
ROCNIK VII. V BRNE, 1. prosince 1919. CISLO 6.

ZEI'IĚI'IĚŘIČSK9 UĚsrniK
stanovení rozdílu převratných hodnot hlavních

poloměrů křivosti geoidu vahami torsními.
. Prof. V. ŠP a č e k v Roudnici. (Dokončeni.)

Změří-li se kdy dvě za sebou jdoucí amplitudy a doba kyvu
vážek T. jest poslední rovnici stanoveno (3, načež druhá rovnice 22) určuje

L
poměr j(' Vzhledem k významu L lze ji psáti

%2 1: . mhl
22) T = j(-(U22-Uu) (1-B)cos2a+2U120-B)sm2a+T Ul3cosa

rhhl
-i- -j( U•• sin a - {32

Změří-li se doba kyvu v azimutech a = O, 120°, 240°, obdržímt; 3 rovnice
tohoto tvaru,kdež za l' třeba postupně klásti odměřené do~y kyvu 1',
1'., 1'•. Sečtením 'všech tří rovnic plyne

7(2 (_1_ + _L + -.L_) = 3 ~ _ 3 R2
1',2 1'2' 1'.2 K I-'

. 1:
čimž hodnota j( jes.t určena jednou pro vždy, je-li již známo {3. Je-li h =O,

stačí určiti dobu kyvu ve dvou polohách k sobě kolmých. Je-li 1: malé
1:

plyne odtud dlouhá doba kyvu T. Současně zřejmo, že při známém j('
K,. (3 stačilo by též určiti dobu kyvu l' ve čty řech azimutech az pří-
slušných čtyř rovnic tvaru 22) plynuly by hodnoty U•• - Un, U", Ul3, U.a•

Samotné 1: určí se tím způsobem, že se měří otočení vážek, přiblí-
žíme-Ii se k visícímu závaží velkou olověnou koulí tak. by střed koule a
válečku byly o téže výši a spojnice jeiich byla kolmá k vertikální rovině
položené vahadlem. Je-li Q vzdálenost obou těžišť M hmota koule a myslíme-li
si při malé .tIouštce válečku hmotu jeho soustfeděnu v jeho ose. takže na
1 cm připadá hmota o, jest hmotný element dm = o d,t ve vzdálenosti ,1.

Mod,t
od středu .oSy válečku přitahován ,od koule silou df = k Q"2+ ,1.2' do vodo-

rovného směru spadá složka dfcos ff! ' je-li Q úhel mezi Q a směrem síly df.
Síla, již váleček jest přitahován, jest tudíž f = r df cos ff! = k M o

CPo

f ~~~~;, je-U CPo největši úhel cp příslušný konci osy válce. A ježto

- CPo
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2sincpo 2a
• ,t = fJ tg cp. jest hodnota integrálu -- - ,~+ ~.značí·li a polo·

Q Q yQ I a

vinu osy. P.k jest f =, MkMm sila. jež vychýlí drát se zavěšeným
2 a~

Q 1+ Q2

f
válečkem o úhel 8. iehož tg 8 = g = sin 8. Vahadlo se pak otočí pÍlsobením
horizontální složky síly na drát pilsobící g sin li' = f. ·jejíž moment jest f I.
Koule položena na,obě strany válečku. takže při celkovém otočení cp jest

Mm I
1: «p=2fl=2k-2 V---Q al1+ Q2

Gravitační konstanta k=66 . 10 - 9, ostatní veličiny lze přímo měřiti.
takže 1: lze z rovnice této vypočísti. Pro určitý případ uvádí Eotvos 1: , 0'5035.

Rozdíl Vn - Vn vážkami stanovený možno psáti vzhledem, k 11) a 4)
U".- Vu =_ ~ +~ = g (_1 1_)

, Ry Rx Rx Ry,
a iest jím tudíž stanoven rozdíl převratných hodnot poloměril křivosti ve
směru os souř!ldnicových. Pomocí Un určuje 12) polohu hlavních normál-
ních řezil. Se zřetelem k 9) plyne z 6)

1 1 U',' +U . I +U . ",.-0= - 11 cos a •• SIn a 11 SIn ~ a.,
~' V.

Pro hlavní poloměry křivosti Rt, R. třeba tu klásti ao• ao + 900 dle 12).
načež "
1- _ 1- = l...{Vu (cos~ ao- sinl ao) + V •• sin'ao - cos' ao)+ 2U••sin 2ao}'Rt R. U.
Dosadíme-Ii zde za U•• hodnotu plynoucí ze 12),obdržíme po.krátké úpravě

1 1 Uu- V.. 2- -= sec aoR, RI V.
Ježto U. - g, značí derivace

cP U tJ'g 01 V tJ'g
UlI =tJ'xďz=(fi' Un=tJ'ytJ'z= tJ'y

a jest Jimi určena změna urychleni ve směru os souřadnicových. t. zv.
grandienty. Změna urychlení podél přímky s ležící v rovině X Y a tvoř-íci
s' X úhel ,to jest I

tJ'g Og tJ'g .
tJ's = clx cos ,t+ tJ'y SIO,t,

z čehož plyne nejrychlejší změna g ve směru Ao' jehož

tJ'g tJ'g , tJ'g 1/( tJ'g)2 . '( tJ'g) 2 •

23) tg,to = ďy : tJ'x' načež tJ's = r tJ'x + tJ'y = VU,.I+ VD '.

Pomocí poslední hodnoty možno stanoviti též zakřivení vertikály. Pře-
jdeme-Ii z počátku po ose Z do nekonečně blízkého bodu ,t <O.O, - dz}.
pÍlSobi v něm sfla. jejíž složky. dle 3) jsou

X = U••dz. Y = U••dz. Z = g+V.. dz= g.
Horizontální složka činí dle 23)

. --- tJ'g
H = VXI+ YI = -:i' dz.u s

a výslednice bude se od osy Z uchylovati ó úhel 8. jehož
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1 ďl/: '
tg B =- -:i' dz = Bg u S .

při nekonečně malém dz. Avšak dz Jest též obloučkem vertikály, takže
je-Ii Q poloměr křivosti, 'jest dz = Q B" načež z poslední rovnice plyne

24 B = JL,ďg
ďz

Orandient dovoluje též počftati urychlení pro místa nepříliš vzdálená,
když bylo v jednom g určeno. Jest totiž g v bodě B, je-Ii v A známo,
určeno rovniCí \

B

f ďg
gB = gA + (j' s ds

A .
ďg ďg

Při nevelké vzdálenosti bude (fS stálé, načež gB = gA-r ď s s, je-Ii

s =A B. Určí-Ii se grandienty i na stanici B, lze postoupiti k dalšímu bodu C.ďg
Z rovnice 5) plyne vzhledem k významu derinací U. = g. ď z = U.~

_ ďg 2

- d'z -2@.25~ -R~- ;v + ::=2@2 čilig (~x+ ~y)

J Vt v k 1 + 1 _ 1 + 1ez ovsa - - - - -,
Rx Ry R, R~

bylo by možno pomoCÍ 25) počítati součet převratných hodnot hlavních
ďg

poloměrů křivosti, kdybychom znali -:i' , a pomocí stanoveného rozdílu
Ul.

