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z E"Ě"ĚŘIČSKÝ uĚsTníK
~ C. k. vládní rada Karel Zeman t I
Dne 27. června 1916 skonal' ll1áhlle ve svém rodišÍÍ', klaJmž ku návštěvě

svého bratra zavítali, c. k. vládní radl3! a vrchní iiniSlpektor eivild. katas,tru,
Karel Z em a n, muž ,o hmotné postavení ev~id. úřeicLnictva velice zaslou-
žilý, s jehož jménem spojenlo je,st rl1lew1Jluoně zav:edení státního pO'lygonál-
ného vyměř'Ování v Cechách. .

Namzen dne 1. října 1851 v J,eseném (ohes Semily), kde ohodiU téí
do ,obeoné Ško!ly. Balk Sltudova'l na německé nižší reál'né škole v Trutnově
a na české vyšší reárnré škole v Praze. Po oidbytém stuidiu stř,e,doško'lském
vstoUlpH r. 1871 na česlký polytechnický ústav v Praze co řádný P'Os]uchaé
oddě~ell1Ií !pro stavite'lstv'í vOldní silniční a železniční, jež s velmi dOlbrým
PfOIspěohem abs'dlvov,al.

V ,doihě' 'svých studií súč,31stnil' se horlivě mchu situdentského', jsa
výborem akademidkého étenářského spolku a působi'l co vynikající olchot-
ník divadelních př1edstavení, plo,řác1Janých t,ehdáž ve pwspěchi stavby aka-
demického ,diomu. J,aik ,bY'la· vystižná jeho herecká činnost ocholtnická. o
tom svědčí Inetjlépe. 'ž1e,:liIa' j.eho vY1lwn v titulní MOlze' »Julius Cesar«, s.e-
hr,anlé ,tehdy v diva'dle Novoměstském starší účastníci' ještě dnes po dllou-
hý'ch 11étech s olb'dlllvem si vzpomína'ií.

Po dokončeni svých ,studií byl zaměstnátn od 19. května do 15. pros.
1879 00 měříčslký elév 1p1řiprováděné tehdy reambu1l3ci kata:stru v Jasle, a
Pilznu v :tIaliči ,a od 17. března 1881 až do 27. listopaldu 1884 co měhč-
ský adjwnlkt při prvním vojenském vyměřo'vání z(lJ'bm'll!Ých zemí Bosny
a :tIe'rcegovilny, kldež vedle jiných zejména! města Bihač, Gračaniilcu a Do-
boj samostatnlě vyměřil,. Ve vyměřování stulem mě'řilčslkým, ve měření
tachymetrilcikém a v grafioké triangul'aci boha'tých naJbY'1 tu praktických
ZkUŠe'llIOls,tí,jež v pozdějším svém po'volání se zdamm ku vÝcv~ku perso-
nálu sobě svěřeného. použíti hleděl. Po uikonlčeném vyměřování Bosny a
:tIerceg'OvďInY, při němž na sÚČ!alstněný vyměřova'CÍ personál kla,de,ny byly
neoby'čejrné požadavlky (jako 14- alž 18hodinná delllní práce bez přestávky
i v neděli beze všech dovolelných v terénu neobyčeljně' obtížném a při
špatném uibyltováltlO. jmenován byl dine 28. l'ist. 1884 c. Ik. eviid. geometrem
II. tř. v Lit,omyšli, v kt'e,rémžto úřadě setrVali až do 30. dub. 1892 jsa' stále
úřední1kem v XI.U. Do této doby spaJdá až dosud nedos'ti známá a též ne-
dosti ooettJIětná činnost jeho o hmotné povznresen'Í úřeldlnictva evide'nce ka-
ta:stru daně pozemkové vůbec.

limotné a! pos,tupové poměry úř,ednic'tva evidenčního v té době byly
velice smutné. Byla! téměř celá polovi;na úřednlictv.a v XI. tř. a čas,to
až po 17- i více,!;eté sl,užbě postoupil teprve! úřednl~k do X. U. V IX. U.,
kterouž po 40leté službě kariér8. talkového úřednílka se konč'il1Ja\ byl'o jen
nemnoho vyvolených. Vykazuje! ku př. status c. tk. úřeidnilctva evidence
katastru pro král10vství a země mal říšské ra'dě zastoupené pro rok 188ó:
v VII. tř. dřetnď 2 evid. vrch. insp'eiktory I. tř., v VIII. H. dIetní 9 vrch.
inspelk. n. tř., v IX. H. d'ietní 15 insperk., 65 vrch. geome'trů, v X. tř. dietní
95 ge1omeÍ'rů I. U., v XI. tř. 174 geome'trů II. a 10 elevú; dohromady 370
úředníků.
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Při roz.p,týlenlo'stitohoto úřed1nictva PO vše'ch zemích říš'e, při úplném
nedostatku j,a1kékoliv organiiSaJce a odborného orgátl!u Illebylo možno na
ně~aké zl'epšení hmotného ,postavení j,elho ani pomýšleti. Tu počal Zeman
v ča'S'OIpisu»Zei1tUlngfiir La:niiwirtl8chaft«, yydávaII1ém redalkd A.flrtdlic~l(y
ve Vídni, uve'řeljň:ovlati řáidu čláJnkú o' neblahých p{)ilnětech t)ividen~níhb
úřednictva, ,nepřeC'>táV'ajev četnémkfiUhu svých kOllegůnačasOlpistento
upozorňova,tb a m~'SH:l1ti ho kolegům do OIStat'Ukhzemí, až během času
z časopisu se staJI jaksi .odlbm:ný orgán. Alby účinlně propaga.v,a:l, počal
ještě s jedním kolegou vydáva1ti 'příohu pouze ,pro předpllat[ltele mčně
jediný tehdáž status úřednktva: evidenčního. Když talkto Zeman zaopatřil
úř,eidndctvu eviidenJcnímu odlborn~ orgán, nepř,elStalv něm nabádati kolegú
svých, by se usnes1:i,na společném memorandu, v němž by nelMahé hmot-
né ,a ,postupové poměry svoje· vyl1í'čilia i'edna IjJIaltřičnýchmísteth přeidložil'i.

Sám memoranidum to'to se·psal a všem kolegúm v celé říši,IlQlZeslal
se žádostí, by ,na Z!lllamenísouhl'asu je po,élelPISa!li'.Ze to dl'Ouho trva1lo, neiž
souhlasu ode všech :kolegů dosáh'l, mo'žno· si pomysHU. jlalk rQlzsáhlou
mus,el vésti v té rpří'Čilněkmespollldle!llcia na jaJk četné dotazy muse:1 od-
povídati, vysvítá nej)épe z t'oIho, že jednou, přii~e(h do, města Pol'~čky na
úř,edlJií dny, po ce'llQl(le!llItl!ípráci úřed!lllí tři ,noCÍ' po sobě ani ne'Sipal, alby
něi~ol~k set dota,zů v Ipří1činěmemoralllda na něho adlresovanýc:h zodlJ'O'-
vědě!. Když' získa!l SiouhII3.ISUvšech kolegů s memorandem .a iich podpi,sf1,
postav'ul se neohmženě ještě se dvěma kolegy 'Svými v čel'o, de.putace a
odelvzdal memoramd\um všeho úř,ednktva ,e'v,ildenlč,nílhov říši rozhodujfcím
tehdáž činů,telům u c. k. zemského finančního ředHellství v Pra1ze se ž1-
dostí o přeKNožení memoramdl3.\tohoto na c. k. finanční ministerstvo ve
Ví-dni.nocílit~ toho, že memora'nldum tOltOskutečně c. k. milnis,terstvu flÍlt1ancí
s doporuče'lliÍm přeld'J.cJ'že'llobylo.Veidlietoho zrujel s deputací vý1še'zmíněnou
i do VÍJdně',z,asa1zu1jese v ministerstvu financí i u po!>lanců říšSlké rady s
největší. horHvostí, hy přání úředniictva evid,e'lllčníihospllněJtl!3.'byla. Z,edméoa
pod'aiiillose jemu pro memorandum získ.ati nejen referenta a mnohé členy
výhonu bud~e:f'llího na říšské radě, ale i, tehdegší říŠ. posla,nce' 'PP. dnu Otto
p·o I'I a Ika ,a j. V. J a h n a, kteří ve schůzích říšské rady dne 1. aI 2. květ.
1890 v přesvědčivý'ch řečích svých vřeJ.e se ujali úřeidniktva evi,de,nčního,
a docílilli Ipři!jetínavržené resol1uce 'II za!kro,čillive vládníclh krnzílCh.

Následlkem té,to ak,ce se stalo, že 135 úřednrkf1 evidenč'llkh POiStoUlpilo
tehdáž najednou do vyšších tříd. Mezi těmi, kteří tenkráte nepOStoupili,
byl pův'O!d'ce,ceiJé alkce - Zema1n. Vy'konat)f Zá'slliužnoua v pravdě obwv-
skou práci tuto ve pfOiSipěchsvých kolegú v Ipov'ollámínezištně be'z vli3.~tní-
ho ,prospěchu. Ale ,i'Ij,emumělo se brzo zaslouž'eného povýšen,í diolstati.

Za svého pobytu ve Vídni idozvě'd'ě'l'se toti'ž, že se zamýšllí na zá-
kladě insltrukoe pm vyměř10vání pOllygonáJoné,vydané r. 1887 prováděti
,nová katastrál'llrá vyměřování měst. j,sa technikem velljlce zcLaltnlÝma ener-
gick~'m, ihned se v ministerstvu financi 'O p1ráoi twto p'řiih1:á!sila o zá~nam
pro nli IpOlžálda!.Když 'pakale měJ.o skutelčně ,dojíti v Čechách ku prová-
dění 'll'ového vyměřová,ní, byl vzidor záz!llIaJmuopomenut al ku práci této
byly vzaty j'iné smy. Teprve kldyž všecky p'okusy sn'luni uČÍJně:nése'~haly,
byl Zeman dne· 1. ikvěltna 1892 postaven v če'lo měři'čs'kého OIddělení,jemuž
svěřeno byJ.o nové polygonál'llé vymě'řování města Beifouna.

