
Návrh
členů Národního shromáždění Ing. Boh. Bečky, Ing. O. Ne-
kvasila, Dra Weyra a soudr., aby byl zřízen ústřední úi'ad

pro veřejné vyměřování v republice Československé.
Prohlášením československé re:pubNky zba venry byly evidence ka-

tastLl daně pozemkO'vé3vého llIadřízenéiho úřadu, totiž gene:rá1Jniího ředi-
tetstv'í katastru daně pozemkové, kterýžto úřad i s pobočnými úřady, t. j.
tri'alJ1ígul:ační a ,pOče'ml ka,nlOe1láří, 'IHografickým ústaV,em a ústředním ar-
chivem malp katastrállnkh přidělen byl bývalému c. ok. mini:steTSltv'U financí.

J e'st3amlO'zř,ejmo, že J:odohný ústř!ed'ní úřad v zájmu stáltu i ši'r'oké
veřejnosti také i s pobočnými úřa:ďIY a ústavy v re,puibHce naší ZJřízen býti
musí, a to jí;ž na základech mo'Cltelrn<ÍCh,taok abychom 'Í v obonu z,eměmě-
řidví -:estně přiňrud!iti se mohJ:i po hok našich kulturně vyspě'lý,c'h spojem;iL

A.ž dosud p.rováděny byly větší práce zeměměřič~ké roztříštěně,
rúzn}'nli technickým'i úř,a'dy, ta!k triang'u!'ační a početní k1anceláří, vOljen-
sk}-m zeměpisnlÝm úřadem, agráTll'ími operaOelmi, reguIacemi řek atdl• na
vllaJstn! vrub, aniž lize výsledků ,těchí'o jednotl'ivýoh měření u'žíti ostatn~mi
technickými odbory, takže j,ednaa táž věc musila býti nla vmb stMu ně-
,k'olikrár měřena.

J';lst ,p:ochori'telno, že tento po.stup byl doc,ella neho.>po:d!árný a též
nesystema,tkký, poněvadž náklladlné práce ty byly p'm JednotLiVé ISpedál'ní
úče'liy prováděny v různých dOlbách, na růzon:ý,c'h zákLadech, rů,zmrými me-
ťhodami a s různých hledis,k , bez jednotného vedení'.

Vzhledem 'k vdkým úkolům, !kti,e:ré v bl'Ízké budoucnosti méřičským
úi'a:dŮ'm jest ř'ešiti - zaměř,ování zem3kých a státních hraniic, dě.Jelnlí a
soelování pozemků, doplnění, resp. pT'O.V1elde'lllÍtriangul,ačlllr sítě I. až m.
řádu, přesná niveI1la,ce ve velkém styl'u, vyhoto:vO'vání maop f'ol'o~]iQlpiS:J1Iých
a v}'š<kovýc'h hllavně na S}ovens'ku, pří'p:ra,vné prác,e pro očekávaný živý
stavec'ni ruch (žel'eznke, silnke, reg,u!ace mě'.:>t, řek atd.), j:e:st stá:t'll~ 1Il1Ut-
ností službu glclometrovskou jednotně, úoelně a be'zo:dkladniě zOIrgaill,i:so,vati
a tí'l1; se vš,ech dříve řečených vad ,ve starém RaJkoUSlkluvyv,a!f'O'V{IJti.

Po:něv,ad::ž aJ1li stát~ni :roZJP'oče,t to.uto orgf..ni~a,cí ze:rn:ěměřičstlví se
valn!: nezatíž'í a potřebné síly jsou j'iž ve slluž'hách státnkh ,po ruce, na-
wh wH p,od1eps.ani:

Slavné shromáždění, rači,ž seusnés:ti, aby zř:ízen byli ú.>třed'n'Í úřad
prov'eřej:né vyměřovánlí zá:komm tohot,o znění:

§ 1.
Pro v,ešlkemu oblia:s,t česk'oslovenské r<;IJ:lub1'ikyzřizuje se ťJstře,dní

úřald J}ro veřejné vyměřová'nÍ se sídlem v Praze s těmito pobočnými úřa,dy
" ústavy:. ,tJ geodeHcký"ll1' ústa!vem,

b) topogra'ik,kým ústavem,
-e) ústředním a:rchi:vem plánů a ma'p s'e sídlem rovněž v Pnaze.

§ 2.
Ú\stře!dnlímll úř,adu pro v'clřejné vyměřování 'Přlísllllší vrchní :správa

veškJerý'ch věcí zeměměřičSlkých, vrchnlÍ.:>práva katas'tru dlaně pozemkové,
.doz-o'r nad pobočnými úřa(\iya ústa>vy U'v·eden'Ými v §1I 1. a úřady ,pro nová
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mHení, dále mgani'S,a,ce všech měřickýdL úřa,d'Ů- I:očítajíc v to právo
potťk'azovatv a jmeu'OVa,ti,po!m~dvěd ty nejsou vyhrazeny v §u 4. miTIl-
sters:tvu 'veřejnýchpna'oí - a pi'l'sobení nla ú,pra1vu šk,O'lství v O1borl!ze-
měměřjČ:ském.

§ 3. '
PŮisobn0'3t lJ}oboč.u'Ý,chúřa<di'Í,a ústavů upraví se cestou miNzovací.

;Y č!ellleílstřed!ního úřa'diu pro veřeme vyměřo'váni stojí přeÚJnosta
(odlbOlrTIlílk)Ve IV. hodnostní třídě. Ostainí zřízenectv,o system'iso,ván'J' bude
ce'stou !uaři'zO'vací.

§ 5.
Zákon pUa,tíO'de dne vyhlášení.

Návrh ten bu!di,ž př,idě1ienvýboru technickému.
V Praze, dne 28. ťedna 1919.

I:I1Ig.Boh. Bečka, Ing. O. Nekvasil, Dr. Weyr,
Dr. Vaněk, B. fi'sche'r, Dr. Luk'av'ský, V. Rebš, Dr. Schieszl, Machwr, Ro-
'senkmnc, Dr. c-llIgliš, Jall'dia, Votruba, Dr. Matoušek, Dr. Budínskf', Vik~'or
DY'k, Dr. fáček, Mattuš, Virková-Ku'llěti-cká,Dr. Vrat. Cerný, Dr. Ja<roohv

Stránsiký, Dr. Boh. Němec, Dr. Jaroslav Brabec.

Stanovení rozdílu převratných hodnot hlavních
poloměrů křivosti geoidu vahami iorsními.

, Prof. V. Špaček v Roudnici.

Zařízen~ tmsnkh' vah j,e,st v po,dstatě násreduj.ící. Ten'k5- pružný
dlrM sV'isl'e visící nese hmízou,táln!í tyčinku (vahadi!lO), zavěšenoiU v jejím
stňedUl.liomí konec drá'bu de u z'ávěsu, přNetován, takže S;e nemůž'e otáčeti,
dlollni k'OlnICcpřilleto~áTJj])odobn~ k tyč'illlce, kter'á' otáč'í se pak vždY ()
t,akový úhel, ko'liik Č:llIíz'krouc.enlÍ dlolního kOllllcedrátu.

Na k,ondch vahad!I:a nen'Í směr Hže Mž p'řesllllěrovnoběžniÝ se smě-
rem vFálkIna,neSloucího vá'žky, tÍ'že 'působ'í tu pOll1ěkud šikmo k hori'zon,..
tálruí r'ovilně' V'ahadJl'empollo'ž'enlé,i hude půwbiH na kOll1cíc.hvaha:d1li3Jtéž
ho'rizontální složka tíže, jéž p'ři cit,JiivémzaJřílz,eníotočí v,ahami zatí.že'nými
na koncích p,olllěk'Uidop,roti pOllloze,kterou by zaujímaly, jso'uce zatiiŽeny
po~e uprostřed pod zá'věsným drátem. Js6u·I.i vážky i se závěsem uza-
vřeny ve skřínce, budie vahad~o p'ř'Í otáčenlÍ,skřínky zaUljlímatirů'zlllou PO[O-
hu vzhl'e'dem k jeljím stěnám násI:edkem zrněn ve1'iikosti a' směru tíže v
místech, jež vahladllo ,postupllllěza:ujffmá,kd'ežto při rovfilQběžném směru tíže
v celém oikolí vážek nelZměnli,!:o[by V'ahadl'o své polohy ke s-těná:mskfínky.

