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Memorandum "Usfředního všefechnického výboru(( o organisaci vyměřování v ministerstvu
veřejných prací.
Zřízením miniJsterstva ve:řejných p,rací a novým slYlsťéimem
stáltním v ,českosLovenské repu1bUce zakládá se nová organisace
práce a to na základě největší ekonomie sn, financí a nejilepšíih'O
efektu odlborného po stránce modernkh názorů.
V odvětvfch technrky v prvé řadě tangurjé tato povDnuoSit
odbor teohnilcký zákiladní - zeměměřiJčství - 1ež dává, geometrické
základy všem technťokým projektům.
Tato nutnost pevné orgal1iisace zeměměřilČiství byla li nás již
podrobně sledována při zřilzování miJnisterstva veřejných prací v:e
Vídni. Roku 1910 vyslovHy se pro to české,technfcké kruhY' ill!ženýrské i geometrovské, jak patrno z Tedb!nilokéhoObzoru r. 1910 a dlále
ji proklamovaly všechny technické korpora1ce v bývalém Rakousku
s vyntkaj'ící'nijl odborníky prohlášením »Stálé technické delegwce
všech inženýrů a archiltektů" a byli již tehdy stejně jako dnes
vš ic hni t e 'c hni k o v é za jedno, že jen jednotná organiÍsace zeměměřii::ství při ministen,t\ II\cřeiných
prací mÍlže zeměmčřičství
udržeti na vÝ'ši dohy a podati moderní, technickým POižadavkúm
odp>ovídajíd geometrické 'zák,J,ady.
Nyní se opětně sešly všechny te,hnid,é korporace české. Spo,lek
architektů a inženýrů v Cechách, stejně Spolek čes. ar,chitektů a, inženýrů na MoraVlě, dále Spolek lčeskýoh geometrů, Inženýrské komory. Technické výibory plři politick. stranách i1 jednotně sepwhilásily 'pro sloučení z.eměměřičstvÍ v ministerstvu veřejns',ch prací v řadě
Jfávrhú a př.edložený·,Chmemorand.
D"le jich usnesení jest zřídtti při ministerstvu ve:řejný'ch prací
Ústřední úřad pro veřejné vyměřování (Státní měřický úřďd).
Tento úřad budiž vyrbudován co samostatný úřad přič~eněný
ministerstvu veřejných prací, nCib jeho agenda jest či,stě telohnická. Pro jeho samostatnost svě,dlčí rŮlzno.stprací, jež sloulžíiza základ všem technickým podnikům a tudíž bude ve styku s ostatními
sekcemi ministerstva .veřejných prací a jiných ministerstev (dovravy, oriby, ~ojenS'tví atd.).
Služba tato musí fbý:ticentraHsována v jednom úřadě, má-li
býti práce ekonomická a výsledky správné, jak povaha materiálu

1919/1

vyž<tduje. Vždlyt jest to základ geometrkkýplrO
všechny te:<::b:nické
podniky a jest správný
a hospodárný,
je-li je dili o t n Ý.
a) Tím se odstraní d()lsavadnÍ chaos, kde všeobny mad'y' tech,.
nické mě'řRy většinou samostatně,
svoH působnost vyměiovadkřížily, anňž by :p'řis/prvaly k je dno m u sptáNnému ,celku. Výs:le4ky
byly rozptýlené,
neznámé, tudí'Ž se ztrácely bez vYužití v celku a
mimo to byly nesprávné,
nelb hyly z různých hledisk a na různých,
základech vyhotoveny.
Ztratily cenu i přesnost.
b) Ve starém stált,ě organisace se znemožnila dosavadními
formami a :perso~aliemi a efekt unikl. V novém státě, kde vše se hu·
duje z kořene, jest organisace možná do detai!huz moderního h!rediska
ekonomi'e práce. Zde musí býH sbu1žlbalevná, správné vÝsledky a
vel'kái výkonnost
(Taylori'sm americký).
.
. c) Nu t. n o st cen fra li s a c e jest patrna i z důvooo internationalisov<fuí 'PraJcí' geodeHcký'ch.
»Asodace
mezinárodní
pro
mě'ření země« jest první a největší' internacionálně
vyb'lldov.anpu
technicko-vě'deckou
službou. Tu'to organisaci ocenily i jiné státy, jež
novodobou
slu~Qu' geome:triokou zavedly:
Spojené
stMy severoamerické (Coa,st and geoďetic Survey), Svý.éary, Dánsl{'()I, Švédsko,
Norsko, 'tIdlandsko
a jiné jim nyní po nové orientaci svělíových
b\:edisk budou následovati
(Německo, Německé Rakousko).
Které ú'řady starého státu jest tu<stouciti?
Vyměřováním
se
za staréhio režirllu zaměstnávaly
nálsleduj:ílCÍ Uřady:
,t,

1. Oenerálnířed~telství
katastru
daně poz,emkové ve Vídni
a) se všemi přidělenými
úřady evidence katastm a
lb) s tdangula'ční: a pQlČe'tní k'ancelá1ří, jakož i
c) s úřady pro nová vYlměřování.
Zde se 'prováděla'- vyměřování
pd~ohová a to triangulace
katastrállJné, vyměřování
hranic ,říšských, dále vyměřování
celých obcí
a skupin obcí a kone'čněměření'
pro evidenci plánlI katastrMných
a iich rozmnožováni.
'
2. Vojenský 'Z,eměpisný ústav ve Vídni.
Zde se prováděly
triangul<lice stupňové a pro mapování" dále
nivelace p,řesné 1. řáidu, různá astronomvcká a geofysikálna
měření,
topografická
měření, vyhotovení
vojenských
map a iich evidence
i rozmnožování.
3. Agrární op,erace podřízené
mtni'Sterstvu orby, rozčleněné
v jednotlivých
zemídh, jež provádtě:ly zásadně zcelování poz.emků.
4. 'Různé inženýrské
úřady pro teclhnh;ké
účely komunikací
železniční'ch, sHni'čnÍ'Cih,;pro plálny regulační, dále pro stavibyv'()Idní,
vodocestné, upravovací,
me\:iora16ní' a p.
Tímto rozptýilením
praCÍ 'se stalo, že se provádely 'Práce ty
nehospodárně
a nesystematicky
a ztrácely
i odborné piřesnosti i
ceny, takže nehověi~y požadavkům
technickým
ze širokého jednotného stanoviska. 'P:oněvadž .práce ty se různými úřady na' rŮlzných .
základech,
různými metodami z různý:c:h hledilsk ved'ly, nepřispívaly k iednotnéfuu ,celku, poněvadž nehyly jednotně vedeny, Casto
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:se opakoval'YrŮ!ZItlými úřady jedny a tytéž práce, čímž plýtváno
bylo penězi a i ihodnota výsledků znehodnocovala celek; práce z,ůsta:ly p.omí~jej'ÍCímprovisoriém.
.
Toho nej!epiším důk:lJzem jsou triangulace, vedené katastrem
zvlášt, vojlskem ,z.v</<ršt,
a konečně ostatními úřady technkkými.
Poněvadž nebylo jednotného vedení, nedají Se vojenské tri-angulace, mající veilkou cenu techni'okou a representují-;í veliký náklad finanční (mnoha milionů), poÚižíti p'římopro ka'tastrálné vyměřování.
Tak se stalo, že nyní po padesá~iil'etém provádění triangulací
vojenských a katastrálných, nemáme v'rastně žádné správné triangulační sítě pro podniky technilcké.
Stejně jest to s n ji vel ac e m i, je'i. vojens1ký zeměplÍ'sný ústav
vedl samostatně bez zájmů inženýrských a vytvořil 'slt, tnženýra
neuspokojující. Odtud jest ten chaos v nivelaCÍ'(jh, jak nyní' se u
železnic, u vodních staveib a jinde jeví.
.
l
Stejně lze posuzovati vyrně,řOlV~ní podwbná , vedená jen
k účelítm kabstrálným, takže nehoví požadavkúm inženýrským a
musí býti i1uženýry znova dopil!ňována.
, Plány katastráilné přestaly býti jen omelZ,eného významu pro
daň poZ'emkov'Olua knilhtupozemkovou. V době moderního vývoje
techniky i<s-ouvlastně jedinou geometrickou pOmůckou p'ro technické
projekty a nabývají nyní ceny vše tec hni c k é. Sahá k nim
inženýr pro výstav!buměst, pro projekty sflnic, pro železnice, pro
vodní úpravy, pro rnehiorace, stejně jako v nioh pracuje geometr
pro různé ú:čele přeV'Odustatků a pOlzemkových o'peraCÍ.
Zájem· katastrudaně
pozemkové jest na nioh min1iiJnálný,.ll,éb
pro daň stačí hrubá znalotst plochy a výnosu. Za to technik klade
na pllány katastrál:né v moderní době požadavky veliké a bez
nich nemůže seobejí<ti. Jak chceme pak ho'spodařitil s l\JIl'osperitou v novém státě, když te,chn!ikovi nedáme nezbytnou pomůcku
praco1vlI1í,správ,n!ý technický plán?
K témuž úřadu měřickému patříl z technického h'1edi,ska agrární operace v našem státu prováděné co s celo v á ní p ozem :1<' ít. Jsou to vesměs geometrické práce, jež drobné p'ozemky
geometrkké slučují ve větší kompleksy, na nichž se dá' úče,ln'ě
hospodařit'i'. Za základ slou'ží tu katalstrál:n'Ý operárt a v něm se
zase návrh musí vypracovati, takžepřipojen~ k. měřiJCkému úřaďu
bylo b~ nejúčelnější.
Každým způsobem alespoň základy mě'řické (trian'gulace),
metody vy'měřovaCÍ' a konstrukHvné musí zÍ\.statI identilCké a dozor
nad měřením vyhražc,n úst:řednímu úřaďu měřiCikému.
Dwlšíiill oddHem technických Drací měřickýchl jsou místo\pisné práce mapo'vací, jež mají býti povahou svojí rovněž při- .
členěny úřadu měř!ickérriu. V nové době mapa topo'grafická se
stává důležiitou
'p,omůckou
iÍnže:nlýrskou
pro studia
trasf/vání sHnk, žel,eznic, studia vodních úprav, vodních cest,
údolní'ch přehrad a 'velké mehOlrace, stavbu vodovoďů a sHí
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elektrovodný[ch a P. Význam strategický a tur'iistický jako druhořadný se dá dobře vyjádřiti.
Provede:ní jistě tu patří zase technikovi, jenž má hluboké
vzdělání geodJetické ateůhnické a ovládne věc ze širokého stanovi,ska.
Ostatně účel čistě vojenský, jenž byl stálty imperiaIisticlk:omLHtaristickýmrsleďován, u.stoup~l nyní do pozadí moderním uspořádámiím a za'v'edenílm miHční obranné s:!užby. Za itOIinženýr bude
na topografickou mapu v da,Jší' době klásti stále vNší požad[avky.
S těmito pracemi nutno spoMi k doplnění r e pro d u k č tJ: í
úst a v y plánů katastrálných i map topografických, jež by umožnilly úpravu technickým požadavkům hovílcí.
Stejlně jest ,tu vybudovati :rr'chiN'Ypliánů a map k j'kh uschování a prodeji, by se tu technickým potřebám účelně vyšlo vstříc.
S úřad1em jest vybudovati »Komité pro mezinárodní měření
. země«, jeruož práce by určité organ1lsaci vědecké· si 'V! úpra[vě touto
organisací nastíiněné pifOváděly or-gány měřičského úřadu.
Takto by se umožnvla úče]ná organisace měřictví v širokých
rysech. Jsme SliJvědomv
da:1ekosáhlého významu služby zeměměřické pro moderního technika a musíme háHti ú6elné vybudo~
vání [technickým hlediskům ,hovídho úřadu měř'jlckého 'v>'ministerstvu veřeljných prací.
1. Protestuíeme proti neodbornému tříštění oddelenímevidence katastru od cel@ho měříckého tělesa, Hmž by plánY' katastrMné byly v'ydány brzkému zn~čeni, bylo by to oddělením
nohou [od těla. TQ ,nákladné dHo katastru, jež máme, by tu nepochopením 'technrk!ké souvislosti' nutně v brzku spuchřelo,' což by
mělo následky nedozírné
škoďy. Geometři by byli Sln;Í'ženi:n:a
technické písaře.
2. Stejně prO/testujeme proti podnikům mapovadm bez vztahu
k te,chn:ickým kruhům, prováděn/Ýlll sta'rými trakouskými voj Clll'skÝ'llťvzřízenci, které bez sledu cílů technri'ky inženýrské stanou se
. podnikem bez správnéhotechnickérho
zákJ.ad'u a výmamu. (Pozn.
V době moderní, kdy staré státy miIitadsti<cko-imperiaIisťkké se
zhroutily, nutno dáti těmto pracím moderní technu'ckou formu.)
Odd'alQváním zřízeníl měřického úřadU' 'vln~kádo zeměměřictví
desorganisace, ueh dnes' není tu vedoucího ústředí při rozpadnutí
se centrá'lných ra:k'ouských úřadů a při za:uedbávání, služby dlouhou
dobou válečnou. .
V brzku dolehnou na zeměměřictví veliiké požadavky vytyčení státníoh hranic, geometrické operace Hdeikomisů, požadavky
nových základů pro projekty inžCinl~'irskéve velkém stylu a p.
K t~mu je nutno ihned' učiná'Íipřípravy a zachrániti definitivní
úpravu vY'tyčením geometdckých
DeVlnlých modernich základů
státním měřickým úřadem.
Ciníme zodpovědnými směrodatné kruhy za všechny škody,
jež nutně nyně'jšími poměry v zeméll1ěrictví nastanou, když se na
tyto veliké práce pohlíží \a:icky a z úzkých hledisk mí,sto z věcného stanoviska v.eIké !koncepce.
'
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Technikové ko!na<j~ svo1i POlVÍiI1Jt}!ost
objasněním sta'vu a apelem, v čas zříd'Í'ti nápravu a zrazuJí od všeho eksP'erimentování
a
improVlisace.
Spolek českých geometrů v Praze. Odbočka spolku českých geometrů v Brně. Jednota civilních geometrů v Praze. Spolek československých inženýrů a architektů v Praze. Spolek československých inženýrů a architektů odbočka v Brně. Inženýrská komora
pro Cechy v Praze.
Inženýrská
komora pro Moravu v Brně.
Inženýrská komora pro Slezsko. Odbočky ústředního spolku měiičskýchúředníků
v Praze a v Brně. Sdružení železničních geometrů.
Klub zemských inženýrů.
Klub inženýrů Velkt Prahy.
Sdružení autonomních geometrů.

