y = f (t + iu), i" = - 1 ;
f znaCI libovolnou funkci komplexní proměnné t + u i. Nekonečně
malý oblouk dS mapy odpolVídající oblouku ds originálu, jest určen
rovnicí

dS2 = dX2 + dy2 = (dX + idY) (dY - idY)= df (t + iu) df (t - iu)

poměr zvětšení jest

_dS_Vdf(t+iU).df(t'-:lt0_-!==, .. ,' .. ~
m - dS - n~-(dt+ idu): (dt =- idu)- V n f (t + lU). f (t - m) -

= !1 ~ [ f' (t+iu) ],V n

je-li [f' (t + iu)] abso,lutní hodnota derivace funkce f (t + iu). Kon-
formní zobrazení jest vždy spo}eno se zkreslením, s deformacemi
tvarů; výjimku činí toliko plochy rozvinutelné, jichž povrch možno
rozvinutím zobraziti na rovinu bez veškeré změny tvarů.

Každá úvaha o tom, jak vyMedati - pro určitě vymezenou
část dané plochy - mezi všemi možnými způsoby konformního
zobrazení způsob nejlepší, předpokládá především, ž,e jest určitě
definován pojem zkreslení. **)

Zkreslení originálu, jež po,zorujeme na nějaké mapě, závisí
toliko na jejím tvaru a nikoliv na rozměrech. Je-IiAA' = ds oblouk
spojující na dané ploše bod A (t, u) s nekonečně blízkým bodem
A', m poměr zvětšení v bodě A, m + dm poměr zvětšení v A', udává
~7-úchylku mapy od přesné podobnosti (ve směru AA') vztaže-
nou k jednotce délky. Avšak -~:;-závisí na rozměrech mapy. Vhod-
nou míru zkreslení obdržíme srovnaiíce úchylku -~7 poměru po-

*) F· E i sen Io h r: Journal fiir die r. u. angew. Mathematik Bd. 72
p. 143 (1870). Jiné důkazy: G. O ar b o·ux: Bulletin des sciences mathéma-
tiques 2de série t. 34. p. 23 (l!':11) a D. G r a v é: Journa! ftir die r. u. al1gew.
Math· Bd. 140 p. 247 (1911).

**) Viz: Eisenlohr a Darbo ux I-c.
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dobnosti s jeho hodnotou m .. dle toho bude zkresleni ve směru
AA' dáno výrazem

d logm
ds

jehož hodnota nezávisÍ' na velikosti, nýbrž toliko na tvaru mapy.
V různých směrech z téhož bodu A vycházejících najdeme takto
pro zkresleni různé hodnoty ; v jistém směru dosáhne zkreslení
maximálni hodnoty

Tento výraz udává zkreslení v bodě (t, u).
Podobně jako se vypočte střední hodnota funkce jedné pro-

měnné v daném intervalLu, když S'e'integrál té funkce dělí délkou in-
terval1u, tak i zde bychom vypočetli střední hodnotu zkreslení,
kdybychom děl'ili integrál zkreslení vztažený k ~'ané ploše obsahem
jejím.

Dle principu methody nejmenších čtverců nevezmeme za zá-
klad přímo hodnotu zkreslení, nýbrž budeme počítati střední hodnotu
druhé mocniny zkreslení. Tato střední hodnota jest

JJ -;I(~~~~f+ (iJ_~~ fJ dp

P
kde P značí obsah plochy, jež má býti zobrazena, dp pak její
element.

Vyhledati nejlepší konformní zobrazení znamená určiti poměr
zvětšení· m tak, aby právě odvozená středni hodnota byla co
nejmenší.

Poněvadž

dp = n. dí. du,

redukuje se úloha na vyhledáni takové funkce m (t, uJ, která
udílí integrálu

ff I(_i!~.~m_ ) 2+ (_dIJ~ ~._) 21 dt du

minimální hodnotu.
Výpočet, který newváóím (viz: Eisenlohr, Darboux a Gravé

1. c.), vede k výsledku, že po m ě r z vět š e nim m u s i býti na
kraji dané plochy konstantní.

Můžeme voliti n. př. m = 1 na kraji, každá jiná hodnota
odpovídala by toliko zvětšeni n. zmenšeni mapy. Dle rovnice
(2) jest

q; (t, u) = logm. + } log n = log [f' (t + iu)]
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reální část funkce log f' (t + in), splňuje tedy Laplaceovu diffe-
renciální rovnici

(P fP (p fP~ + d'u2 = o;

na kraji dané plochy jest log m = o a proto

fp = {-log n. (3b)

Podmínkami (3a) a (3b) jest funkce fP dokonale určena. Zná-
me-Ii fP, odvodíme funkci f (I + in) (t. j. transformační vzorce
udávající vztah mezi plochou a rovinou) a poměr zvětšení m.

Program a účel časopisu.
Spolek českých zeměměřičů za hlavni bod svého programu

vztýčil povznesení ·stavu zeměměhčského se stanoviska duševního
a dále v důsledcích toho se stanoviska společenského i hmotného.
Jest přirozené, že svoji úlohu dovede řešiti nejúčinněji jen prostřed-
nictvím odborného časopisu, který bude myšlenky a práce k tomu
cíli směřující propagovati. Tím si časopis klade širokou základnu,
na které chce budovati, aby sloužil nejen stavu samotnému, nýbrž
také široké odborné veřejnosti, které práce tohoto velmi důležitého
stavu mají časopisem tímto býti ve známost uvedeny.

Zeměměřičství jest jedna ze základních applikovaných věd, jež
v praksi technické zasahuje do mnoha jejich oddílů, že podává ge-
ometrické základy pro další technické podniky. Tím se stává, že
práce geometrické zůstávají v ostatních technických pracích často
utajeny a iich význam nepřichází samostatně k vÝrazu. Jest tedy
pole činnosti zeměměřičské tak široké a co základ tak důležité, že
zasluhuje, by práce sem spadající byly co práce specialní v samo-
statném časopise projednávány v souhlasu s moderním názorem
specialisace a dělby práce. Otevírá tedy časopis v hlavním svém
prvém oddílu sloupce pracím vědeckým a článkům odborným, jež
spadají do zeměměřičstvi.

Zeměměřičství bylo č.eskými pracovníky zdárně pěstováno,
jak svědčí zvučná jména F ran tiš k a li o r s k Ý h o a Jan a
M a r k a, vedoucích to sil své doby a jak svědčí práce našich the-
oretických badatelů a praktúckých zeměměřičů, co sil výkulnných.
Právě s ohledem na tyto tradice jest si vysvětliti, že počet zeměmě-
řičů českých jest poměrně velmi silný a nabývá tím oprávnění ku
založení samostatného spolku a svého odborného časopisu.

