
ZE"Ě"ĚŘIČSKg UĚsrníK
Ocenění kď.tď.strálnétrigonometrické triď.ngulď.ce
zápď.dní Morď.vy vzhledem ku výsledkům novo-

dobé vojenské triď.ngulď.ce.

Pro p'raktická měření jest nejdtŮlež3Jtě}ším stalY délek stran.
Ku srovnání 'Plrtspívají tu údaJe, v talbullku 3. sestavené:

Tabulka 3.

Str a na. . 1.. 1· Logaritmus v jednič. 7. 'místa deset.: , R...OZdíl..str.
!, v triang. vojenské I v triang. katastr. vojen.-kat. ._._c~~c=--.-~-=----=---- __·~c=-~'-===-===-T~=-c-- --- -----. --1-- __o .- •• ---

Špifák-Blažkov I 4.486 8555,3 4.486 8511,6 + 43'7

Blažkov-Ambrožoj . ii 4.373 0430,4 4.373 0282,3 + 148'}

AmbrlŽnj-ftapotiEe ·Ii 4,362 5968,6 4,362 5834,4 + 134'2
,I

PodiáJvá se tudí~ pravdlěne'j,plodlOlbnější prostý vlztaih dJélkový:
strana v10jenské trianguffia;ce = straně kaJtastrál-
n é tri a,ng-ul a ce + 108 O X 10-7 log. jedno + 32'S X 10-7•

Délky Sltran zkoušejí správiI10st reJiativiI1éJho v'zá'jemnJého pollo-
žení bodu a ,zde zílskallJiÝ poměr pro účel\e praJkti1okého OIcenění kata-
strálné triangularce jest 1)fIO tu1:lo !přÍlZntvý. Se staJl1!ovtska georneti-
okéJho jest daillší o~ázkou zkouška uložení' b()ld~l na zemském eHpsoidu.

Srovná vad výpočty p'rovedem.e na BesseJ,ově ,eliÍJPs·oddu,jenž
jest vzat za zákl1ad' výpočtů l1'O'VOId:()Ibév1ojel1lské tr~<lingulace .. K to-
murto e~Lpsoid'll a: stejlllému počáttJku geogralHckýiclh s,ouiřad1nic bodu
6 tIermannslkoge,l\ (I'. 1892) se z:eměpdsnrými'souřa<dlnkemi

rp = 48° 16' 15", 29 + 0:'04, A.= 33° 57' 41':06 výc:h. od Fe'ľlro
vztwženy jS>()luuveidené geoidetick'O-zeměipiiJsné souřadnice J)OIČátku
kaltastrá'1'll'é s.oustavY' Sv.-Štěpánské,

K :získá!l1í lá'tfky Ipm zkoušku správnOlst'~ :za1išitění polohy bodli
na zemské-ID e}i;pls!Oid!u s!Ouff'adni'ce:nti kiatas1rálnrými v Ikradíidh jrho-
záip<i'dlní Moravy prolVleďena 'b,y~a tral1lSlÍiOrmaJce vdenrtiJcký'clh, dlřívě}ší
úvahou 'OIV,ěJřenrýiCll1ibodu souvislého, p1olrygloná1llnéO:IiOpOlřadlu 6 Š p i-
čák - 6 B,!a'žk,ov - 6 Ambro'Žný _. 6 RaJpotice,
TranlSformová:nY' ·bylly pro tYlto bodlY zeměpisné souřadnice vojen-

1918/49



ské triangula1ce l1apravoúhlé soolřa>cm'CeCalsS'ill)i-Soldne'rovy v sou-
stavě Sv. StěIPána. jež' jsóQi alfl.a~o,g'i'ckése souřad!nioemi kata.-
strálnýrni.

Oeodeticko-zeměpisné souřadnke uvedených hodil v díle ~Er-
gebnisse der Militar-Triangulierungen " jsou:

654 Jesov. h. (Spič~k) cp 49° 18' 44:3007, A - 33° 10' 44'.'3513

653 Blažkov . cp 49° 29' 37':4219,,l = 33° 29' 50:9352

687 Ambrožn~' . cp 49° 21' 33:'3645,,l - 33° 44' 515751

"688 Rapotice. . cp 49° II' 26'.'3503,,l = 33° 56' 0:5537
vesměs vých. od ferro.

Taibullka 4 pa,k pooovás1rovnání údajů transformovaJnýdh pravo-
ú1hlých souřa:dni1cbodili vo'ieh'sil<é triangulace s 'PraV1Olúlh'lýmikalta-
strálnými sauřaJd!ruilcemi.

I Pořadnice y J Rozdíl Úsečka z

i vojen. triang.··/wastr, t~·iang.1 yv-vk ~en. triang. I katastr. triang.

-62 66S.12 nt ···62 661.01 nt -~'11 m + 123 063.36 m T 123 060.31 m +3'OSm

-39 364.83 .• -39 3S9.66 .• -S'17 .• + 143 022,96 .. + 143 017,SO .. +5'46 ..

-21 180.07 .. - 21 176.06 .. -4'01 •• -:- 127969.19 •• +- 1,7963.79 .. +S'40 ••

- 7 830,21 •. - 7827.78 •• -2'43 •• ..L í09 lá 44 •. + 109 177.86 •• +5'58 ..

Z uvedené l:áJtkypodává se:
pravdiěnejpodlo!bněljší hodnota rozdí'uu pořadink:

d y = - 3'93 m + 0'56 m,
pravdenejpodlo'bně!jš'í ihIoKlnota ro~d!íIllUúseček:

rJ,X = + 4'87 m +0'61 m
pro srování: vojlenská tri<angula1ce - katalStráil,'ná·triat1g'ull<l.'ce,oož
odlpovídlá rozdílům v geode'ticko-geografickýich soulřa'dn'tcí'chzbližně:

". "
6 cp" = 0'16 záp. + 0'02

6 ;:'= 0':19 sev. + 0':03.
Tyto 'hodnoty mdhouz'Pětně slou'žitiza' dkn)lulhlé hodnoty pro

posU'd!elko zajištění pol'Olhy hodlŮ ze soulřadínňickata'strálnÝůh na
zemském eltplsloi1dupno kraj jilhiozáp,aldlomoravský v obVlOld!uuvede-
ného ,pdly'g,onu JielŽíd.

Př:í1čílnyo'dlChy'llekobOljích úda'jů jeslt hI1e'd1at:iv oddhyilkách tr'i!an-
gulaJčl1ÍldhvÝSiledM, da,\e částe6né r,oodlíllloslti elementů zákbdinílho
matemalHckého tě,lesa. pak pf'esnosbi zaůištění' ,piOIČá:tIkIUsolllst'a"vy
slouiř:alC1lniic'kiatals'trá:lný'chv geogTa-ficko-gcodieti'cké s'Hí vojenské a j.

I( posoulZ'ení' ,správnosti onienta'ce katastrálné triangulíace
vzhledem k clr'Í'etl1taicivQljenské sHě triang'u1llaiČníj'elst tř'e'ba z kalta-
st!rámný1ch!boďlů vYíPočHati geodletické aiz,imuty a tyiÍlo sT'{wnati
s aJzřmUltyid:ell1tilCikýdh'SiŤlran voj>elllské tr:iraTIlgul'a'ccv UvažoIVaném
polygonáillném pKJlřa!Cllu •.

VjÍlSi\:edky jsou se-s,taveny v tahu,lku 5.
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Str a n a II z vojenské tri:n:.ilmz ::tastr. triang,

'R~;~~-ice-AmbrOŽ~Ý'=f;240 31-~-09:~=r;2~0" 31"23:2

~::~:::~~:I::::eli .~~:: ~~: ::;~ I :~:: ~~: :~:~
I, .. I

,Blažkov-Ambrožný ! 129012' 20'11129° 12' 26'1

Blažkov-J esov, hora 12290 O' 15~~ I 2290 O' 26~~

Jesov, hora-Blažkov 48° 45' 44'6 I' 48° 46' 1'0I

I
Rozdíl
a -a
v k

- 13'3

- 11'9

I~ 8,:3
- 6'0

:~::I
Z teto látky se podává pravdlěnejpOO()lbněiší rozdíl azimu'tl\

hodinotou
(j'a = - 11:'2 ± 1:5

pro !hodJnoty <lIZÍmu!t vOl.i'enSlklétrianguJalce - azimut k,atastrálné'
t'riang;ulaJce. r~'ozdJíl~Slpocívá částe1ol1lě v oriJentad cell1ésoustal\TY kata-
s'tráJLllIé,'částečně v oolchylkáoh úlhlů OIP'rav'elni,ÝlChv obou 1Jriall1gu-
liadldh.

S dhle,dem na mnohé prameny dhrylb, kterými Jsou oddhyJky
obou Itr:i'aJngu~a!CÍpodmíněny, nutno si položiti lI'rlč\iltOlutole1ralnci p.ři
úvaze vlZtaJhů výsledků 'QlOOll dlěJ, a,le ph~Jce zd'e 'uvedené ódlchy'l!ky
podJávají UlžiteolliOluláltku pm ocenění tri'ang;uila'Ce Rait·astrá-1né a rk je~
Hrnu pOlužití v IPralkisdměřidklé v !Oibvodiukra'je, pro ně:ž !byilial'áitka
k disposici a který tudíž vzat v úvahu. Tento výsledek jest tím zaiíma-
vě'jší, ~e~to jsme :p:řece nuceni vměřidkié 'prak,sli čaJsto ke katastrárlné
tri,angúlad S'álhalti pno bohatý aúčeI:ně 1ecl1l1nň'Ckypropracovaný
materiá!l, touto 'ÍJriang;ula<Cik diilS:posiciposkytovaný,

V Brně, 1915.

Sděluj,e Dr. Ing. J, Ryšavý.

