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ZEI1ĚI'1ĚŘIČSKÝ vĚSTníK
Stanovení sploštění země z měření
kyvadlových.
NapsalVáclav

Š pač e k, prof. reálného gymnasia

v Roudnici. (Pokrač.)

N ě k O I i k p O zná m e k h i S to r i c k ý c h. Newton ve
svých PrincipÍÍch r. 1687 poprvé tvrdí, že zeJTIěmá tvar sploštěilého
eIIipsoidu rotačního, jejž lze pozorovati zejména na Saturnu a Jupiteru, a vypočítává též jeho sp).oštěnÍ. Představuje si zemi homogenní a dva sloupce vody sahaiící ze středu země jednak k polu,
jednak k rovníku; má-li pak býti povrch v rovnováze, musí váha
obou s1,oupců býti stejná. Poměr přitažlivosti eIIipsoidu, jehož
sploštění jest c '

a - b (jsou-Ii a, b jeho poloosy), na točně
a

a rovníku stanoví hodnotou

(1 + ~): 1, na rovníku však odstře-

divá síla činí 2~9 tíže, bude tudíž poměr

(1 + ~): (1 - 2~9)' Poměr

tíže na obou místech

tento bude stejný i pro každý

ellipl'0id podobný, jejž obdržíme, zmenšíme-li obě poloosy v témž
poměru, a váhy sloupců budou v poměru
čili

(1 + ~) : (1 - 2~9) O
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(1 + .; )b : (1 -

c). Rovnováha

2~9) a

nastane, jsou-Ii

váhy sloupců rovny, t. j. když poměr ten jest roven 1, z čehož
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yvam Clze k rovm'k'u, Jez by Io ne dlou ho
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před tím seznáno,l) vysvětluje nejen odstředivou silou, ale z části
též sploštěním.
Váha sloupce jdoucího ze středu země podél libovolného poloměru r, bude úměrna jeho délce. a urychlení, tedy součinu gr,
jenž musí býti při rovnováze povrchu stálý. A z této podmínky
odvozuje pro urychlení v zeměpisné sířce fP hodnotu
g
go
c sin2 fP), je-li go jeho velikost na rovníku.
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1) Richer musil r. 1672 v Cayenne{5°
s. š.) ikrátiti vteřinové kyvadlo z Paříže přivezené o l'/~ pař. čárek = 3 mm a podobně liaHey
r. 1677 na ostrově sv. lieleny o 11/t"kyvadlovteřinové
z Londýna.
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Zá/lypo
NewtonoÝ.iChr. tluygens v dodatku k pojednaní
o světle{r. 1690) zamítá Newtonův předpokladů
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Ve Francii vzniká však současně domněnka, že země má
tvar ellipsoidu ve. směru osy prodlouženého. Z měření, jež konali
roku 1683-1718 oba Cassini, de Lahire aj;, prod!louživše Picardovo
měření poledníka (1012') mezi místy Amiens a Malvoisine (36 km.
jižně od Paříže) až k DUrlkerque a Collioure - celkem 81/30 plynulo totiž pro 10 z oblouku severního 56.960 tois, ze středního
(Picardova) 57.060 a z jižního 57.098 tois, což prodloužení ellipsoidu
nasvědčovalo. Za účelem rozhodnutí otázky této vyslány bylyvýpravy do Laponska (1736-37) a do Peru (1735-41), jež zjistily
sploštění.
Maclaurín.stanovil roku 1742 přitažHv,ost homogenníhorotačního ellipsoiduna jeho povrchu a na základě této i sploštěnÍotáčeilcího se ellipsoidu kapalného. Pro přitažllivost na'" rovniků' jest
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Stanovíme-li umocněníin této řady jestě p2, ťp3 podržujíce
napravo členy řádu e6 a pak e\e6 eliminuíeme, bude
.1)