Jak poznamenáno, má časopis přinášeti články vědecké i od-
borné ceny a seznamovati veřejnost s pracemi zeměměřičskými,
které takto o vyspělosti a důležitosti stavu mají podávati nejzávaž-
nější dokumenty. Tím provésti se má ve stavu, který průběhem doby
nezaviněnými okolnostmi škodlivými vlivy nekvalifikovanými trpěl,
očista a jeho význam se má zdůrazniti. Problémy geometrické ve
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vědeckém světě jsou jedny z nejtěžších a nejzajímavějších. Stejně
ale cenné jsou praktické práce zeměměřičské, jež podávají geome-
trické základy pro veliké podniky technické různého druhu, ano vy-
mezuií vlastnictví jednotlivce reelně, jehož přesné geometrické urče-
ní s rychle rostoucí cenou půdy stejnoměrně nabývá dalekosáhlé dů-
ležitosti. Co byly by platné všechny ty nejlepší právní formule vlast-
nictví půdy, kdyby k nim geometr nevypracoval přesný základ mě-
řický, kdyby je mathematicky a geometricky nedefinoval a nereali-
soval. To dokazuií světové státy Francie a j., které znovu svoje ka-
tastry pozemkové na nových katastrálriých měřeních budují. Tento
moment jest pro nás tím důležitější, že právě náš stát, Království a
země na radě říšské zastoupené se k novému katastrálnímu vyměřo-
vání připravují. Ježto čeští zeměměřiči měli na starém vyměřování
katastrálném úctyhodný podíl, budou také jistě ku tomuto velikému
dílu dle sil přispívati. Stejně i důležité práce činitelů z prakse tech-
nickérůzných ka:teg·orií i soukromí Zleměměř'iči uvedou zde ve
známost své výkony, jako příspěvky velikého celku. Časopisem
tímto podává se místo našim odborníkům v mateřštině o svých ná-
zorech a pracích jednati.

Bude též třeba sledovati práce cizí, z nich těžiti a pilně využit-
kovati vymoženosti vědy v předložené literatuře. K tomu bude ča-
sopis přinášeti zprávy o vykonaných pracích geometrických, o čin-
nosti odborných společností a přehled odborné literatury s recen-
semi knih.

Má-Ii stav zdárně působiti, musí sám společensky a hmotně
býti dobře situován a k tomu může nejúčinněji pomáhati organisace
mocného spolku. V jednotě síla.

Bude tedy další úlohou časopisu, přinášeti články stavovské,
jež mají osvětlovati snahy a tužby jednotlivých oddílů stavu země-
měřičského, starati se o ocenění jeho prací a obětí a pracovati ku
získáni zasloužilého postavení společenského a hmotného pro jed-
notlivé oddíly podporou celku. Vždyť v pojetí ze širšího hlediska
jsou přece ve velkých rysech účel i potřeba jednotlivých oddílil
shodny v rámci celku, když se přes maličkosti přihlíží ku velké věci
celého stavu. Toto má býti jeden z nejdůležitějších úkolů časopisu,
práci a požadavky všech kategorií objektivně a patřičně stejno-
měrně ceniti. Mohou tak práce jednotlivců lépe v celek býti sdru-
ženy i k němu přispívati a požadavky jednotlivých kategorií lépe
býti uplatněny.

Práce v tomto stavovském oddílu má veliké, otevřené pole a
zveme pány kolegy, by každý jednotlivec ku řešení akutních otázek
stavovských sem přispíval.

Jest tu otázka vzdělání vysokoškolského, otázka rovnocennosti
geometra s jiným akademickým technikem, technické povznesení
státních geometrů, zastoupení civilních geometrů v inženýrských
komorách, služební pragmatika státních, autonomních, železničních
a jiných kategorií geometrů, ochrana práv civilních geometrů, různá
zařízení svépomocná pro geometry a p.

Otázky tyto bude řešiti spolek a tudíž časopis vykoná zásluž-
nou povinnost, přinášeti zprávy o jednání spolkových a akcích
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spolkem podnikaných; bude rozšiřovati takto zásady usnesené a
získávati publicisticky nové ideje a názory na zpracování předlože·
ných problémů.

Samozřejmo jest, že bude nutno věnovati péči všem zákonným
opatřením a všem běžným událostem, jež se stavu zeměměřičského
týkají. Též změny osobní a nabídka i poptávka po zaměstnání budou
pilně přinášeny v odstavcích časopisu, čímž docílí se užšího orga-
nisovaného styku jednotlivcú stavu.

K vůli úplnosti bude třeba zasahovati i na pole geometrům pří-
buzná, jednati o vymoženostech, z nichž geometr pro svoji činnost
může profitovati a tak časopis učiniti orientačním listem, jenž těžce
zaměstnanému geometru, přetíženému povoláním, že nemůže sám
dokonale přehlížeti širší opatření jeho stavu se týkající, zjednoduší
tuto práci, seznámiti se s těmito diHežitými zprávami.

Ježto dosavadní časopisy geometrické v mimoslovanských ja-
zycích vydávané nemají zpráv o činnosti slovanských států v ze-
měměřičství, bude ku celkové kultuře časopis náš přispívati, když co
nejbedlivěji zprávy o pracích slovanských zeměměřičů bude při-
nášeti.

Bude na jednotlivcích, by v důležitém a těžkém úkolu časopis
podporovali a o jeho rozšíření se postarali. Podaří-li se časopisu za-
kotviti a předsevzaté úkoly čestně zastávati, vykoná v našem stavu
i pro širší veřejnost záslužný kus práce, o níž potomstvo podá ne··
stranný soud. »Ne z mutného oka, z ruky pilné naděje svitne«.

Účel spolku českých geometrů.
Stav zeměměřičský jest nejstarš'í a nejrozvě,tvenějšf stav tech-

nický. jak přirozeně jeho práce samy již naznačují. Jsou to geome-
trické základy pro všechny ostatní technkké podniky. Jeho činnost
zasahuje na veškerá po~e od řešení přesných vědeckých problémÍl
veHkými geometry - I e s g ran d s g e o m e t r es zovou se učenci
v této vědecké partii zasloužilí - až ku plra'ktickým země'měřičům.
kteří vyměřují geometrické obrazce vlastnickýoh diků jednotlivých
občanů.

Geometrie byla pěstována intensivně již od nejstarších kultur-
ních národů, jak ze zachovaných památek se potvrzuje. Z vědeckého
stanoviska veliké zásluhy získali si učení Egypťané a Řekové, kteří
své poznatky čerpali u starých kulturních národů asHských, Číňanů,
Indů a Arabů.

Jejich výzkumy vědecké, přeneseny do praktické geometrie,
byly soustavně pěstovány Římany a ostatními národy, s nimi ve
styk vstoupivšími. - To jest širší historická vzpornínka.