Práci tuto, která!Ž byDa P r vn ím od státu prováiděným měřením po-
Iygonálným v Čechách vykQlllal Zeman s přidělenou sobě silou od 1. května
r. 1892 do konce dubna 1895 dl'e· i1nstmkce k úpllné spokCJje'lllos:fisvých p'řed-
stavený'ch, zejména tehdejšího řeidi,tele A. Hro c h a. Dokončil při tOlm siť
trimguil. {)Idřeď. Hrocha započatou, pfOlvedl sít polygouál.ní i vý,počet obalU
těchto sítí, dále vymě'řování podroibné, vyhoto'vill nové pfJvod. plány a nové
LndilkaČ'nínáčrtky v měříbku 1 : 720, anal'ytický výpočet ,ploch všech parc~1
nově změřených z mě'r původních i g,eometrÍ'Ckounlivelaci úz,emí. Dl'e' zku-
šeností při tom t o měření získaných byla mnohá zařízení, jež původně pro
měření pocrobné zavedena byla, ale v praxi se ne.Q'svěd:čnaold Zemana
odstmnlě:naa nG'v~mi'zaJříze!ll,íminahražena. jeli~oiž pak nové změření obce
Berouna bylo prvndm na záik'lladě lPolygomíJIné instruKc,e, vyh'otoveným
měřickým dílem katastrálnýim v říši, byly veškeré praJktiaké' vkušenosti
při vyměřování mě'sta Bemullla z'emanem nabyté i u jIných, současně
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v ř~ši prováděných polygoná'l'ních vyměř'O.vánlÍ(ve Štýrsk:ém Uradci, Sol,no-
hradu ,a pum) zaváděn~. Záslužná a zdařill'á práce Zemanova přit vymě-
řování města Berou'll!a nemoh'lla zůstaiti ne,povším'llJutaa neodměněna v kru-
zíchro~holdUliících a ppo,to byl týž ,povýše'n r. 1893 do X. ďt~tní tř. a jme-
nován evld. geometrem I. tř., r. 1895 pak jmenován v'rch. evid. geOill1etrem
II. t'ř. a po,výšen do IX. tř. die-tní. Téhožrdku ,bYlItéž pře,ložen' do Ví'dně
a s~užbou trva'le ,přiděIen c. k. tdangulll:oní a početní !kaoceláři v mini-
stenstvu filnancí. V lleotech1895---!1897byl vyslan ku nlO'vémupolygonálné-
mu vyměřování měSta Kutné Hmy, kdež rovněž síf triangu:la6ní i síf po-
Iygonlální, vyměřovámí podrobné, vyholtovení nových plá'llů Pů:vodních a
náčrtků inldlkační'ch v měřítku 1: 720, pak nivel1aCÍI a výpo6e't ploch k
úpllné spo!koůenosti svých představených provedl.

I během činnlosti své v c. k. triangul'ačním a počet'll11mbur'elau v mi-
nisterstvu financí nepřestáv-ai1 Zeman pečovati o povznesení stavu a o
postupové poměry úř'eldnictva katas,tru. Ve spojlení s tehdejšími' česlkými
kolegy svými v úř,aJdět,riangulačním c. k. vpch. geomet'ry Jos. Ber g r e m,
Jos. B a š e m a Jos. L í č k o u (pOlzdějším proď. na c. k. če'S1kýlchtech[l.
vysOIkJ'nchškolách v Pmlze a' Bmě) vypracov'a'l a c. ok.ministerstvu financí
př,eldložill'lIIDIV'émemorall1'ctumse žádostí, aby absoJ'Vova~m techl1Jikům ve
službě evide'nční tehd,áž se nal'ézaljícím byl' zajištěn' rychlejší postup než ne-
technvkům. Výsl'edek toho lbyl ten, že od té doby techntk'o,vé ve službách
evildenč'll'kh SJku-tocně-rychleji než netechnilkové postlupovaI.i a že vydán
byl známý výnos c. k. ministerstva financí z r. 1899 s vyhláškou publiko-
vamou na všech vysokých školách technických, v níž abso~vovaným 00-
sluchačům geodetického kursu na vysokých školách technických s odby-
tou státnízko,wš!kou se slib'ova,lIa,že dosáhnoo' P'O121eté uspokiQljivésllluižlbě
u c. k. evidence katastru VIII. tř. dietní.

Záslužná -čvnruostZemalnova v c. k triangulaČiním a početním bureau
byla u2Jnána tím, že Ibyl r. 1898 povýšen co vrch. ,evid. g,eometr I. tř. dio
VIII. třídy dietnt V Ieldnu r. 1901 byr jmenován c. k. evild. inspektorem
v Praze, 'kldežSlvěřena mu byra též revise tehdy právě nově zřízeného
c. k 'O'didNenípro '11IOvá'vyměřo,vání.

I v tomto novém povolá'ní svém vyvíjel Zeman činnost neobyče~n;ou,
přihlédaie zeiméllla k,u vycviČ'en1í perwmÍ!lu soibě svěřeného po stránce
technioké. V říinlu 1903 byli Zema'n pOIVolándo Cemovi:c a pověřen dočas-
ným 'oihstairánímd'ohle.diu nad j,ednáním c. k. eviidelllce katastru daně 1pO-
zemkové v Bu'ko,vilnlě,kdež a'Ždo konce lfeldna1905 setrval a úp,Dnýpořádek
zavedl. Vrátrv se nla své místo do Prahy, 'byl v listopadu r. 1906 jmenován
vrch, ev'í'd. JnSlpelktoremv VII. tř. ďietnti a hineldna to již v únoru 1907 byl
v u~náni svých vymtikialjídchzásluh povolám do ústřediny c. k. mintsterstva
financí ve Vídni, odkll'ďž PQlzděojibyl' přidě'len, ku nově ZJřízenému c. k. ge-
nerátnímu ř,editdství ikatastru daně pOozemkové.

Široké a vděčné polle činnosti bylo tím Zemanovi otevřenlO. Vedle
obstarávání všeoh jiných jednání v ústř,ed'ně přilchá2Je!jíckh byla mu ze~
jména 'svěřena rbeZlP'flostřednírevise c. k oddělení pm nová vyměřováru
v Dol. R,alkQusích,v KraJjině a na M'OraJvě,j.a\koži' vrchní revise týchŽ: od-
dělení ve vévodství, Sol'nohradsk:ém, v KO'fUtaJnech,v Hor. RaJwUlSÍ'Ch
a v lstrU., dálle revise vše'ch pfO'vád'ěcíeh prad, spo}enýoh s novým za-
měřením hfla'UÍiCmezi Rakouskem a Prus. Slezskem, ve Sle2Jslku!pak revise
nového vyměřování, reambulace téhož, jalkož i revi'se SI~Ulžbyevtidenollí
v Dalimacii a revffise .archivu p'lánů lmtastrMných v EaJdalru. Ve všech
těchto odvětvkh stUlžebních vyvinu~ Zeman činnost neobyčejnou. Na svých
r-evhmích oestách nedbaTInla poi'krO'Č.iI'ejšísvůj věk, na únavu s cestováním
a se stOlUlpá'nímdo blor v obtí'žném terénuSlpo~ených, .ale se zápalem talk!řtka
ml1adistvý;mzauoOlval všude geome~ry v novém vyměřování, af stotovém,
afpolygonálllém dosud ne(jbeiZnalé, jalk thooll'eticky, tak i iPTaikt.ickydo této
práce, poU'žívaje při tom lboha;tých Zlkušelllostísvých praJktiltkých.

Z té doby 'pochází mnoho evidenČlnkh geome,trů, jež ZemaJn vycvičil
a kteří 'do-sud ve SIlJwžbě-při norvém vymě'řování, af s,tolo.vém, af pO'llygolJJál-
ném v zemÍC'h tědh buď dOSI~dprakticky či'llllltÝllliijsou, anebio co inspek-
toři zdá!měpů~dbí. A ~e ii v tomto V1Ei1vulplnémsvém postavení v ústředaě
na PovZJllesení stavu úře'dTlictva evidenčního nezapiomněl, (li tOlm svědčí

1916/51



tak nllllohy vynOlS c. k. g,ellle'rál1níhoře>ďiteillstvíkatastru daně pooemk'ové
ve Vídni z té' doby, k němuž dal podně'ta zejména výnos c. k. II1IÍiIlisterstva
financí, z roku 1908, aby při obsazováni míst evidenčních inspektorů na
ony kandidáty, kteří dlouhá léta u nOlVéhovyměřování katastrállného se
zdarem půsol:)ili, brán byl zvláštní zřetel a oni před jinými uchazeči
přednost mělL

Nebudie s'e n~k,do divJ'ťi, ŽJe čJlnnost talkobsá:hilIá, tělesné i duševně
vysilU'jí i snu člověk'a ta'k statného a ooravéh!o, j.aIkýmhy;l Zeman, vyče •.-
pal.aa zdraví jehlOPQdlomila. Když ob,jevivší se u iněJhovada srdreiÓníd:lgí
tuto rozsáhlou čill'lllost mu neldovolo'Vwlla,byl po 5letém půsOIbení v c. k.
generálním ř,e1ditelství Ikatastru daně' pozemikové ve Vídni v raku 1911 v
uznání 'Svych zás~uh jmenoY'án c. k. vl'áidlnímradou a přeložen opětně co
orgán dohlížejíoí do Prahy. Reiv'Ddovafz.d,enle~p'fV'eevidenoe katastru v se-
verní'ch a poSl1edně ve .šfředních Čechách, mIlehyl to, již jen stín onoho
statnéih'o muže, kt,e'fY přeď 5 lety 'z Čech do Vídně oide,šel.

Zeman nedočlka'1 se za:sloužil'é odmě,ny za své vykony, totiž vůdčího
místa ředite'l'e, Í'eJž,plně zasluhoval jak v:bděla'ním, talk Výkony a zásluhami,
které jsou v pravdě veliké. To bylo proň bolné.

V poslední době záke·řná chonoba někol'ilkrát po sobě na lůžJkjoh()
uvrhla, ale vž:dy 2!ase zdánl.ivě 'se zotaviJ' a snažil se do posledk.a pO'vi'n-
nost svou vykonávati,. Tep'rve kldyž shl/edal, ž,e těle'sny neduh dal'ší vYlko-
návání pO'·vi'fi,nostímu nedolvl()lluje,zadal' po téměř 32leté službě u evidence
katastru daJně pOiZ'emlkové.o svépřeil10žení na trvaly odp.očiuelk, jehož však
se nedočkal - sl1deční mrtvilce uryc'h!ibaJj,eho skO'n. - Sklamání uspíšila
jeho skon.

S vláJdnJm radou Ze'manem odešell z řald úř,ed'llílků katastl1u jeden:
z neÍ'pře1dnějšÍClhjehlo 'čllenů, rprvil1íorgani'sato'r i nelQihroženy a uSlťlovny
pracovník za zlepšení hmo1:ny'ch a p'o~tUlPovych poměrů tohoto stavu,
zdatný techinik a; zdámy uči[el' úře:dnli'c~a slOíběsvěřeného.. Pod :udáJn'livě
drsnou skořapkou ,~rylo se u ,něho srdoe zlaté, j.eJž ochotně pomáhalo
nejen svym pHbu2!nym, 'ale každému, jenž jeho o radu a p'omac žádaL
Veliká j,est řaď<aoeskych t,echniků, iktle'fym míiS,tou eV'ide:noe,na záJldadě
svych 'fiOIzsáhlych~llIámostí v růZlliých zemích říše opaJtři,1.a IdeU z,a!ii'stés wpřímnou vděčností 'na něho vzlPomína'jí.By! vzorným stáínrím úředni'kem,
konaje sliužJbusvoj'i' věrně až do úmoru, al1ebyl též dolbrym Čechem, který
Čecha nikdy v sobě nezaJpř,el a VŠUld.ei' ve Víd[l~ českou společnlost rád
navštěvovali, jsa všude pro svůj bodry, s,a!morostlý hllmor velice oblílben.

Ze všeho ITe'jra:di~iměl ale svůj m:d:ny kraj, k němuž! linul s celou
duší, hCJdl'ajezbytek života svého v něm ztráviti' a v :něm po dlouholeté
nama,havé práci odpočinek nalézti. Nalle'zl ,jej v něm dříve, než se nadál.
Dne 1. čerV'ence 1916 ullO'žltiv mdišti jeho Jaseném vyhaslé tělo jeh'O'
v hrob.

