
ZEI1ĚI1ĚŘIČSK9 vĚsTniK
Prof. Ing. František Novotný t.
Dne 27. července t. r. po 'krátké chorobě zemřel v Senohrabech

ing. Frant. Novotný, v. ř. proiesor gcodesfe při české vyslYké šlmle tech-
nické v Praze. Veřejnost technická byla překva'Pena touto zpTávou, jež
'přišla tak neočekávaně. Smrt odervala jej uprostřed života, vyp'lněného
neú'illOlrnou [lra:cL

Brof. Fr. Novotný narodil se 20. úří 1864 v Němčicích na Hané:'
Po složení maturitní zkoušky r. 1883 na reálné škole v Prostějově odebral
se do Prahy na vys,okou školu Itechnickou, kde imatrikulován byl na
odboru stavebně-inže,nýrském. V Praze zúčastni,1 se za dob studií činně
ruchu studentského, který byl koncem let 80, a počátkem let 90. plný
kvasu a života. Počáltkem roku 1890 složil druhou státní zkouš!ku v odboru
stavebního inženýrstvÍ a ještě téhož roku stal se asistentem geodesie při
ústavu pwi. Miillera.

Zďe 'otevřel~ se mu širolké pO!le práce te'chniCiké •. které vě'1l'ova,li se
všestranně s obdivuhodnou energií. Na počátku svojí činnosti' neomezil se
pouze na práci Hterární a učitelskou, nýbrž súčastnl1 s,e i fouhomé pra,xe
technické jako úředně autorisovaný stavební inženýr, ge6inetr a stavitel.
V jeho kanceláři proveďeny byly projekty staveb prúmyslových, drah,
éetné nálVrhy 'ceIk!olvých'i pár1cie!l!nÍ'Chre,gwFací mčsita rO'zsráihl1áměř'elní.

Již roku 1891 zastupuje proL Miillera, řídil měřícké i kancelářs'ké
práce, spojené s vyp,mwváním polohopisný-ch, výškopi~ných a re·gulač-
nich pliá\nů měista Poj s ku. Měiienlo bylo methodlo'U poihTgo:1l'o~trigDll1ome-
imi!ckio'Uavajímav'Or j,e, žle, (10 byl'o prvé mě,řenÍ toho dr:ullJiu u nás. pn1ány
i p'f'Ooekt regluI;aóní hylyukončeny .roku 1893.

Zkušen1os'!'i', j,e'ž p-Iíi měř/ení Písku zíISlkail,uve,ře,jIllN r. U~91v úvaze o
"P ř i p o ,j e ní n ,o v Ý c h p lán ů p 010 h o p i sn Ý c h k t r i g o no m e-
tTiÍclké sfti map katastráIi'llIých« a v pojednání: »NOiVé p,Fány
poLohlO,p'!sné král'O~. mě'sta Písku«, jež v,yš:lla f'OIkiul1896 a 97
ve Zprává'ch spolku arcbitektův a inženýrů. Tomuto druhému p'ojednání
dostaJ.o se zvláštního uznání, bylo vydáno v autO'risovaném pols~ém pře-
k1llaiduSVan. Latillikem r. 1902.

Dříve ne'ž byly práce meřické p,ro město Písek ukončeny, převzal
Novotný dvě velké p'ráce: měření města Roudnice a Kostelce nad
O r J.i c Í'. Plány polohopisné a projekty regularční' -oibou měst vypraiCovány
v letech 1892-93. Roku 1893-94 zamě,řil početní methodou' a vyp,racoval
regulační pmjekt pro mě'sto L ,o u n:y, r. 1894-9'5 L o-m n i' c e nad Pop.,
r. 1895-97 J i Dem n ilc e, K La t o v, r. 1902-3 projekt a, měření pro
p'arrcielní regulaci města, Lit [) myš I e a j.

Současně s touto neobyče-jně rozsáhlou činností pra,ktidwu; byl
Čiill1lJ1,ými ilritleTámě. R'oku 1892 wv:e,j'e'j<ni:I':»F olto g Ira mm e t r i e, je, jí
vývin a budoucnost«, Nové plány pol'-ohopis,né našich
m.ě s t a :z á k I a d y r Ý s o v á n í s i t u ač n í h -o a t e r r a i n n í h o.
Roku 1893 napsal ·pro Technický Obzor piO~ednání »M e z i n ráJ r' o d' ní
pra'-'ecisni n!ivel'lem'ent Ikrá;I'. hl'. města P'rahy«, r. 189'5 prá'c:i
,,0 z p Ů s o b u .p r o vád ě n í p J á n ů 'P!) I O' h o p i s n Ý c h n a Mor a-
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vě«;!fo 1896 »Návrh a.popis P,rvní č·esikéakcj,ové továrny
na zužitlkování pI'odin 'v T,řebe'llicí'cth« a 'r. 1897 »Dějtny
měřen'í strupňo'Vého«a o »IM,ag'tJI,elť~smučediče na ŘiPll«.

Y oceněni{ této ro~sáihllé čill1'l1lOstiprakitické i IlliteráJrnlíjmenován byl
rO!kll 1896 honofOvan'Ým docentem naU1ky o raikousk!ém katastru a zá-
konech měřický'ch. PřednáškY- sv,01e spracoval a vydal tiskem pod ná-
zvem »NaUlka o rakouském katastru .a knrhách pozern-
klQvých se zvláštním zřetd:e:m na krá'1. Ceské«. Práce,ta
vyšIla později r. 1911 v druhém vYdání přepracovaném a pozmnožen'ém.
Jsou v ní sneseny nejen ;př,edpisy ,pro měření polygonálné a stolem mě-
řickým, ale i nařízení o udr:žováJní katastru v evidenci a nařízení pro
p,raxi civilní a pokyny pro plány polohy a plány parce.J,ační' dle ustano-
vení stavebních 'řád1ú.

JHavní je'ho díIlo ž:i'vot'l1!íj,e »Kom p e nd iu m g,elO'd esd e a sí é r i-
cké ,astronomi'e'«. Cást I. ',díllu vyda,i ,jíž předNm 1J}I'IOIf" Mill'Jer.
Když roku 1897 prof. MiiUerochuravěl, svě,řeno bylo vydání celém díla
,pmlf. NOIv'O'Í'néllllu.Pirátce té ,urja',Es,e s velii'k,ou IáSlkl()lua horHvO'S/tÍ,!P'O'V:t-
žoval ji za svůj úkol živ'otní a hleděl sprawv,ati láJtku co nejpoawbněji.
PrV'nÍ tři obsáhllé svazky, obsahující nižší geodesii, doznaly velikého roz-.
šíření, vyšly v,e třetím vydání. Ukončení geodesie Vyšší, již vyšel pouze'
I. díl, sepmf. NOV0t11Ýnedočkal.

Roku 1893 haJhHitoval se pm geodesi'i niž'ší, r. 1897 pro geodesii
vyšší a r. 1900 jmenován byl mimořáld'llým profesorem geod'esie při vy-
soké škole technické v Praze a v hrzku na. to, r 1903, profesorem řádným.
Roku 1907-8 zvolen byl rektorem a dosáhl tak svojí nezlomnoU! vůlí a
energií té nejvyšší pocity akademidké.

AČlkdliivď~hlvni svůii~řeÍ1e'r VěOOvailKomiPe'tJIcMlUg1e1Odooiea sférické
astronomie. vydal soulČaSněFcelou' rndlr, iin$i'ch.POJedn4n~,,·.:r~k.J.l'VeřeinH
r. 1902 »Tr,ilg'Onolllletrid{ou sít k,ráL hhv. 'městarYl~?'rhy~;
ar. 1905 ·»Yelr'such die geo.graphische'n Coordinaten
der !k. k. S ,t'e r onwa ;j' t e i '11 P r a g \ e 'oId~i.tLsc oh a:b z u I ei t e n«,
téhož roku Oe ode t i c k é n á z vos lov í čes ko-n ě m e cko-f r a n-
c o u z sk é, Y,archivu pro příoro.dO'pisnývýzkum Cech vydal r. 1907 »R e-
v i s i na d moř s k Ýc h výše k lÍT Ď g o 11o m e t r ic k ý c h bo d ů
k I"H. C 'e s k é ,ho~ a po smrti, prof. KOlřis,tkyspraOOlVaIa dOlkončH»T o-
pograficlký, Qrografický a hYld,r'Ografic~ý popis král.
C Itl s k é h 0'«. R. 1906 uve'řre'joni'!'IPosmr,tnlOuIV~Domrnll{Jll'O ,prof. oKO''ř i s t k «l-

vi ar. 1909 vydal poslední se'kci Kořistkovy maPy o k o li Ipr a Ž s k é~
ho. NáJldla:d1erl1'sipol'k,U'pQlsluc'h~čů,i'lllženýrství 'uv,eřeiniolr. 1904 "O e o d e-
tické tabulky převo-ct,ryé a' pomocné« a druhé vydání »Zá-
kladů rýsování situacniho,'a terra·inního«.

lNež tím není i,eih1orozsáihiJiáč'iirunlOlSltpuibilikaČ1ní vY'čerpánla. BYlI po
dlouhá leta sj}Qlu:pracovníkem O t t o v a s lov ní k u n a u č n é ho, kd'ež
uveřejnil řadu článk,ů z geod'esie. Po několik let byl členem reďakce Neá·
rod TI' í c hLi s t Ů, kdež obstarával' referáty z technické praxe a lťve-
řlejňov,a/1člJánlkyvěldeckro-poJ}Ullá1rnlÍ.~

Jeho činnost odborná byla ,oceně:na tím, že byl povolán mi'nister-
s'tvem obchodu za čl,ena úst ř e dní c e li c h o Vn Í k Oj}], i s e ve Vídni,
raku 1906 jmenováJn mimoř. čl~nem krá I. čes k é s ,p.oJ e~tJio s t,i
n a u k a pověřen byl řízením r'ozsáhlých měřických prací pro vypraco-
vání polohopisných plánů města Prahy methodou j}Qlygo-'
notrigonometri'ck,ou.

I při suchém vyjmenováni pwbh.kacÍ a slpisů prof. Novotného, bez
jakéhokoliv 'bližšího rozboru, vynills;á jasné, to množství práce, které za
svého žívota vykonal. Přece však naIŠel ještě j}Q'kdy,aby se rooM účast-
niti veřejného živiota po')iHckého a byl také r. 1906 zvolen p o s I a n c e m
na nad1uř'íšsikoll za, Nové Měs.to Pražské., Ba 'vy,prsení mamidlátu r. 1907
více nekandtdova!1 a věnoval se pOUlzepráci odborné. Na vysoké šl\.'Ole
technické zastáV'al řad1u fUll1kcíakadiemii,c1<ých,byl 'př-edsedou ~komise pro
státní zkoušku v Ulčebném běhu pro vzdělání zeměměřičů, mh.t:opředsedou
komise 'pro II. státní zkoušku odboru sta ve'bní-ho i'l1žený.rství, členem ko-
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mise pro n. státní zkoušku odboru kutltumího inženýrství, členem komise
pro autorisační zkoušky civ. geometrů a členem různých Ikomísí odborných.