Historie ale nás poučuje, že i v Českých zemich věnována byla
praktické goome'trii záhy zasloužená pozornost. Tak byli již ve sto-
letí šestnáctém pro držbu pozemkovou ph zemských deskách v krá-
lovství Českém ustanovován zem s kým ě ř i č, kterýžto úřad jest
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nejstarší technickou institucí v zemích českých po pří s e ž n Ý c h
zem s k ýc h mly n á ř íc h. ustanovených v době K a r I a IV. O
pracích těohto starých zeměměřičů poidávají svědectví krásné exem-
pláře zachovaiJ:ých plánů v zemských deskách v této instituci vzorné
a P'Ůvodní českého práva.

Od té doby provedena byla řada prací geometrických, nyní
již pouze histO'fÍlckéceny, až přistoupeno byLo k velikému katastrál-
nému vyměřování Rakouska dle nařizovacího patentu císaře F r a n-
t iš k a ze dne 23. prosince r. 1817, jež bylo největším technickým
geometrickým dílem té doby, k,teré po mnohá desítiletí pak sloužilo
za příklad geometrický oh pmcí velikého stylu pro ostatní státy
evropské. Na tomto velikém díle již v jeho trigonometrických věde-
ckých základech brali čeští praaovníci čestný podíl, jak dosvědčují
jména Fr a 'n tiš e k li o r s k ý, Z r z a v ý, li a v Ií če k, Jan
,Mare k a Hní, kteří si získali uznaných zásluh. Podrobná vyměřo-
váni tohoto velikého podniku, jak v Rakousku, tak v zemích komny
uherské, byla českými geometry vě'tším dílem a sice s uznaným
zdarem provedena.

Tento zájem na pracích měfickýoh se v českých silách techni-
okých zakořenil a dále pěstoval, tak že stav českých zeměměřičů
zmohutněl v silný stav zdatných pracovníků.

To dosvědčuje další vývoj rakouského katastru, v době, kdy
c, k. ministerstvo financí, kráčící v intencích moderních vymože-
ností vědy, rozhodlo se pro započetí nových měření methodou trigo-
nometricko-polygonometriokou, která u nás z:dárně vypě1stována
byla. Také na průkopních pracích této nové methody zase se súčast-
niH čeští geometři čestně v prvých nejtěžškh dobách se svým před-
nostou A. B ro c h e m za velkých obětí, a dobré jméno svých před-
chůdců z doby původního katastrálného měření mužně za'chovali.
Značná část těchto zasJ,oIUižilý,chpracovníků stoH ještě v našioh řa-
dách. Připomenouti sluší, že i v zabmných zemích Bosně a Iierce-
govině čeští geometř,j mají lví pOdíl na tamnějš'ím technickém ka-
tastru a doplňují dobré jméno sVÝlchkolegů rakouských.

Přiroz'eně, že nezůstala činnost českých techniků omezena na
instituci katastrálnou, a vnikaJí odtud a rozš'Ířovali svoje vědomosti
na ostatní technická pole, kde všude byli jako pilní a zdatní pra-
oovníci vítáni.

Z toho jest patrno, jaká síla v českém st,avu z,eměmě'řičském
vězí a jakými pracemi záslužnými se v našem soustátí prokázati
může. Pro tyto zásluhy samotné má oprávněn'í ku svému osamostat-
nění, aby v nové organisaci svoje dobré jméno technické dále držel
a pěstovat

Leč mimo tato ideální práva a povinnosti jest český stav země-
mě'řičský jako k,a'ždý stav, jenž sí'liti a růsti chce, vlivy novodobými
přímo nucen semknouti se v silnou organisaci stavovskou, vybudo~
vanou na š'Í r o k é m z á k J,a d u, má-li udržeti svoji dobroU' re'putaci,
ale vlastně í sV'oji existenci, neb dnes jen v organisaci discipli'novruné
a silné uhájí se statky morální i hmotné a roztříštění Jednotlivci pod-
léhaji, v bojí vysíleni se silnějšími elementy.
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Jsouť úkoly, které se během doby stavu zeměměřtčskému na-
kupily tak složité a četné, že jen rozsáhlá a jednotná mganisace
se spoLečnými zájmy a tužbami odbornými, stavovskými a národními
ú<;pěšně a intensivně pracovati může.

To nahlédli vyspělí čeští zeměměřiči a sdruž'ili se v j e dno t-
ný spolek českých zeměměřičů všech odstínů a
barev ku společné práci s velikým programem, povznésti stav svůj
v každém ohledu, jak ku'lturně, tak sociálně a hmotně.

Vždyť zásadní úlohy, jež mají řešiti, jsoU' vše m s p o leč n é
bez ohledu, do které kategorie český geometr patří. zda do státní
či civilní neb autonomní či jiné.

Ze stěžejních bodů, k řešení se předkládajících, lze uvésti ná-
slledující:

1. V y bud o v á n í s t u d i a zem ě měř i č s k é h o s ohle-
dem na novodobé požadavky, jež se na zeměměřiče v rozsáhlé jeho
působností k~adou a s 'ohledem na ucelenost i akademickou vyspě-
lost, kterou vzhledem ku z;odpovědnému PQlstavení' společenskému
nutně potřebuje. To rozhodně nedá se docíliti provi-sorním učebným
kursem, jak děj'e se dosud.

Při tom jest se starati o umožnění zdárné přípravy kandidátů
p o s t u d i u š k o I s k ém pro civilní službu praktick,ou autorísační,
jak toho rozsáhlé jich pole působností žádá.

2. Ú p r a van a ř í z e n í o do cíl e n ji a u t o r i sa c e c i V i I-
n í h o g e {)m e t r a. Dosavadní nařízení k této důIežité zásadní otáz-
ce se vztahující, datuH z let 1860 a vykazují s nynějšími poměry na-
prosté nesrovnaliOsti.

3. Úp r a v a s I li Ž e b n í c h p o m ě r ů a platů státních geo-
metrů, geometrů ,a'utonOJrnních, geometrů železničních a jiných kate-
g,Qlrií. Jedná se tu o vybudováJní odstrčeného stavu ve stav čistě
technický,řádně vypravený, jak novodobé ok'olnosti toho vyžadu1f.

4. Z a j i š t ě oní s o u k r o m Ý c h p r a c í g e o m e t r i c k Ý c h
a u t o r i s o van Ý m g e o m e t r ů m, striktní vyznačení jich práv
a zamezení, obcházeti zásadní usnesení a poškozovati nejen stav, ale
í veřejnost působením neschopných činitelů.

5. V ho d n á o r g a n i s a ce g e o m e t r i c k ý c h p r a c í
státních úřadů, úřadů autoo,omnkh a větších podniků geometriokých,
aby tyto hověly n()lVodobým pl()ožaďavkům odborným, aby staly se
snadno vzájemně používatelnými a všechny jednotnou organisací
přispívaly ku společnému oelku.

6. Mim() to jest řiešiti řadu s t a v () v s k ý c h o t á z e k zem ě-
měř i č ů v úřadech autonomních a různych te1chnických úřadech,
kde působí zeměměřiči s jinými silami technickými. by zde jich prá-
vo a požadavky v poměru ku důležitosti obstarávaných prací dle
záshlhy byly uznány a oceněny.