Budiž Ti lehlkou ta rodná země, kterouž jsi torDk miloV'al a pO' ní'ž
jsi tolik toužil! Úřeldnk,tvo 'evi'dence ka,tastru v celé říši a če'š.tí členové
jeho zvláště Z3!chov·aliíTobě, u'Č'iiteHsvému i svému velDkému pnlkOipll1íkll
a doibroc1i1nci,vždy věčnou nehynoucí paJměf.

Přehled novostí v zeměměřičství za rok 1914 a 1915.+)
(Dr. A. S ,em e rád.)

Vysvětlení skratků: C. R. Comptes - rendus etc. - D. d. W. A. d.
W. Denkschr. der Wiener-Akad. der Wissensch. - O. Z. f. V. Osterrei-
chische Zeitschr. fiir Vermessungswesen. - S. d. k. b. A. d. W. Sitzungs-
berichte der kgl. bayer. Akad. d. Wissensch. - V. d. P. G. I. Ver6ffentlich.
des Preus. Geod. Institutes. - Z. d. Zemleměrnoe dělo. - Z. d. O I. u.
A. V. Zeitschrift des Orster. Ing. u. Arch. Vereines. - Z. p. h. Zapiski po
hydrografii. - Z. V. Zeměměřičský Věstník. - Z. f. I. Zeitschrift fiir In-
strumentenkunde. - Z. f. V. Zeitschrift fiir Vermessungswesen.
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1. Součástky stroíu, stroje a (lOmucky pro Polohové měřeni. L i be I a,
Dr. W. Br e i t h a u p t1) použivá k odečítáni libely od okuláru daleko-
hledu reflektovaného obrazu lielnsoldovým pentag,c'nem, který podá jasný
obra:z a j1edniOiďuššíopUdké zaří1z,ení,.nežli jest pÍ1vod,ní reflleikční zaHzoní
na francolJ'Z.Slkých!ronstruikcích Berťhéllemyho.

Měř í't Ikla. W. B o w i e2) 'konsta'tuÍ'e vědecky uspokojilvů>ustahi,lÍitu
invámvých drátů a pásem a: prohlašuje tyto za náhradu tuh'Ých měřífJeik
pro praJktirdká měření základen s poznámlkou, že zákIaldlllové přirstroje s
tuhou tyčí v buldo'UC'llOlS'tip1<l!tntibudoOuli'ž jen museím. Dr. Fr. K ti h I e r3)
ve své Iprád () měření ilJlvarovými sviuwtemými měřítky pop,isUljezařílZlení
pří,str,ojů jím upravených.

Dál k o m ě r. R. S t li t z 'e r4) popllSll'je,nové dál'koměry s abso!.utním
opravením pro oba druhy 'Im1inddenoní a stereoskOiPkiké. Jedná se o opra-
vu cho'Cliuprup,tslků,pm ,nekonečnou vzdálenost předlmě'tů a té se doci1luje
úpravou .dJV'oiitýchzrca:de.Ja úpra!voIUtrojzrcadla. li. L ti soch ll'e r4a) po-
jednává o V'o,j,emslkýC'hkoilncildenčních dál'lmměrech a udává pokYlllY ku
zl;epše'ní výls,le'dlků.

S vah om ě r. M. F I'e g 'e'lit;) uvrudí úplnou theorili lie.peho svaho-
měru ku měření sklonu ,tyčí při měření délek v šikmé Pd!ozeaplik'o,vaných.

U st řeď o v a c í z a ř í z e n í. S c h e II e u S6) popisuje použití troj-
stramné!ro hrano'llu a dwyjhra:no1lluBauernfeindolva k U'st'ředělllí 'v úpravě
ReislSově se znaČlkou při ,prů1sečíku přímého 'a r,efi'elktovaného p<líprslkua v
úpravě M. Wol~zepři Stark'O'vě dvoii'tém hmnol1u. li. L ti s c hne r7) udává
kOl1Jstruikciustřeďovacího Ipřístf'O~'epro úhloměnné s'troioe a to v,e' l'ormě
Stampferova dioptru excentricky na hlavě stojanu otočně nasazeného a
apllilmv,wnéhŮ've dvou diametrálných poIohách ku zjiš'těn1 správnosti st'ředu
točení lnad značkou.

Ode: c í ta cíp o m ů c k y. 'li. L ti s c hne r8) vyšetřuje přesnost
odečíe:ní miikmslk'OIpem'a shledává čál1kový milkroskQP výhodnějším ne'žli
vernier.

Z á ID ě r n é P'Ům Ůck y. A. No e t z Ii9) zkoušel přesTIlost v zaměření
dalekohledy s rŮlZnOIllvýkonosrťJ: a na různé značky. Navrhuje pro vztah
střední chyby m v zaměření dalekohledem o zvětšení v vzorec

4" 3"
m = Vv až vv Tloušťka nití v diafragmatu má odpovídati zornému
ílhhl 5{1" až 60"; nit jedna urrnlOžnlfsprávné ustře'Ci'ěníznaku. Znak má býti
barvově Ďntensi'Vlllěrozlišen o.d pozadí (barva bná a červe1ná). Tvar znaku
symetriciký 'a os'trý bez pa1ra,laxy. lio h e IU n e r9a) vyšetřuje chy1bu v na-
stavení 'lJIitě na ,střed znaku ze S'ťa:ršíchIpr'a!eíSťampfera, Wagnelra. Kum-
mera. Schweimera a se svých pokusů. jakož i chybu v odhadu na měřítku
dle pr<l!cíKummera 'a Re'un:!Ielrtz;ea vyj<l!dlřU'}eslnední chybu s,Iolžitou z obou
pramenů obecně vzorcem (J =a + b . z + cz" kde a = 0'04, b jest
konstanta odvislá cd zvětšení, z jest vzdálenost; tedy analogicky jako
Lorber a Eggert.

Str oj e ú h lom ě r n é. H. O g I o b I i n s k i jl0) podává konstrukci
nového. universáMného stmje ,pro určení e'lieme,ntů magtnetidkých. lienri
C h ret i 'e nll) navrhuje zrcadla místo hranolu pro Claude-DriencourtÍ1v
hralUO'lovýas:tm!alb za úče']lemz;meU'šenír,ozměrů přís:tmje.

2. Počtářské pomůcky a methodický počet vyrovnávací. Tab u I k y,
diagrHmy a sroje poIČíta:cÍ'. Jaderin12) vydal tabulky
skrácené pro počet logaritmů obecných na 12 desetinných míst, kde ne-

1) Dr. W. Breithaupt. Z, f. I. S. 250.1914. - ') Referát tlammer-ův. Z. f.
I. S. 110. 1915.- 3) Dr. fr. K ti h I e r. Ceská matice technická 1914. ,- 'J R. S t li t z e r. Z.
f. I. S. I. 1914. - 4a) ti. L ti s c hne r. Z. f. I. S. 121. 1915.- 5) M. f 1e gel. Z. f. V· S.
429. 1914. - 6) S c h e 11 e u s. A. V. N. S. 29. 1914. - 7) ti. L ti s c hne r. Z. f. I. S. 297.
1914. - S) ti. L ti s c hne r. Z. f. I. S. 245. 1914.- 0) A. N o e t z I i. O. Z. f. V. S. 102. 1914.
9a) ti o h e n n e r. Z, f. V. S. 357. 1915. - 10) ti. O g 10 b 1i n s k i j. Z. p. h. 1913._ ") ti.
C h r é t i e n. C. R. S. 1147.1914.- 12) Ref. Z. f. I. S. 20. 1915. -
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dostačuje lOmrstný ThesaufU!S, jež u'l~hčulif inlterpolaci. L li{).e m a '!lIn13)
pojednává 'O Inové t'aJbu~ceGriiJner'tQlVě'ku vÝ'P()IČ'tusouřadnic plQ~yg()lnát-
ných bodů ve dvojím rozložení a to mechanickografické tabulky pro
hlav:ruíčLen a taJbullkypro čLemopravný. K. fu c h S14 konlstl"luujeg'rafilckým
vyjádřením logaritmické řady diagram, jímž lze přesně vyjádřiti inter-
polaJCi,V1e3 až 4 mrsltech. Dr. f. f i a I a15) udává wonstrulkci '!lomogramů
pro vý;pvčet směI'Olv~ch souči;nrtdů a, 'b; pro výpočet přírůs'tů pravoúhlých
souřadnic 6y. 6z: plPOvýlpočet 'dé'llky strany s z přírů'stů souřadnicových.
W. D y C kl5a) jedná o 'nových s'tr,ojích ku mechanické iintergrad.

Počet chyb a me'thoť1'ické vyrovnállli. Dr. f6rste'r16)
odvozuje analytiClký výnaz pm záklon chyb obeaně za sup'oslce,že vůbec
nějalký zálkOinpro chylby e'xi:stuje bez zvláštní'ch předem přij'a\tých ieho
okolností. G. G r i g e r c s i k17) uvažuje o stabilitě Gaussova záwdna chyb
a dochází ku všeobecné formě stabilní vyrovnávací funkce cp (c) -

=Aekfqc dc adiskusidospiváku výsledku, že jedině funkce cp (c) =B. e - h' c'
představuHcí je>dilruýzákon, ktelrý podá si!ab'ilní praV'děnejlp'()Idobnějšívy-
I'Ovnaný výstedelk, spoč!vá na s'1:aJbiILn~dh,půvotdl!lkhvahách a má základní
platnosti zálkona chyb. F ,r i t Z18). mzšilřu~e v praxi použ'~v'aný vzorec pro

střední chy1bu z dvojitých měření ste}né váhy g 1. j. IL = ± l/[~d:] na

výraz pro střední chybu dvoiic měření různé váhy r ve formě IL =± V[ddrl:
2n

kder!2= ,g~g" ". (TeiI1ltýžv1wrecodV1odil Jordan r. 1869 v A~tr. Nachr.)g g
P. W'e r km e i st e r19) podává návod grafilckého vyšeltře~í střediní chyby
lineánné i,unkce pOl:~omva\llýchelementů 'a ,to Pf'O pflavoúhlé sOIuřad;nke
bodu uroené'ho v p,řípadech 'PfIOItfnálllímvpř.ed, ,zpěJtnÝimprotLn'ÍÍJním,pro-
tínáním vpřed ze tří velTt/iikálnýdhúhlů apm t'rigouQme'trické určení vÝšky
bodu. A. C ap 'P i II e r 120) uv'ažuje o theorH déDlmvých měření, že chyba
následlkem vylbocenlÍ měříljjka se smě'J1Unemůže sledovati prostý zá~an

h -h' d'Oa,ussŮlvcp (c) = V:'t e ; nýbrž lépe jest vy,stižen zákonem modifiko-

h -,
vaným cp [tan a] = V:'t e h tan2 a. Pe t e r s e n21) pojednává o vyrovnání

polygonáDných ,pořadů přímých a obloulmvý'ch, jich stáčenlÍ a protélJŽení
a navrhuje jedil1Joduchérozdělení odchylek na 'P,ří'rilsty souradm!kové dle
vzorců Vy = {~ s, vx = {:r s. Pe'ters'eu na příkbadech P>Oiu'k3JZuje,že je'st
přesnému řešení vyrovnávacím počtem bližší methoda dřívější v instrukcích
apli'kO'vaná,al,e místo z jest za:vésti zvratné váhy ~ . Eggert POZ\Illamenává,
že toto jest pro praxi nehoSI(Jod1áméa vzlťlledem ku prak,talCkýmběžlnrým
měřením ,dOlStačí svrchu zmíněné úměrné r'O'zd'ě'LeníodchyLek dlle str:an.
Dr. G a s t22) podává iPř~~laJC1grafildkého vY'wvnáni sOiUřadltli'cbodů urče-
ného protínáním Vlpřeld'alPl1ikací P1lickemvÝCJh,souřaďnk, bodových pITU
přímky odchylkQlvého obr,a'~ce. S. W e II Í SC h23) rozvádí nový~působ
vyrovnání 'sférklké 'sí1tě. ]jjlší se od dosavad'ni ,Um, ŽJe místo úhllo,vých
rovnic podmínečných, zavádí směrové rovnice podmínečné pro jednotně
mi'entovalllé směry geode't~dké na těIiese zemském. Jsou to rovnloe:, jež
vyjadřují, že směrník vpřed i zpě'tný musí ho'VěÍ'Í' správlllé geooetické

