ZE"Ě"ĚŘIČSKV uĚsTníK
Stanovení rozdílu převratných hodnot hlavních
poloměrů křivosti geoidu 'vahami torsními.
Prof. V. S pač e k v Roudnici.
(Pokrač.)
Integraci třeba vztahovati ke všem hmotám visícím na vážkách
Místo souřadníc x y měnících se pří stáčení vah. zaveďme neproměnné
souřadnice ~ 110 při čemž osa ~ nechť splývá s osou vahadla. Tvoří-Ii tato
s osou X úhel a. jest
x = ~cos a - 1) sin a.
y = ~sin IX + 1) COS a
x y dm =
sin 2 a
1)') dm + cos 2 a
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Rovina ~z je rovinou soumernosti vahadla. takže
1) dm = O.
podobně ( 1) z dm = O. čímž se výraz pro P zjednoduší. Je-Ii 1 délka
ramene. na němž závaží zavěšeno. m hmota závJlŽí. h vzdálenost jeho těžiště pod osou ~. jest I ~z dm = I h m. Otočení vážek. jež moment P
pusobí. jest dle 13) dáno zlomkem Ph:. Kdyby vlákno nebylo zkrouceno.
tvořílo by zrcádko vahadla s pevným zrcádkem úhel .ft •• následkem otočení tvo ří však úhel .ft. Velikost otočení činí tedy
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když jsme za P položili hodnotu 14) se zřetelem k 15). Veličina K/ = I s - 1'/) dm liší se jen nep!ltrně od momentu setrvačností
K = I W + 1)') dm.
ježto 1l proti p jest nepatrné. Píšeme-Ii K/ = K (l - é). jest é malé a
Iz~ je předem stanoviti počtem. ježto se jedná jen o přibližnou jeho hodnotu
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obě závaží vsunuta na koncích do rourky va-

hadla, jest h = O a poslední dva členy rovnice 16) odpadaií.
Jak se stanovl konstanty stroje K. r. uvedeme níže. m, h. I lze měřiti přímo. Rovnice 16) obsahuje tudíž 5 neznámých .ft •• U.2 - U11>U •••
U". U." jež bude možno vypočísti. vykoná-li se měřeni úhlu .ft v pěti různých azimutech. Při prvém odečtení možno zařídíti váhy třeba pomocí
bussoly do magnetickéli'o poledníka. do něhož se položí osa X. takže
a, = O. Když se určí úhel 1't" otočí se celý přístroj o úhel O. jejž možno
na děleném kruhu odečísti. úhel a, bude se lišiti od
jen o úhel. o který

o

1919/65

se vahadlo ve skříňce pootočilo t. i. o .'t. - {)O.. Podobně v polohách
dalších. Pří registrací fotografícké stanoví se úhly z rozměrů fotogramu.
jak bylo uvedeno.
Ježto však jedno odečtení trvá až 2 hodíny, než se vážky uklidní.
jsou spojeny dva stroje, pří nichž, vahadla tvoří 180°. Pak stačí odečtení
ve třech polohách, za něž lze voliti a = O, 120°, 240°, pro druhé vážky
je současně a' ,= 180°, 300°, 60°. Pro prvé máme tudíž tři rovniGe
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ve druhé třeba psáti {)O., a, místo {)O" aJ a ve třetí ,ft3 •• a3' Ciní-li úhly
a přesně O, 120°, 140°. obdržíme sečtením všech tří rovnic na pravé straně O
takže
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z čehož plyne &1 a máme dvě rovnice pro čtyři neznámé, jiné dvě obdržíme z obdobných rovnic pro druhé vážky eliminací jejich střední polohy Wo• Rešením rovnic těch stanovíme číselné hodnoty neznámých
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Zbývá ještě ukázati, jak se urči konstanty stroje -;- a
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Děje se

tak pomoci kyvu vážek. Stanovme obnos práce vykonané při otočení vah
o úhel d fP silamí, jichž moment jest P.,P1isobí-1í síla.S kolmo k vahadlu
v horizontální rovině ve vzdáleností lod osy, jest jeH moment P = S I. Při
otočení. d <p posune ,se působíště síly o d s - I d fP a práce silou vykonaná
S d s .....;.S I d fP = P d fP jest rovna součinu rnomentu sily a otočení d fP.
U vah kývaiících budiž v určitém okamžiku OJ výchylka z rovnovážné
polohy ve směru rostoucího ix. Moment sil přitažlivých jest dán výrazem
14) neb 16). při čemž míšto a třeba psáti celý úhel a
OJ.jejž tvoří vahadlb s osou X. načež
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Během doby "t zvětší se výchylka OJ o differenciál d OJ,práce vykonaná ,při tom silami přitažlivjrmi jest tudíž Pd OJ· Zkroucení drátu, jež
v poloze rovnovážné činilo &0 - {)O, vyrostlo na {to - & + OJ,čímž 'vzniká
dle 13) síla momentu ({)0o - {)o
OJ) 'I: působící proti pohybu vahadla, příslušnou hodnotu práce ({)oD - {)o
OJ)~ d OJběhem otočení d OJ třeba pak
bráti s negativním znamením. Posléze třeba určiti práci vykonanou přemáháním odplJru vzduchu. Při malé rychlosti jest tento 'úměrný prvé jeií
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dt
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k differenciální
rovnici
d w d'w
19) K --2dt
dt dt .
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Integrál této rovnice jest
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jak lze se přesvědčiti
dosazením
těchto hodnot do 20). Z 2l) jest zřejmo,
že (tJ stane se nulou pro t = O, T. 2 T, ...
.oT, počítá se tedy t od průchodu rovnovážnou
polohu a T značí dobu mezi dvěma průchody
rovnovážnou polohou. V krajních polohách vahadla, kde se obrací, jest úhlová
rychlost nulou
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Je-Ii t, neimenší kořen této rovnice doba příslušná prvé amplitudě,
jsou další kořeny t.
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(Dokončení.)

Nástin o činnosti oddělení pro nová vyměřování
na Moravě za uplynulých 15 roků.
Sestavil

ing. Alois Š i,m e k, vrchní

geometr.