Z tě'chto zásadních bodů patrno, že stav zeměměřičský posta-
ven jest před řadu d ů le ž'it Ý c had ale k o sáh I ý ch a k ci,
uvážíme-U mimo to, že Království a Ziemě na radě říšské zastoupené
se připravují ku velikému podntku nového katastrátního vyměřování
na základě vědeckých tria,ngU'lací stupňového měření, které mají sice
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býti v etapáoh prováděny, ale objemem svým representují přece
největší podnik technický, ve který se stát uvazuje.

Ku zdárnému řešení taký,ch vý'znamných pro celý stav úkolů
nes t ,ač í jednotlivd, aneb j:ednotlivé oddělené a se vzájemně po-
tíraj.ící a snižující kateg.o:rie, nýbrž všechny složky musíl s pole Č TI ě
nasaditi a ku spol,ečnému cíli spolupůsobiti. Stav českých geometrů
dok'azuje svoji vyspělost a vědomí důležitosti nynější ohvíle, a sdru-
j;uje se ve společný spolek českých geometrů, který jako jednotná,
silnáorganisa'ce jedině lest s to svým Č'inům a usnesením do·dati
pat ř ič n é v á h y, jak důležitost tě1chto akcí toho potřebuje. Ceští
zeměměřiči mají ve vlastní organisované těleso plnou důvěru, které
jest třeba, má-li se namáhavá akce dařiti, ač o otázkách odborných
a stavovských, sahajících přes hranice jich působíště, jsou ochotni
v dobrých, spravedlivých a poctivých akcích jíti společně s jino-
národními svými kolegy. Do svého středu vít'aií i ony pány kolegy
ostatní'. kteří jsou ochOtní tyto jejich dobře předsevzaté úkoly spo-
lečně podporovati.

Doba jest příliš vážná, nežli by jako dosud jednotlivci, aneb
jednotlivé kategorie odděleně, a co horšího, 'P rot i s obě pracovaly,
svoje práce a čest vzájemně znehodnocovaly v domnění okamžitého
zisku pro jednotlivce. V této době silné konkurence na tržišti veřej-
ném utrpí jednotlivci a úpí celý stav, že musil by dočkati se rozkladu
a znehodnocení jména českého geometra, jež velkými pracovníky
k lesku bylo původně povzneseno· - Celá řada otázek stavovských
dá se mezi členy, samotnými kategoriemi při dobré vůli a rozumu,
když se podrobí vyšším hlediskům nad zdánlivý, nepatrný, chvilko-
vý prospěch, zcela dobře řešiti. Jest třeba, by členové se vzájemně
poznali, vzájemně své práce a čest náležitě cenili ve svůj a svého
stavu prospěch a ne v rozporu, z něhož třetí těží a stav morálně
i hmotně upadá .

. Toto vzájemné spojení jest parola proti dosavadním r o z tř í-
š t ě ním dle kategorií, které jedině stav může povznésti z vlastní
vnitřní síly, vlastní prací zevnitř na venek.

Otázka spolku českých geometrů zaměstnávala jednotlivce,
kteří o stav chovali péči a porozumění a hleděli s obavou vstříc vě-
cem, jež se za nespořádaných poměrů připravovaly.

Mezitím, nežli bylo možno řešiti otázku z nynějšího širšího
hlediska, vznikly organisace dle kategorií a sice r. 1903 organisace
státních geometrů dle zemí s centrálním vedením ve Vídni a r. 1903
organisace českých úředně oprávněných civilních geometrů.

Myslilo se, že nelze zdá n Ii v é kontrasty kategorií přemo-
stiti. ač stálo za to ve prospěch větší vě'Ci, to jest celého stavu, nežli
zájmů jednotlivců učiniti pokus o organisaci jednotnou. Vážnost doby
a vyspělost stavu položily myšlenku jednotné organisace českých
zeměměřičIl k širší úvaze a informace vyzněly tak příznivě, že mohla
býti již za pomocí podporovatelů a zasloužilých kolegů svolána na
8. prosince .l911 přípravná schůze do Prahy, jež měla rozhodnouti,
zda nalézá myšlenka, založiti spolek českých geometrů všech kate-
gorií, souhlasu a podpory. Schůze, jež byla velmi četně navštívena a
měla průběh vesměs seriosní, věcný a povznesený, přijala myšlenku
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za svoji a usnesla se zahájiti přípravy ku založení spolku a vydávání
samostatného odborného časopisu.

V řadě schůzí přípravného výboru v Praze, jemuž předsedal
prof. J. Pdřík a výboru v Brně'za předsednictví Dra. A. Semeráda,
vypracovány stanovy a připraven materiál pro ustavující valnou
hromadu, svolanou na den 8. prosince 1912, ku manifestaci pro po-
vznesení stavu českých geometrů založením odborného spolku a
,časopisu.

Jest na Vás, kolegové, byste vstoupením do organisace přispěli
ku řešení vážných a pro českého geometra životních úkolů a do-
kázali, že jste akademicky vyspělí k práci a povzneseni nad mali-
chernost jednotlivce ve prospěch velkého celku.

Zprávy literární a odborné.
Přehled časopisný:

V ě s t n í k čes k é a k a dem i e c í s a ř e F ran tiš k a J o-
se f a pro věd y, s lov es li o s t a u měn í. Ročník XXI. 1912.
P r ač k a Dr. L.: Pozorování zatmění slunce dne 17. dubna 1912.
(Zpráva z astrofysiká.lní obs'ervat,o·ře v Nižboru. str. 239.-251,) -
K u č e r a Prof. Dr. B.: Poznámka k zatmění slunce dne 17. dubna
1912 (str. 251.-252.) - St e i nic h K are I: Zatmění slunce vidi:tel-
ná v Čechách od r. 1914 do r. 1999 (str. 396.-404.).

R o z p r a v y čes k é a k a dem i e (H. II.) Roč. XIX. 1910.
Čís. 39. P rač k a Dr. Lad.: Pozorování změn světlosti hvězd pro-
měnných. (Části druhé oddH druhý, str. 62.). - Čís. 51. P rač k a
Dr. Lad.: Vyšetřování dráhy fotometrkkého dvojsystému RZ-Au-
riga'e. (Část první: Redukce fotometriokých pozorování, str. 15.).

Roč. XX. 1911. Čís. 27. Sem e rád Dr. A.: Rozbor přesnosti
výsledkťl trigonometrické triangulace stupňového měření v králov-
ství Českém. (S mapkou. Str. 46.)

Č a s o p i spr o P ě s to v á ním a t h e mat i k y a fy s i k y.
Roč. XL. 1910-11. Vod ič k a Dr. K.: O geometrkkých a fysikál-
nich methodách k určení parallaxy sluneční. - S v o bod a Dr.
Ji n d ř.: Le Verrierův list Gallemu a některé podrobnosti o objevení
Neptuna. - Č u ř í k F.: Příspěvek k Bernonlliho theorému.