Těchto změn pollohy torsniÍCh vah použIL maď3Jrský fys'ik bar. Ro-
land Eotvos1) k měření t':mě!n tí<že ve směru hori:zontálním a k stmovenlÍ
rozdlílu převratných hoidinlOtMavníc'h poj1oměrů křivostil geoiďu. Prvý- p'ří-
stroj sestrojil r. 1888 podobně jako kvadrantn1í eliektrometr a měř'il ,jím g-ra-
v,jŤ3JČrnkonstarntu. Pro měření geoidie'tickázaVěsil váhy na dTátech z·e sliti-
ny platiny a iridlía (20%) Idléliky1OQL-150 cm a průměru 0.04 mÍn. Byvše
U3JPÍ"litykol!'ik měSlků závažím, oldíroV'íidajídm vá'ze vaha,d:Iia,mají dráty
stállou rovnovážtJIou :pod1ohu.Také byly zVQllllllast'řídia~ězahř.ivá:nly a ochla-
7Jovány od 0-100°, tak,ž,e ,pak ani změny te:p,I'otynemají vliv'U na rovno:.
vážnou po,l'ohu. VlIákna ktřemenlná jsou p'ro p,řenosný stroj příliš křehká.
Vahadl:Opohyhovallo se v nízké válcovésikřílllce, na je1jlÍžhorní stěně uPro-
střed stál1a trubi'ce pro ,závěsné vláknlo. S:křínka otáóel~ se llIa'C!! d1ěl1e:ným
kruhem lrot osy z3JP'U!Štěnédostojia'tl'mStěny ~ejí ,j hOiWlíroury byly dvojité
z mosazného pl1echiutlOUlšt'ky2-4 mm, mezi stěnami š'Í'řka půl aJŽ 1 cm,
by změny teplbty v:nJíkaJlydo s,troue zvollnl3.a rovlI1oměrně. Vahadil:o tvořila
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mo!sazJná ,r,ourka s tenkými.stěruamidétky 40 cm, na k();ndch vsunuty do
n1 váFečiky válhy 30 g. U druhého st role na jed'nom konci vahaidaa by]
tento váIečelk zarvělšen na d'rátě dlé\!ky 1 m a skří'uka' nesI,a 'Pro něj i na
spodní stěněbrubici. Rowra se závěsntým drátem jest opatřerua! oltvorem,
jehož polovice ZJakryta ucád!kem .llJpoUovice průhLedným slkl'em, jlímiŽ lze
pozorovati zrcáldlko, upevlIllě:né nati v,a:hadd'em. Pevné zrcádko Fze šroubky
zaříditi ·taJk, že se v něm í ve vn:ítř:tJHmz:rcadllí stupnice, takže odečíeruím
dalek()lMecEem se 'Ulrčí úhel, jej:ž spoLu ucácJlkaJ tvoří, to jest polloha vahadIa
ke skř,LI1JCe.Na 'Obmze ználzolTlIlOOIj,est vnitřek stmj.e E6tvi:isOlva2), u něho'ž
se skřínkou jest slpojeno ramelllo ,déLky 60 cm nesolU/CIÍ'll'llJ kotllc,i lomený
d'alekoWed Pro odčí1tá!l1:í.R. 1903 umístil na témž podstavci dva stroje, jichž
vahadl!a tV'Dfí 18()O ve SlP'OllieČ!ll!éw1Jější skříuce; závaží na drátech jsou na
o<páčnlý-ch straná!CJh, právě talk ,olba dal'eikohle'dy. (Obrazy I:a Sil. nás!. (20.1

ZVilá:štního zwřízení pro stanovenI otočení vah už'í!' Bri].J1ouin3). Nad
vruhadllem místo zlrcá:d!ka jest upe'VnlěillJadest'ičkJa d'vo~~omln:éh'o vápenlCe, v
jeJíž výši vertilk:á!l:ruí,trub:ic.i proniká hioriz!OIl1Jvalně'1e~íc.í vrubiceseSlllo<žitým
zaříze1l'íIm01ptrlC1kým, jehl()'ž část tVio:ří urved!ená ])ohybl~vá d'eštičlka. Vzadu
se tru'bi'ce o'svě:tH l'aJmP'o'Ua ualpřed ,se pozorw.ií interferenčni pl"unlY.

Na tabuke Í'est vyobr.azell1 stroj g'eodeticikého ústavu v PQlstlltpimi4),
kde jsou umíst~DiY dlvlO(jeváhy v opoollJém směru, Drá't toušťky O.O'! mm
nese mo,s.az'llJOlU.tylČiJnJklU'se zrcádlkem a ta ,pak hl[nm'Ové vahadlllo< d!éllky
40 cm a průměru 6 J11im.Do této rorurky V'SlUIl1JUtna 1eidiuom kOllllCizliatý
váJI:eček váhy 28 g, d'ruhý zlalVěšen na dlrlátě dlé'llky 66 Dm. KažJdié vážky
jsOlU dhrán'ě:nlYdJviO'j~rtým ohalJ:eIl11Jz měděiUJéhiO IJlech'llJ ťDolUš~ky 3 mma
oho'ÍÍ dohromady t'řetím olh<alem v:ně'jšfm z magna1Iia. Spojení mezi nimi
Pl'ovediemo 'Vllož'kami z 'tvrdého kaučuku, SkřÍLnka, chráll1Q'eiívahaJd</.a vážek
a neslOucQ i lÍ'rub'ÍiCe, které tvoří třetí :obam dlrMu:, otáčí s,e kol! vertikál;ní
osy zlatpuštělné ve sllOjj;arrnuna.ddělle11lý-m krooem. na němž lize mik,mskopy
odečísti rpd].ohu, Do zuhů· na obV1nďě 'kmrou zasahuje <ozubené k'olDečko' ho-
dilllového s'troje :tlIa skiřiíin'ce Ulpevlll'ěn:éhro,jeho~ spuštěn5m bUK.l!es:e skřInka
s ce'llýrm ,sltroj.em 'ort:áceti. Na místě, kde se má strOli zastaviti, je 'lJřipnuta
nla k'TUlhlu'svorka, 00 ,j~reriQusep'aJk zachY'tí k'ltiIČika,spojená s kotlvou el!ek-
tl"omfalglnetu, um~s'těilléhoTIla sktíll1!ce nla olPáčné strwně n.ež hOlďltno:vý stroj.
Spl()lyennm p'f:OIurdluse klička uv,oUnf a stmj otáčiI se dlále, až se zasta:ví u
sV<OlTkynásI'ediuljiící. .

Opwti StT'O\ii Ei:i'!vosovu je:st Zl1IaCII11ezdolkorualle,ní ve způiSlohu odeí-
tání, pohyb vážek registruje se toÍ!:ž fotografi.cky. CelLn registračn,ího
přJ:stmie tvotd kovo'vá deska., j.ež jest n ,ho'ře Qip!atře'l1Jama'lým hodi-
TIJ()lvým,strojem u. Ten n.ese 'na kladce zavěš,eluoru mal].O!ukaSleltu, jež.;e
po!hrylbujedoil,ů rYChllostí 12 mm za hodinu v ,rámečku, kií'e:rý naobuzci
je otevřen. OsramlOvé i'ampičky I vysill1ají svě'~liOn!a dutá zrcá1dlka, jimiž
ohoH vážky jsou orpatře'nJY, a paprsky ,po oďra,zlud!op:a,da,j-í p,fi,čným OitVo-
rem . v kovl~vé če,llnlí,desce 1l1!a:fobogr.a:frc!kioludesku v kasetě. KTomě noih,o
padá na (desku i paprlsek 'OldlT'až'e,nýod Zlrc,áodlkaupelv.něného :11Ias:kř:ínce.
Tento p'3Jprsek vytv'Ofí na ,desce následkem POIhY'bu kasety obraz př:ím1ky
a jsou-li kyvadla v klidu, vzniknou i na p'ravo a na l:evo ,prf'ímky k
pl"vé TOVJ1lOběžné, vyt\'ofené zrcáodlky p!Oihy'Mivý;má. Jesťl'iže vš'alk pti oto-
čenf Istmj.e se váiž:ky roz'kýV'atl'í - při ortálče:ná samlotném se svěltUio asi na
20 mlill1J.:ijhasnto: -c-olb'je'VJf se něikol:ik vl!Th rycMe tlumených., iř'ete,lnýc:h
vzhledem k tomu, že doba. j.edltmd'uchého kyvu čiil1líasi llmin!u'Í'. Ce!lkový
rO'Z'kmilt č:iniÍ nla d:e'Sc:e třeba 1 cm llJ rovnlo~álžná )JiO'borhav různlý-ch azi-
mUlteoh hude se Illišíti, až př~ návratu dh pi'tvod:nú PlOdohy za'\.lJjmiQlU'i: OIbě
čáry na .desce f,ovografické opM svou PůViodlnií pollrohu \'zhme,ďem k střediní
p.římce, jež p'o'llohu p,ři otáčení neměni,l/a. Je-li d změna nulo'vé polohy na
fotogr,afioké -desce, D vzdlánenost této, 'od zrcá:d!lm, ,j.est otoc.em!í vahaJdiDa

') Bestimmung der Orandienten der Schwerkraft und ihrer Niveaufllichen mit Nilie
,der Drehwage. Verh. der Intern. Erdmessung 1906 (Budapest), str. 337.

3) BrilJouin, Mémoire sur I'ellipticité du geoide dans le tunneJ Simplon. Mémoires
prés. par div. sav. II J'Académie des sciences. T. 33 (Il. Ser,) No. 3., Paris 1908.

t) I1ecker, Die Eótvossche Drehwage dés I(gl. Oeodlitischen Institutés in Potsdam.
Zeitschrift fUr lDstrumentenkunde XXX. 1910, str. 6-14. Verh. d. Int. Erdm. 1909. str. 310.
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v míře ob'llollrkové<p= d/2 D, ježl!,ooldraž,elnýpa,prsek se 'o,točí° úh~l: dvakrát
větš'í než zrcádlkio. .

Příhll.Mněme nyní k theorii tmsn1ch vah.
Jakou'k'O'livfunkc: U (x, y, z) 'l11IO'žn1orozvésti (ne věty TaylJ!oflovyv řadu

U (x, y, z) = U (O, o, o) + x (~ U) + y (~ U) + z (~ U)' + .,.,
oxo oYo oZo,

kdež index O u prvých derivací značí jeHch hodnotu v počátku soustavy.
Dle toho můžeme psáti i složky tíže ve směru tří os k sobě kolmých

ve tvaru _' I (ÓX) (ó X) z (é X)X-XoTX 'x +y 'y + 'z +
,0, o, OnO o

I) Y = Yo + x (~ Y) + y (~ Y) + z (0 Y\.e x o CJ y o a z ln
; i'. Z ) (0 Z ) (ó Z )

Z = Zl) + x (ax o + y iJ Y o+ z a1: o
(Pokračováni.)

Příspěvek ku řešení vyrovnání (sférických) sítí dle
orientovaných směrů se zřetelem ku Wellischově po-
jednání: »Nová methoda vyrovnání sférické sítě atd.«

Dr. Jaroslav ti r u b a n, agrární stavebni komisař v Brně.
(Pokračování.)

K e s I o u p c i 2.:
Jak tedy podle slov autorových na str. 6. [36,] a 17. [47.] se lze

domnívati, není orientování nutné a jest tedy libovolné. Ve sloupci 2
přehledu I. jest orientace provedena tak, aby první směr každé stanice
počínal desítkami vteřin.