~i ~. ~2 určiti i oba poloměry křivosti. Methodou Jollyho vážením v různé
d'g

výši lze ubývání tíže do výše t. i. -:i' stanoviti, ne však s tou přesností
, uZ

Jako jest určen torsními vážkami rozdíl převratných hodnot opou polo-
-9 ďg

měrů. Vážky určuií totiž U••- UlI na jednotky řádu 1.10 ,kdežto (fZ
činí 3000 těchto Jednotek, nelze je tedy spolu srovnávati.

Hodnoty vážkami stanovené jsou čistě lokální. Blízké i malé hmoty
mají tu vliv takový jako velké hrtlOty vzdálené. I třeba vliv ten vypočísti.
Tak ku pro v červenci 1910 konal .E6tv6s měření8) v Alpském údoJi jdou-
cím kolmo k poledníku mezi výběžky Monte Cristal10 a Croda Rossa

'. ďg
v zem. šiřce 46° 47' ve výši 1500m. Orandienty ď s směřuií kolmo ke

směru údolí, napříč mění se tedy tíže nejrychleji, Jak bylo možno očeká-
vati. Změna činí při jižním úbočí264 . 10-9 abs. Jednotek. Osa X volena

ve směru údoU, Y napříč, rozdfl UD - Un= g (_1_ ~ _1_) ukazoval nej-
, QY QX ,

větší hodnot~ při iižním kraji u Jezera Lago biance 1487.10-9, nejmenši

v • -9 k 1 1hodnotu ve strední části 734. J O ; pa - -- - =
" QX QY

8) Verh. der Int. Erdm.1912. str ••.435.
0) Ibid. str. 427. .
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neb 0'7487 . 10-9. Předpokládáme-li ve směru údolí pravidelnou hodnotu

I/Qx = 1.5664. 10-9, plyne při úbočí 'ly = 206685. 105 cm, ve středu
údoli 12267. W5 cm; prvá hodnota Jest třicetkrát. druhá dvakrát větší 'než
bodnota přislušná pravidelnému e1lipsoidu.

Od lokálních hodnot vahami určených odčítá E6tv6s nejprve účinek
nejbližšího okolí do vzdálenosti 100 m, čímž obdrží 1. zv. hodnotu topo-
grafickou, z níž po odečtení 1. zv. účinku kartografického plyne hodnota
normální. KartogÍ'afický účinek počítá se dle mapy a při horstvu může se
Jeviti i ve vzdálenosti několika set kilometrů. Jako skutečný, povrch země
Jeví četné nepravidelnosti, tak i geoid ukazuje Jakási zvlnění četnými
změnami křivosti a to i tam, kde skutečný povrch tvoři rovinu, nebo!
Jeví se na hladinové ploše i vliv různé bustoty hmot podzemních. Nepra-
videlnosti tyto zřejmě ukázala měření E6tv6tova v Uherské rovině,
s nímiž počal r. 1901 na ledě Jezera Blatenského. Dle zprávy z r. 1912
provedena měření postupně na 726 stanicích a nejsou Ještě ukončena.

Brillouinovi dala podnět k Jeho studiu praktická otázka sestrojiti
přístroj, Jenž by udával polohu ložisek rudy. V tunelu Simplonském konal
měření 18. až 23. března 1905 v komorách vYlděných po straně tunelu ve
vdálenostech 1 km od sebe, na dvou místech též uprostřed Jízdní dráhy,

celkem na 17 místech. Hodnota 1012. (~l - ~.) činí nejméně 7 Jednotek
v komoře II, nejvíce 349 v komoře VI, též azimuty Rl a R. se značně
lišt Za předpokladu stálé křivosti _1_ +~-= 3135 . 10 -12, jaká pří-

, R. R.
sluší ellipsoidu Besselovu, plynou z čisel uvedených krajní hodnoty
Rl = 5730 km, R. = 7170 km na stanici VI, Rl = 6360 km, R. = 6400 km
na druhé. Ve směru tunelu činilY poloměry za téhož předpokladu 5870 až
6580 km, napříč 6240 až 6980 km. Hodnoty vážkami přimo určené byly
korigovány vzhledem k působení zdiva a k dutině tunelu, to jest účinek
zdi va odečten a přičten účinek horniny. jež vyplňovala dutinu.

Měřické práce' u železnic.
Ing. Leopolld' 'M a -r'ie, k.

PráJc,e mě'řickéh'O .lnlže1lllýrau s'tavhy nO'vý,ch dmh i' u správ drah
hotových omeZ!ova,la'se a SP'QČ'ívái d1oposud' sk,c!w výhradin'ě jen ve zho-
tovování plánů plC'10hOptSllých.U ně'kterýchřidiit'elsl ví ,též z a,dminwstfla-
.uVt1ií,ho vyřizování pr'o výkupy pozemků, totiž projednrrvÍl'ní kUipnÍIC'hcen
a odslmdného.

TaJto admi'l1lis't,Pat'fVll'íČ1lll'lllO'Stby,]'a 'U větš'i:ny drah u.chváce1na práv-
ní!ky, ač'kQlliv díl'e'služebnkh přied:pisů patři sk'Ulp;ílněZ!eměměřičá.· J,est to
také ví,ce než přiwze1uO',nehoť g,e,ocr'uetrmá za své práoe, v určité kfiaiEně
příIeži'1'01st.seZ'll'aJtineje!llLj'ejí lid, rule :ilpoviClJhut'011'O'tol,idu. m'ís'tln!ipcmery
oe'nové iohděJá:vací. j'ak<ož ť bO[ljit'Uje.d!ruotl:ivýchparc,et což j1els'tjedtnc'u
zh1tavmích opor k dosažení úspěchu. . .'

V pos'l,edlrtí době jesn 'také na,děi'e., že tato zMežitost hude všemi
správami ,dJr'ah iedlDlo'tněurovnána ve prospěch g·eometrů.

Všestnmnější čimmO'stte'chndck'á byla a jest uáln doposud bohužel
ome1!ována stavebním inženýr,em. Míníme t'O!'iž práce \l)ro.fHa,čuí,nivie,ltace
a '\Ital;ování, kteréž'to wá'ce, ač či'stě měřJ<cké,nejsou geomet'rům svěřovány.

1919/84



Jestt'o nesprá'v,llIým ·omeZienlÍm naší PŮ&Olb'llIolsrtli,a:lle pOch,ybulji. že
by se nám v .dohledné d'obě pOdJařUo I ty Náce pm svů:i óhO'T iZ'ÍSikilJti.
Ne ta'k z o,h,I,edů teichnkkých, jako. spíše z egod:..smuvÝděLečného.