I. Poznámky k výchově důlních měříčů,
Poslední dobou věnlují čeští geometři z:výše:ný zá'jem rŮZil1Jýmotáz-

kám stavovským; ]menulleme j,en reformu s'vudiia geome'vrovského, !otázku
ti-tu!JrOViO'Us ní úzce !sou'Vi'sej,icí, vzáj,emný pomělr geometrů a osta~ních
te>Chntiků v'e s!iužbě stá'vnrí, samlosprálVné, želleZlniční, na ParrJ'stvi-ch a. p. Při
všech těchto otázkách zůstávalo dosud jedno odvětví stavu geometrov-
skéhotéměř úplně nepovšimnUJt{): lSO'u vo dUlulí měřiči. A př,ec'e je tod~'i-
lež~,té 'odvětví 'techinkké, jehož význam ho'sp1odái\slkot'ochlllliO'kýv zemi naší,
vyui1k;aJkí· oh'f'Omm.ým b.ahatstv:ím přír-01aním - zejména ru>d:ním - lakož
i Tozsáhl-ou ,těž1bolU uhel1nlou, je nesporně veliký a v budlo'Ucnu najisto
j,eště buďe zvý§en.

DPlJIžno ,o'všem vyt~nouti, ž,e diů:l:ní měřiči čeští sami stáiJi stranou
všech diOlsaJVlél!d!níchs'fl,ah'osta,tnrílch pří,s,!iušnIHclstavu geometflovsk,ého. Sdru-
ž,olva'li se sp'ÍŠe s bJ'l'egy němeokým1i, své otázky stlVvovské vyřiz'OvaIi
v odborných listech německých. (Osterr. ZeHschrift f. Berg- u. Hiitten-
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wesen, Berg- Ul .liiitt,emmal1ll1ischesJahrbuch, Monltani:stische R'\lJIlIdschau)~
kdJež uveře!jň!orv'aUi své práceodlborillié s m3!bouvýj,tmlkou TIlěkloiliJka,cLánků,
ojjiš'těJÍ,ych v »lilOlmických a humkk:}nch listech«, v Praze vychárzej~Clích_
Nepóslední příčinou tOhoto zjeVu jest, že téměř v'e'škeni těžbu přírodní
ov]ládá dzt ka,pitál, v jehož 'Službách í naši ,dIů'lrrJlímě'řlilčipraculi'í v úiíední
hodnosti »Markts,chei.der«.Pevně však doufáme, že i v tom budoucnost př.i-.
VlOld:í:lJměnlu.

Vim všaoknelSlp'o'čívá na ·důil:l1Iúchměřičích s~múltlliý'ch. Ostaitn~ ge-
ometřii lllJejeVlil'inikld'YzvláŠ'tII1Ií:ho,J)OiChopen~a záj!m1Uo ,své ,dIů'~nIíkolegy,
jsoUloeIOstaitnJě'sami il1lClOfgianrnsovándaroz'třvšitě;rui.V posJ:ed'l1Ídobě s,e tyt;(}l
poměfry zllIač'ně zlllepšny, třeba že jsoul i'eMě d.~'le1koItoho,aby .rllIOihlybýti
l1Iazvány uS'Pú'ko~i(Vými'.

Dnes, kdy'otázika úpravy situdia geometrovskéhlo váŽlně se z,ačallR
řeši,ti, ,považujeme za ,ďůležHépookáJzati, že ibyl:o by numo vš.imnJOluti
si i ,odborné výchovy důlních měřičů. Nutno přiZlnati, že dosavadní theote-
tická přlílpraV1a'CIiůlníchměřičů je v JIIaprlQstémntelsouil:a.dlus pož~davky
IlJa nělcliadiCll1ými..Udržuje-U se :toto. oďivět1V1(techruické přes to na výši
doby, je-li se 'všech úkolů od něho požadlova!1lÝ'Ch"'IlienlÍ1Joi!1lélJprosto,zá-
sJlU!houško1TIiítiich výchovy. Je ,to zásJuhoU! řald~ j,edlruoltliiVIců,kiteří" sou-
kromým studiem a neúmornou, vzornou pHí, pódepř,enou nadáním a sku-
tečnou aásklQu!'k Slvémupovolánlí' dopr<lJdoV1alise vYStOikéúwvnlě OOhomé.

'Možno zde ovšem namltnouti, že důkladné výchovy geode,tickéa
dmněměř:iČ'ské ,dlostáNá se hornlím in~enÝIf11:m.Avšak mžený'r hlOmÍ~ ří-
dící provoz dolu jen poněkud větší, nemů'že věnovati zvláštní péči
měřičským pracem. Je sioecLobře si vědom, j'ak veliký význaJ11mají přesné
dů1nJímapy Il!eho správné vyře'še:nJ kte'réholklomilV,měřlokého probiliému pro
ÚSPO[[\IOU, v ~aždém smě'TU dokona,lou těžhu. Jeho čiJnnlO,stvšak bývá
cele zab.rá'oo těŽboU! !Sa:motruou,ik čel11lU1ž,přisVuJputjeóaslto i II1IU1tUIOSt,aby
z3!bý:v~lsel()tá:zka:mÍ s1lrojm;,ckýmia e1lClkitF«~kýrn~ a il1Ja'goomert:'rické
práce, \IY'žaidlujíCíd'v,e'~iké'péče 'a soU!stiieděnosti, nezbwdie mu vůbec čaSiU.
PiíerueICháváIj'e úplně' dmnímu měřiči, ,své »pravé rUICe«,zaljOOniajese jen
o hotové - pločtářské neh gmfické - 'výslediky 1eho Ipráce. Cín!nos!.
dJůllIllíhogeometra nabývá tím mimořádného významu a lJodpiově<dnosti,
a obému mědlo byoodlpovída:ti j.eho ,vzdiě%inlía 'ovšem také hrl1lOtnéa spo-
lečen!ské ]JiOSltavemí..

Projev,uj.e;..!i!se ,du·es vá:lJnláSlnaha retonmQva,ti studium geometrQvské
vůbec, pak nová' úprava muSlí zarnrnoV1a1ti'ivý!chovu dulln!í'chmě1n,čů.Obé
by se ,dla:~o'Spojit prostě tím, že studium geOíillCIŤl1oV'S1kéna te,ch:ndkách
doplnilo by se o diJscipHny,Hchž ZlJ1alostje pro důilní měření nezby'Ína.

Důvody pro tento způsob řešení*) isou velmičétné. Především
dlužno konstatovati, že ve skutečnos,ti není .podsta'!ných rozdílů mezi mě-
řidkými .pracemi, 'v diole a na pov,rcbu. Od ďů1lnií'homěříce požad~je se
zpr,avidla také znalost povrchového měření. a to téměř v celém jeho roz-
sahu (vyjmoU!ti 'lze nejvý.š ta'chympt:rH'a StlollOvéměření), ,nebOl! oba druhy
prací měřfčSikých v jeho DClv'dlláuívzá!jleml!llě,se d!opl\1ňIUljía ve mruohých
úkblech :jeho :ner.ozlUČněsouvi'seH. Na'OIP'a:kzase lze 'ř.ki, že nejčasrtější,
stá:Ie 'se 'Qpakiui'íaí,prálce diMnÍ, rj'sO'u'!laJkřkaity'též, IjlaJképrováid!ěj1íse na
Il'OV'Tchu,theor.CiHcký jich podklad pak Ie' lI1Iaproslto~ejlmý. Od!chYiI~aspo-
čívá pouze ve ZJV1áJštnkh,lI1JaJmnJozleve1lrnÍ svrnzellniých'okdlinlostech, za
n:khž sepodz.emnl měření mU!sí 'prová!děti, dlá:le v hojnějším urž,ÉváJruí'hior-
n~,dkébusoly a několika máJI,OI,méně častých, 'ryre dlůlll1lÍcl1prnaoL

Je zřejmo, že posluchač studia geome'trovtslkého může býti poučen
ovšem, 'co je příznačné :důlll1'ímuměřičsitv,1, v ,dlOP:liňnljí'Clfchvýki]adiech
o mlinimálilllém,počtu hodin předlnálšlrových, k rnmž by se, muse'l.o př'i.po-
j{JlVati'kni;tké 'c'vičelllí pra'kUcké př,í.mo v dloIl!e.

TeItl'to způsob 'vý1chovy ,dlůln~chměřičů a goomeltrů vůbe:c - který
by však musel vylučovati 'kJaždou jinou výchovu, aby pře:<ie§lose zbytečné
konkurenci -přispěl by k n~j,přirozenějšímu spojení všech úkolu Z1emě-
měričských v jedlnlOmpov'Ol1ián:í'.TIm podlepřely by se také 'Oprávněné

*) Důlní měřičstvl přiblrá do programu studijního návrh I. ve článku prof. Pe tři k a
nO reformě studia zeměměřičského" (Z. V. 1918, č. 1.).
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mláJr.oikyna \ZříZJem'í:sa!TIJOiSlt3Jtnléhood!bofU' ,"mě~tčského tt1lŽlenÝf's'tv'í«na
vysokých škalách .tech'11l~oky;cha)JTokáza'la j'eihlož~vOlt:níschIO!Pill!ost\a:ttiž
by by!FopoItřeb'í 1>řrrb'íratid'i'SlCÍpltnyz jtllých !Odboru, jež d:řlíve nebo poz-
děJi hudbu mulSet samy zi"oo'Ulkldva>tis,tudirum geol(\lesie a pi'emecha'ti g'e~
ooetické práce zV1aJ:né č'áJs1inmrémtt odiboPUi,b'1l'd\o,u-Iichtírtliobisáhn()ulti
stále rostoucí látku hlavních svých disciplin.

NaZluačemáúprava stUJdliIad!ůllinkhměřičů a ptimknwti- jích k ostatním
:goomelrům, musela by .pnlllé'sti ilisk také tottl1lllŤOvidJvě<tVlítechnilakému.
VY'SIO'koŠlkolskévzdě~ánlí, samo o soibě nezbY1né JXo pOivoilámdIt1lin'ÍChmě-
řičit, poota'Vi\toby význam jejlid1pr;á!oe dJo 'praNého svě'tla, přis,pě:lioby' k
j,ej:ímu správmlě'jšímu hoooocení aťím i ku ~Iepšení mate1ri,elnlíhlo'a s'pOIle•..
čellliSlkéhopostavení ,této ,kaltelgoir~e,techltlické.