13) L li d e ID a n n. Z. I. V. S. 542. 1914. - H) K. fu c h s. Z. I. V. S. 145. 1915. -
") .Dr. f. f i a 1a. Z. V. S. 34. 1915.- ISa) Reler. Z. I. f. S. 239. 1915. - 10) Dr. for s t e r'
Z. I. V. S. 65. 1915. - 17) G. G r i g e r c s i k. O. Z. I. V. S. 65. 1914. - lS) fr í t z, Z. I. V.
S. 485. 1014.- 19) P. W e r k ID e i s t e r. Z. I. V. S. lI3. 1915. - !O) A. C a p p í I 1e r i. Z.
f. V. S. 137. 1914._U) P e t e r sen. Z. f. V. S. 225. 1914.- ") Prol. Dr. G a s t. Z. f. V. S.
275. 1914.- 23) S. W e 1I i s c h. D. d. W. A. r. W. 1915. -
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orientaci a nahrazwjí rOtV'llIi1ceúMorvé. Au'tm označuje za výhodu me,thody
zjednodušení počtu co do mncižství látky i volby podmínek. Tuto methodu
aplikuje na vyrovnání sítě: 1. diIe orient!o'VanÝch směrníků, 2. dle ÚhlIů bez
orieinta,ce, 3. dleolfďlentovaných úh]ů. V tom'to pOIS'l!edníirn·přípaJdě př.ichá,zí
zase v Ú'vaJhu Besseliova orile!l1'tační koiIIlS1an'ta neznámá a spoljelné s ni
slo'žibo,sti poČ'tu. A. Sem e r á d24) ,p1rovádí část seskulpení částečných s,ftí
ra:ko,usd<ého stupňoV'ého měření na W',eIxlemvu i'eidi'nou geodc'tklkou síť na
těIese zems1kém, je;ž zavádí souihla,s v jeHI111obuhu všech měř'ených zá-
kl'ade·n při sevření nevyplll1'ěnýdh soustav řťitězco"vÝ'ch. Spojuie základny
ne'jkratší 'a g,eometniloky l/lIe,jvhoklmějšícestou j'ednoducihými řetězd trojúhcl!-
níkorvými a z 'nách odvo~uje neHépe ,odpovídaljící déUky stran. Paik vy'tvoři
obvodové polygony v okruhu olblastí a tY'vo vywvnálv,acím počtem uzavirá
v pevné polygorrw a hu'duduje pe1vnlQiUkostru pro oibvody široké, do nichž
dJ,e g,eodetíidkých zás'ad vpočítává k dOISa~ení redukce chyb ony výplňkové
sítě.

3. Polohová měření. Měří,tika a déllkové měřeni. Dr. li.
S t a d t h a g e n25) udává vztah anglického a amerického yardu ku me-
zi'nlámdJnímu me1tllu: 1 yafldaJng]" = 914.3992 mm, J U. S. yard 914.402 mm.
Pruská Lan des a u f n a h m e26) konala pokusy s novým základnovým
pří'Stro'jem s tuhÝ'mí měří'vky z taiv'eného Ildiememe a s'tudila :měřoelní illlltervlalů
tyčí, jich provážování a zařazení dol směru. Dr. Fr. K Ď h I e r27) uvádí
methodlu měř,ení zálkla.ct.envrialUgu,lací I'Jro IkataJs·tráln1é mČ'řel!l'í, mě'ř,ení po-
]Iohové měst, měření' důlní a Istram pollygoná:lll1Iý,chpO'řadÍl, ap,liIkac.í Jlideri-
nova přístroje s ínvárovým pásmem. A. W in k I e r27a) jedná o staré
české historIcké míře.

Ú h 1'0 vám ě ř e ,lili. Dr. B. K t a odi v 028) uvažuje o souhl.a~u ustře'-
děrní stroje úhl'oměrného ve 'sibodě 'S přesností v odečtení a udává nlOmo-
gram, z něhož lze vytknouti přesnost v ustředění v mezi chyby v odečtení
pro argumen'ty délek ramen úh'liových.

T'riangul!ac.e a tri:go1nom'etdctký Ipočet polob,y bodu.
Dr. D e g'l1!e r29) jeJdná o obMídce Úizemí při triangulacfch I. řádu a o sta:vbě
znaků pruskou Landesaufnahtne a doplňuje nclvými poznatky dosavadní
praxe těchttoprací po,psanÝ'ch Erfur1tem. P. We r ikm e i s t e r!9a) vy-
šetř.uje grafiiaky V'liv chybných sou'řa:dni1c pelVlnýoh bodů na poloihu bodu
hledJ3Iného pmtínáním vlpřed i z,pě,~ným. Vyšetří vliv každého bod!u jednot-
livého do ()Ibou os a ty slož:kY p'O'valžuj,eco síly, ku Ikterýlm hlledá vý-
slednici. Dr. K o pse 130) přičiňuje poznámku ku řešení Pothenoto,vy úlohy
dle Rungeho (Z. f. V. 1899) analogií bodu CoUinsolva. A. Ii a e r p f e r31)
podává řešení úlohy Hansenovy při nadbytečných měřeních vyrovnáva-
cím Ipo6tem dlle methody ne1menší'ch čtverců. li. D ř,etz e32) vyhledává
ztracenýtr~3Jngu'laollií bod mě'ře'lllím zpětnÝ'm výlstředně za'loiž:e,nÝ'IT!od tří
danÝ'ch bodů. Z délek stran a odochyl,e1kzpětných bOldů určí 1ilneárné úselky
paprsků, jichž průsečík zajišťuje hledaný bod. K tomu přičiňuje
poznámky T h :i e36) a poukazwj'el, ž:e řeŠoení není j'ednoznačnél• F.
li a u 'P t34) počítá Ipolohu 'boldu, určeného 'Stranní,m řezem z j,ed'l1!oihoúhlu
na damém bodě mezi Meldaným a daným smě're!m a z ,druhého úhlu nla
bodu hledaném me'zi směry k damÝ'mdivěma blYdům oMaitniím. P. W e r k-
m e i s t ,e r35) řeší t'u'též úlohu graficky zbm:ně ao'praví marllemaUctky
počtem. (Hmskýho d'i1agram tu podá opravy .p,římo. Pozn. rei.) P. W e r k-
m e i st e r3S) o.dvozuje polohu bold'u z nlaldlbytečnýoh měřeni výškový'oh
úhlů Ipr'o'ti danÝ'IT! hodům, ses,ta!vuje odichyl\imvou f'olv'ndd pm vyrovnávací
PoOOt ·a dovozui'e i'ejí g,eometddký význam. J. Pe tří ;k37) počítá z rúzno~
dobých trf.angul'3Jcí města Prahy ze s,oluř,adinlilctotožných bodů vzájemné

2') Dr. A. Sem e rád. Z. V. S. 49. 1915. - 25) Dr. ti. S ta d t h a gen. Z. f. I. S
323. 1914.- ,,) Ref. Z. f. V. S. 640. 1914.-- ") Dr. Pro K ohl e r. Z. f. V. S. 33. 1914.27a) A.
W i n kle r. O. Z. f. V. S. 174. 1915.-- 28) Dr. B. K1a d i v o. Z. V. S.65. 1915.- ") Dr. D e-
g ne r. Z. f. V. S. 625. 1914.- 29a) P. We r k m e i 8 t e r. O, Z. f. V. S. 165. 1915.- 3') Dr.
Ko P 8 e 1. V. N. S. 193.1914. - 31) Dr. A. tf a e r P f e r. O. Z. f. V. S. 225. 1914. - 32) ti.
Di e t z e. Z. f. V. S. 427. 1914. - 33) T h i e I. Z. f. V. S. 153.1915.- ") P. tf au p t. Z. f.
V. S. 141.1914.- "') P.W e r km e i.8 t e r. Z. f. V. S. 210.1915.- "")PI We r k m e i 8 t e r.
Z. f. V. S. 177.1915.- 37) Pe tří k. Z. V. S. I) 1915.-
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vztahy tří uvaž,ovanÝ'ch soustav souřa'dnicový'ch, vyše1'ření:m pra,vděne.j,po-
dobnějších součinitelů stotožňovacích, vzájemných párů sC/ustav pro trans-
Í'ol1maci souř,adinic.

4. Nlvelace. Pří s t I' oj e a po m ů c k y. E. ti a ber t38) popisuje
pol\ní~olffilparato'r pro dřevlě'né latě ďl'e pmcí L. Gohen-Stuar't,a. Do, latí
zapuštěny jsou ocelové válečiky, jiohž odVeih.!,olstse měří normá~nýlm mě-
řítkem koncovým saplilkací ge'odl~tltc'kých klínů. L a w,e t Z3D) uvádí ni-v,e'-
lační /oať ku přílmému odečítálnlÍ na 'pohyib\ivém pásmu, jež se nastaví na
celý dm a příslušný pohyb ku záměrné niti provede se násadcem na spodku
latě a odeč'te ,na mm. A. M u oS i 1140)klOMtrluoval 'přesnou nive'llalční lať
s invárovclu stupnicí jako modifikaci .Iatě Schellovy. Stupnice jest na
invárovém pásmu a tak zajištěna proti podstatnému kolísáni teplotou.
Uprav,elllY jsou ,S'tulpn~ce ,na {libou strlUnálc'h 'llaťi~ by se nemusila otáče'ti.
1:-'ro čtení vpřed se užIje téže stUiP'l1ic'e, jaklo plfoOčtení, vzadL K.' L li d!(l-
m a nnU) pO'jedlllálvá o změně dřevěmé liatlě. J,eho zlkousky na latirch Wol:zo-
vy filrmy ukáza!ly pozdilné změny déloky 1 m až 0.1 mm a nejsou pw !přes-
nou ,niv,elaci příp'Us1tny. DOPolrou'ČÍ ,opalk:ovati otelJ]í na různých mí1s,tech,
aby chyby staly se povahy nahodilé a používati stupnic invárových. M.
O I' I o V42) Ik'on1stlfu'Ova! UIOIVÝs'tohllnpJ1O niveI.'a!ční stiroa. G u I' I i t t43) P'O-
pisuje přelSný niv,el'aČiní s'twj W1i\idflv ze závodÍ! C. ZeilSse s pOisuvna.u
vkládací destičkou a přesnclU nivelační lať s invárovou pásmovou stupnici.

