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Ocenění katastnílné trigonometrické
triangulace západní Moravy vzhledem ku výsled-

. kům novodobé vojenské triangulace.
Dr. A. S e li e rád.

Vlzlhiled,emk tomu, že trigonO\llle;t1rrilokátdarngulace ka:tarstrá!liná
jest IProvedena ve vlšech tředh řádech, tedly a'ž dlo triangU'laJoní sítě
tř1e1uuhlOřá!dru"je!jíjŽstralIlY koLrsají kol ,dié'1kyS 'km, 'hodá 'se. tato tri-
angu1<l'cevýhodlne rZagwdetiJaký zákllard mÍJstnílclhl'vrigl(linometrických
siltí J1ž ;z 'tělelhtOllčiSitěhospodá:řskýlClh ď'llv'odů. SH \"OIieiIliSlkétriangJu-
lace, původně pro vědecké účele stupňového měření založená,
jest propra,cována p'ouze v sití řádru prvého, na Moravě ani v této
~Úip:Jlna,je1žto střed! MO!ravy IZ úSlpmných a tedhntilckýoh dJův'odů sítí
prrvéhořáJdru nenlí vYlPiluěn a pone1dhává prázdný pol!y'gon s body:
S IP á I a v á - P ,a\ISe k Y - V r c lb Roh - Br a d I' o - K !()I Sií:ř -
Brdo - P:arhvský vrch - R.api,otiJce - Ambrožnrý-
B 1a ž ko v -' S Ipá'a a v á. Strany télto trÍJangul!iační sítě prvoon řá-
dru lm1tí'saHvdlé!llce kol 50 km a skýtaií znla!čné ()\btrže a 'llálkl'rudy
pro IpřípaJd',že ji1ch má, b~7ti použit-ooo gelOldiertickýdl lZálklla'důpro
míiSitnÍJtriiaJngu~ace.Pro slPrávrné ge'ometrilcké vytvoření mrstní sí'tě
jeSlt totnž tř~ba sHřádu prvého r'OIZlollenítip'ř'edem v sí~ě ř!áJdludlr'u-
hého a třetíh'o, nezlí získáme beZPlrl()lsltřed1nílzákladi [p1romí,stní tri-
anglu\.a'ci.Jest přiT!OiZe1nO,že ty'to pfeoh:OtdJníprátce trialngu1'ruČlltízV:lá-
ště v sítkh vYšlš'flhorádu, je1žItIU'jest p'i'Ovéstí, zd!raž1\liiÍ!geoldetkké
práJce IZJcerl.apOldlslta'tně.

Vedle těclhltOllcllůlViodůvšak jlsou rlJuještě d1agí,telClhinidkédlů.vody,
ze který<::h podává použitíkaurustr1álné trianlgu'lace tza geodletiJclký zá-
kllardcenJ:Jlévýfuordly. J'e'Sitto jedlnak vhiodná úprava výls:~eldlkůkata-
stráll1nétriang'ulace pr!QIúčele iPl()ldr'ohnéhJovyměřování, to jeM vyjá-
dření pollohy bodů v pravoúhe:ltt1!ý'CIhsouiřadinicích plří'SiliušnýrdJ1,s'ou-
stav. Tyto souiřadltllce lze pak pro účele místní tri'anglu,llaJcea vymě-
ř:ování dlá'le přijímati co p r a v oúhJ1 é r'O v i lnn é s I()I uř a cinic e.

Úda'je tr:il a ng li ta c e stup ň ov éh o meř e n 1 jsou u:p:ra-
veny 'dlo f.ormy jedttJJotněna slfé'ro~duull1č'enévriangurllacní sílt'ě c. ci.k.
v10ljenlslkýmzem:ě'p1islllýmústavem, tak jlak toho účele zeměměrství
vyižadlu1jía IblU!demetyitlO úda!Í'ena:z~'va~i údi<ťi-evojenské tr'iangulace
v 'soulhilasu s ,diíiI,em,*)v němž jsou uveřejněny úředně. 8()l1!()Ihiabodů
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jest tu vyjádřena soUlř:adinicemi zeměp'isnými a Sloluřad!ni'cemipOIlár-
nými na sfémidu (elipsoidu) Besseliově. V 'této formě se však úda-je
tr'Ía1ugulaJČ:níku vy!jáld!ře:ní IPolllahy bodlU j'e'ště nehodí pro účele
rnílstníldh triangu'lad a p'odrlOlbnélhiovýmělřováJní, nýlbrlž by'Uo by tu
nutno vo~bou Slo:Ulř'adinkolVýohSJoustav1)a volbou piřisl\1!šné\ll'O<zPú-
sobu IPromítacího předem je převésti ua 'prav'OIúhíllésouiřadnŮlce,jež
lize park 'Pf:Omílstní vyměřování při:j:mouN z'a rovinné siOuřadni'ce,
jak tOlho hospodíá!rnost r1olz'hoidiněžáJdiá.

DaJI!šívýlhiodbu POlUžit í katas1tr,álný<Cl!1SOIu,řadirrk pro účde pr.aik-
tidké!ho vyměřování j'est s o u v i S lio s t IUOIvélhovY1měro1vání s úřed-
ními plány kataJstrálnými, k<teré takto dlocíľíme a tím snadná mož-
nOlst>"zájemného 'P'o'l1!žli'tí'Obo,j:ÍiChp1l1ánú,~edlYnový1ch i katastrálný'cIh ..
Ku těmto musíme sá!haiti v mís~;e'dhsou1sedistvínlOiVéihiovymělřováni
se 'situalcí stávaliícÍlcIh,,plánu, nebo v mi'steclh nově vůbec nezaměře-
ný;cih, jakož i pro Ú'ředtlí řizelní.

Bude te'dly Úióe:llnov1zájemný Vlztaih ,dbojií1chtri'angul~ací Slt.edova:t.i.
Při 'tom 'Oude vzata V1o}enskáu'iangulace vzhledem na de'jí vědedk!O/u
sp,ráVlnost za měříltlm k ocenění triangui\lalc'e!katasvrálné.

T T i g o n o :me t 11' i c kát r i!a<n g u 11a c e c. a k. voj e n s k é h (}
zem ě 'Pdi'sn é Iho úst a v u· byla vylhiotlovena v diruhlé pollO/vieimi-
nuIého sto'1.etípro účele S't1lliPňiOlVélhlOměIT'ení, tedy na přesný'Clh vě-
dieckýJoh:zásadláiclha 'P'odláváItaklto modlerní, zdlalři<lédítlo geOldeítcké.
Rno učele země'illěřičské byllla'"plřelpraoová1naempi'rilcky a n~ní tvoří
nOViodiobý, geOldleltidkýzálkiad p'ro {Ladlšígeometrické IPTáce. K této
tfi.alngulaci jest nutno se připoiiti, iedná.'li se o práce vědecká ceny
a o fiOzsáhlá 'vymelřování, belzptOdimílnečně.

Ka t a s t 'rá I n á t f'i. g Ú' TI 'om e t r i tG kát r ia n g u I a c e d!alt'U~e
se· z počátku mÍJnuléiho stoll'etí. VYlJlraloOlVánabY'la s ve,likou pečli-
vostí ovšem, zle nYln~jš~m vedleckým IpožadialVkům geode<tickým ne-
!h1ovív p'llné mílře. Piř'es to hude účeIino je<jí.správnost pře:zlkoulšeti,
b~nclhtomv prípatdlecih, kdy p'řesnost jeii'f td10iSltalčuje'PiOtžad!a1vdrů'illp,ro-
jekJtovanéiho vymělřov:ání, 's dúvěrolU molhlli ku katastrá[né triangu-
~ad sálhtnoutia, ji účelně využitkovati. Zílskálme tím TiO!zlhlOldlněv pří-
izn1ivémJjříipadě víoe, že připojíme nOlVě vymě:řlOiVání na j,edinlOltný
geodletÍJcký zákllad., nežtli kdybychom vyšli odJsamost1atně zal,ože,nlé,
l'cela volné trian~ulllalCe, ikiterá nemuže pak k jedlnotnému velikému
měřickému celku po záslulZe' p1řlilsP'ívati,a ztrád po této strálU!ce na
loIdlbOlmé'ceně.

Veškeré práce triangulační stupňového měření' a jejich úpravy
pro zeměmě'řičské Í\lčel'eco vý'sledné V'oá'enskétr'i'augu!IialCiejsou Uíve~
řejněny v odborné literatuře a ne'bill'die'lJUtř,elba odborníka OIrÍÍ'ento-
va'ti, .stačí IJtO/ukálZatina literaturu2). Za to 'výsledlky a prá<ce kata-
strái~né trigonometriidké triangll'1a'ce nejsou uveřeiněny a hUld!etřelba
tu pro spec. uvažovanou triang. Moravy přičíniti některé poznámky.