Zbývá ,nám tudíž j.e'n seSlÍJroljování pláJnů pm účeiJre.dJráhy,.J)IllIkpráce
proZlakr!e'S!lien~ ho,ovýich měi\ení 'nových v:ýkupů dia e'Vide<nční'Cil.map a
kJonečn:ě práce j.'!ro želibmFčnÍ mapy a knihy, M.eté j,sc<uvšak pov'.Í'Ce
rá0u aJdlmilruis·tr'wtivniho,neboť techntcká část ,siekrYlj,e s pracemi k,ataSVru.
O těch S'ó' ·t·edy samnsiila'tně u,ooudJuzmiňova't'i.

Sestr,oj'OvánÍ nO'vý,ch plánů děje se h1'avně pro návrhy novO'stavieh,
přesltave'h, rozšiřováni ná'dr:aží a pro p,řemělny j.ednolml:ej,ných trat'í ve
dvo,j-i vÍ'ce'kdejnlé. .

P.ro zaměř,oV:állll rozsá>hlte:jšÍch,!;'ťávajkích 'I!Pa1~'.kde jediná se 'VÝ-
lmlJdně jen '0 ,nákres těll,esa ,diráhy 'a V!e,J:i,kéhoP'Qrčtu,ok,o'jlI1JítchP'llfCoe.l,UŽ'Í-
váJnro pOrn1e·jvk·eměřickéha stolku. Už k vůihi jed'nodlu'chosU .a rYlChlosti
r-ráce.

Pro návrhy nových tl1a'í, sPO'j>()lvacíchkři:v,eik, překLádání sHIn!Íc a
přejezdů, odivodňolvacích >llařÍzenÍ, překDa.dišť ap., poikud mě'lry mákresy
sloužit·i. za Ndl~l'adl projieIDt'U,PIa!k! při P110jeiktech v ohlast~ch rybníků,
V{>dobo'ků a v mílstl;:lchhohiatých lna spodní vody .• užíváilllO nlejčaS""ěj~.t.achy~
metlr'i,e již k vůli p'0v,š,echné ori>entwci kOIn,IigU'f'ace územlía úedlnodlušCJJ;lIi
pI:iaoí navrhovacích, neboť t'ím uš·et!řena mnohá čáSJtečná ifl~,v.eIa·cea
plr:cď:H~l'ce. . "

P.o1ygol1lO'vásíť 'pNi těchto p'racích by:lia vždY tak vo,Lenia. aby se
jí po dloiko:n6en~stavebn1í.ch pnacr dJalo použítv P·fO zaměř·e:n!Ícelého území
nOV{)lSlÍlavbyZla účeGlemzhot'Q'vém sit1uačního plánu nOIVMO'slav!\1. .

Pro vš'echny ·osi'al1nlÍ práce, h:lavrrl'ě však p1"Onovépl1ány Sitanic,
prŮimy'slových j}odJnli:ků .a vd'ečných J(I()i),ej,!Ív ntích, í dia rnlÍch veI(Loo~ch,
Í'akožl i pro výkllJJ)llIÍ plány .poo~žíváno výhradJně met'odiy' p1odY&",Qnálll1!é
a p,ravo1u;Mých :mUiřladnic, roteráJž,tomlet·odla taJké j'edlirnlě vyhovuje že,liez-
ničruim '11IélNlZienlÍmo· adjus:fiaci plánů' staTIk, dLe 'kt·erých budlovy, pumpy,
jeřáby 'Vo!dlfilí 'i: zdv:lihaiCÍ, rampYl a veš!ker~ ostlatnlÍ pó1v.máZlaříwnr mUlsí
býJt,i v r,ozměr'ech. k:otO'Vlána.

V'zh:!'ed,em ku nafízení, ž·e vešk'eré mE'ZlnIÍky. rohybudlov, pdlOltůa
slňedy vewerých návě,SitÍ a pevných Ziaříz:ení musí býli označeny .po-
řadnlÍcemi OldJosy· d'r.áihy a od přísLušného hektomeilfu.ruutmo provésl·j
.pa:k ještě v t·omto směru doplňOiva~ měření.

Na veškerá t'a1to měřen~b:ylůsp'ráv'Q'U drah až cLo po·SI1e:ctníchlet
~oru;lÍženo j:aJc·ona úp!Jně s:amlOlSitlatrnáměřeluí určitého Má'ku že'l,eznli,čnÍ'lro
tě·j'e.sa:,UflČe'llIávýhr.adně PIfO ·po·tř·eb'ustavbYaudrŽlování dflaih. So'Uls'tamě
p'ř·ehHižena,O'Všem ž!e jenJ z olld·ed'ů úS1poorill(Ý1ch,soolvi:sllosb .bě·chto praCÍ
s mapam~ 'katra!~trál!ními po'(ud, pokuid} se .týlm)la z:aneše:n!i těchto br!Ioků
do oněch map. Katas~lráJ~In,íchmap p'a,k UŽÍ'válllo byI:o p'Oll1lejv1j.ce·j·e1nlcodoplh'íku pro šířkY a t:~wr SiC'1lsedíCÍlchpo·zemlk'Ů.

EvidJelniČilllímg.eometrům pňedilQJládlán~byLy a j,SO'l1ďlQPoslUldjlen pl'áJny
tý:lmj'Lcli se pOUZ,;:1pnz,emkú nO'Vě vy,k'o·upemÝ'ch.

V :tě'ch:o přípla.>áe!chbyla' provedená měření vYnJešena '& patřiČl1!O'U
sráJibkQucv kaia:stráJll'~m měřHku, SIIlIimlek /'o/hoto pllJáJnikupřtj,nženI na Ika-
tastráJ1II1límapu a zlmslffilo posUIIlIo'ván ·ta:k,.'až !llla1ezenloby;I,o L"okUldJmožno
nej.w,c'e Ibodfi S mapou 'slQIu!r],asícÍ'ch.TY'to body pak bYlly vZ'aty za spráJv-
nt, 'wnli:žby bylly bývaly v přÍ'rodě k/c!llltlrollovány. ,a 'osta'tní nJá!kres pa,k
v mwpě opra:velli. Př,i,hIiížel1lobylo plři:roze!lJě v NVIll:í ř,ad'ě k '1lQmovým
hran).čnJím boďům žel,ez:n,icového j,ěII.esla,čímž ne'správnost se 'siamozř·ejmě
ještě víoel zvětš,ovala.

Nemírním tO'to nejl}edn!O'dO'šší,a z,a,j.iSlt'é'ž,e ill,espráJvnou.,přílPad'n:ěmélruě-
cennou metodlu dioce:!1azavrho·va1ti.. Vy,s'kYliUú1íťs'e přrpadM kid!e i pňi, ned-
j.e~'Í V'fiiI~.a p'řii' podrobném měření se JÍ' aSPo'ň co dobré pomů.cky nlel1ze
Yy!V'3Jrova(,i. OlYz~láště tam, kde· je na,pro'Sltiý nle/(jJcsrtJatekpevných bodů
v pří:rodrě. A1e 'nlU':tnona ni skO't,ečně jen co na takovou pohlížeti.
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Sprá:v,y ckah si byly, dobře vMomy té't1o své nesprávnosti a jJIfOOO
př,jznáVlélly orgánům evidenC'Í volné jíz.d!ernrky. č'ímž' jaksi .um['čoYally s'Vě-
domlv úř.edn'Í'k'ů ka,tlll:stru..