CínnoS't Prof. Novotného byla neobyčejně Jozs.áhl!á; bylo to možno
pouze při jehoneunavné pUi, pevné vytrvalosfi a nezd61né vůlí. Odešel
()Idnás v letech nejp'lodněj,ší práce, nedočkav se svého vytouženého snu
a největšího možného štěstí, samostatnosti našeho národa. Tělo jeho pře-
vezeno bylo dÍ() Něm1čicna liaJné, k'te,rou t'Ol'i'k milovali a ,na ni,ž č-as,to
vzpomímťl. .PiantofLí,če!k.

Memorandum spolku českých geometrů
(odbočka Brno).

Přís~ušníci stavu geomet'fOIvského jsou pro správu státu, hospo-
dář,stvi i'eho ,} zái'my abyvate:Istva velmidů:I:ežitými spoLu,pralOo'Vn'íkyve
veře,jném Ž1IVOtě.lso/uoc si vědomi toho, ž'c stav g'elOmetwivský nemohl
ve sta'rém státě všem požadavkům VyhOiVěti,že n:a dmhé pak stmně byl
výrznam prálce tO'hOttostavu šI:a'tně posuzován, považujeme za svou
povinnost p1řispěti d1e zkušeností a ,Silisvých k vybudování organisace
veř,einéhlO vyměř,()Iván'Í'v novém státě našem S'C žádostí o upravení ~xi.•
stJenčn11ch asodálnídh IPd!fuerií"~šechn'a odvětví stavu našc:ho. Ve
v'e,řeiiném ž'i'vl()tě z.aměstnám! /bvl1i ,d,ooud při:sl,ušníci istavllI, geometrÍl,v
těchto odvětvíClh:

1. Při 'vymělio1válllíikatwstrállním.
2. Při stavevnÍiCh úřadech zemských astátnÍ'Ch~
3. Přli ,agráJrnkh 'Qper:adah.
4. Při sprá1vě ž!ellez11Ii'c.
5. PřiSlamoSiIfá'vuý'ch úřadech.
6. Při vleFkostwtckh a II,es'I1J:hnhospcdářství.
7. Při mlěl"EIn'. :d'Ů\In'Ím.
8. Jako úředlně 'oprá1vněn'í ci'vilní geomeHii.
,S\Yoile'knáš, SlOiu'střeďujÍ'\:ívš,ech-na tato odIvě:tví, usnesJ se [lili těch.-

to ná vrzkh olfgalt1isa,ceveřejného vyměřování, i upravení poměrů sta-
wiVských.

r. Požadavky všem odvětvím společné.
1. R o z ší ř e ln í s t li ,d i a n a ř ád olliýo 'd b 10 rte c hni c k ý.

'\ " 'Má-Iii geometr ve všech odvětvích své půs'O'bnosti, vyhověti mo-
duním poža'd'av'kům věd technických, má-I:í S!e' státi nej'bUžšim rádcem
J~du vOIboroedh technkkýoh, k čeltnUižsvým stáolým poibytem med ladem
byl a. bude vždy 'P'eJ/Voolán,nutno st.udium r:ozšířiti na řádný odoor na vy-
s01k'ých šk,olách techní'ckých.

2. Zař,azení g,eometrů do skupin'y "A«.
Uznání foOVlnOioenruOtstigeometrů se stMní!miaikadiemioky vzdělace

nými úředrfty a zař,azení Hch do !skupiny »A« sllu,žehn'íIPragmatiky.
3. ústřední úřa,d pro veřejná vyměřování.

Za IllIeljvýhOldněljšíúpravu ceTé pra:k'ce' zeměmě~',ičs:ké_p!Qiva'žujeme
~ří!z·ení ústřecLn'í,hoúřadiu pr10 v,eřej'llá vymělřování 'pf'i mLmsterstvu ve-
.řejných Iprací. \

úř<Ud tento zah!rnlOva,1:by ja1kQ úřad nejvyšš:í 'ÍlI1stalncevooeni a
dohled na všec:bny práce zeměměři'čslkéa sice:

la) u.k:ta,dlní měř,eni geoldietická i asit\roln/OImiClká.
b) POIdrO'bnéměřoe!IJ'Í.

•• lG) Plráce to,p,ogr,arfJilC,ké.
d) Ev~dienoe:p'lánů a ma.I:.
e)Reppooulkce pl'ánlŮa map.n Příp'ravniprácepro stavební úřady' státní správy.
go) Návrhy zflkOinůa nařh~et1lí,týkající se veřejlného vym'ěřovánt
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h) Od'bornakontTo~a na veškerá měřenfi, v,četně oněch, jež pod'lé-
halí Hným mini,sterstvum (mi,nisterstvo ŽeJelZni.c,m'inis,terstvo otby).

4. P ř 'edno s t o.u měř i č s k é JI o ú řad u' v ž d y g 'ellOID e t r.
V če,le k:až'C!ého ,úfa,ďu zeměměřačského 'budiž te,chtl1lÍcký odborník,

geometr, ,který jeldiiruý jest s to vš'echil1Y agendy s porozuměním odborně
l'ídij~i.

5. V,ymez,le'ní kompetetlll,ce.
Pusobnost jednoltlivýioh Old/věitví g,elOmetrů hudl'Ž dllle\ d~11euveidlOOých

přání dloty'čných kategorii p,řesně 'vymezena.
6. ú,prava starých a vydání nových zákonů i nařízení.

J,elikoždlo:savadlní zá1loo!l1Y tý:k:aJjíc,ise měř,ičské prakse namll1lO1ze
'potřebám právllnm, techinie'kým a hospodářským nevyhOlVuóí jalko zákoo
o evidenci 'k,ait<l!stru ze 23.kivětna 1883, záikoo obča:n,ský, sulnúční, sta-
vebni" lesní a ž'ivnostell1,ský ,i jilné, buďtež tY't1o' opraveny a doplněny.
ZáJkooy o ohmnWováJní, o novém měření, iO jednotném 'Qicelně'rrÍpozemku
a piíí,padnérevlisi klata'stru daně piolZemlkJ()Ivéb:uďt:ež 'vyd'álTIJYl.

7. Účast 1Il,<i!aJnketách.
Při pracích iOrg,anlisačlli~c·h,přípravě zá'lwnu a iťaříz,ell'í tý'kajicích

S~ působnosti geome,tra hU'ďt'e'ž do odborU., anke't a pold. zváll1li př'Í'SJiušníci
stavu geometirdVského z ďotyčnýah odlvětví. Zk,ušell]ostmt v pTakt<ilokém
Ž'Ílvotě' mlstřá<danými chc'eme spolulPůSlOibiti na vY'bwdlo'vánlí'nla'šeho' stavu
i všeho s mm souvisej'í,cího.

II. Požadavky jednotlivých odvětví.
I. Požad'av,ky geometrů Ikatastrálních.
2. zemSlkýah.
3. agrá,nníc'h.
4. že~ez,"ičp'ích. •
5. mests:ky,c·h.
6. ci'vi'ini,ch (,zeměměi'Jčskýc!h ,imenýru).

Požadavky geometru katastrálních.
1. Ústředmmu úřadu po veřejná vY111'ěiíOiVáJníhuďt,ež pOidlří,zcny

v jedlnotlivých zemích zří'zené z'emsiké měN:čské úřady (,ilm~peKt'Ů~áty)jako
instanoe druhá.

a). Těmto mě'ř.ičSlkým úřllJd'um -budiž vyhraŽJen d'oMedí na ve1š:keré
měŤ:i'čSlképráce v ďotYičné zemi.

b) Při těchto úř,adiecll\ :neoh! se zŤ:~dímOiderní repT'lYdiuk6n'íústavy,
j;e·ž 'by 'QIbis;taJráVia'1yn:!pflQldukic~kiaJtastráJltllkh malp.

2. Zemským měřličským ilniSpelktorátŮimnech! '1>odílélťaiíJokresní mě-
ř,ičslké úřady (p'rVní instance) místo llIynějš:fclhevjdenCÍ tkatastnlJ d~ně' po~
zemkové.

3. V záJjmiU'zKlolma1lal1letnímlHičstkýlah úředlruíiku, zv~áJši:ěml~.dsílch a
novýlch '&11.třeba umožnitii sel~náJníprací vŠleich od~rětví veřejného vymě-
i'ováni .a to p,řied 'I:ropujčelllim V'OOOUC'Í~'mrsta..

4. Sť<l!tus zeměměř,účslkých t,e'chiniiku bUldi'ž' pro ce:I'éúzemí' česko-
slovenské repU!bli!k,Y'S1poli'e:čný,ťa:k aby jeď!lliotlJi'vCůmJbylllo umoŽll1Jooou-
cházeti se ve'řemolu SiOUtěm'ouprázdnělná místa kdlekolliřv a dile miOŽl1iOs,ti
brm zřete,F na ,poče,t gi~tllŽélbinkhj'ét.

'S. RáJdJnláúpra:va hmlotných poměru a ,sQlciá'lnílhopostaveni vuhe,c
umožní státním' geodetům vyhýba,mse p,radrn SIOu!kr;omým. Přesnějším
vymezen'í:m pusobnosti oidJpaidllaby ř·evnivOlSt a zd'ánU:vá ,konlk:'u'rencemezi
státními a Ciřvúllll[mi goome!try. Mimo .úpr:avu služného na:l'éhavé ·}e, wpra-
vel[)~ cestovného a diet.

6. AerlsOlltál íedinoťliVých měřič>ských ,ÚŤ:aidilJ)'Tvll1i.instance budiž
doplněn j1edlnJakm!ladlš'ím~SiHami technk,kýlmi P'TOskwtečné měř,ičsiké 'Práce
aíe:d'nak 'kan:oolářskými [lTO písemn! práce'.

7. OsvědJOeným kance'lářsik:ým oWdia:ntUm nech! se umÍQIŽm zařa-
zení dió kategori.e ka:nlceJIM"sik~ch.úiíedlníkU.
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Požadavky dosavadn'Ícb geometrů zemskýcb.
Při zemském stavebním ředitelství budiž vybudován samostatný

měřičský úřad z ge'Olme,trua kanoellářský,ch sil' pno ty~o IJ:nrce:
Za 1. Pňíipravné IPNÍJCeměř~čské p'iíistavbách veřejných, zv'láště

vodních.
Za 2. Měř,ičské ;prá:ae a )elCtllJáJn,ísle zájemnLky ~aúčellem ,výkupu.

a vyvlastnění pozemku k zmíněným stavbám - pokud neibudou civilním
geometrum vyhraž.eny.

Za 3. Knihovní provádění vždy za součinnosti geometra.
Za 4. Př,eZlkoU'šenia schva'tování polohopisných plánu
Za 5. Mel'ior~ční a inundační katastry.
K bodu 1. Přípravnými pracemi měl"ičskýmí rozumíme práce nutné

před komísionelním projednáním 'projektu a to: navázání na triangu~;ačnf
sít s pa'1řičnÝm j~j;im doplnění'ID, měření situačn!í a výškové pro projekt
sám, správné zakreslení starého stavu a tracy projektu pro komisione'lní
řízení a součinnost geometra při !komísionelním řfzení samotném. ~

K hodtl 3. Jen za součinnosti geometra prováděný kníhovní pořá-
dek znamená urychlení, zlacinění a hlavllť zaruču'je správnost vlastnického
převodu.