Jest 'tomu právě 15 mků, co zřízen-o Í1,a Moravě O'ddělemí pro nová vyměřování.
OkoVem jeho bylO' změ·řiti zno,vu několik kat(ffi~rálních
oocí v i'Lžní Moravě, }ejichž evIdienčni mapy se nálsledkem úpr,avy hranic
po:remků, pr'oved~enécivilnimi
geometry.
staly úplně' neupotřebitelnými
pro účel!y ika'tast!rálni. Ona
úprava
hranic ,po'zemťkůi spočívala
v tom,
že z nepravidelných
parcel utvořeny' co možná parcely O' rovnoběžných
straná,ch př.:moč'arých, zvláště u tak zv. par-cel řemenov:i'tých.
V okresu
iarosuavickém
změřeny
zde}ším od-děle,nim 3 taik,ové obce, v okresu mikulovském
2. J>eis~však v těchto okresich i'CŠtě mnoho obcí jíž vyrovnaných a Ikameny oh r,anióe'nÝcha
dále oihci, ,kde jsou i-en 'l1'ěk!teré tratě vyrovnané a jež by bylo' nutno znovU' zaměřiti.
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První obec byla Mušov. Začali jsme, jsouce špatně vybaveni shoH
měřičskými. Tehdy ještě instrU!kce pro stolové měření ne'bylo a vodlítkem
měLa! nám ;blýti instrukce
Pechmannova;
tou ilsme se však neřídili.
Každý pracoval dle vědomos'tí nabytých na technioe, různý'ffiů methodami, a za 'necelé dvě tet ní periodlyi ·obec byla změřena. Když pak
r. 1907 vyšla nová 'instrukce, shledali j1sme, že' postup našich prací byl
úplně3právný.
JDruhá obec byla Ostravice,co
'se p,Jochy týJče, největší na Mora vě; čítá 50 kat. ,sekci' v měřftku 1: 2'880. OzemíOlbce zaujímá hřeben
Bezlkyd a hornatou 'kra'jirnu p'od Lysou Horou. Ctyři pětiny veškeré
půdy náleží statkům arcihiskupský'ffi, Il'ětina' chudým pasekářům. Bylo
'tedy zaměriti paseky' dřevorubců, cesty a 'IliO!vé&ilnice i-e spojuHcI, potOlky ku' plavení dříví Uiprav,ené, dráhu 24 km ~dlouho<U'podél řeky 0straviice Ise vinoncí. Obecní hranic'e v ďélce 18 km tvořila též hraniCI
státní s Uhrami. Byla polygo'nálně zaměřena. Služba 'byla vélmiji namáhavá; někdy až 2 a půl hodiny jíti ·do práce, celý den pracovati, večer po případě si vaři'ti a leJckdes v tesnL chaloupoe přespati ply.]y
'slasti, lež' někdy geometr pro~í,vati musí. Při měření užito různých
rnetho'd" ponejvíce však polygonál'ní. Měli jsme nové stroje, výborného
in:struk'íora p. vlád. radu Ze'rnana. Fysické útrapy snášeli jsme s mY31í
veselou a ještě dnes všichni rádi vzpomínáme na 'kráisné lesy ostravické.
DaJ.ší obec Probke byla též civilním geometrem vyrovnaná a
onranj'čená. ;Míi&tnítrat zaměř'ena polY'gonálně v měří1'ku dvojnásobném,
okolní pozemkY'stol,em měřičským. FIalky VŠa!knedávány do každého lomu hran1Le, nýbrž ve vzdálenostech 50-100 metrů od s.elbe. Na lime
floky lspojujfcí zaměřen detail jako v polygonálce .a poloha floků UrčenlJ stolem. Sekce ta!kto zaměřelllJá se lehce: ikar'ttruje, má hodně kontrol
měřených. Uspoří:;e
na rna!eriáJlu .a Hgurantúlffi. se též lépe pracuje.
neb nemusí ssebou nosit celé de1sítky koHků. Tímto zP~'obem zaměie'ÍJa
i 'dbec Pulgram.
A'ž do r. 1910 pracovali jsme 3 úředníci pohromadě. V ,1lásie1dují,cím roce r·ozdělil'o se oddělení ve dvě p'arNe po dvouúřed'nících
a započaty oboe Tovač'Ov a Hrušovany současně. Hrušovany a všecky
rd'al'šroo'oe byly zdleIš4moddě'lenlrm 'trhlJlí,guilová:ny. Učinillil..~jsme tia]',ší
pokrok. Město Tovačov měřeno pol'y,gonálně. okolí s:tolem.. Obdobně I
. mě~tys tlrušovany. V tě'chto obcích provedlo ohraničení pozemků oddělení samo a ,některé tratě též vyrovnalo.
Na to trtangulován
Orafendorf, ,a dvě partie náisl'edkem úmrtí
jednoho úředníka a v důsledJk,u;válečných poměrů sloučeny zase v oddělení jedno o 3 úředndch.úI<OIha naše v Oraf.endorfě nebyla s,lladná.
O~emím obce pro/J~.há·regulovaná řeka Dyje a .několik regulovaných potoků. Hráze ře1ky připsány ,omylem obCÍ'. Majitelé pozemků., přes něž
ř,eka teče, ,ale neprodali části svých parcel na výstavbu hrází ře!ky.
Museli j,sme j.im tedY jeJich parcely na hrázích vytÝčiti a do po'Z.emikove
k,nthy po 20 le'tech zase vepsa,ti. Mimo .toho byl v,elký počet parcel
k'Olem 7'12 tisíce: ku měření, poI·ovina z nich luk a Hstnatých lesů, kde
po hranic'ch nebylo ani stopy. Hranic,e mU3eli jsme nejprv'e vytýčtti,
pwvés.ti komí:ssioneilní říze'ni, vše ,ohranilčHi. načež 'teprve přikr'očeno k
defillliívímu: zaměřemí. Někt,cré tratě též upra.\"eny. Zasazeno bylo aSi
10.000 hranečních kamenů. Vyjma 3 sek,cí stolem, zaměřeno vše ])olygonáLně, ueb jedině 'tato mechoda líyla zde Uij}otřehi-te'lnáa úóelná. Přes
různé pot;'že válečné docílili jsme výJkono:&ti42 pointů denně při měření polí a dostalo se ná'm za to po tř.i roky pochvaJného uznánir odJ g'eneráIního řediitelství ve Vídni. Měře.ní revidováno vrchními insp·ektory
Profeld em a Iiajným.
Další práce byla triangulaoe oib'cí K:obel,nic a liostěhrádek,
jež
d,osuď v detaHu měře1ny nebyly, a ream;blulace nově měřených obcí.
IPOIsiled!tť)
ob'c:t měře,nou za staré
vlády!, .'bylo Iměsto lKlfáJIov'O
P'ole. ,Zaměřena jen čá.3't obce znovu, část př'evzata od ing. Sommra a'
pouze zfleambu!tewátlla. VŠe prooveiďe,no;poíIygonállně v i m!ěřil1lk'llJ
1: no;
plciChy1 vypočtenya.nalytk.ky
a částečně též' p'lanimetrem na 1/,,, m2.
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Kobelnlce
. . .
Hostěbrádky-~ešov

Valašské Mezeřlčl
Lubačovlce-Poslov.
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1 : 1250
1: 2500

polygonálně
měřick~ stůl

64.881
67.850

reambulace nově
měřených obcI

triangulace
stůl měř.
a polygonálně

trianl(ulace
stůl měřický
polygonálně

1: 1250
1: 2500

polygonáině
měřický stůl

reambulace nově·
měřených obci

polygonálně
stůl měřický

reambulace
polygonisace; stůl
měř. tachymetrie

stůl měřický
polygonálně

Počet
listů
mapy

54.949
55.725

19.166
19.612

po

Počet
parcel
před a
Počet
úředníků

3měs.
1 r.
1 r.

E ;;;

Ohlaš. :;'N ~..!. 5
archů .~
~:l Archů
o změ- .....~....:ftI g pozemnách '~'E~ e = kových
kultur. & N W ~.,g

celý nový operát

519'9 ha 1181parcel neměřeno
302"\ •• 1741 •• měř. polyg.
149'9 •• 16:8 •• reambulov.

určeno 34 nových
trigonometrických bodů

sestaven

Výsledky nasl .práce za 15 let se'staveny v p'řehledné taibulce a
súčastniH s'e na ní vrch. geom. Babelk 10 r·aků, vrch. geom. Nedioma
15 roků, vrch. geom. Simek 14 roků, geom. ZwHlinger 5 měsí'ců. vrch.
geom. Nose:k 1 a púl' roku" geom. PotMek 7 roků, vrch. ge'om. Ondira!lC
4 měsíce, g'eom. Bartůnělk 3 měske. PodoťkJ]outidlužno. že až po obec
Tovačov jsme mimo nové mapy pořidili i un;d,i!kaJční'
Slkizzy. Pro všed\y
měře'né obce se vypracoval též celý nový katas'tnHní e\.ahoráit. Všechny
evkLencé .J'rual}í'off.bda'llity, kteří provádějí písemné prá'cel kancelářske,
avšak ,našeoďdělení; ač olhdJržeIo výpomocnou sí'lu pouze po třizim'11{
per'Íody za celých 15 let,. vMyodelvzd'alo
hotový katas'trállní operat
počátkem května, než započalo letní práoe, v další obci.
Ve všech měř,ených obcích zvýšen čistý výnos. Nestalo s.e 'ta'k
snad reklasací
pozemků, ale změnou kultur méně vÝ'nosných na výnos.nější. 'Relklasa:c'e.pozemků se však prováděti měla u pozemků patřících veHmi>latkům, n:eb bylo konst atovárno, že' všude pozemky panské
za,řazeny ,jsou do niišich 'bo,ni'tnkh tříd, kdežto pozemky selské v bezNostřední blí~kosti p'anských,v téže trati' se nacházeljfd, jsou pravidlem
v'e .třídách vycšškh. Tato m~spr,av'edlnost :by mě\ia: 'býti odčiněna při na~
stávajícím dělení vel'kostatků. Stát by 'tím získ,al zdmj příjmů, jdoucí
do statisiců.
Výdaj,e s měř.ením· spojené hraze!llY byly částe'čně stá'te.in, obyčej:r.ě
z P'Oloviny obcemi. J eHkaž zvýšena všude daň pozemková. uhrazeno
tím 'částečně služné úřeďintků.
Nastává prvá letní p'e'rioda slulž~1JIníhoobdobí. věnovaného novému
státu. Oddělení pro nová vy:měřoválr:f nia Mor.a,vě dOká'zalo. že jeschopllIo
provádě'ti veškeré práce R:eodaetické, a doufá, že Hoeh.:okušenQstÍ' nova
vláda využije při řešeni úiko'Íů. jd katastráln:í služibu očekávají. Bude-Ii
mi dopřáno skládati účty o výko:r:.no'sti'v dalším paltná,ctile,tí, 'tvrdJ',m již
předem, že budou ještě lepší těch'to, jd uveřejňuji,
V Bmě, dne 11. květina 1919.

.z řad ci'vitnkh gelometrů ·docházejí nás stesiky, že se soudy p'ři
úpravě znalečného neřidl tarifem ~o,morou vyd/all1ým a pro čle[J.;yzáva'zným. Přes všechny inte'rvence a informace nep'odla'řiJ.ose nám dosud do,.
síci v této věci všeobe'cné nálpravy. SOUldce je' při úpmvě z11lalečného
na ,t:arifu našem nezávislý a 'ualrif je pro 'něho pome p'řlbUžnÝimwdí'tkem. Je třeha náJpravy, i v tomto směrUJ,neiž nellze rázem zaceliiH vš'e,chny mezery v našem neUltěšeném stavu a ne:obývá, než bll'diorvati kus za
kusem. Za stmého Rakouska, kde se velmi má11Q>
'přihlíželo ku poměrům
a potřebám zemi býv.alé koruny české, kde geometr ciý,jlj'ní'zaujímal zcela
rozdílné poslání než na pL v z,emich al,pský,ch, ocj,tJi jsme se již někoIi'krát sk'Of'Opřed samou záhubou. Vy všichni, kteří praculje,te s nálmi
delší dlabu v org,anisaci, na ty dlOlbyhrůzy je'ště častěji vzpomínáte. A
ve vá'lice chvě'1 j jsme se strlalchy, aby nálm ipřelg noc ně~akým císařským
naří'zením nevzali ,polSledJníkus naJší stavoV!ské ·ochrany. Dnes začínáme
bUldiO!vat,i
svollu s jinými stavy i na svém vlastním ll'spo'řáldiánLA jak těžce se bO}UJjeza jedilný zlomek pros.pě,chu, dO!káJzalanálm u1eidávná minu'lost. PrDlto bude třeblai aby se ,kolegové a to zejména ti:, kteří stoj'l opo,.
dál naší 100potmépráce a záp.asUl,ozbl'olj,ui zatím trpě'liivostf'a ne'žá,d,ali
od nás, abychom přes n01c VyldUlpaHze země reformUJ za'osta\ých poměrů.
Ty pak, kterým by se zdláll:otempo nlaše pOlnmllé,zveme k'UIsoučilnmosťi
v stavov·ské 'Prruci 131 hudeme jím vdmi vd ěčnl, 'kd.yž námi radiou ·i skutky
k spěšnějšímu hOiku pomohOlU.
NeiŽ vracím se zpět :k,u svému themruÍ'lt. Mezi mno1hÝ'mikolegy je
mzší:řen myl n Ý náror, ž,e se vyzv,ální ku soudnímu znaledvli vyhověti
m 'us í. Většinou se mua:Ue vyhovuje, poněvadž hmotný' pwspělCh nikdo
nerad odmítá a zejména ~y dnes, kd!y se nrum stáli!; ješťě talk ubrne daří.
l