Tyto hodnoty plynou přímo zpotenciálll; jeiž nlžeuvedeme.
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Maclaurinovy.
Skutečné sploštění země lX vyjádřil Clairaut, účastník mě-ření Laponského, předpokládaje, že nitro země se skládá z homogenních vrstev omezených rotačními sploštělými ellipsoidy o témž
středwatéže
rose. o povrchu kromě toho předpokládá, že jest
plochou. rovnovážnou_ Theorem jeho (z. r. 1738) stanoví sploštění
2

gb c ga
,
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kdež gb, ga značí urychlení na točně a, rovníku. Důkaz podán
1:lude níže. Platnost věty této dokázal Stokes (1849) všeobecně.
Pr,óbtemem tvaru rotuiící kapaliny zabývali se též Legendre
(1781), jenž zavedl kulové .fl,lnkce, a Laplace. Tento odvozuje pta
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Přitažlivost trojosého homogenního ellipsoidu v libovolném
bodu prostoru stanovili Laplace, Legendre, Gauss, jenž zavedl pojmenování potenciálu, Dirichlet a j. Jacobi(1834) ukázal, že i trojosý
ellipsoid může býti rovnovážným tvarem kapaliny. V případě
země byl by poměr os 1: 1·02 : 19'57, nejmenší z nich byla by
osou rotační.1)
Potenciál homogenního ellipsoidu trojosého jest dán výrazem
v bodě (x, y, z)

kdež A.jest ellipsoidický kořen rovnice2)
x2
y2
Z2
a2+A. + b2+A. + c2+A. Pro ellipsoid
redukují

rotační jest a
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M hmota ellipsoidu.
'

Otáčí-li se ellipsoid rychlostí"',
V

1,
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1 ",2' (x2
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+ y2).

Má-li empsoid sám
x2

y2

. Z2 _

~+l)2+~býti plochou ekvipotenciálnou, musí na něm (,t

= O)

býti -dV

= O čili

1) Bližší o těchto starších fysikálních dílech jednajících o tvaru země
viz: Encykloplidie der mathem. Wissenschaften VI 1 st. 226; tlelmert.
tlohere Oeodlisie II, st. 103-115, S.Oppenheim, Die Oleichgewichtsfiguren
rotierender Fliissigkeiten und die Oesta1t der tlimmelskorper. Program
německé reálky v Karlíně 1906, 1907-. Přípravný článek pro Encyklop.
2) Koláček, Elektřina a magnetismus, st. 60. Casopis math. r. 1893.
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Kromě toho na,ellipsoidu
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Dosadí-li se sem příslušné differenciální poměry : ~ .
plyne pro rotační ellipsoid z úměry této přímo Laplaceova rovnice pro· c, .nebot na ellipsoidu jest,t = O a tudíž E
c. Pro
ellipsoidtrojosý
představuje úměra ta dvě rovnice, iímž musí
vyhovovati.
(Pokračování v II: roč;)
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Pozemkový katastr v Bosně a Hercegovlne.
•

Ja n B a šev

'V

Saraievě. (Pokrač.)