Ve snaz'e přisP'ě>tiiedil1lakIkpoznwní pr3!CIíd!ů'llll!ěměř:rČlskýcha vzhu-
dHi ,taik zájem o ně' i o Iboifi()odvě1v.í geometro.vskié, jedlnJa!kdlol,oiž1ltiÍ1:&kau
spojliitost ,těchto pmcí s 'OSlta'nnímli,pracemi mě'řiČ!Sil@lIDia dOlvoKlliitiúČeJlno'St
jednotné výcha.vy všech geometru jSO'Uinapsány také sta'tě následující.
Popisná č:á/Sllv ni,oh omeVUi}ese jen. na poK\lst<llnéúdla!j.e'bez podirob-
ností, diůlklooněji pojednáJváJno j,es,t jelll 'O ruzných 'OIklOiIIl1lO'Siúech,p'řiznaČ!ných
měřIčské Itechni'Oe d'ů,IJ1~.Ciísel'nlé:'VÝpočty jlS10uvůbec vy:puMě:n'y; z.a-
bral1y bypří'liš místa ia 'Ů's'Í'a1tn:ěl~ pf.edipoklá'C!laiÚi,ž'c všem našim čte-
nMůlID'j.sou'd1ohřemámy.

Vlašské plány k~tastfálné.
Sděluie prof. dr. ing. AI. Tichý.

Nehude snad neZl3ijímavOi,PQpíšeme-11 aspoň povšechně !V1!.alšské
plány k,ataistrálné.

Po vtrhnutí do se~verni ItaJÍ'e našli jsme vedle starých plánů kata-
strálný,2hasi z ,polovi'ce 19. stOletí též no'Vé, z doby nedávno minulé,
které jsou v mnohém velmi zajímavy ta!od našich .plánů značně od'lišny.

J'Clstdosti známo, že V,laši, j'a'ko geod:éti stojí na výši dloby. Jeji-ch
vyměřQlv'áJn'ízemské jest 'v každé přÍrčřně ,pečlivě provedena.. Uveřejnění
výsl'edlku měřických, jaik:je us,polřáJdaljejich vojenský a zeměpilsnlÝúsnav,
vyniká tak pnalk,tickou úprarvou., že' identifikace bodu trigonome'trických
je .pl1ok.a,ždého nadmíru ,snadna. Body všech řádu řsou nejen co do
pOlohy dIoIkonaijepo'psáJny, udány zeměpisnými souřaidnicemi na 3 deset.
místa a výškou, na 2 deset. místa, nýbrž i náčrtem doloženy.

Body zemské tri'angulace vliašské jsou palk i záklaidem nového vy-
měřování ,k,aitaJsbrálného.

K.aitaJStrálnéobce i,ta:Lské~a!hrnují IV sobě více osad a jméno největší
nebo nejvýzna1cnější pmpujčuje 'pak název celé a.bcí. Území obcí ietudíž
poměrněm:z-sáhlé.

Každá katastráJlná obec vl>aš>skámá svoji- samostatnou soustavu
so.uřadnou. Jeji osu x tv'oří roLedník některého bodu zemské tr!>alngulace,
Merý právě pad'á výhodně v ú~emí obce. Osa y znázorněna kolmicí na
'Osu x v počáťku. Směry os k severu a výcho:d1! berou se kladně.

K'aťa:strállnésoustavy sOlliřádné jSJOlU'V sev. Italii dosiL hustě v:olleny,
takže v~ďálenosti jejkh činí pOUlzeněkorik minut:

N o v é vJ.ašsképlány katlliStráJlnébyly sdětány na podkl,aďě methQdy
trigonometri'cko>-polygolllOlmetrk:ké a ZiOIbl1aJzenyzpravidla v měřítku
1; 2úOO.

Každý normál'ný lLst Úlhr. 1.) zobmzen jest obdé'ln~kerrn 1800 m
vysolkýma 1200 m širokým, jehož obvod jest ,rozdělen v úseky ,po 200 m.
Dělíd hody jsou vyznačeny Jak'o průsečníky malÝlJ1likříŽ,ky. Jinak rám
není souvisle, vytáhnut.

Při některém vrcholu udáJn jest počáteik souřad'nic. Ten ,vrchol
bývá také počáUku nejb:Ji.žšLOd něho jest ve směru llseček i .j}OIňaidnic
rřipojena k prvnímu a 'posJ.ednímu průsečíku· d'otčená souřadnice se
·znaménkem.
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Na spod'u., nebOilěkdy ipo straťl'ě, VYitjisknuto jest jmél1Q' ~c~ a
příWl!dně i ,osa:dY, pak. měřítko maipy (,po.přs). '. '
, . T:lkovyl'ist >foglio~, býr-á ůlP3JtřenřílJ1liSkou čísJ~'CÍ, přiP'ůienou k
POPISU. Cf;o I"obJ:, J.} ,", :r.•'34oo

+

t1#r.t.
-- .. _ .. _' - HrfJnice'obetll/:

+ + + ~ +
~()óe~:f~I'IPiefroel; FeleHI1,Qsapa: 5011ITefro,fol •.

"

,~
1.~ .

.,:.. .' ,

'~

Na iednom ,nonnálném Listu 'býv.ají zolbr'a1zenýhúď to<liko -iOOnotl.ivé
tratě ,~ozemk()IVé, nebo i několilk málo tratí, <tak rozlohou ·volených, aby
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byl l\Ivedený obdélník Hstu J}okud možno vyplněn, ač to není .podmínkou.
Ale obdélník listový je znázorněn vždy celý, i -když je pouze jedíná,
byf i malá trat :na listu zobrazena.

liranice trati «(lIbr. 1. a 2.) jsou na sn3lzu listil zvlášt znázorněny
čárkovaně, obecní hranice, J}adají-lí do listu, čá'rkovaně, avša;k se 2 t-eč-
lmmi. Někldy k nilffi př'idán úzký pásek žlutý, aby ,lépe vynikly.

Zvláštní mačfky nlallézámerr-ohr.arlečníiky (obr. 2.), jež j-sou zobra_
zeny v normálných listech jakočelfllé protáhlé klínky. liranečnlky na
hranicí obecní mají hořejší část čtyřhrannou. Obé j-elst praktkké zařízení
a zvláště tam výhodno, kde lom hranice je málo znatelný. .

Parcelní čísla býv-ají vesměs černě tisknUlta!.Byla-li dělena, J}odtr~
hují se v normálných listech červeně; ale děJ.enísamo se do pilvQdních
oťisků nezanáší. Pro -evidenci změn zaklá,J;ají se zvláštní, nové Jisty. Na
nÍ'Ch se rírvodní 'částice zobrazují z .polního náčrtu zvlášf, obyčejně též
v měřítku 1: 1000 a vkreslí se plaik do ní pwvedené změny. Tak jest
pil1vodní stav 'HSlťů vŽJdy zachován.

Význačné části obcí, zvláště místa zastaJVená, bÝVa'ií.zobrazena v'
měiřítku 1 : 1000 na zVlláš.tnkh listech »,a:i:legato«zvaných; ale do nOifmál-
nÝ'ch listů býv'ají téžJ}Ovš>echně v-heslena obvodovými, jakož i význač-
nymi -v'n.iitř,ním'i-'hranicemi a o'zna,čena písmeny veliké obecedy.

Obarveny 'bývají pouze - budovy (k,alrInínem) a vodstvo (modře).
Široké toky ,bÝvají pokládány pOUlzeúzkými pásky při bře,zích.

Plán obceobsahuie h1<vvnětyto části: 1. Normálné listy v měřítku
1 : 2000, s pův-ordně zaměřeným stavem.

2. PřHohy, zobroazují.cívýznačná mí-sta v obci", měřít:ku 1 : 1000.
3. Evidenční li1sty, obsahující provedené změny.
4. PřeMednýbist, znázorňuji'~ celou obec v ma'llém měřítku.
5. LiIS'tse sítí .pollygonálno1u.
Polních náčrtů jsme .nik'de nenašli.

Empirický vzorec pro urychlení. *)
Prof. Václav S pač e k v Roudnicí.

Urycholení určuje se z doby kyvi! kyvadla T dle známého vzorce
T = n 1II. Přesné určení absolutní hodnoty g vyžaduje však měřeni, ježV g .
lze provésti jen na hvězdárnách, neb ve fysikálních ústavechJBylo-Jí však
g na jedné stanici stanoveno, určuje se na jiných místech relativně. Je-Jí
totiž doba kyvu určitého přenosného kyvadla na hlavní stanici T. na jiné
(při témž kyvadle) TI. jsou urychléní na obou místech, jak ze vzorců pro
T, TI plyne. v poměru g : g, - T: : P. Z úměry té lze gl vypočísti, měří-Jí
se TI. PomíieHce však theorfi kyvadla. značme g hodnotu urychlení, urče-
nou kyvadlem. Vzorec odvozený pro urychlení platí však pro povrch elIip-
soidu. za nejž geoíd považujeme, jest tudíž třeba pozorované g reduko-
vati na hladinu mořskou. t. j. stanoviti hodnotu g" příslušnou geoídu v bodě
ležícím vertikálně pod místem pozorování. O redukcích těchto pojednáme
pozděii na jiném mistě:

Vzhledem ke vzorci (49 Z. V. r. 1914, s. 115) možno předpokládati,
že bude lze vyjádříti každé go tvarem -

go+ li = x + y sín2 cp + z sin2 2 cp.
VÝznam konstant x, y. z íest zřeimý. srovnáme-Jí je s konstantamí vzorce
uvedeného; při tom li značí korrekci. již nutno k pozorované hodnotě
go přípojiti vzhledem k chybě pozorování. (V každém jednotlivém případě
jest ovšem jiná.) Dle methody nejmenších čtverců třeba stanoviti konstanty
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tak, aby součet čtveréů chyb L: Ď" byl minimem. Jest tedy
L: (x +- y sin2 <p-+ z sin2 2 <p~ g.)2=Miním .•

ĎL: ĎL: ĎL:
z čehož ~ = o. 8Y = o. 8z = O čili

L: (x+ y sin2 <p-+ z sin22<p ~ go)= O
L: (x -+ y sin' cp -+ z sin2 2 <P- go)sin2 <P= O

L: (x -+ y sin2 <P-+ z sin2 2 cp - go)sin2 2 <p= O.
Je-li Il počet všech pozorováni. nabudou rovnice tyto po zavedeni závo-
rek [] jako znamení součtu tvaru '

. n x -+ y [sín2 <p] -+ z [sin~ 2 <p]= [go]
x [sin2 cp] -+ y [sin' cp] -+ z [sin2 <psin2 2<p] = [go sin' <p]

x [sin2 2 <p] -;- y [sin2 <psin2 2 <p] -+ z [sin' 2 <p]= [go sín2 <p].
jsou-li ovšem váhy všech měřeni stejné. .