Autorovy směrové podmínky jsou pak přehledně:

~~._LU3 1-.-lJ..l tJ5 I, tJ6 J~11 tJ8L~b_o _I ~t.toL~102_L~- 0_

~1\1+';--- 1

000 "I :"-:--[:1-1 : I o0~r=-7To'i:~f' ~~o

I + 1 -1 I ' I - 7"77=O
I + 1 I . - 1 1.;- 2'SI - O

I

+1-1 + 4'09 =O
: 'I' , . , . +' 1 - 1 - 0'01 = O
3'02+ 8'00

1

-4'98 -0'22 2'56:-2'341, 1:- -4'97 4'49 -I- 0'48 - 2'90 =O
j I I I '

K nim připojena již podmínka stranová. a sice nezkrácená, neboť
zkrácená neposkytuje zvláštních výhod,' kdežto krácení výpočty k tomu
nutnými poněkud zdrží. ,

Příslušné normální rovnice daH tJ v přehledu II. a [tJb] z eliminace
v přehledu IV. a dále vyrovnané směry v přehledu III. a [tJb] z jednotli-
vých tJ a m v přehledu IV. sloupcích 2. uvedené.

Ani tJ, ani vyrovnané směry. ani [btJ], ani m nesouhlasí s výsledky
autorovými Tab. IV. sloupec 3. a 4. a str. 10. [40,]. ani se nedá souhlasu
nějakým novým orientováním vyrovnaných směrů docíliti, ačkoliv všechny
podmínky zde i tam, jsou splněny.

K e s 1o u p c i 3.:
Snad tedy autor kladl důraz na slovo .orientace" a proto zkusme

vyrovnati pozorované směry orientované tak. jak to učinil J o r d a ft a jak
je autor v Tab. I. sloupec 3. a já v přehledu I. sloupec 3. uvádíme.-
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Autor na str. 3. [33.] o nich praví, že jsou přibližně orientovány (na rozdíl
od pozorování uvedených na str. 2. [32.]). - .

Autorovy směrové podmínky a stranová nezkrácená jsou opět pře-
hledně:

!+1)~1II+~1-': III " I " ',I~: i ',_1_',.i ':' '::'i~~g!

i •.• + 1 ' - 1 + 3'47 =O
: .... + 1 - 1 .. . . + 1'15= O

1-;'02 ~'OO-~'981-~'22I+;'56\-;'34 : I +.11_4'~7 +~'491+~'48 +ng g I

Výsledky zanešeny opět ve sloupcích 3. a opět tJ, vyrovnané směry,
[tJtJ] a m nesouhlasí s výsledky autorovými, ani s výsledky ve sloupcích
2. a ani 'se nedá souhlasu nějakým novým orientováním vyrovnaných
směrů docíliti, ačkoliv opět všude všechny podmínky isou splněny.

K e s I o u p c i 4.:
Snad tedy autor kladl důraz na slovo .orientace vzhledem ke kon-

vergenci pořadnic" a proto vyrovnejme pozorované směry, orientované
vzhledem ke konvergenci pořadnic tak, aby byly směry Č. 12= I, 9 = 10
a 6= 7, jak jsou v přehledu I. sloupci 4. uvedeny.

Autorovy směrové podmínky a stranová nezkrácená jsou opět pře-
hledně: ,

t'. I \12 I \1. J t'4 I tI., I \16 I \17 I \18 L~"J_~IO_1 \1" tl12 I. ro '= O II

~-~-~- 1---[1 . r-'1 I . -11+~'2~~0 I
+ 1 - 1 'I I. 1:-- I. ' ,+ 2'27- O .

. . . + 1 . I ' I . - 1 . 1- 1'27 =O

:!: : : : I+,1 ~ 1/+.1 -'1 I: : I g - g
3'02,-L 8'00i-4'981-0'22+ 2'56[- 2'241 ' I - 4'97:+449-"-0'48,- 2 90= O

Směry k orientaci s konvergencemi pořadnic použité dávaii ro = O
a mohly by se příslušné směrové podmínky psáti před druhými, jak činí
autor; na počtářskou práci to však zůstane bez vlivu. Ovšem chybici
absolutni člen v jednotlivých podmínkách jest nesporně jakousi úlevou
počtářskou. srov. tento úmysl autorův na str. 16. [46.] před (c).

Výsledky zanešeny ve sloupcich 4. a opět o nich platí, co dřive
obdobně bylo řečeno.

K e s I o u p c i 5.:
Možná tedy autor chtěl s konvergencemi pořadnic orientovati na

jednu stanici ostatní stanice přim o a proto pozorované směry
v přehledu I. sloupec 5. orientovány přimo na stanici 4. (Kande\) a pro-
vedeno vyrovnáni. '

Autorovy podmínky jsou opět přehledně: .

\1. I __\12__ C;:1-.-lJ~ L-.2_I_tI6~L~J\18 I tJ9 I ~.o I tJ"

+ I, i ~ 1 I I: 1-.-: 1 I I
+1 -1

-1- 1 I'+'1 -'1

1- .~'02 ~·oo1- ~'981- ~.2Z I +- ;'56 - ;'341

I·· \1'2 I ro = O I
-~ I1-1 O-O .

! , + 1'25=0
I . + 1'00=0

-1 I 0=0i + 1'27=0
-1 ." 0=0 I
-4'97

1

-+' 4'49+ 0'48- 2'go = O i
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o směrech k orientaci poufitých, jakož' výsledcích zanešených
ve sloupcích 5., platí totéž, co dříve řečeno.

K e s I o u p c i 6.:
Snad by autor mohl namítnouti, že právě a jen na p r v n í stanici

(Catharina) nutno orientaci. všech ostatních provésti. ježto jen první sta"
nice jest .nej\épe~ orientována, jak z neihořeiších řádků na str. 6. [36,]
lze se domnívati. Avšak důvod pro to žádný není, ani není uveden, a na
důkaz, že určitým způsobem orientované pozorované směry mohou ještě
lep š i výsledky, t. j. menši [Vv] a m dáti, než autor na str. 9. [39.] a 10.
[40.J dosáhl, provedeno vyrovnání s pozorováními přehledu 1., sloupec 6.
Jsou to data z Tab, II. sloupec 2. otočené: 1. stanice o O, 2. o Va ~ v.=
- 0'513, 3. O Vi - Vs =- 0'053 a 4. o V, - vj2 =+ 0'555. (Dlužno pozna:'
menati, že normální rovnice (3) se str. 3. [33. dávaii V shodná s lJ v pře-
hledu II. sloupec 6., vyjma v,. které se rovná - 0'430, kdežto V uvedená
v Tab. I. sloupec 2. nevyhovují podmínkám (l) na str. 3, [33.] přesně.)

Ve skutečnosti jest tato orientace opět jakoby zcela náhodná, po-
zorování v přehledu I. sloupec 6, pozorováními neorientovanými, nebot
v jsou zprvu neznámé a nikdo nebude hledati v, aby provedl jimi orien-
taci p o z o r o v á ní hořejším způsobem.

Autorovy podmínky jsou opět přehledně:

IlJ, I.1~J_~_.t15~~.~6 I V1 1.1~,- v. I V'6 \)11 I\),~._ Itl .._0_
i+Ir~--I-·-r~,. ~~r -:-T--:---~-I--:----,-I -. -.~-1-~O:555 Oil't- 1 " • - 11 • '. + 0,053 =O
I . + 1 - 1. . I' . ' . + O513 - O

ji. • . • + 1. ... - 1 . - 0"068 == Oi . I· , . ,-;- 1 - 1 .',' , . . + 0:560 =O

j , I . I' . I' . ,'I I'1
1
- 1 • I .I -I- O 642 =O

- 3'02:+ S'OO - 4'98 .:. O'U 1+ 2'56 - 2'34 • - 4'97 + 4'49 + 0'48 - 2'90 =O

Výsledky zanešeny ve sloupcich 6. a opět nesouhlasí s výsledky
autorovými Tab. IV. sloupec 3, a 4. a str, 10. [40.], ani s výsledky ve
sl9upcich 2. až 5. a ani se nedá souhlasu nějakým novým orientováním
vyrovnaných směrů doclliti, ačkoliv opět všude všechny podmínky jsou
splněny; za to však souhlasí s výsledky obdrženými řešením normálních
rovnic (3) se str. 3. [33.], vyjma m.

[1.11.1]přehledu IV. sloupec 6. jest vůbec nejmenší součet čtverců chyb,
které se autorovou. metodou a vůbec daii doc!1iti, předpokládaje ovšem
stejné ekscessy a stejnou nezkrácenou stranovou podmínku, místo přes-
nějších ekscessů' a výhodnější stranové podl11ínky.

Ještě bych poznamenal, že ani přímé orientování pozorovaných
směrů všech stanic na jednu a tutéž stanici nebývá vždy možné, na př.
při řetězi trojúhelníků, a musilo by nastati orientování postupné se stanice
na stanici, jako ve sloupci 4. přehledu I.

Jest dokázatí, že pozorované směry nelze definitivně orientovati,
po případě jest odvoditi (správné) směrové podmínky.

Aby vyrovnáním doci1eno bylo souhlasu vzájemně pozorovaných
směrů na + 1806 a event. konvergenci pořadnic, nutno každý pozorovaný
směr opraviti nejen o chybu pozorování v, nýbrž i o orientační opravu z,
tedy o _ +\.li - Vi ZJ.

kdež i znamená číslo směru a J příslušnou stanici.
Jsou tedy (správné) směrové podmínky:
~-~=~-~+~-~=d~-d~

a' správný předpoklad vyrovnání:
[VV]= [(I.1-z) (l.1-z)J = min,
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ježto z jest ne zná má. nikoli chyba. jak i předchozímí řešeními nedosta-
tečnost podminky [vv] = [(v + zj (v + z)} = min zřetelně vynikla,')

Jednu z orientačních, oprav možno libovolně zvoliti. na př, Ze - Za =
konst.. čímž možno ze vyloučiti a zbudou jen ZB, ZF, a ZK a orientace
Cathariny jest dána orientací stanice Belchen; anebo možno nejjednodušeii
ze = O položiti. čímž všechny stanice budou po vyrovnání orientovány
relativně na stanici Catharina. což i pro další úvahy zdejší předpo-
kládáno.