Příspěvek ku řešení vyrovnání (sférických) sítí dle
orientovaných směrů se zřetelem ku Wellischově pojednání: »Nová methoda vyrovnání sférické sítě atd.«
Dr. Jaroslav

li r u b a n, agrární stavební komisař v Brně.')

Nedávno dostalo se mi do rukou pojednáni p. S. Wellische: .Neue
Methode der sphiirischen Netzausgleichung und deren Anwendung auf die
Berechnung der geographischen Lage des St. Stepbansturmes
in Wien
von S. Wellisch. Bauinspektor des Wiener Stadtbauamtes.
Mít 4 Textfiguren. Aus den Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, mathematisch-naturwissenschaftliche
Klasse, 92. Band.
Wien 1915. In Kommission bei A1fred liolder."')
V pojednání tom zabývá se autor úkolem přímo vyrovn{mím sítě
dosáhnouti jeiího orientování a současně snaží se dosáhnouti i iíných vý,hod při preváděni vyrovnání, zejména zjednodušeni početni práce.
Pojednání jeho mne uvedlo na myšlenku zabývati se tímtéž úkolem,
zejména otázkou, je-Ii výhodnějším ,orientováni sítě provésti po vyrovnání
(dodatečně) či primÝ'm vyrovnáním (současné), nehledě k potřebě orientace vůbec.
Navazuje na jeho pojednání, chci se nejdříve zabývati metodou jeho
a zkoumati ií opačným pochodem, oním nejlepším zkušebním kamenem,
základní a nezměnitelnou poučkou vyrovnávacího
počtu při podmínce
[VY] či [uu]= min, žádaiicí, aby'm, [vv] či [uu], T-U i v či b vidy byla stejná,
.necht se pro vyrovnání volí způsob jakýkoliv.
V pojednání na str. 10. [40,] liší se však střední chyba pozorovaného
směru dle nové metody ± Ó!53 od téže dle dasavadní metody ± 0?45,
součet čtverců chyb 1'9686 dle nové a 0'8176 dle staré metody a počet
nadbytečných pozorování 7 dle nové a 4 dle staré metody; rovněž se
různí na str. 4. [34.] a 9. (39.] v a u.
liledaje příčinu toho zpozoroval jsem, že součet v téže stanice jest
roven nule, součet ti však nikoli. Z toho bylo zřejmo, že příčinou nesouhlasu jest orientování, vlastně zanedbání neznámé orientační veličiny,
1) Mezitlm v I. se~itu ročnlka 1917 Zeitschrift flr Vermessungswesen
jednal prof. Eu~rt stručně o Wellischově spisu samém.

') Videii 1., ~otenturmstrasse
Cena 2 I( 90 h franko.

25. (Akademie.Konto,)
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(Stutlcart)

PO,

Značka [ Db 92-? ] S, Wellisch. _.-.~-

nebot, U.bas autor v Tab. liL str. 6. [36.] 'pozorováni 2., 3. 84. staniceorientovaL, .na . pQZorováni.1.stan,ice.s
ohledernna ,konvergenci pořadnicovou, přece ~ má-li vyrovnánim docmti se vzájemného orientování
vše c h stanic, 1. j. souhlasu všech směrů navzájem - nutno jednotlivé'
směry opraviti netoliko chybou v, nýbrž i orienta~ni opravou či veličinou,
t. j. neznámou z, tedy opravou II = V
z.
Klade-li tedy- autor (bb] = min, tož klade «v
Z)2] = min misto
správného [vv] či [(b - Z)2) --:-, min, r misto r-u.
To však dále znamená, .že při různé orientaci, t. j. při různých z a autor je vůbec nezná, prostě je zanedbávaje, tedy nutně operuje s náhodně volenými, náhodně velkými, zkrátka s náhodnými z, nebot orientace
Tab. III. [IX.] těchto z vyloučiti nemůže, ježto se tam orientují p o z o r ov á n i, na nichž váznou chyby z pozorováni, ni ko Ii vy ro v n a II é sm ě ryt
- obdrž! se pokaždé jiné řešeni, t j. jiné b, [bil], mař e š e n i p o str á d á
veškeré
spolehlivosti
a nemlÍže činiti ani nároku na název řešeni
přibližného, jako na př. Helmertovy přibližné váhy směrové, které dávaii
řešení s i cep ř i bliž n é, a I e s pole h I i v é.
To platí pro iim zavedené směrové podmínky pro s m ě r o v é vyrovnání, avšak také o jeho ú h lov é m vyrovnání se směrovými podmínkami na str. 12. [42.] a násl.. kdež položil [vv)
[00) = min, nebot ve vzorci
tom jest o úhlová oprava (chyba), avšak v orientační oprava, tedy neznámá.