MěřLčslký (geodetluaký) úřatd j)ňič:l!eněný zemskému $,talv,e:lmímlUře-
'ti ditelství hu~e zajisté podMhati od'borné kontrole ústředního úřadu pro

veřejné vyměřování při ministerstvu veře.inSrch prací.
Včele odboru stůjž! přednosta-geometr, jenž jen přimo od zemského

stavebního řledlUlIdlslrvíblllde piieHmati práoe pro ce~'ý měřFČ'slkýúŤ'a,d.
!PřIdělení dostatečného počtu kancelářských sil dlužno již z úspor-

ných duvodu žádati.
Požadavky geometrů agrámicb •.

Ohledně organisace úřadu pro agrárni operace sOllhbsi agrární geo-
metři s návrhem u.edeným v memorandu spolku architéktů a inženýrů
vro markrabství mora:vské, které ministerstvu veřejných prací i ostat-
ním ministerstvům bylo ii'ž ,podáno.

Geometři .agrárních operací žádaji pouze, aby dosavadní nepnro-
zené a nespravedlivé postavení jejich vedle ostatních agrárních techniků
OeSlnkh a Ik'UlI;tUlmkh)ibylo !přliměřeně k jejlj'ch výkorunosti u,pravei1!Oa
jako Sltěžejné požadavky v tomto směru uváJdlěi'í:

1. Služební postavení rovnocenné s ostatními agrárnín1,j techniky,
kulturními téchniky, kulturními a I,esními inženýry.
\ Jest známo, že k tomu, aby agrární geometr všechny úlohy jemu
svěřené Slpr:á:v,nrěmohli zdola/ti, i-e'Stpotřebí mnohem Více znalostíprakltl-
okýdl a teor,et.•nelž mu byllo mOiŽnostudffem v "ursu na VylS. šk;Cll1ete,cl1"
ni'cké si osvojiti. Znalosti tyto musil si dosud agrární geometr opaltřiti
jen :praksí a sou1kromým studiem a jest spravedlivo, aby ná'he:žHěza
to byl odměněn.

Vzhledem na brzké rozšíření studia zeměměřlčského tvoří nynějšf
~g.:ár~i o geo"etři vlastně jen přechod !k pinti kvalifikovaným měři'čským
mzenyrum.

Vzhledem k tomu, že agrární geometři tvoří jen nepatrný zlomek
1echni,ckého úřednkva státní,ho, bylo by tím způsobené zvýšení nákladu
rovněž neputrné.

2. V dúsledku s r,ovnocenným postavením s ostaJtními agrármml
techniky žádají, aby byba jim dána možnost dosažení· vedOUCÍchmí,st, jalk
tomu jest jilž u ostatní'ch státních· úřaďů, které geometry zaměstnávají.
Dů'V'odem z.a;j[sté jYOIStačH:ellnýmk tomu j~t, že zříidlka kdo jest s t,o" po
~ce1.ou služební dobu fysicky i duševně neobyčejně těžkou službu agrárníh()
geometra zastávati. Pří'padně necht jsou agrární geometři před dosaže-
I1Jímtakového místa podr,obeni ~koušce z oněch prací, ke k;terým před·-
běž'ného vzdělání na vysoké škole nenabyli.

3. Na :příŠtě..buiďtež přijímáni k agrárním operaCÍm jen absolventi
odboru zeměměři'čských' :in.ženýru.
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4. Úprava polních a cestovních požitků 3Jnal,ogicky s ostatnimi stát-
~imi techníckými úřady.

5. Započltení provisomích a vojenských let do postupu i výs!liužného.

Požadavky geometrň 'železničních.
Ze'k,Zlnlilolllítěleso j,e plOv~bc'ez val!'Uléčásti v pllánlC'cha m~pách

~p3JtněvyzJI1I3Jčeno.Pří,oi.nu t'Oho tř'eiba hihedati - jlaJkovšudJe jilnde - 'v tom,
~e podníklaltellství sJtavty i že,lleZlnlilc,eneměiliy k této prádi 'odlbomí,ky s pa-
tN6nou teoretJilokou a pra'k,tiokou průpravou.

Jelikož se dá očekávati čilý železniční stavební ruch, rozmach že-
leznic' vůbec a dúklaid'ná reorganisace celého systemu, třeba se podob-
ným nesprávliostem vystříhati a zaJbrániti nepřístojnostem odi p'rvopočát-
ku. Je ,tudíž v zájmu, všeo'becném nutno, aby v dohlédacích úřadech (mi-
nisterstvo železnic a g,enerální ilnspekce státních ďrah) byty zastoupeny
tooreti'ckyi prakticky vzdělatl1í geometři, kteří by se sú,častnili ústřední
administrativy (zákony, předpisy, zkoušenI tracy, zakládání nádraží atd.).
. Při každém ředitelství státních drah třeba, aby pp dosa'Vadním způ-
sobu hyla u oddělení 'pro stavbu a' udržování dráhy zřízeni3J a: patřičně
vypravena sam'OStatná vyměřovací sku.p,ina pro práce měřičské', spojené
s uďržová;nímd:ráhy. Včele stůjiž technicky vzdělaný a, prakticky vyško-
lený geometr, jenž by za správnost pq1ánů- ,proťi dosavadním prakti-~,
kám - ,ručil přímo řediteli.

Tato samosta'tná vyměřovaICí skupina by obstarávala:
1. výkonnou měřič~koUi polní službu,
2. kancelářskou ,agendu!.
Ad 1.: a) vyhotovování situ~čních plám'1 k účeLtim projektním, tak

evidenčním, přípa!dně· jejich reJanllJ'I1'lováni;
b) staničení tmU (S1ta'bilisování osy);
c) výkuPní p:]lány, •
d) šetření za účelem vyvazení .pozemků, jak se stranam'i' (ohledně

cen, veřejných práv), tak i s úřady (:knihovnf výtahy, seznamy);
e) lllIa-letkové spOry, udržováni hranic, opravy nesrovnalostí, evi-

dence držby;
f) soumezné sÍ'alvlby (lQhoová a stavebntí čálI'a, regub01lí pJá11jy', par-

celace, svah, pl'ány poškozených soumezných ploch).
Ad 2.: a) evid'enceplánů;
b) ,pfiprava: k Iitografii ,(matrice);
c) vedení železniční knihy, nájem a pr-onáje.m pOzemků Ir Sliožiš(;
d) hájené lesy.' '\
Dle Organ1'Sace celkové techni,ckésluž,by statní bylo by na zástUpCi

u ministerstva železnic a ústředním ú,ř3Jdu pro veřejné vyměřování,aby
pa:třičné návr,hy Iletailně vy:pracova,li.

Požadávky geometrů městských.
Měřičsiké úřady městské buďtež př,i'čLeněny městským stavebním

úřadům.! . .'
Šéfem t()lhOltoúřadu má býti g'eoiihetr s autoriSlarCici\11. technilka.

, ,Působl1!ůls't 'jeho :nechf. je tá:ž ,ja'lm. cirv,ilniho geQimetra. s tr.m obme-
zoo:im, že je opráVlltČlllvYJkon.ávatipouze ty 'sO'uikrrQlmOlpráV'11[práce civill~
n'Jho geometra, které se IkOil11ajipro" :dotyčné město i'ako stranu.

Požadavky .civilních geometrii
(zeměm'ěřicský'ch .liJnIženlÝrú).

ú"redJně 'OpráVlllělnLciMidm geometř,i:porokovavše na Ischůlzi drne
t3. 1Jistopadu 191'8 'O ex,iste:ritn1chpoÚminOOáJCIh~svéiho stavu předlldádajf
rrojev těchto svých přánlí:

A.L .Civilní gWme'tH' bUiďtelŽus·ťano,veíiti'dkr'esnímE zeměměřič-
/ikými inže:nýry >3 vypmvenl pro vym'ě,rovaéí ,práce ,autoritou úredn~ jako
no!ářlÍ;'pw kaŽldý techn,ic1ko.-správni okres budiž jme:novám tolikO' jeden
vYrněřo.vací. inženýr.
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Okr,esy vymě'ř.ovací buďt'e'ž rozvrhnuty d'le pova,hy kraj,e ilnženýr-
ský'mi komorami, které bUldouorgánem db.zína.cím.

Zeměměřič'ský inž,en'ýr jako telchnik potřebámvenkow.kých Qbcí
neiib'1i'Žšia vz,dělán povšechně techin:icky, by,] by v té tu:n/k1ejtec'hll1Ji'ckým
rádcem venlklOva, jehož v'eII1Ikovtruk nal\éna/vě'Potř,ebutle.. Vybolvě'IIO•..:I~by .se
této .potřebě odlbomou a ·vho'dně vzdě'l.runousilou technickou. ,j:řestalaJby
púsobtn:ostlidí tlIepo\"olruných v ,diů}.ežit~cho,táz'ká'chm'ě-ř'ičských 'a výstav-
by měst.

2. Pro práce ,o!kresní zeměměřÍ'Č'Slkýchinlž,enýrů budiž vydán tarif
Po slyšení .inženýrských komor.

3. Pro 'okl"'elStlIÍinž·enýry z·elilllěměřIČSlkéhudiž stanoveno výhradné
oprávnění provád'ěti tyto práce:

a) VeSkerá soukwrnop'rávnÍ m:ě'ře!tlí ve sJnYs'Eu:hO'rizoltltálném a
vertikMném s vyhotnV'ením p'lánů, vý,j:>očtů a ,te'clh'lJ!Í'Cký,dhI.is,tin i kopií.

b) Vyměřování poz·emků pro v,yv'llaJStňl()vánÍa pro gruntakJnihQvní
vtělení dr,an, si!Inic, k,alnáJůa pm ú>lJnalV'uř,ek ipotOlků.

c) Mě'ř~ní, vyhotove'tl'íi a 'e,vi:dleltllCe'1JIOIlloho'PiISltlýcha 'regulačních
plánů měst d:le stá:v,a,jí1ckhpředpisů·.

d) Plány na parce,lad sta'vebltlií'chbl'oikůa prolf.ilů nových uHc.
e) Stanovení a VytY'č'ovánÍ stavebních čaJr nivea.U'.
f) VylhotovovátJIÍ a ověřlovánlÍl všec!h geometrilCký'oh pllálliů a kopií.
g) Ohl1"anióov~ll'í!po,ze'l11!ků.
h) TechnilckáJ zna:lectvÍ piiobtecnÍch samOlSprává>chtam, ,k,dJesta-

vební řády předipisUljístrun'ovenía vyty'oovátllÍ staJV'e'bn~hčáro
4.. Ve ~myslu tohoto výhradného ;práva p'r-ovozovla:tí vytčené prá-

qe zeměměfi6ské 'hudilž opraveno dosavaijJn;íminliste'l'S1ké'I1'ařílze'tlfo ci-
v!iIln~!oh teoh-uidch.

B. Mimo právě uvede:né požadavky na výlhra,dné právu provo-
zovati zeměměřičské práce eiv!Íl!ní inženýři měřlliČtí pOžaduj!Í dále ještě
O!flráYněil)Q.~'spoIUJúčas.t'~ tě'Chto ,pracích:

. ,LV zá'k,oně .o novém vyměřováni ,katastráLném buidli'ž Vy,hTaŽterra
l1lIOžn'!llStúčrustli civHnich 'inženýrů v'Y'mělíO'Vackh na praooch měiíiCských
a v tétočÍ'tlInosti za '1<Jontro1lystáJtu bud.iž jimpwpůijčoo<a' autmdtla státního
,orgánu vedle státnkh orgánů měři'čsikých.