1919/70

·

Ze každý, stavcvské cti dbiarlý kolega v Hkvirdaci soudni účtuje dle .tarifu, o tOilllneplolChybulji.Ostat1l1ě'kdyby taJk nečínlil, podJé:há rd~'sciJpHinálmi
moci in.ženýrské komory. Ze mli! 1TI1l10hý
sOUldce lecktemu. porcti:vě dle
tarifu účtovanou pol,olž:kuseškrtá:, 'O t'am jsem p'řesvědčen ,též. Jde nyní
tedy o tOI,jaJk si zatúm p'omoci. A tu mám mčitý nálvrh, který jistě povede k dni: Dos:talnete-\Ii vyzvální :ku sOiUlĎJnúmu
znaleC/ťví', sděHe' S'OI1lJd!u~
že jste 'ochotní je přijmout, aJe poď tOIUlPodminko,u,když za záJkI.aid'h~
nOfrOvájní·
vZlaltbude taJri,fk'omorní,. Soud má! 'Pak na vybranO'u. Buď nálvrh
váš přijmearnebo zamItne. Zamítne-U jej, musíl hll'edat znaLce iirnélllOa
tím nebude nůkdo jinÝ, nE\ž·za:se kclelga. Záležv tedy jenom na nás. abychom ·byli jednCltmi a aJbychom kOlueaně už jedinou 'odl'ožili' vtírání se
v přízeň úřadů i zálktalzníikůshw{wáním ze svÝ.ch ta!Í"irfemurčených odměn, bYť <by se to 'C.tě'llo
nepřímo a mJličk.y.K!omOlravám zatím ttohle nařizovat ITJIl~ibude,
to je věcí stavovsikého sebe'vědiomt k:l!ždélho j.eď:nofli;vce.
Nechtě'ite,ahy wíls úř:adlY a zálkalZnílCiceniH dle láce, nýtb:rž dle VÝ'k'OIllu
a eventuelně snad ·dle oscibtJích schopnosti. Kde jste v oikie'se samí, tam
se lehce tímto 'Poky'1llemmůže,te řndi1tir.A kdé je uSlaJzenos vrum,j;ví,ce ko·
1'eg-ů,tam se naJvzájem do'hodněte. Bude to ku pr'Ospěchu jedi1nce,i celku.
Inž. Bedřich Fiirst.

Vážní laf pro důlní měření.
Píš~ Fran1. L u ke š, báňský měřič v Libušíně.*)
Měření výšková v dolu lze prováděti buď nivelačním strojem (nivelace) nebo 1. zv. vážní latí, a nebo trigonometricky
měřením úhlů
sklonu. Chodby přibližně horizontálné, po hornicku .s mě r n é" (po směru
ložiska ražené) nivelujeme strojem nivelačnim, chodby sklonité, .s v á ž n é·
nebo .úpadní",
vážní latí (.vážením").
Sestává z horizontální lati a obr. 1. a ze dvou vertikálných latí
b a c. Lať a má v průřezu SOX26 mm. Délka její může býti 2'5 až 4 m.
Pro práce v dolu nutna· lať kratší (2'5 m), pro práce povrchové lat delší
(3-4 ml. Uprostřed lati a na hoření straně je k(;vová deska, na kterou
lze nasaditi a šroubky d a e upevniti na společné podložce spočívající
Iibely f a g.
Na obou koncích jest lať a opatřena kovovými objímkami haj.
iimiž procházejí vertikálně lati b a c. Brzdící zařízeni dovoluje upevniti
lati na libovolném místě.
Na obiímká<:h jsou při spodní hraně, v jedné rovině se spodní plochou horizontálné lati, protí sobě umístěné dvě značky (index), dle nichž
lze odečísti výšky na dělené lati vertikálné.
Lať o má průřez 3SX20 mm a jest na obou stranách opatřena milímetrovým dělením. Může býti 1 až 2 m dlouhá. Pro práce v dolu musí
býti lať kratší (1-1'5 m), pro práce povrchové může býti až 2 m dlouhá.
Nulová značka na lev'é straně dělené lati jest od spodní, šikmo seříznuté hrany ve výšce 100 mm. Od této značky jde číslování nahoru od
O až do 1000 mm a dolů od O do 50 mm· Na pra vé straně této lati počíná
očíslování při hořením konci a jde dolů až k hodnotě 1050 mm. Na užších
stranách jest dělená lať opatřena mosazným kováním, které poněkud lať
přesahuje, Tím dosažen jest jemný chod lati' v obiímce a zabráněno jest
rychlém,u opotřebování milimetrového dělení.
Kratší lať b má taktéž pniřez 3SX20 mm a jest asi 4 dm dlouhá.
Nad spodním koncem, ve výšce 1000 mm je značka s kolíčkem. Je-Ii lat
uložena do obiímky, musí tato značka souhlasiti s indexem objímky. Polohu .tu zaiištuje kolíček.
Krabicová libelaf slouží k hrubému, libela trubicová g k jemnému
urovnání lati do vodorovné polohy.
*) Popis jej[ uveřejněn v časopisu ../1 o r nic k é a h u tni c k é I i sty",
roč. 11. čis. 8.
Autor svého času rekonstruoval vážní lat dosud uživanou. přístroj však během dalšf praxe
byl podstatně zlepšen. Ježto vzbudil živý zájem v kruzích montanistických ígeometrovských.
uvádime zde jeho podrobný popis.
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Ctení měřených rozdílů výšek děje se dle' indexu na obiímkách. a
to při levém indexu čteme rozdíl vÝšek, při indexu pravém jeho dekadický doplněk. Při práci vsuneme kratší lať do obiímky tak, aby kolíček
narazil na objímku a lať zabrzdíme. Pak vsuneme delší, dělenou lať do
objímky druhé; ulJevníme-li šrouby, jest lať ku práci připravena.
Před každým vážením máme vážní lať vyzkoušeti, zdali osa lib~ly
trubkové a ovšem i krabicové je rovnoběžna s rovinou, procházeiící všemi
značkami odečítacími horizontálné lati.
Zkouška a oprava provede se následovně: Postavme vážní lať na
dva body m a n (obr. 1.) a posunujeme horizontální latí, až jest libela.
urovnána; čteme pak na dělené lati rozdíl výšek. Pak otočme přístroj o
180 o a vyměňme místa vertikálných
latí v objímkách· Postavme opět
vážní lať na body m a n, urovneime libely a znovu odečtěme. Ctení toto
mus! s dřívějším souhlasiti; nesouhlasí-li, není osa libely rovnoběžna s rovinou, procházeiící odečítacími značkami. Polovici chyby odstraníme posunutím horizontálné lati. druhou polovici rektifikačnímšroubkem.
Na př.;
V I. pol. čteme 825 mm, v druhé 817 mm; lať zařídlme na průměr 821 mm
a libelu urovnáme rekt. šroubkem; zkoušku opakujeme.
Postup měření s vážní latí k stanovení výškového rozdílu mezi
body A-B (.obr. 2.~ je dostatečně znám. Podotýkáme jen, že pří tomto
přístroji odečítá se nejen vlastní výškový rozdíl v, ale také jeho doplněk
d do 2000. Součet obou čísel v i d musí se vždy rovnati 2000.
Body, na které' staví se ostří svislé latě, označuje figurant nějakým
způsobem, na př. křídou. Změní-li se spád terénu ve stoupání, nutno vážní
lať otočiti o 180', tak že dělená lať přijde vzad .
. Je-li zbytek nivelované vzdálenosti kratší vážnl lati, vyjmem dělenou lať z obiimky a odečteme hodnoty vad
prostě při spodní hraně lati.
Zápisník může býti uspořádán takto:
:;
'O

Rozdíly výšek
v

o
.c
'O

+mm

-O

I-mm

Celková výška

:;
'O

Doplněk
d

v+d

o
.c

::c::
,
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1
2
.1
4 I
5
6

I

382
1625
1910
1340

I

5257

I
I
I
I

I

420
1260
1686

J366

I

1580
740
314
Hí18
375
90
. 660

I

I

5377

I

Je zřejmo, že [v]

1
2000
2
I
3 !
4
II
5
6 I

I

B

II

li

] 1+ I
A
+

Poznámky

I
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-

1
2
3
4
5
6

B

-

-

-I

+1

+1

4~~
1680
3360 I
2984 I
1359
551
1891

+ [dl = 2000 • n. Tudíž v našem
+ 3366 + 5377 = 14000.