Měření kyvadlová četněji počali konati Angličané a Prancouzové
počátkem stol. XIX.: Biot a Mathieu (1808), Preycinet (1817). Kater (1818),
'Sapine a j. Opět obrácena k niltl pak pozornost v letech sedmdesátých
a od konce let osmdesátých počala se konati ve velkém rozsahu. I<editel
astronomicko-geodetického oddělen'í vojen. zeměpisného ústavu ve Vídni
geneFálmajor dr. Robert ze Sternecků tŤ 1911) sestroiil totiž kyvadlový
aparát. Hmž umožněno bylo konati měření ta přesně a rychle. Počet stanic
činil dle zprávy řIelmertovy na 13. všeobecné konferenci mezinárodního
měřeni země r. 1900 asi 1400, z nichž 500 měření vykonal rakouský ze-
měpIsnÝ ústava námořnictvo.

Tohoto materiálu použil řIelmert k od voze ní vzorce pro go. Základní
absolutní hodnota g, k niž vsechna měření se vztahovala. byla hodnota g
ve voienském zeměpisném ústavě ve V~i (<p = 480 1i7, ), = 160 21:5,

řI = 183 rt1 nad mořem),' g .980'.876 S:~2, iífstal10vil Sterneck relativním
měřením na základě absolutních hodnot, určených na hvězdárně vídeňské
(Oppolzer 1884) a mnichovskě (Or!f 1877). řIlavní stanice. tvořící výcho-
diště měřeni kyvadlových. byly spojeny též mezi sebou - kyvadla z jedné
byla přenesena na druhou - takže všechna měření bylo možno k Vídni
Vztahovati; .

Při odvození svého vzorce·) užil řIelmert hodnot go na pevnině a
zvlášf hodnot určených na březích. kdežto hodnot na malých ostrovech
vůbec užito nebylo. ukazuií totiž pravidelně pro go hodnoty příliš velké.
Výpočet vychází od vzorce . • j

cm
a) }'= 978'000 (1 -+ 0'005310 sin2 <p),

± 14
jejž byl odvodil již r. 1884 v li. G. st. 238 z délky vteřinového kyvadla
na 122 stanicích.··) Bude třeba· opraviti konstanty ve vzorci uvedeném.
takže . .

go= (978 + a) (1 +- [0'005310 + d] sin2 <p -+ b sin2 2 <p)
a zanedbaií-li se součiny ad, ab jakožto nepatrné. jest

dg+- Ď = a + 978 d sin2 <p -+ 978 b sin2 2 <p,
kdež ..J g = g - y. Dle m~thody nejmenších čtvercú uréi se konstanty
a. d, b analogicky jako nahoře.

Pro odchylky d J! určeny byly hodnoty průměrné v jednotlivých
pásech 0-10°. 10-200 atd. a to zvlášf pro hodnoty na pevnině a zvlášť
na březích moře, při čemž v kraiinách s měřeními četnějšími tvořeny prú-
měrné hodnoty pro jednotlivé krajiny. Pro stanice na pevnině obdržel:

') Der normale Theil der Schwerkraft im Meeresníveau. Sitzungsberíchte der Akademie
d. W. zu Berlín 1901, str. 328-336.

") Ze vzorce pro dobu kyvu t = n 1/ J... plyne pro vteřinové. kyvadlo (t 1, I Ll. ." t g
n2 L 'c- g. Délky kyvadla, příslušné bod1im ležícím v pásu mezi rovnobčžkamiO-IO'. 10'-20',
20'-30' atd. shrnuty v hadnotu průměrnou. jež přísluší pak středu dotyčného pásu. t. j. S',
IS'. 2S' atd. Aby byla pozorovánl rovnoměrně rozdelena po Celé rovnoběžce, byl z pozorování
v mlJ'tech blízk~'ch utvořen dříve průměr zvlášt, Všem hodnotám L přísOlÍzena byla stejná váha.
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b) 1'0 = 978'036 ,ft + {),005,296 sin''P + 0'000010 sin' 2 'P}
~ ± 14 ± 14

c) i'A = 978'049 (1 -i- 0'005302 sin' 'P - 0'000013 sin' 2 'Pl*J\ ± 12 ± 12 J
d) Yo= 978'044 {I + 0'005300 sin' 'P - 0'000002 sin2 2 'P}

±13 ± 13
(DokončenU

Vermessunlls-Nacbrichten 1908. S.114. Dr. J. Frischaui: Die Verein-
heitlí'chung des V'e'rmess,ungswesens in Mitteleuropa.

Něme'cko, RakoUlsk'o-UhersKO, Bulharsko a Tureako sjedno,tHy se
Jlia vyprtaioováiní jednotll1én,oma,pování »Střední Evrop'Y« d'le sděletní Dr. L.
Kriigera, nynějšího přednosty prus>kého geodeti'ckého Ú!SÚ3fVUv Postupimi,
uveřejněného v ~IJeopoldinu« (viz též SchluBbericht des kg). PreuB. Geodat.
Institutes 1917) na llásleduj.ídch proposicích:

1. Za 'rderenani plochu má slloUl~itidosa:vadníBesse~ův elbPsoid.
Rusko-ska11'dinavSlkéšířkovéstUlPň,ové měřeni, angl.-fr<lJTIic.obLoUlka dé1kové
stupňové 'měření v 520 se'v. šířky síce prokaz'llJ.iípotřehuprodloužení rovní-
kového p6!].OIměruP!'ůiill.o 600 m, .aile iinak me6dionállný oblouk Sněž!m-
Termoli (v Halií) a 'fUiské dé'ldwv'é' stupňové měření ve 47Y2° se'Y. šířký
.odAstrachanu do Kišéněvu nep(jdává zvětšenípoloosya. Splo\Štění nedo-
sáhne pf'avděpodobně větší změny. Ježto i jinak středni' hodnota odik~onu
tí'žnioového ve. střední Evwpě s'otvlalse zmenší zavedením jiného ,eti'»soidu
:a ježťo sousední státy S,výca:ry, Ital/i.e a NiZ!OIZemípowžívají Besse10va
el'í'p'soĎdu,tož ,byli s 'oMed,em na sťáv:ající tabulky lila tom'o zal-ožené
Besse'lův e-1ůp-soidi dále podržen.

, 2. Pto oríoenta'ci Isítě tri,angu\o3ičnía vÝlJ'ocet zeměpisných souřadnic
jsou .po:!'oženy za zákUa!dastronom~lcké údaje, určené na pozorovací' věži
geodetického ústavu v Postupimi. (MeridíMt tento 6est přijat za nulový
a pří'lJ11ldněpddiržen 1'JileTí1d'imferro, Grenwi'ch je vyloučen.)

3. Měři:cké údaJe mají býti vyjáklřeny ve formě prJ,voúh'1ých po-
-vinných souřadnic, K tomu cíli, by s ohledem na deformaci poměr zvětšení
zůstal v mezích určíté hodnoty, jest fOIzčleněne.!Lpsoid v meridionálné
pruhy o 30 stupní-ch rQ~dj;\u zemčpí·sné déIky a kaMý sloU'pe'c iest lmn-
formně znázorněn v rovině.

4. Nívelační tratě všech zúčastněných zemí mají býH vztaženy
ku témuž výš!rovému hnrizontu.

Mimo to uzavřel'<lJ!komise následující. V budoucnu mají býtí měření
a výpočty provedeny v desetinném poddělení sta'rého stupně (čtv,emík
na 9{)0). PmSlká Lanidesaufnahme postará se o vyhotovení pří'Slušných
JO-glalrithmickýchtabulek.

Autor k tornupřičiňujé poznámky. (K předm~tll se vrátíme. - Red.l
Základy vyšší matematiky_ Or. Il1Jg.F. Č u ř í k.
NáikJ.adem České MatIce techni-cké v Praze (Voidicbva uL.) vydán

byl právě .druhý sVl3lZek »Z<tklaodůvyšší mat~matiky« dra. F. Čuříka,
obsa,hující .poce:t in t e g r á 1ný. Látka je 'v něm zpraCQIvána a pOldána
.týmž zp'ůsobem, jakého UiŽHautor pro počet d i'f e r e ~ i á;1n í ve' sVaJzku
prvém, vY'dllJnémv r. 1916. Máme-li ,Sipravedlivě posouditi knihu ,a\'5právně
'Úceniti její význam, tdl!UŽllopř~pomenoQ!utisi, že jest určena pr'o tec h-
n ik y, ať iÍ'ž studující, či inženýry -Vip'raksi, jimž má podati žádané vě-
domosti maJtematické nejúče'1'nějším způ-sobem a s neiv ětší ú'sPorO'u6a'Su.
'Chtěje dosí'ci tohoto cne,podává autor matematiku f.ormou ,stručnou, jas-
nou. a snadně přístupnou, uživá nejvyšší měrotl ge·ometrického názoru,
podporuje 'představu čtenářovu -o !1ěmž ví, že ovládá deskriptivni geo-

-) Na stanIcích pobřežních vycházelo I!ovesměs o 0'036 větší než na pevnině, byl tudíž
-obnos tento na všech stanících pobřežnlch 'dříve odečtenmislo přesné redukce kondensační. -
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metrii - vhodnými oibrazci, nlillpomáháhlubšimu pOf{)zumění a .vniknutí
do věcí tím, že .a:pli>kuje vyl'Olženou sta! na: č.etný'ch příkl3!ďech, př:imY'ka-·
jídch se naksi technické. Tento způlSOIb pojetí který je v souhlasu
s moderními názory o matematické výchově inženýrfl,d!le nichž mate_
matika není cNem., n~brž jen dme,žitou sliožkou stu'dia technického -
vyzdvihuje znaJčně a dává přednO'St praJkUcké s'tránce matematiciké vědy,
což le,ckde děj.ese na úkor přesného tem e.tÍ'ckého postupu. Okolnosti
tyto snad částečně aspoň vy\světlí málo povzbuzující přiiVHání, jehož se
dosta,lo do vínku prvému svazku mate1Th1tiky Cuříkovy z kruhů teoreti-
ckých ma,temaUků, tk,teří ,vždy bu'dou dbáti především o ]ogiokypropra-
co vanou a 'vybudovanolU soustavu.