Ni vel 'OV á n i. Dr. Sa m e';J44) nale'zn pro iustlllnQlVení ni'velační
latě 3me'trové pro běžmé poměry chybu v'e' svilS<lém us,tavení ± 6/ . 6. O.
E g g e T t45) uV'a'žuje v'liv ,déllky záměrné ,na přesnost 1lIivelace. Pro střední
chybu M nilvel'Ované 'tmtě L' při záměrnÝ'ch déllky s -a sOoučini'telikh od·

vislých od výkonosti stroje a, b, c 'Pla,tí M = ± V L (~ + b -+ c-l a

uvažuj.eme-·li změny mírné délky záJměnné, j-est zřejmo, že do s = 50 m
M velmi mál'o se měnlí s s ,a není 'nutno délku záměrné přesnědodržO'vati.
tI o r m46) j~dná 'o .přesiI1é niv>el!aci pOlk'usnétraťi ústavu Lalnlde'saufnahme.
Trať dobře zajištěná v terénu, kde není obavy před klesáním půdy, válco-
v'aná. K vůl'il· refralkci volí se paprsek 50 om nad zemí, latě js,ou nia volném
vzduchu Ik vůli teplotě uschováJn'Y a 'll'omirne~ní metr jejich se .před a po
práci ~k'o'Uši. R e' n q v i 'St47),jI(~diná 'o př,e'sné nlívellacÍ' v,e FillllSku a uvádí
statistkké údaje za 1 den 9 'had. 55 min. praoOivní výikon 9.6 Nm při 99
přestavách. Při střední záměrné 49 m střed. chyba na 1 km :+- 1.26 mm
a vedla tu ku poznatku proti theorií svědčícímu; totiž zde střední chyba při
krátkých z,áměmýdl ,pod průměr mstlia a to vlivem refrakce ph 'Velikých
spádech u ik'rátikých záměmý'ch se vy:slkytu1jídch.

Trigonometrická niv,e'1ace. Giilland.47a) pojednává dle
pra!ktk>kých údajů 'O určellllí ťhelOretilcikého ref~alk6ního 'S'Oiučini'tele z mete-
orologidkých 'prv'kÍ! a sihtedává, ž,e mÍ!že býti zlk>pšen proti k = 0.13
přesným určením teploty v poledne aspiračním teploměrem; křivka re-
irakční v poledne se blíží kružnici a 'S'O,učaISlné zenitní vzdálenosti
nedají lepší výsle,d:ky nežIli je1dinostrall1lná vzd{l'!eil1'ost v' po1e1dne měřená na
do>flní stanilcÍ'. Důlclžitá 'j-e1st vhodná vollb'a standoe. Při větších záměrných
20 I~m ~eslt Is,tralllu rD'zděli:ti měřením na bodu st'řecLním ,tét'o sitrany a vy-
šetřilti VŽJdy správně metemologklké elementy.

5. Tachymetrle, vytyčování a Inženýrské měřlctví. St I' o je a
p ornÍ! c k y. E. ti a m m e r48) referuje o doplnění Zwickyho polárného
koordinatometru zařízením ku přímému stanovení procentového sklonu, by
ho bylo lze použíti i v tclpografii. Tím se stroj beztoho těžkopádný stává
složitějším a dle referenta pro rozšíření v praksi méně způsobilým. A.
Ti c h ý49 popisuje zdokonalený svůj tachymetr i s příslušnou výzbrojí

38) E. ti a ber t. Z. f. V. S. 193. 1914. - 3D) L a w e t z. Z f. v. S. 105. 1914. - 40) A.
M u s i I. Z. f. v. S. 33. 1915. - 41) K. L li d e ni a n n. Z. f. V. S. 161. 1914. - 42) M. O r lov.
Z. d. 1914. - 43) O url i t t. Z. f. V. S. 504. 1914. - U) Dr. S a ni e I. Z. f. V. S. 606. 1914. -
-") O. E g e r t. Z. f. V. S. 249. 1914. - '0) ti o 1 ni. Z. f. V. S. 89. 1614. _47) R e n Q v i s t. Z.
f. V. S. :!S5. 1914. - 47a) O li 11 a n d. Z. f. V. S. 369. 1914. - 48) E. tia ni ni e r. Z. f. f. S.
290. 1914. - <O) A. Ti c h ý. Z. V. S. 17. 1914. -
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a prlcmUje poznáJmky k optickému měření vzdáleností logaritmickou me-
ihodou i výškového měření geometrickou nivelací ze středu tímto stro-
jem a latí poi'ízeným. A. ti a e r p f e r49a) provedl zkoušku výkonosti
Hammer-Fennelova tachymetru na zaměřovaných profilech a nalezl pro

střední chybu v délce poměr 3~0 a pro střední chybu ve výšce na délku

trati 100 m použitím diagramu M = ± 1.14 dm.

V y tyč o v á n i. ti ti f e r'5o jedná o grafickém vyšetření přibližné
opravy zakřivení trasy aplikací parabolických oblouků. ti. E c k e r51)
jedná o s]Jolečné lečně na dVou oblouCÍch' kruhový!ch, určuje ana!l~tiicky
sGuřadnic'e vnitřnioh styčných bIOId!Ůvlož'ených kruhO'výclh oblou!ků se, spo-
lečnou tečnou ]Jomocí měřené s]Jojnice vnějších styčných bodů a úhlů této
spojnice s danými tečnami. A. Ti c h ý52) uvádí ]Jraktické' ]Jokyny pro vy-
tyčování osy v dlouhých tunelech a to při postupu založení prací a prak-
tické zkoušky vytyčené osy jejím sledováním nahoře nad tunelem. K to-
mu přičiňuje poznámky o účelné volbě a měření základny jeho, trigono-
metrickou methodou kosoúhelníkovou a dále o měření výškovém. Vyty-

, čování vlastní osy podzemní rozkládá v běžné vytyčení částečné a hlav-
ní přesné vytyčeni.,

6. Barometrické stanovení vÝškové. Str oj e. R. P o z d ě n a53)
popisuje nový normálný tlakoměr rtuťový v c. k. ústředním ústavě pro
meteorologii a geodY'tlamllku, ]JOISt.aveném a určení konstant. V. B j 'e r-,
k n e s5~a) uvažuje theoretický vliv vertikálného zrychlení na barometri-
<:ké výšky a shledává: mohutnost vrstvy v pohybu (dynaill1.) = mohut-

nosti vrstvy v klidu X (1 - ~). kde j jest vertik. složka zrychlení masy

.atmosférické, g intensita tíže a konstatuje. že těmito pohyby může býti
výška barometrická znehodnocena v poměru 1/10.000.

7. Měřická fotogí'afie. Str 'O! j e. R. B a i I 'a u d54) p,o,p;is'uj'e
ť,o'Í(Jgrafický astimJ,áh. Dr. C. P u I f r i c h55) zav'ádí na svůj sltereo-
komparator zlepšenou otočnou putovní značku. by bylo lze přesně ji na-
stavovati při hloubkových měřeních architektur. K. L ti dem a n n56) Vy-
šetřuje chyby měřických výsledků stereokomparatoru Pulfrichova dle
údajů odborníků: SchiaJinga, Pulfricha, tltiblaa ústavu Stereographik.
Chyba střední v paralakse kolísá ma = ± 0'002 až ± 0'01 mm a střední
chyba v změření souřadnic 9Y, 6z kolísá mx = my = ± 0'02 až ± 0'05 mm.

T h e o ret i c k é a p r a k t i c k é p r á c e měř i c k é. S. F in-
s t e r w a.J d e '[57) ,poidává řešení záJkll~dnlí ú'lbhy v~dušného fotografického
měření, konsltrUIDoe bodu z'e dvou v'zdušný,ch Slnímiků při ,známé vnitřní ori-
entac'Í. Postup ses,ulMá' z,e c1:VO'UI di:lů: 1. určení stanoviska vzd'ušného zpět-
ným 'pmtÍ;nán;m, 2. uroení p'ře1drmětu prdtíná;nfm vpřed. PředipolklaJd jest
známost Níí 'pevných bodů a 'ty moho,u býti v je'dinom horizontu, ItlIebrůzných
výš,ek Pro oha případy IZie al1liikovati Scheimpflugovu projek'Ci a přísil!l'oj.
Dr. J. K'ouuovslký58) určuje rek'olnstrulkci ze s,nímiku se známou vniltřní
{}fi.entací laJk'Q;speciť'Inipřípad ,pf'OIblému 7 bodů, jenž podává hLavní bod
pel'S'pekti'vy a v,zidá'fe'noS't obraL'ovou při piQIužívámí fo'tográmetrie k vyho-
tovení pl1áJrilu. N. Mu r o m c e V59) lediná o V'~duš'TIé měřické fDitografi.i.
Dr. K. We i g e 159a) pojednává o orilentaci ,f,o,tograficlký'óh snímků z ba-
lonu všeoibecně a specie.J:mě. G. L i pp man n60) na,stiňutj,e prilndp uspořá-
dání pm ,p,římý způ,sob určení rozdílfI zeměpisných dé'lielk cestou fotogra-
iickou. Myšlénka spočívá v současném vyznačení zenitů dvou stanic a

49a) Dr. A. ff a e r p f e r. Z. f. V. S. 385. 1915.- "') Ref. Z. f. V. S. 17.1914.- 't) H.
E c ker. O, Z. f. V.S. 53. 1915.- 52) A. T i c h ý. Z. d. O. I. A. V. S. 717.1914.-- ") P o z d ě-
TI a. O, Z. f. V. S. 86. 19/.".- 53a) V. B j e r k TI e s s. M.Z.~. 337.1915.':"''') R. B a i li a u d.
C. R. S. 1249.i914.- ;O) P u I fr i c h. Z. f. f. S. 221. 1914.- 50) K. L ti dem a TI n. Z. f. I. S.
305. i914.- ") S'. f' i n s t e r w a I der. S. d. B. A. d. W. S. 67.1915.- 58) Dr. J. K o u TI o v-
s k ý. Z. V. S. 1.1914.- 51» N. Mu r O m c e v. Z. d. 1914.- 59a) Dr. K. We i g e i. O. Z. f.
V. S. 149.1915.- ") O. Lip p m a n n. C. R. S. 909. 1914.-
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iich v}1otOglrai,ovánlÍs pnlehlými hvě~dami, pa!k: 1ze odvodi'ti rozdíl
r,eiktaJscensíobou zeniťůa z toho rozdíl' zeměpiSllllý1chdélekoihou sltrunic.

8. Plochoměrstvl. Při str oj e. N. W o I f f6l) pojednává o Schn6-
ckelově tyčkovém kompensačním planimetrU;, který jest zdokonalením
plochoměru Prytzova a odstraňuje některé zbývající chyby systematické.
Docilooá přesnost: při 10.000mm2 jest stř. chyba ± 0.8%. E. Iiam m e r62)
referuje o uníversálném plochoměru A. Otto z Kempten, jenž hodí se vedle
počtu pIc1ch ku vyšetření středních pásm,ových pořadnic pruhových re-
gistrací, k počtu mechanickému hyperbolických, cyklometrických a elip-
tických funkcí i potenciálu.

Poč e t p I o c h. Br u n s62a) vyšetřuje šířku parcely oddělované
ze skupiny pruhového tvaru pro lichoběžník a jiné obrazce.

9. I(onstrukce plánů a map. T h e o r i e pro mít á n i. L. Kr ti-
g e r63) podrobně počtářsky vyšetřuje transformaci souřadnic při dvojité
konformní projekcí zemského' elipsodu na kouli a do roviny. Dovozuje
patřičné vztahy pro použití této methody na katastrálné triangulace. W.
D e i m d e r64) jedná o konformním zobrazení celého zemského elipsoidu
na kouli.