+

+

+

Jedná se tedy o to, dokázati, že při různé orientaci jsou výsledky
nestejné, čímž by správnost hořejších závěrů nepřímo, při nejmenším však
nespolehlivost jeho metody byla prokázána.
Autor na str. 6. [36.), odst. cl, praví, že se orientace
.účelně hned
na pozorovaných
směrech
provede". Domnívám se, že kladl důraz
na slovo .flčelně", poněvadž na str. 17. [47.) v poslední větě tvrdí, že absolutníčleny
první skupiny Hm zavedených .směrových podmínek" nemusí právě býti nulami. čili že se orientace provésti n'e m u s í; to vsak
znamená, že i desorientace pozorovaných směrů je dovolena (jak tomu
tak při všech jiných metodách jest).
Desorientujme v Tab. III. sloupec 3. pozorování první stanice 0-20",.
"
"
"
.
takže směr 1., 2. a 3. budou 04'00. 31'44 a 24'90. Tím se očividně ničeho
na p01.orovaných směrech nemění.
Avšak první tři rovnice (4) str. 7. [37.) budou nyni vesměs s absolutnimi členy 20": 111-lllt
20 = O, b2 -ll.
20 = O, \.1. - 114 20 = O;
ostatni směrové a- stranová podmínka, vyjma zkrácenou stranovou podmínku, se nezmění.
Již z těchto rovnic zřejmě vysvitá, že \.110 \.11, II., \.14' l1. a \.112, jakož
i ostatní b zavislé dalšími podmínkami od těchto, ne mo h o u býti. stejně
malá, jako \.1 v Tab. IV. sloupec 3 vypočtena; ona první l1 budou nyní po
většině větší 10" a proto nejen [\.1\.1], nýbrž i m značně větší.
Stači tedy již tato úvaha ke shora žádanému důkazu.
Kladl-li autor důraz na slovo .orientace", pak z následuiících pnkladů je zjevno; pokud čtenáři již z hořejší úvahy se nejeví samozřejmým.
že různá orientace pozorqvaných směrů vede k různým výsledkům; jet
nejen možno pozorované směry r ů z ně orientovati, nýbrž i orientace p oz o r o v an Ý c h směrů postrádá charakter skutecného, definitivního orientování, ježto i definitivní orientováni je o d v i s I é Uunkcí} od chyb pozorováni.
Kladl-li důraz na slova .n'a pozorovaných směrech", pak nemá
oríentace prospěchu a. významu z důvodů o orientaci p o z o r o van Ý c h
směrů právě sdělených.
Než přikročim k odvGzeni správných směrových pOdmínek,propočítám podle autorova způsobu markantní připady jeh. příkladu, abych.
čtenáři poskytl další možnosti zkoumání a nepřimý důkaz správnosH hořejších závěrů.
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P,i\e4esílám ~

Piehled

i. {pol:Grovaných směrů):

' I bez konver%ence
Hr·ubé
nehOd1llCttyorie,mt.G- pořadnictak.
aby směry
>Q
v.ané
12 c'c I, 9 = Hl
E '
if)

..

12=1,
9= 10 a
6=7

a 6=7

2

1 lad 2-61

li ••

..

J

j

I

3

I

I

I

• konvergenci pořadnic
tak, aby směry

>(j

I

směry

Pozorované
orientované

"

4

I

I

"

"

1·1

6

--

"

24'00
51'44
44'90

24/00
51'44
44/90

40/13
07/20
53/U7

33'96
01/03
46/90

35'23
02'30
48/17

35'717
02'787
48/657

50'00
·45/84
56/40

53/07
48/91
59/47

48/05
43'89
54'45

48'05
43'89
54/45

49/247
45'087
55/647

60/00
09'67
24/53

59'47
09/14
24/00

58'04
07/71
22/57

58'04
07'71
22'57

58fs95
08'265
23'125

2
3

104 33
139 25
162 22

20'00
47/44
40'90

4
5
6

342 22
26 59
.66 26

00/00
07'07
52'94

7
8
9

246 26
319 25
1 49

10
11
12

181 49
206 59
284 33

I

,

24/00
51'44
44'90

orientované
s konver%encí
podřadnic
a opět zmenšené
Otytéž opravy v

1 = 12,
5=lIa
9= 10

5

'zvětšené
o' opravy v~

J

24'000
51'440
44'900

I

Přehled
souhlasně se sloupci přehledu 1.:

II, (oprav b)

[ilad~61
2/901
2'598
3'724

0/660
2/058
1/838

0'053
0/457
1'244

0/058
0/4043
0'618

0/222
0/148
0/370

4'046
1'186
2'118

2'062
1'583
0/626

1'026
0/783
0/049

0/382
0'160
0/688

0/143.
0/1'8
0'331

1'972
2/102
0'149

0/524
1/712
1'902

0/049
0'793
0'104

O'SR2
0/707
0/113

0/229
0'201
0'429

0/159
1/624
3/059

1'688
1'887
O'717Ó

0'104 '
0/487
0'053

0/113
0/160
0'058

O'21a

Pf e h led III, (vyrovnaných
souhlasně se sloupci přehledu I,:
1

I ad 2...,..iJ
o

1
2
3

,

O'12Ď
0'333

směrů)

2

"

104 3:t
22'901
139 25
50'038
162 22 ('44'624

"

I

24'660
53'498
046'738

"

23'947
50'983
43'656
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"

23'942
50'997
44'232

"

24'222
51'588
44'S30

LIl

ad 2-61

°

·1

2

,

"

4
5
6

342 22
26 59
66 26

35'954
05'884
50'S22

7
S
9

246 26
319 25
1 49

10
11
12

181 49
206 59
284 33

I

3

"

I

4

[

5

6

"

"

"

38'068
05'617
52"444

34'986
01'813
46'851

35'612
02'460
47"482

35'860
02'975
48'326

51'972
43'738
56'251

53'594
47'198
57'568

. 48'001
44'683
54'346

48'632
44'697
54'337

49'476
45'288
55'218

59'841
11'29.c
21'471

61'158
11'027
23'230

57'936
07'223
22'517

i7'927
07'870
22'512

58'808
08'385
22'792

.'

Pře h led IV, (součtu čtverců chyb a středních
souhlasl\ě se sloupci přehledu 1.:
1

2

3

chyb)

5

4

6

[bb] Z elimiaace

75'8506

29'0252

4'3204

2'2712

0'820907

[bb] z iednotlivých b

71'645744

29'024954

4'320220

2'270880

0'820983

0'786

0'570

0'342

m=

V

[b;] =

±

3'199

2'036

Drobné steliě z důlního měřičství.
Sděluje Dr, Ing, J, R y š a v Ý.
(Dokončení z čisla 5, ročníku 1918.)
Bodly
A, D signalistOvány 'olovniocemizavěšenýmt
ve skobkách,
Dalekoh.ledemzaměři1o se na (Závěs olovnice, jejlž ohylo nutno dobře osvětliti. Za tím účelem posta,vila se za něi elektrická svítilnClJakumulátorová,
jejíž 'ostré světlo zachytilo se snímadm plátnem, na:pj,atýml v Jednoduchém
rámečku dřevěném (asi 10 X 15 'cm), Rámeček tento piřidrždPOmocnik mezi
svíti'lnou a oliovm'kí, čímž vytvomo'se,fmatně průsvHné ,pozadí, na němž se
závěs olovnice ,ostře a zřetelně odTážel. Dalekohledem zaměřilo se postupně na oba body A, C a ,při světle svíčky odečtly lupOU!oba: azimuty
"AC a "CD hodruotami 21° 52' a 35° 57'. Hned na to pak 'určHy se také délky
AC = 8.96 m a CD = 5,05 cm (přímo ,pásmem); pozdiěj,i pak stanoveno
AB = 48,30 lil na polvrcruu nepřímo .
• Další post'up zvolen počtářsiký, Bod' A vzat za ,počátek os SOUřildnicových a. osa!
Y volena ve spojniciAB.
V této soustavě směrník
(JAB = 90° a ježto
ff AD "AD 90° - 26° 50' = 63° 10'

+

+ 63- 10' = 85° 02'
+ 63- 10' = 99° 07'
Ze směrníků a délek stran stanovenysouřadníce
(y -+ 48'30. x = O). C (y = + 8'93. x = + 0'78) a ti
(J AC

a

•

(JCD

=

=

"AC

"co

bodú A (0,0),
(y

=

+ 14'11.

x = - 0'05). z těch Pllk směrníkspoinice O'DB = 89° 55', Odchylka ú·hlovli b,
směrů CD a DB je dána rozdílem směrníků(JcD - (JDD:

,y = 99-

07' ~ 890 55'
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= 9-

12',

Nový
lehlosti Ul
vzdálenosti

pak body E, a D. Bod f, stanoven
kolmou odm. při čemž bod E volen v přimce CD a ve
= 2'00m od bodu D. Bod E, vyznačen skobkou.