Hotový list byl vypracován O'bvY'klýmkatastrálným způsobem.
Po ukončeném výpočtu ploch a ostatním vypracování byly z jednotlivýoh listů sestaveny oh-ce.. Předběžné číslování parcel dle šestnáctek na'hraženo bylo definitivní topografií dle obcí; způsobem u
stabHníhoka.taSitru obvyklým. Souběžně s touto prací šlo sestavování
tak zv. »souborných knih« (Lagerbuch), kteréž nejsou vlastně ničím
jiným, než-li parcelními prot'Okoly mkoll'ského katastru. ~dežto
dříve zmíněné »parcelní protokoly« vo'jenského ka'tastru obsahovaly
Všechny parcely· jedné šestnáctky bez ohledu na katastrálné obce,
shrnovaly »souborné knihy« všechny parcely téže obce bez ohledu
na šestnáctky.
Další prací \'OIjenského katastru bylo znázornění terénu pro
spe~iálnímaPY. Práci tu vykonávali většinou geometři-důstojníci. Již
'flřitriangll,laci hlavních trigonometrických sítí ustanoveny byly trigonometricky.m .z'působem výškové koty; zPŮ'sobem tím postupováno bylo i při grafieké triangulaci a konečně při měření podrobném
užíváno 'tachymetru.
Triangwlační 'listy 1 : 12500 doplněny byly kostrou hydrog'rafickou a kommunikacemi, pak přenešeny ze šestnáctek: osady a vý~
wačně'jšÍOIbjekty; k tomu se dále zanesly výšlrové koty a s tak adjustovaným' listem vypravil. se d<>ityčnýdůstojník do pole, kdež na
základě., zmíněných dat zanesl vrstev\1ice,a naznačil šrafování.
Zit\ě,chtplistů pak ,přímo zmenšením vznikly speciální mapy 1 : 75000.
Rek,ognoscovací skizy vypraveny pak. byly způsobem 'us tanoveným pro sdělání map~střední Evropy v měřítku 1 : 300.000.
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Mezitíirl:..cb< dl\srojoíc,thyli.zaměstnáni ,znázorňováním terénu,
praoovali adjimrj{tfna seStivenf ka tastru, jakž svrchú;' vylíčeno, k1erážto .práce byla zakončel1aokopiro"á.ním map na plátno dle obcí.
Kopie tyto pak byly konvendonelním způsdbértikolorová'ny á pQ'~
psáiny. Tato práce byla jižptíll'favou k .další katastrální akci, to jest
ke ocenění pozemku V Bos ně a Herceg(lvtně, kekte:rémužto', účelu
sestaveny konečně i seznamy budova jejich soo'částf; jakož i abeced-o
Iií seznamy držitelu i vlastník,!poiemku.
.
Odhadni a oceňovaci práce oosensko-hercegovského pozemkového
katastru. '

,

Jako~t,o podstatný díl katastru započaly tyto práce Ila··žákladě
nařízení zemské vláidy pro Bosnu a Herceg'oyinu v Sarajevě ze dne
4. srpna 1880č. 18179, k ,němuž vydána patřičná instrwkce.
Ježto odha,dní' a oceňovací ta'kové práce řídí se všude tÝmiž
skoro prav~dly, dostačí v tomto odstavci povšechpý přehled
celé akce.
Odhadování a oceňování ubíralo se v patách za měřickými
-IlT:afemiés '~ímJ,)§u~~r~.~ett!" ž;;vYJll;l~Ňl\(~í~~l
kdežto odhadovam a ocenovam,postwpoyalo po ·okresech.
V čele prací těch stál katastrální' ředitel, jenž s ohledem na neuk<Hlčené ještě měření měl pwzatim ti!tul odhadního ředitele. V Sarajevě u zemské vlády sídlícímu řediteli byli podřízeni odhadní inspektoři řídící dotyčné práce v jednotliVÝch •okresích a:tělt1tti Z~e
k přímo výkonné službě přiděleni vrchní ddhadní'komisafi,O'dhadrii
komisaři a odhadníadijunkti.
Celý pak personálsesta,ven byl z hospodářských odbornÍ!ku. Pro lesní odhady ustanoveni' 'byli zvláštní
lesní odhadní komisaři, kteří pracovali odděleně od předešlých 00bom,íku. Zástupci obyvatelstva, vlastně držitelulpůdy měli' hlas pouze
poradný a informatiV'ni; či'nnědo odhadování zasahovati iímnepříslušelo. Vrchní dozor vykonávalo pak prostřednictvím bývalého
zemského finančního ředitelství společné říŠiSkéministerstva financí.
S pfí;pravami počato bylo v zimě r. 1880a'1881. Nejprye.\liStanovili, okresní přednOstové ( 'okresní hej'tmani) ve svých Q;'kresíďh'
se vyskytující tržiště, jakož i 'pl:odinové ceny na těchtotržtŠtícb docílené. Krajský přednosta paik shwmáždH plodinovécenníky
svého
okresu a podrobiv je du'kladné ~koušce"zaslal Íť~ svými případnými
poznámkami opatřel1é zemskému finanční111u řed~telství k nťko'Um
odbadníhoředitele.
'
Mezitím sestav,ovalředitel
ptodinové cenníky z tržfšt <la.lniatských 'a, chorva.tsko-slavonských, aby t,ak vzájermným srov'nává~ím,.
zjednán byl j,akýsi ha'rmonický pře·chod. Z okresu dospělé cenníkY
všaik ~klamaly svými nízkými obnosy veškeré očekáváni.. Po dlollhém dQpisování jednak jednotlivým okresnínl úřadŮm (', hej'tman,stvím),. iedQak"finančnímu ministerstvu' byly" po mnohých. porádách
cenyponecnány z hruiha ve své 'původní výši, an soh'ledem na, tehdejší. špatné ''kommtmikace, jak<>ži nevyvinutý sta\i~emědělství a
,vývozu, nebylo možno většiéh cen·dócnpti.
' (Pokračováni;)
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odborné.