Tímvře'1ejšJ!Jlo při:vítání d'ostaJo se VŠ'1ik knize z odborných k'ruhů
tec.hnických. Naši inženýři .j:{)chopil!i ihned, ~e matematika Cuříkova jest
kniha, kterou dáNno postrádali a. ve k,teré mohou nej.účelněj:š'Ím a nejpři-
měřenějším~půsoibem osvěžiti své vědomosti matem1lti'cké neho poučiti
se o matemaUcké stránce na;sikytnuvší se úlohy; v~znam její spa;třují
také v tom, ž'e Hm v~borně niah,mdí podobné příručky ci'wjazy;čné, na-
mnoze německé, po ni:chž dOisud ml1'seH sálv11ti. Bude po,tře:bí ovšem do-
plniti spis o některé další oddi1y pro t,echnilka důležité. Doufejme, že tak'
autor co nejdříve učiní a tím opatří našIm technikům soubomou f'řílf;UiČku
matematickou, již .dOporuČOiVaJli bychom z'akončiti věc n Ý m r e i-
s tř íke m.

Ne'p()lchytbmieme, že i všichni kO'legové geometři - jl3iko příslušníC<i
techni'Ckého odboru, je<h:o-žčinMst má přev'ážně podklad matema'Uck)" -~
uvítají s ra:dostí tuto knihu a dopl'l1í jí svoji odbornou knihovnu. R.

Úvod do nauky okatastru daně pozemkové. Přednáší prof. J.
Pe tří k. Nák1adem. Ceské M,atice tiechl1lÍcké v Praze, 1918.

Ceská Mat-ke .techniiak.á., vylcházejk v:střkrřání posluch<lJčů vYs ..
škole tochl1lÍJckých, zejlt1éri!a'ďv,ojínů Zlapsanýchv kráťkých t'říměsíčtúch kur-
sech, povomlaznačný peníz na vY'd1ávání litl101g~afovaJU~h přednášelk: jed-
not\itvých pcr-ofesOlrů. Pro pu~luchače p'raMi.cké geome1trie byly vy-
dány z tohoto fondu svrchu uvedené přednášky d,Je přednášek prof.
Petřika. LitograHe, j<lJkpraiV1í jiiž 11lIázev Její, uvá'ďí do studia zák1onlů'v a
pře-dp'i'Sů, tý'kajkich se ,katastru daně pozemkové. této důležité a nejstarší
daně výuo-sové. Seznámivši čtená'ře s~ zá'kladlnfm i ,pojmy této naulky fi-
nančně techl1Jické, pro l1Jě'žbyil,o mnoihdy potř,ebí teprve vyhledati vh'odné-
ho názvu českého, promliO'uvá 'O vývoji snah, směhtjících ke spra'Veď\:i,vé-
mu roz~rhll ďa'l1ě PlJzemJkov'é, ;při čemž ne()POlmÍjí 'POlukázati na př,ekážky,
stavicí se těmto snlalhám v cestu. V dalším vykládá zásady, na jkhž
po-dk'lad'ě V'~tk1y růzllIé s.oUlstavy ka,tastrá!né, které p:a!k vhodně riOztř.iďu-
je. Po té nastiiňuje vý,voj katastm a celého jeho te'chnilCkého J}()d:khudu
v naší říši i v jednotlivých ieHch zemÍiCh a zmiňuje se posléz,eo evidenci
jeho. Při tiO'!ll 'UlPozorňuj-e nJa výz-Ulačná ustanovení jednů,ťlliy~ch zákonů
kat3!s.trá:lných s krátkým pOUlkazem na d'ůvody, jež v,e'dl'y k jej:ich vydání.
, Lithog'ra-fie poskytuje ka:bdé'mu, kdož přiik'ročuje ke s.tudiu této
nauky, přehlednou a vhodno.u pomŮ'cku, aby mohl rychle vlll'knouti do
pod'Statyzákonů a ,předjpi,sů k,atas.tráilných, aby p1Jně pOrDIzuměl jejích
ustaJnovenía správně 'POisti.hllje(jli'ch úČ!el, a'l1iž by co podstatného- přehl'é'd'l.

ce.l1/aIje 3.50 K pro studenty.
Úvod dopolygonálních a trigonometrických výpočtÍl. Přednáši pro1.

J. P e tří ik. NáJkjJ,aJdemCeské Matilce techniáé v Praze, 1918.
l1aJké tyto ",předlnášky vy,dá!ny 'byly '1Jithogr.aficky. POId'ána jsou

v nich· poorobná řešení úloh -od' je'dn!Od'UiCh~h až 'kl1lejslidž'i,těiším --
je,ž vyslky.tuj,í se při měření metlrodou plO'lygonÍlI:rtě-trigon:omdr,idrou. Při
'VlýklaJďudibáno1e úředitúch :před/piM o ,postl.1lpu měřickéltn i POI'čettúm, jak,ož
i 'o dwolle:nÝChodchy1ikách, jaik olbs\alžen~ jsou v d.nstru'kc'i" pro trřgono-
metri'cká ,3 polygonomeuni1dká měření ku zh:otovení plánů rro k,aJtas.tr
daně pozemkové z r. 1914.«

Cena 4.50 K ,pro studooty.
NepochYbujeme, že 'tato li~hogr,afite stejině ja!ko prvá, bude vítána

nejen těmi, kdož 'dbír~jí !Se Sttudiem geometrovským,' a'le že při'jde ,vhoď i
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geometrům v praxi, ·jakož i všem, kdož chtějí sesezn'<Í.miti s právními
a techni,okymi pod'ldady naší soustavy d'aňové. R.

Valná hromada »Jednoty českých úředně lIJUtodsovaných civilních
geometriI zemí koruny Ceské« k'onána byla v 'sohotu, dne 27. dubna 1918
o 5. hodině {lIdpoQ·ední v . 'obecním .domě 'v PraJze za přítomnosti .kollegů,
kteří z různých končin vla,sti se sešli, aby p{)lj·ed'nali o důležitých otáz-
kách suaivolv's:kých. •

Úřadující místopředseda inžený.r B. f ti r s t zaháji'l joonání vzpo--
mínkou ,na zemřelé ko1'legy: ti. B e n e Š e IZ Rakovníka, J. K u rbe š e
z Nový,ch .Benátek, f. N'o ž ič k y z MichhJ a J. S í m y z Vyso'kého
Mýta, ,a pntomruí vzdla:Li 'pOVlstáním čest jejich ramátce. Pak hy1lo při-
stoupeno k projednání pořadu:
. 1. Zár,so lořlSké valné hromadě přečten a schválen.

2. Zpr{tva íe<dnatelská byla vyti<štěn.a, a všem členům zároveň s po-
zván,m ku v'alné hromad'ě 'rozeslán3J. Jedn{)tJiové body její byJy podrobně
proi'ednány. Debatu zahájil př,edsed'aií,"í kol" inž. f ti r st obšímým refe-
rátem '0 činnosti a podávalI 'Plalk vyžáJdané vysvětlení. Ve věd »reformy
studi·a zeměměNčského« poldal jednatel inž. Par Ý z·e k zprávu o .práci
v komissi pro reformu stuldia ,při »Spolku českých geometrů« a kOl!. inž.
Stě pán e k' přečetl návrhkomjsse. Návrh tento byl vzat na vMomí a
vys.loV'en sním jednomyslný so!U'hbalsa výbor byl zmocněn, aby pOldni,kl
všechny možné kroky, alby reforma 00 nejdří've se uskutečni!la. Ná:"rh
kol. inž. li·o vor k y,wby ku !studiu ze:měmHičskému bylo připojeno slu-
dium meliorace půdy, nebyl dostatečně ,po!d:pmován a .nay,rhovatel v'zal
svůj náiV'rh z.pět ·a přilpoljiil se ku návrhu 'komisse.

Po podrobné deb>altě, jíž súčastnili' se vškhni přítomní, byl-a jedna-
telská zp,ráv'a schvá'lena.

3. Zpráva .j:'0kladní:
Zbytek jmění z mku 1916

příjem v rcJte 1'917
K 1071'67
K 349'-- ----

Celkem K 1420'67
Vydání: vý1>ohy správní K 230'75

za mís,tno'st pro valnou hromadu 1917 K 15'--
členský přís'pěvek techniakému museu 1917 K 2Q'-
'1 Zbývá jmění (31. prosince 1917)- K-1154'92
Za nepřHolllné re:vúsory vyJmnlal revIsi, :kol. inž. F r i t s c h, který

jest ta.ké revůsorem inženýrské Immory. Prozkoumal' zprávu p()lkbakl.ní
a prohlédij všechny dolkl'ady a sMooalv vše v úplném pořádku, nalV,rh'uje
schvá:lení zr'rávy po'kladní,což jeidnomy-sllně p'řijato. Jelik'ož mnQhočlenů
dluhuje příspěvky, usnáší se vallná hromadl31, aby dlužnÍ'Ci byl,i u'pomínáni,
a:by bylo :po mc.e dl(Jstatečných prosltředků pro podporu .stav'OIVských
záJmů. Příspěvek členský pro bě'ží:cí roik 1918 ustanoven j'ako v roce mi-
nulém na K 10.-:

4. Porada 'O nOIVých votbách do českések'cein~.enýrské komory
pro 'král. České. Výbor naxrhuje kandidátku . a ko~. iiTIž. P j n k.JI v a
nawhuje, a.by místo kol. i'nž. Z u k I í n a, který vykonává 'stuvbu vujen-
skou, volen byl' někt:eTÝ koleg'a, který není vázán P'OlVinností vojenskou
a mohl funkci sV1o'ii také řádně vy;koná'vati' a naIVrhuje kol. ,inž. St ě-
p á, n rka, 11Ia'čež se IV1alnáJ1roma!d'a usnáší, aby k'andidátní Ji,stina byila
v tomto .smy'sl.u změllěna.