Tirígono'illetddká síi katas:trállná 1. 'řádu jliohozá1p;adlníčásti Mo-
ravy - na kterou se poieqnání toto Vztahuje - odvozena
jest vi1astně ,od z.á!k:lradtny'U Vídeňského Novéiho Města. ·Odl této

') Viz Tec hni c k Ý o b z o r 1911. Dr. A. Sem e rád: Pro zavedéní setinného dě-·
lení úhlovébo atd.

') C. a /j:. vol. zem: ústav: ergebnisse etc .• Astr· zeod. Arb. etc,.' Mitteilungen etc ..
Protocolle der ost. kom. f. d. i.nt. Erdme,. etc.
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zákJ,a'dny přenesena hyl,a trigonometricky délka až na pohmniční
st1r'élJnukatast<rállné ,tr'iangulace Moravy ,pa Ia v s ikÝ v r c h -
Les ko u n be~pr()lstředhě. Se základem této strany pak vYiPra!co-
vánaby'la v r. 1822 ttigonometry E I g g e r e m a Br 01dl'S kým
síť v obvodu jihoz. Moravy k českým hranicím krajem znoiemským.

Cást trig'OInometnĚckétriangu'l'aJce I. řádiu bYlla tehdy již hotlO!Va
,v území střední Moravy, a sÍ'Cez doby stupň<YVélhomělření ve Ví-
deň'Sikém poIedníku. Úkol; SIPOjiltJtuto triangu'!'adi se stáv1ajíd již
triangUil'ací prvéhio řáJdiu v :západní tlaH'Či, provedlI tr[gJOI!llometr
Schmtdt v léteoh 1821~1824 s phpojením na strany tť1~lÚihdní-
kové Svinošidká :hiof'a- Ne'bovidy a Neibovidy - Prace a tím !Zí-
skána byla zkouška délek Ihalilčské triangulace s vídie>ňosik,ouzá!kllad-
nou. ZbývaJjílCiúzemí moravské vy'p:lněno by~o trigoIllome'tricikou
trira1ng1u:lacív r. 1823 a 1824trirg<onometrem S c h m idi te m jihliaJV-
ským kf'a'jem d\() CelCh a kra~emdl'Omoilltkým db Slezska; ::ode
s při'projením na P'r'u;>kOIU,triangu,I,a'Citlfiojlú1hellníkov'Ýmistranami
Sněžník Kr. - Biskupská hora - Annenská hora - Hradov - pšov.

Na tni'gonometritCl!wu:t<riangwlacilřádILl prvého připojena byla
triangulwce drulhiélhoa třetíhio řádu, které byly na MiOlfavěprove- '
d!eny devíti odldiě'1enímitr:igoI1lOll11e'trův Iéitech 1822-1829.

VÝiPočet sí!tě triangul1aČonína Mtomvě za'll()lženj.est na tr:oljúhe.]-
níkové stnmě Pal] a 'V1s'k Ý v rc h - Les k 'O U n, jejílž dléll'kav mílře
sá!hové vY'jádlřena jest logaritmem 4.1445585 a s Í10lUt'odéU~ou byla
síť p'r1opocí1tána.

TaJto IbodnOlt'adé!['ky strany rPallavský vrClh ~ L'esk'oun byla
odvozena' trigonometricky, ,tmtiiÚhielníikyselSta~T:enýmiz trianguJace
stLlJpňlOvé;homěrerrí ve vídleňském merid~á!Uuz r. 1806, 1807 al 1838
od základ!Uy u VÍiClleúské!hoNOIvé!hoMě'sta, redJullroViallléna mořský
hori~Olnlta na tetivu, takže délky v triangu]'alční sílti moravSlké' od-'
povíd!adí této na horizlont a tetivu redukované zálklladně.

Pozodejišívymvná'vad počet stupňOVlé sítě V1evíldieň'Ské:mpoued-
níikJupwvediený s PiouziltímnOiVýchúďiajů podal PQzuatek, že uve-
dená délka základlní strany pro moravskou síť rPa!lavSlkývrch -
Leskoun jest v sá!hové míře alS o Ih'odnotu 0.0000174 v logariJtmu
pří,llišvelká aže se 'd!oporoučík docílení slQiuhlalsus trig.()lnometr~cikou
sítí Dolních Rakous, Uh'er a vůbec s pozdějš'Í v:oj1enskoLltrfuaJllgUlllací
dlelky t:rojúhoe'lníkových stran katastrálné sítě m ora vské o tento
Yi()/zldlí'!zmenšiti, by dodknro bYlllo'př'í~n'Ívlé!hosouhlasu.

Poloha bodů trigonometrických v síti moravskévztažena
jest ku věži sv. Štěpána ve Vídni, leiíž zeměpisné souřadnice byly
původně astronomickou cestou určeny hodnotami a str o n o m i-
ckými:" "

cp 48° 12' 32·75 A = 340 02' 21'60 vých. od Perro~
Základ orientace této soustavy tvořil as t r o n o m i c k Y

B ti r g e m r. 1806 na věži sv. Štěpána měřený azimut strany
Sv. Štěpán-Leopoldsberg hodnoty 1650 55' 2i:0 (počítáno od
iihu). S tímto azimutem byla sít počítána.

V r. 1902 byly autorem odvozeny z nařízení přednosty tri-
angulační kanceláře dv. r. A. B 1"'0 c h a zeměpisné souřadnice Sv.
Štěpána g e ode t i c k o u cestou od novodobé jednotně na tělese
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zemském v obvodu celého mocnářství rakousko-uherského zaiistěné
vojenské triangulace. hodnotami uvedenými v díle "lnstruktion fUr
Polygonalvermessungen, Vídeň 1904": .

cp = 48° 12' 3ľ:54 Ji. =340 02' 27'·'32vých. od f'erro*).
1) Tyto geodetické zeměpisné souřadnice počátku soustavy

katastrálné Sv. Štěpán jsou stanoveny trigonometricky {Obr. 1.) od
trojúhelníka I. řádu vojenské stupňové triangulace. tlermannskogel
(tlabsburgerwarte)-tlundsheimer-Anninger, jichž geodetické sou-
řadnice uveřejněny jsou v "Ergebnisse der MUiUi.r-Triarigulierungen
des k. u. k. MUitargeographischen lnstitutes in Wien", 1901.

(Obr. 1.)

Měřické údaje triangulační k tomuto výpočtu použité po-
chazejí z triangulací c. a k. vojenského zeměpisného ústavu
v létech 1857-59 a 1867-76 a z triangulace c. k. triangulační
kanceláře z r. 1867 na stanicích tlermannskogel, tlundsheimer,
Anninger, Andreasberg (Rauchertwart) a ·Sv. Štěpán.
. Seskupené údaje měřické byly na stanicích metódoll nej-

menších čtverců·s oceně!1ím .míry přesnosti vyrovnány a pravdě-
nejpodobnější hodnoty takto odvozených staničních směrů zave-
deny do vyrovnání naznačellé sítě." Vyrovnávací počet podal
opravy směrů se střední chybou + 0'644.

S vyrovnanými směry propočítána byla autorem geodeticky
sít a od geodetických souřadnic bodů tlermannskogel, Anninger
a tlundsheimer odvozeny g e ode t i c kým přenášením souřadnice
bodu Sv. Štěpán, jak svrchu byly uvedeny, a azimut SV1 Štěpán-
Leopoldsberg 3450 55' 15':065 (od severu).

Tím vložena jest katastrálná soustava Sv. Stěpánská do
jednotné n o'v o d ob é vojenské triangulace .c. a k..·vojen. země-
pisneho ústavu a tyto jednotné geodeHcké souřadnice nahrazují
dřívější astron6mické zeměpisné souřadnice určené přímým· mě-
řením, jež byly zatíženy vedle. iiných rušivých vlivů odklony
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tížnicovými a tudíž netvořily s ostatními analogicky založenými
soustavami'katastrálnými jednotný celek .

. Těchto i pro ostatní počátky katastrálných soustav autorem
odvozených geodetických souřadl)ic lze teprve nyní (od vydání
Polygonal-[Theodolit] Instruktion, Vídeň 1904) použítí ku geode-
tickému spojeni rakouských katastrá1. soustava ku transformač-
ním geodetickým výpočtům mezi soustavami.
. Počátky katastrálných soustav byly totiž původně určeny
cestou astronomickou a byly tudíž staré soustavy katastrálné bez
vzájemn~ geodetické souvislosti na zemském tělese. V r. 1902
odvodil autor geodetickou cestou od vojensk;é triangulace prvého
řádu geografické souřadnice oněch počátků soustav, jež c~ a k.
vojenskýzemepisný ústav na(tuto triangulaci nepřipojil. Výsledky
těmito geodetickými výpočty určených souřadnic podávaií ve
srovnání s dřívějšími astronomickými udaii následuiíCí tabulku
hodnot, uveřejněných v "Polyg. Instruktin." ]887 a 1904:
Sv. Štěpán ffJ = 48° 12'31':5376, ,1.= 34° 02' 27':3227 nově geodeticky

ffJ - 48° ]2' 32':75 ,,1.= 34° 02' 21':60 původně astron.