směr

udán

= lm. tan rJ = 0'32
ED

.
Správný směr bylo lze vytyoovati
a kontrolovati
dle oloV'Iliic zavě-,
-šený'ch v bodech E" D. Tento zpusob v ihornictví oIbvyklý se zedniikilm
v' chodbě pracujícím
nezamlouvat
Užili způsobu hrubšího.
PrOlVážHi' si
oba body olovnicí na úzké,. V'odorovně uiklífl1'ované fošny. mi'sta ta vyzna~
čili hřebya
:přes ně nalPj,ali zednickou šňů,ru do ,potřebné vzd:álenostL KdiYž
'liospělo se, asi na 10 ID předl jámu S., ,promzila se chodba až dl(}!konce bez
vyzdíváni. při čemlž zjí'stHa se příčná úchylka asi 80 cm, ,jež při vyzdivání
se pa!k vyrovnala'.
Přes to, že splnil se tím požadavek,
alby osachod'hy
stihla jámu S.,
dLll!fuo při:zna,ti, že úc,hyl-ka tato (odpOvídaiíci při vzdálenosti
45.30 m chybě
'Úhlové 60') .přesáhla očekávanou
hodnotu. a nemohla se vysvětliti
obvyklými nevY'hnutelnými
'chY'bami měření, i když 'uvážíme, že bylo velmi svízelné. SpoluPůS<lbiIy zide ,jieštěO!kOilnosti jiné. PřeSlnost stoolOlV'enlÝ'chalZimutů .
.utrpěla ií'stě tím,ž'e
nelbylo lze při měření ÍÍich Ú'rllně, bezpečně vy'loučiti
veškerý
vliv železa (<&kobky a žele,zné součástky
vedení elektrického
v
chodlbě a snad i výstuž několik metrů vlzdálené želeZOlbetonovék1onstrukoo
stro'PI1'ív novos'tavbě);
k tomu Ipř'istu'PU!je i málo' spolehlivé
stanovení
a
kootrola správného
směr,u zednickou šňů,rou podřízenými
orgány (ze Z m
určován .a kontrolován
byl tímto způsobem směr do vzdále'U'osti asi 31 m);
výkon tento byl by vytžadoval zaijisté aspoň občasného
dozoru měři'če,
což však z různých ,důvodů nebylo' mož!no.
Je zřejmo, že ,při větších požadavdch
přesnosti byly by sem,usely
tyto závady nezbytně odstraniti. tNebylby
nijakpřelhnáln
přil naznaceném
postwpu požadavek,
aby při1čná odChylka nepřekročila
10-15 cm (tomu
odpovídá úhlOlVá asi 10'). Provedení
úlohy nechceme
ovšem označovati
jako vzomé - to při rychlosti, s níž !pfí,pravy i vlastní mě'řeni muselo býti
provedeno, nebylo vůbec možno - přes to všal<: soudíme, že je dosti I:Oučné !právě prQcetné
přeikážky, jež při jeiím provádění
se vyskytly.
IV. Prorážka.
Měřické práce tímto názvem
'OIZIllalčlQvanévySkyttuiÍ' .se, v důln1m
měř'ilctví velmi často v nejrůzllějškh
obrněná'ch. Jďep'ři
nlich 'O slPojiení
dvou míst v dl()lle - horiz'Ontállné, sVlislé neb ve skilOnu - ,po pří-padě
opřhrojerrí
nové vrtné dí'ry či ša'ch:ty k ,soust1avě' chtodeb StOulsednlího
dolliu. Pro dlů'llliÍ'llJOměřiče ZJlIaimemá taková r'ráce velli1rou :wdpOlVěldnost, i
UŽ'ívá při ní všech
mOŽJItrýc,h k'OllťtlrKll1\
měřičs;ký1cha
počtářslký1ch,
aby
.se zabezpečil proti 'om~lúm. DoporucUlje, Slet - dovolují..\lli tOl ,pomě:ry prOlVáděti veškeré wá,ce ,dvojmo, t. j. dvěma mě'fi.ci, kteřI nezávisle
na
sobě měří a počiít,ajoí.
V dalším popsány zamě'ř()lvací prá'oe ~počtá'řské
ntesikyta'ií zv'láštnlbch zaiíma vostí - pr,ovedené za účeaem sPol}ellii, dYlOU chodieb vyvedJenrý10h přibliŽlll1ě dto téže' výšky v uhelném dollu (ve hllouboe přes SOO m
podl POlVTchtem).
PřiMižná vzái'emn:á pOIFoha chod'eb v sitUlaci bYl~aI známá z důlnikh map, kamž
byla
vynese:nla <llle VÝSil!eld~u kompaJsových
měření.
VýškOlVé poměry
'zj~stitlly se ni:ve,lra,cÍ. V choldbách
mrmě s!ld<oněných
a voo'Oro:vný,ch stalo se to! nivt1],aJčním stmjem
s použitím ikOlllSKlllolVého
podls:taiVIoe a krátké
(1.5 m) n,'v,elační ~ati, osvět1ov,anlé dů'l!ním ka.hanem
s 'r,efrektmeml; ve strmě s.k~úllěnÝ'ch chiOld'bách (svaŽlllých a:úpatdních)
použito byl'o vážní [latě s některými
lJmětnlallllli proti obivy'Mému tyopu, směřuMcími ku zvýšení přeslllosti'. *)
Z'diálo by se, že přesnost ,obou těchto způS101bůIl,eni' v SOlll!laidu.Ve
skutečnosti
však výsledlky, jiochž lze <losíci vál;bnlÍ 'latí, 'j,sou .ve!~
pěkné
a SII1leSOIllo
dOlbf:e srovnání
s výs1ed'ky .d!o,saž.enými strojem,
zejtrnéna .postupuje-iii se 1:0 komejnlid.ch. jež v těžných chodbách
nrilkde nochybi. Vý0) Vis..•H o r nic ké a h u tni c k é I i sty" r. 1910,str: 111.,nebo .•M o nt ani s t i se h e
R u. d s c h a u·, r· 1917, str. 183· (Ober eine verbesserte Oruben-Abwlia:latte).
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sledky n~vela'Ce vyjá!dřeny jsou výškovými
kotam(, uvedenými v 0bmze číslicemi v závorkách (obr. 7.).
Nejzáv,a1ž'nějšIčást 'práce však zá1leželav oooustrlanném ur6ení směru prorážky, t. i. sPDilllé 'chodby oooU' mílst; nebo! nla vý1{)'1Tlutét:()jchodiby
r'r:3!COVla't:o
se z obou strum. Za tím účeletm provedlo se přesné měření
úMuad'é]leik
DaJhuipo}1ygonállniího,s.pojUljíd,h'o ,oba výrchodi'SlkONébody
přei'k1opu,j:aJkož i tahu, př'i'porujídho bod 03 k pevnými ,lJI(JIdumdůlním
0A 0 B. Souř3Jdinice ,ohollJ těchto bodu, vztaŽlené 'k soust:lIVě os souř3JdruiicO'vých,pi\latné pro 'celOlu síf diůlllní, byly známy. K iíeŠoenívlastní
ú'l:ohy uenlí ovšem potřebi tohot,o př:ilpo~enÍ'; bYJ1lovšaJk p'roOve!dieno
za
úč:elJiempřlťlS'llého vynelse'l1lÍ nOlvÝ\ch choldleb dia dJůIlnílclhmap. Veškeré
prá1ce měřičské i počtářské pm'Vledieny byliY odvalkráte, Uetzávisl1Ie'.
Oh[y měřeny byly r,ep'etJ.čnímtheolClbbi:tem(nlon. dii. 10") v obou
pOIlloháchd:r1.ekohlt1edllJ.
Stmj stavěn větš,i:l1'ouna Silné šrouby (postup "!Itl
ztr~oenými hodiy«); stoj3!I1'Upoužito jlenl tehdy, když nebyiI.o 'Vyhnutí. Z
bodů do měření ,pnj.atých byly sliabiobisovány skolbikoiU ('obr. 6.) j'eJt1některé důležité (na t. zv. křilŽádch, ,na pf body 013, 0XII), dáte ty, O' nichlž
se dalo p,řed1p'Olk.Iádati,
že ,ani po ď,ellš.f.době nezmění' s'véh:ol mlíslta: (na
př. body 01. 02, 03 ve vYZldí'vce) a ko!ne6ně oba rosiliediní hody v ka~ďé
větVi, jež b)nly vo~eny v Osel chodby; u tě,chto bOldů sta'vě'l, se stmi, na
stc~ja'!1.Všechny ostatní b:oldy byly jen p!fo1zatímnía j'eHch význam trva'! 1m po dobu měření; dán;ybyty h~Qlt'emČiepu na šir'Oubu,na nějž stavělt se strod. Sfabi1iisovánlí jejkh 'Herně/Iloby účellu, j'ClžtO'aelávýdřeva
mění plod tlia'k'em,mll'ohdle velmi značným, znenárMa svojI pol!ohu a n\CIlze
v takovém p'řá;paJdě
o pe'vných ói stálýlch !bodle'ohvůbec miliuviti. Nevýhodia'
postupu »se ztrarcenými body« joest ovšem zř1eljmá. Každé IUíové, kontlrollní mlbdoda,t'ečné měření nutno pwvésti 'V~dy až do dlV'ou ,pe'vný,ch
bodu, osazených ve zd'i'Vu neb v pevné' ská\oe; jednotlivé pevné body
mezHehlé v,e výd>řevě (na 'př. na křižácích) j'Sloumálu spoij1eh\.iJvé
a mohou
míti význam jen pm konkolu prálce.
Po peé'livé úpra1vě str10lje-af
jliž na šmubu čJ stojall1'
~ za-,
mě1ř,enoby to ma přilehilé bO!dy p'O'lygOllloové,
a to přúmo n'a hro1t čepu nebo
na záJvěsoou šňůru olovnike. V ohou přiíp.adeoehužHo s,e lk osvěUení dúlního ka:haJuoea:ce:tylenového s př,eds:uniU>tým
stínítkem (rámeček, v .němž
napjato sníma:cí 'pllátno), na kte,rém se z)anněřovaný ,přledimět ostře a zřieteloně Qd'rážel. Pri 'čte:n~ oSvěN()\v;alrose dě'1ení limbové sted,ným, kahancem. tDéllky měfiff'Y s,e dV,aikrát tam a zpě't oce'1ovým ;pásmem
40-metrovým,odvinutým
jen v potřebné, déloe, př,tdržovaným ",3J jednom konci I"oulbí'kem s bodoem a stejnoměrně nlapínaným. Vziďáleností
určHy3JŽ na miliimetry, ok -oidlečten,ijk'hžpou1žH:o se k'rátkéh:o pomocného,
měřítka.
Měření délek p'ři postU'p1uIse ztracenými body - 1. j. mezi šl'olwby
nleb 'kalllsO:FovýmriJ
podstav:ci jest 'pohlod:lněljšf ne'ž při užli·tJÍslioj,anů,
nebof délka se měří me:vi ,ďvěma pevnými
body (:vahl"()\cenými vý-stupky na če'ru), kdežto vdiruhém
příp,a!diěme:zi 'I,ehc e po h y b 1[v Ý m i šňůrami o:lovnk. Vzhffiedem k náhlým zál10mům ahodeb a ztÍŽleným poměrům světe'lným 'piíekročHa délka stmn polY'&,onludél,ku pásma 40 m jen ,výjimečně. V tom případě zařil(:H~se do směm j1eldenneb'
někQ!Uikmeztbclďů, j.ež oZUiaJčlQlv,aly
'se sikobiko'U a 'svisllou šňů:mw, zatíženou prostě kamenem. Pro délky skloněné určoval se úhel SV~aJhUi
hned
poSlkonoeTIJémměření úhllu hmiz;ontálného. Zaměi'illo se p'ři totm hlOrf1iz,on-,
t~lnÍ niti kříže na homá hranu j1edino'duchébonástavce pllCchového, který
OSlaJdE:1
'se na čep dmhého bodu; délk,a nástavce bydla tak v:ollena, že·
homí j1eho hrana byla: v téže výši nald Člell'emjaJko otáč,elČÍ osa stl"olje.
Tím !zrislkány v:šechnlY' lCW~ty,
'lJQtÍl'ebné'k VýlpočtiUI slolUřalC1nic
všeloh polygonálnlkh boďů. V'llastn'Í vY'šetřen:í saněru PPOlrážlky prov,eklilJO!
se ze ~()l\l'řr.lJdnliiC
divou pÓsil!eodnliClh
booů v :kaž,dé větvi (0n. 023. o XIII, 0 XIV); obě tyto strany bylly již p{ibližně vle spojn.id022 ..:.0XIII (l1IebOf ,postup pmc;íaž ;k těmto míiSltumorkail se o VIC'finIidohré;
výSledkyměřenlÍ
buso'ln,ílch). Ze souřaJdinÍ'Chodu 022 .a 0Xm staMyH',
se směrník aďéJlka dleHchspoj,nl'Ce
(j~Z-XlII 43° 14' 03"; SZ2-XIII = 26'048 m.
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směrníku
O'ZZ-XIIl se směrníky
(obr. 8.) (jZZ-Z3 = 431>
18307' ;a8" stanoveny
úchylky
úhlové ď, - 31' 25",
c)',= 6/ 35" a z nich pak a z délek XIII-XIV
= 4'730 m. 22-23 = 5'056 m
určeny p.říčné posuny 6,
43 mm a 6,
10 mm, o něž bylo opraviti
polohu Mdu XIV a 23. V nových bodech XIV' a 23' zaraženy
skobky a
zřízeny závěsy (šňůra, zatižená kusem kamene).
Dle svislých šňůr, z.avěšený,ch v bodlech XIII. a XIV', po případě
22. .a 23'., byl-o mlOŽIJ1'O,kdyhl'l~i pozxi'ě'ji k{)ntw'lov.ati směr a správný
pastup
práce. Zpm,v'id~a však nle'SIPok!()iju~emese udánim směru
pOlulze
dvěma body;
zař!íldíme' 'si mezi nimi hOletda.liesl)oň. 2 da:lší body (;provedeno i v .daném ,případlě), .aby bylro možno zj!is:titi, zd:a něktlelrý .ptOstupem ·čaJsu nebyl vy,sunut z,e své poliQihy tlalk~m v,l1stlev.
Aák101lirvs.e r-ostuPovaJno z oblou stra:n, bY~()i povfie'bi téměř 2 měsiců k pravetd!ení pmráž:ky. Práce v nár.azištia
ovšem i :práloe měřičské
na ikOiIl!OOlvÝ.ch
bOldech ~ob<QIuvětv.i jsou ztě~Qivány vysokou temple'!'atUlfou
stálle Sie stupň'ujídaěk oIk,amžiiku, kldy d'ojdle k spo}e11Jí obou ohodeb,
nebo! teprve potom lze zavésti účinné větráni.
Po 'plroTalže<ni ukázalo se, že měřiičslké práioe bylyprovled>eny
veIke přesně,
vle srltlly~sl;uvýtš!kiQIvém i co .do smě'TU!. aha
udiané slffiěry
křížily se pod malým
úhlem (asi 3' 40"), chyba
téže veltikosti uká·
za~a .se v sOUlčtu VfichroIovýich úhlú ce'lého tNcetiúheJlittika, ikd~ždoměřeruy byl:y z:bývajiíd 2 úMy n.a bodech
022 a o XIII a délka 22-XIII.
čímž celý třicetiúhe!J!ník byl uzavřen.
Dél!ka stlrany 2l-XIII
ze so-uřardnic 'O.uvo,z·ená (26.048 m)Oid
r-římo měřené (26.118 m) ':ti'šH:ase o
.6 s = 70 mm. SO"učet vŠiech vrcholVov}'ch úhllů (5039° 56' 00") tišil se
o fw = 4' od teor'etkké
hodnoty
(5040°).
Při poslulwvánli ·ndchyl1ky iúJ d!tližJnIO jieště uvážiti. že mezi vl,astním
mě'řením ·a ,dioměřováním
uplyn.u'la dllloulhá rdioba\dá1e
že v konco1vých
částe1ch obou pol!:ygOll1. větvi pů,sobřI: !na mlUlbení z1llačl1JÝ tltaJk, vrstev.
Z toho lze usulZO'v'ati, že j.ed!en nebo oha body, na ně'ž doměřováni
byllo
připoo,eoo, se asi 00 něco pohnuly;při
kráflkých st:ralnáJch pfipoljova'CÍIch
může i maJlá výchyllka 'pNv·odíti ,d'osti vel1ikou změnuV'rch'Olllolvětho úht\lu,
}ejíž v\'iv obj.evise
ovš'em p'aJk i v SOUlčtu vr'chol. úhlů.
Porovnáním