I

I

příkladě (n

= 7)

5257

Není-li vyhověno rovnici hořeii uvedené, jest chyba ve sčítání nebo
ve čtení na lati a snadně ji najdeme. Doporučuje se provésti tyto výpočty
hned na místě po skončeném měření.
Vážíme-li v dolu chodbu přibližně vodorovnou. stává se často, že
obdržíme při jednotlivých postavách lati jednou rozdíl výšky positivní,
po druhé negativní. Aby v takovém případě nemusela býti lať obracena,
což v úzkých důlních chodbách činí vždy obtíže, jest při levé straně lati
provedeno dělení pod nulový bod a negativně očíslováno (od O-50 mm.
Zařízení toto má význam pouze při lati pro práce důlnf.
K posouzení dosažitelné přesnosti výsledků měření popsanou vážní
latí budiž zde uvedena z prakse čtyřnásobná nivelace .svážné", dlouhé 50 m.
Obdržely se 4 výškové rozdíly, z nich vypočten průměr, stanoveny
odchylky v průměru a výškových rozdílů, jejich čtverce a součet [v v]..
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Výšk, rozdíly
v mm
9352
9361
9351
9354

Opravy

vv

2'5
--.:..6'S
+ 3'5
-1- 0'5

6'25
42'25
12'25
0'25

-1-

[v]
Prům.
Prům.

chyba
chyba

Průměrná

Ctverce

v

jednou

nive!. rozdílu

arit. průměru

chyba

m

O

=+
-

,n

[vv]
v v]

n-1

= 61'00
= + 4'5
-

mm,

m
.
M = y-= -1- 2'2 mm,
n
-

pro jedničku

ml =

=

oprav

váhy

(pro délku

100 m)

+

4'5 l,ď100 =
6'36 mm,
50
---

Výhody popsané vážní lati jsou následuiící:
Cteme na dělené lati přímo měřenou výšku;
kontrolní čtení vylučuje chybné odečtení na lati;
pro výpočty je dána kontrola, tak že chyby v součtech jsou vyloučeny;
kování převyšuje
dělenou lať vertikální,
'čímž získána malá plocha třecí
v obiímkách
a tím lehký chod, dělení lati nepřiide ve styk s obiimkou a
netře se:
svislá poloha dělené lati
může býti mezi prací kdykoli
posouzena dle krabicové
Hbely, která kromě toho slouží ku hrubému urovnání
vážní lati, čímž je práce urychlena,
Popsaná vážní lať osvědčila se co do rychlosti,
pohodlnosti
a přesností při měřeních
důlních velmi dobře a nelze pochybovati,
že bylo by
ji možno s výhodou
užiti i při při pracech povrchových,

Ze schůze evidenčních
geometrů
moravských.
EvídeniČni geomet ří
z ceťé M'orav,y pojednaH na ~c!hůzi dne 14. dubna 1. To V Bmě 'O dnle'ŠIt1iÍm
tě~kém po'Stav,ení a tirpoe nC\Sou lh'osllejnos:t pI1ojevovla'noiuJleu!j,chi.>tavU',která
POš~oziU1e nefren jich zájmy živ'Ot'nrí,nS~brž i s!už,ební.
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Do té doby, než!1~ se ,pj'iiklr'očí k 'nál),ežité úpravě s'~užebn,í a oITg'a!l1~sačnJí, vyžadlujíd
změny záJklQna elV'idloočníhlC) a lJlIaJ'1í,zetllí,žáJd<lJiy'1
na rozhod'ui'ídch 6í'ni'teIVlch 'Tyclh~ou Il1JáJprlalVlu
VI tě,ohillo bodlech:
1. JmelllJOIvánlí a povýšenlÍ' :do p;řil~DU'šné třLdy h'OdJn Olst!l1G
bllJdJiž be'2JOId!'
kb<lJdinlěuslki:tteČ'ně'lllO ti vše'ch &'eQme'trů', kteřiÍ' 'béiiou jjlž p'llat li'elbo během
k/vaši/ho ,roku ;dOlsáhinOlu ,Pl'atu' 'I1Jej:bBvŽlevoy'ŠŠlíl'tř,í1dly lhiOldltllostllllÍ.
Při bom ,budiž ti'buD ev1diem6nlílho vlochln!thlO g,eolmelbra I. tříd1y oV VII.
hodlrn.tlříd1ě změtnJěn 'lila 'tituW mě'ř:ÍlClkého IPadly.

2. Jmenování
elévů budiž provedeno
bez průtahu a to v tom rozsahu.
aoby v;šedka systemblOV\fllllá
mílsta mOlhlla !býti oh3laz'ena a aby JjyI d!osta~ek
Slili p,po ~llOv'e!t1/SI~o.
'
3. Viedle cestlQvlllJého vlšem ostatmíim Ikatl@'Dcr',ůím ,itátlnlJhlO úřednidV'a
přlilláJbe,žej:í.díhlO hudiž evkllenJč'llímg;eometlrům,poikiud
musí vyk'onáva:tii
měření venum, prH':I{Ill!Ut mě'iii1dky ,PříiPllatek 10 ~orwn denně helz rouH:\lIu 'třiid\Y
hodrruostmW. ZvýŠ'ené nálkliaJdIY Ina tyto 'pJ'1ípl:atky biuďtež hnaZJe:ny zvýše!l1\ými
pojJIla,tky Zla úředlní vÝ'kloolYia měřenJí.
4. Pi\ílpř,e~né IblllJdíž zr.uŠlenQ a na j,eho mí,s'tě zav\edJeltlo povlOznlé vš'ellU
osvatJnl\m kat:eg'OIriLÍIm iSltátní!ho úřled/nilctVla pří'Si~ušné a to 'až na I~a'mé mlístlO
úř,eiCIln'ího říZJe1lJÍiv obCÍ'.
5. CelSto:válll'í MeiCIJní' nepřesahUlj In~přetržilvě více 'nlcž 5 d!l1Gv týd!ll'U,
pokU'(jJ 's'e nek,oná v jedJnlé la! té~e 'olhcL Selstlý,d1etll (;j1eden díen v tydnu) Ihudiž
vy;hirazemJ praiCÍm kanCle~áiřslký:m ,a menlšl.lm :pmciÍm t'echlnic!kÝll11. Úředlniř'Í'zení
nekiOllllejž ",e :v je'dJllJomatémŽle
d1nli' v'e ví,oem Qlbionch.
>

'

6. VcestoV/ll'Ích
r,o'zvrrz.ioh j'iž levoších biudiž J)1OIllIuchán1av obd plllll!á
pnůměřená ,diQlb;anlavrŽlená eVM,enlČll1iÍlill &'eOlmetrem ok úředlnJItnJu ledlnáinYJ p'o'třehn1á a vyhraželna
V'olnOlSt. V přJlI:la1dlěloopffzniůvého
J)1OtČaJSíl
staltl'Ovitil nový
den úřeodlnlího řízen1í, j.enž !bYSle dloldlat'eČ!l1ě 'oználmí] ziemskému
filnan.čilímll
ředitlel!lstviÍ'.
.
7. POipla~ky za čištění kla/noelářl.,lkÝ,ch mí's.tn1olst'Í', z'a př'íln!áŠ'ení a od '
n,áJŠ>ťIllIl
ba!]»ků, buďtež dlel mÍ's'tni~dh pormoěrůlliPraJveny
'cíl1e nlávrhu
eviiď1enlČniÍho g,eolmeJ!rla1aJllIeho hudl'ž

UlsltallJoV'eln strál1ý sl~uha PIT'O,kanc,e,lář.

8. Pruušá:l na p'slacÍ' :a krelSlJj,cí p,ditiřleJb\ybiU'ď-i'ž z vÝ'šen

nejméně na 10
mě$íčně.
9. cViil(l!ell1JČ!nígeometř~
m:phf
voUí nejméně
diva 3tá1lié zástupce
co
dŮJVě'nruí'ky :dJo l<'OImioo rozhloil]u!j:ícll,o všech 'O:tázkláloh 'Tá~u osolbniÍiho, stélJVOVskélho, i polmlid se tý6eOlrgand,sa,ce
služlby IkatalstrMnG vůhec plN zemlSikém
fi'lllwnčlJllíim iiecl'it,el'stv'í i milnd'stenstV'u fillÚllnlCí.
10. Osobním
re~eTelntem
a,oIT1glaItllÍ'.S1á:tmem sl1užby k'atia'S'vráI1l1JÍ při
zemslkém filnlanČnlm ředitlell/Stlví bluď výlhraidlně joen ,(1e,ohnlÍikz řadl elVlÍldlem!Čilkh
gelOlffilé'trů a til) buď volieltlÝ všemi
evi'Ů'elnlčnlÍmi geome1vry př!í'slllusné ze/mě.
neibo jmen(waItllÝ
mílll'ist'e,rstvemz
1le.ma na'V'rž,elnéh'O evidlC·t1'Čil,í\ll11 ge'Om~ltry té země'. Jemu př:idlČ!1en budliž právník
00 ,portadlce.
11. VeškeITá ulr:rázldJn:ělná 'tr1JÍs!t'aměř,tckÝ'oh o1<'r,esů buď'tež 'Oosazovánv.l.
V1ei'einýrrn k'ol1lkul1sem. vyhlášeným
v úředlních illlolVilnách 'a ve VěstiniÍiku mlÍilisters1lva filllamCÍ, k'teITÝ ,biuldi:žzaslJtá!l1J všem :evicl!. katal~tlrům.
k'oTUn