DaJiilo se j'im ,to, tím s!JÍše. že evidenční okrs'ky dř:ívějši bÝlY' zllliaČltě
1Jětší dnešních a 'e'viden6n~mug,oomet!fU' nehylo's o:hlled'em illlll tehdejší 100-
muniJkačníprostfeoClky, rietIJ'O!l11ěrnědnešních ho'rší, a .při plře,tíž'elllí vklSttl-
n~mi N,acemI, přiiJ ne'i!epší vulli ,a 'svěd:omi~osti mowo, předillo~ená měř,en~
v přírodě přezkou'šeti p'řÍlpla!diněHch d\oprlněn1í 'll'aři.d:iili.

TuI!Io iloehkomY'srln1ostrOsl:abovaLa ,ovšem u obou úřa'dů i ta okollllost,
ze těJlelso dráhy i'e:st v ':katast1rá:lnýcli mapádh, právě ja'ko 'siln1:ce. 00 nej-
iedlabyleji zakr.esleno, ,sJmrom,kde n1a,zákl/ad'ě mě'řených pIánů, Il1wbrž
pov,ěotš:iJně jim na zárkiJ;a'dě s:tavebrn~lch pwj.e:ktů, 'klteráž(1O oko'lnlOiSlt je'st i
dl1leska nejvě,tším kamenlem úrazu ,přiza!kre'sllovánÍ novÝ'Ch 'o1,'1erátů do
map!. Vyžad1wjrjf tyt'o práce nramuO'ze přHii,š mrnohoč'a'Slu, ja'k v,e.nku, 'tak v
k'ClnIC,eláří.-

T,ak tomu t,edy. byllo a'si dio 1et deva'tesátýcll minulého s,t;oloeH.do
kt'eréžto ~olby vládla me'zi oběma úřady doi'e:mná s!hoda v pnků i v !l1iáz,o-
rech. K f.illllanČlníiJ:nudlohru drah pro pflVá 1'.etlll.k Vlellli:kéškrodě pro budlo,U1c-
nost. A bY'lto to k lllIejvě'tší škodě práce samotné a cel\ého stavu me'řické-
ho, kte,rý ovšem, jJlcóetně jsa pN~iš ~I\oáb,nlelchlráiněn orga-llŮSla'cemď',hud,1Ia.-
řil' pod t'erorem bY'rokr,atd,e věČlll'ě - ,i mravně. - mav'll'ě 'u dr.áhy.

Od ~t devlCl:desá'lých 'VanUlI: Hž, hlavně ZáSiIuhou z,e1snu1'ého paH1la
ÍJll'spektora Zemana, evideTIJč'llÍ:m~úřa<!y ·poma,ltu óersivě'jší vz,d'lI'ch. Sta,voO'v-
ské smýšle'nlí se I;ep'šil!,o,zálmrny přeslil'ěji dlodiržovlÍ!ny a poz,dějš~m zn'ze-
ním geode'Í!iokého ,kursu pOlstle'!lá orgarui.S1a1ce kráČ'el'a ~,lo'Vými kroky
v př,e,cI:.'

P.omalleH tOŠJO a bohužel že jde idlo,pO'SlIld u dr.áhY'. kde' nen4 jed-
I1JCYtmé,orgia'l1Iisa,oera k:de rn'a g,e,ometor:iipo,hilížeTIio i'ako na nutné zlo, jako
nla vÝ'pomocnl()'U sku,rinu techruiako'U. '

Předipi:sl()vány lí dln~ ;a hodiny pro Zlaměřelil:í urči:té práce. 'odpÍrány
rÍPlří'sllr,o'jei nMad1í, a: kaMýp'olkus o zle'Pšen~ a zmocJ:er'll'i'S1o'vá:níměř'i1c!kýc'h
výkonů, ,třeba 'pen v rámci st'áv8'jílCkh předpisů, brutálně IlIld'o1.áváln.

NebYllo tudíž dlivu,~e rÍl ne:jo1épekV<lillif!i.ko,vanrésíly p'ozbýval,p pozvolna
chll'!'ě k práci a k vllastm'ímu 'Odboru, zJ;hO's~ejně[y. a zlrnUlsen~ 'lllerov'llIÝJll
,a marným bojem s mocí, nepoahnpenÍ'm a n1elZasl{)1uženýmiúst'l'ky UiPaJdia~
nla k'olJ1ec "Jalké' dIa ná!3j,~lněJim vmrcerného s!Y'stémU' »měřenl J)alra\p'letem«.

Otřá's'ám se i'ešl'ě dll11esprři V2Jpo~.nlc'e na první, léta slružebn'Í a nla
úrmné ibo'j'e s př,e,dlstlavenými stavební:mi jlnže!l1Ýry. kteří v K'aždé mojí
sna,ze po z,!ep§e'll'Í spwtřovaH jen lI()ou~l'lllpo 'd:i,eíách. od'býVlai'tce i nejďu'k:l,ad:..
něj,i. dovoz,enré 111'á:vr:hyjaJm Z!bYlieono'StL Ale p.lie1s to po'ž,adován:y byJy
pllárny 'co nejpř-es'lJlěj,ší. B,ylt j'sem předl tím v zemských službách, a pocito7
val s'em t,ím ne,přHemnrěj:í tY'to nesNávnosti. .

Tomuto 'neslll'esit,elll1Jému ,stravu byl10 odipomcženo,aspo,ň č;htečně,
shod<Ju okalnoSltí.

Podotýk,árn, že mllUlV,ímoQodr,a,hách soukromých, pO'zděH po'státně:n;ých.
Aloe pokud ,jsem měl pJiúlle1žH'o'Sl'sez'"<tli lJ<oměry 'u původn'kh stáitnkh dir:ah,
neby'y tyto 'O nic lepší, ba nlllmniO'z,ei'eš't'ě horší.

Byloo tomu jen něk'Q:lik mláll,o wků před mým ooSlto'U't'etMm s['užby u
dráhy" právě v oné d1obě, ~dy 's'ev e,vidlenčttkh úř,adlech ,pomalu provětrá-
v8'11o,!když srprávy drah ,odie,př,ely ev,id'enč'nám úřled'Il'í'kům volné Hzden;ky.
NáJslleldlek",'oho ďra,!'se očekávati.

Ochro'Í!a tědhtro úlíatdlů vMi d'rahám krJ.e,s,laJlIa nulu. Předlložell1'é plány
plOsnll'pne 'vraceny 's poz'll'ámk1o'u, ž'e 'kiaJtas~ráln:í mapa ne'zná OISYdráhy,
aIIlUrovn'é, 'natož p,aik v ob'llouku. Z 'loho velli!ký ,poprask, nahoře. i d'olnlO'.