Taiková zákon'Ítá orgamlsalce nového měřenJi !kataJstrálin~o vysky-
tuje s.eod TOIku1910 ve $vÝ'cafsku (Z. f. Verm. roč.' 1910 str. 41. <li násr.).

2. Plíí ,arondová'tl'í 'a scdován'Ípoze'l11ků bUidiž P~U'd' 00 týČcSl\JOlu-
působení dvilniÍchtll'ženy,rů vyměřovadch ~achována :dos.avaidnli!zák,o..

,tlIÍtá ustauO'Vení Sletstejnou pr.alVomocí 'úředin'Í'kastámíiho.
.--...a. P~ístu'P ke všem operátům úř,edním.

4. Za ,souldriJí:hoz'tllalce v oboru zeměměřicské'l11<li.odhiadu 1p000emků
nechf 'se béřezásadně jen vymě'ř'ova.cí ill1'ženyr s ,phOOUlkvaI~IDi!kad.

5. V odborech minliS<terstev,jednajících o pnalCech'Spad~jídch db pů-
sobnosti civil. vyměřO'vacílho iiltJIž,en!ýnabuďtež po návrhu lÍ'tl'.že:nýrských
komor přibráni 'zástupci toIhoto stavu.

6. Proíektya: mZ,počty na stavbu si'lndc a cest.
7. Zhoto~o4ní meHo'TaČll1ícha: illl'un:ďJačn:íchkatastrů.
KvaHfikoVlanlý1ill,oi'V. měř. ,iInžen~rům budiž ve SI11iY!S3u rozšíření

stuQiapak př!ÍlJl1'áno'právo !j:!oid'áváJll'íznwlleakýc'hposudlků pm povdlování
staveb a Vle' staMehnkh zá>!'ežlitostechdbei .ve'!!Jk'O'V'S'k'ých.
. C. Aby mohl cdv. měř. inženýr i v nejzapaldllejšF 'O'bci prováděti
praikci, jak jsme v předu: uvedli ..a práci svou l1iemusillldl1aJoop06Itati, čili
,alby b~!la ;uffi!OŽlněna,Wp1'abn:i'étvu:lelVuá a odborná práce, iest nutno, aby
bydlel venikovu!1ejihli,~e a ne,mě1 tě.žké pOOmL~Y'ŽiÍ!v:()itJnf.

Jest pro'Í!O'PO -~půsj()hu ttsazení obvod11lÍch ,léklařůl1lelb notářů or-
gooiSiQyati tedllMClkou služQua zřjlditi !k,u.výživě staCinéapra'ktlioky vhod-
néobViQdy (asi vdikost diosavadruích heitmalnstvi)pro civ. měř. ·mže!nÝ'ry
a prakci .jeřkh.POddoz~rem.inž. '~or chrán1ti a hO'!1o!1OlVati.,

D. Aby civ.mě-ř. ,~ÍliŽen'Ý'ňiměli'mimo oiJoríooretíckělro vzdě'lání
k vy't-čené funikci ináležítoupniJroi, žádáme, atJyk.aZd~cret4lek:tant mr sá-
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mostatné místo prokáz3Ils.eaiespoň StJ}etoo Iprakci v oborech pl(JidA a B (»-

znlačený'ch.
US3lwvlÍ'nj úř. ope. civ.' mě'ř. ,inženýrů hud/i'ž z.aiíwzeno do ikmnpe'-

tenoe inženýrský,oh komor.
Př'eohodiní' jjravoll1\oc civ. měř. inžeIl1~'rů bud!i,ž z,wřízena inž. ko-

morou d!,e studH a 'diOlsavadinípr3lkce členů 'kommy. stejně ta'k i: prvnlI
ustanovení ,obv,orlů a obS131zenJiJich v:E',ř'e1jnnuImlll'kupend.

Bez této právomo'C'i pro určitý ioovO!duděl,ené nemá 'ntikdo 'PTáva
préllkciciv. mN. illlženýr,a 'I='TOVlolZov:atiÍ.Kde j·est ti\eba dru'hého znake. budiž
přliibrlÍ'1l!úř. opr. 'cliv. me,ř. inlŽJe:n:ýrobvoidlu jinébo.

E. Aby ummžněn:abyla práce úř. opr. civ. měř, ,~nž:elnýra}est nutno,
aby státní, zemsiké :i obe,cni úřady 'spřístul)Jill,ilyU'v,edienému j.akož i jle:ho
o'Yěřený:m záls>bu1pcŮimpřJistup 'k mapám. pláJnům ·aJvefejnÝ'm ,llistinám, j.a-
kO'ž aby nová nlalříze'ní a zlÍ'koll!Y'Hloh'Práce se tÝ'kaHd jlim byly ď:oručo-
v'án.y; stejně j·est nllltnlo. a'by půlko1lJtní!a be'z úřlediní'hoopráv.ně'nn pro-
váděné I1=rácene'Při~ímaAy,nýlbrž ,původ:ce tr~,st:ally.

Musilo by býti vydáno také nařízení všemolbeoním úřa'dům. že
obvoc1.:'í oi'v. měř. řnŽJenýři musí býti bránli ke všem komisím stavebním
řád,em pr,edepsanÝ'm za S(joonl3lnOlu<odiměnu,'SOl\l!d'ůmpadc, albiy byJ)iibráni
ku odhadům a 'znla,1leckýmposuldkůrn. tIon<Otwvánistanov'í pří\S;IUšn'llinže-
iJýrská kO'illo~a>.

Empirický vzorec pro urychlení.
Prof. Vliclav Š pač e,k 'V Roudnici.

(Dokončeni,)
Vzhledem k nespolehlivosti posledního koefficientu provedl tIelmert

též výpočet s koefficientem 0'000007. jejž stanovili Wiechert (1897) a Darwin
(1899) předpokllidaiíce hydrostatické zvrstvení hmoty v nitru země. Pro
stanice na pevnině, na břehu a celkem odvodil

e) Yo= 978'044 {I + 0'005301 sin2 'JI - 0'000007 sin2 2 9'\
± 15 ' J

f) 978'047 {I -+- 0'005300 sin2 !Ji - 0'000007 sin' 2 9'1± 11 J
h) 978'046 {I -;- 0.:005302sin' 'P - 0'000007 sin' 2 9'\± 12 ,

Ku posouzeni přesnosti udává násled.uiicí tabulka v tisícinách cm
opravy pozorovaných hodnot, počítá-Ii se urychlení dle vzorců a) až hl:

a b c d e f h
-14 -9 - 5 - 9 - 2 - 7 ---' 7
-S -5 O -1 -2 -1 O
+ 24 + 23 -1- 16 + 2f}; + 21 -1- 17 + 20

1 O - 12 - ~ - 7 - 10 - 6
2 - 3 6 4 -10 3 - 6

- 7 -12 + 4 - 9' -17 + 5 -11
+6 +1 +8 +6 T3 +8 -1-7
- 4 + 6 - 6 + 1 + 14 - 8 + 3
937 803 577 638 1082 620 689± 13 ± 13 ± 11 ± 11 ± 13 J: 10 ± 11

Poslední dva řlidky obsahují soUčet. čtverců chyb a střední chybu
jedné rovnice. z nichž byla formule odvozena. Větší odchylka jest při 25-°,

Ze vzorcÍ1 a) až h) pokládá za nejspolehlivějši posledni, jemuž lze
dáti ,též tvar

y. = 980'632 (1 - 0'002644 cos 2 'P + 0'000007 cos! 2 9').
V pojednáni. v němž tIelmert odvodil yD. podotýká na str. 336. že

dle pf~sných měření absolutních jest třeba hodnotu g ve •Vídeňské sou-
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-stavě~ asi o 0'015 zmenšiti. Na základě pečlivých měření, jež byla konána
převratnými kyvadly v postupimském geodetickém ústavě v I· 1898-1906
:stanoveno bylo (lJl = 52' 22: ,9 t.= 13°4: I, li= 87 m)

= 98l'274 + 0'003 cm .1)g .. sek2

Po té provedl E. Borras') vyrovnání měření g konaných mezi hlav-
ními stanicemi do r. 1906. Počet jeiich jest značný. takže měření pozdějši
nezrněni rozdíl g mezi Vídní a Postupimí ani o 0'001, a bylo tedy možno
veškerá měření na celé zemi vztahovati k absolutnl hodnotě v Postupimi.

Do vyrovnání pojata byla jen ta měření. kde byl bezpečně určen
chod hodin. teplota kyvadla. vliv současného kývání stativu a kde změny
kyvadel byly nepatrné. Jinak jsou totiž měření nepřesnými vzhledem k přes-
nosti, jež se vyžaduje. Vybraná měření týkají se 20 hlavních stanic') a
tvoří 23.od sebe neodvislých řad. Jedna řada obsahuje 6 stanic. dvě řady
po 5 stanicích. většina pouze dvě stanice; počet chybových rovnic 62.

Pro Vídeň plyne z vyrovnáni toho g = 980'8601± 0'00084. Stanice
·ostatní vykazují chyby větší. nepřesahuiící však hodnotu 0'002. Za ~áklad
vzata hodnota g v Postupimi s chybou O. Vzhledem k tomu nutno veškery
údaje vztahuiící se na soustavu Vídeňskou o 0'016 zmenšiti a l1elmertova
formule hl pro urychlení jest

fo = 978'030 (l + 0'005302 sin2 tp - 0'000007 sin2 2 tp)
Dle theoreíického odvození (49 2. V. r. 1914. st. 115) iest koe[fjcient

při sin2 cp • 5 17
0005302 = '2 m - e - 14m e.

Předpokládáme-li. že rovníkový poloměr a = 6,378.200m, jest poměr
odstředivé sily k urychlení na rovníku m ~ 0'00:14678 načež sploštěni

~= 0'003353= 29~'2"

Sděluje Dr. Ing. J. R y š a v ý.

(Pokračování.)
II. I(onsolový pOdstavec Lukešuv.

Pi'j merení dŮ'lním stává se velmi často, že buď 'vůbec nelze
použíti obvyklý'ch stojanů ku postavení stToje úhloměrného čí ni-
velačního, nebo Ž!e 'upotřebení jkh bylo by spa-jeno nejetIJ. s vel-
kými obtížemi a ztrátou času, ale také mohlo by býti značně na
újmu přesnosti. Příčíny toho ~sou několikeré: v úzkých a nízkých chod-
bách je nedostatek místa pro postavení stojanů, nebo na závadu přesné
práce je mě1kká, neiistá spodina nebo-zase přmš tvrdá a nerovná skalnatá
Fúda v čerstvě vylámaný,chchodtbách činí llstředění stwje v:elmi zdlou-
havým nebo koneč~ě, i když by žádná z těchto příčin nevadila a chodby
byly prostorné a upravené, mohlo by upotřebéní stojanů podmíi1itl nemilé
přerušení těžby po dobu měření. V nízkých chodbách lze ovšem užíti sto-

') Kilhnen-furtwangler. Beslimmung der absolutell Orosse der Schwerkraft zu Potsdam
mit Reversionspendeln. - Verolf. d. kg\' Preuss. Oeod. Inst. N· f. Nr. Nr. 27. - 1906.