Podmínky směrové a stranová nezkrácená jsou přehledně pro po-
zorování přehledu I. sloupec 3.:

.\ld Vz 1~3EI;~[;'G'"-~~~GJ~t:?e*) IzJz~lzKL~'- O~11'_~-'-:-:-II:: ,-1' ~l i+~)-:~1,ll-I~~-:~
, , +1 -1 1:,\ : , (+1)-1, ,-3'90=0
, , , , +1 ' -1 ' ,+1. -1 +3'47 = O

+1-1 ' , , 'I i-l-l, +1'l5=O+1 -1 'I ' + 1-1 i- 359= O
--3'02+8'00-4'98 -0'22 +Z'56-Z'34, , -4'97 +4"491+0'48 ' -2'90 = O

*J Ze, jak již praveno. jest položeno rovno nule a nebude na ně šále br"n zřetel'

Koefficienty orientačních oprav v podmínce stranové jsou vesměs
r0vny nule. neboť součet koefficientit každé z orientačních oprav z, tedy
koefficientů pro tutéž stanici je vždy roven nule; v Jordanově učebnici
to vyjádřeno tím způsobem. že součet koefficientů téže podmínky (tedy
dle tamního důkazu také: téže stanice) je vždy roven nule (sro\" důkaz
tamže v I. svazku. 5. vyd .• str. 192,)

Vyloučíme-Ii pomocí prvních tří směrových podmínek z ostatních
neznámé orientační opravy z (sečtením podmínek: třetí a čtvrté méně
první, třetí a páté méně druhé. druhé a šesté méně první). obdržime pod-
mínky úhlové a stranovou (l) a (2) na str. 3. [33.] a řeš e n í pod m í n e č-
ným vyrovnáním.

Nehledě ještě k jiným m o ž n o s tem vyrovnání (převodem na spro-
středkuiící vyrovnání bez nebo s podminkami). přísluší pro hořejší ~pod-
mínky s neznárnými"forma vyrovnání pozorování podmínečných s nezná-
mými. která dává následuiící normální rovnice (přehledně):

I
k~k2 I k, Ik:l ks k6 k1 II ZE I ZF J ZK I w = O . I

i 2 ,--- " - 3 5~ li, , 1-11-1'43 = II I
'I 2 + 8'00' -11 - 3'77= tj I
I 2 - 4 76 '-1 I - 3'90 = O:!, , , 2 ' , - 1'93 l,-H, i-I I ~- 3'47=\}II
I, , , , 2 '1:-2'3411+1-11, +ľ15=O
i ' I' ' , , 2 + 4'97 li . '~111-1 T 3'59 = I) I
,1+ 3'50 + 8'00 - 4'76 - 1'93 -}'34

1

+ 4'97 + 155'0898,1' " , - ?'90= I)

\: _' 1 -,1 +,1 _ ~ + 1 :1,::: : == ~I'
I - 1" , - 1 'I - 1 ,II" I' ' = O
1- 1'43 - 3'77 - 3'90 + 3'47 + ľ151+ 3'59 '- 2'90 li ' I' , , = -Ivr] ,

(Jako poslední rovnice připojen vztah pro [v v].)

') Ani předpoklad [vv] + [zz] = min by nevYhovoval. neboť při různí'ch orIentacích,
t. j, při různých z opět by [vv] + [zz] atd, se různilo. jak PTQPočtenim s pozorováními pře-
hledu 1. sloupce 2. až 6, možno se znovu přesvědčiti; neboť z jest neznámou a jen jako s ta-
kovou dlužno s ni zacházeti., - Sám (a se mnou Hnj) nezkoumav blite ,řečenou otázku, du-
mnival jsem se, že takové předpoklady bY stačily ku vyrovnání; opačné poznáni mne rovněž
silně nutkalo ku veřejnému sděleni této látky, této zkušenoSti,
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Vyloučíme-Ii opět pomocí tří prvních normálních rovnic neznámé Ze.
ZF a ZK a pomocí 8. až 10. podmínky první tři korreláty'j, zase obdržíme
normální rovnice pro vyrovnání podmínečné (3) na str. 3. [33.].

Chceme-Ii však využíti výhody jednoduchých koefficientů normál-
nfchrovnic, což tane na mysli autorovi na str. S. [38,], pak obdržíme.
vylou.čivše prvnich šest korrelát:

88'6853 k7 - 0'245 ZB + 0'345 ZF - 0'230 ZK - 3'S31~ = O
- 0'245 k7 - 1'5 ZB + 0'5 ZF + 0'5 ZK - 4'260 = ()
+ 0'345 kr + 0'5 ZB - 1'5 ZF + 0'5 ZK - 3'105 = O
- 0'230 k7 + 0'5 ZB + 0'5 ZF- 1'5 ZK +- 2'815 = O.
- 3'8316 k7 - 4'260 ZB - 3'105 ZF + 2'81:i ZK - 28'85965 =- [vvl,

Rešenídává (či má dáti 5) ZB = - 4'413, ZF = - 3'823 a ZK =
- 0'875 a v obsažené v přehledu II, sloupec 6; o v + z opravené. pozoro-
vané směry přehledu I. sloupec 3. jsou shodny s vyrovnanými směry
přehledu III. sloupec 6. a [vv] odpovídá hodnotám v přehledu IV. sloupec 6.
zanešeným, avšak m jest nyní sprltvně:

m = 1/ [vd = 1// [v v] = + 0'453.
I 7-3 4 -

Praktické poznatky a pokyny pn počítání počet-
ních skupin neb jednotlivých parcel způsobem

analytickým.
(AntD!nlín Ne d -om a, vrch, geometr při- novém vyměřování v Srně,)

V nyněj'ší ldiobě, kidy na plálny kaltaSltrállnlé ik[a!dou se vellvké poža-
d/aJvky, blude na m'ístě, pouikázati na. 'PločítániÍ cel,ých pOIčetnlích skupin nreb
jedlnatI. parce'! na 'PlodJkladlě souřa1d.'riiÍrCbodů a -n'a zá'kllladě d1alt p'římého
měření. Tatol metO'dia je stoe p!Olně'kUld2ídlllouhavlá, Ipra,C1n.á,za to však nia>-
prosto p'řesná a oldiměňulje výsledlkem svým mnohonlás'oihně.

ZáMady tohoto výpQJČ,tu jsou vše~beoně známé a za;~rlád!ají se
na fOlrmulli 2 P = ~.vn (x n_l -- X n TI) = ~X n tv n+ I -- Yn-I ).

Nráim .budiž den úkoq'em, ulpolzmni,ti na nabyté pOQ:n,atiky p'ři tomto' způ-
sobu iP'Úlčlfání, ohllavnlě !J'O'četnlÍCh slkup:in pokudl se týrče volby skurpinr dle
jich verl1mwstí se zřetelrem il1a post'UIV pOCitu ietdJnJot!lllvýchpřírůstků + ne-
bo -, Pačít<ťní pllOlChtiÍmtro- zpúsoboem v praks,i; mállb se dosuldl pr'ová.ct1ělo
a u kataiS'tru z doiby předivá,j~oné zaznamenáváme jreln mállb př,ílpadu, Na
MlGravě u novéiho vymtěřOlv,ání v Srně počHán!(} tak jen Čá!srtečně - ode-
diilnělre. Ve větš'ím :liž -r'Dzs:alhu počJtárno anlalyltic:ky při reamibullaciměsta
Krrál'ova Polle. Tu jl;ž veškeré skUlpilny všech 41 'i'i'StŮ'map takt,ol pOótá'11Y
-dichwma'dy 14'0 pač·et. skupi'n, ČálS't,ečně i jednotlivé pafClelJ,y byly t'outo
merťod'Ou vypočteny, Předlp.orkltáde:jmc, že llist ma:py je ďetaift!em cerlle vy-
plně:n - sikupiny p,očítá'ny analryti'dky, ,jedlnlntll, p1a;rcely většínlQIU vla,ni-
met;r.ovány,

Velli!kJolstskiurp'in záv-isí předně na vel!likoS'ti měňítka mapy. Čím vě,tší
měřítl\!O, tím více sku1pl'rI1mUlsíme vO'I:iti v i'e,dIt1!ésekci, neboť většim mě-
řítkem stmllPá IP()lž!a~iave:kpřesnějš1ího, p!nčítání pol!olChjedlnortlli.,parce'\" Ne-

') Pochod ten, zachovávající symmetrii normálních rovnic. použil jsem poprvé ve své
dissertaci a nazval eliminaci ~ualiiikovanou; podrobněji bude popsán v obšírné práci chystané
pro tisk. jakmile bude (za 2-3 léta) dokončena,

Tamtéž budou ještě jíné druhy eliminace odvozeny (na př, eliminace postupná a zrych-
lená; eliminace podmínek s korrelátami a bez korrelát atd,), - Srov, pozn. 11.

5) Rešení neprovedeno, nýbrž z odvozeny z prvních tří směrových podmínek allP ob-
sažených v přehl~du II. sloupec 6,; z dosazena do těchto redukovaných normálních rovnic
a shledáno kr ve všech (skoro) stejným! •
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místno j.est, ,p'ředlpiS'ovaJtIiPro uréi:té měřvtko ,j:istou me~ Pro vel1Iiikiostsku-
pin (Viiz našipollyg. ~inS't'rlUlkci.z r. 1904), jak rrJwžebude ukázáJl1IOl

ROI~lloh:askUlPiIruf~dJj<tj. se má výhlraJdln:ě tvarem a Vlebikiostí tedlnotl.
parcel v diotyčnélm Iilstu mapy. T.o l1Iejlllépená!mulkJaiZwjeobraz Č. 1. Skiu-
pinllt čís. I. lQd!povtLdlátv,alrem a, veUikosu svýoh IP3Jnc,eUvhod!n<ěrozJortc
skupirrty I. Piíi měř. 1:1000 přibllJ~ě 7 ha. Uzavřel1lÝ pollyg:o[)J3.7, p,. p•.
10, 4, a 3, ač m[)Johem merrJšJskupi,lllY 1., nutnlo diáITiedě1:i!ti nla: skUlPilruu
II. a III., ježto malý a nestejlll'OIměmý tva'r IparCle~toho \Il:utně vY1žaďuje.

i
i

H, i

\41
Obrazč. 1.