Gusterberg ffJ = 48° 02' 18':4731,,1.= 31° 48' 15':0506 nov~geodetickY

ffJ = 48° 02' 20;:50 ,,1.- 31.0 48' . 9':17 původně astrou.

(Pokračování.)

Pozorování na torsním kyvadle.
Prof. Jor,c;1anD. K o v ač e v v Sofii( R. ·1913.

(Dokončení.)

K prozkoumání tohoto zjevu vyměnily se okolnosti. Když se před-
pokládá. že může býti křemenné vlákno příčinou ·poruch. tož zamění se
toto křemenové vlákno iiným platin-iridíovým; pří tom se stejné změny

; konstatovaly. Aby se vidělo. jestli postavení přístroje nechová v sobě tyto
příčiny. připevni se k přístroii zrcádko a stejně i druhé zrcádko ku schránce
př,ístroje; shledá se. že i tomuto postavení nelze připsati tyto Změny.
Konstatovalo se též. že při kyvu kyvadla dosti těžká. kovová schránka
(totiž celý přístroj) zúčastňuje se kyvání. ovšem že tyto výkyvy nejsou
přílíš značné. .

Kde spočívá příčina? Zajisté jest nutno hh:idati ji částečně jeden-
kráte v zbývaiící torsi. anebo v nestejnosti materíálu vlákna;. jinak ·mini-
málný rozdíl v temperatuře (na příkl. mezi horní a dolní částí přístroje)
by půsóbil mi vlákno a vyvolal skutečnou změnu v připojení vhtkna na
závěse a slabé kmitáni přístroje. které by způsobily změny v kyvadle.
Může: také zeinský magnetismus á jiný vlív magnetický býtí přičínou
zjevu. Proto musí býti přístroj zhotoven s dvoiitými stěnami. a vlákno
před tím musí býti zkoušeno dle způsobu p. Ouillauma (v mezínárodním
ústavu pro míry a váhy v 8réteuiD pro zkoušení drátů ínvarových; při
tom se má kyvadlo vykompimsovatí.
. Zaiímavo jest konstatóvati. že í V.Crémíeu při opakování pokusu
Cavendíshovaobjevil podobné změny při pracích svých s torsnímí váhami1).
ale dále se s touto .otázkou nezabýval. Skoda. že nelze autoru také pro
nedostatek času prodloužítí pokusy a zkoušeti tyto zaiimavé změny.

A také vykonáná pozorování na určitých dí1cích stupníce (obyčejně 5)
pro každé stočení kyvadla nedávaií přímo ~ednu střední veličinu. proto:

') 0110: Rec~erches-expérimerrtales gur fa gravitatiou. - Journal de Physique. i906.
t. V, série IV. P. 35:
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Při tom jsou-li amplitudy dosti značné, toŽ ukazuif se logarithmické
dekrementy nedostatečnými,

Zde uveďme příklad stálé (neproměnné) nuly lO'/XI. 1908:
t = + 13'1 t. Ii = 81'0 mrn,

I. serie,
Pozorování Opravy Opravené pozorování .Středy

i. 2 h 37 m 27's67 + ľS76 2 h 37 m 29's43
29'90 - 0'13 29"77 2 h 37 ní 39's73
32'29- - 2'31 29'98

2, 38,< 37'08 + 2'31 38, 39'39
39'39 + -0'01 39'40 38, 39'41
4ľ72 - 2"21 39'43

3, 39. 4376 + 2'29 ;:;9,,46'05
46'16 - 0'04 46'12 39, 46'11
~8'48 - 2'32 46'16

4, 40, 53'27 + 2'32 40, Si'S9
55'56 , +0'02 SS'S8 40, 55'58
57'93 ~ 2'35 55'58

S, 2 h 41 m S9,s98 + 2's3S 2 h 42 m 2's33
42, 2'34 - 0'03 2'31 2 h 42 m 2's30

4'62 - 2'36 2'26

II, s~rie,
95, 4 h 25 in 16's12 + S'sS7 4 h 25 m 21's69

21'79 0'00 2ľ79 4 h 25 m 21's79
27'50 ,- 5'62 21'88

96, 26, 2Q"76' + 5'62 26, 26'38
26'55 + 0'01 26'S6 26, 26'57
32:'24 - 5'48 26"76

97, 27, 32'25 + 5'48 27, 37'73
- 37'28 - 0'09 37'89 27, 31'89
43"79 - 5"73 38'06

98, 28, 36'78 +5'73 28, 42'51
42'65 - 0'02 42'63 28, 42'ó3
48'54 - 5'80 42'74 _

99, 29, 48'36 + S'RO 29, 54'16
54'20 +·0'07 54'27 29: 54'29

30, 0'22 - 5'78 54'44

S, Výsledky pozorování,
Získané výsledky:
a) při vět Š í a m p I i t u d ě:
1. l./VII, r, 1908,

I. serie: t = + 19'6 C, Ii - 807 mm,
Amplituda Rozdíl čísel Doba pozorování Perioda jed, kyvu

5550 11-1 11'm 2O's19 68's019
546 12~2 20'20 '020
'5400 13-3 11 m 20'818 68'018
534 14-4 11 011
527 15-5 24 024
522 16-6 19 019
516 17-7 14 014
510. 18-8 10 . 010
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504 19-9 07 007
499 20-10 04 004

t = + 19°'5 C. Ii = 93'2 mm.

II, serie: t= + 19°'5 C~ Ii = 109'3 mm,
275* 11-1 11 m 19'550 67'5950
273. 12-2 75 975
270 13-3 50 950
266 14-4 69 969
264 15-5 39 939 67'59471
·261 16-6 12 912
258 17-7 34 934
255 18-8 63 963
252 19-9 26 926
249 20-10 53 953

t = + 19°'5 C. Ii = 114'0 mm,

III. serie: t = 19'5 C. Ii = 123'6 mm,
139" 11-1 11 m 19's17 67,5917
137 12-2 18'76 876
135 19"22 922
134 18'97 897
132 19"07 907 67'58996
130 18'93 893
129 19'13 913
127 1871 871
125 19'02 902
123 -.-L 18'98 898

,,;
Střed II ~>[i

O) Rozdíl
'N Datum ... tO Ii v mm Amplituda čísel jednoho I=->0) O) kyvu I ~o:l rfl· I ••.•
1==

84'? až 90'812. 3,/VII,08 I. 20°O 484° až 422° 11-1 68'50146 20

II. 20'0 97'1 " 107'3 226 " 199 11-1 67'9325 20

III. 20'0 117'4" 126'2 103 " 90 11-1 67'9020 !23
I

3: 9,/VII,08 I. 19'1 - 19"0 750'4 ,,750'1
11

582 " 517 11-1 68'0646
11
20

II, 19'0 750·' "449711275 " 232 11-1 67'9836 II:III 19'1 ,;18'9 449'6 ,,749'61 122 " 107 11-1 67'9518

IV, 187" 18'4 75/)'0" 750'1 ! 56 " 49 11-1 67'9310 1[21

4, 14,/V1I.08 I. 197" 19'8 80'0 89'0 í 619 " 576 9-1 68'0346 114" , li i, I'
268 67'9646 114II. 19'8 101'5" 111'91 288 " 9-1

1114m. 19'8 124'1 I 135 " 125 9-1 67'9113

IV, 19'9 146'2 " 155'2 i 63 - 58 9~1 67'9046 14".

132'8 " 25'SV, 20'0 167'5 " 176'6 9-1 67'9038 15

VI. 20'0 187'8" 196'2 I ;5'6 ", 13'2 I 9-1 67'8969 16
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b) Při malé amplitudě: (Viz tab. na str. 22.)

1. D6sledek.
Abychom se nepustili do podrobností, nutno řici, že z těchto 20 serií

pozorování při malé amplitudě shledáváme výsledné veličiny pochybenými.
Střední chyba v kyvu jedné &,třední serie jest:

m =± O,sll;
a střední chyba v arithmetickém středu jedné serie pozorování jest:

M = ± O·sI)16*)
a v tomto případě period~ jednoho kyvu z'ískaná pozorováním z jedné
seríe jest:

S = 1 m 8s 0896 ± O,s0l6.
Z toho patrno, že torsní kyvádlo definuje čas pochybeně; chyba

jest čtyřikráte větší oné, kterou udávaií dobré hodiny; následkem toho
nelze zaměniti je s hodinami při určování intensity tíže prostřednictvím
kyvadla - nechceme-li obdržeti značně hrubé veličiny zrychlt:ní tíže
zemské: přesnost sahá do třetího desetinného místa.

A tak vyjádříme·li pozorování, vidíme, jak myšlence p. Paginiho
používati torsního kyvadla místo hodin při měření intensity tíže zemské
nelze přiložiti výhody pro praksi; při tom můžeme pracovati s torsním
kyvadlem všechny dříve uvedené příklady, kde iest zapotřebí vyměřiti
periodické zjevy s malou periodou a malou přesností.

Projekce kafasfrálného měření
v ZaIifavsku.