!) Verhandlungen dervom 21. bis 29. September 1909 ln Loudou uud Cambridge able.
haltenen XVI. allgem. Conierenz der Internationalen Erdmessung. 111.Tei1. Bericbt Uber die re-
lativen M~ssungen der Scbwerkrait. - Prvá obšlrná zpráva obsabující všecbna měření uve-
řejněna byla JielmeTtem ve Verbandlungen der XIII. allgem. Konierenz 1900 a doplňky její
r. 1903 a 1906. V těcbto jsou měřeni seřazena ve skupiny dle stanic. z nichž vycbází. a u každé
stanice. označena redukcella soustavu Videňskou. Ve zprávě Borrasově zavedena vesměs sou-
stava Postupimská.

') tiongkong, Jalpaiguri. Dehra Dun. Zikawei. Tokio. Washington. Muichov. Videň-hvěz-
dárna. Vídeň-zeměp. ústav. Strassburg. Paříž, Karlsrube. Koburg. Ke\\'. Oreenwich. Postupim.
Samara Moskva. Kaza/I. Pulkova.· .
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jarl'U.~e .,z·~suvnýmínohami, ale ani toto opatřeTJIínebývá. vždy účelné;,
iPostaCllyllCtl'k . h " .•' h d 1. ~ vdV" t"k' ov tV .• , b' .. '"a ovyc pnpauec ·se· Ouf'eosve· CUlIa a -e ne]cas e]1 yva]t
používány místo stojanů dlouhé a sHné šrouby - mosazné nebo železné
- zakončené buď če'pem'neJbo fřechá'zeHcí v d,esku (Tab., obr. 1.)
s kruhovým 'otvorem up'rostř'ed, je'ž zavrtávají se do stojek výdřevy. Pr-
vého tyPU šroubů (s če'pem, v tomto případě je úprava čep,u ,podobná jako
na obr. 4.) 'užívá se s oblibo-u pro theo-ďolítová měření 'Polygonálních úhlů
při tak zvaném postupu se »ztra,)enýmí body~. Pří tomto postupu méně
důležité boidy me'zilehlé se nija:k trvale neoznačují, ,jeHch význam trvá
jen potud, po,kud se na nich nebo na bodech sousedních koná měření. Po
dqhu tu jsou ,dány hrotitým výstupkem h na čepu, výstwpek je přesně
vose Oe,pu a slouží jako zaměřovací značka. N<l!sa-dí-lise' stroj na tep"
který např.má tvar trojbokého hranolu, je tím již mechani-c'ky ustředěn.
Cep lze vymě'nití a, tvar jeho musí ovšem odroyídatí dutině nátrubku
užitého strolje. Pro stroje s. třínožkou a stavěcími šrouby dlužno pou0ítí
pomo'cné součástky (Tab., obr. Za, 2b): válce s výdutí, odpovídaiící tvaru
čepu, z něhož vybíhají tří' ramena, zakončená ploškami ,pro stavěcí šrouby.

Pro body důleži,tějšÍ, označené na dIC,lšídobu skobkamí ve výdřevě.
lv rřeložce či,str;opnici),.nutnlO užít-i druhého typU šmub4 (o,qr. 1.), na.
jichž kruhové desce lz'e stroj v malých mezíc'h posouvat a ustředi1.

Nevýhodou těchto šroubů je, že musí se pro něrředem navrtávat
díry nebozezem, což nejen zdržu'je prád, ale poškozuje také výdřevu.
Tato závada odstraně'na je pří konsolovém podstavci Lukešově, který jinak
však vY'kazuje všechny výhody šroulbit:

Podstavec tento sestává ze dvouče1i'stí A" A." hroty vyzbrojených.
(obr. 3 a, b), z prostř,edik:aii'Chž .vy~ramenaBW&../:w~navzájem
třetím ramenem ,příčným C, 'klou!b<Jvěs nimí si>Ojeným.ltOttb'y_t, ••••• =.,
prve vybíhá vlastní nosné rámě D, zarkončené čepem If,)::oddbněupra-'
veným jako pří p'rvém tyPU šroubů. Obě rameI1la B" B.> s čelistmi l~e
sevtíti svorníkem S a celek pak ZJpevniti ještě upnutím matice šroubově.
na zt·užovacímooloUJku R. Cep, zakončující nosné rameno, lze: upra vití
dů přÍJblížné .):olohy svíslé šrou'by š" š.; uvolní-li se tyto šrouby, může se
rameno D, resf'. jeho pravá část s čepem nakláněti Vie dvoU!k sobě kolmých
roviná,ch. Svislá poloha čepu ,posu\Z!uje.SeIdle :krwbicové lílbely, namontoval1é
na válečku s dutinou.,odpovídaiící tvaru čepu. Při novějším typu pod,..
stavce .vypuštěny jsou oba šrouby (ramena C, D tvoří jedinou. celistvw
SO'llčástkU')a nahrazeny jedíným, umístěným na spodní částí čepu. Spojellí
čepu s ramenem je ta'kuprraveno (sféri'ckým tělesem, obr. 4.), že lze čep
v maJých. mezích na'kláněti a zaříditi do svislé ,polohy, v níž se pak šrou-
bem S upne.

Podstavec lze velmi snadně připevniti na svislý čí šikmý trámec
jakéhokoliv profilu, a to i Ipři těsné, 1. zv. :srubové výdiřevě. Obě čelisti
zatnou se I'l'ostě do stdjky (hOCndce), sevřou svorníkem S a celek pak
71tuží ještě ·u,]:nutímmatice m, obloukového ramene. Po té upraví se če,p
do příbližně svislé polohy - použije .!Yek tomu zmíněného již válečku
s 'kra'bic. Iibelou - a podstavec je přípraven k osazení stroje. Celý tento
Výkon provelde pomocník

Popsaný podstavec1není ovšem l1oví:nkQ1t(vynálezce p. J. L u ke š,
důlni geomei'I' v Libušíně, dal si jej patentov<lti asi před 12 léty). UI:o-
wrňuieme však na něj, jet celkem málo znám ja'ko mnohá dobrá věc če-
skéhopůvodu.Výborně se osvědčuje zejména pří pracech
n ivel a ční ch. Pro theodolitová měření při postupu ,.se ztracenýmí
body« je :poířebínejméně tří takových i>Od:stavců,dostata:ně sHně kon•.
!ftruovaných; čímž ovšem zvyšwje se jejích váha. Při těchto měřeních
je ťéžnevýhodou ve'lmi obtí'žnéneb zcela nemožné odečítání jednoho' no-nie.
je-U·dal.ekohled v poloze ,přibližněrovnaběžné se stěn(}u chodby. Tato.
obtíž,: která ostatně vyskytuje se také pří užití šrouibů, obchází se užítím
r e f' e t ič TI í h () ..stroje .. Je-li jeden z nQníů nepřístUlPI1Ý,uvolní se· I i m-
li ti v á .'ť1stanovb; ~troj' se' vhodně natočí, od,ečte' a dlrlekohledem znovu
zaměří. Přesnost tím. nijakznateln~ netrpí, nclJof 'zaměření na hrot 500-
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sedniho podstavce lz-e provésti velmi přesně; spíše padala by na váhu'
malá ztráta času, avšak ta je daleko vyvážena úsporou jeho, dosaženou
při ostatních vJ"konech tohoto výhodneho .postupu,

HL Vytýčení směru sbybky.
K zásobováni velkého továrniho podniku vodou měl býti zn·

zen přivodný kanál pro vodu z řeky, který bylo nutno podvésti
pod hrázi železnični trati o třech kolejích, pod silnici a vys,aikou
ohradní zdí tová>rní. Za tím účelem byla navržena v,továrně jedlna studna
S, (obr, 5,) kruhového průřezu (2.50 m) s j:řiIehlou óerp-aci stanici"
za železnični trati pak druhá studna S., průř,ezu obdélníkového (2.0X 3.0 111),
V níž ústil kanál, přivádě'jici vodu ze řeky; obě studny, vzdálené od sebe
asi 45 m, měly !býti spojeny zděnOllchodbou (shybkou) pramu obdélni-
kového, na'hoře i dole zakleulltého, která mírně spadala směrem ke studni
tovární. Stavebni rrke postll'pO'valy tak, že nejprve vybrány a vybedněny
jámy pro obě studny a po té z větší části vyzděna továmí studna S" z té
pa/k ihined raž-elnlaa vyzdívána chodlba. Tyto staJve:bní práce velice byly
stěžovány značn:ým množstvím vody, prosakuHd vrstvou hnrbého, jílem
promíšeného písku; voda, hromadící se ve studni S" byla: nepřetržitě oď'čer-
pávána stavebním čerpadIem.

Výškové určení východ~ska chodby ve studni tO'vární provedeno'
bylo nivel.ací a Cidměřle:nímpo svisJi.ci; výkon t'ento nepůsobil nijakých ()Ib-
tíží. Dno chodby bylo asi 10 m j:odúrovní továrního dvora.

Obtížněji utvářilo se vytý'čení směru chO'dby. Zprvu ,byl určen vel.,.
mi JednodUiše: })řenesl se prostě do vhodné hloubky ,provážením: dvě
šňůry svi'sle napjatézáva-žímizaNzeny byly do směnu dle svislý-oh hran
dlouhých latí postavených na okraHch obou studien (v bodech A a B) a
převyšujících ohradní zeď. - Zásadně ovšem je tento způ.sob správný;
bylo by však nutno, provésti .jej neobyČejně pečlivě, uváží-Ii .se, že z
'krátké dJélkyasi 2 m vytyčuje se směr do vzdálenosti téměř 50 m.Ve
skutečnosti nelbyl výkon tento, jehož ďůležitost v záplavě ostatních praci
stavebních ,byla J:řehlédnuta, proveden s dostatečnou -péčí a přesností. -
Ukázalo to vša1k teprve pozdějiší, př,esněrší zamiě'řeni.

Prvotním směrem razila a vvzdila se chodbadJo vzdálenosti asi
9 m; tento směr byl by minul studnu S. voe vzdálenosti asi 5 m na lev/)
od osy, P.o té odbočilo se do prava a vyzdilo se d'alší'oh 5 m ve směru.
který by mínul studnu 8" asi () 7 m vpravo. - Teprve :nyni povolán byi
civilní geometr (je zřejmo, že úloha padá stejně v obor civilnqjhogeo:inetra
jako důlního měřiče), aby udal správný směr.