45' 2B1' a

(jXIII-XIV

=

=

=

Jaká měřítka' mají se voliti při zhotovování nových
katastrálných plánů iakož i polohopisných plánů
vůbec V naší republice.
(Vrchni

geom.

A!\]t. Ned

om a při novémvyměřo-válnf

v Brnlě.)

ZálkfaJdní měřítka !l1iašilch ka,v.astráFných map 1: 2880 doznall'ol ii'ž ve
svém po-čátku jisté nesoběstačnosti.
Nebo'! již prvni naše měř. iiI1lstrukce
z počátku mill1iul!éhoSIVoletizavádii při městech a větších obckh měř. 1 : 1440
a 1 : 720. Tedy měřítko dvoj- ,alŽ čtyřn1á'sobné. Hž tehdy správllliě se POizna~o, že pouze jed111l'éměřitloo nepoS/ta,čí.
Tento spráVlnlý směr p,l!a,tí i pro naIŠiď'oIbu .. Ve,uice důlelžitou však úIohou při.zhotovování
mJNých katast. maP i potl:obop. plánÍ! vůbec hu'dle volba měřitka~ aby tO"to voleno byIo účelně a vyhovoVlalo veškerým
pOldimhlkám v mapy kTadienlých.
Nelze upřiti,že
staré kat. měřitko 1 : 2880 - přes mn'Ohé a mnohé
nedo:sťa,tečllIOsth - povšechně svémUl původnímUl účelu vyhov,ovalb. Pů·~
ní ma,py kat. zhotoYoIV'ány byly k tomu, :aoby na jich podlk:latdlě vyšetřena
a pře'depsáll'a mnMa býti dlalňp,ozemková.
K t()I!l1U,neibyll(} zapotřetbí, aby
pll{)JChapozemků st!amlOvena byra přesně mněkoliik
m2• StaČ'iIy desí.tky i více metrů. Postupem
čas-Ul, k~dy půda 11'aJbývala: v,íice ceny a dlůJ!ežitosti, sez:nallo se, že staré Imt. měřítko nilktelrak jilŽnevyhovuje.
Těch měst a větších
míst, které zaměřeny mě\:y býti ve větším měřitku, bylo ve'J,lJCemálo. Jediná Víd1eň a Praha snad ve měř. 1: 120.
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Však již v r. 1873 v dús1e.dku .zavedení mDry metrické, přHato v rak.
měř. 1 : 2600 a jeho lJl'ásobky'pří zhotovován:í map celých obdkiatastrá:1n1ích.
Zavedením tohoto měří'tka učiněJn byl krok ku předu v našem mapovnictví. OdldlěteD:llí
nových vymě'liován:í v jedinotllivých zemích spollluis agrá<mími operacemi zaměřiJy něko1ik d'es~ek obClív bývalém Rakousku a: h!liavně
u nás na Moravě. Oddě'tení nového vy;měř. na Moravě zlamě'ŤÍUov tom
měřítku celH~em6 obcí,a to tak, že okoHdotyčných obcí zaměřenlo bylo
ve měř. I : 2500, místm:í traf samla ve měř. I : 1250. Poikrok záll'eže!lhklvlně
v tom, že polnosti oproti prv:n.ímu vyměřováni vypa<UIyna mapllJ mtliOhem
větší; místní tm:tě pak jsouce ve dlVojlnásobném měř. zhotovOlV'ány, přibtižovaJlY se již k idJeálmhTIJU
přímo měřítku 1: 1000.
Teprve toto měřítko z'a'hrn1.ij,evSlobě vlšech:ny vDastnosti p'r1a1k!tického
a účelného upotřebentí. M3IPY v tomto měřítk'lll zhOlÍ1O:vené
jsolu dloSltalteč!ně
přesné i IPřehledlllé i pro největší města ,a místa vel~ké dŮlle,žillOsti.V tomto
měř. dostane se již dosti veliiká čáiSt piochy n'a sekčiní list mapy při: do.statečné přesnosti, záMa'dIní to dv;a požJadJavky map vůbec.
NejlPr:aktičněji :je,ví se však toto měř. v tolm, že zoh nazení jeho
na mapě odrpovMIá téměř přesně možné přesnosti měření délek v přirodě.
NarrtaJpě zmÍ'll'ěnlehoměř. jelSt možno obyčejlllým nanálšecímaparátem
II1lanésti 5-2Y.cm. ~řeSinějšítho výsl'edku V měře1ní jen výmůnečně dlosáhneme~
Při měř. I : 1000 odpovídá námaha a rísiko pr<Í'Cevůbec v přírodě - úplně
n'ámaze a risiku ,práce l<JartÍ'rovacílna listu mapy. To, co venku skutečně
naměřím, přesně loovedu na mapě zobraziti. Tof velice dule'ž,itý p,omatek.
Jak iintak jest tOlmtl IPři mě'ř. I : 500. ~oto, měřitko přetdpo:kil'ád!átakovou přesnost měření 'Ve přírodě. j'lIJkouani při moďeflních vymožeD:l!ostech
'techn. nel'ze docíl'ilti.Měříme tedy pro toto měření ve příf'(jdě méně přoesll'ěii,
než k ma;poválm nutno - tediy ntepoměr, který nelze přeh'\'édnoutL Mapa
taková neodpovídá :přímému měření ve pf;íroděa je tudíž již předem nehospodárná.
DáTe l'ozkr.a1j1ujenám pLochu na pmiš mnoho sekcí a Hm lstlává se
celkový 'terraTInIIllepřeh~ediným.Operátt takový i při sebe menŠ'í'ch Qbcích
je pří,liš obsáhJlý a uoržování j.eho vyžad!uje velkého ná,kilatdtu- j,ako jeho
llOřizováJn'í.
Proto měř. 1:500 hweLižužíváno při nov. vY'měřování jen ve výminečných 'případlech,00 zatím měř. 1:1000 svou přirozenou praktiČlrt,ostíbud'iž vzato za podJkLad!1l11ovéhokat. vyměř,o'vámi, ja!kož i 'ostatního vyměřování vůbec. p.ro polnosti ,kolem mísÚllJíchtratí - jakož míst menškh důležitostí, budiž užito měř. 1:2000 tedy dvakráte menšího. Toto měř. bud~
úp-!lněi v b'UodouC!Ilu
vyhovovati:,: nebo! se dá dobřeužHi jak při st otových
\'ymě'řo'VánilCh, ta<k í při pol,ygOnllllíchvyměřo'váních.
To! jsou )}ředlnosti ohou těchto měřítek ,a jest na povo1llaných činitelkh, aby hned v Ipočátku učinili přísluš!l1láop:al1ření, nelbof čas kvapí a
věc tato v zájmu státním je velÍ'Ce důležitá. Jest nutno, aby naše mladá
repltbI:tika vhodně využHa ~praktických zkušeností dl'ouholeté práce zeměměNčů svý,ch.