12. KaJIliCellálřel mě'řJClké v'Udt'ež tak vypraveny;
ralb\YV'šedhnIY měly
VI~aJStnJíst1roi úhFoměmý
aspoň jed!nlo'lÍ1lÍlnlu'Íový a vŠoec1ky p'olrtlůoky mě'řické
i VY/llJášec'Í.
.
13. Do té I(\iolby,než bude hmKúltl'é piols'tJ,wenlí evid1e!niČnlíJchgeometrů
UPll1aveni() drne požad!a vků v diřJ1vějšÍah. memolra:nidiech ZJd~ua'Z/lIěnlÝ1Ch,hU'dliž
vymtěiiOlVáJIJ(í na výsTovltlloU ,.>olulk1romlou žádbsit strlall1\y neb'ol povlo1!r.lInr:1za
znalce
'doV'oll',eno betz přeJdbh'ozí
'žálcUooth všem
evidoenláll'ím gieometirům
i ,v ,eíkrese, 'kd,ej.e
usawn
cívHnJíi g,e'Ome'ÍJr, tp1olk'ul(jIIP'rác'e s tím slPo}elllá
InlevyžaJdluie ví,ce Čiasu než iedJenl den v itýdnlU' a pOlk'ud sel úč'tuie d!be
millr.imá!IlllíriJ,o télJf,ifu ilniženy,n;ké komory.
Zemské 'iin'wnonu ředli:teftMvC rolVQoIluje jeln ,oldichY'Lky 'Od ,~ěchtIO pr:alVÍtdelll na žád'ost jak'OldJolS'U1dL
14. Snahy
0 vyhtudbváltl'i
st!uid~la zeměměřitlkéhio
lila 4 'roky
a za,
'
zř:Ízem ú~tředn,í:ho ustavu
PiTO ~'iíejll1lé vyméř'OlvániÍ
buď'tež 00 1I11e1j.vyda1tn.ěji POU:pOITQv:ány.
'
,
V zastouPeln/l: Ing. Bobek, v. r., ing. Kirát!ký. v. r., ing. Nie.d1oma, v.r.,
BartůlllJěk, v. r., řfalll'álk, v. r.
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Sarajevo, dne 10. ledna 1919.
Memorandum čelOkoslovenských úředrníků katastru dlaně pozemkové
v Dosně a lIercegovině na ministerstvo veřejných prací v Pra~e.