TheoreHcké řešeni úlohy je velmi jedlnoduché, méně jednoduchým
u!kázaJ.o se pra'ktické je1jí proved-eni. Předevsím nedoporučovalo se O1>a-'
kovati způsolb s provažováním směru; vyšetření úhlové úchylky mez!
směrem znovuořesně prováženým a směTem prvé části chodby, bylú
by v daných ooměrech velmi obtížné a zdloUihavé. Nejpřiměřeněj'ším Je-
vilo se užití busl()llního stroje. Busola za normálních· okolností zaruču1e
ne,jen jednoduché, ale také .úplně spolehlivé a dostate6ně přesné řešení
dané úlohy. Bylo jí takésl\wteJčně užito, ačda'ly se i při tomto ~půSQbu
tušíti některé obtíže, jež mohly snížiti značně stupei\ přesnosti, což o-
statně praktické provedp.:ní také potvrdilo. Na tyto okolnosti bylo ihned
pOukázáno, avšak stavb& vedoucí inženýr prohlásil, že prakticky postačí
úplně, zasá:lme-li OSa chodbyprofil jámy 8.. Splnění tohoto skromného
náro-ku na přesnost bylo ovšem možno zaručiti í se zřetelem ku všem
danÝ·m nepříznivým okolnostem.

BUlSolnimstrojem bylo předevš'im určitiazilt1'lltspojnkebodů A-B
na POIVrchu,jakož i azimut v studni nebav chodbě. Jiti určení azimutu
srojnice A~B nebylo zcelabezpřelkážek. Přímému zaměření vadila vy.,.
sokáohradní zeď a částečně i. hráz žele~niČ1Ír.Byla tudíž na snadě my-
š}en'ka, spojiti oba body A-D- busolnim tahem. Ukázalo se však, že tah.
by byl dostisIQžitý;vycháze;e oo·bodu A, musel hy se především pro-
plésti mezih~cemirůznýchpOtfélba předmětů na dvoře tO'vámímr sle-
zených aŽ'kuvjezdovýmvratům. dosti vzdáleným, po té jítil>OsilltIci" ,,'
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PHJHti propustkem uod náspem železničním a obrátiti se k i)odu B. Při
tom všem Ještě vý,hody busolního měření by staly se úrlně pochybnými,
ježto v celé délce tahu vyskytovalo se železo (různé předměty železné
na dvoře, kolejnice vlečky, železné vozy železniční, železné orlocelllí sil-
nioe a dráhy). Užití magnetky busol. stmje muselo by se omezit'i jenna ori,en-
taci Ijedné nelbo ,dvou stran a dODoru:čovalo by se jednu z těchto stran voliti
mimo vh.stní tah;přípoj-ovala ,by sek němu jako ,pomocná strana (na př.
7-8), aby byla naprostá, jistota, že jakýkoli vliv železa na, ma,glletku je
vyloučen. Za těchto okolností bylo by se' pak spíš'e doporučovalo, pro-
vésti měření jiným maJlým strojem úhloměmým 'o nOlill.difL asi ľ (užHý
busolní stroj nebyl opatřen horizontálním kruhem děleným). Z hO,dnot úhlo-
;,rých odvodily by se aizimutv všech stran, po případlě směrní:ky v libo-
volně volené soustavě os, z těch pa'k a z 'přímo mě'řených délek stran
vypočetly by se souřadnice všech bodít, odvodily úhly cp, 'ljJ a azimut
spojniée A-B,

Celá práce tato, jak z načrtnutého popisu je z.řejmo, byla by vy-
žadov,ala značně času, jehož nebylo ni1kterak nazbyt; grafické provedení
tohoto po-stupu bylo vyloU'čeno, ježto busolou nebylo lze se stroje sejmoůti
a jiné busoly vynášecí po ruce nebylo.

Prot'o, kdY'ž měřič shledal, že v prodlouženém směru obou studen
jenovostavha, vyvedená rrávě do vhodné výše, alby bylo l~e s ni za-
měřiti na oba hody A, B, signalisované v malé výšce nad povr'chem, roz-
hodl se těžiti z této výhodné okolnosti. Naplošině!novosta'vby byl vyhledán
- nej,prvezhrUiba- ,bod P, ležíd v přImce A-B (oba body označeny
zavěšenými olovnh;emi); na něm stroj byl centrován a horizontován
a pO té zkusmo malými posuny pří'čnými jeho záměrná rovina p'řesně sto-
tožnčna se svislou rovinou jdoucí spojniCÍ A-B. V této poloze ustanovka
byla upjala a odečteno udánI .magnetky lupou,při'čemž šetřeno obvy'klé
opatrna,sti, totiž provedeno několik mírných ,!xJ.klepů na' kralblci;a ,krysí
sklo, aby magnetka snad nezítstala v n~správné »mrtvé«poloze. Cteřtf
bylo ně'kolikrá:t opako~'áno a údaje (odečítalo se lupou při délc'e magnetky
18 cm na S') se v,C'lmi dohře shodcvaly. Azimut s'pojnice A-B stanoven
hodnotou "AB = 26° SO'. Měření bylo opakováno asi po dvou hodinách,
když byly skcl!1'čeny práce v chodbě pod zemí. Ukázala se p'ři něm .překva-
pující odchylka 2S'. Příčina její se však brzy vy'světlila: zavinila ji že-
lezná konstru'kc,ť stře,chy bHzkéh:o svěťlLku v 'novosta!vibě osazel1á právě
v ,době, kdypwváděny byly 'práce pod zemí.

Nyní šlo o 'Určení azimutu sppjnke bodíl strany A-C pod zemí.
,Všechny body ,p,od zemí byl'Y vyznačeny malými hř'ehy želelZnými
(mosazné nebylo možno opatřiti), zaraženými do klenby (obr. 6.).

Na ,bodu A nebylo možno provésti měření. Studna sice byla dosti
prostorná a ve výši spod'kuohodby zřízena poďUaha. Ta však se stále
mírně chvěla pod silnými nMazy strojů blízké tovární strojovny. Kromě
toho byla zd;~ na závadu pumpa, o<dčerpávají'CÍ vodu nepřetržitě přitéka'Ííd
z výlomu y čele chodby. - Cinnost této pumpy nebylo Iz'e, na dlouho za-
staviti a její železné sou'částky oS potmbím musely by nezbytně značně
znerhopntti ,údaje magnetky. Bylo nutno tudíž stanoviti azimut ve vy-
zděné chodbě na bodu C. Avšak ani tam nebyla rráce tatO' bez neSlná'zí.
V úzké a. nízké chodbě nebylo lze stojanu vůbec užití. Však nejen tQ:
chodba byla také přeplněna mlhou/vodnícli par, nehoť teplota nevětraného
vzduchu byla na 'konci chodby' při náraz\šti dosti vysokou, a se' stěn a
stroru zkapávala stále voda. Kromě toho dlužno připomenouti, že na
stěnčchodhy pHrevněny byly dráty elektrického vedení pro osvětlo-
vání.
. Prvá nesnáz obe'šla se prostě tím, ž,e stojan nahradil se krátkou foš-
nou, opatřel1'ou vhodným 'výřezem, jež umistila se vodorovnč 'asi 70 cm pod
bodem C a upnula se k'J,.íne:m.Stroj spojil se s ni šmubem spoij;u,jícim, ustředil
a hori'zontoval stejně jako na stojal1u de,skGvém. Mlha vodních ,par se zředila,
či spfše rozehnala ne,jprimi!ivlllějším zpítsohem. Elektrický proud SleÚ!plně
vypjal ro dobu měření. Ze železných .předmětů zůstaly :ode' Jen .sk'oibky, u-
pevňující vede:ní elektrioké a sko'bky, označující body A, C. D.

, ~______ (Pokračováni.~
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Donátův fond při oeské technice v Bmě (správce prof. Ing. VI.
L,i s t) vydalnáslledluijlílOí zeměmě'říičské tiskopisy v úpravě' d!ra Semeráida:
Čí'S. 1. Zápís vo,d. úhlů v tdang. sí,ti: stud. 0.30 K, jiní 0.45 K za, arch.
tis. 2. Zápis vc.d. úhlu v p'o,l,yg. síti: stud. 0.15 K, jini 0.22 K za arch.
Čís. 3. Zápisl1líl< t~l.lchymeitrkrký: stud\. 0.12 K. jiní 0.18 K za alrc:h:. Čis. 4.
Zá'pis graf. vyrovnární bodlů: stud'. 0.23 K, .íiní 0.35 K. Oís. S. St:a'lličll'í nástin
tria'Ilg'.: stud. 0.36 K, ,Íin'í 0.54 K. Čís. 6. PO'čctll' zápis mě'řic. boidu: stud.
0.23 K, jiní 0.35 K.

Zase odešel typický muž ze řad
geometrů českých. jemuž zdařilo se do-
síci hodnosti ředitele katastru. hodnosti
nejvyšší. která je geometru dostupna.
Posledni dobu trávil klidně na odpo-
činku. ai dne 12. říina t. r. skonal.

Běh života jeho je obdobný ži-
votu našich techniků. kteří v létech
šedesátých absolvovali a zeměměřičské
praxi se věnovali. pracujjce ve všech
končinách říše za nejrozmanitějších po-
měrů. Narodil se dne 23. února 1839
jako syn krupaře a souseda v Čáslavi.
Studoval na vyšší reálce a na stavov-
ském českém 'polytechníckém ústavě
v' Praze v letech od 1855-56 až 1862.
Za grafické práce ze situačního a ze
strojnického rýsování obdržel dle teh-
dejších zvyků premium.

Po absolvování jmenován byl
v r. 1863 měřickým adjunktem II. třídy

ve Sl:avonlii, v To 1869,posbolUJPi'Ido I. třídy a byl přellOženl dlQlK!l1aň'ska" OId'-
kud!ž v r. 1870 p'ře'l!o'ŽJelJlljalko gerometr k úpraivě dlall1iěj}ozemlklové dbl Sltez-
ska. Po tě1cihto toullikárch stalI se konečně ~eometrlem II. třírdy a ph,ložen
dio Čech, kicliež př'elSvolupii\ j,alkroŮ'fici~H 'k mapov1n,imu archi.vu v Praze a
setrv.al tam až dlo r. 1883, kdy povýšen byl nla vrichního ·eviidlenlční,ho ge-
I~metfia a stal se v r. 1885 spráNcem archivu. V r. 1895 povýšen byl: na
i'llspektura a krátce na to na V1rch'niíhoi,nl'lpektOrra·v království Českém.

V této, hodnosti stlail se čl,enem zkušehní ikomise pro státn~ zkoušky
v učehTIlém běhu!pro vz;dlě~láIlllíg'e,QII11e1:růna české vysoké ško'lte ťechnkké
v Pmze a členem kromise zkiušehní pm la\utiorisloV'ané c.iviljiní geometry při
mústoďrži,('ei!stvi. V r. 18Q6 'odiešel na odpočimlk. p1ř:i čemž uldlě:Jienmu byl
titul řeidliteil'e eVI:,dtelllce ~atalstru. Z mim'Ůúřednlí Č'i'n111O'stlidllužno vzpome-
nloluti jeho ú6asti v prraJcnVnlÍm výbo'fIU j'uibii,le.iní'vÝlStavy v r. 1891. jakož
i výs.tavy .aJrchi,úerktury a li!nŽJelJ1i~'rství'v r. 1898 v seklci pro geodlaesúi. V 1)0-
sI\'ed!ní vfI'1i p'a'mlatov,a1 ml. kolleje srtudientské 10.000 K. '11IaÚstředinď Matioi
šIk1o11sk,O\urovněž 10.000 K, na chrám sv. Víta 5000 K. nla opravu dlěkan-
ského kro1steliav Čá,s],arVi5000 K. na pe'ns iFl1ií'flQIJ1dJsrol1listůNá[odtnrnho dlíivatdlLa
1000 K, nJa trigy na NMod. dív:adle 1000 K. nla stÍ'pen:diiulm s,tluidelJltSlkéna
vysOrkýJch šrk'oillách pf'ažJskýJch 10.000 K. Imn.eoně na chudié v Čás'lavli a
lieřmanlolvě Městci dohr'omadiY 30.000 K.