S ohhxlem na právě přepr.3Jcované nové pro1,eikce ne,bude nez3Jjí-
mav,o poukáz.a,ti n'ai>rojekce katastrálního měření v Zalitavs\ku.

Do roiku 1863 užívaDa~se v druhé poloV'ki monarchie jako i v Ra-
kousku CassjnÍ10lvy ,proj.ek,ce i to se souradnl,c:ovými 'východiISI~Y:·

OeHerthův vrch b u d,a ,pe Hs k á s,o u s t a v.a,
věž kostelia Klia.š,tarIv,81n.ičk] o s t 'a r jIvan i č s k á s o u s t a v a
a Keszte,j sedm)hradská sO'ustla'va.
Brzy pri'š]o se k pt,elsvědčení, že 'Pro užší Uhersko nemuze se roz-

vino'uti jednotná trigonorrletrická síť v tak zv. hudapešfské soustavě, nýbrž
že je nutno buď zv'olilti víoe soustav nebo přijmou,ti jiný projekční sy-
stém, 'který by dovoloval včEí plo,chu v jediné rovině zotbraziti.

Zvolena je dvojitá konfo'rmní projekce elipsoidu ,a to Gausso1va
ko nf o r m n í pro je k c e e 1 i p s O' i d ,u .na k ou 1i ,a, st e.r ,eog r.a~
f i -ok á ,P II"'o:je k c ,e ku li ,Ie n.a r o v in: u. Této divoHté projekce začalo
se užíva,N r. 1863. '

Při pr10jekd eli'Psloiduna kouli p'oužillo se výpočtů a tabulek kriaj'any
našimi Ma r ke m i Ii.o f f m a illJ n e m ,pro celrou mon:an:Mř dle známých
vzorců Giaussových sestavených. Základní ,prI:ochoubyl eI!irps'O'řdBesselo-
vých "d1me.nsís p,olohio'Upak v~hledem ke g,widu u'stanovenou na základě
astronomicky určerného bodu Ví'deňské hvězdárny i azi.mutu jedné strany
z toho bordu;vychá'ze'iící.· .

Proiekč<ní koulleurčenra byJ:a norrmáj'ní sférickou geogr. ší'řlkou
= 46030'.
Při stereografircké projekci. ikoule na wvinu použito by:lo dvou

soustarv.
S ta r é s o u s t a v y bud :a'p e š t sk é s nu'llovým bodem GeHer-

thův· vrch a sedm'ihradsoké soustavy s nulovým bodem Kesztej.
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Deformac,e,rosto:ucí ,pří této !=rojekci s prů'vodíčem, zůstává Ien'
do vzdálenosti 12'6 km pod dó-vo'lenou mezí. Délk;;t, vy;počítaná z pr,avo-
úhlých rovínných souřadnic, J,e'žící asi 126 km od nulorvého bodu, liší se1 .
od pravé sférícké o 10.000' což od'P'ov~dá přesnosti měření délek; dále
od kruhu, opsaného 'o'lmlo nul'()véhobodu pololměrem 126 km zvětšuje se

. 1
deform:a,ce ještě vke, takže na kraJi země dosahulje hodno'ty Tooo'

Vyjdeme~JIi ,pří volbě projekčního systému nižší geodésie o'd poža-
davku, že projek'ční manirulací nast'alé deformace n 'e srně j í být i vět š ť'
než st ř eid n í ch y by .m ě ř e n í - by bylo' možno výsledků detailního
měř,ení bez projekčních redukcí ,poUlžítí - naJbudenle přesvěd!čení, že to-
muto poža'davku takto zvolenou s,t,ereogmHckou pro-jekcí vyhovéno ne,ní.
Bylo ulznáno, že 'dosiaiv.admí systém proj,eklční neodipm'ídá přesnosti mo-
dennrho měření ani významu mapy katastrální a přikročeno k vol'bě no-
vého systému.

Pří volbě nových proú,ek,čních so'ustav, které od konce roku 1909
v Zalitavsku jsouužívá:ny, plPOměněna by,J.a i r.a:loha eJ!i,p~oidu. Za zálk1Ja'dní
bod zvolen byl místo Vídeňské hvězdárny bod, ležící uvnitř ZaHtavska -
GeLl'erthův 'vrch i aZ!ímlJlt stranY,Geller,thův vy,ch Széch ,nyihegy, co.ž pro
Zalita vsku lépe ;odipovídá p'o'žadavku rnínímánkh .vertikál'nkh i aúmutál-
ních ·odchylek mezi elílps'oidem a geoidem. MysJíilo se též na to, by se
za normální šíř'ku pro proj,ekční kouli zvol'i1a j'i'ná, jež by le.žela ve st'ř,edu
zalitavské p·olovice (<ps = 46° 53'). .

Jelikož by v'šak maximální rozdíl v rog lineá1rného mo-dulu byl pouze
0'000000004, nebylo by účelné zaváděti nové tabulky míst.o stla'rých Ma r-
k o v ýc h; od této změny rel(\yup~štěniO.

Pří takto zvoilenéGaussově 'p{ojekc1 ie'st maximální l'Og hodnota
Hneárného modulu na severní hra'll'hú země 0'000000140, cožoďpovírdá při-
bHžně změně délky o Y. mí;Ji.ontiny, takže stmny 'kra:tší 20 km n-epo-dléhaií
žádné redu'kci.předpclkládáme-li ja'ko dovolenou chvbu v počtu při tako-
vých stranách 4 mm. V páse od 45"-48" s. š. je deformac,e stran tak
malá, že není nutno an1í s,t1ran. I. řádu redukovati.

Co se pak reduikc'e .azimutů týče, nelbéř·e, triangulační úřad TIla' re-
dukcí 'oh-leduaní ,pří. sítích I. řádu, povaJžujezměřerié úhly hO'rilzontálné
za úhly sférícké. Pro stranu 50 km dlouhou byla by uve,dená redukce

0'0008", jejíž zanedbání ,odpovídá ILneárnému j}Oiší'nutí o 2 mm.
,Místo staré r.roljekce s'tereogra'fk'ké Z!avádí se koncem r. 1909 pro

měř·euí n'Í7)ší geo-désí,e konformní ,pro'iekce k{Iule na p,lášť vál-
c ,e; stará soustava bUId'rupelšts:ká p'one'chá!vá sel }en pro vyrovnání trilg. sítí
vyšších řádů. .

Vz'hledem' k to'mu, že Zalita:vsk'O ,pr:Qstirá se vke ve směru západo-
východním, zv,Oilelna poloha Ipr'cxiek'čního válce tlalk, že dl(),týká se zemské
koule okolo největšího kruhu, kt,erý ko'lmo p'l1otíná počát,e!Čný' meridíán
v určhé zeměpisné ŠÍiřce. .

Za pnčátečný meridián zvolen meridiián, procházející Getlerthovým
vrchem.

Konformní projekce zmíněného nejvě't,šího kruhu a I:očátečUiého me-
ridiánu. na plášť p.r,oIjekičního .vá:!lce tvoří pnavo'úhléosy S'ouřadniJC y a x.

Vzhledem k tomu, že de~ormace Ipr10mítání roste s,e vzdálleln;QIstí ()Id
nejvě'ÍŠího kruhu, nutno uvážiti, kdy tato deformac·e nabude krla'jní ještě
pří1p'l1stné hodnoty. '

Jako mez deformace stanoven pOlžada1vek: deformace délky nesmí
1

býtí níkde vě,tší ne'ž 10.000 a projeJkce úhlu, který je sevřen dvěma, 5 km
dlouhými s:íNlinamí, nesmí se .ušití 'od sferílC'kéh:o úhJ;u o více než ± 2'5".

T,omuto ,požía!daV'ku jest vyhově11'o V' pásu, širo\kém max. 180 km.
je-Ii ne'jvětší kruh (losa y) u!=ros,třed Í'ohroto pásu.
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Vzhledem k ,tomu zvolil triangulační úřad 3 válce pro'jekční, se-
verní, střední a jižní, které obepínají zemSlkou kouli k01lnejvětších kruhů
kolmý'ch na mcriidián Gellerthova v;rchu v zem. šířkách

V s,oustavě severní voibra~zuije se část říše, ležící severně od 47'
55'0' s. š., Ve! st;ř'ední IPás, ležkÍ melZi 4'7" 55'0" s. Š. a 46" 22'0", v již,ní
povrch zemský, .ležící jitžně 46" 22'0" s. Š.

Vzpomen,eme-lí vedle 'těchto tří sous'tav stlalré soustavy budaJ!pešt-
ské, sloužící k 'vyrovnávání tri/g'o!nom. sí,tí vyšších řádů a konečně sou-
stavy sedmihqdské (st'e!reo'graJfic!ké), ktclré i pro měř,ení nižší geodés,ie
dosud V' Sedmihmdsku užívárno, nabýváme p'řehled pfiOj~kčních soustav
v Zal'itavsku užívaný'ch.