ROč. XLI. 1911-12. Vod ič k a Dr. K.: O geometdckých a fysi-
kálních methodách k určení ,parallaxy sluneční. - B y d ž o v s k Ý
Dr. B.: O vytvoření geodetických křivek na rotačních ellipsoidech.
- Dit t r i c h Dr. A.: Jak lze od ne-euklidiické geometrie dospěti
k II. zákonu Keplerovu a principu relativnosti. - Nu š I Dr. Fr. a
F r i č J o s. J a li: ModiiÍika'ce Youngova regulátoru. - Vel i s e k
Dr. Fr.: Plochy konstantní křivosti s dvojnásobným systemem geo-
detických kruhů stejných poloměrů a oblouků.

Z i va. Roč. XXI. 1911. P rač k a Dr. L.: Příspěvek k fysice
povrchu měsíčního (str. 46.-49.).

Roč. XXII. 1912. S c hne i der Dr. R.: O zemětřesení dne
16. listopadu (str. 14.-16.). - Z á č ek Dr. A u g.: Geofysikální ústav
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gottíngské university (str. 37.-39.). - P rač k a Dr. L.: Nové
hvězdy (str. 129.-130.). - Dit t r i c h Dr. A.: Astronomie starého
Orientu (str. 193.-196.). - ti O< I u b Dr. K.: Zatmění slunce 17. dubna
1912 (str. 196.-198.). - Se yd I O.: Astronom~ctké názory autora
rukopisu Gnomoniky z r. 1756 (259.-265.).

Příroda. Roč. IX. 1910. Pračka Dr. Lad.: Mars 1909
(str. 101.-104.)

Roč. X. 1911. P rač k a Dr. Lad. : Některé problém v
z astrofysiky neviditelných světů (str. 1.--4.) - Ko b z a Z d.-:
Problémobydlitelnosti těles vesmíru (str. 214.-218.). - S c hne i-
der Doc. Dr. R.: Záznamy různý/oh pohybů půdy (str. 296.-300.).
- P rač k a Dr. L.: Nová hvězda v Blížencích (Nova Geminorum
(str. 300.-302.).

Roč. XI. 1912. Ryb á k Dr. O.: Dnešní vědomosti o slunci.
(Dle souborného referátu E. COollstelav »La Scienza«.) (Str. 16.-24.)

Tec hni c k Ý o b z o r. Roč. 1912. Pan t o f1 íč e k Dr. J.:
Nová grafioká kontrola kombinovaného pmtínání. - R y š a v Ý Dr.
1.: Dedmálné dělení čtvrtkruhu a práce topometrické.

Vyšlé knihy:
Pwf. Fr. N o vn t n ý: Geodésie nižší. II. díl (rozšiř.). Praha 1912.

Cena 8 kmu:ll.
Prof. Dr. 1. Pan t o f 1í č e k: Logarithmické pravítko a jeho

upotřebení, dle přednášek upravil Ing. 1. Novotný. Praha 1912.
Prof. Fr. N o v o t n ý: Nauka o rakouském katastru. 2. vydání

rozšíř. Praha 1912.
V. 1á n s k ý: Návod ku zakládání a provádění podniků, úprav

vodnícb. meliorací a zásobování v'odon vodními dmžstvy i jednotlivci
a působnosti! okresní a obecní samosprávy. Meliorační svaz.
Praha 1912.

Zákon o zřízení inženýrských komor:
Dne 2. ledna 1. r. vY1dánbyl zákon o inženýrských komorách.

uveřejněný ve "Wiener Ze'irt:ung«.ze dne 10. ledna t. r. a v zákon-
níku říš. ze dne 10. ledna 1. r. pod čís. 3. s p-latností od 2. dubna t. r.

Pro úplno,st podáváme dle prot'okolů říšské rady též zprávu
národohospodářského výboru. řeč centr. insp. pos!. Neumanna ve
sněmovně a p'řijaté resoluce k tomuto zákonu.

Zpráva národohospodářského výboru o zákonu
jednajícím o zřízení inženýrských komor.

Předložený vládní návrh týká se zákonité úpravy autorativní
stavovské organisace, a to -organisace úředně oprávněných soukro-
mÝ'ch techniků a báňských 'inženÝrů, dvou kategorií civilních tech-
niků. které před více desítiletími byly vytvořeny nařizovací cestou
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a jsou nyní dMežitými institucemi, jež musí být,ů udrženy a pod-
porovány ve všeobecném zájmu.

Civilního technika jako odborného poradce, jako vyškoleného
a zodpovědného podnikatele staveb, potřebuje nejen státní správa,
nej1en úřad samosprávný, nýbrž i každý soukromník, který musí se
zabývati technickým oborem, takže nemůže býti l'hostelno, existu-
je-li zákonem upravená organisace, ke které by byl nucen přistou-
piti každý civ. technik, a které by byl, pokud se týče jeho stavov-
ské cti, zodpověden.

Vhodný důkaz o důležitosti inženýrských komor podává již
faktum, že civilní technici v různých korunních zemíoh vytvořili si
sami své 'inženýrské kDmory na základě sP'olkového zákona, ko-
mory, kterým pouz1e schází oibligatorní! příslušenství členů a zá-
konité splnomocnění k činnosti, směřující k udržování evidenoe,
jakož i k vykonáv~ní smírčího resp. čestného s,o,udnictví.

Zákonité zřízeníi:nženýrských komor bylo důrazně žádáno do-
hrovolnými inženýrskými komo'rami v Čechách, Moravě, Dolních
Rakousícha tIahči, jakož i valnými schůzemii veškerých civilních
techniků Rakouska, inženýrskými sjezdy ve Vidni r. 1800, 1883,
1891, 1900, 1907. 1911, též i stálou delegací rak. 'linženýrů a archi-
tektů, zvláště za spolupůsobení úředně oprávněného civil. inž'enýra
E. A. Z i f f e r a v. T e s c h e n b r u c k. Splnění této žádosti bylo
také ministrem vnitra Ma r Q u i sem v. Ba c Q u e h e m 12. března
1895 přisHbeno, minis'rem veřejných pra'C'Í Dr. O e s srn ia TI' e m
v únoru 1908 projektovánO', a zvláště ministrem veflejných prací
R i t tem v budžetní debatě poslanecké sněmovny 21. 6ervna 1909
za nutné Uznáno. Též v poslanecké sněmO'vně bylo při, různých
příležitostech častěji členy volného technického sdružení, zvláště
poslanci K a f t a n e m, O ti n t her e m, N e U' m a n n e m, ti r á s-
kým. poukazováno k nutnosti brzké zákonné úpravy inženýrských
komor.