přehled časopisný:
Com p t e s r e nd us. Nr. 4-. 1913. K r. B i r k e n I a n d. Surla:
oonservationetl't>rigine
du ma~nétisme terrestre.
R ev u egé n éra led e s S c i e n c e s. Nr. 13. 1913. A I.. V ér () n"
ne t. La forme exaete de la terre et sa constitution interne.
Z em lem ě r n o e dělo. Nr. 6. 1913. Materialy k reformě tnéževogo
instituta. M.C vě t k o v. Obědinenie· cěmocných rabot pravitelstvenych
učreŽdeníj.· M. S u I g i n. Klasifikacia počve při drevnerusských kadastrach.
Nr. 7.1913. S a r a t o v e c. K voprosu ob organičenij polos otčuždenia železnych dorog. I v. O z i g a n o v. O revisi zemleustroitelnych rabot.
J. N o v in s k i j. Stativ zemleměra Novinskago.
C z a s o p i s mot ech nic z n e. 0913.) C. 19. Dr. Rakowicz J.:
O prováděni projektu regulace města, týkající se obzvláště velkého Krakova.
.
C. 22. a· 23. Til1inger: Budoucí sít vodních' cest v Rusku.
P r z egl a d tec hni c z n y. 0913.) C. 27. W. W.: Museumoceanografické v Monaku.
C. 28. až 30. S. L. Zásady o úpravě sadů (překl. z angl.).
Z e i t se h r. f. I n s t ru m e n ten k u n d e. Nr. 8., 1913. H. W a ns c haf f. Nive11ier-Instrument mit veranderlichen
Libellenangabe nach
v. 'Lenzi- Wanschaff.
.
O s t e r. Z e i t s c h r i f t f UrVe r m e s s u n g s w e sen. Nr. 10.,
1913. Dr. K. W ei gel. Ober die Behandlung der f'ehlergleichungen deren
Koeffjzienten bei den Unbekanten nicht fehlerfrei sind. Ing. S. W e II i s c h.

'.'DasStefi<:hmass.

.

- Zeitschrift
fUr
Vermessungswesen.
Nr. 27., 1913.
P. G a s t. Eine Bemerkung Uber die mathematische Porm der Kartenflache.
Z e i t s c h r. f. Ve r m e s S u n g s w e sen.
Nr. 28., 19l3. A.
.Eg e r e r. Zur Bestimmung der Haupkonstanten von f'adenentfernungsmessern.

Vyšlé knihy:
Ok re s'nis

i I n ic e. Ing. Pr. Krejčí. Sv. III. (Cena ľ50 K.)
C r é TI i nde
B e a u g a r d. G u i des c i e n t i f i q u e d u G é 0g r a p h e-e x p 1'0r a t eu r. Paris 1913. Gauthier-Vil1ars. (Cena '!O fr.)