Fo vyhlá:šenú nezávislosti Jugosl1avie a jalkmHie se ujla'la ve'řejné
moci ve jmélllu nálfmta Náif'()(l!niRadia, dosadilvši k vykcnálváJnf veřejné
SipréÍ!Vyv BClsně 'al tiea',cego'v1ně Ná,fO!dil:Iíl
Vilá:d'u,zIDOIcnillase' všech dio Ju~
gosilavie nepříslušÍ'Ckh s!ku:ptn nepolcho'p~ltel\ná!
nehstcta ohtedně dlaillšíexiste'nce. Stamstt tím větší' don:eMy pak !na úřednictvo, které se nachálzí
v přímém služehním 1J(lměm a tudíž v llflJpf'Olstézávisl,oslti od nově d1osazené NáfCIdní Vládiy.
Za přÍlČino'u,r'OIzptýleni veškerý,ch pochyb představHi se pod,e:psaní
sP'!lilomo,cněrici všech českosl'Oivenský,ch geometrů v Bosně a tiercego~
vině po '!Jří'paldě zástupců cstmtnílch Sl:ulžiehnÍ'Ch
,odvětví dne 14. listopadu
1918 l'idl()lvému k'omisla'ři prO f,lnam,ční zále:žitosti,pa'nu
Vasovi Ris'tiou
apředllbžiH mu me:mor,andiu:m,ž,áldlaálicev 'něm O' vyjá1dfení, zdar]j míní
Národnl VláJda zdejší československé geemetry dále: ve slu~bě poidržeti.
Zároveň byUlo v memolranrnu p'oUlkázáno i na vše'chny křivdy, spáchané
padlým němeak'o-m1alďarským režimem na stavu kata'Strá1lnúch geomeil:rů
a žádána jich nálprava, ueh jen v tom 'P'fí'P'a'děbyl,o by českcslo'Venským
geometrům 'umožněno ve zdejšL službě skutečně se'brva:t.i;.Bude-li N'á'r'o'dní
V'láda 'olchotna tyto mi1nimální požadavky vyplniti, pakolvšem se zavaziU1Jeme',že .přijmeme be'zipordmírne,oně jinws.lovlall1ské SlttáttnI, občarn.ství.
Pan Hdový ,k,omisař ubeiZpeči'li,posellstvo; že Národní Vlá'da sel vši
určHostí p'očHá na naši bm,tlfskou S1poilupráci.nalbidilm však 'přijetú jihosl'Gvlanrskéhcstátního običanstvl PfOIzaJtímoidlmitl. Ohl1eidinězlelp·šelnílnašich
sta v'ovských zájmů slíbilI p'O'sellStvunáležůté 'P'fozk'o'llmáníIPovo'I~i'llýmiodbomí!ky, závlalZku však .na sebe ne'přija'1ižádmé:ho',zd'ůvodů, že je nynějšl
Nátrodní Vláda ,pře1cherdníia nemůže tu:díž žád:ný'ch reforem, z.emské fina:nce za'těžujídch, 'j)odnika,H.
.
Výsledek tohoto ZI<l!}rr'oč·en]
nebyl teldy Hrný, nežli že česlmslO!Venští
geornetři ,bylii 'zabeZlpečenipřed ne1nadá,l'ým, neibo neočekávamým prcp1U,...
štěním ze služby. VOltá,zcebudioUlcnrosti zůstalo; jejich pOls,tavenLprávě
tak Ill!e:uja'~něné,jak,o bezprostředně PO stá~lnúm převratu.
Při taJk,ovém staivu věcí byll'o neodkladnou nuuností 'OIpaJÍ'řitisi inforrmace z v'liasti.. f\ři úplně však 'přerušeném poštovním a telegnofriím spojení po'užili podepsani ,oidlchoK!Ju
českýoh p,luíků ze Sar,aj'erva, Hmž předána
k dOlprlmvěv poslední, chvHi aJna rychlo sestavená situ<llčníz,práv:a ze .ďne
16. ·Itlstop<lJdiu
1918, .ad'resO!Vanálpánúm p'f{)feso1růming. Petří\(.ovi do Pra<hy
a dr. .Semerádo'Vi dia Brna, v nííž se odkazUljena naJbí:dn;utý námi zá-vaizek k p'řijetí zdejšíh{) oibčamstvl. Okolnols,tmi, zaviněnou sběžn,ou s 0/lisací pnruš~'n byll vŠéUkzávěrelk zprávy o nru!l:ncstin,Hšeho vyreklamo~
vání. SpráJv!tlÝsmysU toiho měl bý'H v'šilik ten, ž·e žádáme o vYfClzumělqí,
stává-li v Cesk'olsIOlven~kérepublkepoHelba
geometwv:sikých si!', a v t'Olli
přÍipadě, byla-Ii by mc·žncst k pře:sto'Upelnfdo Sllu.žeibvlasti pro zdejSí
geome!try Cecho-Sliaválky a které ústředli je poveláno k řešení do:tViČlných
žáJdostí. Násl'edtek předesllaJné nej!álsnosti ovšem bylo vyří'zení ml'ni'ste:rstva
veřej:ný'ch prací <.ostřetdnfho úřlaidu' prO' vcřej'né vymčřolváJníl) ze dne 13.
prosůnce 1918 č. 11/191&,jímž se svrchu zmí'něné .přípisy přijímají peuze
na vědomí.
.
.
Ne!ždililšÍ vývo{ u:d:álostí!poučil n!ás, žel bezvýhmdiné setrvá'ní v j.íhOlslovooské služhě by 1'0 hy p'f'OInás nezměmouOlbětí, ano, nemožností.
Nebezpečí pro existe1nrční;možnost hf'Olzí nám jak se strany oscbní, t.ak
i s'lužební. Vzhlediem Ik 'osol1Jn:íme!X,istelllčnimpOlcttmílllikálm
dOV1ollluj.eme
sobě
v krátk'o'stipcuká~alti na ralpfdní a neustáIé stlo<upáJnícen všech životnírch
P'Oltřeibp!rávě v ,oklamžitku převratu, kldy každýoče:kávall s dychUvolSltí,
že reglllací proldej'nkh celn bude na stálý pl!at odkázanému úřed:nlÉku
umložněnG žíti' způsobem intelig~ntu přimělřeTlým. Ne' dosti, na tem, učiněny Ná'mdní Vl.áidlouvšechny příprav,y k zrušení dosa'vadních <:Ir.ahot~
ních příd:3Jvků a. jen pohrůžka
stávllmu všech želémi,ční1ch úředníků a
zřízenců zachránila úřednictvo cd n!2proSitého vyhliadovění,. Vyh1ídk,a na
zl'e,pšení těchto netU'šených poměrů ie' velmi chmurná.
1
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Ve všeobecných
ohj,ede,ch do,volujeme
si pOUlkázati na memorand'um, kteréž za'slalii 'zdJej'ší českoslovenští'
inženýři
prostřednict,vim
pGíI1Ja
uni'Versitního
p'wferssora dr. Dallleše
vyslolkému
ministerstvU!
že,leznic
v Praze, v němž jsou vy!<olže:ny všechny ,důvod'y:, z ktelrý'chje
další se,t,rvání českos'!iovell1ských síI v železniční
sl:u.žhě znemc'žlněno j ,přes tO',
že v jejich '();div,ětv~umá~těn:i koleig'ové jihoslovanští
v předběžném
vzd.ělání jsou jim ÚP'~ně rovn1ocennÍ, kdežto p,erscnál kialtastrudalně
poz,eiIIl\kové
je s].(lžen, kromě ná's aibsiOl.v,entů vys'()Ik'oškolský,ch z kdl:egů jIhcslovanskýoCh se vzdJěláJním pouz'e středo,š'k,ollíským. Bylii jsme v:žJďy ~Qvažo.váni
za nemHékonkUlrentty,
n,Ylní yšak vzrostly
p'o'žadiaJV1kydtomádho úřelcLniCtvCli t,ou měrol1, že se, ,ebáváme, ahy nebylla dána př0dinost s.tátni p'říslušnosti před k vlalH.ikad, jakž se to v jiných odvět.vkh
právě y p'os,lední do'bě prová'dí. Tím by se ke súa/rÝm hříchúm, ješt6 ne'odičiněným, přidmžHy nové, p!r{) nás přímo pokořu1j1icí.
K vMi i:a'S'norsti,dJoV!o]:U'jemesi podati k,rMký nálstin ,OISUldiu
perSlonálu
b'os.-'herc. pOlzem~olVéhc. kat<lJS!úru.
Jeho ne'jvětšúm ne'štěstílm by'l!o, že řízení odiborných záležitostí
spočvva.!o v Tl.rkOlU'nelOdbomílků.
Ta,k se mohlo státi, že výte'čný gemetr
CáJstek, jehož p'Táce u vojenského katastr'1l' diOdne's sl'ynou odbofill'o'U přesnestí.; byfod
těchtlo 'P'racr ,P'fiOsI kr,olvn:é vý!kony ,propuštěn, k'dc-ž,to, ge,olme:tr
Spazz'aJpan, jehož snímky se ukáza'ly oři pozdě'jšfch re:ambUlllalCÍch na'pr'osto nes'P'o'lehJ;ivé, stal se p,rvním a posledním katastrálním
ředi,telnem. Totéž plaU i <Ozde:jšfun z:aklád:áiní pczemhllvýclh
knih; nepolzhodovaUa kva!:iúal, nýhrž kva:n'titac předané prálce .
. V roce 1905 rozhodla se :b'Ý'va1láZemská V'IIÍlidapro Bosnu a tIe;cegovinu
k zavedení
no:vého cpe'rátu
k!atastru ď:wně POIz'Clmkové. Stav
úřecLníků doplněn především
na ,předepsaný
počet (120) a rozšÍlřen přijetfffl hjonorov,a'ný,ch gelcmetrů
(160), k'telří Po u:k'olnčení reambu~lalCe a
pOUlšalování des át kUl r. 1908 pmpu,štěni až na dva, z ii'ch ř,adJ p,řij:a't'é ellévy. Nas.t<lJlá stagnace 'v r. 1909 vyvollaná nálhlým doplnění~n stavu v roce 1905 mhidýmísil!laiillli 'b;v'!,a pcčáltkem běd, do, kterých
měřiičtí úředníci
ulplaJd!l:i.Zemská vnáidla vidí, žeo
geo'!l1/e't,ry nemí ,no'u~e a využitkuje
poznaltek ten. Zvláiště' je ,pa1t'Tna n,adlP:fOidukce geometrII Cechů. Ne,obsazuje
ulprá'zdněné místo f.editele ka'ta:stf'U. Jeho referát
p:ředál pdvníik'u, který
sáJm <lJ'S'piruiyna ,t'cto mílsto laJ ik dodlenr t'Oho Hlči stav geometrů
u wzhodll'Hckh míst jlalko struv ni'jlaikýlch ohledů nezasl'uhujícÍ, T;o na1ezne skutečně s.lechu li' s,ekčnuho šéf.a Pri'HezsJkého, který již úřaJd svŮ'j, zauj:aJt proti
sta,V1U gelomC'trů, nastID'Ulpill'. Zinámky této z,a'ulj:rutosti' nálsledUlií' v zápěltí:
u'prá:zd'něné míslío archiváře
obse,d1í se bývalÝm dliurnistOlU, mj,sta vyŠ. ších tříd neobs,awljj se vůlbe1c, pro evid:enčnI práce a agráifin~OIPelrace přijímáni mlěřičtr
techlllik,olvé s vysc'ko,škoi!sk'O.u kva,!;ifikací dio j.alkési XOClI.
ItNdy, kteří p'aik Po ně'k<oHka- (až pěti:) le'té slu'žbě se, moholu stá:ti aJd.:jutQ:V:aJnými el'évy přelsto,
že tito již i,hned' v prv:ním roce, úplně s,a:mlcstatně pracQvati musI,. 'f.o se diěje v době, kdy maltulrarnt u heifiníibol Ú'řa,d'Ll dosáhne v jeidlmm mce, sllloží-li předepsané
zk<olu,šky, hodinost oficiáia
v XI. tř., na :ktemu mě'řilčský technik :obyčejně 7 ~ielt čekati musL
R. 1912 byla pro m!i<LdšíSílY eivldentnj. 'přede'psána zk'Cl'Lt'škaz katastrálnfch
před:pi1sů, je'ž byla pialk zneužita
k tomu,abv
posta,vHa jak
vYSloko- tak 'středcškolce
n:a jeden stupe'ň. Společným
vystoulpením mladškh k'o:lelgŮ'r. 1914 Ul Zemské V'1Iá'dy žáid;lJno z'I'e;p'še1nípoměrů u evid,el1ce
ka:t<lJSltru daně pozemlkové a odstranění
kategorie
mě,řilčských
te,chniků,
iílž struv gecmetrůstJ,ačen
byli pod úmveň mal!líp1uJlalČních.úředníki'!. Akce