Na základě těchto předběžný'ch vyj1ednávání možno tuto vládní
předlohu tedy považovati za akci dávno pNpravovanou, na kt,erou
vlastně, vzhledem k dlouholetému již trvání analog. advokátních,
lékařských a notářskýoh k,omar, přišla řada dosti pozdě.

Přijetím zákona o inženýrských komorách nebude způsobena
v mezích působnosti úř. 'opráv. inženýrů nebo důLvnženýnl žádná
změna a tím méně mohou tím být dotčeny zájmy stavebního prů-
myslu, neboť jde jen o vnitřní stavovskou úpravu zří,zených kate-
gorií civilnrch techniků, kdežto posavadní obor a způsob jich čin-
nosti zůstává nezměněn. Jde tu o záležitost, která se týká výhradně
akademicky vzdělaných techniků. (PokračovánU

Ustavujíci valné shromážděni Spolku českých geometrů konalo se dne
8. prosince 1912 o lG. hod. dopol. v budově české techniky v Praze.

Pan profesor P e tří k ujímá se krátce po lG. hod. jako předseda pří-
pravného komítétu předsedníctví a vítá přítomné. Zapisovatelem jedno-
myslně zvolen pan Josef Do š k a ř. Prof. Petřík předčítá pozdravné telegra-
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my, které ke shromáždění od českých kolegů z Bělehradu a ze Záhřeba
došly. Sděluje dále, že k slovu jsou přihlášeni pánové: autonom. geometr
Jos. Souček, vrch. evid. geometr Jos. Karbus, inž. Ant. Holub, autO!1om.ge-
ometr Ant. Beneš a geometr c. k. stát. drah Em. Poniatowský a udílí jim
v tomto pořadí slovo.

PaJIJS o u če k praví, že myšlenka založiti spolek českých geometrů
není nová, že však teprve během uplynulého roku začali ji ve skutek uvá-
dětí pánové, kteří před rokem zvoleni byli do přípravného komitétu a to
pánové: prof. J. Petřík, dr. J. Pantoflíček, dr. Semerád, Karbus, Hajný, Ho-
lub, Plichta, Prinke, Poniatowský a Beneš.

Mimo uvedené pány súčastnili se praCÍ přípravného komitétu pánové:
dr. RYšavý, Zuklín a Leníšek.

Rečník děkuje všem těmto pánům za obětavou práci, zvláště p. prof.
Petříkovi, který kromě toho byl tak laskav, že ochotně svolil, aby schůze
přípravného komitétu konaly se v jeho kabinetu.

Ve schůzi přípravného komitétu dne 1. prosince 1912 sestavena byla
kandidátní listina pro volby do výboru Spolku čeSikých geometrů a doporu-
čen prof. dr. Semerád jako redaktor spolkového časopisu.

Rečník sděluje dále, že programem spolku bude:
1. Vybudování studia technického pro geometry s ohledem na novo-

dobé požadavky, které se na geometra v jeho rozsáhlé působnosti kladou.
2. Úprava nařízení o dosažení Med. oprávnění pro civil. geometry.
3. Úprava služeb. poměrů a platů geometrů státních, železničních a

autonomních.
4. Zajištění soukromých prací autorisovaným geometrům.
5. Vhodná organisace vyměřovaCÍch praCÍ úřadů státních, autonom-

ních a větších podnikit úřed. oprávněných za tím účelem, aby tyto práce
novodobým požadavkům vyhovovaly a stally se všeobecně přístupny.

6. Účelné řešení celé řady otázek stavovských.
Ku zdárnému řešení těchto úkolit nestačí jednotlivci a maLé spolky,

které se vzájemně potírají; práci tuto vykonati může pouze jedno,tná a mo-
hutná organisace stavovská. Čeští geometři mají k novému spolku, který
se právě organisuje, důvěru, a budou ve svém středu s radostí vítati vždy
ty pány kolegy, kteří budou ochotni jejich snahy podporovati.

Pan Karbus vítá jménem úřednictva evidence katastru založení no-
vého spolku a jeho snahám přei>emnoho zdaru.

Pan Holub vidí v utvoření nového spolku čin, který nebylo lze odklá-
dati a skládá vel'iké naděje ve spo~kový časop'is, který, jak doufá, v brzkl'
době počne vycházeti. Jménem Jednoty civíaních geometrů přeje Spolku
českých geometrit mnoho zdaru a slibuje, že jeho snahy všemožně bude
podporovati.

Pan Beneš vzdává se slova ve prospěch pana Horešovského, který
jménem autonomních geometrů vítá radostně sdružení všech příslušníků na-
šeho stavu a jest přesvědčen, že toto velké těleso jest jedině schopno, hájiti
úspěšně naše zájmy.

Děkuje všem pánům, kteří se přičinili o založení spolku a vybízí
všechny přítomné, aby k tomu působili, aby nezůstalo ani jediného přísluš-
níka našeho stavu, který by nebyl členem této důležité orgaJIlisace.

Pan Poniatowský sděluje, že na účet budoucího členského příspěvku
sešlo se 806 K. Na přípravné práce bylo dosud vydáno 263.04 K. Čistého
jmění zbývá: Vklad v poštovní spořitelně 529.10 K a na hotovosti 13.86 K.
Navrhuje, aby poděkováno bylo kol. Benešovi, který zapitičeným vkladem
100 K V' poštovní spořitelně umožnil zasílání peněžitých příspěvků na spolek
prostřednictvím tohoto ústavu.

A. - Jedná se dle denního pořádku: Vol b a v Ý bor u Spolku čes-
kých geometrů.

K návrhu pana geometra tlorešovského zvoleni byli aklamací do vý-
boru pánové:

Josef Petřík, profesor české techniky v Praze, předsedou; Ant. Holub.
inž. a civil. geometr v Plz ni a Josef Karbus, c. k. vrch. geometr v Lounech,

1913/13



místopředsedy; Jos. Doškař, c. k. vrch. geometr na Král. Vinohradech, jed-
natelem; Emil Poniatowský, geometr c. k. stát. drah v Praze, pokladníkem;
Ant. Beneš, geometr král. hlav. města Prahy, účetním; Ondřej Krčmař, ge-
ometr agrár. operací v Brně, Julius Mátl, zemský g'eometr v Brně, Jos. No-
vák, c. k. vrch. geometr v Brně, Jos. Zeníšek, c. k. vrch. geometr na Smí-
chově, Karel Parýzek, civil. geometr v Kladně, Josef Paška, geometr c. k.
stát. drah na Král. Vinohradech, V. Špitálský, inž. a civtl. geometr v Něm.
Brodě, Josef Škach, geometr v Praze III., dr. Jar. Pantoflíček, prof. české
techniky v Praze, jako členové výboru.

Konečně byli zvoleni: Vilém Prinke vrch. geometr c. k. stát. drah
v Praze a Prant. Zuklín, civil. geometr v 2ižkově, přehlížiteli účtů pro rok
1913. Do smírčího soudu prof. Jos. Petřík, inž. Ant. tIolub, vrch. geometři
Jos. Karbus, Jos. Zeníšek a Vilém Prinke. Prof. dr. Aug. Semerád zvolen byl
redaktorem spolkového časopisu.