V klažďém i'eodlnlotolivémpří,paodě pa:k s ey.i,dienloemi vYi'ed1ná:váno, aby
dopliň'O'vaJcí'měření mo,Mose ome'z,iti nra nlťljnižš,í mí'rU. -

Brzy po svém nastoupení .,jsem vycít'iff. že ,taJto' po'čítraojícílpřísnost ev,i-
dencí vů61 dráze. mů'že býti pa-o nás, nr;l-!li úplnouzáchranlQou. tož jistě
aspoň wa,čným p'c,loepšení:mlíŽJivého despotj'smu a o,bme'Zovánlí sle s'ho'f'a.
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A~u:tečně se t,ooto neudr~Lte:lný stlav poněkud zdiepši,l.a:spoň v tom
srně'ru, ~e s:tá'Vlaj:k'í'osa drálhy. přLpadně po!ygOlUv 'nlí po'!ož'elnlÝ.~e tako-
vým zP'Ů!slooem zaměřily, aby mKJhly býti do ka<tastráilní ma'py př,esně
z.aflleš:e'l1iY.Ce,~kové vÝ'SlI'edikyn'ebYlly a nejsoUJbohuže'!' I<l!ni L'odnes 1Jaikové,
aby vyhoVlov;a:!,yvšem pOŽJ<lJdla:;nkůtm,aIe ďlQdiliiliose přece j.emrom,z:ll1ačnélho
zlepše'llIí. Doufáme, že V' relpwbJ!ioodoblQj.'lIj'emeoSttaJtek,k dlobru úřad'ů a
jla:kosl:jpráce, h'lla'V1ll~po~kud'se týče stabHlisaoe'osy dráhy v útiVaru pevné
poly&,o!Il!á'lnísítě.
\ Vymez:en~ jedifllO'bJ:ivoSltÍbwde 'co n:ei'ďřÍve Vle'shodě s O'statnlimi čitnJ-
teiLiiVyprl<lJoováinlo,a tento. 'slOub'o'rnýnávrh pak mdnis'te1iiufel'ezU1!kku dal'-
šÍmrurstudiu ,a :k přj'PadillJ~mu:sChivál,e:nJípředlám

Pf'O'zafím se oddáváme naději, ve v oohll'edné době dosáhneme i u že-
!iemic vYfiO'V'IJá:n1íVŠl<'OO 'Sltávajílc'j,chpr'otirv s 'osba:tmIi1l11lite'chniky:,i 's' úřady
n:a<d!Nzenými,a diodHme taJk:poměrů. ktelré SouhiliasitiaudIOnnei'en p·ř'esn'Os:!í
a 's vědieckýIIJ!i vYllloženlostmi doby, a<l'ei s kuHumj! vÝŠ'Í měř:ického oď-
boru a ,oelého st:a'Vuvůhe·c.. -

V Brně, v květnu 1919.

Úsiřední nivelační služba pn minisi6fsivu
veřejných prací.

Dr. A. Semerád.

Ocenění výškových udajli pro technické potřeby.
Technické projekty nezbytně žádali přesného výškového určení

území. Na správnou znalost výšek kliie technik desateronásobnou
váhu. nežli na situaci. Pro modernl proRkty velkého stylu ať staveb
komunikačních, železničních, silničních a vodocestných, neb úprav vodních
musÍ býti výškové poměry v}'šetřeny přesně v okruhu celého ovládnutého
území, to jest célého státu je dno t n ě. Jinaknastávaií v projektech chyby.
které při provádění stavebbývaií osudné co do kvality i nákladu a zna-
menaií pak veliké finanční ztráty.
, Správné uspořádání výškových poměr6 žádá tudíž je dno t Ii o u '
výš k o vou s ít pevných výškových bodů, v celém územl státním syste-
.maticky vybudovanou.

Pro. technické' účele jsou již provedeny rozsáhlé nivelace velikými
náklady finančnlmi. Práce tyto byly dosud obstarávány rozptyleně jednot-
livými technickými úřady bez jednotné organisace. Tím vznikla jednak
veliká nehospodárnost. neb se tytéž práce různými úřady opakuií a mimo
to nebylo docíleno žádané jednotné přesnosti výsledků, jaká pro jednotnou
síť jest žádoucí, poněvadž nejsou vedeny dle jednotných a správných disposic.

Tomu lze odPlflloci jednotnou organisací výškových měření -
nivelací prováděných interesovanými úřadY v jednotném rámci - ve
výškové síti I. řádu a dle jednotných pokynů.

Ministerstvo veřejných prací má dále vedle svrchu uvedených
technických děl v programu zřízení hyd r o Iog i c k é h o ú řad ua jeho
nutným předpokladem jest znalost jednotných výškových poměrů tok6,
řek a vodočtů při nich upravených. Stejné rrivelace pro h y d r o cen t r á Iy
bude nutno připoiiti na jednotnou sít nivelační.

Ministerstvo veřejných prací s ministerstvem železnic samo v sobě
zahrnuje· skorem veškeré stěžejné nivelace a jest svojí povahou k tomu
předurčeno organisovati nivelační práce při ministerstvu tomto. Analo-
gické organisace pracuií již v cizině·

Nivelační služba.
V důsledcich uvedených poznatků navrhuje se zříditi n i vel a ční

s I u ž b u, jež by .celou agendu nivelačni obstarávala. jak bude dále prp-
gramově vypočtena. Ustavení nivelační služby v ministerstvu veřejných
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praci jest odůvodněno jeho zákonitou agendou působiti legislativně na
veškeré záležitosti stavebnictví v obecném slova smyslu. Má tudíž po-
vinnost vyhotoviti nutné předpoklady k výškové síti pevných bodů s přes-
nými nadmořskými kotami, potřebné pro zákonitě požadované technické
prOjekty. .

Cinnost .nivelační služby" bude v šíršímnlmci obsahovati následuiicl
opatření a práce. •

Základ výškové sítě.
1. Jest třeba provésti revisi nivelační sítě I. řádu v oblasti Cesko-

slovenskě republiky. Jest to oddH sítě mezinárodní přesné nivelace. vy-
hotovené ve všech kulturních státech dle jednotných proposic. Tato jest
v principu ukončena. Provedena byla v létech 1873-1895 a jeH výsledky
jsou uveřejněny v .Astronomisch-geodatische Arbeiten des k. u. k. Militar-
geographiséhen Institutes in Wien' a v .Mitteilungen des k. u. k. Militar-
geographischen Institutes in Wien". Bývalá rakouská komise pro stupňová
měřeni měla na zřeteli v prvé řadě jen cHe vědecké; potřeby technické
dále účinně nesledovala, Proto také vyhotovila jen nivelační sít I. řádu
velmi širokých obrysů o velkých polygonech. Jeií doplnění dalšími tech-
nickými nivelacemi neprovedla. Opačně zase technické úřady. jež po-
stupovalysanwstatně bez organisace, ježto vzdálenostvýškových značek
byla pro ně příliš veliká. ani se na tuto síť často nepřipoiovaly. Tak
shledáváme. že pro společné značky výsledky nivelací různých úřadů
diferuH o cel é m e t r y, ač při organisované moderní službě musí sou-
hlasiti na milimetry. Tuto přesnost také moderní technické podniky žádaií.