Zprávy stavovské.
Memorandum

moravských evidenčních geometrů.

Osvědčeným zVY'kem zaměstnavatelů na celém 'světě j'est, v dů1eži:tý,c'h,do sociáJllt1!íhoži'v:ota :hlt1ouběii zaJsahuHdch ok'amžick:h i toho
nejpoldřoízeněj,šího děllnfka vyslechnouti a taikto mnOlhý ziCÍmvý náhired v
praktický návrh 'lI'plaJt.t1iiti.
Z toho ,d:ůV101d1u
pokládaj!í podte.psaní za svou
povi'lllllost, alby s ohledem :na sVioje zkušerrJiosti všemožnlě odk stL svých
plíis,J:'ěHk 'Vybudování nové soustavy
veřcijného vyměřován!. Za dořívějškh poměrů nehyiio mlQŽJnododmi>ti:náiplfav a nových zařízení přes
yeškeíré ,úsiH a upřímné sn'aJhy.
Podepsaní považ,Uljílku povznesení stavu za nezbytné:
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1. hkJo zÍťk]adll1JiopooiJníllllkuzNzooi S1amOlStatnégeQld1etické fak'ulty
na vY90rkýich §kolách t1echnkrkýdll a :zrIUŠeJll,í:<dIOlSlavadní.oh
dV'Oullletých
kmsů.
2 Uznální [ovnocelllll!(jsti
zeměměř,ičů se stá1mmni <ťkademi'cky
vz.ctě'1anÝ'J1]i
úředllllíi'ky a vřaz'ení jrich do skupiny A.Stllu~eJbn,íiPl"agmlaiffiJky.
3. Slloučení veškerých ze1l1'ěměřilČ'skýchOidlvětví v ústředln,í ústav
pro veiiejné vyměiiováni s uechJn:h:lkýrn,odrhomíkem 'v čelJe. ZřiOOlllÍ Stam()sta,fuý.ch, Ú'stř,ednímu úSltavru pOKJiléhaj:ÍiCkh,zemlSkýJch měřliČiSikýc,h úřadů
(jll1rspekto1rátů), a:by se ,očekávanému mívalu práce Č'e,liiilloa předJeŠillorozvl'áČll1émlb dopisování ,a zasílánli ,operát1i.
4. Vybudování modemilcih InepmdUlkčnfch úsJtavů ,plíi z,et1lských mě-·
ř,ič:ský'ch úřad!ech (hJISlPeiktorátech), jlež by ll1!etlOlbiikolobstará:vruly rerpmdulkc'Í karuastrMný.ch map, nýbrž i ro~ml1lož!OIVán.ívšech pilálllů pro úřady
r veřeiuOISt.
5. Zemským měNčslkýmúrarď'ům
(inspelktorátům) brudiž vyhrazen
ďoMed na veškeré mHiČisJké ,práce v d!otyčné Zlemi, sce:Uolválnipozemlků
(ag'rámí operace) l1Jevyj'íma jle.
.
'
6. V čele zmíněných 'Úřadiů sltůjž zase jen technik ge'odét.
Zemským měřič:ským úřladum (inspe:ktorátům) ne'cM podléhaií okriesnrí měiíičské úřlad;y (I. instaJI1lCe)místo. nynějších eviĎJelllCÍ kamastru
daně Ipozemk1olVé,Utut e,viidlenJčnÍiClh
geometr"u rj:Í"eměllH by SCI palk při-mě'Í"eně titwlům oSltatnílCh'terchn:;iků s vY!>Qikoě~ollSkým vZ!děrláJním.
V zá;jmuzďokornallen'í :7JeměměřliČiskýchúř,erdníků, zvaláště mltad1šírch
a l11ových, siL třeba U!molvniltí SleZllláJnípr,ací všech o!dvěltví veř'Cljného vyměřování 'a to před pmpůjče,nírrll' v,edoucího m1lsta.
7. Status zeměměř:i'čSlkýchuerchntků budiž '!J'I"!Qoelé území čeISIk,()sllQlV/e11lské
repubHky spOII,e1oný,'taJk aby }ednotllivcům, bYllo mOžJllIOucházeti se O' uplfázdiněná mílsta Ikde'~oltiv a d:JiemožmlorsltibráJn Z'řeltelbna pO'oet sJu~ebnkh let.
.
8. I<ádná ú!praV1ahmoltný!ch poměrů a sociá!lníhQ PQstave!I1IÍvŮlbe'c,
Ulll/OŽillí státlllÍm geode'tům vyhýbarti se prtacím SIOUlk'f'ÓilllJýrn.·
PřelSlnějším
vymezením pŮlsobnoslt'iIOIĎJpadl!la
by ř,evni'vOIsitla zidánJHvákonkiure:n:oe me'zi
stállními 'a civillnímli geometry. Mimo Ú'praJVuslUlŽll1é'honralbéhavé jlClSt upravenJ'í oestolW1ého '3; diét.
9. Předl úpra,VIQIiUzákonla o evidjenci k'a'ta!Svrudialllě pozemlrové ze
dlne 23. květn'a 1883, který namnroze }esltzastara,\y,
iIliutné jest Vydání
nových zÍLk,olnůli: přec1p,ilsů,jaINo:
'
la) ZákOlna o OIhranJrooválllí la ulstálliení hrrunlÍC lIlIIajetklOlVÝc;h, dle
kterého by ,se 1J."fOvádělovYZllla,čenlí hranic stát>nÍiCh,Z!emský'ch'a; obercnkh,
jakOlŽ i nrank veřejného a' SIOuhomél1o majetku.
b) Zá~ona o novém vymě'řování, nebo! 'kiatastrMnép!'ány
vůbec
ahl,avně plány větškh měst a {lhůí prŮJmYlsllo!vý,chl1lJevyhovuií moďemím
požaJďavkům.
'c) Zákol1lJao souhhllsu pozemlkiový'ch klnlih IS :katastrem.
di) Zi\kona <O novém iednlotém ocooění pozemJkll a přílp3Jdlné re,visi
katast'fU d'aně POlzemlJ<1ové.
e) OI:uvy
a ,dloplněnÍ zá:k,ona obča!11SlkéhlOt,staJvebníiho, vodmho,
lesního a Hrných, pokúd se zálk,onem () evidiernci katastru daně pozemkové
Slouv~sCljí.
10. Pensonáll jednotlivých měřičSlk)Óch úřrudů první ]nstail'ce budiž doplnělll jednak mlaJdšími sltlami !techll'íokými pro skut,ečuě měřilčS\ké práce
a "}e'tllnak kancellářsJkými pro písemlllé práoe. OStvědčelným KaIll ce1'á'Í"ským
omicilantůmnJechť se umožjní za'řa:wní ,do :kategorie kaJllcelářských úředlníků.
Měřičtí úředin~ci vžjdyvělnova:TIi a, věnluií své sily a SIll'ahy zájmům
v'eřCl~Il!O$ti,b1ahu obyvatelistva. Touuo čilnnJOistíz~Slk<l'lísJczajistě cenných
zásluh a 2lkušen1olstíažád1aj'í, aby ,pO'v'oiiánri'hylli oldhortlki z kruhů ev i,denčniÍ.Ch geometrů ku IPOifa!dáJmo vybuidlO1vá:nínové orgallliSlaC\e,ve'řeljnéh>o vythiěiíO'v:~ní a úpmvy přrtlsl\ašnýich zá'kOllliných usltal1JOIvenÍv naší
Č'eskos110v,ens1ké
r'epubHce.
V Brně, d'llle 2. ,prosi'nce 1918.
V zastolUpení 30 evhdenónÍ1ch g,eometrů.
1