I( o n str u k c e map. Dr. J. fr i s c h a u f65) uvažuje kartogra-
fické obrazy meridiánů a rovnoběžek v některých čelných promítacích
způsobech pro velká měřítka a shledává, že pro 1 : 1,000.000nelze z theo-
retických l1ůvodů některou projekci proti druhé přeceňovati, ježto od-
chylky tu Jsou nezobrazitelné a jest tu projekci voliti, jež podá nejjedno-
dušší sítě mapy. Ch. L a II e m a n d66) dává zprávu o vyhotovení svěltové
mapy v 1 : 1,000.000.

Zprávy literární a odborné.
B e d ř ic h Pro 'c h á z k 'a: Vybrané statě z deskriptivnl geometrie.

Pro posluchače vysokýJch šk'ol technilclkých v desikriptivní geOlll1etrHpo-
kročilé. Praha 1912, 1913. Česká Mati1ce teclhnická, spisů čvslO'58. a 64.
I. sv. str. 152, II. 'S,V'.S'tT.214.

česlká Matoce t,echllJildká,která iilž dli'ív'e byla ,nálk,1aidemsvým vy-
dala z oboru desk:nÍJptivní geome'trie J 'a:r 0.1 í m k o v u a P·r o c h á z k 'O-
V u: »Deslkrip'Ínv!Jllíge'ome,trii PfiO vysoké' školy techniidké« a Jar >O r i m-
k o vy: »Zákllady geome,trje Ipotoihy v mvii1ě a prostonu«,SlPQllečlllě pak
s J ednótou Oeských maťhematJiků S ob (}ťk o v u: »Des!krip'Í:ivnígeOlll1etrH«.
p'o'dává české technic!ké a ma.thematick!é v·eřlejnosti Pro c h ázk o v u
dV'O>udílnolUknilh,olU»Vybr:llné statě z d'e'skri'Ptivní geomet'rie«, ,spis vys'oké
ceny jak věde,ciké, talk p'ralk'tildké.hk název knihy ukazuje, nenlí spis tCluto
žádným sYlS'Íema.tilckýmzPraJc,ovámím delSikrillrl.lvnfgeome1tde, nýbrž iem
voJným sdružením rúzných partií 'tét'O dislcilpUny, p!a,rtíi, kte'ré do spisů,
jež mají býti p'rvlní uoebni1cí deSlkri'ptiv'llí geometrie, pO'Íati by byFo ne-
pedagogické. Jest ml::h:aValIlojalkýmSlpokrač1uváním a doplněním !Systemati-
cky zp.racované Uioobni'CleJar o lí m k o VIy a Pro c h á z k'OV y: »De-
skriptivní geometrie pro vYSlolkéškolly technioké.«

Jelikož SlpiiSPnocházkúv všímá sr bedlivě teohniClkých apl'ikací de-
skriptivní goome'Ůnie,tu ,bude vhodnou IpřÍručlkou i praiktickým rI1'žen!ý1rům,
kteří v JtJěm nalie,z,n'ů'umnohou radu. Ze'jména pa'k Slpis ten se, hodí !Jro
mi1olV1l1~ydeslkriptiVJní ge'ometrie, ježto olbs.rhuje řešení (JlbHžnětlšÍchpro-
blémů, které s'e olbyče'jně V učeibn.icích delSkriptiivI1'ígeometrie ne'vyskytují.
Zvlášť vytknouti sil,uší, že ve ISpilSle:RfIOcházkově je'st věno'vána zvÝše'1á
pG'zomost vědeclkým pra,cem prvních našich óeslkýlch geome,trů: J a ro-
Iím .k a, Pel ze, S o bot k y a Š 'o I í TI a. A to nejen jejkh praiCiem, jež
většill1loU:naiDezlysvého ocenění v onzÍJllIě,,a'le též ku těm pracem, je,ž jsou
nejnovějšího da'ta aj ještě do cizoj'azyané lvtemtury ne'Pmnikl!y. Ku vymo-

") Dr. N. W o 1 f. Z. f. V. S. 321. 1914.- ") Ref. v Z. f. I. S. 165. 1914.- 62a) B run s.
Z, f. V, S. 241. 1915. - 63) L. I( r li g e r. V. d. P. O. I. 1914.- M) W. O e i m I e r. A. d. b. A.
d. W. 1914.- ••,) Dr. J. l' r i s c han f. Z. f. V.'S. 1. 1914._ ••) Ch. L a 11 e ma n d. C. R. S.
1362. 1914.-
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žmos'tem g,eometrie p~lohy bylo všude tam sáhnuto, kde by,llo lze doc:liti
výsledku jednodušších. Tu bývá čas~ěji dtováno J a'f o ,Ií m k o v 'O cenillé
dílo: »Zákla'dy. geome't'rie polohy v roviln'ě a prostoru«.

První sVll2ek ·obsahuje ná~leu,ujkí statě:
tivná. Geome,trá,j:ní osvě'tlenlÍ 'V aooooometri-dký:ch obmzech arthogonMných.

I. Axonometrie orthogoná'lná: 1. část theoretilCiká, 2. čá's,t kionstruk-
II. Axol/lometrie klli11logonální: 1. část tihieoretiClklá, 2. čálSt kOlllstruk-

Hvná.
III. Sestfl()lj,ení OS p~oohy 2. stupně.
IV. Seslt.rojení PIJ10ntkJWdVlou ploch 2. stupně.
V. SestroojemIÍ sP'oll'ečné olball'Ové plochy rozvinutelné dvou obec-

ných p}ooh 2. stupně.
VI. Obrysy 'Průmětu ,ploch 2. stwpně.

První ,dvě stati ve svých druhýoh částech kOTIistrulktivných všímaií
si Ulporřelbelní 'v praxi te1chnild1<é a jsou zvláště pro aJrchitekty vhodiné.
O~tatní část této !Jrni!hlY'j,es!t věnována pllodhiámr 2. stu)J'I1ě. Zvláště staťtiřeťí
obsahuje výz,kumy česik:ých geometru.

Druhý sVlalzeik ,obsahuje sta:tě:
VII. Axooometl1necentrállná.
VIII. Gellltrá:liní osvě'Není: 1. Obecné záswdy centráJlného osvětlemí.

2. Cenr,álné osvěťllení' mnuho:stěnu. 3. Centráilnéo:svět1ení ploch.
IX. Sestrojení proniku dvou ploch 2. stupně.
X. Křivky prostorné.

Vyšlé knihy:
Dr. K uč e r a. Nástin geometrické optiky a základů fcttometrie.

Sborník Jedn. čes. math. a fys. Praha 1916. Cena 17 K.
Dr. A. Se me rád. Srovnávací délková měření dráty a pásmy

invárovými. Rozpravy české akademie. R. 1916 č. 25.
Dr. W. S c h w e y dar. Theorie der Deformation der Erde durch

Plutkriifte. Ver5f. d. kg!: Pr. Geod. Inst. N. P. Nr. 66. Potsdam 1916.
Dr. L. Kr ii g e r. Lotabweichungen. lIeft. V. Ver5f. d. kg!. Pr. Geod.

Inst. N. P. N. 68. Berlin 1916. '
A. A b e n d rot h: Dle Ausgleichungspraxis in der Landesvermes-

sung: Eine Zusammenstellung der wichtigsten Aufgaben bei Landestrian-
gulierungen unter besonderer Beriicksichtigung der Schreiber'schen Ver-
fahren. Berlin. P. Paray 1916. 20 obr. Cena 15 M.

H. li a n k a r t a A. W a I dne r. Trassierungshandbuch fiir die In-
genieursarbeiten imPelde bei der Projektierung und dem Bau von Eisen-
bahnen und Wegen. Berlin 1915. Ernst S. Cena 4 M.

Dr. A. Mi e t h e. Dle Photographie aus der Luft. 2. vyd. Halle
a. S. 1916.

Ma d sen li. O. Le service géodésique du Danemarkt 1816-1916.
Copenhague 1916.

»Mittellungen der k. k. Generaldirektion des Grundsteuerkatasters«.
Sešit 4. Vídeň 1916. C. k. státní tiskárna. Cena 1.50 K. - Generální ředitel-
ství publikuje v tomto časopise nově vydaná nařízení a splnilo
tak naléhavou potřebu geometru přehledné orientace nových předpisu v
přehledné úpravě. Doporučujeme p. kolegúm.

Zprávy stavovské.
Reforma studia geometrovského vstupuj,e do popředí současně s re-

formou technického studia nyní prcqednávanou. Jest záhodno, byyčasně
byly případné náměty k této životní otázce stavu geometwvského od
imeTes,entůčeskýan )JIOIdláiny. .

Stavovský titul inženýrský a zeměměřiči. Nár. Listy ze 28. října 1. r.
přinášejí článek oznamující 'brzké zavedení zákonitě .chráněného titulu
inženýr a poznamenávají; »Titul inženýr má' býti zákonitě chráněn, avšak
propůjčuje se jen absdlventům, čtyřletých odborů se dvěma státními zkouš-
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kami. Zákonná předloha tato má dalekosáhlý význam pro existenční po-
měry celých generací techniků s kratším vzděláním než čtyř\letým, g e-
o m e t r ů a techniků středoškofských.« Stavovské a existenční zájmy ge-
ometrů, akademicky vzdělaných techniků - žádají tu naléhavěl náležitcu
ochranu.

Pro dobu poválečnou nastane zeměměřičství značný rozmach pra-
covní a jest správno, že jíž nyní včasně se předkládají daIekc{Sáhlénávrhy,
týkající se technického vypravení zeměměřičství, organisace služby, úpra-
vy stuidia a akacdemiCkého ocenění~ stavil' geometrického. Jest třeba v na,-
šich kruzích" ze kterých vychází početn$r a zdatný dorost geometrický,
otázkám věnovati náležitou pozornost. Minule přinesli jsme 'Pamětní spis
Spolku inženýríl ve Vídni, dnes následují projev c. a k. voj. zeměpisného
ústavu, směrodatného to činitele v rakousko-uherskéth zeměměrství.

Studle velitele c. a k. vojenského zeměpisného ústavu Excelence Otto
Francka o budoucí organisaci a činnosti stát. zeměměřictví.
Nyní v mocnářství v y h o t o ven é p lán y úředním vyměřová-

ním neodpovídají nikterak CIIlěmpožadavkům, které jsou účastníci opráv-
něni na ně klásti. Tak na př. dají sice katastrálné plány průmět hotrizontál-
ný pozemků uvnitř jednotlivých území obcí, neobsahují však data abso-
lutních výšek jednotlivých bodů a také ne látku, která by mohla úspěšně
sloužiti k pc\užití v jiných odvětvích správních, k vědeckým požadav-
kům a pod. Poněvadž t,yto plány byly vyhotoveny jen ze stanoviska daně
pozemkové, jest jejich přesnost všude tam, kde daň pozemková nepři-
chází v úvahu, velice nepatrná.

Ony plány, vyhotclvené vojenským vyměřováním (vojenská vy-
měřovací sekce), odpovídají síce úplně vojenským. požadavkům, .jsou ale
již pro jich měřítko, k mnohým civilním požadavkům nedostatečné.