5. V'olllba dvou re'visorů účtů no příští rok. Zvoleni kol. mz.
K O' d II a St ěp á n ek, jimi,ž také dle usneS'ení valné hromady' bude do-
plněn pracovní vý1b.m. '

6. ;Volné návrhy:
Kol..inž. P i n.k a va vy;slovuje přání, aby důležité stalVovské zprálvy

byly vytl'štěny a členstvu rozesllá:ny. Vzhledem k stávajícím 'obtížným po-
měrům tiskOlvým není možno přánítomutb úplně vyhověti. Pokud' možno,
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budou však takové zprávy 'vytisknuty v »Zeměměřičském Věstntku«a
také .prestdium české sekce inženýrské komory TOzesílá stavO'v.sky dule-
ži1á sdělení v'e formě cirk,ulářů, pOlkud pak bude mo'žno, vyho'ví se ještě
tím způsobem, že členstvo budezpr2Jveno o stavov,siky důležitých zále-
žitostech ve forměl,etoLS mzeslaJIlé zprá'vy jednatelské. V dalším jednání
vyslovuje kol. inž. H o v o ,r ka, p'roé svolal dnešní důvěrnolu schůzi a kol.
inž. Fr y d ff Yc h činí d:otaa; v záleiži,tosti stíhání členů pro stavovské
1JřestUlpky se 'stmny ínženýrské komo,rya vyslo~'Uje přání,a;by v pří'p:1ldě
udání člena inženýrské komoiry byla vě'cnapřed: 'vyšetřena též výs:le>chem
udanéhl\ člena .a teprve .po řádném vyšetření bY'la zá'1ežitost pře'dáltJja');:0-
lítkkému úřaďu zeměpanskému a uvá>ďípřípaď, kdy se tak nestalo. Před-
sedající kol. Ínž. F ji r s t slibuje, že záležitost ihned vyše,tří ,ft na zítřejší
valné hromadě inženýr'ské kommy vysvětlení podá. Tím bylo jednání
skončeno a v<rlná' hl'omalda U'zavřena.

Jednatelská zpráva "Jednoty českých úředně aiUtorlsovauých civil.
ních geometrů«.

Jíž čtvrtý rok pr3!cuje naše organísace za ztíženÝch poměrů váleč-
ný<;h. Veškerý život ovládla organisace státní a její Výkonná moc stlu-
mil.a občanské svobody a ,práv'3a .dobrovolným organi,sac;m POnechala
činnost jen ne:patrnO'u. Vydána by:lia různá císař~ká natřízení, týkajíd se
našeho. stavu a musili jsme použí,tj vší energie, abychom zabránilí šk'OOili-
vým ji>chvtIivům n.a,naše práva a zájmy.

V první řaidě jest to: Císařské nařízení z 1. č e r v na 1914
č. 116 a 117, ř.z. nO'vel'a o dělení parcel. Sestavi'lí j~me obšírný materiál
.a vypra:cov:3lli »Memorandum«, které jlsme pod'ali příst!tlšným minister-
stvům a svými zá'stupci v ,inžený:rské komolře pů!solbiHi!sme ku obranné
akcí. Inženýrská komora pro kráJlovství Ceské ~ypracova!la »RoZlklad«
proti tomuto císařskému nl:Lří'zeúí,k1erý r(JIvněž byl pří51'ušným, úřadům
za~lán. . ..

Se vzácn()u o'chotou 5etkaln ysme se u p. dv. ,f. prof. Hl' ás k é'h 0,
který jest cre,ferentem v na'šich zMežirost,c,ch v »Českém Sva:zu« a který
s~tbil náJm ,pOdporu <l,piotda'1již pří:slluišnýnávrh, aby CÍisařské nařízení bylo
vůbec zrušeno a kldyby se tak nes:taJMo,aby by to dor)lněno zvláštním usta-
novením, že obvod inženýrské komory v království Českém se vyjímá
z platností ustanovení odsťa'y"ce 2. a 3. § 1.

_ Bodání naše na ministerstvo 've'ř:ejných prací potka'lo ses p'ří:zui-
vým výJslookem; na zákl,afdě výnQlSuc. k. mini:sters.tva veřejných pnací
ze dne 3. září 1917 č. 86416-1. ve ,srO'zuměni s c. k ministerstvem .práv
nepomýšli se pro království ČeSiké WJlužíti3. odst. § 1. a 2. odstmvce p0-
užije se jen po dobroz,dání ínženýrsk'é ,lmmoifY.Tím pQldařHo se náni od-
straniti největší nebezpečí, kterým císařské na:řízení ohro:žolvalo právo
a existenci ci'vi!ních geometrů. To O'V'šemnezn<amell:á, že nyní s'1'o.žíme
ruce v klín, jest třC'ba pracovati ještě,aIby z působno.stu nařízení vyjmuta
byJla ta:ké Morava, kde i'soupoidob:né pOl\11ěryjl1ikov Čechách.

Bohuže'l, nemají CÍ'vilní geometří na Mor3lvě ,potřebný vliv na práci
v ínženýrské komoře monlJVské a bude třeba }}rovésti v době nedb.ližší
tuhou org.alnisaci také na Mma:vě. Veš\ií jsme za tím úče:lem v písemný
styk s několika kol:egy mO'ravskými a doufáme v rl'ný Z!dar této akce.

Cís'ařsk'ým nařízením ze dne 14: března 1917, Č. 130
ř. z., byla ,upravena ochlrantal stav.ovs.kého označení »Inže-
n Ýr«. O civHních geometrecb :není tam ani zmínky, alčkoli jsou přísluš-
níky inženýrský,ch komor. Zahájena ihned všestranná akce, alby zájmy
civi,lních geometrů byly uhájeny.

Vy,pn3lCováno obšírné »,Memorandum« a zasláno příslušným mini-
sterstvům, korporacím, poslancům a kolegům a přLpojili jsme ·se k'u »Me-
moranďú« spoliku českých' geometrů. Koleg'ům rozeslaJli jsme vyzvání,
aby ~ poidáv.aH žádos:ti Zia při'znání stavO'vSikého označení »inženýr«, ro>-
zes\lalli dotaJZní'ky po výsledcích tědhto žádostí a udíleli vyžádané rady
a pokyny. .

Vláda vyzv.a,la inženýrské komory, aby vyslovily směrnice, dle
nichž by žádostí dVÍi1ních geometrů byly vyřizl:Jivánv..
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Ceská sekce inženýrské komory n·o království Ceské zaui'aJlasta-
novisko liberální a vysl'()IvHaná!zof, že staJVovSiké02načení »inženýr« pří-
sluší ve ·smySilu § 5. cís. miř. v š em civilrum geometrům: jeI:i\kož svojí
odbornou ,lwa:li1fnkacíčiní za:dost ,požaďlavkům žádaným.' .

SprávnOlSt . tohoto stanoviska jest neSporná, zvláště nyní, když
vládla >přLznává sta:vovské oZI1Ja:čení »inženýr« žaď,alelům S' kvalmkací
mnohem ni,žší, bez vysokoŠtk!O'lskéhovzdělání. Podobné náwry vyslovila
většina komormkouských.

StanOlvllsft<uministeTstv,a 'veřeiných prací tlumočeno bylo oldpO'vědí
na <dota:zpOiS1. Ora. ryt. z MiiMver:tu ze dne 5. července 1917 v tom
smY'sl'u, re opráv:nění 'ku užívání stavovskéhQ ozn3Ičení »inženýr« při-
znáno .bude civilním .geometrům I<llkaďemickyv~dělaným s .předelj)Sanou
státní zk,owškou, vesmySilu pře'chodného ustanoveni § 5., I:QkUldvyhorvěli
v uvedeném paragrafu . dále J!Jla!deným.pOlŽad!éwkům, nejméně 'OsmHeté
praktické <ČinnolStila vedo:ueí'ho neb samostatného postaiVení na odborně

. technickém mílstě. Tenlto Ij)OISlednípožawvek ie:stpři p'ovare povolání ci-
vHně geometrovsikého samozřejmě splněn.

Slííbeno bylo, že bez 'průtahu bude' žádolstem takto ďolo'ženým vy-
ho.věno. BOIkudnám však známo, 8ltb se úplně nedodržU'je <l(některé žádosti
zŮ!stávl<loí'le'žeti .nevyřúzeny. . ~

Vyřízení dostalo se jen k'olegům n ě k t e rým a abyichom měH
I:řehleid dokona'ÍÝ, žá'dáme 'v'áJs,velectěný pane kolego, abyste na adJresu
některého z podepsaných funkcionářů laskavě o lbr Ia!tem sdě:nľ, zda-li
a jak vaše žá'dost vyřízena byJ,a.

Nejsmutnější úlohu sehrá:l:a inženÝ.rs'ká lmmora pro Stýrsko a Knajinu
ve Stýrském tlradci. Nechtíc sama vysloviti stanovisko nlliP'~sto nelpří-
znivécivilním geometrům a tak se postavi,Hpwti zájmům svých vtalSt-
ních členů, jiohž vl:astně má dle zákonné povinnosti háji>ti, přenesla tento
úkol na techniku štýrskohra>Cleckou, která ostře odbyl<li veškeré snahy
geometrú .po vědeckém a 'spo;]ečenském ·rozvoB.i zeměměři6ského stavu.

S horlivostí .a: dů:kla>Cl1fostí,lepší věd hOldnOlu, sebrány všechny
zdánlivé důvody, jen aby snahy pO zdokonaJlení studia a sJ:O'lečensikého
postavení geometirů by!ly .pos,taweny do nepřízni'vého 'Slvě.tUa;doikonce se
tw,dí, že by .zří,zenMminženýrů pro zeměměři'ctví by,ll() klamáno obecen-
stvo ,služelb techniokých ,potřebné a že by označení toho zneužíváno bylo
na; úkor inženýrů stavebnh)h. Toto z·amítavé stanovisko ku slllahám sta'Vu
zeměměři'čského vY1dáno !by·lo ,Uskem hťko' »Au:sschussberkht« štÝl"'Sko-
hrade.cké te.chniky ze ,dne 6. listO'padu 1917. Autor'em jeho jest div!:. Ing.
Prof. K 1 ing a t s c h, PrDlfesor' geddésie.