NaJpmt; tomu skupi:ll'a ulZalVřelllá bodly 3, 4, 5. Pa, 0" P,. P;, 14 a 3
moh]'a, by se bez závlaldly poč~tati j,a1kojedna skmrpi:n:a,ač pUochlOuje ne-
paměrně větší skulPlilll II., Ul. i astatmch, .nebo! při svých 4 téměř Slbej-
ných parcel:ách vypočte se pUocha věchto ,pa'l'cel naiprO'sto úměr:nJě'k p]IO-
chám paroel V'e s'kU'piIll1ěII.' a IH.

Rovll1'ě'ž skupilllla V. volena je dl,e ve1:ilIDoSlN'a tval1u i pOČJtusvých
parcel Skwpí'l1laIV. u:rčen:3tje saJma sebou - jedvné paJrcely. Těmito hlte-
d!i'S1ky'jedlině jest tř elba se Ndi ti 'při vollbě skupi'lK

PočHa!ÍiÍ-'l'i se pliOlchy IParcel vesměs ne:b převážně z orig. měr, tu
netřeba býti tak úZ~{I(}s'tJ!'ivýmpfi volbě velElJrosti sk!upilt1l,jelllikož :z;dIese
n:ámpllo.chy pol6tem 'piíe'S1u,ě'a stej,uoměr:ně vypočtOI1.Ir,a! maj,í již S1kupin,y
menS'í nebo větší ob\"odL

V d1aJJišimpaJk bude náJm poukázati na! !JIos'tUlPpN J}očítiáJntípřírůSJt!ků
i: :na loIbvold'ujedlnJQltn.počet slIDupilll.Tu nwnnlo postwpiQvaN 'v,ždly ve směru
obv'odiu skulpi!ny ,Oid:Jleva '!{''U pravu - v'e Sll11lěmhod!i'u,oYých ručiček, jak
šipky na ,(jbr. I.wka'~ui~ít TeldIy st~:nlě. j'aJkiolpři IPooí,tánlí skupin u~vře-
ných IPa]Y&1O!n'Ů,rkhž poiČáteiČll1JíbOid n3iolbvtoduo~Hiačen tečkau na Mpkiu.

a) Za první příiPla'd'sl:OIuiž,iž'odd:íl P 1 - 7 'v loor,aJzuč. 2. T enlto ordld!i:1
jest dolbře pOlČÚmtia'nla[ytic!ky J}oÍližitim záp,islIIiku obvykJlého" m pif. zá-
pisil'~k X~II. ,cHeiPO!yg. instr. ~ roku 1904. SkJláJdiáfse 'Již tento 0<Iici00]ze
6 obrazců a tu zák,ladním 'počtem z trojlúhe]lnJíků ,a mvno,běž. mollJjJlaby se
snaJalno vlloudii1i ohyba. lY) Za to odd. 7~ bUid:ese V1~dy tře!J>a'!JIočítati Pří-
mo z mě'r, ježto má pouze 3 ná'sobky, Li B, Li C a kO[)Ječný roV!ll!Oběž-
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nik, c.) Odd-ě11,ení7-10 TIlU't:nobezpodmíne'oně po6Í,tatí anal;yti.cky - jako
v přiíp.adiě poď a,) UlV'edleno:,a to z těoh to diůV'odlů:

Před!niě ttrehul()leme v~dIy miti oněch průsečiků strany p()ltygonmí (x)
se straJlllami d:etai'\u de, c!!c, cb. Odpíchnutí jich z mapy i pN ve!~ém, mě-
řít'kupro šíkmost řeZJU' bude v,ždy nepřesné a muže 1!ato neIPiíesnost
v QdpÍ,chilJlU'tíč:iinJiti'alŽ 0.8 m2 ve pJ.oŠie a to tím spíše, že chyba 'talto se
oďlčítáJnlim menší pliochy od větší vlastnrě násobí.

Obraz Č. 2.
Předlep,íše se tento oddí,l v~dy následl()IVuě: ID, a, h. c. d, e. f. g tO. a.

tedy bez oblOU ikJoncových .tJ A-D, kiteré, pa.tříce do j:iných skupin:, než
do skluJp;imlV II. a III., musí se počítati zv~áJště. Zde b'llId1ižvodítkem, že v
jedoom od!d~llu ImU'sí se :VZJíti jen ta část pl1olchy, která talIlg,uje v,My jen
2 skupimy meziseb'Ow. V .nlašem případě 'Slkupi,nu II. a lIl. Ostaotnlí ČáSlti
př,i témze ,odlděltení zbY:~é t. ji. L1 A a O nutno p'OčHali samo'statně zvlášť.
aby přírustky ± chybr\lě se nepřipočetl v ke skupině, k níž plochOlU rue-
patří.
, Bř:~s[UlŠinJo'stjedmlo'ťf. otdldlěi\;eruí~e skUlPlůnám urč:UIie se n:ás.IedlOlvně:

Při způso!bu ad: b)UlVedenlém,P<liuze 'dolbrý náJčrtek pro sktupiTIiy, který
se z'hlOrtovUie v'e z,menš,ellllém měřítku maJpy, uk.áž,e nám pnís!rušno5it k té.
čio[lé S1kupimlě. Př<i způs10bu ad a-cuvedJen:ým urč[ počet sám svým
výsliedtkem poď zllaJméllllkem + nlebo -, kam p1/ochUi ilI1JáimepočEtati nleb
odčítati, ,alf již oome náJČirtek '!l'O fUJce neb ni1m.U. To! hlavm1 předln10st
tohow IpočtU, zv:I:áště Dmlto, l\Jdyž často a!ni z ITJIej11epšíhonácrtktUi ba přímo
ani z mapy l1Ia pohled neodlhadttreme, na které stramě p,j:ocha je vě:t~í
ll'eb menší, zvláště sečte-U'! dletailln!í ohmti!iceilllÍ poměrně ve stejn!ých pij'o-
cháJah POlJyg'011ln!ístm/l1Ju (x) TIlěkoll:kr'áte, j~k'OI př. oddi.7-1O.

Vůibe'c platí tato tři lP'r.aJvřdila pochodiu plři počítá:n:í př,írůSlt'ku ±.
abychtom v'ŽJdéYd:ostahi spráVlllié ZlliaJmém:ko ve výsheidiku při zá:pisnííku
svrchu vzpomenutém a to vzhledlem: k početní skupině, v l!ejÍJmlŽsměru
poshJipuljeme.

1. Příslušné zlllamén!kto pří.rustk!u ± pfi VÝIPočtiU obdržíme, když
POIStupujeme poot'eim - ve směru skupiny ,i ve sm~fIUi ohra,zce - (p1ř:rkl.
10,a. b, c ... a nillm!rv 10, g, f e ... ) a ,to ,při př:írném měř'eillÍ 1. i. měřtelní
ve směru skup!ilny I~na' .poIIyg. straně měřeno od! 10.-7.)
. 2. Kdlyz postu!puJjelme počtem sice ve - směru OIhr,alZ'ce- při OIhrá- .
ceném však měřm, t. j. měření plf'oti směl'u slk!urpin~ (na ·Pollyg. straně
měřeno oď7.-1O.) avšak při x nutno n:asadffti oibrá'ce:ná ZHaJmétrnka(tediy -)
0'0 zápisniku. .

3. K'O'lJIl~čruěkdyž i'deme poctem ve směru SktUpílll'Y,.avŠalk {)OsltUlpuJe-
me ve směru základny obmzce, t. j. ve 'smě'ru po.!iyg. strany 10.-7., neb
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10, g, i, e" ... V tomto pádu musí bÝ'ti měřellllo při pOII!yg.strarlě proti smě-
m 'skupiny, tedy 7.-10., všaik zTl'amén:ka při x v zápislllíikil p.oluec,J1,ati+,
Č'llDj Ik la,dlnlá. .

V každém ji>lIém po;;hod'll výsledná pllocha zůstalne sice stej:n'á. leč
znaménko je 'libovolné buď + nebo - a neví se bez náčrtku, kam ,.e má
přírůstek př'iičvtati nebodčítati.

Zprávy siavovské.
Memorandum požadavků civilních geometrů.

Odlbm zle:měměř'ičskýpři Ústře.diniím v,še'technickém vý:boru v Pral-
ze žádá za hláljellií a plře'dlolžení těcMo zásad!nIÍ'ch požadavků civilních
g,eo:metrů.

Přj bUld'ování česk'os']ovenského státu přidlělleny budou! zeměměřič-
skému stavu vellkié ·a ,du~e'žité ú:koi!y.

Á'by geometři civiffi1l'í- :jako m~ljp'olČetlnějšístav zeměměři,čů - mohl'i
se prací a 'úiklo[ů těchto 00' nejvě'tší měmu súčastllliti, Madbll tyto po•..
žadlaviky.

1. alby :p,ři mg,a:nisaci Úlstřed!míh'O zeměměři,čského ústavu a veške-
rého zemlěměř:ičství povlolá'llli hy'I,i ZáSitupci stavu civilních geometri'l jako
stá~í eXip'erti;

2. 'aby stavu ciV1;~lllíchgeometrů přikázán bY'i zákon'em UlrčH} obor
působnosti, který by Hm umlOžúovat exIstenci;

3. 'alby pr'olVle1dieIla!bylia r'e,vise· všech záik:oniŮ a nařílze:ní, t}'kajídch
se zeměměřiostv.Í za sou,činnosti záls'tupců st,alVU civi!1ll11khgeometrů. 1eli-
kož dosud vydány" byll',y ty,tlo bez jilch slOučinl1llostia bez 'ochJramy j'i1chLájmů.