Vybudováni podrobné Výškové sítě.
2. Dalším úkolem bude i1iustiti výškovou sít I. řádu organicky dále

členěnými sítěmi II. a III. řádu" dále tak, aby se získaly přesné podklady
po celém území pro další .tecbnické nivelace.

K vyhotovení zhuštěné sítě výškové použije se nivelací všech tech-
nických úřadů. když byly nivelační slUŽbou přezkoušeny a co do přesnosti
ověřeny a doplněny vhodným připojením na základní výškovou sít.

_ Stabilisace, evidence a publikace výšek.
Maií-li výškové udaje býti v přírodě pro budoucnost zachovány.

musí býti řádně zabezpečeny.
Výsledky nivelačních udajů budou jednotně zpracovány a vedeny

v archivu nivelační služby. Bude dalšim opatřením postaráno o jich udržo-
vání v patrnosti. jak v přírodě tak- i v záznamech. K intensivnimu jich
využití širokou teohnickou veřejností budou výsledky výškové sítě perio-
dicky uveřejňovány v úřednich zprávách a publikacích a rettrovány
v odborných časopisech.

Správní opatření.
K úpravě nivelační služby bude žádoucno:
1. Dožádati se součinnosti úřadů a technických orgánů.
2. Vydati návod o jednotné stabilisaci výškových bodů.
3. Sestaviti předpisy o provádění nivelace s instrukcemí. vzory

a podrobnÝm opatřením.
Ku splnění těchto pro technickou veřejnost nutných úkolů vydáno

bylo následuiíci nařizení veškerého ministerstva.

Nařízení vlády republiky československé ze dne 29. ledna 1920 čís.
S. Z. a N~ 43 o jednotné organisaci přesných výškových měření.

Aby veřejnými činiteli podnikaná přesná výšková meřeni byla pro-
váděna v jednotném rámci a dle iednotného pokynu a tim výsledku jich
použito bÝti mohlo jak ku vybudování iednotné výškové sítě ve SUitě
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tak i k užitku všeobecnému, nařizuje se na základě zákona ze dne
27. června 1908, ř.'z. č. 123, následuiící:

§ 1. Veškeré přesné nivelace pro vědecké neb technické účely. delši
5 km provádě'né geometrickou nivelací ze středu a podnikané státními neb
samosprávnými orgány pro přesný výškový podklad jimi projektovaných
děl technických, buďtež předem řádně stabilisovány dle § 2. a zaměřeny
s přesností předepsanou v § 5., tohoto nařízení.

Nivelace buďtež vždy připojeny na výškové značky udané mini-
sterstvem veřejných prací; v případech, kdy nepřesahuje vzdálenost
nivelace od nejbližší z udaných výškových značek délku 3 km, připoií
nivelaci prováditeI.

§ 2. Stabilisace výškových značek hlavnich se provádí:
1. normálními značkami aj pro zdivo, bJ pro kámen,
2. vedlejšími značk"mi plochými, čárkovými, neb hřebovými a
3. specíelními značkami.
Normalie značek a 'způsob stabilisace ustanoví ministerstvo veřejných

prací ve zvláštní instrukci vydané na základě tohoto nařízení.
§ 3 O počtu a umístění značek vyhotoví orgány v § 1. 'uvedené

topografické záznamy. jež s grafickým znázorněním polohy výškových
značek na kopii mapy 1: 75.000 zašlou před nivelací ministerstvu veřejných
prací ku dalšimu použiti dle ustanovení § 8.

Při rozsáhlých projektech (staveb železničnich a pod,) lze rozhod-
nouti o počtu a umístěni výškových značek i během stavby.

§ 4. Maximální pravděpodobná chyba přesné technické nivelace pro
sthd ;,: dvoií tratové nivelace (v před a zpět> nesmí dostoupiti výše 5 mm,
na 1 km.

Strúj nivelační jest přípustným jen v typu odpovídajícím přesné
nivelaci s dalekohledem otočným a Iibelou dosednou neb reversní, umož-
ňuiícím při řW1névýkonnosti všech součástek stroje eliminaci systematic-
kých, strojových chyb. .

Latě buďtež děleny dělícím strojem správně v metrické míře a délka
metru lafového budíž periodicky zkoušena na hodnotu nominelního metru.

Bližší obsaženo bude v instrukci vydané na základě tohoto nařízení.

§ 5. údaje o nově prováděných přesných technických nivelacích buď-
tež zaslány prováditelem po zanivelování dokončených tratí v originálníc~
zápisech a počtech, ověřených zaručením správnosti příslušným prováděcím
orgánem ministerstvu veřejných prací, které předložené pomůcky po
zpracování a případném pořízeni opisů vráti zasílateli.

Také údaje o dosud provedených přesných technických nivelacích,
pokud byly stabilisovány a iichž výškové značky, třeba i jen některé,
jsou dosud zachovány, buďtež předloženy ministerstvu veřejných prací
k přehlédnutí a dalšímu' zařízení a sice pokud možno již formou výše
stanovenou.

§ 6. Ověření strojů a pomůcek, dále opatření výškových značek
a vzoru tiskopísů, potřebných pro jednotné vedení přesnýcn technických
Iiivelací obstará ministerstvo veřejných prací za výrobní výlohy.

§ 7. Výškové značky chrání se jako veřejný majetek; jich poškození
se stihá podle platných ustanovení.

Dohled nad neporušeným stavem výškových značek náleží politickým
úřadům I. instance a bezpečnostním orgánům, při stavbách železničních
pak správě železnice.

Každé viditelné poškození značek budiž těmito orgány neprodleně
hlášeno ministerstvu veřejných prací za 'účelem revise a příslušných
opaJfení dalších. '

§ 8. Ministerstvo veřejných praci zkoumá zaslané pomůcky přesných
niv,elací, hodnotí ii..:h cenu a sestaví přehledy nalezených údajů i výško-
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vých. značek. .výsledky sdělí :sena požádAnl k všeobecnému použiti za
poplatky zvlášf stanovené a nlimo to uveřejni· se periodicky v úřednlch
zp'rávlch a publikaclch ministerstva veřejných prací. •

§9. Další ustanoveni a pokyny pro nívelační vtkony polni vydány
budou ministerstvemveřejnýcb praci v instrukci o přesných téchnicktch
nivelacich pro jednotnou výškovousíf.

§ 10. Nařizeni toto nabývá účinnosti dnem vyhlášeni; provedením
ieho pověřuje se' ministr veřeiných praci v dohodě se súčastněnými
ministry. _

Tímto nařizením organisuie se výškové měřeni, jak bylo přánlin
všech technických kruhlÍo Jest nyní na našich technicich ·projevitii činně
pravé porozuměni pro vybudováni nivelačni služby jejlintensivnfpod-
porou ve všech šmérech.