Jest skutečně\vO'di:vné toto stanovisko, :které tato vy,S'oká škola za-
Ujímá 'Proti s,výmvhlJs'tn]mahsoilventúm, ceníc jich k'valiiikl<llCiméně, než
absol'ventů průmys:lový'ch škJo.l.Porovnává s k 'r e s 1,en ě počet semestrů
rředepsanýoh geomehuá ,sta;vebnímu i'nženýrovi a nap,msto nehIeďí kto-
mu, že přechodní ustanovení § 5.propůjlčuje stavovské oZ11J3{čení»inženýr«
t'aké absolventům průmy!SÍÍolvýchškol bez vysok,oi'.kolského vzděllání.

- Moderním mzw)jem technkkýth věd stává se nutnou speclalisace
jednoNi!vých ,OIdburú a tu bude nutno vyhu:dovati odbor inženýrů země-
měřičských, jak jest tomu již v Německu <live Svýcarsku. K tomu jes!t
oVlšem třeha studiium T'dzmitia řád'ně vY1tmvHi, jak toho praJR1tickápo-
třeha žádá. DtlvOdY 'proťí ,tomut,o stavlolVskému rozv'oH o pojednání vrot
Klingatsche uváděné jshu mallkherné, ano t'endenčně sestavené
a číší z lllilohnepřízeň :ku stlaivu reměmě'řilčSikélmu. .

Tento projev měl sloužiti rresidiu kómory štýrskohradecké za p'íá-
štik, v němž skryje svoji vlastní llepří~eňkv stavu <'ivilních ~eometrů;
byb-li tím ,však ta,ké poslouženo 'všeobel~ným zájmúm komory, jest více
než pochY'bn~. Mail-li civilní geometři s civilními inž,enýry pod jednou
střechou žíti, jest nutno, aby si, pokud možno, soužití totn usnadňovali,
což při O'b\)lJJStrannéochotě není nesnadné. V prvni řadě }etst nutno pro-
tivy nepr-iostřovati, nýbrž vyrOvnáNati a pr2.;cO'vnienergii pOUlžiti ku
ochraně S,}:IQ ~e č n Ý c h zájmů",- vybudování společných cílů.

Že se to dobře dá provésti, nasvědčuje práce v české sekci inže-
nýrské komOlry pr() králov,stwí CelSlké, která pracuje ze všech inženýr--'
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skÝch komor neiintensivněH ve prospěch v. š ech odhorů civi:\ních· tech·
ntiků s,vorně· a se vZ{!Íemnou dúvěrou.

Projev ten sUně po škod iil věc geometri'I ve sborech profesorských
'ostatní-oh te~hniik tím vÍC'e, že vyšel odk'omory civHníc:h inženýru a od
profesora georl'ésie. Bude t'řeb.31 učiniti retofsní opatření.

Polklá!dáme za s'V'oupovinnost, abychom tuto .přátelskou sho,du zde
zduraznili a všem funkdonářum 'QlStatních sta'YII, kteří v ní sPoJ," ·pra-
cují, vy;slúvili net'ajený, kolegiální dík. Jen s p.o j·e n Ý m i s i'\ a m i I z e
d o s í c i v ý sl e d.k.u.

Velice důleži·tým cilem naškh snah jest r e for m a s t u d j. a zem ě-
měř ič 'S .ké h o. Ve S'PoU:ku ooSlky,ch geometrů, ,kde soustředěny j.SQiU
všechJny kategorie geO!l11etru, U'stavi'lase kom~sse, ·kte'rá v této otázce
pracuje. Pookazujeme na příslušný článek proL Ing. P e tří k a v letoš-
ním 1. čísle »ZeměměřflČ,ského J věstníku«. Cleny zmíněné kiomiSíSe za naši
"J ednotu« jsou kol. f ti r s t a p.aJ r Ý z e k, kteří hájili tam stan6vlsko! na
poslooní vallné hromadě přijaté, kde . žá:dáno spojení stwdila zeměri1ěřič-
ského se studiem ,pozemního stavItelství. V tom smyslu t~umočena byla
našimi zástupci také resoluce 'na letošní 'vlallné hromadě S'Polku českých
geometrů.

Běžnou agendu »Jednoity« vyřIzuje »p r a c o v n í v Ý b o r« za
rředsednictvíkol. f ii r ;; ta a za účas,ti kolegú: B a ,Iz ,aJr a, f'r i ,t s c h e,
K ač e TIy a Pa r Ý z k a. Výbor ten kOTIa!l8chúze dle potřeby V' ~r<tze.
Přečetná ,a(genda a různé intervence osobní u úřadu, poslan;;ů -atd. byly
výsle.dkem tě·c'hto porad. Stav náš z.;rstou:pen jest dosud v inžen;ýrské
komoře lm I. f ti r st e m a v české sekci kok vicepresidentem f ti r st e m
a kol. Pa r Ý z k e m (kol. Z u k'l í n koná 1. č. voj-enskou povinnost i'ako
domobr,a-nec inženýr). R,evisQlrem účtu kQlJ11omí'ch Ie !k·ol. fritsch.Ve
věcech st;rvovských navázány byly s,tyky s koilegy národnosti druhé, jež
vedly ku s p 'o leč n é a s v o 'r TI ég,potupráci. V době poslední Zla/jímá nás
iVIClmi ,přieid1ohazáikona o »výhirtaidlnosti«, o nlÍž 'vám íts,tně bude
referováno. - Ostní refe1rát rozší'řen btfle i na ostatní body 'této zprávy,
jakož i na některé Jiné pod.rohnosti.

R·c,k t o r s k á k on f er eTIce v červnu 1918 jednala o př.řděJ.ení
titulu inženýr goometrúm. Podállí bylo zamj,tnuto'.

N á vrh pro f. L is t a nlČt\vybu1dOlVání geCJldeťického kmsu v OďbJf
zeměměři6Ského inženýrství. Jednáni bude v příští schůzi rektorské
!konference.

Dne 22. 'bř,ezna t. -r. zemřeli ve Vídni bývalý V'rchní impektor trial1-
gulační a početní tkance'láře, 'c.k. vládní rada n. o. K are 1 Pří h o d:.a, jeden
z posl·edních starých českých trigonometrů ,()Id pÚ1V'odní'ho k'atastrá'1ního
vyměřování. •

Narozen byl dne 28. le,dna 1836 v BHžk'ovicích u Mor. Budějovic
na Mo,ravě.

Po odbytých stu'diích středoškolských odebr.a11 se na c. k. tech-
nickou školl'u do Brna, kteTou v letech 1854-1858 a'hsdlvoval s ve'1mi
dobrým proS,f ě'chem.

Ukon'či'vstu'dia techniaká, vstoupil v r. 1851' do praxe ke kata-
strálnému vyměřování, kde'ž jako meřický ádjunkt 2. tI'. přidělen byl ku
prováJděnémú tehdejšímu katastrá!lnému měření v Uhrác'h, jehož se SÚČ!:llst-
nilo mnoho českých sil. .
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Když tam v lét'ech 60tých následkem zmenšení personálu vymě-
řováním zaměstnaného propuštěno bylo' mnoho pracovních sil, stihl po-
dobný . osud i Příhodu.

Propuštění Příhodovo netrvalo vša,k dlouho. Jsa mezitím zaměstnán
jako .pOčtá'ř pří ('r<livisoriu daně pozemkové. jm~nován 'by,1ještě téhož roku
O'J)ě'tiněadjultťktem 2. tř. a ,přidělen dále k detaHnímu mě'ření v UlPrách a
v Chorvatsku-Slavonii. kdež v r. 1866 jmenován byl adju'I1'ktem 1. tř.

Při měření tom setrval až d'Ó r. 1867, kdy po vyrovnání s Uhry
všichni Nllk,ouštíúřednki - ,alŽna ř:idké případy*) - z uherských služeb
byli propuštěni.

Pfíhoda po svém ,propuštění z Uher převzat byl, do služby rak.
vlády a přIdělen k reambulaci Drigonometrické sítě v Kra:illně a Přímoří,
k:teroužto práci prováděl teh'dejší trigcmometr A. B r o c h,pozdější před'-
nosta triangulačního úř,adu ve Vídni. Po ukončení této práce. v r. 1870
zúčastni! pmcíTle1a:mibulačních ,stalbillního kata:srt:lru,a' to ponejvíce v zá-
pad!ní čáJsťi Morqvy.

V roce 1874 jmenován geome:trem I. U., načež v r. 1883. kdy zá-
konem ze dne 23. května r. 1883 zří'z,e'l1laby,1;amísta evi.deJ1JČníchgeometru
ustal10ven byl evtid. geometrem v Novém Městě na M:Olravě.V N!O'Vém
Měs'tě povýšen by1 na vrch. geomet'ra II. třídty.

Když bylo v roce 1886 dojednáno mezi vládaJrni raJkou",kou a pru-
skou nové zaměřeltJ:í říšské hra'nice mezi SIezs'kem, řfaJičí a Pruským
S~ezskem byl Příhoda ministerstvem financí vzhledem na jeho odborné
schO'Pl1ootiurčen ku ,provedení vYlIDěřoiVánítohoto.

Měření ťoto, které' se provádělo ohoU'stra:nně na podk,laJdě.•zvláště
Ji: tomu účelu sohvá\.el1é ins!Dr.Llk:cemethodou 'pdlygonáln.olU,tpvlal10několiik
roků. Velik!ou tuto práci měřiokou, Merá se vztahovala na zaměření
a's 500 ki~ortletrů dlouhé hranice a j<e'jížvýSled~y pravádiěny bylly v mě-
řítku 1: 9000, vykonal Příhod'a se svědiomHostí jemu vroz,enou.

Práce taDo. ja:ko'ž i dřívější záslužná činnost Přího!d'ova. kťerýž
mezHím jmenován ~l vrch. geometrem I. tř., vyznamenaly ho, že povolán
byl v ,r. 1895 ja,ko Inspektor do 'co k. trian:g.ulační a pOčetní kance,láře.
kde téhož' roku ještě jmenován by'! vrchním inspektmem a zástupcem
ředitele této kamce'!'áře.

V tT'ilanglťlačníkanceláři pnacovaA neúnavně; revisemi pověřován
byl hlav!něpř,i měření stol:OiVém.v němž byl vvborným ()i(\borníkem.

V,rDioe 1902 v;stouIPil po 43leté činné s!lužbě n.a urvallý odpočinek
a v ulmáníje:ho dlouholeté neúmomé práae s'títtu věnované jmenován
c. a k. vlá'dnlmrClJdou.