Následek těchto pC!měrů jest, že jak každé odvětví státní správy
také každý technickY podnik musí pro jich různé práce předsevzíti
vlastní měření. Poněvadž však pro tato nejsou žádné jednotné předpisy,
provádějí se dle nejrůznějších náhledů a jsou velmi často od jíných účast-
níků stěží oceněny.

Světctvá válka nyní mnohé poměry změnila; přistoupila též na
státní vyměřování velká, docela nová úloha. Má-Ii však ke svému úkolu
dospěti, musí býti účelně organisováno a vedoucí místo pl1ovyměřování
zavedeno. Vyměřování jest čistě technická práce; jest tedy logické, že
musí býti řízeno tím ústředím, které se obírá technickými pracemi, tedy
ministerstvem veřejných prací. Tím jest též soU!časně řečClIlo,že jen tech-
nik jako odborník jest pověřen bezprostředním vedením stát. vyměřování.

Plány vyhotovené státním vyměřováním, musí býti věrným vy-
obrazením přírody - odpovídajícím nynějším poměrům - a tak uspo-
řádané, aby hověly všem požadavkům, které by mohly býti oprávněně
kladeny jednotlivými odvětvími státní správy, průmyslovými, technický-
mi,polními, lesnickými a vědeckými účastníky. Všechny tyto kruhy mu-
sí býti s to, z takových plánů vyjmouti vše to, co odpovídá jich potře-
bám a nesmějí býti nutné větší práce vyměřovací státní neb soukromé
pro shora uvedené účastníky.

Všem těmto účelúm může sloužiti jen takový plán, který jest vy-
hotoven v měřítku podobném katastrálnému, na každý zpúsob ale 1000
dělitelným a opatřen kotami výškcvými a všemi podrobnostmi. Proto
ITltlsí býti horizontálné průměty jednotlivých částic pozemkových. před-
mětů a pozemkú atd., výškové údaje a zvláštní podrobnosti, které v ta-
kovém pláně musí býti clbsaženy, stejně dítležHé; žádný požadavek na
výlohy jiných nesmí býti zanedbán. Vyhotovení takového. celé mocnářství
obsahujícího plánu jest veliké dílo, které velký personál, čas a peněžní
výlohy vyžaduje. Má býti to »bezpodmínečně neHepší«, co vúbec může
býtí vykionáno. Zkušenosti světové· války poučily, že se můžeme také
odvážiti k rozřešení největších otázek.

K provedení tohotcl díla jest třeba: 1. Po,říditi zákon. který sli-
buje trigonometricky a nivelací získaným trigoU'címetr. a výškovým bo-
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dům bezpodmínečné zajištění. 2. Opatřiti k tomu cíli vzdělaný a četný
vyměřovací personál. Za tím účelem bylo by třeba zříditi na vysokých
školách techníckých zvláštní kursy, ve kterých by se dálo příslušné vzdě-
lání docela jednotně. 3. Vypracovati odpovídající ustanovení pro vymě-
řování v poli, tak jakcl pro vypracování a vyhotovení plánů.

V ustanoveních o vyměřování musí se obrátití zřetel za hranice
.monarchie, ježto se po válce bude jeviti potřeba toho.

Zvláště to bude Balkánský poloostrov, který vzbuzuje naši po-
zornost ve zvýšené míře a na jehož vyměření musíme si získati rozho-
dující vliv, ježto balkánští národové sami tak velkou úlohu toho druhu
neprovedou. Ale také na severovýchodě monarchie nesmějí býti puštěny
se zřetele obsazená území.

Pro vyměřování monarchie musí býti volena jednotná projekce,
a síce tak'ová, aby se hodila celému v úvahu přicházejícímu území, tak že
rozšíře,ní vyměřování do shora jmenovaných zemí by bylo snadno pro-
veditelné. Z těchto stanovisk bude třeba dobře vystihnouti všechna po-
drobná ustanovení o triangulaci, nivelaci, měřítku, podrobném mě·ření,
mapo'vání, velikosti listů atd. Jednotnost všech opatření v celém území
bude bezpodmínečně nutná. Poledníkové pruhy, zavedené při pracích
katastrálných v Rakousku a v Uhrách používané příčné pruhy nejsou
překážkou, přejítl k jednotné projekci, poněvadž tato vyžaduje pouze
čistě počtářské práce. Jakc' východisko pro celý obvod triangulační jest
voliti jen jeden bod, který mimo příznivou polohu jest co možná prostý
vlivu geologických zjevů a odklclIŮ tížnicových a který není v nebezpečí
zastavení jeho okolí. (Iiundsheimer Berg.)

Takové, velkého slohu organisované státní vyměřování provede-
né v'Šle,straJuě upiotř'erb~tlellnýmpiVrunem vystač.! nejen všem požad1av-
kům katastru daně pozemkové, nýbrž také pro všechny právní poměry,
jaké z pozemností vyplývají, bude tvořiti základ a ostatní skoro až dosud
nutné vyměřovací práce objeví se zbytečnými.

Ku provedení agrárníchclperací, novému zakládání železničních
drah, a regulací řek, měfení říšských hranic, měření pro průmyslové pod-
niky a lesnické účely, tak jako pro vědecké práce a pod., budou četné,
jednotně stabilisované pevné body a jejích výškové koty tvoriti dosta-
tečné základy, tak že pro tato odvětví bude třeba jen nepatrných do-
plňovacích prací. Avšak také nepatrné, jen menší úlohy řešící vyměřo~
vací práce, nesmějí býti přenechány dobré vůli j,ednotIivých účastníků.
také pr,o tato musí se učiniti jednotná, ve velkých rámcích logicky vhod-
ná ustanovení, musí býtí pod dohledem státního vyměřovacího úřadu
a jíchúčelné provedení musí býti zajištěno'.

Pro dobu po válce jest tedy nutné: Jednotná, státní organisace
vyměřování z rozsáhlých hledisk, která vytvoří absolutně nejIepší pod-
klad pro všechny účely, které neskončí na hranicích státu, nýbrž již teď
obrací svůj zřetel na {lnY země, se kterými má nás pojiti hospodář. svaz.

Zajisté, že provedení tohoto novodobého a skoro ode všech účast-
níků nutně žádaného díla nebude snadné. Za spCllupůsobení všech stát-
ních, vědeckých, technických a průmyslových činitelů musí se toho do-
cíliti,aby se všechny obtíže přemohly a pořídí,I se plán, který by posky-
toval to nejIepší, platné Il!a dlouhou dobu.

Pra~ská. inženýrská komora r'ozeslal·a čílsl'o 25/16 obě'žnÍik
na okresní hejtmanství a výbory v král. Ceském o o~hraně výhradných
práv civilních geometrů: Zákonem o inženýr. komorách z 2./1. 13 a naříze-
ním 7./5. 1. byly veškeré záležitosti civ. geometrů přesně vymezeny a
§ 5 nařízení jasně vyjádřeny. Dle toho náleží civil. geometrům projekto-
vání a vyměřování každého druhu polohových i výškových plánů prováděti.

Dále žádá se po rozumu. § 7 stavebního řádu prol král. Ceské z 8./l.
89 obce upozorniti" .by dbaly Qokončení plánů polohy.

Oprávnění civilního inženýra. V »Run:ďschau fiir T,e'cih, und,
Wirt. 1916« dovclzuje A. M li II e r návrhy na právní omezení působnostr
civilního inženýra a živnostníka. Technickou práci rozděluje na duševně
vědeckou a na materielně živnostenskou. Prvou má výhradě obstarati
civil'ní inženýr, poslední živnostník a pc1dnikatel. Výhradu umožní přesné
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rozdělení působnosti.a správné předpisy k dosažení oprávnění. Veškeré
sporné předměty mají býti odstraněny. Chce-li civilní inženýr vykonávati
koncesovanclu neb jinou živnost a naopak živnostník vykonávati inženýr-
ské práce, tož jest si k tomu opatřiti příslušné oprávnění jako ve všech
jiných případech. Výhradou oprávnění civilního inženýra dá se vymezitI
jasným vyjádřením minist. výnosu z 7. ,května 1913 ř; z. č. 77. Pm »na-
bytá práva« bylc! by třeba uvésti příslušná přechodná ustanovení. Autor
míní svými návrhy odstraniti rozpory v působnosti a dále i vzpruhu pro
s'tav civilně inženýrský.

Zprávy ze sborů zákonodárných, úřadů samo-
správných a zeměpanských.

Udělení oprávnění k vykonávání živnosti geometrovské kancelářskému
officiantu c. k. evidence katastru daně pozemkové.

V poslední době se stalo, že udě)e'l1o bylcr jistému· kancelářskému
oficiantu oprávnění k vykclnávání živnosti geometrické. Aby se podob-
ným pádům předešlo, nařídilo: c. k. generální ředitelství katastru daně
pozemkové výnosem ze dne 10. srpna 1915 X. 1355 následující: Odstavel.
6 a 7 bodu 16 ustanovení o služ'ebních poměrech uředníků evidence ka-
tastru ve smyslu zákona ze dne 2. května 1883 I. ř. z. č. 84 (obsažených
v prováděcích nařízení ze dne 11. června 1883 I. ř. z. č. 91) vztahují se
rovněž i na kancelářské pomocníky a ofieianty, avšak s tím omezením,
že těmto kancelářským pomocným silám provádění měřických praci a
vyhotovování sit. nákresů na jich podkladě, jakož i ohraničování z a k a ž-
dé poldmínky zapovězeno jest. Následkem toho nutno pova-
žovati vyhotovování kopií z map a opisů z evid. operátů na žádost stran
kancelářským výpomocným personálem za jich uřední povinncJst a činí
tudíž stranami zapravené poplatky příjem státu, a jest zapovězeno po-
dobné práce snad obcházením nebo skracováním pcplatků pro státní po-
klad nebo konečně snad za zvláštní náhradu k vlastnímu prospěchu pró-
vádě ti. O tomto nařízení jest všechny kane. pomclcníky a oficianty vyro-
zuměti. C. k. generální ředitelství kat. daně pozemkové učiní opatřeni,
aby živnostenské tířady o tomto zákazu vyrozuměny byly.

Výnos c. k. general. ředitelství kat. daně pozemkové ze dne 9. března
1916 č. 403. :- Nařízení c. k. evidenčním katastru daně pozemkové, jak

, mají nakládati s vadnými dílčími nákresy, předloženými za účelem pro-
vedení knihovního pořádku.

C. k. ministerstvo spravedlnosti uvádí ve svém nařizovacím Iistě
(Verordnugsblatt IV) z r. 1916, str. 84 následující: Dle sdělení c. k. ge-
nerál. ředitelství katastru bývají c. k. evid. uřadům doporučovruny od. sou-
dů dělící nákresy, které neodpovídají požadavkům nařízení ze dne 7.
července 1890 I. ř. z. č. 149 a ze dme 9. února 1907 I. ř. z. č. 29. Tím se
stává, že evid. uředník 'nemůže dle podobného nedostatečného nákresu
změnu v katastru a v evid. plánu provésti a nucen jest dodatečně mě-
ření předsevzíti, čímž straně vznikají nové výlchy zaplacením přede-
psaného poplatku za vyměření a že zároveň změny do knihovnL mapy při
.správném uředním postupu až po nově provedeném zaměření možné jest.

Vadný dělící plán neb jeho kopie prcldlužuje tedy nejen provedení
změny v katastru a v mapě pOzemkové, nýbrž přivádí i stranu, která již
za vyhotovení plánu a jeho kopií zaplatila, k novým výlohám.