Zprávy literární a odborné.
Jednota českých m:athematiků a lysi.ků kromě »Č a " ,J P i s lt pro

pěstování mathem'a,'t;Iky 'a fysliky«' a kromě »Sborníku«
vydává odi r. 1915 »K ni h () v n us p i s ů mat he mat i c k ý c haf y s i-
kálních«. '

V »KtlJihiov;ně« maj'í bý,ti nveřejň'Ována: 1. mOllogr:al'ioká zpr:a,oování
novějších vědeckých otázek, '

2. přehl'ediná, stručná dí1'a, jako úvody do studiia věd maithemati-
ckých afysikálu\!<.:ll.

Rychlé pl'něnídruhěho úk,o)u umožni,lo by podstatné' urycMení i p'w-
hl!oubení stud'ila přísl1uš!l1'ých věd. '

R. 1915 vyšel 1. svazek »Kn:il1'Ovny«: »D i I I e r e n ci á I'ní g e o m e-
trie křivek ,a pl!'och Dr. Boh. liostinskéh.o. Str. Vm+128.
Bylo o ní refemvánlo (Dr..B. Bydzo;vský) v Cas.čes. ma'th. a lys .. T\O!č.45.,
str. 463--A66.

Broty, kteří chtějí studkllvati vyšší geo.ctlesii, p,odiává kniiha k:romě
úvodu dlo vyšetřován:í kNvek a plod zvláště úvod do užití křiry'očarých
SlouřaidinJcna plů'še (v geodesii se jich užívá na p'ř. při studiu geodetických
čar, poři stUldiu ZIOhraz'ová:ní), a zákl!ad pro p'O'flQizuměrnÍ konf.ormnímu
:oohrazení.

R. 1916. vyš,ei] 2. svazek "Knihovny«: Z'á k I a Id y ID, a t h e mat i k y
ke studiu věd! přír:odních a technických dr. Jana Voj-
t ě c h a. Str. VI.+304.

Rece'll!se (Dr.' B. tf'olstinský) byla uve'řejněna v Cas. Č'es. malth. a
f·ys. roč. 46, str. 214-217.

UpoZ;Qrn'ím na ,0dKtí,ly, joiichžovládn:utí jest z vI á š ť důl'ežité pro po-
mzumě,ruí geodé'Si1: O m a x i m ech a m i TI' i m ech f u ruk c í; zákliad\ pro
vš'echny vynolVná:vací výpočty. (Přálli bych'om si na'!'ézti v knize výkl~ad
o výpočtu hodnot, joež činí da'lllo\l FUl!1lkciminimem a při tom spl,ňují dal1.é
podmÍnky - od~ození uěív.an,éhio praktického pravidla; zákI.ad pm vy-
rovnJání 1. zv. p'od!mínečných P'oczlolwvámi.) - Ta y 1'0 r 'o v a for m u I e.
Uvádím její UtŽi'tí p'ři odly,ozelllí lod'chJHlkových rovnlic pm vyrov'nlánií bodu,
při teori:i chyb teod!oHtu. V'e vyšš'í geooesii se úžívá Taylloro'vy Formule
stále. - Upozorňuji na posl'edln:í od:stavec klllihy. N O'hlo Kr a f i e. ~ Letos
má býti' dlotištěn třetí 'S'fV,azek»Knihovny «: F y s ,ik a d Ir. V 1 a odN 'o v á k a.K.

Prof. dr. A. Semerád: Podrobná délkOvá měření dráty a pásmy
invárovými. Technický ,obzor 1916. Sr~vnávací délková měření dráty a
pásmyil1ivárovými. Rozpravy čes. Akademie tř. II.. roč; 25. čís. 25. -
VyšLo v komisi knihkupeotví A. P í š a, Bmo. .

PPOtože v chybě vYPoičtených stran sítě brrzy převládlá vUv chyb
měřenlých úh:lů, je n:utnlo žád'~tÍi, aby byl'o měřenlo v siN více záJkil;ad:enn,ež
d!osuid. Proto s~ v poslediní dOlbě mnoho praoOVaillO!:l1Iapooří:wn1íst,mjů, jež
by lllIl1ložnily měřiti základny 00 možná rychlle a s d!ostatečiJJou přesností.
ByI1a vypmco'Vána metod'a užívající invárových měřítek - V' Evr'opě na
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pevnině se Ulžívá .iJnvá:f'ových d'r.átů, v AlllgUi a Americe pásem. Práce
pmf. dlr. A. Semeráda podává odpověď k o~ázce pro praksi diMež:i:1:é:k t e-
rý z oboudruhů rněřítelk je výhodnější. Od!po'věď: »nehyl,o
lze k'onstatovati p'ro obě formy podistatného rozdílu
mez i drát y a pás my v měř i c k ý c h v ý s I'-e<Ji c í c h« je zalbožena
na sOlllběžnlě :!{lQll1Ianzýchměřeních měřioké zá:k<1ardl!1lYvybu'dlova:nlé př,i české
techndoe v Brně, jedlnnk dJráJty (fy, Car pen ti e r, Paříž, etaJ!loUlOlvány
v Burea!u inlteml. des poiids et mesures, Sevres), jel(lina:k páSlmy (firmy
B a u ~ h, Londýn, eta1. v Natilonal Phys'icaJl: Laíboratory, TedJd!ingtoo).. -
Prv'l1ií ,práce podává více nle'ž nozbo~ přesnosti p'f'OVedlenlých měření a
shmlllt'í 'v uved1ený vý~l'ed!ek Sleduj.e i peďlagogický oi:Ua mů~e bÝ,t,i;po-
můckJou při studiu mě'feniÍ dlráty. Str'Í1lčně uvádí výsledky teorie měření
dráty (pásmy), píopisuje' zařízení zállCl1adny,měřických pOIJTIúcek (zhOlto:ve-
nzých liou. JIOS. a Jan f'rič, plmlm') a měřIckolUl methodu, uvádí do, rerlnk-
čT1lÍchvýpočtů (8 př'í!kliaidy); ďiovozuje pmv:dlě.jJ!Odlo>bnlQlstzmělnlY v dléll:ce zá-
k1adJny a určuj.e přesnlost ustředlělllí oJovnid. - Měření bY1liOprovlelClJeno na
zvÍláš'tě vybudiované zákTaďně v :llIádlyloří české technlvky v Bmě. - Výtah
práce (vyjmUlty byly části s,~edlující p.ec\iagoglcký cíl') byJl' uveřej1tJIěn: v »Roz.
pra:vách č'eské Akademie«. - K.

Memorandum Spolku c. k. rakouských měřických úfedníku c. k. ID.1m-
sterstvu vefeill'Ých prací, týkající se přlfknutí »Inženýrského tltulu«

c. k. evidenčním geometrům.
Cís. nařizením ze 14:řijnla 1917 ř. z. č. 130. byJo zajištěno používan1

titUJ1'U»illiŽenIÝT«. \
Dne Úistanovení tohoto nařízen.í smě'iiÍ pouze ahsolventi vysokých škol

technických se d:Věmi stát:nlími zk·ouškami uŽiÍvati trtuIu inženfÝ\r.
Ahy se zmÍ'mi1ty stávající tvrdosti,. bylo c. k. vliádou umožněno

cestou mHostí dosíci titUllu inženýr též technikům, kteří stud[la nedokončili,
aJie vykazu1í vÍ'cei)letolU:p~aJksi ve vedouoím povoJ:ánlÍ. Téžle výhody poskyt-
nut'o byl10 a:b:so'1ventům průmysLových škol s Slletou' praksL

1iímro rozhodntl.l!tim by'la veIlká část te,chniků co' nejcitielněji d:oitloena.
Jsou to g e o m e tři. Bez vyhl'kťkyna diocHení ti:tutu inženýrského jsou
tito technikové hez ochrany a musí se předl šilcolkou veřejIlloS'~í dille-Uist'a11JO~
veni císařského nařízení vzdior d,voUllletému st'uditu na vysOlké škOlTe tech-
l1Iické ,a s,lo~ené zkoušce cítiti sníženi d!ocel!a' z,á absolventy plfůmyslové
školy.

Zodpovězenim interpel:ace poslance d!ra. MiihJlw.ertlra llIa ministra
veřej.ll.ých p'l'1aJcíby,10 oznáme:tllo, že c. :k. vládla př'iřk:n:e čáslti geometrů,
totiž ci'Vi\illfm geometrům, ozna,č,en'í »ill1Jženýr« za podmlÍn~lk, ,obsa:~ených
v § 5. CÍ'saJřského nařízenÍ.

nmt1) ,mzJJlodJniutPm Jsou nyní z u'ž'ívání titUllu inž1enýrského vytOlu-
čend onli geometři, kteří působi ve veřej:ruých sliužbách ku blahu obyva-
telstva ·a mravenčí pílí udJržují ·ony pl'árny a znolvu je bud!ujl, :kJteré tvoři
geometrické zálkJ1ady mnohých technkkých prac.L

hou ane též ohstaJrávány ty1eškeré o~tatnid'o s.tá'tnlÍ'lro měřictvípo-
jaté práce, j'a:ko triangu:lla.ce, TIlivel1ace,lll'ová vyměřování: těm.j,t~}na techrnlikiách
vyšh)llenými úňed~1ky.