Odbor zeměměři'čský při Ústře'C!lnuiffivŠetechTIlidkém výboru v Pr:,zc,
dlnle 9. plf>O's,inc,e1918.

Ing. V e v e r'k a, 'iedlmtel'. Ing. f ii r s t, před'Sed'a,
Za úst'h~diní vš,etechnick.ý výbm:

Img, f. K '1í r.

Memorandum požadavků železničních zeměměřičů.
Př;i 'lIlOvé, UdJové úpnalvě úřadů pro veřejnlolu dopravu přichází země-

mě'řiči s PiO'žadlavKle:m,alby j'ejl;'ch hlaJs by]> sllyšáJn a v úvahu brán VŠUid~
tam, k,dle se je'CIlnlá,o 'tlOI,co je:>t nejvzácnějším statkem nár'OIda, o půdu.
ŽáJdá'me ty, aby VOltlázkách toho d1r:uhu nebyn stalV zeměměřičů 'P'řeh,lé'C!ál1~
nýbrž aby by'l ve všech dlQltyonlých úřaďech nálležitě zastoupeni, ila!k jest
t:o sk:Ulte,čn'Ým zá1jmem m:ámdlního celllku. Při stavbá:ch a ud:ržl()lváll1:íárah,
hraje mlOlud1ráp1ollil1:i1k'a]JIO\Zemft\IO'vá,změny kaitastrá[11I'é a k:ndholvlní 'úl,ohu
nerna'lau a rmoto se vČias h'llásiíme 'o p,řiměře1l'Ý vl':v v'e Ivše'ch úřlaid'ech,
nle'jvyšší nevyj'ím<uje, ,iI olČelkáv,áme.že nehudeme přehliženi na p'llz:dě>jší
škodlU věci celkO'vé.

CllenlOlvé sta'VUi q),a'šeho vykonal1i za 'SIt'aréiho režimu, beZ'11IánJléně a
V p'oměrech n:ejtě'ž'škh prá'c,e vel1iikého výz,l1Ia!illJunárodioho's'podářs!kéiTo a
ceny trv!aillé.

OpÍ'najÍ'CeSie {) význam a užitečnost svého stavu, diolvoilláv,álme se
nlestm'n'1l'éh:o p,osll'dku piOlV1ollla:mýchzil1aků a ploža!dl.tjeme na zákb'dě toho
spr,av,edlli'vou účast a s!'Ušmé z:a!st'o'upení V agendách '1I'o,vý,ch úřadu rro
veř ejn()'li dopravu.

JeII1 ,ta:k polsky tne se ,aspof! někt1e'fý:m z nás přHežilt'ost, aby síly,
sChO'P'llIO'Stia· vědiomosti ,své mohli všestraJnně rOJzvinout a uplatnlit.

Prutů práJve<m pož'aduijeme:
1. Aby v,e věcech vý-ku1pu pozemků a, sp,odenýéh s tím praclÍ 'klaltla-

stráUiných, předik/liáJdl3J'n;ýchke schrvál,eni mil1iiSJt'erstvu žel]le:znic, by,] sllyšán
poradlmÍ hllas 'Ů'dbomílka inženýra zeměmě,ř:iiČs,tv.í, pro MerýžtO' účel budiž
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zrrzel1 v minilsterstvw žellez.n:ic úřaiď I;:nženýra zeměměřiče, je:nž by již
při velIkých praJcech 'J,iikV'ida,črukhl1lJO'hllzasábJnouti SlV10ljlÍ'OIdlbornou: zllIa!l()sti.

2. Veškeré práce sPojené s výkup~m poz'emkŮ' buďte'ž 'V budOlll'cnu
svěř'Oivány jen zeměměřičům s 'Vysok,oškollsk,ým odblOlf:TIlýmvZldělláJTI'ím.

3. U všech ředitel\'Siťev ~ellezničních v CeskolSllovensikém státě buď-
tež zříz,eny 'li ,olC1ld:ěleltlíUl. Cio Slamostlartm:é skulpiny pro výk:up poz.emků.

4. Úředlnillkem výše jmenovaných s.kup:iltl pm výkluP p()zemků buď
jmeno1ván ceSitou konikulrsu joo ,zeměměřič s ukonče:nrým oiď'bOlnnýlmvz,dlě-
ľámím V~Sloklo'škJo]lslkýms nálle:žitOlu pr,aiksí ,oiďlhornlou.

5. Zeměměřilči s ulkoolČeným od:1Yoflllým vZldiěláním vY:>OIkoškolským.
přh:;1'lJsní'c;iTllytlJěj'šího statusu IIill" buďtež za1řalze'llli db statwsu I. úř'e.ctinlíků
s vyso,kloškollským vzd'ě'IIánlím, čímž by se O'd!stran!':la pro ně tvrdá ust'a-
noveni pragmatiky.

Schv:á1J.eno ve schůzi zeměměfíičů 15. 'OIdibort\ ÚstředJn,ího všetechini-
okébo 'výbort\ dlnle 9. !prosince 1918.
mg. V e v e r k a, Ietdlni3!ťel. Ing. F li r s t, pře'd,se,dJa.

Za ústředitllÍ všetecbJni'oký výbor:
Ing. Dr. K Li r. t. č'. ředMeL

Zprávy spolkové.
Výroční zpráva »Odbočky spolku českých geometri'J«

za rok 1918.
1. Z p r á v 'a j e Id<TIa tel s k á.

Cinrr1Jost naSil 'O'dboč:ky za války, zvláště pak v roskrdních dvou
váJ.eČ'ných lete,ch byl,a téměř 'nllJP'fQsto ochr1omeua. Clen~tv,(} až na něko-
],j:k }edn,ptl1livcÍ1byt],opovoláJno k 'v.oljellllskéStrumě, takže 'l1'a obnOlve!1]í sP'úl-
kovébo života rrebyll10 pomyšIení. Důk,azem 'i,oho ieli,t, ž,e na po~1ední val-
né hmma:dě, '~ollla'll!é8. prOlSi'llce 1916. bylo ce,lik,em 7 členů, taJkž:ea:nli nové
voliby 'll'emohlly bý:ti provedeny. Zů'stall tudíž v čiTI'llIostista,rý výhor,
z'volelný dne 12. prosince 1915. Vmce 1917 pak sel va1Thá hromadla vůbec
nelmnala. Za Zlmínku sluší s'll'aJd iedi'ně po,řáid1a'll'á exkufise dlO voj. zem.
ústa'Vu a 1'itho:grafi<ckého ústavu v,e Vídni, kterou uspořádiala »OdbočKa«
v březnu 1918 a které se s\účastni!.o 7 kidlegů.

kidinlě nášspoll~O'vý čaiscpi,s bytl :zmámko'U života <s,po!ku, pojiÍt-
kem mezi 'jedlnotHvým:i čIeny. Je t'o nejlepší diŮ<1~az,ja:k veHce důležilté
}est vydávání 'vllaJs,tníhro 'odbmného časopisu, a zároveň pobíl(likiQIu,aby
čllenstvem se všech 'si'! by] podipor'ováTI'.

Teprve po 28. mnu .miln.fidku, kdy vě:tšina kolegů se wá,ti\la na
<své pů'Sobiště, mohl:o se př'i:k:roči!ti k <další práJci. V člel!1l~kých schůzích,
kUE;rý'ch uspořáda'],a »OdlboČika« ce'l:kem 10 'a :sioe': 6.• 14.• 21. a 30. Pl"iO-
si'nce 1918. pa:k 4., 11.. 18.. 24. a 31. Jredna a kOnIClčně 7. února. sp'rá vně
bylo zdůl1aznělTIo, Ž!e 11lIadeš,el,okamžik. kdy buďto se' splnit vš·e'chny dávné
pOŽ!aJdavky sta'vu geometrO'v~kého. Ineb zaJs,e na 'll'edoh'lednloudabu splnění
hude o:ddá\lclno, a že ,oe,]ý ,s:tav j.elspoJiuzodpověc1Jným za z,da'r neb nlezďar
naši věci.

ti'lla'Vlní záj,em ovšem sOUlstř,edi,l ,se na dvě Ž!i'votní otázky ge1omeltrÍ1
a ske: Zřízelní Ú'suředJního úřaJdu pro veře'i'ná vymě'řování a vY'huldová!ní
stu'dila na vy;solkých školách te'chnkkých. Vielschůz:i (line 14. prOlSilnce
zvo,Lelnla redaJkčn'Í k:omi'se, :sestávající ze zá'stupců jednotlivých ka:tegoPilí
g,eometrů a pověř,ena vypmcoválJ1lím slPoHmvéno m ,emor a n.d a. Meré
by obsahOVa!!O p'oŽ!ada:v<ky }eldJnak všem geometrům srdleóné, jec1Jnaik po-
žadavky kaž,dé lmMgori.e g,e1ome1trů zvláišf. VýslledJkem této :prá'oe j.e zná-
mé memora:ndutn., ,ortištěné v'e Vě3tll'vku. Memolrallldium t'Oito ro:~mlllož,elno
v 300 ,exemplářích a rO':lJesJ.á:nlovšem čLeniÍ1mod!boóky, všem Či~etnůmNár.
shr:omáž;děni z ,Moravy a Slezsk,a, teolmIdkým iko:rporaJOtm a 'Hla :všechna
mí,st'a, o 'll'ichžSiE! dailo soud!ilt, že by věci něj.a:k ill'nhla pros:pětli'. A'kce
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s memorandem sePlOněkud z,drže1la tím, že h,me 'nemohlli během vá-
llioollJrchsvát<kůdosíci kionltlakt'Us naším ústř·ediním spolkem v Praze. bez
}e,hož souhl,asu nechtěli jsme niče'ho pl()tdln:i:k'alti~.Tepfv·e P'O Tllovém roce
d·odIi~lii:j'sme shody, biohuže1'ImeJ úplné, neihot 'f'ražs\ký spolek TIlevzailJnaše
me'rnoranďum za 'Pod~aad podámlÍ,ce'lého s,poliku, nýbrž vypracovwl samo-
statině.;;vůj návrh. Ny1ní jsme v,e sltálém pílsemmém s.p{)ljel[J~s praJžským
Ú's'ttředím.