však zůsúala bezvýs'loonOlu a jedinOl! na:d1ejí mě'řičský;ch úřeďlníků v lepši
bu:diollxcnostbyla
právě pr:ojed'náv,a'llá reguVace celého úřeldnklkého stavu,
jež bylanavrhnuiúaI
a schvá'nena v r. 1914. Katastr daně p'oz,emko'vé však
i při této 'přilležitoSlti zll'stal až naposl'ed a poně'vadž vy;puknutím
vilky
byly všechny
pOlstwpy zastavenY,
vržen byl p'ersonál vla'stně zpět do
stavu z r. 1909, přes to, že v jiných úřeďlních odvětví:eh' rťg1ul'ruce pr'ovedena leště .před vypukinutíiill VlHky.
V této pak stí<sněné ná'bd;ě'
očeká'va'l'i' českoslcvelnští
geometři
s dychtivostí
odpověď
liido'vého komisaře
pro Hna'nční záležit,osti.
Dne
]2. 1. m. vYfiOzuměna depetace
zástupců
úředlt1í'ků všech odborů Hnalnč-
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~rutastr daJll!ě po:zemkcvé by! za,ťožen na' vojenském
měření, ceíé
země z T. 1882 za tím Úičeil·em, aby p'()dle vzoru ostatnÍiCh modernílch států slowži'l rozvržení
a vybinímí pozerriJkové dJ<lJně.Ale pOlněv<lJdž objektivní z.PŮ'so!b [Idhaldu vÝ:l1iolsnOlstipozemků!
nedával
Po náhltelC!lu tehde,jšího
společného
ministra
f:ilnalncí KaI'lia.yedost.aJtečm~
sumy .. U1PustHo se od
upotřebelI11 pozemkOlvého katJalStrup·ro
bemí účej,y. Nby v.šak tent·o difahocenný materiál[ nezŮlstal bežetí !'aJdem, ministerstvo
rozholj1lb, abIV' mapy voj.enského ~atalSltJru :b\Yly uaJ!O:íře!beny k z:a;kládální ,pozemkových
knih.
'[otJo zakhí,dáJni provedeno
bylo od: ·okresu kclkresu, ill v če!lo mu byt v
kaJždém ·okresu POlstaJven »ik:ornisař pro Zlatk'liá'dánÍ pozemlkc!Vý·ch knih« soudní' to úřed'tlílk, který wzhop,o:val i v pří'sn:ě odborných
geodetických
věcech, tře>ba že byl v tom směru ne'O'd!bo:mílkem.
Přes t'o, ž.ezá!k:l:ady vodenskéh,c' ka'tastru (trig. sífřáJdlu 1., II. a III.)
neodJpovíidaly
pří1sn.ým POIža:dJalV'k!ůmV'My geold!eltiiCké, nebyllo V,YI!ou!čelllo,
aby se opravou
stáNlatiJ'cíich ohyb t,ento katraiSltJrz·diollmlna1ilt,ak, že by j1e'j
byloo mOž11lo .postalviti na rOlveň kaJÍlllISt:rům {)istatn1Ich moderních
států.
Byil'o pOUlze potř,e!bí v!]\OžÍ'ti správU! těch čistě technický,ch
pra'cíl do rukou odibolrllí'ka., jlaJkž Ito jižSlaJITla p,olvooa prací vyŽlald'Uije.Br'oltitomu
vše·
mu byl mu již pří prvním ulP'otřeb:ení voje:nský·ch map pro účely Zlakládáln,í Ipozemkový·ah k1nrh .pos,ta:ven v čeIi() nejeln popráV'nf,
aJI'e i PO' čístě technkké
str.á:nce sOl~dce.
Pro' daJIM vedení nového operáltu zřjrl;,~ny byly elv·i,j·ence taJk zv.
»měřiClkéhoa
'C d:h1aidníthoka:taJstru«. V j:ich čelle· stál sÍ'Ce katastrá1liní ře'
dti'tel. s Itřemí, po.zdlětH
se čtyřmi od:bomým~ i:nSlpektory,~nSltituce
ta při~
šla však j~,ž »·POSlt.fes.tum«, kdlyžtot>iž nový OIperát již vyše'1 z ruikou neodbomý.ch kcltn:i:sařůpró
zakláIC:á!ní pozemlm'Vý·ch knih. Ostatně
odhorné
ředj.te~ství evi,ct,enc:e nemělo vů'he,c znia!čněršíiho vlívu na; ge'OdeHcké v,yprawvá:ní
pozemk'Divý'ch knih a vůbec i celá! jehlo J)ŮSlo1:mootbyilia i'e\n
pomě'rně krátkého
'trv,ální, t. j. ·do p·a\u&alolván'í delsláJtku.
PočáJtek paluš'a:bo'válni d,esátku v B. a ti. 'j}fová!zeno jest opět přesunováním
ředite'llství kaJtrastru z o.dJbmillých do právnkký,ch
rukou:. Tentdk.rá'te přípaJd:lo íinoočn:ě-kon:celp'tn,í sluibě' rozhooováníl
nao celým ika.tastrem; tJedy i po jehlo techn~cké sltrj,nce. NáiSledkem toho nebyla, ·uprázdněná m~Jsta při k:atastrá'liním ředHlellls1:vf již a:nlí obsa:ZIOlVánal1<lI.uo v první
tadě postihlo míSltlo,ředi'tele.
Na ilmne'c zůstati v bývlal~éIm ř.ediítelstvi
pOuze dv:a odlbolrní úř·e1dníci, alVšalk Í' jim veškera
iniJC'ilatt!i'Via'
v. techni··
ck'Ý'ch věcech odiň,at'a1. K dQlVršemlÍ vŠ\e,h1o'jmen'Oivá'lll byl arch~'váiřem map
a prO' vedení inv;entář,e geo'de~íických instrutnrentŮ' (tedy oPět přilSll'ě odrhorná ,ag·ellllda,) lielde:n: m~ní'pu:ll<lJč:níúřed!ník!
Mezitím co v jí:nýich :oborooh. jd vyžaidují. ,aik:aetemfcky vzdě'IGJné
úředníky,
byl sta'tus fIOťZš,iřolváln5tt1ěrem vzhůlTl.l,. roz'větvolva'li se pozemkový ka:taSltr, směrem dlo'l'ů. PTi, vě!(lši:ně aka,demických
po'viOJ.ální!za:hiaj'U31f
úřed,ník svoji Ilmrrrieru, když ne' s IX. ueh X., tedy aspoň s X. nelbo XI.
hodil. mdlou, kdežto li ,pozemk!ového kata~tru utvořena
nej'diřUv.e hoidn,oot
»elliéVlru«(p'raM~kan,taJ), jraJko to plla'tí proJ pOlV!ólánj.sltřeldJo;Šlko~ISkái
.. Pb u,...
k'OInčení pa'ulšalovorní f>OIzš{:řen,status
úředníkú
p'ozemkolVé.ho kat<lJStm o
mdlU talk zv. »měřÍiCký·ch techmiků« a tímuoZJPůlSlohem pa,k je aka:ďeauik
rtUlcen prdcLě'I,a:ti dv:a stu!PIně (měN:oký technik .a aid:j'utoVlamý ,ei\!év:),než se
staJne úředn\í\kem v XI. hoidln. tř., který~to
,postup vYža,ď,o\va1li p,růměrně
d\olbV 7 let!
Ná'sle,dky . této čirnnosti jsou ne·diozírné. Stav powmkového'
katastru Ulpa,dl' v t,echinkkém o'Hledlu na velmi tl'ílzkoiUJúroveň, lt1akže nyně!iší
katastrsliouží
více. méně oj,env yibílrální danL KaJtastrálllrui úřelC!lr1í!ci,většinou
akademH~ové hmji úl'ohu rl1elPšLch~eslárťkcv;Ý1ch p'Íisa'řů!
V :t.em!i j,a1k,oje B. i ti. s ve'lmi 'Splietrtou agráJmr strtťktJmo'U, mělo
by bÝ1ti úlohO'u pozemkov,éhokla:tias1tru,
aby pomáhal spcll,UlpIfiaJCOiV:a:ti
na
řešení těch IrugráJmíiah otálzek, od něhož závi'sí MahiOlhyt,ne>-li dokClnce
i ,e:Xistence země, a1e nikoliv aby sloužil pOl1Jlz·eí:i,ská1llnímdlům koloniá:lnlíiho režímu.
.
Se systema~iakÝm
odl>trkic!váním oelého ,pl()IZemk'ového Ikat,astru
mku v ruce šIlO i nevyhnl1tellné odstrková:ní
jehO' persornálu'. Techni:k,ové
o'
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upad!li na s.twpeň mrun,ipuliačnkh úředJníkůa
:tím byHia všechna chul k pokroku v.. kalž:dém i'ednlottl1i1vciI s koňenern: vytrženla,.
My čeSlko~lctven:ští' úřed;nkiikata:stm
dJ<lJn:ěpozemk,ové
jsme značnÝm dí:lem (ze 120 čllellIů 56) jeho person:áJlu a našim účelem je" abychom
'si~ajůstiH
exLsteltld ,al'espolňpotud,
'a'by,chom 'Se . mohilli· vyrt(~Vlnati svojim
k'oiliegům v na:ší vllalStď"Cesikos:Lclv:en'Slkéto repu!blice, čehož dio'suď podle
j)ředbhtO'Z:~oh v.ývold:ů jlsme J)ustráJd1ali. '
Záf'oveň žáldáme, wby se Náirodiníl V,láJdai vyjáJd'ři1:a ida-li na naši
"
-půoolmOlSlt pOIčí1tá až d.o vY'pI]něni cel:é služebnÍ' doby každiého
joon:ot\.ivce, . vk!terémžto
přípald:ě bY'chOlm' bY'J!iochotn.i vstoupiti
ve sv:alzeik jiho.s:l'Owmského státníhOlpnsluše:n:stvL
Tot,o vyjádlřerní je Pro nás velJmi důl,ežité, IponěiVlatdž nás otáJzka
.rna:šf -da,lšíeús tence n:u'tí, albychom se v 'opačném
l1Hpad:ě v ČIa s dalli
k di:SPOlsi:ci Cesk'olslovenské
Ná'rOldini Radě v Praze. Než p'c!n.ěv:ald~ j's.me
všichni' il1la šimi ne'jleiJjšími siJlalillli v kv,ětu mnatd:oiSti sn-éHlJšením přLs:pIval],j
,kpokr,dkn.l zdejš'í'ho ná,rodia, ,polllěvadž jsme i včasích
v:ál1ooného despoti'Smu ná<š osuid s ů'eho ·osudem Spo:jilU:,sná!še'i'!ce Si n,ím SljJOIleČlněvšeHké
útisky a pmniásl!edování', TO'zhodJ.i ;bychom se k tomuto kroku jil.ln s těžkým sndcem.
()lllJ() svrchu. zmdltlěné pOlSt,aIVení naše namveň
s n:asimi: kolegy
:ve vJa.s,tiDClzů'stálvá! pa>k v náJ~lledtujídch bodech:
1. 'aJhy: se správa: technických
věci katas:tru daně pozernk:ové svěřHa 'Ů1~iě teohn'i,ckému p'e1r-soluáÍ'u jeho <L t,o 'na ten ~pŮisob, že by se
všech:nla v rOIZpolČtu' (k na1ší Šiklolďědkleštěném)
sY'stemi.sůl~aln.á, ale' dioL
.dnes neoibsa:zelná místa, totiž:' JednI() místo· v VI. h. tř. (neolbsazelll,é od
r()lk:u 1911). p'alk 2 míiStlal v VII. h.tř.
(jedlll,o neoibsa'zené od r. 19,15 a
.drwhé t'o,h,ů1to roku), i 4 místa v VlIlI. h. tř. (neobsa:zenétohortlo
roku)
OIbsa1dHa personá1lem evi/dence katasÍ'ru
daně 'Pozemkové;
2. aby se místo archilváře map «)IhswdJil:o,po'kud je ho potřeibí, taktéžodlbQimíJkem
a
3. alby se všem ,akrudetmkky vzd:ěllla:ným g'eodetům,
kted'f se vykáJží VyJ<,OIbalňQl1
Slt3itm1.dro1lM<JOIU
a ma'j,r lalIiespoň 51etouSlaJl11iO'staltnou1 praxi,
NáirOid:rt'ÍV1áfdiOlU'lldělil titul' »ilnženýlra«, jak to bylo lIlalř.íiZením býv'.déht()
l13/kÓUlSkéhomíni'Stelrstva ve:řejinýchpra:cI
zeďne
14. břelZnla 1917 Č. 130,
v. s. z. ustanovelno,
Ačkdivi'so:u
tyto .p:o'žardlavky v zá:jmu celého katastru
daně po •.
zem!k-olvé a ,jeho ,ú'ředníJho :persoltlá~'UI, Ine,považujf se česil{lOl';ljoven'~ti'členové kompetenitnÍmi,
aJbYí se ,dhí'r:al relorg;altlisc'vánímosltlattníich
stáVlajícíJch nediolstatků této i'tllsti1tuICe,ný\brž se pří'pojf s'vého ČaJSlUk názorům
oSlta'tních č'llenů evitd1ellxe katastru
daně
p'oz.eimJk,civé v Bo!lně aI lfer·Celg;ůiv.ině.
'
1