T,aito m'IliQhlolS'tral1il1'ázpúsol1HOIst státn1ch g,eomeurů 'Osvěidči'kll se
výborně i ve s.v,MIQlvéváke. Při vf>ech měNckých .adldiMeniích na všech
tirollltáJch váll'ečných, jaJkož ipřli vyměřov.~ná v AI:bá:nH. Cemé Ii<oře a Sl"bsku
sh1ed'ává!me geometry na vedo!UCÍch mí's,tech. -

Jalkko'!liv studlie geometrů tr1Vlaj:í na techmke jeDl čtyry semestry,
jest jim umo1žněno vzděl'ati se zúvlrua ve všech odlvětvích pl1a!cí měř.i!ckých,
j.alk j.est so~a: možno na j.inélm od!boru techniky.

Vedlle p,řel(\lJnětů pro obeonou (prvlo!u) s,tátn~ zkolllŠkUi ma ostatních
odborech, jako ·dies:klr·iptivní geoonetrie; matematika, fy<sik!a, musí geometří
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aibsolvovati v,e ,dvou J:étech piedlměty nižšÍ a vyšší geod:ési'e, astronomie,
technický :katastr s pNsliušnými pra'kUdkým1i cvičenrÍmi, pak předlměty
spdv!ll,ího práva, fiTIla:tJlčlllÍvěd~, národl1lÍ'bnhospodářstvÍ, p'o\llnÍhoa 'leSllllÍho
bosp'Qldářství, z těcMio sllo,ž.j'tiprospěchové zkoušiky a pak p'říSllllOUod:l:mrnou
zNoušku státní.

Tyto úv.ahyasi v,e,dIDyc. k. ministersitvo veřejných pr,a!CÍk tomu.
že sv:oliJ.o úředltJlěaUltoris,ova:ným geometrům, vY'stud!Q!vall1iÝUTIna techni-
ckém ú'stavu, uŽÍViatiUtullu incŽenýr'ského.

J'ežto arDeve vzd!ě'Vá'nÍ'obalU kategorií úřle<!lněaUIOOrisovall1lÝch~eo-
metrů a Slt:iJtnichgeometrů nestáJvá žáldlnJého po~dílu a stát ni geome,tři
dále ~koušeii práce g,eometrů civMnich, PŮ/SIObiive ZJkUJŠebniÍ·chkolmísich
Pfloa:utoriswnli zkoušky .a jalko vyučovia'Ci síly na VYSlokých šklOillách
technických, tož dioufá předsednictvo r,allmuských c. k. měřkiký'ch úř'edlniků
vznésti na c. 'k. minli'sterstvo veřejn!ý,c'h pmiCÍoddanou prosbu, udiěUti titul!
inželliÝu taiké oné části geometrů na vysokých šlmllálch technlický'ch a ve
veře~né sl'už:bě pŮSlobicích.

Ve Vidni, 21. 'EÍlst'Opadu1917.

Memorandum přecHloženo byllo p. sekčpiÍlmluchéfu Ing. fr a li z o v i,
(min. veř. pmci) , pp. poslan1cům T on e I'Iim u a ti ráJ s kým Ui,sekčnimu
chéfu Bar e c k o v i, (gen. řeď!. 'katJasuru) a v.Hn. r. f 1.1 C h s Oi v i, refe-
rentu v. ti a r ti 'I]g e TI:(min. vyufuvá:nO, Ex. ti li b ,I''Ov i a pfuk'Ovníku
G i n z do v i (c.k. v'al. zem.! ústav) a J]odipJiuikovn1lklUřI e r 01 d o v i (c. k.
rrnmni'sterstvoV'á:~ky).

Ba:n sekční chéf fr a TIz sdJěIlil,že milnlisterstvo ve'řej,lliÝ,chprac.í za-
uj~má staTIJovřsikoud:ěUiUItitul in1ženÝ'rs:kývšem státnlím g'OOIIllJetlfům,kteří
absolvovali geometr1ovský kurs ,a vykazuH 8ltetoUipra:ksi' 'V samostatll1ém
úř,adě a }SlO'll\v IX. nehlo!vyšši h,odlnostln:ítřLdlě, a to dTe § 5. cJílsa:řsikéhlo.
nařízení. Naurgenloi a],e s1líibil,že uváží :taiké vypuštěni paŽ'ad1a:vkuIX.
h:ocllnostn1třlíldy. P'aJk ,byla' všude sl'ibena přízntiv:á ~dJporaJ žádosti.

Stejně byro ž'ádláJno'VybaV'emistu.dii,ajak!o 31,etého od!boru se 2 stát-
nimi zk!ouškami" což s~íbenlOpo.dPIDIf'OV'ativ padamenltu i v mini:stlerstvu
vyučovánlÍ'.

Taiké v zálležitosti I'eformy měřické sJlUžbya její sjednoceni podány
bylJy.příslušné p'llbliilk!ováJllJéčlánky.

P o z n. 'r e di. lark p,atmo, všechny boiky analogické by,Fy Hž dří've
učiněny Spoltkem českých geometrů Ul! obě kategori,e a všechny čaSlO'Vé
otázky 'projedln:án'Ytak, že na>Š<emuspollku tu pa\tN prv:en:stv.í a vudči
stanovisko a 'mimo to zásluha, že spoluje 'obě ka'tegm,ie v sou:ladl a ta'k
působ:í rn!ocnlěHna rozhodných mJsteah a od!stll'laňujetří<d!ěni'aJ rival'itu
v kategoriích, která stavUl g,eometrovskému naplodiJia nejvice zllia.

Výstava map Kráfovstvl Ceského od roku 1518 do nejnovělší doby
na pamět vydáni prvé mapy české Mikulášem Klaudiem před 400 lety za-
hájena byla v Tec hni c k é m M u s e u v Praze dne 17. března proslovem
vrch. stav. rady f i a I y za četné účasti kruhů technickÝch. Přednášející
poukázal na' základě vyloženého materiálu na historický vývoj naši karto-
grafie. Z velmi bohaté sbirky geodetické Technického musea při omezeném
místě bylo možno vystaviti ovšem pouze nepatrnou část. Z map našich vy-
brányién ty neirázovitěiši, které buď representuii zvlášť svoii dobu, nebo
znamenaly ve vývoii naši kartogralie význačný pokrok. Vystaveno je cel-
kem 85 originelních map královstvi Ceského, které chronologicky. seřaděny
isou ve vitrinách musejních. Stručné poznámky historické a vysvětlivky
poskytuií návštěvníku úplnou orientaci. Upozorňujeme na tuto zaiímavou
a poučnou výstavku. Příště přineseme podrobnou zprávu. Pa.
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Úpis o V. řádné valné schůzi spolku českých geometrů, konané
dne 3. března 1918.

Přibomno 17 č[len'Ů. - Předseda spolku prof. Pe tří k zahajuje
schůzi a to <O půli hodiny později, než byliO sl,a,TIioVenlo,poněv.aJdž se dosta-
tečný počet Č'1'enů nesešel. Ví:tá p'řítomné členy a dává čísti zápis o po-
stedni v,a"'né· schůzi, j1a:lmž i zprávu jedlniatelsko.ÍJ, Protokol 'O poslední
valné schůzi, jakož i zpráva jedill!aJte'lská se schvaluj-e.

Po té vzpomíná před'S'eda členu během minu~'éhiO roku zemřelých,
p. vrch. inspe1ktima 000 šel a a S krb k a, iimž přítOl111'.Í člwové povstáním
vzdali ,posl1ední čest. .

Na to podává zprávu svoji pok'i'adlllík spolku inIŽ. P'O n i a t o v s k i,
kt,erý stěžuje si přede.vším, ž.e člienové neudávillljí s.právll1lě a včas změnu
svých adlr,e's a sdeluje, že příjmy za UP~Yl1lulýrok vhnášejí 3319.72 K, vý-
d>aJje1215.72 K, la'kže jmění je 2104 K. Účty revídovali pro.f. dir. Pan t 0-

i 11 č e k a vrch. kom. Pa š t a a shled:a:li vše v úplllllém P'Ořádku.
Dáile sděllUlje Pi01kladtlík, že aok!ol~iv byllo ,0dihi'aslO'váno zvýšení ro15-

níhó čl,enského 'příspěvku na: 10 K, přimlouvá se, aby s ohllediem na ny-
nější mimořáidné d!rahiotní poměry zůslaJl tento v dlosa,vndn:í výši 8 K; po
tlOilTIse htasován:ím zpráva revisorů účtů jakož i zP'ráva pok:lla,diní j·ed'!to-
mysl'n:ě schva.luj:e.