K požadavkům dílčího nákresu. kterýž také knihovmí sc1udce pří
vyřizování návrhu na rozdělení zkoušeti má (tldání upotřebeného měřít-
ka, potvrzení, že dovolená uchylka překročena nebyla, potvrzení, že
plánek cd osoby k tomu oprávněné neje;n ověřenI nýbrž i vyhotoven byl,
že dělící hranice v přírodě označeny byly atd.) připadá v první řadě
vyznačení' všech ku nanesení nových parcelních hranic potřebných dé-
lek a uhlů. (Bod II, 4 nařízení ze dne 7. července 1890 I. ř. z. č. 149.) Byl-Ii
plánek' vyhotoven stolovým rri'ěřením a tím přímé měření odpadlo, jest
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toto ,naplánku vyslclVněpotyrditi. Tyto vš~chnY předepsané údaje musí
býti na plánku a jeho kopiích vyznaÚny. . .

Neodpovídá-Ii plánek" neb jeho lropíe zde uvedeným.· požadavkům,
neodpovídá i předpisům oddílu 1. § I, odstavec 5 a 6 cís. nařízení ze dne
1. června 1914 I. ř. z. č. 116 a mají dle náhledu c. k. min. spravedlnc1sti
návrhy na rozdělení, jímž podobné nevyhovující plánky nebo Iropie při-
loženy jsou, býti odmrštěny. . ,

,t;;;dělí-Ii sl,mdu evid.geometr"že soudem jemu dodaný a již vtělený
llláliek v katastruza příčinciu ne<!xJ,statkujeho se nedá provésti, a žádá-Ii,
_by jím vyznačené nedostatky doplněny byly, nestává ničeho v cestě,
aby soud vrátil plánek straně k odstranění nedostatku. Nevyhoví-li stra~
na .tomuto vyzvání, má soud o plánku předpisům nevyhovujícím př,edsta~
venému disciplinárnímu úřadu civ. geometrů udání učiniti, plánek sám
spolu s přípisem evid. gecJmetru předložiti a tohoto o zařízení vyrozuměti.

Visitátorům soudŮ jest pak se v Qtá~ce čís. poj. 116 visitaČJtlíbo
protokolu (Jsou stranami předložené plány předepsaným zpusóbem vy-
hotoveny?) 'O zkušenostech v tom směru nabytých vyjádřiti«.

Se zřetelem na výnosy c. k. generál. ředitelství kat. daJně poz. ze
dne 7. února 1912 č. 2:40a ze dne 11. února 191'5č. 3155 z 1914 uvědomují
se c. k. evidence kat. daně pozemkové, že nyní při zjištěných nedostat-
cich situačních (dílčích) nákresů, které jim soudy' předloženy byly, ná-
sledovně PCÍstupovati jest:

a) Je-Ii dílčí plán od státního úřadu, který tne oddílu 1. § 1. odst I,
cis. nařízení ze dne 1. června 1914 L ř. z. č. 116 k vyhotovování dílčího
nákresu ke lmihovnímu pořádku oprávněn jest nebo! od úřadu, jemuž
dle odst. 2 zmíněného § 1. oprávn!ě'ní uděleno bylo a neodpovídá-Ii plán
pouze rormálně nařízení ministerstev spravedlnclsti a finaJncí ze dne 7.
července 1890 I. ř. z. č. 149 a ze dne 9. února 1907 I. ř. z. č. 29 jest vyho-
toyitel'na nedostatky upozorniti s vy.zvá:ním, vyznačené nedostatky ne-
. chalí doplniti a plánek evidenci katastru zase zpět zaslati. Je-Ii však
plánek meritorně nesprávný. provede evidence v clPerátech kat. daně
pozemkové pouze proýisorně a při nejbližším úředním jednání v obci
měřellípotteq.nédoplní. O každém podobném pádě učiní clznámení c. k.
géh'e'ráLřéďítelství kat. daně pozemkové, k němuž přiloží závadný plánek
spolu s výkazem o jeho nedostatcích, aby se po případě' zavedl,o' řízení na
odnětí oprávnění ku vyhotovování dílčích plánů ke knihovnímu pořádku.

b) Je-Ii dílčí nákres sdělán dle ddstavce 1 oddílu 1. § 1. zmíněného
cís. nařízení oprávněným civ. geometrem, neb civ. inženýrem, nebo: dále
dle odst. 3- uvedeného § 1. k vyhotovování' dílčích nákresů oprávněným
technickým orgánem, má evidence v případě, že soudem dodaný vtělený
pránek by pouze formálně neodpovídal ustanclvením svrchu uvedených
min. nařízení tomuto oznámiti" že plánek pro svoje nedostatky v kata-
stru je neproveditelný a žádati ci jich odstraně!ní. K příčinám, pro něž
'zfortnálních důvodů pláněk nějaký závadný jest, náleží zejména vyne-
chání ke konstrukci potřebných mír.

Soud pak na učiněné oznámení c. k. evidence vrátí plánek straně,
aby dop1něny byly vytknuté nedostatky; nevyho'ví-Ii strana vyzvání,

I oznámí soud vadné vyhotovení nákresu na příslušném: místě a vyrozumi
o tom 'e'tidenci katastru. Po tomto doš1émsoudním oznámení provede
evidence dotyčné změny v C1perátech katastrálných provisorně a před-
sevezme při nejbližším svém úředním jednání v obc.i nové přeměření ne-
potřebného plánu. Je-Ii však dotyčný plán z meritorních důvodů nespráv-
ný, nevrátí evid'ence plánek soudu, nýbrž postoupí podcllmě jak v před-
cházejícím odstavci a) nařízeno bylo.

c) Dle nařízení v třetím předposledním odstavci prováděcích naří-
zeník § 23. evid. záIDonamá se nové mě'f'ení jen tehdy předsevzíti, je-Ii
tcho za účelem evídence nevyhnuteI:!lě zapotřébí a následkem nedostatku
na předlOžení plánku . úplně '6duvodněno.

d) Zjistilo-li by se; 'trhy snad soudy opětovně formálně nesprávné
artáležítě nepřezkoušené ,nákresy evídericim předkládaly, jest to rovněž
J?:en.erál.ředitelstvi kat. daněpc~e.mkové oznámiti. '
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Zprávy spolkpvé.
Valná scht'Jze odbočky českých geometrů Brno koná se dne 8. pro-

since v 11 hod. odp. v salonku Besedního domu v Brně.

Dne 11. září zesnul p. kol. Jan N o v á k. les. gem. v Milev-
sku. u vykonávání služby vojenské jako c. k. nadporučík v z.
v zeměpisném odd. ve Skadru. Týž byl vyznam. Sig'num laudls ..
Pro svoH šlechetnou povahu těšil se velké oblibě svých kolegů.
- Cest budiž jeho památce .

. Z vojen. služby. Kol. A. Ř. ež á b (Pelhřimov) vyznam. "Signum
laudis«. co poručík raněn na již. bojišti. jest rekcmval. Kol. A. P š t r o s s
(Praha) kadet na již. boj. nezvěstný od 4.. srpna 1916.
. Jmenování: Vrch. geom. I. tř. Jan jTom s c h e 'od fin. řed. v Sa-

raJevě. vrch. insp. v VII. tř. k zem. vládě v Sarajevě. - Oeom. II. tř.
\)(1. h. tř.) elevové: Ar. S p o nO. e r, St. C ech, St. K a r P. St. Dob r 0.-
'w o I s k i, Jindř. Bob e r s k i, Vil. li erb u r t h, Ad. li e n de I. J. li r e- ,
:s C a k, P. S o r o k a, M. Jan o t a, K. O t t '0, Jos. F e I I, St. K o z c y n-
s I<i, Št W a I c h, .Ed. '2 e ní šek, Rom. B i a I i k i e w i c z. Ferd. Rot h.
Jas. Kopytko, Mich. Levec, Mich. lie.jma. V. J. liajnicki,
Jindř. Drassal, Ad. Lugner, Rom. O,,*linsk'i, Jos. iPlenkie-
wicz, Lud. Ottova, Vir. Dolcher, Sch. Offenberger, Jan
li r ti š č a k, K. O ul d a n. '.

Pensionován: Vrch. geotfI. I. tř. Jos. BačéTI'č,.
úřed. litogr. ústavu: Ofic. L. P á t e k, vrch. oficiáleMn~,.J;H)dn.

tř.), as. O. W i lm e r s d o r f a Jos. D r c'b n ý oficiálem (X. hodt~);..""""
Pře s a z e n i byli: Vrch. geometři ev. kat. Nik. S p a i č do Prnja-

voru, Jov. Kr n e t i č do Derventy a Ced. Dem i č do Trebinje, geom.
Kar. K r a t o c h v i I do Bos. Oradiška, R. O a n s do Višegradu, Jus. O 0-
rušanin do Roagtice, V. Opat do Foče, A. Papič doOacka a ev.

vové .Iv. Ma r h 'o u n e k do Cajniče, M. Ar n o I o. do' Srebrenice a
s nu p do Banja Luky.
rag '?11.fQ>",,, r. geom. II. tř. li 6 r n ig Ferd. jmenov. agr. geom. I. tř.
~. <;li'?!\,

~1:~~\~ ~.\ "
'~'h~~1)\ ~ "' \ Dotazy a odpovedi.
'\~~!j3~ sem stavitel a chci zakoupiti velice nepravidelnou parcelu na
~;St~;Winiš'. Smím nahlédnouti uevidenčníhoi geometra do plánu, abych,
'''l~al ar parcely a sousedy?
~~ dle § 58. zálmna ze dne 23. května' 1883 čís. řiš. zák. ~fl3 má
~1:k v právo nahlédnouti do plánu katastrálného u berního úřadu nebo u
~ luenčního geometra. Nesmí sl však dělati ani opisy ani kopie z mapy.
poněvadž ve druhém odstavci téhož paragrafu uvádějí se předpisy a
zásady pro objednávky kopií a opisů.
. ,v zájmu pclplatníkťÍ dovolilo ministerstvo financí výnosem ze .dne
23. června 1888, čis. 22.127 dělati si výpisky z operátu.

V zájmu reálného obchodu dovolilo ministerstvo financí výnosem
ze dne 5. října 1898, čís. 39.201. ,aby každý mohl nahlédnouti do operátu
a dělati si výpisky. Stranám pak, které se chtějí infclrmovati o polOZe
parce:' dovoleno je naJhlédnoUlfidoindi:kaČlního nástinu a ud'ělati si náčp~e1k
od ruky tužkou (ne však kopii na průhledném' papíře).

Do evidenčního plánu nahlížeti a kopie tužkou z ní si zhotovQvatr
mají právo: a) až do odvolání' civilní gecimetři nebo jich asistertti po
prftkazu LegWm3loí;,b) deLegáti soodní a 1l'0'tářl ve funkci komisařů soud'-
ních dle výn. min. financí ze dne 7. července 1890, čís, 20.748;' c) fukcio-
náři agrárních operací dle nař. min. finací ze dne 21. duba 1892, č. 14.145;
0.) orgánové C. k. stát. drah pro v~'kup poúmkůdle výn. min. financí
ze dne 19. července 1903, čís. 40.591.

Za redakci zodpovidá Dr· A. ,Semerárl. - Tiskem Rolnické tiskárny v Brně.
Vydavatel: Spolek českých geometl'ú v Praze.
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