Za

českosl'Ov,en:ské

úřednílký etv:id.ence k,atJalStru daně pozemkové
v Bosně' a: li'ercegovině:
An:t1o'lloíIU
Kotyza, evid, inslpektolI', m. P. Jlall1;Braiše. evlid vrch. geo.metr, m. P.
Ka1rel Tre:f:ný, evid. ge,ometr, m. P.
Josef Pál!elnúče!k, ev'Í'd. elév, m, p.

Mtnis,trfí:n~nd
,jmemoval ve sta'V'u úředníků ev. ka't:a'Stru dlaně pozemkové
evtdenčními: vrchními inspektory
v VII. hodr.-. třídě 'Pro: obvod
finanční ze_é
správy v Pr<tzé ev. geometry
I. tř. pány: lng. Fr. Srp a,
Ing, Jos. No v O< t n é: h '0'; ev. vrch. geometry
I. tř. v WH. holClJnlostnítřídě
ev. g. II. tř. pány: Fr. Lra.ntd.á,ta,
Jos. K'olllá1ře, Ing. Janla NOIvotniého
1., Dům. Buik1oVlsrkého,
'1Ing. Ad. Je"llínikJ.a:, Ing. Lu:pa:če,
Ing. Ceň.
-Bobka.
J,os, VHč,í'/:a,
Ing. Ailllt. Necl!olmu"
Ing. Fr. Fabiána.
Ing.
A'UI&1.Lor'ence,
Bdh. Nav1rlát'i.lta,
Ing. Pa:v. Beirg'T<I',
Lng. lana
Br a n d J'.a, Jas. C in g r ,o š e, Ing. Fr. Š im á' č!k'a\ Ing. Lud.,Fd
,ts c h e
a Vác .. ~'o lmafl],;::; ev. vrch. geometry
II. tř. v IX. hodl. ,M'. ev. g. I. tř,
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pámy: Ing. Alnt. Krátkého,
Ing. Jar. HUlmbala,
Ing. Jlaik. MatUlšku a Ing. Válc. Hlavsu;
ev. geometry
I. třídy v X. hod. tř. ev. geom.
II. tř. pány: Karla Koppmanna,
Jo's. ,N'ováka
II.. St. Housara"
St. Č CI c h a a Jana S c h n'e i d! e r a.
Dá'\e jme1llolvá!ni eiV. vrch. iUlSlpektorem v VII. hod'. M. Pro oibvo,d
finaIični správy ve Slezsiku ev. in;sp. Ing. lul. Wasserraba;ev.
vrch.
geometry I. tř. v VlilI. hod. H. eiV. vrch. gelclme'tři II. tř. Ing, M. Leulthmette·r,
Em. Kardlasch,
Ing. Kar. KÍi1liinger,
hn N,ovotn,ý
II.,
jain C ha t v á't, Lng. Kar. VOIS á h 110, Fr. Pa chr,
Oto V ed c h a Ing.
Fr. N á h li k; ev. wch. geometry
H. Itř. v IX. hod. M, ev, geometři 1. tř.
p,áni: j.c1seti F i ln,dIa, Fr. Ua! Š t Ů1 v k a, Ing. Luď. Sic h in ď IIe r, Vilktor
W·eiser,
Ing. JanSche'staulbar,
Fr. Soukat
Ing. Aug; Sedl:ecký, A:ulg'. Hampll
a 'Ing. Ferd. Pol'z,eir;
,ev. ge,ometry I. tř. v X. hod,
tř.ev.
geometři II: tř. p'áni: Ing. Ant. Fri,sch,
Kar. Jahn.
Fr. Dvořák,
Ing. Tom. Klleipá'čeik,
Fr. Hofma!n,
RUlď. Leiský
a, Ed1ulard
Ženíše'k.
Ev. iIiSp. v VIII. hod. H. pro, obvod: iirnanční zemské správy' v Praze
e'v. vrch. geom. I. t:ř. Ing. Fr. Manldiyse:
a Vád, Šed!tvéhIQI;
ev, v,
g. L ,H. v VBI. hod. tř. ev. vrich. geom. II. tř. Boh. H 'a:s p' r u a J.oise,f'a
Mar'eše,
Ing. Jas. PrClik'otP,a
a Ilng. A'1. Šimka;
ev. vrch. ge'om.
II. tř. v IX. h1ola. tř. ev. gelQ!ffii.I. tf. J'OIS,Do, ma n s k é h O" J'OIS.F aJC k. e 11berga,
Fr. KýIJjl!a,
CY'r. Mla\sín:u,
J. Čem'use,
Ing. Amlt. Čapka"
Ing. Lad, Buk á čka
a J'Qls. W e r n er' á'; ev. ge1om. t tř. v X. hod'. tř.
ev. geom. II. tř. K. G u I ,d!,an 'a, K. J'e IIín k a, Vi:1. S c h UlIlz"el, Ma'X.
G ri e S zl a a Rud, H>OIr lilé ho.
Do VII. hOld. tř. ev. vrch. geom I. tr v VltII.boidi, tř. Fr. J a TI s k éhq AI. S~azilal,
Jos. Lišku,
fT. K'lťtiah
a EdL Wieise.
Do VIL hod. tř. ev. vrch. ge()iffi. 1. tř,v
ViLII, hiOldl.ltř, Ant, L 'o r e TIze, Rwd. NiIHsche,
Val. Šimečka
a Ing. Ant. Wikw'DHa.
Do VII. hod,. tř. 'ev. vrch. geolJTI. I. tř. v VNI. bod, tř. KaT. Ž id::Ji cki é h '0, J1os. K <lJ'f b ,Ul S a a Raim. Kř e!TI'ka.
'
Ev. v'r'ch. g·e!om. I. tř. v VIJI. 'hod. tř. ev. vrch. g'elom. I:I. H. Ing.
At. Mi u s
a, Ing. Ant. Me i s ,na! r'aJ, Ing. Aid. Š í s t k a, Ing. Fr. POlI í vku, Ing. CY'r. Sl'ezáJ,óka,
JIOIS.Hrst~u;
ev. vrch. geom. II. .tř. v IX.
hJOId.tř. ev. ge~om. I. H. K. Ry!knlc,
Fr. Lva,
fr. TIQlillI:al1a, K. Kratc'ch!vila-'Je'Jínka,
Ingl, Ru'd. Ja,'rt,ič'ka,
Ing,. An:t. M!>OIce, Ing. A'II.
Ne>CllěI1ku, Ing. Iiávu,
Img. Luld. HOlrného',
Vác. Čermáka,
Em.
Frankeho,
Br. O'lenskéhol,
Ot. L'a\chnu,
Vác. Gro'bnera,
Fr.
Šk'ddu,
Os. KiISUl, J. BTychtu,
Ing. Fr. 'P'O>!ů1čka,
Vác, BUlfkU!,
J. S'ojku,
J. Pie,k'llého
a ,Ing. Fr. Muž'íl'kía;
'ev. g,milll. L tř. v X.
hod, tř. ev. geom. n, tř. Lud. O ltt aJW '1li,Válc. P 'a tp,e ž e. RuldL H!a !TI á k a,
nectvi v -Praze, PÓ'říčí Č. '4. - Při ge,O'detiokém ústavu v Bmě 'ohsadíse
Anit. R. o di1 a, J QlS. BartŮiňka, Ing. Vlald. Pe' r se' i'na a K. M al! é ho'.
Geom •. Bedř. Dvořák d!Q1Sá'hlvi únoru t. r. autoTisa,ce civ. ge'ometm
a otevře:lsi
,v' dU!binu t. r. techn.fckollll kalncelář pr,o, práce geometrlQ1vské
ve měs,tě Znojmě, OOietheova ulil. 4.
'
Uprázděná
místa. Pr'c\ stavbu hiyd'weJlelktf'Ocentrá!lv v Niši (Srhsko')
pfijmo'll Se 2 ge()!met,ř'i (4000 diililárů '~ přiid.avek). Žá!d!()1stiz.asl:ati na: pa1na
Bog,diana k'O'utka, U1Čite'h~iv Niši, prostřed!nictvím
hhosJ'O<Va!ll'Slkého'vyslamílsta 2 asilstentů.
'
Uprázdněná
mista. V geodetickém
ústavě
české techniky
v Srně
obsadí se dvě místa asístentská
- v X. hodno třídě.
Žádosti adresujte:
Dr. A. Semerád, Brno, Veveři 95:
Zprávy
veř.ejné služby technické.
Úře:dlní věstníik vydJálva'llÝ minister,stvem
veř.ejlJlých ,pra,c! z,a SOlUIČil11lll:olsti
mi'l1:isterstva želleznic 11\ tochniokých 'O'dtborů mi'llist'erstev
če'skosl'ovenslké
rep,uthldiky. Redak.ce' Praiha,
Smí:chl(Yv, PretSllo'v:a 6. VY'chází 14dooně. Sníž,etné předipl!atné 15 K IlOIllc,fO:č.
Glaslh geometara
kraljevstva
SlfS. Zagreb. Šumarska
akad. Prof.
F i I k 'li k a redaiktor.
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