V pr~i v'šak neusta;); i po svém pel1/s.ionování ,\:'řináltežel j.alko re-
v;~dent tri;ang,uII,ačn:íkanceláři. V Pří'ho'dO'Vizemřel snad ,pos.1iedlníz oněch
geometrů vůbec. Ikteří .podíl br;alii na vybudlovánl mkouského k.a:tá~t. vy-
měfování a mezi nimiž čestné místo zaujímaií čeští geometrové.

J:s.a nanejvýše skromným, neZlúč.a1Stňorvals,e mn:oho ve,řeiného ž'ivo-
ta a sViO~evo'lné chví!le věnoval, pouze své r()i(\'ině, již vzorně vy,choval.

- Nikdy nezapřelI, že Cechem se Zlrodil!
Čest buddž ;památce je'ho. li.
Úmrtí. :Dne 27. července 1918 zemřel p'o krátké chorobě zas[oužHý

český ge()l(\ét prof,esor Fr a n tiš e k N o 'v o t n ý. Jeho činnosti bude
vzpomenuto v dalším čísle. - Na <jižnífrontě pa,dl milý p. kolega St. Jos.
Pro s dne 17. srpna. "Čest budiž jeho pa:mátoe.

Titul »itnžen)'r« u'dělen by:l· dle oznámeni Pp. k'olegům: Ing.,
li I a v s o v i. c. k. ev. gecYm. (2ú.NII. 1918 č. 146.), Ing. L. M ii\cš o v i,
c. k komils. st. dráhy, I'ng. J:os. Zem ánko v i, kom. st. dráhy. Ing. K r a t z-
1.0v i hnu ve Val. Meziříčí bylo uděleno místodrž. v Brně. výn. ze dne 4.
pros. 1913 Č. 90.279, oprávnění civ. inž. pro lesníe'tví a byl vý!nosem téhož
místoďržiteliství, ze dne 16. září 1914 Č. 72.155, jmenován členem české
sekce z,kušební k,omise pro uchaizeče o of.,rávnění CÍ'vilriího inženýra pro
les.nictví na dobu 5 let.

*) Výjimkou mozi jlnýnii byl. z vyměřovacího personálu Cech triangulátor Marek.
tvůrce Ilherského katastrll dané pozemkové.
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Jmenování. VÝnosem c. k.ministerstv-a ftnancí ze dne 11. června 1918
č. 54.964 jmenlOváJnibyli: V'rcoolí,eví,d. goometřiUf. tř. Boo. Tec íl a e ic h,.
Fr. M·e:!'a iI1Ise h e 'k, J'O's. J ed' e m, Fr. Tam c h y:n a, Síg!LsmUJl1td!Ma 1-
charek, Fj:'rd. Jaschke, K. M.rázek, AJlf. ryt. G'SpaTh, Wi,t, Ste-
fanUJ.s, Mat. Ce,pern·ič, K. Haas, Ing. Vác. Sů'ra, K. Schndďer,
Vi'!.G o·pf'e.rt h, AdJalb.G eo h ard, Ing. Stan. Veverka 'a J'Os.Ro·j e. -

Dalším 'Pak VÝ11.ze dne 12. čerV'Ila 1918 Č. 54964 vr,ch. etvidJ.geometři
LI. tř. Jos. Stojewski, Jan P6schl, Rud. Schuster, Eug. Vla-
d!islovioeh, Vinc. Halll1lmer:l, :Jios. De.jmek, Agenor Lew.icki,
Fr. Ma y e r, Gustav Ho I I, Ernst Me dí n, TomáJš L ó v ell. JtiHan P u-
z.a, Tomáš 1I'Y't.Z ak:~ i ka, J<lk. W ech s e IIb e.r g e r, Leop. W i dl, AJ.
Křička a ?>etr HlO,lec vrchlnlÍmi g'OO!Jl1etry1. tř. .

C. ok. generáln:ím ře:dli,telstVJÍmka,tastrw dianrě p.ozemkJorvé:EvildJe,nooí
geometř[ I. tř.: Kar·el PrlinzeJ. AdIoilfŘežáb, August Doloenc. PridrÍ'ch Bi.-
bulich, Rudolf Didek, Emil Exner, Adolf Gotzl. Franí. Michorl, Adolf Winkler,
ediuard Ludvík, Jan H(javal'ír, Franí. V.alta, Alodls šJiJmetk,FraTIJt.Martinz,
Aln.tOllll:JjollendJer,Maritm Glawna, J1o'sd CeTillIÝ.(II.), 'Loopold: Cermák,
Petr passerini, Oustav SteIzmiilIer, Frant. Omerzti. August Czakert,
Karel Dalus, GU'SltavMandil, Jan P·illlJk,L<l'di'SllavKruč,era, R'UJc\ioII~Sýkora,
Fridrkh FoltLn, Vojtěch Kej]a, Josef V.alcha. Isak Lemer, Alois Zollner,
Jose·f CO'r<Um.,Ladislav M:urdJza,OUs>tavMayelr, JWl Togcl, Jlooef Krorvák,
LUldJwigVesse'l, Josoef ZVIO],ský,Wadisílav Prokop, Ain~'orn:í1l1Br.a:idla, MIi-
koláš Kronser, Rudolf Schmied, Alfred Reinold, V&tor Klar. Ml't. Marino;..
vič, Frant. Wohlrab, Alois Papírník a Josef Kočí vrchními, ·ev~d. geomet:y
H. třídy.

'DáJ'e evid. geometři II. tř.: FT.anlí.B()Itůc~k, VáiCIl~vBuftka, Eduard
WesseJly, Mo'ische StadJler, EmH WanJi,ek, J1an S1aNGL, Mf. H<l'wb1mllJl1lll"Jan
Piekný, F'raní. Mužúk, Wsewolod Krzyžanowski, MJIkoláš Pacaluj:ko,' Karel
Lodr, Anlronín Ma1cháče'k, AUlgnlstSachoed, V'iJIOOJiChwaJ1'ek.Vincenc Miani,
RiIch<l!rrdTiugema!lB1.AdlolfBoněšiJcký.ViiMor Schafftws, DomilllitkNedlokla1tl,
Antooín Novák, Alois M.atačič, Karel V~nklat, IlIarel Špe't!a, AntOnm Pe-
tmželika, MHan KU1ren1t,Jos. Gahaňstki, FraJnz Ti'PIPI,VliirotolrGUn~heT, Jos.
Procházka, Blažej Z1immerma'mn,Fr<l'I1lí.Jošt, Bedřiich Schre!i.e.r,.jlo/sef Kru-
ptca, Frant. Stě,pánl, AmtoI1Í,nGladlurlkh, Alolis R'ismandJo, Foraní. MHtncr,
,K~re'l Kavšetk, Petr 11al1tiawski, Jrúř,jNa:lezLn'eJk,Mariin Pe'l'llóak, Leolllard
Sw!.iga a Emhl Henmall1'11levidenčními geometry 1. ltř. (VÝ;nos čís,llo 837
ze dJne 26. ČeTVIt1Ja·191'8.)

Bvidenlční geometři 1. H.: Kar·e'j mnH, Rudolf Vaně:k, Fmn'í. Bárta,
J10sef Voloušek, Edu/ardl Dadurrner, JOIS. S anlter, j'aJni Sch.ruiltzer, Fra:nt.
ŠimOlllek Frant. Bu!káčekJ, Fra'lllt. Ma·šLnla,Alf. Hi'rsch" Václav Kuchta, Ing.
EmÍ'1.BraumarnlJ1,Arroo'!1lÍnR'Ubclich,Mlilroolá'ŠPalwilikiewkz, Jar-osliav Kvítek,
Otto Schweiiggl, Frant. Kv,arda, Ulric:h Fusenegger, Franí. Zupančič, Ant.
Bojec, Pavel Cza:k'ent, Fmwt. Cermálk, Tomáš Nasál, J,Lnd!řichIieptner,
Ing. Fra:nt. R6mer, Fr'a1tlrt.Skotá'k, V'la,Jdiimí1rVrtěl, ]oOis,efOmilg, JliřiíCas-
sin:i,.Albr.ah<l!mPomerarnlZ, Otto Deu'tsch, Ing. Josef Kl\lIbelka.FT.ani. FaHa,
Max Kioch, Eduard Kadlečk,a:,Janl Trá:v1ll:íče:k.J1allJNose'k, Valdemar Czer-
. mak, Vladimír Há!j.etk,BrlunJo Bllaschke. Jakab LejklO'a Osklar CaJndoli<ni
vrchními evidenčnimi geometry N. tř.

Dáile: ey;idLgeQlll1ieltřiII. rtř:: f1ra1tlit.M.ann, Jilll:drli:chOold:ma:rrn,Marian
Talent, Antlooín Cfžeik, J'Os. Zajac, t!iug1o"Permann, l(aJilnlerWerk, Hernnan:n
Maz'Och, Karel Pul'P~t, Jan Hočevar, Bohuslav Hájek, liugo Kně-·
žourek, Vladimír Crha, Meier Landesberg, Jan ~oneUi, Chaim Felber-
baum, .Rudolf Luhn, Karel Wilhelmi, Lad. Tobolewicz, Moses Werber,
Gustav MiJt~s, AntJil Rolland!, BIoihdan Ni·ewiatibmski. A;r,n.ašt KO;J/·iv.a,
Frant. Bon, Boruch Zah'JIer, Josef TaudJt, .Ruldio1:fmzner, A'lhínr lanicki,
Antonín Eisner, QlJ~do Bressan, Petr Adum, J,an Koščina, Aristid Vučetič,
Petr Vufl'ič, A,rtur LaIIlg·er, 1'heofilr Baumann. Lad!i!slav Sendooki. Vla-
diimíTCzurmak, Pavel Cudz'ich, Vilém Szafr,aňski, Štěpán Nowicki, Jósef
Birkel, Mankus Car, Ladislav Sznejgert, Jan Urb,mek, Ervin Korn-
dorfer, Uroš Pokraiac, Julius P<I!pak, Josef tieH, Max Premon, Gustav
Muth a Vojtěoh Laskoš evidenčními geometry I. tř. (Výn·os ze dne 27. čer-
vna 1918 Č. 838.)
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