Přdseda sděllujle dlál1'e,že ,dio výboru se navrhují pp. li 'o I u b, P'O n i-
a t 'o v s k i, B ran ,ďI, S o u č e ik,dir. F í a ,IIa. Návrh, aJby VloIllbap'fIOveden:a
bylia ,akLamací, byl př'Í'j'a,t 'a volba j.edli1\omyslně provedena.

P1otom 'přechá:zí předseda k ,po'sted!nLmu bodlu ))lfogramu a to k vo,l-
nrým návrhům. .

Ke SIOV1Use hlásí prof. dlr. Sem e rádia oonamuj,e, že při Akademii
věd a umění v 'Plra:zle zří'z.etla b\ld!e se'~ce toohnkiká a mvrhujie, aby jí udě-
ten byl' z·e spolmmvéh1o jmění obnos 300 K. Na to s.ctiěliUJ}ep'ředsed1a,že se
výbor spol~ku návrhem tímto již zabývala 'dIopof.Ulčuj1e,a:by v<lIllnáhrOllIiada
jej schv:álHa. Bo vykonlaném h,\)alsn.vání se návrh tento přij:ímá.

Na t'o hlásí se ke s:lo,vu mísbop,ř,edsedia oeské s.ekce in,ž. komory
Fti r s t, který sdělule, že alk!c,e slmn ude'lenlí inženýrského titulu geomet-
růmooposud úp!Dně vyřízenla není, a!lle' příznlí'vě plOkr.ačuj:e :a vys~ovuje
src1Jeonrý dík předlsedovi. 1ii:tu:1 inlželllýrský př,~znává:se geometrům se
státní zkouš~()Iu a ,osmi,l'etlou praxi - geometrům sosmHetou praxí bez
stált'lllí zk!c)UJšky se všlalk titu1 imženýjrský nlC/přizn.ává. Věc neTIlí ulmlnčena
c\Iosoo, pořád 'Se 'll,anlí pÍi\!uj,e,jsou 'Vyža,ďová:nla diobmzdJá:ní od různých ze-
mí. OWlrumui-e ·dále, že pmi-ev Š1tÝ'f'skiohr.a:d!ecÍ<étechniky v tomtio' případě
lest vůčí goeometrům 'll1;l\prIOSUOnep,řátelský; obsaJhujie sděliení, aby se Sltu-
dJ]um geometrovs:ké nef1Ozšiřovrullo, t~tulil11~'e'llfÝirs.ký se jim neuděloval,
nýbrž 'aJby tíltuil' geomelnovský !se zá:konlitě chránH'. Projev tento však vzbu-
zud,e 'odpOlr a to z toho diův'o!Ů'u,poněvadž tento titu1l na oti utrpí a žle vinu
11IaItom nesou některé země, ve kterých byEi ~a gieometlry přiiílrnáJnlí lidé
úplně bez kvalllilii:kialce'.SC!!ě!1Iujed!ále, že vypmioová!na bylla p,rot,i plrlO1ievu
štýjrskohriadecké techniky resoLuoe a to 'nejletl oesk!ou: sekcí, nýbrž i ně-
meckou sekcí in!ž. komory v Piraze. Česká selkce inž. komory zaJuj,imá v té
věci sta'll,ovisklo Líberáln:í. VýboTlOvá z))lfá:va 'od PflOf. K 'I ing a t s c h e
uvádií proti udlělllení tiiJtulllui'lllžetnýrSkého diův'odly zce,~a m~l!ÍiChemé. Po pře-
čtení této reslOruc'e žá,ctlá za její přiojetí. P o"rt i ,a t tO Vs tk ,i navrhuje, aby ta-
to res.ol!uce hy'I'a příďělema výbo!Tuk pTiopr.acování. Ž e TI!í šek nlaV1rhuje,.
aby Ita!tO resOlMuce by1!:a ďá:na k prozkoumánlí vlŠem ,odibočkám spollku čes-
kýich g1e1ometrů. F a I t li S číní ná'vrh,aby do, této resoluce bylia pojata
také IDI01ravská illllženÝ'f'ská k>omora. Na konec schválen návrh Pic)In[iatov-
skiho. ---

Pio tom zahájena debata o úpravě studia zeměměřičů. Předlsedla se-
stiavEl všechny ,dlosavl;l\dní návrhy a Uiveřejn~ir je ve spo[\kov'ém časop,íse
Zeměměřilčský Věstn~k. ~()Ič. VI. č.1. Při té příiLež,ilÍíosltizmiňuje se,. že vý-
sIedekaikce ,ohledně II. programu: (se stavitelMvím) pro čtY'rlletý odlborr se
dvěma stáJtními z:k>ouška!mi by,l :nalmítTIiut,'neboť InlávlrhY'nlarazli'lly 'na znlačný
OOpor; proto př.iknočí,1 k vypracování III. prog't,amu a komise výbmem
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z~o,lellJá vYPTaoovala prog,r,am IV. VŠiechny pnogramy jsou s divěma stání-
mi zkouškami. Na do,taz učiněný 'ohl'edně' změn1Y zákona o úředně' a:u:tor.

. civ. geometrech, aby povoLena byla n!apříštěa:utoTis3ce pouze geOimetrům
se 2ma státními zkloušl~a:mi, sdělu}e předseda, ~e j,est to mož'né a t'O na
záklladě pfechodinlého nařízenii.

Na to uj,Lmá se sllovla dr. Semerád a lliavrhuje, aby byl přHat IV.
pr'ogram (studiilum 3}~, I'épe 'ale 4-J,eté) ,a aby se na něm prlaoovallo kJomisí
hoňského roku l)ViO!Uenou;.d~He aby vyslov,eny byly díky prof. ing. Pe t ř í-
kovi, Iwmisi a ph:dsediov,i za ve'liice zdařilé vypmoování pmgramu studia
geomet:mvského, což se oboje jedlnohJiasně schvaluje. Prof. Petřík se žádá.
by nadále akci lask. podporoval. Valná hromada prof. Petříkovi vzdává díky,

Po té hlásí se ke sllovu ještě POlkl1:adlníkspolku P'on í a t o v s rk i a
žádá, aby se do sP,olkového ča'so,pisu pSlallQ.v,Í'(~estav!Ovsky. Dr. Semerád.
vyzývá páJnlY k'ollegy, aby zasílaJ:i zprávy stav/OlV'ské a Čtllániky odborné a
dokumentoV'a,Ui svoji odlbOlrn1olua. sta'V'ovs~ou práci Také páni ve službě
Vlojenské nechť z,asFliají zprávy o vyk'o'llJaných geodetických p'racích, tak
pr,oká~eme svoH vyspěliost.

JiellikOlž nemá nikd'o z přítomných dalších ná V1rhů, končí předseda
VlallTIlouschůzi. - Zapsail ln;g. lan Br '3 n d' 1, c. k. v'rchní geiQImerr.

~práva iednatelská za správní rok 1917. VýhOlr spolku Č. O. podá-
vaje zprávu o spolkové činnosti za uplynulé SPTáv'ltí 'období, opět za mi-
mořádných POImeTů válečných, nemůže neuvésti, že nmá'žel stálie na! čeltiné
obtíže, 'plynemeí z dnešní těž:ké doby. Přes to využi'i k,aždlé vhodrné přílc-
žitosti, po-k'ud pomě'ry t,omu dov'O:I'ovaly, by p,r,aooMa:1pro Slt'a:vovslké OItáiZ-ky
a :vlepšení eJGi's:tlenoesvého člell1'stva. Hned nla počátku tohoto správního
období vY'dlálllo byliodiooeJ,a neo1čekáv,a'ně,rullli:ž inlteresova'llIé kruhy byly
dřív'e in1iormoV'ál1lY, císařské mař.í:vení, jímž lJavád'í se ochrana titulu inže-
nýrského,do něhož bohužel stav geometmvs'!{ý zúmys1:l1ě pojat nebyl.
AčkJoJiv g~(JImetři mají ucelené vz,cJIělání, nlebyli v tomto císařském na,ří-
zenlí ani na floveň postaveni absolve:tům ,prŮimyslo,vý,ch škol, jímž zákon
Zla jistých podimí'l1Iek ,titUll'ilf!ženýtrský pNzmí'Vá. Hned po vY'dlánlí tohoto na-
ř.ízení spolek p'oolndikTvš'echny možné kPoky, by tituí inžell1!Ý'rský pro geo-
metry z,achránit Předně podal memo'nandium: vě'cně propraco~ané mini-
sterstvu veřejniých pTacL V pOflad'ě pražských čl,elllů a zálstu'PCů spolků
Odlbočky česk:vch geometrů v Bl"l1Iě, J edlnoty úředně 'au1torisovaniých geo-
metTůctvi~lTIich zemí koruny české, ,odibiočky Sp:oillku c. k. rak. měNčských
úř,ední:ků v kráI. Českém, Sdruž. železnič· geometrů v Praze a Spolku po-
sluchiaJČů zeměměřJcství na čes. vys. škol!e techlnlické v Pmze· Usneseno vy-
dat,i tiskem nové memolrandum pr,o pOlslla'nce, jež by je nlÍ'!iež,i'tě i'nf:o:rmo-
vaillO a stanovilo přesně všechn~ požla'd'avky stavu geometrovskéhio vzhlc-
dem k otázce titulu inž,enýrského. SQ.u6a,S/nlěopati\elllo bylio něllm1>ikn:ěmec-
ký'ch překladu. N.a memmandu P'Odepsá1ny byil'y všechny tyto korporace.
Celk,em vytirštěno by10 200' e'~emplářů, jichž náikll'ad ne'sl p'oilQviiční hod'ruo-
touspole:k náš a polioiviČiniíJ edJnloltl3oivilních geometrů. V květnu kOllmly
se dalšíporaďy těchže zástupců, jež ulsnlesMS/e na exP,edio>vám:ímemor-anlda.
jakož i na konečných ,k'wdch podniknutých v ,otázce tHuliU inicniýrsk'ého:

Mem011'and'um byino Z'IslánlO asi ve HJO exempláNch pro SVlaz čes-
kých po'sla'l1ců do Vídně na ,adresu posll'ance St:aň'ka a mimo to hyl!y je.d-
n!Oltlivě pOSitány j)I()p'ř'Ípadi osol1::mědloir1uóeny memofland:a poslianlcúm H r á z-
skému, FiedJ'er'ovi, V'eliflíkovli, Smrčkovi, kteří by ZVlíáště
věd se ve sněmovně ula!i. Mimo to z:a:s,liáJnlOmemor,a:nidum se zvláštím
d'Opisém Ing. Václ. R o li' b í k iOV i, miniister:i.á:ll[]ámuraldiovi ve Vídni s pros-
bolU, a;by svým vli'vem příznivěpl"O ge.ome'try zaK'fIOčil. K poslanci HráZe
skému vypravil'a Sie deputace, by ols()b'lllě je,j požá>daJa o zakroč,eni. Spolek
na to rozesllal ,oběžník na Jednotu civil'ních g'e'ometrů v Praze, Odbočku
eviď. geomellrů v Pmze, Odbočku český>ch g'eometrů v Bmě, že'lez'llličrrí
úředlrf,íky v Praze, ždezniční úředlníky ve Vídnli, Í'a:Jkoži na Ikgu K ř \Yv á k a
dio triangu:lační k-a'nceJláře ve Vídinli s výzvou, aby čiliellliolvéj'eHch j)I()'d:á'vali
hromadně ž_:á:diostiza ti't'uI inženÝ1rský, zvil'áště plak 'o'mi pánové, 'kteří mají
osmHetou prak si a t,o s odvoláním na znění § 5. K dotazu odlbočky evid.
geomet,rů 'Ve St. tltadic.i sdě'lenry viCŠkerékrolky, které spollek podnikl a
zaslán německý přek:l:ad společného memolranlda.
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V druhé řaiCIJěspoDek pokmč1oval na vybudování zeměměřičského
studia na vysokých školách, ktemužto ·Qltázklu již odi 'IJ>Očátlkusvé působ-·
TlIosti z'ařadJi:1dio ,programu svého ra!l\1oj,edlen z hl:acvnlkh badů. Ci:n1no'stv této
otázc·e směřovailia k tomu, aiby sestaven byl PPQ' POIs}cuch;ačezeměměřičství
talmvy- pr.og'mm, jlenž by pr·ohlloubH j'edn:a:k teoretické zálk:I!aJd~geodetické-
ho studia., zv:láš<1ě po stránce ma'tematJ,cké, jlalkož i po stn1nce prakUcké
a j.edna:k by diopln:i~ vědiomosti' p'osl,uchla6ovy acspoň encyklopedicky oněmi
ObOlrY, s n:řmiž se geometr v 'praxi těsně stýká a j,ej:ichž zna-llols:tje mu po-
tř,ebna pm správné úk'ony měřidké. V,eške.wučřnil1lost spoQlko'\'olUv této
otáz'oe vyl:ičuje chr1o:noJ1olgkky před!seda prof. P et ř í:k ve článku »úprava
stucLia země11ičského,« otištěn,ím v,e spoHmvém. časKJIplÍ:Suz 1. únotla ľ918.
Ve schůzi výborové ze 'dne 13. diubna 1917 zvol]eUla byla k·omise s'estáva-
Heí z p'ánů: peterenltad!ra P a 111t a fl. í č k a, P ti r s ta, P lar Ý z k a, Š t t-
pán k ,a a Zem a na, jež měl1a vyprlaloov1ati nejvhol(J,n,ějši návrh l1Ia rozší-
řen~ studřa zeměměřičs:kého. K'ornise talto vypracov:aJlia ve schůzí d'ne 2.
čerVlI a 1917 návrh stUJdlia 3Yolet. se dvěma státními zk'Ou~am:i', j:enlž má
pr,vn'í dNa roky SPoi]ečné se stav.ebním iinž.ený'rstvím a přihllíží zv:liá:ště ke
slta,vrtel,s:kýtm p'ředltn'ětům. Progr1alm tento jesto11ištěu jako program IV. v
zmí'U1ěném čllánlk1u. VY-bor veše'l ve styk s německými Ú'starvy a pracuje
<!Jállev této věci a doufá zla přispění členstva dos'íd příznivého rozřešení.

Za správní ,mk 1917 vy,dánú, by,lo cell:kem 5 čís'e'l! časopi'slu spolG<OIvého
a při'~ožeTIlak ča'~opisu hnožu'r<l Karila. PUeďleraJ: »0 'obiniOlVěa opnavě hranic
'dle dsař'slkéh'i ruaNzenií ze dll1'e 22. čeTv'ence 1915«. .

Pro vyfiizováJnií 'agendy spollkové kQlnánlQlbylio S výbolrovy-'ch schůzí
a 6 porad prazský,ch Nenů výboru.

O ,dib 'o c k 'a s 'P <O llk u n a š e h o v B r '111 ě . 'k;analla valnou ~chůzi dne
17. února 1918, lIJjakteréž zvolléni fUlUlkclOlnářidiosaJV1adJn:í.

OdbočkanašéSpoIek p.o'siIuch,ačů země.měřičství'
v P r ·a z e konala v,a,}l1iOIUhromaJdu dnle .3. pro~iItlce 1917, na níž j1edlnáilo
o potřebě mzšíře~ geome't:ro,,"ského sltud1ia pNbráním· no,vých disciplin,
zaved!en1ímd!vou státních z/koušek a uj.edlnát1Jo,'aJby ohlledJniě tituEu inženýr-
ského postu'P'oiva:lo ~e jednotně se Spolk'etrn českých ge1omerrů. Do vY-boru
zvOlletn:í bY'lil: př'eďs,edOlu Richard K [;a li sin e r, místO'předsedOlU Karel< R a-
dia, jednlatel,etn Vl'a<ll. Dv o' ř á k, pok'lladtnfkem ~arel Erb a ni, knihlovní-
kem Šedivý. .

Podle stanov spO~rrWivých vystU'PUlj!í letos z výhoru pp..: ti oE u b,
Doškář, Pon·iativski, Šp:itá:lsky-, dt. PLa..D.a.

Na Ik,ornec vzdlávám dáky sboru pwfe~Q1rskému české vys. Školy
techn·i,cké v Araze za propůjčeúí místnosti pro vlallUolf hroomlald'u, jakož i
všem,klt'eří jla:kýmkoliv způsobem si zásllluhy 'O spollek získ,allL. - Dr. Pr.
P i al a, zá's'tupte jledll1'atel'e.

Ú m r'tí: Dne 14. únůTa 1918 zesnuli Ing. AI..,S krb e k, c. k vrchní
evid. iÍiI1spektor. J'eho ž,ivlotni dráhu a ocenění pro r,akOUlské zeměmlěřlíčství
uv.eřejníme v příštím čísle. V poslední chvili dostáváme zpráv'u o úmrtí
milého p. kolegy vrch· geom. Jana Něm e č k a v Bos. Novi, mimo svoji
vlast. již vřele miloval. Zachovejme mu čestnou vzpomínku. - Ev. g. U. tř.
O. Papk'oj.

V y z na melJ1 á n í: Pan kOlt Ing. A. Řež á b, c. tk. ev .. g. by,! vy-
zltllamen;án zlatým Signum l.;a;udis s meči, KéI'rLovYm kř.fžem. a stříbmy-m
Signum '1aud!is za výtečnéS:lužby.

Jme n'O v á tU í: Ev. geometrem II. tř. (XI. hodlll. tř.) elév Jakub
KosteckL

Pen s ,iO' mJ o v á nt: Vrch. ev.· g. I. tř. KOllllrád W e igel a Am.
B 'o s c o v i c h (31.!X. 1917).

Ze státní služby vysto'llpI!:·Ev. g. II. tř, K. OtinzL

Za redakci zodpovídá Dr· A. Semerád. - Tiskem Rolnické tiskárny v Brně.
Vydavatel: Spolek českýc!l geometrů v Praze.
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