Zesnulým 'OIdch!ází j,eidelllJze zbylrych veterá'J1Iů, kteří činnlě úrčastn~,ld
se prarCrÍ ka,tastrár.ních nra SlLovanském iihu. Euldiž mu tehlk,ou rodná půd,a,
do níž <liliepřá'lli srvéhro byr u'1l()lžlen. J. Petřík
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Výzva k vrálivším se pp. kolegům z pole!'
H01dl'áme Zaílložiti pam ě t 11í k 11i h u o ú č a s t i čes k )' c h

g e o m e t r ů ves vět o v é v á I c e. láďáme oroto vše'chnlYpány
'kol'egy, býV1a'llé vo.já.ky i In1evoj'álky, by seps'a:lli stručně oe111ýprů1biěh S\'oií
čilnnlosH za váiliky .a v nich zdiůlI"aznii\!i{lIdlbiomou činlliost geclmetrovskoil
a výzlllamné údu,j,e pro českoslo\~enský stát ve f.ormě retms,p'elktilv'nlí pro
anchivni knihu spc:Lkolvou (papír fmm'á.t j.edinot'l1Ý 21>(34). Dáliežáldláme
stnUičné ollám:ky o Hoch od'bomé činnosti a nl(libytý.ch zkušenostelc,h geome-
trické p'rakse, j,ež hud1emepostup'ně v časopise 'Ulveřeji1ovll'ti. Příspěvky
tyto ,jest zasl1a'ti llIa ,aJd,res,u reďakce Brno. r'a:l'ke'nsteinerova 9.'

Všechny pány kolegy žák:liáme slllavně 'O zalslllárllínyneljší a1d'resy a
uldlálllí nynějšího z'aměs.tnlání .a 110 6l'eny i n1ečlneny, bychom zíSlka1lil1!ový
:s,oup:'s českých geometrů, nutný pro dal1ší alkce.

Získávejte nové členy mezi kolegy.

Zprávy odborné a spolkové.
Služba měřičská při minlsterlltvu veřejných prací. V rel'luhHc'e česko-

.slovelllis'ké docházejí dlouholeté snahy techni'ckých buhů pro sloučení ge-
ometrk'kých prací v jednotný úřaduSlk,ute'Čně'ní. Úřad' t'ento se 'přilčleňuje
'ministerstvu veřejný'ch prad v Praze. Tím do'ciluje se pokiJ'(liku proN do-
savllJd!ll,ímill rozpiý!llení g:eiometrlj'ckýqh prací 'V r!O>zlJij6nrý1chúřladle'ch se sta-
noviska rracovní hospodá<rnOlsti. Pro stav g,eometrický povstává nová éra,
postavení geometra ,do služ'eb technických, PQlzšíření oboru j.eho zamést-
nání a možnost zvýš'ení jeho vzdělání v,e smyslu měřičskéh'o inžený'ra.
Proti tříštění nutno státi na stráii.

Přliimáni elév •••.· do služeb evidence kafastru; K' !iÍbTa:dě~tf"y,per-
"sonálu pro službu evidence kata~tru daně pozemkové <přfl'at bú,(Je' v něj-
bližší době větší počet evidenční'ch elévů. .

A1bs'Olv,enti> zeměměřírčského kursu, kteří se o místa lai ucházeti
míní, pod'ej,tež c·o neljd ř í v e svoje žádosti zemským fin. ředitelstvim

K žá'dosti jest přiložiti: .
1. IkřtJid 'Mist, 2. dOlInovslký 'list, 3. vysvědlč,ení'dolSpěll-oslti, 4. dnkliad

o absolvování kursu zeměměřilčskéh.o a složené státní zlk<lUšce, 5. vy-
svědJčenÍ státního lérImře 'O způso~ilosti ke s[u'žbě evidenční a 6. susten-
iačni reveTS, kterýmž se OItec neb jiná osoba zavazruje, žad.atele po dobu
než tento dosáhne místa geome1·rlolvského, stavil úř,ed!ni1okémll přiměřenč
'Vydržovatí a kteTyžto ,revers nutno mimo to nech-alti potvrditi obecním
představenstvem domovské obce žadatele a okresnim hejtmanstvím.

Podpis ru1čitele ;nutn,o nech.ati legaJis'Ovati.
K této poslední .jJlříloze však se uvá·dí, že příjmlltý žadate!obďTží

d!e § 46. 'S,lllIželbníp1riagmalf::1ky·od n'CjiblližŠ'Íhoiprvníh'o 'olnoho mčsÍlCe, !před
kterýmž sllližJbu nastoupil, ihned 1000 (tisíc) 'koTun adj'U1ta, kteréHo adjutllm

prokájve-li žadatel us po kio:jiv·ou ZiPůsobilost ve službě evidenční
-se po půl druhém roce jeho služby -ročně 'O 200 K zvyšuje:

Pracovni komise pro zeměměřičstvi a pozemkový katastr př:ii Ceské
strátnlí dlemiOkra'Cii v Praze ustaviilla se na 'SchŮZi!5. li.s.tJOpardIUlt r. Zvolioo:o
,předsednktvo: IllllŽ.B. riir!st předsedou, I<nž. J. BraJl1Jdllim~stOlpře.d:s'edJou,
Inž. rr. Štěpán<elk zapilsoiVIatelleim.V zása'<fě IUSne~[}(}I,žie 'komise nebudle' 00-

•.věrná, že možllJooIk'<*Jip~acíjiro<zšíř'iti .. Předlscdla1íd připornlÍ1nlá, že dillles čeká
:v 'Illovém s,tátě zeměmělři'č'e v.e'liký íl1íoi,. NU/tlno pracOIV.atJive tředh s'l1l'ě.re1ch,
a to: 1. IIlIil úpravě studlia zeměměfilčské:hd, jal!m iálkla1dlu IP'I"O d1aillšílJlIolkmk,
2. na vymaiuě:\1'Í úř,adlů a úřednáctva měřického z poďručí právníků a 3. na
Úipravě poměTů dvH1nlÍ<Chg.e{Jlffietrů. Prof. Petřík namítá, že to', jest jen
úZ'!\é stamoviskio a .pOlkl~á'dláza 'Ilutnlé př1prav:~ťi! návrhy, týkaj,íd se šÍirolké.
jednotné mganlisace vymrěřolV1adoh prací všech odvětví;pro Nároo'n:í
výlbor a jmenl1'j1e 'llIěikteré, s nimiž mtno si ,přisp'íŠilti. Dálle:pr,ruví" že všech-
11JYvyměř()lvací Illr,áce musí Ib~ti prud!ě!eny jedlnomu m:'nlister,stvul RO!vaha
Vlěd žádá, aby to b'YIbom\'lnist'ersWo veřeJl1Jých prací. POlkruidlse týká! agrá:r-
r::ích operací, nlutnlO' se dclrozuměti s kolegy z M'o.r,a1vy.Dr. Viktor'a poďálV'á
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vysvěJtJlloo'í,že tytéž komise, <které zahajují v Praze činnlOst, budou z,nze:w
i v Bmě; př!i řešení ,dlůDežitých otálzek .při'ie!\ by ďeJIeg.átdo Pnalhy. Dál,e
by10 IkJ(mstatoválno,~e pracovní 'komise jest orga,nlj,sací poHtickJou:, že zá-
jmy stavovské dVíill!níldhnlebo úředltllích geometrů nutno řešifř. v jej'ilch sta-
v'OIvskýlch orga,nis,ací1ch,a dio pracc!vnlí komise phnésti již vypracOlvané re-
Ť'eráJty. Dá'k 'llJSneSlelnlO,že přišla~I'i 'by na ipořaidi stav'()Iv'ská otázka, n\utno
jí zjedlnánlí širší ikomise vyl:ouči1ti, a vyřešm ddlll()učeně v subki()ll1libé. Ku
-konlei schů'ze p'řI~jat ItJlá:vrh,že Ces. státop:t"lá'v. demokracie má vyzvati NáJr.
Výbor, aby cbil):i:l1oimaJtrdkýmzástupcem z:aikroči:l u ví,deňské vládly 10':vydiá!n:í
veš,kerých pomůcek ,a techn. pcidlkl:aldů,týkajílCÍch se vymieřováni v č,esko-
sliove:nSikém státu a iCllosud'ull{)lžených v ÚistředlnlÍiC'húřaiCIie,ch.

Dr 'u h á s c h ů z e kOllla1l1ase 11. '1ist{)\pad'u 1918. Jedl11Jálnízahájil
př'edseda fiirst. Pmf. Betř.ík informuje shrOllTliá:žldlění(J nov'ě tvclřf:c1m se
ústředním všetec:hinlilokém 'výboru, v němž bude usta:nov,en!a i skupina
»Z e mě měř i 'č s tvÍ«. Z řad evid. geometrů přl:p'ravil i'nlž. NOVlotný pro
Nár. Výbc1r .tlIávrh nla 'reOlr~aJni'sacievLdenon!í slluž'by, v němž hil'a:vnlězdrů-
razňován pož,alda;ve'k: »př'hpo,jení'ev'idlenční si!'užby míníste.rstVíu veřle:ji. p1"alcí
a vy,tIVořeni samostatné sekce při tomtéž min,isterstvu se sek:Č'nlímšéfem
z ř.a:d geometrů«. Inž. KiíoV'ák sděLuje, Ze on a někoDLk jiných óeSký,ch
úřednJíků Víe Víldlni byl.i sV1éhočasu .pcsvěřeni,vypraoolVáním nálvrhů na re-
org,anisaci vyměřavací slružby. Společně 'S vrioh. i'ns.p. Leupe,rtem vypra-
oOlvla~~Inálvrh 'Ua ZJřílzení!ř,í'Š.,zemělměřičsk~ho ústa,vu při mlilJlilSte:r'stvuve-
řej.· PTa'Ci, jehožšef.em byl by geomet,r s práV1em jill1le11lav'al(~íma pouka-
zovadm. Dále ,diámlOdlobro'zdán:i 10 nutnosti 'newýc'h map. Boznámlka jeho,
ž,e 'návrhy ,ťěmlitc' zaJbýv.al! ,se již správní výbor, vzbudlmia př1ekivapenÍ.
Inž. 2enišek praví, žle výlkon:nlí úřediní,ci' i'Slou postavenli před! hotovou věc,
<liČ očekálva:H, že bUlďQUi Qll·i bráni ipř,j sestalvovánl 'návrhů v poradu. Prof.
Petřílk 'UPc'zorňuj,e na přenáJšen:t centra:!islli'U z Vidně do Pnruhy, čímž by
se mOlh]a Pr'aiha ,přípra;viN {) sympatie. Jest pno přenesení 'Sprátvy do jed-
notHvýoh zemí a v Praz,e ráid by V'i'diěl ,pouzie třetí 'instance. K ,tomu .po-
dlotýká Ínž. K.ř'Qivák, že nláwhy jsou pracovlÍnynapodlkJI.adlě baJjů - zem-
.s'ké !rr,a:rníce'm~'Py' by vyirni'zleltil. Dr. Ryšav,ý podotýká, že Qi technliických
\lod'rohnostech, týkaJj'í:doh selll(wého z!aJměřC'vánlía n01Vých map, byQlo by
lze ·či'niti náJvrhy a TozhOldlnutí j,en po iC!'ůk[l<td!nlémnozibOlruotázťOOv anketě
ddborn'ílků, jak'Olž ,i že zmínJěné návrihy nla orgaJni'saiCivyměřovaloí sllmby
nejsou úplné. V,rldh. ij'nlSp.Leipert idloplňu;e správu in:ž. KřolViáika tím, že
celápr,á.oebyl'a ,p.l1ovádlěna,<J1(IV1ěměa spěšllliě 'nla vyzvání 'UiaJši'ohvůdč.ích
,osobností j.eště ,před př,ev:ratem, c'ož 'vYSvě!t\llUlj'evše a omDouvlá ,proti. přeď~
llIeseným ná:miťk'álm. A'č 'l1Ielbyliis.e z.dejišfmi evíldi. geClmetry ve styku, vy-
pracovaH ,téměř totéž. lnlž. NOVi"ůný pfizlnlálvá, že l1<tv,rh inž. K:řovlák!a, pó~
~utd se týká úsitře:dJníhoúřadu je lepší, neboť říŠ. úřwd 'S geometrem jako
šefem s pr,á,vem jmenovadm a pcukazOivadm .j:e příznivějším než dleparte-
-mentse sekčr.tim šeFel'nl.Nalvrhuje v tom smyslu po,změniti ,nlá'vrh P1'O'Nár.
výIbor. USnleseno, aby evild. geometři 111<Íiwhsvůj sami přepr:aoO\va!li a
předa'H je! Nár. Výboru. Po Slchvál!en1íná,yr'hu dm,. Ryšavéhlo, alby ZiPrávy
(J schůzích zasílllá'ny do »Zeměměiíič. Věstn~lk1u«,byDa sdhů'ze skonCenla. S.