I
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Podání pracovního výboru evidenčních geometrů v Praze.
Ministerstvu
veřejnýchpt"ací!
Náš nálrl()d! vstlOupHdo
řadY svobod'llý1ch, diem{)lkratick~ch národů
a bude třeba, .a'by v ..budoucnu slŮmi
udržQval stetiný krok nejen na
po/li 'olsvěÚO'Vém amlirodohiOlspodářském,
a1Ie li v oelém zřízenlí státním.
Při vybudování
český·oh státních
ilnstitucí, tedy i českého kwttastrtJ' dJail1ě
pOlJemklové, buidlolu nám zali'istě VZl01pemj'iž vyl~k{)lU'štmá a ,osvědqená zařízen1í, jichž u'ž~va!H naši spojenoi.
.ceští eV'ide,uČ'uí geollleHli Ulzmávalií vŠ<ťk, že :v llliY'uější 1J:i'C!chodillií
době není mOlžnlo p'řekultině měJnitislá'vajkí
organisaci
'stáltnl,ch měřičský'ch úřad'ů a pwto nlawhuH, alby orwaillliJsa'oe nYlnějšíP!"oz.atím
bY'ia
p'ornechálnaa' dOIP:lně'lllatod'ik,o úřa!dy úSl1:tředn ínJii.V dJůisl,edik'utloho !lIlechf:
1. Veškeré
rpráC\e, vyměřovací
sp'adia'ií v 'obQlf působnosti
mLnisterstva
veře'jných pra'CÍ.
2. Za tím úóe,lem zřÍ'diti jest v ,rámc,i' miniilste,rstva v'el1eljnrý1chpI1ad
saJmostatný ří'šSlký úř'aď ·j:'1"0 veřei'lllé vymě'řování,
s právem
pOlU'karovacíma
jmenovadm,
:klterýž by by:V v!e svém oboru půlSobnlQlsti illa/dří'Z!enJ'm
úřad<em zemským měřickýmúřladům.
3. V oele t<eJiho.tonově zříz'eného
'úřadu POIstav,w budiž technik
geometr.
4. Tomuto ří'sSlkému vynlěřovacímu
úřadu buďtež ,polkUld' se týče
evi'dlehoeka,tastru
daně' pozemk,ové hez,pf<OlS'třeid'ně p'odř!ízeny:
a) TriaJl1Jg.ulraČníkal1JceIM.
b)Relprodu'koní
ústav (IHtografiIClký);
c) 'Ústi\ední laírchiv mail:'.
d) Zemské
měřióské
úřady
v hilav'llkh
měst'ech
jednloltlij:vých
1