Ze schůze zaslány byly pozdravné telegramy: J. E. panu ministru
Trnkovi, sekč. chéfu Globočníkovi a prof. Doležalovi; panu staveb. radovi
Zivotskému poslána byla telegrafická zpráva, že přijat byl jako zakládající
člen Spolku českých geometrů.

B. - »Ú p r a va v y s o-k o š k o I s k é h o s t u d i a pro g e o m e-
t r y« - podává vystižnou zprávu pan prof. dr. Aug. Semerád z Brna.

Pan geometr Zuklín navrhuje, aby tento referát, jako návrh p. prof.
dr. Semeráda, přikázán byl výboru k vypracování. Návrh se přijímá.

C. - Z p r á v are d a k ční. - Pan prof. Petřík sděluje, že ze sta-
noviska hospodárnosti jest možno vydávati časopis teprve pro tisíc odbě-
ratelů. Náš spolek bude musit pro začátek spokojiti se ovšem s počtem
menším, doufá však, že akce, kterou výbor za příčinou rozmnožení členstva
zahájí, bude korunována výsledkem, který vydávání časopisu umožní.

Pan prof. dr. Semerád podává zprávu o tom, jak bude vypraven ča-
sopis pokud se vnější úpravy a obsahu týče. Časopis bude vycházeti mě-
síčně a ponese název »Zeměměřičský věstník«.

K návrhu p. Poniatowského odhlasován byl roční příspěvek pro řád-
ného člena spolku ve výši 8 K; závisné činiti bude 2 K. Pan Poniatowský
navrhuje dále, aby vzhledem k finančnímu stavu nového spolku, ponechéÍino
bylo výboru určení doby, od které spo,lkový časopis bude vycházeti. Návrh
byl přijat.

K návrhům pana vrch. geometra Karbuse a inž. tIoIuba ustano'ven
byl členský příspěvek pro elévy evidence katastru a asistenty civil. ge-
ometrů na polovici, t. j. 4 K ročně.

Pan předseda ukončuje tuto manifestační schůzi za povznesené ná-
lady přítomných s výzvou, bychom všichni úsHovně pro nový spolek praco-
vali, aby skutečně stal se mohutnou organisací všech příslušníků geo-
metrovského stavu.

Poradni scbuze úředně autorlsovanýcb geometru z markrabství
Moravského konala se dne 1. a 2. února t. r. v Bmě. Na programu bylo
jednání o nových inženýrských komorách.

Manifestační scbuze úředně autorlsovanýcb geometru ze zemí koruny
České konala se v Praze 16. února. Předseda Ing. Ant. ti o I u b vřelým
proslovem uvítal vřítomné, pány profesora Pe tří k a, dra R y š a v é h o,
dostavivší se za Spolek českých geometrů, přítomné členy Jednoty úředně
autorisovaných civilních geometrů zemí koruny české v Praze a zavítavši'
hosty a vyzýval všecky k sjednocení. Stejně jako čeští, usnášejí se také
němečtí kolegové v Praze i ve Vídni. Referent Ing. B. P ji r s t stručně na-
značil obsah zákona o inženýrských komorách. Zákon byl vydán 2. ledna
t. r. a vejde v platnost 2. dubna. Poukázal na poměr civilních geometrů
k těmto komorám a vyslovil podiv svůj nad tím, že vzdor tomu, že ze
376 civi:1ních techniků království Českého počet úředně autorisovaných
civilních geometrů činí 223, t. j. 60 proc., nemá býti civilním geometrům
vyhražen titul civilních inženýrů pro zeměměřičství. Přednášejicí ocenil
komory hlavně se stanoviska organisačního, dle něhož celý stav civilních
techniků, tedy i civilnich geometrů, bude stavovsky organisován a uveden
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na stavovskou úroveň, jaké se již po dlouhá léta domáháme. Se stanoviska
stavovského neznamenají komory pro geometry veliký pokrok, poněvadž
geomet~i vzdor svému početnému zastoup~ní nebudou míti náležitého
uplatnění. Oceňuje ustanovení zákona, dle něhož cestou nařizovací mají
býti upravena různá přání a tužby stavovské a poukazuje zejména na
nutnost organisace instituce civilních techniků, která je již přes půl století
stará a která potřebuje co nejintensivnější úpravy, odpovídající dnešnímu
postavení a životnímu úkolu civilních geometrů. Řečník ukazuje dále na
nutnost úpravy ge o m e t r o v s k é h o s t u d i a, která bohužel leží mimo
dosah Jednoty úředně autorisovaných civilních geometrů a kde zasáhnouti
mají povinnost vysoké školy, aby tím odčiněna byla výtka, která stále
studiu tomu se všech stran se činí. Dále klade referent důraz na činnost
Jednoty úředně autorisovaných civilních geometrů v otázkách stavov-
ských a na kroky, které Jednota učinila, zastoupena jsouc v pracovním
výboru a na výsledky deputativního zakročení u příslušných ministerstev.
Ke konci své řeči apeluje Ing. I'iirst na všechny přítomné a všechny dosud
nezorganisované úředně autorisované civilní geometry, aby přistupovali
za členy Jednoty a podrobili se jejímu organisačnímu příkazu v otázkách
stavovských, které stávají se nyní velice akutními, poněvadž Jednota
bude podávati prostřednictvím svých zástupcit příslušné návrhy iinženýr-
skýmkomorám, . jejichž spravedlivou povinností bude návrhit těch se
ujmouti a co nejintensivněji jejich prQvedení se zastávati. Konečně pouka-
zuje referent na nešvary ve příčině honorování samými kolegy zavede-
nými a uvádí, že dodržováním honorářit bude se zabývati co nejdříve ko-
mora sama, jejíž povinností bude všechny poklesky stavu nedůstojné
stíhati. V debatě Ing. Něm e c upozornil na ritzné nešvary a ritzné ústrky,
které vyvolaly naše nedostatečné dosud neorganisované poměry. Debaty
súčastni! se dále Ing. Z uk I ín, jenž zditrazni! potřebu nutné stavovské
Qrganisace. Ing. Mys I i v e č e k tlumočí sympatie kulturních inženýrů vůči
stavu civilních geometrů a slibuje snahy geometrů co nejintensivněji pod-
pOrovati. Konečně promlouvají o záležitostech stavovských kolegové Ing.
li o vor k a, P o n i a t o w s k i, Ryb á k a j.

Předseda předčítá omluvné dopisy a pozdravné telegramy i dopisy,
zvláště pak od nově ustaveného svazu českých úředně autorisovaných
stav. inženýrit, kteří vřele vítají naši akci a slibují spravedlivé naše po-
žadavky podporovati. Ze schitze zaslán telegram ministru veřejných prací
Trn k o v i a příslušná resoluce.