Z Jednoty úředně autor. civ. geometrů zemi koruny české v Praze.
Při všetecbni<cké schůzi 'klO\nla~]édne 10. 'Ji:stooPad!uv české teobllliiCe v PIr.aze
;p.řj,poj:il se kusltaJvitJ/OlSit~mlUIpr'Ojevu jméruem Jedinoty kol. i11lŽi. lB. Plirst
s přáInJím.a naděJí. že o~ý geometr zauil]1e v nle1vém sV10lbudinlémstátě
česk'oshovel1}Ském- loov:OIJáJviaiese na svůJi 'dIMeži;tý diosav,ad!nt význam.

"ii!Jk'o průkopn!ítk pno poohod osllat11JfchpracÍ' tecb11liICkýoha n:a svoH: dlá,'V\l1oU
. ~()st - postavení sV'éhlOstavu ,dŮ'stomé,kdJeiako d!ůl<ež,itásEOIŽikasvéiho
m1Uéh!o nlárodiabudle mOidí upllatniti svoje sYužby ve prospěch ob'rClZené
vEasti. V tét'o s'Chůzi 'llJsnieseruohylo mezi jiným zříditi technůJdkJývýbar,
_slo~ený z různý,oh sk1U!P:1Ilj)l'Iacclvl1kh dIDeodlború; tyto ,adb('jry ll'staVill!y se
dIn'e 17. 1. m. Clvi,bn:f'chgelOmetrů týkají se přímo odlbO\ry ,p1"Ozerněměřič-
ství a výsta'vbllJ měst, v uLohž máme také za:SltOlll'peIJIi.Vyz.ýv'áme timto
všechmy kolegy, alby eventuellnínávr'h<y a podlnlěty ku l1ešeni otázek. týka-
jících se našehd staNU zas~alij buď kol. inž. B. PlirsÍ'(Ni do Benešuv;a u
Prahy aneb ~nž. K. Piarýzkovi do KLadnél. aby je n.a'přís:(~lšnémmiístě před~
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nésti mO'hli. ~ Za JednOlÍučes. úřoo, alutor: civil. g,eometrů zemí klOTuny
české Vi Praze: Inž. Parýze!k, ,jedlJ1latelll.lnž. fiirst, úřa!dlujíCiÍmiÍ\Síopřed:seda.

Spolek českých geometrň konali vposLednich d!n:ech (9., 14. a 19.
!list.) výhorové schůtZe, Hchž zúčasmidii se téměř vškhni ČbenOlV.évýbo.ru.
Na scMzídh. těchto dotčeny zejménla: otá~ka. rlefor'mY studJiJa: geo1metrov-
skéhoo (otištěn1í reÍrerá'tu v rak. čaSlopise ~eměmlěř.),dlálie otázka ú!pra:vy
hmotného postavem geometrů n:a panstvích. Podány referáty o S'ChůJz'íchko-
mi1se p,ro zeměměřičstvi při české státní demoikradi a ,o 'l\'s'J1IesenÍichp,na·
coV'ního výhofill e\<1idi.ge'ometrů. Dálle pod!án 'n:á:vlrhnla ~řilzen!í' odlbc1čky diů:l-
ní-ch měřičů, U'S'!1lefsenlío nlěm však OId'lio~elllo;Dán:e usneseno 'připojiti se k
projevu za brzké zří~e'l1/í nejlvyššíhio ústředtíl tech1nlilckého (A'kademtiieťech.
věd). Projeven souIMas s p,řle!difllesen!ými'iJ'O'žadlavlky že111ezniiČInlíchgeolmetrů,
.iichž dlosažel1!í spo'!'ek budle POldporovlClltkOáttie 1'ieferoválno o zř,ÍiZlet1Jí,Úsltř'ed!-
l1ího všetecImi'ckéh<o vý1blO'rIUJjako pOflald. olrgráJruUJNár. S1hromáždlě'lllí-,dia ně-f1Iqžspol!kIUJnaš,emu při~nláJlllnna zakr'olČení předtseidly právo vysí1Ilatt dk:llegáty
za ev,id., že1tezn:i'l:q}lía ISlamosPT,ávtlllégreOmletry přes nlámiltkiU inj. fiirsta, že
tyto katego:ri,e geome'trolvské maM IhtlledaH své Z~Sltoulpenií prllstředlnCrctvím
kOl"por.ací státn{icht Med!J1lí'ků, železnli,čníoh a SlamnSlprá'Vných ,buiŽe'nýrú. P,ro-
ve'dleny voll'by dJei~egátů do olllěch skupi~I' Í1sťředJntí'hoivýboru všetelchinli1ckéilo',
na ni,chž nlá!š 'stav máj zájem, <li to dio SkUlpi'nty:Zd e z li i c e (Mmkš, POln.í'a-
tJowský), ti 10 1"'Ililic tví (Parýzek, Ryšavý), Zem ě m ěř Iiičs tví (Braatdi.,..
ŽeníšeJk, SO!lJček, SVlec, Mikš, Poniatowsiký). V y s ,(}k é a 01dlbor <I1Jé
s 'ko .1s tví (Pe~řílk, Štěpá!l1ie.k) a O r g a udi sa c e a spr á V.aJ t e 'c h tli i-
c'k ,á (Braud~i, 2e'l1lÍ1še'k).CeskJou Í1praJvuim!str'U'kJce z r. 1904 provetdbUl ko-
~eg,ové z ThOV'éhoměřenlí., !J1lávclda vnstr\llkJce z r. 1907 ,kolI:e·g'ové e'VíIdI.g;eo-
metři. KOJ1lečně 'vYlzv,álnti eviJd. g1eometři, aby vypracov.aIii a w<k!ilii návrh,
aby cnl1lelj'dlříve byllia obs3iZena uprálZldl1lěl1lámísta ve s!lu'žbě eví:d!enčnlÍ. R.

Spolek českých geometni svolal 18.;1>r~ s~~.ných
ablsoliv. geO'll1..,ikteř~ by'IIEpmpuMlěnli z V'oj:el11lského'SIVaiZlffUť~V~]fiěiSi
předseda schůze pro:f. Pe tří k promluvil o účelu jejím a: 'UlVedl, že při-
hlásilo sena vyzváni v novinách 65 'kolegu, kteří dnes jsou bez zaměS(-'
nání; kromě toho je řada k'ol., ktelří jsou ještě Vi leg-Hch, zajeti atd'. A
navrhuje, aby bylo zvoleno še ~ t ič len n é p ra c o v TIí k o m i t é
v rámci S. C. G. za účelem zjednání 'iniormací n uprázdněných místech
udiv. g,eometrů, ,lIJ ředi. kaJt. daně poz., u milu. veř. praJC'Í',odd, pro TI!olvá
'Vyměřování" odd. pro práce topografické, u řed. drah, u samosprávy atd.
KoJ. P e t r á k refero'VaI' O' .přípravnýc.h pracech akce na odstranění ne-
zaměstnanosti. Krátce přeid v<Íilkou byla dnmácí nadpmduk,ce odborně
vzdělaných sil a nepatrný odliv do ciziny. Ceští žadate!édo stáltníslužby
byli důsledně adstrlkováni a: v soukrom~ch službách nastal' před válkou
talkový' sta,v, že hlásili se abSlOlventi zadarmo, jen aby si odbyli přede-
psanou .praxi. Prohlášením československé republiky vy tryskla naděje
lepši budoucnosti. Referent pak žádá, aby pracovní komi'té vypracovalo
memorandum a t1U11l1iOlČi,lonaše po'žadavky v!<Íidě,COž schváleno. Kol. B e·
n ~ š promlulViI o pQmě!rech geometrů na Moravě, kol. ti a v I a s o' P'O-
měrech g!e'Ometrů v jliž!nkth z!emílch, I!WII. K o már e ik 'O n'olvě zři1JOlv~atUém
voj. zeměpisném ústavě, Po té rozvinula se debata, jíž zúčastnilii se:
prof. PelW:k, IVT!Ch.ev. geom. 2ellliÍšeik,Dr. Ryšavý, v!rch. geom. POll1iavowsk,i,
Beneš, Komárek, Tůma 31Rejzek, v níž uvedena řalda náměltil, jež'b-udlou
tv.·· dklad pro vypracování memoran4a, a zvoleno pracovní komité

• a~~ftř1- . tví prlO'f,.PeWikla 'a 'to: koll l'(O' mlá re k, K 'r á IJ:, P CI t r á ik,
,,"~'ve!"~;,"f/, 'a a P e."ch. Ku spolU!práci s tímto komi,té, přid'r'UžÍ' se
,. ]esj.ě-.~ v o> aru S. C. G.
i.'Z~ 1~'\~!;r"? rúm, geomeltrům a poidUtvkaite'llůmdlOlptOflUiČiujeS. C. G..i P~Kďi,. ech!J1ilka. asistenty, vrátivší se z vujny.
:;t,'"< •. cla Brněnské odbočky spolku českých geometrů knná
'(>$..l>e-i;'._ ~e . února 1919 v 10 hodin dopoledne v místnos,tech Besed-
"~.? iQ~'Ca

~,,:7.a ~~
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