Veškeré dotazy a operáty týkaiici se" nivelacl jest řiďiti na adresu:
Min i s t e r s t vo ve ř e i n Ý c h p r a c i - N i ve 1a Č nf s 1u ž ba - P r a h a-
Smichov. Presiová ul. 6. . "

Spolkové ·zprávy •
.Zřlzeni kondičniho odbOru PřI S. Č. O. S. C. G. vyzý'vá 'Ilezaměst-

ruané ko}e.gy, albyuid!alli Slvé .adr.esy I~ 'o Il!<1i Č dli·r m,u .o d' bor u (agendu
Jelhlo 'V'ed!e Dr. J. R. y š a v ý., Pl'!aha II~ CielS. tiechn:ikJa) pokuďta:k jliž ne.-
U'čÍll1lillli.a záirov.eň }e důtloHvě žátd!á, aby za úČle'1em nezbYIÍ'Dé ,eviidence
p 'ok a ~ >CI! éo iZ !l] 'á m.i '1i 11113.,tlOuž ad1resu 4hned!,př'iinJJ(Jlu-li nějaké mws\'O. či
ma!~i-'1ibýti ved!erui 'v 's'e'znlamu dáille. "

Spolek českých geometrít jieldlna,1ve výbto'foOvé' schůtzl 24. ř'fii1da; t.r.
o tom, jaké st<unovisik'O by mělIi za'UŮmoum geometři k chY'Stané org!3Jl1JÍSIa,'Ci
státní 'SllltD~bystaV'ební.. Joedln!á~oo :návrhu

1. aby <lhSlavaďiIJdzř.ÍZle'l1lÍev,~d!. {lIk,roesuzŮ!Stiallozac:hO'VlÍIl!O.
2. ,a:by ev. g'eome'l:r v slid1Je žUIPIIl'iV!Dády rusOlbH soU'ča'Slně j.ako refe-

rent ve spoleóném :sen:á,tu. .
3. aby ,proos>ouoor žup (:krajů) V' hr<llnweilchcJInetŠIllioC'll~emfzříZJem:a by·1a

samost'aJmá ředlitelsbvií ,tie:chndoké sl1lUJŽJbY'kiaioottrá:lné.
4. ,a při II1IÍlI1JisÍJemst.V'UfJiJnJancigooer.álnq řooLte'llsl'V'í ,t>echll1J.S11užby k:al'a-

str,á1né. Tim orgaJllIisaood'nlešrui ,e'v. Sohl'žby ntjla'k by \Se poicJlstatně ne:změnJ[la .
.[; Podlně(,y tyto u~leS'ell)JO:pod!srtJo,upiti p r la co Ý n ~m:u V ý b o ,r 'U ev i·
den č n:~c h ge,o me'b r ii,aby :lt',nimmllu;jlaJ~ SltlamVlislk,o dlle odJbor:nlýlch
požadavků kolegů g,eometrůevidJeručll!ich.

Pr.acovn.( výb,or 's\"01Ia1 sehů'zi, aby na:tlli o věci L'OrOtlmv,aJi.-
.Ran ředJvte'l L· ei p ·er ,t přednesl '1lIatélo schů'z& oový :O'á'v.rh..dJ1eněhož by
1lIaJSta1atato podSljatná změna d!os'aJvadinlch poměrů: něko'liik (3-4)evird.
okresů spoN:l/()by 'se v Oikre~šJrši se spol1ečným úře'clJnim SlidlliemecvldleinČoo
.pil!chgeiometrů, a to v sidlle ž1lPl!Íí ('kmj'sikié) v1áďy, čímž· nasta:l,a by 1llIQŽ-
nost slouai'\:! ev:i.d. ,okresy měřidké s pobitl~OIU správou. iPr.acoV1I1!ivýb9r,
než by ll'čdll1d:lině';a'kér'OzhodlllJU'tIí, chtělll Zil1álo!m~nfuJj 'Všech lmlegi1 '-- e.v.
geometrů, a l'ozeSllal i1tm ]:'!Í"totoootaznikv této věci. DošEo asi 70% 0Id-
povědli, z 'llI~chž přes % vYaJlI'ěllo ,pno Zla:choV!ání nynějš!ch SÍamostrutlných
okre-sůa :spiše pro Nch dla!1ši roZJilllI1l0ŽelllÍ.Otázkou 'touto zabýva~a se' i
schůze evid. g1eometrů, ,kOlnJa1llá23. HsvqpadJu 1. r. y Nár. ,dlomě :Illa K,rálll.
WnOíhradech, . již zúčastnillo se 33 ev .• ge'Omelorů z Cech a deplwtace 'k>ollegů
moravských. I ta'to schů\Z!e vY'Sl:ovtil'a sle ·pro po1l!echáJn'í diOSiaiVIaJ(IJn~chokre-
sů měř.iickýiCh,ovšem s výhfia:dlou, že by to nebyJo př,ekážkou osamo,svat-
něIl'i. Při tom rrojevenaplllllá d'ŮVěra pnacovnímu vÝooflUi e'v. gteome'ttr'Ů
a vz:neSJeloo:k: němu přálni, alJ!y i· oqaMle prooova:I1 k iZachováJnd ac U'záko-
nělnd samostatnoSltii e'Vid. služby. Věc ovšem i~m nerui 11iijlall<:skorucováJnla a
badle vyžadovati další pozomoSiti a práce JlIaŠich Sit<avovslkých kor:pnrad.
Zat~m toto uvádíme pro i:nrormooi lro!Jegů ~aiimajlí:cích se '(JI'diosava!dJní
ied1tllátn1io 1'éto otá'zoe. R..
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Clnnost odbočky brněnské za uplynulé letnl a podzlmn! obdoblr. 1919.
Po 30. dubnu rozjeli se členové odbočky povětšině na veoek a činnost
spolková samočinně se umenšovala. Nicméně nezůstalabrněllská odbočka
úplně nečinnou. Na výborové schůzi dne 14. června zodpovězeny dvě
otázky, došlé od správnikomise Vel. Brna a to. a] zda· li mestu Brnu pb
ruce' jsouci plány a pomůcky dostaČi ku sdělállí ideov'ésoutěže Vel. Brna.
bl zda-Ii město Brno pro tuto soutěž má přibrati též cizinu. Prvni otázka
zodpovězena kladně, druhá záporně a jen jako znalci mail býti přibráni
Francouzi a Angličané. V nastalé delši přestávce schůzí výborových vy-
řizeny rozličné písemné záležitósti jako. l. uveřejnění konkursu geome-
trovských míst pro Slovensko [v novinách]. 2. zaslání výborného článkU'
o našich stav. věcech v Lid. novinách ministerstvu financi do Prahy
a některým koleg. pražskYm. 3. zaslána výzva k českosl. agrární komisí
pro agrární operace na Moravě. by při příštím jmenoviní k tomuto úřadu
přiilmáni byli výhradně geometři, 4. zaslán protestpres. vrchn. zemsk.
soudu v Brně ohledně přijímání po 'většině německých znalců. 5. podán