SpoI:lelČněs našim memloTande.m ůti'skll1'ulto2100k'rát:nám zaslail1é
memo.ral1!dumVšetechnického výbom v Praze, v němž se žádá a oidú-
v,odňu~'ezřízelfl~Ostř,edního ú'ř'a:du pro veřejná 'vyměř'QIváln~1v minilsterstvu
ve'ř.e,jných ,plfaíCÍ. .

Proti sn'a'Z€lpo odtrženif e:vhlJenoo k'aita'strl1'oid' ús:tředlního úřadiu
r'TO vyměřován1í vypracO'val,a re,diakiČník,a,mřse prote'S,t. který byl k da,I-
šímu podán~ zaslán Všetechnkkému výboru v Praz,e.

Mimo zmínlěné memma~dum podiporQván'a alkce naše též é:lánky
v novi,nách, zejména zříz,ení Usltř.eidJnJhiovyntěřwadho úřadu a potiráno
tomuto úřadu se příčící zřízení VOli.zem. ústa'vu v min. národ'nn ohraný.

Návrh na zř1íz€lnIÍÚistře,dJn.thoúřadu .pr.o voeře'jné vyměfová'ní podán
dne 3>1.ledinla 1919č1eny ř!n~. B ,e č k o u, Ne k v a s i:1e m a dr. W e y-
r e m v NáT. shmmážděn1'. Vý"J:ede'kpro'oatím nenlÍ znám, návrh bude
v t'echn. výhoru tep!T've pTOIjedná'Ván:.

Ku pod!pofe dmhého naše1ho hlavního J:KJ'žadavku, totiž rozšiření
technkkého studia vY'pra!cován,náv.rh na vybudovánlí, dlo's,'lIVadn'Í'110kurs.u
nla řádný ,odbor zeměměřičského inž,ený:rst'v'ío 8 !S,emestr.e,ch'a 2 stMních
zkoUlškách. Návrh 'PIOvš·edllný,jehož podr,obné vypracován'í ponecháno, vy-
sO,]\JOoš!k<Jit,:kýmoidihomílkům,ovšem za .spo!!u'Účastig,eometrů. Nálvrh· zaslán
ústřednímu ,spolku a Všetechiniicikému výboru v Praze.

V'e p'fiOis.pěchtěchto dNou hla:vních p,ožadav:ků geometrů za:kwčHa
Odibočka též dler'UtaN'vně a sice dne 12. ~edna u p. min,i'Sltra veř. prad
St,aňkoa a dllle 2. února u p. mini!sltr.a osvěty Hab,ermana. jimiž
oběma slliíibena podipora ok do,saženlí .obou dlů.

O iILelzamě'",hmJ!lOstik'olegů ~eom!etrů j,eidná:nobylo na zvlášť k tomu
určené s.chůzi dlne 24. ,ledna, dostavili se vša!k jen llllepa:tmýIpočet kolegů,
ta,kže otázka ne1vyřízena. Po'uze kOll'egové z BOlSlnyzas'lal1'isvé melmo-
rand'um. které stalllo se podlkillaldlem.pro podátní Odbočky ohled'ně ne za-
městn:a!DlOisÍ'Ígomeltrů. Re!d'a'kční komi'S'e pra!cuJe právě na t:omto po,dání.

V so'U'vi!slol$,tis otázk:o!u nezamě:s:tnan!olS,tipodnikla oidho:čk,a další
aikci, totiž ro:dáni na větší města v čes1ko.s:l'ov.r,epub1'ic,e,ve kterém jelVy-
zývá, aby zřídilIa ge'O:daeNiCkéúř'ald'y při městských Istavebiních úřadech.
Podiání vyprac'Ovám1o bylo wda:kónl komilS'Í a zasláno mělst4m oJĎomoUlci,
Prostěj:o'vu, Mor. OsVTa'vě.Opavě, Pr:ešpmku 'a Košicím: Ú",tf-edlllíspolek
v Pmz,e ,p'ak byl vyzván, alby návrhy roze:s'lal mě'Sltům v království.
~nomětoho zV'láštní ak'ce podniknuta v 8rně, '~de sPOlLekjednwk 'žádal,
aJb.yobsa'zlOlválnímíst geometroV'síký,ch dákr se j.en·:po dotázáníS'e sp'olku,
jedJnak 'reiklamovaq prlo geometry 'povo]'ání zástupců do mě'stS'k:l"chtech-
11Iickýchk:omisí.

Dále zahájila Odbolčka .aJkd za účel'emop'ravy starých a \")'dání
nový,ch zákOlnů s měřktvim :S'O'uV'i!se,jících.Ve slchůZ'i dnel 18. J,edlna usta-
vena mimo redalkční ,Nomisi 'sto'jkí zvlllášúní'k,om:I:s'e,jež se má zabývat,i
zejména: Zákonem () ,ohraničováni poZ)emků. záko!l(elmo novém měřenlí,
st<l'vebiním řádem, zá:lmnem Vloidinlma melioračn:ím. záko!JIníkem občan-
ským, záko'nemo e'v'ildlencikatastrlU. ži'vnos.tensikým řádem, zákony '1-
grámími, že]tezničnÍmi, knlihovl11Ímia 'kon,ečně zákonem 'O rozdělování a
koJ,(jln:i.."advelkO'statků.

~al1JeČ1ntěpotdlni!klaodbočk.a a,kci mezi ól!e1nstve.m,aby s,e j.ednotlivci
v zá:jmu starvu příhlá:si/l1jk něikteré z politických str,an. Za tím úoelem
nati:skn:u,ty,a rozeslány přih1lášky. DOl'>av,adn,í'výs!ledek je tm, že s.e' při-
hlá"H:o asi 60 čIenf!, a t.o až na nepat,mé výj.:imky ,do české stá!toprávni
demokiracie, techniokého odboru. Na va'lné schůzi, tohoto> o:dboJU'·dn,e
9. t. m. žáJdaJlizá:s't'UlpcO'vé.zas,to'Up·enív š[,rším výkonném výhoru strany
a dosáWli dvou zástupců a je,dl1!OhonMl'raldiníllm.
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Na popud pra:žs:kého ústřled~ z;ahájiJ:a Qdbočka akci za účebem utvo-
řelllÍ "Odbočky d.ů!Iní~h g.oomelirů« v MQraVlSiké Ostravě; akc,e, j,e, v proudu.

Y P'Oslled.ní dolbě' učiInJěny též příprav!y, alby člen.>:ké SlchŮ'ze, konané
kaŽidiéhQ týldJne, !lJIelba,lie·spoň ka\ždých 14 diní v pMek, SlpojteltllYbyly s od-
bornými ,přednáškami. S před'ijá,škami zaJ)očlJle se hned' v př.íští' čTen:ské
.sohůzi di!1!e14. února.

To! a:~i .přeh'l'ed čúrunoSiti odbQcky až dio dlnešn1ho dne. Výisl,edek
nenJí d03U1d Hstý, jlei!:ikiOžvšaJk: siQ!U1hlia;Slnékroky podnikly všeichny mgani-
sace geometr'ov:skéa téměř vš.echny ikm,porace technkké, můžeme dou-
fatú ve z;dárné zakiO~čelní:.

Správu "Od!bQčky« vedlli :náS:lelduHd výb;OIr:. PflOf:. dr. Semerád,
př'e:dlsedla, výbor: Kall'luis, ~rčmá'ř, Fal~us, Šimek, Krátký, Dollelža,L,PaU'l:ťšta:
náhn<lJd:níd: Peňáz a Malkeš. Ole:nlOvé výboru Vejmělek a Ta,1:aš dosud
se nepřihilá~Hi.

Poměr členstva.
Odbočka čítá konc,em mk'u 1918 135 čle:nů opwti 120 konc'om

rOiku 1915. PřibynlO tedy 10 člienů. Ve !vállce patdl1o, pokud zj'ištěn~)i, cel-
Nem 7 'k-olegú členů Odlboč1ky, a si,ce': O TIldr á k Larnbelrt, Č e r n Ý
JiQlS~f, R io g 11 A'n1t:ond,n,Ji io·c h' m a tJ! JlindL, oSk u 'P'a f'rrunlt., Z ů rek
AIICJiťsa K r -obfr,a;ntiše:k. Mimo to j,sou d'0\s'llJdmnozí k,oileg1C1vév z,aj:eii;
po'strádáme však přesnějlškh da't.

Výlbor Odbočky 'vyzývá vš'echny č'1:en1Y,ktdí :SllouŽi:I.iDia '\TOm",
aby Ina:psailli svoje paměti, z!ejména z činno~ti odborné jedn'aik ;pro ča-
SQlpliJs,j,e<dn'ak pr.o ispolko1vý ar'chiv.

SpolllIDového čaisopisu Z. V. vyšlo v r. 1916 4 dvojč'Ís~a, 1917 5 čísell,
1918 5 d'VojČlíISlell. .

Za stávwH'C'i:ho nedosta,tku materiál'u Us:kařstkého a pm,co'Vntích
sH bylo zapo:třebi .nlámahy n,e'Oi])yóejné, abY' ai;es:poň těchto' výsile'dků
by:l,o dios.až,en'o.

2. ZI:r á va pokla d:ní.
Ohbeldně poměrú f.inalliční'C'lj ukáz'a!la SIe Ile1tos po,třeba, aby Od-

bočka měla také n:ěj~ké. 'V1l.ast:nípříjmy. Byíl10 mlliOlholbčŽ[1lÝ'ch vydá:nri s
tiskem a })ISanffil mem1()lr,a,ndi,~a zprá'vy dioca'soPisů, cesty v záileži-
tOtStech iS.POlI:kových, pa;píT atd. Jelikož vša:k Odbočka nemá vlastních
př'Íjmů, bylo Iby záhodno, sta'!1ICJvi'timimo pří'spěvelk spo;lkový j1elště mimo-
řádný p:ř{j~pěvekdo pok:la,diny Odbočky.