Nejvyšší vyznamenáni: Evidenčnímu vrchnimu inspektoru Jan u
Mel i c h a r o v i v Brně udělen byl titul vládního rady a evidenčnímu
vrchnímu inspektoru Jan u W e n c I ft v Brně titul evidenčního ředitele;
oběma za příčinou stálé jejich prosby, by dáni bylí na stálý odpočinek.
Nejvyšší rozhodnutí ze dne 24. ledna 1913.

Tit. řed. katastru Adolfu Hor á k o v i v Praze při odchodu na trvalý
odpoČÍnek za jeho dlouholeté, věrné a výtečné služby uděleno bylo uznání
mÍnísterstva financí a čestná medaile za 40leté věrné služby. Evidenčnímu
řed. Václavu Steinhauslovi v Celovci při odchodu na trvalý odpočinek
titul vládního rady,

Jmenování. Vrchní evidenční geometři II. třídy: Karel Sprung v Ptuji,
Rudolf SUllanna v Gradišce, Karel Schwab v Korneuburgu, Arnold Krbec
v Praze a Josef Verbič v Trebnji (Treffen) vrchními evidenčními geometry
I. třídy.

Evidenční geometři I. třídy: Vladimír Lukacz v Novém Saczu, Fran-
tišek Pechr v BoskovÍcích, Josef Tejral v Bučovicích, Josef Cingroš ve
WiSniczu, Jindřich Markiewicz v Cerném Dunajci a Tullíus Obrelli v Borgo
vrchními evidenčními geometry II. třídy.

Evidenční geometři II. třídy: Josef Škroch v TnLtnově, Abraham
liirschberg v Uhnově, Alojs Vaško v Luravně, Oskar Candolini v Slovin-
ském Hradci (Windischgraz), Jan Kokeš v Jordanově, Alexander Winnikow
v Kozové, Ludvík Schindler ve Vítkově, Viktor Weisser v liustopeči, Anto-
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nín Krátký v tIodoníně, Rudolf Řezníček v Moravském Krumlově, Jiří tIoch-
mann v Uherské Ostravě, František Neidhart v Zlutici, Josef Raimanl1'
Vf Teplé, Jaroslav tIumhal ve Stříbře, Jan Schestauber v Lanškrouně, Jakub
Matuška v Sušiti, Evžen Jarosiewicz v Jaroslavi, Ceněk Pantuček v Stul-
pikani, Boruch tIirschhorn v Sučavě, D(}m!nik Stablum v Neunkirchenu,.
Rudolf Kiirzinger v tfainfeldu, Leo Koppel v Pogstal1u, Antonín de Toni
v Lublani, Karel Piperata v Zadru a Pavel Ettl v Styrském tIradci evidenč-
ními geometry 1. třídy.

Evidenční elevové: Alfred tIerz v Lavě n. Dyjí, Antonín tIolleger
v Styrském tIradci IV., František Tomann v Lublani, Cyril! Mašina v Ra-
d()Vcích (Radautz) a Karel Kratochvíl-Jelínek v Tridentě evidenčnímigeo-
metry II. třídy. Evidenční elev František Ti 11 z Til!enfelsu v Millstadtě
evidenčním geometrem II. třídy, dne 31. ledna 1913.

Do evidenční služby přiimuti jako elevové: Gustav Kotzian pro
Vídeň, Josef Bock pro Solnohrad, Karel Sigismund Perschke pro Ravu
ruskou, Josef Kopytko pro Řešow II., Josef Triiunf pro Tarnov, Vilém tIer-
bUTt pro Kolomyji. Roman Bialikiewicz pro Wojnicz a Jan llreščak pro
Zadar. .

Přeloženi, resp. službou přiděleni: Cechy; Evid. elev František Skoda
od evid. sl. v Písku kevid. sl. v Něm. Brodě. Slezsko: Evid. elev Bedřich
Schreier od evid. sl. v Bohumíně k evid. sl. v Opavě, evid. elev Leonhard
Szeliga od evid. sl. ve Frýštátu (Freištadt) k ev. sl. v Bohumíně.

Služby se vz;dali: Evid. geometr II. tř, Arnošt Konečný v Millstadtu a
evid. geometr II. tř, Josef Wieczerzak v Lísko.

Do výslužby dáni: Evid. řiditet Václav Steinhausel v CeLovci, vrchní
evid. geometr I. tř, Antonín Figar v· Karlíně, evid. geometr I. tř, Karel
Schvefl v Lavě n. Dyjí a evid. geometr II. tř, František Bálka v Zastav ně.
Evidenční vrchní geometr I. třídy Edvard Kr a u s, dán byl koncem února
1913 na stálý odpočinek.

Ustanovení revisním geometrem pro agrární operace: vrchní
geometr II. třídy Eziv R i g h i v lnnomostí byl ustanoven revisním
geometrem zemské komise pro agrární operace v lnnomostí.

Nabídky:
Připravuje se velký odvodňovaci projekt v Služině, Držko.

vicích a Mysliovicích na Prostějovsku (Mor. Venkov 1. února 1913). K tech-
nickému prozkoumání předloženy projekty meliorační ze Šumvaildu, Veselí
n. M., Zetče, Milotic a Paskova (VýŠk. Nov. 10. ledna 1913).

No v é mís t ní dr á h y. Ministerstvo železnic dalo povolení k vyko-
nání předběžných prací technických pro místní dráhu ze stanice Dob r o-
v i cena trati st. dráhy z Nymburka do Ml. Boleslavi ku stanici Dob r 0-
\'ice na trati st. dráhy z Dětěnic do Dobrovic. (T. O. čís. 6.)

ti o r a Ku t n á. Stavba silnic. Okr. výbor v K. tIoře povolil na stavbu
silnic na rok 19L3 K 19.485'64. (T. O. čís. 6.)

N á c hod. Stavba silnice. Stát povolil na stavbu horské silnice z Ná-
choda do Nového tIrádku 60.000 K. (T. O. čís. 6,)

Uprázdněná místa:
(Notiz. bl. č. 4, 7. února 1913.) Místo evidenčního inspektora ..se'

sídlem v Praze v VIII. hodnostní třídě se systemisovanými. poutky.
- Několik evidenčních míst úřednických v triangulační a početní kan~eláři
generálního ředitelství katastrudaně poz,emkové.

(Notizenbl. 21. února 1913.) Místo evid. inspektora se síd I em
v L ub 1a n i v VIII. hodno tř, se systemisovanými požitky.· Zádosti s průka-
zem zákonnitých požadavků a znalosti obou zemských jazyků buďtež po-
dány ve třech týdnech u předsednictva finančního ředitelství v Lublani.
Uchazeči, kteří prokáží vysokoškolská studia nebo několikaletou uspoko-
jivou službu u nového měření a mají ostatně plnou způsobilost pro službu
dozorčí, budou míti přednost.
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