· protest [dvakráte] ohledně liknavosti při jmenování evidenčních geometrů
minist. financí v Praze. 6. podporován protest civil. geometrů ohledně
děleni voienského cvičiště k vojenské službě povolaným geometrem,
7) konečně u mor. zemsk. výboru protestováno proti nespravidlému po·
stupovému zařazení českých zeměmě.řičů oproti německým. Výborová
schůze dne 5. listopadu zabývala se povšechným stavem stavovských
·záležitosti jakož i právě časovými otázkami jako jsou a) reforma státní
správy (zřízení župni a jeho vliv na jednotlivé kategorie zeměměřické),
h) otázka studia zeměměřického. jež právě se řeší u minist. školství
v Praze. Dále přetřásány čistě vnitřní věci spolkové. jako potlže finanční
s vydávánim časopisu spolkového atd. Na dalších výborových schůzích
přijat návrh p. kol. Doležála. aby totiž všem našim předákům země-
měřickým, profes. vysokých škol, nejvyšš. Úřadům atp. zaslán byl plsemný
dotaz obsahuiicí ku zodpovězení dvě základní otázky. jež zní: l. Jest po-
stup náš ohledně reformy zeměměřictví, žádailcí zřizeni ústředniho vy·
měřovacího Hfadu při min. veř. praci správný a účelný pro zájmy stavu.
veřejnosti a hla vně státu? 2. ládá zájem praktického výcviku a zaměst-
návání dorostu, aby valná část vyměřovacích prací nebyla předávána
voJenské správě. jelikož jest toto odloučení pro malý stát neúčelné a na·
prosto nehqspodárné? Asi ze 12. dopisů dosud došlo 6 odpovědí a to od
pánů profeStlrů: Semeráda, Petříka, Ryšavého, H:ráského, Lásky a Tichého.
Dosud došlé tyto odpovědi zněly kladně. Až dojdou všechny odpovědí
uspořádáme obsah všech a dle tohoto dále ve prospěch naši věci budeme
p·okračovati. Nyní právě zaměstnává se výbor odbočky memorandem, jež
hodláme podati min. veř. prací v Praze ohledně přii\máni geometrii do
téhož ministerstva jakož i zařazování geometrů tamtéž do skupiny A.
Při dvou poslednich členských schůzích seznámeni pmomní členové všech

·skategorii o stavu našich stavovských záležitostI. Z tohoto kratičkého
přehledu činnosti brněnské odbočkypatrno, že se neustále a s chuti zde

· pracuje dále a dále, byť by leckde přímých a hmotových výsledků viděti
nebylo· Ruce v klin skádati nesmíme; naopak čím dále. tím více namahavé
práce bude zapotřebi a proto všichni ruce k dílu, nikdo nesmí zaháleti
a ·spokoiovati se jen lacinou kritikou. Kdo stoilš dosud mimo spolek. pří-
hlaš se za člena! Nesmí nikdo také zapominati, že spolek potřebuje též
peněz. Zaplaťte dlužných příspěvků a pošlete předem členský poplatek.

Jednatel.

Jednota československých úředně autorisovanýcb civllnlcb geometr6
konala valnou hromadu dne 8. prosince 1919 v obecním domě v Praze za
hojné účasti kolegů z Cech a z Moravy. Předs. Ing. Fíirst přivítal přítomné
a zahájil jednáni o 3. hod. odpol. obsáhlým refetátem o důležitých otáz-
kách stavovských. Projednány byly tyto záležitosti: Předloha nového
zákona o inžénýrských komorách, rayonování působnosti civilnich geo-
metrů, stavovské označeni inženýr, zadávání prací měřičských pro pro-
jekty stavebně inženýrské, regulačni plány pro Velkou Prahu, úprava
zeměměřičského studia, ústřední ústav zeměměřičský, zadávání prací
měřičských 'e .zákona o Přídělu pozemků malým pachtýřům, stavební

1919/91



znalectví pro plány polohopisné ~ regulačni atd. K jednotlivým bodům
připojila se živá debata, jíž súčastnili se všichni přítomní. Dáte jednáno
o úpravě a doplně'ní honorárního tarifu; zvolena komise, která s delegáty
.,..ženýrské komo,ry připraví příslušné návrhy. Za kol. Ing. Štěpánka, který
iest na Slovensku, zvolen II. jednatelem' kol. Ing. Zuklin. Pokladník
Ing· Fritsch přednesl zprávu pokladní, která 00 zprávě revisorů účtů
schválena. Bylousne~eno dlužné členské příspěvky upomenouti a pak
poštovním příkazem vybrati. Vzhledem k hojné účasti na valné hromadě
a ku záímu členstva projevenému. odooručuje kol. Ing. ZukUn. aby byly
.občas konány členské schůze. Valná hromada vyslovila kolegům Ing.
Kodlovi a Ing. Fiirstovi díky za činnost ve prospěch stavu civilních
geomctrt'J. Jednání bylo skončeno o 9. hod. večerní doslovem předsedy
s vyzváním všem' členům ku práci ve prospěch našeho stavu a naší
stavovské organisace. Ing. Parýzek.

Ze Spolku čsl. zeměměřič •••..Na výborové schůzi dne 24· ledna t. r.
usneseno konati valnou hromadu dne 14. března 1920 v síni Č. XVI.
čes. vys. skoly technické v Praze s obvyklým pořadem. Dále jednáno
o konkursu gen.\ ředitelství katastru v Bělehradě. který zaslal spolku
krajan a člen náš p. J. Baše. sekčoí chef tohoto ředitelství. Vypisuje se
jím veliký počet geORl.míst a podotýká se. že přednost dána bude [ze.
jména při místech v centrále] uchazečům. kteří se budou moci vykázati
ti v ě m a státními zkouškami [to j. absolventům curyšské a některých ně~
meckých technik]. Rad ímedů t k Ii v ě kolegům. kteři by se 'mínili o místa
geometrovská tam ucházeti, aby se in 1.0 r mo v a li před emu před·
sed nic t va s p o Ik u [Praha, Ces. technika] osobně o poměrech v S.H.S.
á o podmínkách, jež by si měli klásti. R.

Nouzové stavby silniční na Moravě. Dle č.lO.-lI. Zpráv veřejné
služby technické bylo v Cechách r. 1919 pracováno na 114 tratích 'v, cel-
kové délce 321 km a z roz počteného celkového nákladu asi 12 milionů;
bylo skutečně prostavěno asi 8 milionů korun. Zaměstnánl nalezlo při
tom 6421 dělníků. - Na Moravě bylo pracováno asi na 45 tratích v cel-
kové délce 131 km o stavebním nák.ladu 4.700.000 K. z čehož prostavěno
bylo 2,392.000 korun. Při těchto stavbách nalezlo práci kolem 2000 ne-
zaměstnaných. Nouzové stavby silniční byly prováděny 25 silničními
okresními výbory za vydatné podpory státu. - Uveřejněné ~znamy ne-
jsou však úplné. protože mnohé okresní výbory nezaslaly dosud žá-
dané údaje.

, .
Z redakce. Z úsporných důvodů bylo odloženo vydání čísla s datem

31. prosince 1919. Disposici pro další vydáváni určí valná hromada.

Geometr asistent hledá místo v praktické službě civilni. Nabídky
pod značkou .Svědomitýa do adm. t. I. •

, ,
Za redakci zodpovldá Dr. A. Semerád. - Tiskem Rolnické tiskárny v 8rně.
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