Z p r á v ak :niih '0 v n i.
Spolk:OIvá k:nihovma obsahuje 'až ,dOSIUd 22 čísel a to odborných

časOIPjsů (:fOČlliíiků), pojednání a monogra:ii~.
Výbor d'ěku'j·e slavnému ústř'edí v Pr.aze za kolegiá'lní vyřizo-'

vá:n& 'doslavalď1nílc,h účtú Odbočky. UátI:edě'kuj1el rvý1bor 'SIL Čtenářskému
sPOIllku v iBl'll'ě ~a !la:SiNa:vé ,polSlkY't1nu,tí:llí'S!Vnostr ke schůzím a časo-
piiSúm za 'U'veiítljň.ování '3po,lkových zpráv.

Konečně vyzývá výhor rvše'chny cleny, aJby se přičinil,i' o další
vYlb:udio'vátní 'naší 'OIrgani>sace aJ zejména čmlně se ~as<l!diH o f'oz'květ na-
šeho spollkO'vého časOlpiisu, k1lelrý v ,těch nej.těž,škh dobách tak znamenlitě
se o3vědčil.

Zpráva o schůzi pracov. vý'boru evidenčních gec1meírů dne 26.1edna
1919. Po za:h:áďenďschůzek,oil. K ř o v á:k e 1\TI1, PŤ,eotel1 zálpi:; >oschů.zi mi-
nullé ze dll1'e 12. ď~e1dlnla1919. Zátpis sch:válem Na to JJIOd!ává kol. ~řO'vák
přehled () činnlo'sti a, 'kflOldích,podJn:il1mutý:chOl~ pOlSled~J1Iís'chůze v z.á:Iežhosti
zřizení úřadu pm v1eřejné vyměřovánli.

K'o~.Ve ve r ik a navrhuje, by bylly zasíil:áJny Z1právy '0 č'lll'nosU vý-
hOlr,ovédio Zeměměřičského Věstniiku. Přiljlímá se a po!diáv:ám,ím zpráv po-
věřen zapisoV'a:tel:. .

Ko'U e 'Dí 'I1I'ek s,dIěMe, že >dne 18. t. m. zúčastllli,1 se· s některými
kJOI~egysc'hůze l1illl1alIliČJnfÍho,odboru st'raJnlY stM>OIpráviUě-demo1k,ratické. Při té
Pl1jleUtos'f:i zI}i!stilli,že p,ři staJn'ovle:n~ pOžaJdiavkůúřerlinlictva frin.mčTIiíth'o,n'e-
byLo na ev:idlelJ1lČlJ11geometry vůbec 'pamato,v,állll()l.
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Zástupcové finlančního úřed:n,itctva opomenlU,tí to ,omlouva1i J)řeďpo-
kLadem, že evidle'U~ni, -goometř..i.., p'aUl··k milnis'terstv:u- vt;řejn-Ý.eh..př{l~i,;cN'a
nijí:11:l)lttkl.h_lJřít0miW,Ch,eVrdl..'· ~ieoimeJfru, z,e.taba -Otá,zlki· n'eniÍ~d(}Sllid,' diefinit'ivne

. :vynz\in:a:,;':bY;~JAY~Onií'- gecime.tř:i v-yzváiri!i',-J)y,d'O· Un<lillč11!Í'héOl!O~Oťlll stra-
ny:vYSla1Jl W :zástJupce a lti,,by:, do ·14d'nJůl>ředl~Ož:ijj.lpj.semll1lě astručme 1)0-
z.acj)áy..t!ot.elvkdie'llJČ'n~ch-g-e'oine~il:ů. -.' '.,
., ... ZástÚ1)'Clt.těmi jmeni()!váiThiby'lIi .k,o~léga Jelí:ne:k, BraJl1idl!'aJ P:rKJ4<:OIPa

ulože'no HlTl"by vYlpmo()v:a.J,ia podlalninásl:ed!uj.í'Cí !J'ožatd'a'Vky:
1. Za ř..azení geometrů. ze skUlpin1YBdo skupi:ny A.
2. Zvýšé:lliÍ 'diiet aúpréllva costov-néhor nyněj1ším poměrŮim odplO'ví,d1aJ}ÍCí.
3. B'UJdljrž'Ulp'uštělno od ceLorněs,í,čnIhlOcestovwní a' d10ba nepřetrž.i:tých

úře>d!uÍiChcest hud!i'ž sta1nlov,ena nlejvÝš,e :na 6 d:nŮ'.
4. Mlěřiáé úřacliy ev'denlčnií hUIď<tež řá·dln:ě vyzbrojeny po~řebillými

stroji a ,k'a1nICe],ářs'kýJmlipotřebami vúibec. .
5. Dos'avadtní forma společného ,statutu všech evid. geometrů ve

státě hudliž p'odirž'ena i na diálj1e.
6. Jmenová!l1lía povyš,ová.llIí eViid. geometrů nechf se -dlětie,ne jen

pou1ze -dil,es!'užeb'llIí pT,agmatitky, nýhpž i mimOlřádlně, !lJodlolbně jako t!Olmu u
jiných kategmH úředin1ickýich. Služeb:nlí .pragmatilka. má Zlnamelnléiti postuiP
minimlHlný a !l1iemax:imá'liný.

Kol\. B ran -ci1 p'ře-dčítá memOlrallltd/t;JmllIa pro-fe-soJ1~ké sbory obou
technlik ohl>edlně rozšíření studia z,eměměřhčského i,nžen!ýrství TI'a 4: roky.
Sc'h'v.alllUljese .a b:uldiepředil'ože'lllo,

KoII" K ř ,o v á k pou!kazlI'je na ~:o\ že dosud .nediost,al!1ip'la,tu oni č'eští
ko'l<egové, kteří by,lli zaměstnáill~ v i'inÝ'ch z.emá'ch bývalého Ra1kous\ka:, tam
všaik bylli 11ásl1edtkem státního převratUJ PIP()lp'u,štlěnlia, za'žádlaJli o přidJeH do
služeb česko,s'lloven!g!klé republ,il,<y. V'zhledlem k tomU! p'o'věřujií se [mJ:. Ž e-
11 í šek a N o v á k, by uČQ,nHipotřebné k'wky, by zá:Ležitost ta se urychlli-Ia.

Z »Jednoty československých úředně autorisovaných civilních 'ge-
ometrů«. Pře<dse-d'a »JedlniOÍy« ilnlž. RF li T :3t iill:terve'no<v.a</'počátkem
ú,nIOra t. r. u vysll'ance IVlallla lir.i'baJra ve p'řílči'll:ě po;u:žití cvv:i'!nlí'chgeometrú
ve státě iihoslovanSlkém a v m,i'lllis:t,er3tvm zlclmě, ělsví v Praze 'V·e přilČlině
z:aměsbnánl ci'vtlnich geometrIÍ při pťadch ik'o,!iCln:i,saičnkhve státě česko-
sDo'v,elns:kém.Na iObou mbtech bylo mu sHrbená, ž!~!budie, naai'v. ge10metry
vzalt př.ís!ušný zřetd. DMe súčlasbnH s·e jaiko člen deputa'ce, ,vysl:ané illlže-
ný,rsk,ou komorou v Praze ku presid1ent101vi Masalrykovi. - Zd!", předne31
dLtležHost z ř.ízení Ú's.tře,dního zeměměř,i1čslkého ústavu a pou'káz'al na ne-
zamestnanost stavu dvmníc'h gelQmetrú. - Plan pre3iid':Int S!1'íbi1!,Že pOlvede
oběZJáJ,ež,itosÍii vpal!rn;osÍiÍ.

Zpráva ° schůzi pracovl1lího výboru evidenčnich geometrů v Cecbách,
ko,nané 12. únOra 1919. PQ za1hájení ,schůt,e a, přečtení protokolu o sohůzi
minulé. předčítá za:pisovate:! nástin memoranda: na mini'Sterst'vo, finanoí,
ohledně úpravy oestovnéhoru dilet. Na to p'řečteny dopisy kolegů mOf'av-
ských, lia'll:á'ka a Nedomy, v téže iá,Ležitosti dolšlié. Zv'o'lena komilSe (vrch.
insp. Leiperrt, vrch. g1eom. Zenilšek, KreJlčí a Pro,ko'p) za účellem 'konečné
red,ak'ce memoraJnida. Memora,ndllm z'ašl1e se kOll'egům na MO'ra,v'll kU' pro-
z,koum án í a pa:k se ·př.edl'olží.

V,f'ch. inSrp. Le:pert pordá,vá z'právu o otázce z.řizeni ústředníh'O úřa-
d\! pro ve'ře,j:ué vYlmlě-řov:ání. K jeho: návrhlu, zvot!'ena de.;:mtaJoe (Leipert,
Veverka, Klřoválk a civil. in:ž'enýr Fli'rst) za, účelem intervence U' členú
ústavní/ho vý1boru. Ž,ení:šek a Sůr.a.pod1ávaH zprávu ,ohledně intervence
u ministerstva ~'Inancí, v záležitOSti 'přijmutí kolegů Cechů, v 'iitnýoh stá-
tech p'r-opu'štěných. KOII'e'ga KřOlvlálk ul>ozorňu1je, že pwf. dr. A. Semeráld
slíbil z:akročiti u ministerstva veřejný'oh Iprací, by geometrům by,l' titul
inž'enýra UJd~II()lvánza; týC:hižQlkdlnostÍ, jwko tomu 'b'Ylo za bývalého Ra-
kou'ska.

Valná hromada· Srpol'ku českých geometrú kOlná se 25. března 1. r.
v budoVlěčesklé techhl]ky, Praha II. Karlovo' nám. (úst,av prof. Petříka).

Za redakci zodpovidá Dr· A. Semerád. - Tiskem Rolnické tiskárny v Brně.
Vydavatel: Spolek českých geometrů v" Praze.
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