5. ZemSlkým měřiČ!ským úřadům
poldřízeny buďtež
a) Odid:ělflcní ;pr;o nové měřleiní.
lb) Zemsiké archivy iffila!p.
c) OlkrelSlII.íměřičs:ké únaldy (nynější 'CiV'ilderuoe !katas'tru dwně powmkl{)vé).
.
6. Evidenoll'í geometři buď,dež v'e všech ,směrech Ina r,o've'ň posta'Veni
ostatnímu
akademidky
,v:Z!děla!ll.ému teIChniClkému úřednicívlu.
Reorganisace
katastru
daně pozemkové
a sl!Ulžby vyměřoViaicí vůbec bll!die míti ~a;jis,té v,lijy na služební pomčry
eviideručmiiOh geometrů
a
jest spravedl'ivo,aJby
reorglllnisacl; ta děla se za Hch sp:O'l'uJl'Ůsolbenía ni){j()llitvbez' nilCh.
Z'a tímúóe1'em
zvoff!im Isi eviidenční g.eomeHii v Cechách ze svého
středu pr:3ICoV1nívýbm, kterému Ulllo'že1uo,by vdkeréo,tázky
jich sta:vu
se ,týJkající slieidicwa:l'a Ina úpra:vě &pollupna/covaJ!.
Tento praoovlIlí výbm 'Qibrac.í Ise ,tu1diž n1a mnn'tste·rs,tIVo veře~nÝlCh
prací se žá'dlo!stí, by k .a!nlk'eltám, tý:kaiídm s,e lr,eorgla/ni'sace ISliužhy vyměř'ov.ací, zváni byli twkédůvě,rnici
e,vidJenlČnkh geometriI, a jakožto tak!ov,í označuií se:
lni
Jos. iN {)I v o It III ý, vrch. geol1ll. Inž. Josef Z 'e n í šek,
vrchní
g·eome,tJr. Inž. Josef S k ř IÍvan,
V1fchní g'eo/l11letr. l'llž. Váda:v S ů r ,a,
vrchiní ge,ometr.
V Bra'2Je" ,dne 11. prlo~inCle.. 1918.
Pracovní výbor evidenčních
geometrů v Čecltách.
,
UpozorněD!Í pánům kolegům v cizině. Páni kolegové ve s]u~bách mimo českols!l~ovenský s·tá·t se ulPOZ!Or'ňuií,aby samovolně ze služ'eb nevystupovaI:i. n!ý!brž -6eka<N'fOzhiold:nutí cizího' státu písemně. podané (pflOlp'ouštěcí
akt), by dlte llIěhla moh!1'i své PO!Ž<I.;d'avkyuplatňovati.
Přijetí do s:lfUižebčesklosLo:vensk1ého státu se může diti teprve po dioľožené žád'osti na ministerstvo patřičného
,resortu (ve·řej,né pr'á1ce, fi:nance, ž'el'ezTIlice, orrba 'aJ P.), 'o
Iťi'Chžhude v budoucnu' dtle potřeby,
tedy 'nezávazně
rozhodl11lU:tO.Pmto
jest třeba, by pruilil bez místa ihned se třebas prOlvisorně .o mimoodborné
zaměstnlání posta·rali.
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Zprá.va 01 dosavadm činnosti Zeměměfičského (I5.) odbOru Ústfedni.
ho všetecbnickéhO výboru v Praze. Ihnedi po utvoř'tmi ústřednI1l1Ov<šetechnického výbo'ru v Praze. dine 19. llistop:arlu 1918 ustavil se patnáctý (země·
měřrč~ký) {)dhor výhOifU V1e'SCh(IZidne 23. listopadu 1918. V odIbmu zastoUtPeny jsou svými d'el'egáty tyto korporace: Spollek architektů· a inženýrů v. Praze. iI,n1ženlýTskákomora! v Praze, J edlnota civillllkh geomet!rů
v Praze, Spo]ekčeských
geOlmetrů, Odbočka ústředního spolku zeměměřičských úřeldln'íků, Kllulb zemských inženýrů v Praze, KI:ub mž,enrýrů
Velké pr:alhy. dále geometři že'1:e'zn'ičinía geometři ve služ'hách saJmo~právy. Za předsednictví
vicepresidenta
hl'ženýrské 'komo1ry ittliž.Bed!řicha
ř'tirsta konal odbor a,ž di<>p,osud4 schůze, ve kterých po{l'r'obniěpr-DlbráJny
byly veškeré otázky zemrěměřI,čství se týkafj'icí, polkuidJjsou časově dů:ležité. Vyřízeny byly zejména zál'eži1tOlsti,týkalj.ící se sliužby geometrů, obce
'Pražské,' lnávrh na orgamlsaci s1U1Žbygeom'eků že!eZln,ič:ilIích.
jakOlž i požadavky geometrů dV1ilinkh. Iila,vlní zájem só:u'střed:i~se arci rra životní otázku v'eškerého stavu zeměměřIlČského, nla organ.isaci ústřednlho úSlta~u pro
veřejné vyměh}váiní. V této vě'Ci byil10zejména .probráno a schváleno memorandum. j}odla:népnfco'VlilIimvýblQfem státních geometfů. jakož Ii podán
protest proti zřízení v1oljenlSkéhtozeměpisného ústavU!. Veškeré zd/e uvedené otá'zky byJy zpraoo.v<Í>nyv1e zvJ'áištnlÍch memolralmEech, jež podiáuy
Ústřed1nímu vše'tech:nitckémll výboru, který je ve schůzi dne 19: prosince
1918 zásadně schvál'iJI. Po koni\}čnlére!d:akci v,e schůzi olfg:anÍ,saiČnti'hlO
výboru dine 28. pmsin'ce 1918 byl'a memoTiall1.d:a
podláin'ajménem vše:techll1:kké'ho
.výboru vŠoemzúčastnělným minis,terstvům. Na téže schůzi ústředitťího všetechni'ckého vý'bo,ru dlne 19. pmsiltl'ce schválen }edfl1lomysl,něprotest proti
úmyslu fimmčnJí.h<o
mi,nisterstvla, p·onecll'ati soběa.gend'll' ,evidenc,e ka'ta:stru
pozemkové d.amě,čímžarc.Í zŤ'Ízení ústředního ústavu pro veřejn:é :vyměřování byl-o by vážJněohroženlo. Pmt,est podán' byl' mini.stru Dru R,ašín'Ovi
deputací ústře:dlníhovšetechnlické'ho výboru, a zaslá,n mi'nisten;lké radě i
všem i!nteresovaJným ministerstvům. Zlíízení ústředmtiho ústavu pro veřej·
né vyměřování sta'10 se životnti ·otá~kIOUIce~ého st'avu zeměmHilčského,
j;ehoz!J1,ezvr'atn\ýmpOžlaďavkem jest sOUlstředi<tivŠoechll1.Y
práce geo/me'trovské v jedii:ném úřa!d'ě, pad!ří'Zeném min,isteTstvu veřejnrý,ch p,r:ad, aJ OIdistra'niti tím n,ehi'ahé ro'ztří:štění agendy zemlěměřičské v někoHka inls1titucícJl.
nemaj'íc.ích .nijakého styiku mezi selb.ou. Za tímto pož'adavkem gicOIme,trů
stojí - jak dokazulj;e iedln,omys]lnýsouhkllS ústředního vŠ'etechnti'okého výblorU - všechny čelné organisace· technické, což opť.a\vňuie k Inlaději, že
věc t-ak samozřejmá v zájmu všeobecn'ém dobUJdJepIlného ví'tězstvÍ. Zeměměfičský OId\}o'rpov'OI:ánjest k t'omU!,aby prostř'edlniotvím Ústředinlího vše·
technickéhIQ výbofll zastával zájmy vŠ'e:chgeometrů, a budlou mu proto vítálny všechny podměty jaik 'o'd ,jedino,1;!ivců.tak i od 'IDolrpQlracívycházejkí.
Případltlé lnávrhy, diotazy neb s.dě,l'cní buďtež řízeny předls.ed'ovi illllž.Bcdlřichu F ji T stoOv i v Bcnešově u Prahy,' nebo jed.n:alteli in1ž. St:anislavu
Ve v'e r k o v i v Praze-V .. · Břehová uL 40.
Spolek českých geometrů Odbočka Brno. Clemké schůze otdlbočky,
konané ve dnech 4.• 14., 21. a 30. jJlfQlSilnCe
1918 v Emě, EesedniÍ d'ům.
vypl1lliěnyv.csměs jedinálnlím!Qotá'Zkád sta!vo,vsikýth. Zřízení »'Ús:tředrního
úřal(~upm veřeijné vyměřO'vání« a roz,ší,ření studlia :na řádlný odbor vysokoškolský jsou stěžejnvmi požadavky vše'ch geomebrů a věnovánO' j'im také
nejvíce ])O~Qlfnio'sti.
Ji'Ž večle'nské
schůzi dne 4. prosince. 1918 p'ři.ja,t návrh p. kol. Fi)J;klUky,aby vypnaoová:no spo,l'ečné memorandum všech kategorií geome:trů a v dorozumění s p'ražským ústředím předlllolž'en,op'řís'liuŠJnýmči:nitelům. Memanall1tdtumbrzy vypracováno, uveřejněno ve spolkovém věstní/ku. avsak Pro 'různé' překálžky, zv,láště těžkopádlné doro-zuměn'í s Prahou, posu:ď:nerozesláno. V členlské schůzi 14. prosince Zvolena
redakční Ioom'ise,jež zasedá pra'vldiCllně odpoll'edne .před č.Ie.nsJkous'chůzí
a připravulle podarui, n'ávrhy a články novinálřsk'é. C'1'cnská schůz~e 30. pro.sluce rozho'ďl'a, alby všichni kKJIlegoV'ébyl!'i:vyzváni, vstoupiti dlJe svého
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přesvěclčení Ido některé z pol!itických stran, tam naše jJQž'aďavky lIptat.ňovati a pod'poflOlvati ;l>řílpadinéakcJe. Ilntervenoe 11 P. ministra St3JňJk:3J
a
P. prof. dr. p3Jntofliíčka v Telči joo piQItvr!d~IIa,
že evkllence ka,tastrUl má se
zase dostati do minlisterstva finanCÍ a vojenský zeměpi,sný ústav že se
zřLzUl.ie11 mil1listerstva Námdnlí obr.am!y.Všemi mOlžnými'prOlStlředkymá se
čelitltomu'to tříště:ll'í iITlIěř.i'ckÝch
PTlaJcía zdlUrazntti, znovu laJzalOVllvybudovánlí "Ústřed!ll:N1oúřadlu ,pro veřejnlé vyil1'ěiío~álnlí(Státního úřadlu měnckého)« ta'k j'aJkj1ejžádá »MemOO':U1:dum
všetechni,ckého výbm'U« v Praze.
V l'ednových schůzích členských ve dnech 4., 11., 18. Jedln.a:t. r. postupně ll'snešenlO á vy;konáIJIo: Don'1:áhatilse ~řízenlí »ÚstředJl1Iíhoústavu
pro veřejné vyměřováJní« v plnlém mzsahJUIcestou Iparlllamen:támí. Před'sed'tlictvu sPollk'Uv :Araz,e 'Zalslán POIVšechný n!ávrh na rO"Lšířenf gendetlického stll'di'a. Cesty, klon'alnév zállelžitostech sPlollkumalí se hraditi ze SP'OiMkové pokla dn,y. Na schůzi 11. ledha referoval ,p'. kol'. Krčmař o v',Ý:s'l!ed"j{u
cesty do Prahy. Na popud! ústředJí spdllku dopsáno panu klol. Ka'i'luISOIV:i
v
Mor. OstflaJVě, a'by ,přúčiníiI,se o zia,EoŽ!e:I1'Í
odlblOčky diů:Iních geometrů tamějšího revíru. "MemQl!aJndlumspol:ku českých ge!ometrů od!b'OičlmBmo'"
má se 'nati!skniD'UH
300kirát - Ikdyž sa~ba ,pro věstn.ík ještě za:chována a rOr.>:esl!ati
všerrn kOll'egUmodbočky, všem členům NárodttíhQ slJiromálždlění
z MQ1TiaJvy
a SLezska, techinickým sPOILkůma sborům.
Deputace 'Spolk1lltIumolčÍ'l1a:
panu ministru Staňk.DIvi,u .pN~ežiVostij:eha
návštěvy v Br:tl'ě. h\laVlnětři přání ge1ometrů: Ústřední vyměřQlvací ústav,
roz ší,řeni studi.a a: zamezenlí nezaměstn:anosfi geometrů. - Ze ČJUenské'
schůzed.tle 18. 'ledlna t. r..: OtáZiCe 'I1ezaměstnanlOOttgiC:omeírů v'ěnováJna
burde zvl'áště Člle'l1!skáschůze v pátek, dme 24. ledtlJla1. r. v BelsledlnÍimdJ(jmě. Za účelem U1rychlen:ía zjedl1oGušell1lÍstyků s Prahou budou sP'fosti':ea'kov<J:tí: páni kdI:egoVléVeverika a NOIVotnýv Praze, ko~l.NédJorna a: KrčmaJř v Bmě.
»MemoraJl1d1umvšetechnického
výhoru.Q mg,arn:isaci vyměřlolV'áJnlí~
mini,sterrstvu v,eřejl1Ých pracÍ« 'b'UJ(l.le
rozmnoženo 200krát - právě vysázeno Dfla věstlllíik - 'a roze'slanlO S'po~us memonn:demodibočky
a' také s
ľístky k vy'plll1.ěnílO přís,DušnlQlst,i
k po!iti1dkým stranám.
Pro op'raVlustarých zákonů a příp:ra'vu nových s vyměřoválJ1lÍJ111.
SIO'l1víiseHckh, z'V:ol1e1llY
tyto kom;,se: 1. Aflo zákon I{) ohranIčovální - p. lmJ.
lianák, Eberle. 2. Nové měření - p. kol\. Nedioma, tlaJl1'ák.3. Stavehní řád,
Mavně poIlohiovéa regutačnlí plány - p. kioll.Peňáz, Beneš, Somrner. 4. Vodní a me:I'ioT'aJčníz á'k'oll1.,
ol>čanslký zákoník a zákon: o e'Vi,dlel1lci
k,a:t~tru, pokud se týkají změn u Vloootlolkťi- p. koJ!. Mátl, RůžIčka, Faltus. 5. Eviden:čn'í záko:n - IP. koa. Eberle, Kráťký. 6. Z~v,no,stenský řád - p. kol.
Sommer, Peňáz. 7. Agrárn'í zákony - P. kol. Krčmař. Nedoma. 8. Zelezniiční zákony - ,p. kroL DoIteža:l~Douš.ek. 9. Knihovní zákonIY - p. kom.
Růžička, JamHSek,DolľežaL 10. Ra!rcellac~ veUkostatků, koI'onisace' - p. kol.
Sommer. PeňáJz, PaVllJi,šta.
Případné návrhy huďtež 'jmel1'ov3JnýmIkolllegůmnebo předlsednrctvu
odbočky v Bmě ('česká techrnrka) zasílláJny. Po va'~né hromadJě I>ud'ou
v jednotHvých č'ľenských sdhůzkh kon'ány p,ředinášky. PrVl1'~mpředlnášejícím budie p. kol Ivo Benleš o Qtázce Velkého Brna.
Na schů~i dne 24. ,1edlJ1a1. r., věn:ov·ané otáz,ce Inezaměs:tn,all1,ostigeometrů, přijde mimo j.iJ1léna přetřes podání našich bosenskÝClh ~koliegů a
výzva spolku na větší města našeho státu zří-diti u stavebníhol' úřadu
městského saTIJlQstaJtnlá
geoldetLaká odkl:ělení.
i

Valná sch/lze brněnské odbočky spolkq českých geometrůkloná
v neděl,i ,dne 9. Úinma 1919 'V 10 'hlOldind'opo!;edne v Besedl1'ím domě.

se

Kolegové nezaměstnaní, o nové místo ve vlasti se ucházející, oznamte svoje adlresy Spdllku český1ch geometrů v Praze, česká te'chnika, nebo
odihočce Brno, česká technik,a, falkcnsceinerova 9.
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