Ustaveni se inženýrských komor.
Moravská inženýrská komora.
'" Dle'Úředllích záznamů počítá se na Moravě 133 civilních techniků
(67 Cechita ťi6 Němců). Civilních geometrů jest z uvedeného počtu 66
(38 Cechů a.?8 N~I1Wů)kromě 15 civilnich techniků (8 Cechů a 7 Němců),
kteří mimo' Jiného 'Oboru maJí' autorisaci civilního geometra a s geometry
jdou jednotně.
UstavujíCí.sc~ůze inženýrs~é komory moravské konala se .dne 14.
října 1913 dopoledne .v zasedací síni zemědělské rady v Brně, Zemský
dům n, za přítomností 73 civilních teehniků.
Přito'mni: P. dvor. r. P rok e sc h Co předsedající, p. kom. And e rk a, p. Dr. Ce r,.ný, p. c. k. vrch. stav. r. M a z á č a Četně zastoupení civilní .technikoyé'V'šechkategorií.
Pan předsedající zahajuje ustavující valnouschÍIzidelším
proslovem
nilpf~d něltÍeckY,~Potom česky, proti ~emuž protestuje pan Ing. R. K a II u s,
.ciVilni •geometr a poukazúienazřejme
porušeni učiněné dohody. Za omluVil. uvádí předsedající,
že o dohodě nevěděl a jednal jen dle ustáleného
zvyku. '-:"
ď
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Pan~~í
ge~tr.lng,
R. Ka lJ~lls,PQ<k\'lá za~6kolegy
česky,
pan civiln(georÍletF·R. xf'·re éo(l e}zá~i'necké'kolegy'!frltriécky
ohraženi
civilních geometrů., při vstupu. do této .inženýrské komory (ohražení ve
zvláštním článku), obsahujícIsteskya
nesPlrtěné; životní požadavky. civilních geometrů.
.
Na návrh pluta kolegy .'lng.R. K a I 1u s a . rozhodnuto ještě před
provedením vol.eb losem, 'že presidentem komory bude Čech, vicepresidentem Němec.
Přikročeno k volbám dle sekcí současně.
Za českou sekci zvoleni:
za stavební inženýry:
Ing. Dr. techn. Alois S a m o h r d, Brno, ,
Ing. Jan i š Lazar, Přerov,
za kulturní inženýry:
Ing. N o v á k Leopold, Olomouc,
Ing. Š táq I a Matěj, Brno,
Ing. Me s a n y Jan, Mor. Ostrava, za důlní inženýry;
za civilní geometry:
Ing. K a II u s Rudolf, Brno,
Ing. B e n e š Prantišek, Vh. liradiště,
Za náhradníky; Ing. Sed I á k Josef, důlní mzenýr, Blansko,
Ing. Má ti Julius, civilní a zemský geometr, Brno.
Za revisora účtů: Ing. Dr. techn. Jan C h I u p, stav. inženýr a civ.
geometr, Olomouc.
. .....".,'.,
."
Za náhradníka revisora: Ing. Ba y er liugo, crv. geotrletf;'\I'ýškův.
Za německou sekci byli zvoleni;
.
Ing. Ii i II e r Vojtěch, stroj. inž., Brno,
Ing. Ii r ach Perdinand, architekt a prof. německé techniky, Brno,
Ing. P i a I a Ludvík, architekt,Vítkovice,
Ing. Don a t h Bedřich, stav. inženýr, Brno,
Ing. P u s c h Karel, důlní inženýr a ředitel dolů, Rosice,
Ing. P r e ude Robert, civ. a vrch. zemský geometr, Brno,
Ing. Zem a n nOHo, civ. geOmetr, Bystřice pod liostýnem.
Náhradníci:
Ing. R i e g e r Roman, důlní inženýr, Mor. Ostrava,
Ing. G r 6 g e r Adolf, inženýr chemie, Brno.
Revisor účtů: Ing. B 'e r g e r Alfred, stav. inž., Brno.
Náhradník revisora: Ing. C z er w e n k a Karel, stav. inženýr a civilní geometr, Mor. Ostrava.
Volby provedeny hladce a téměř všechny jednohlasně - dík předcházeiicím schůzím a dohodám.
K dalšímu bodu programu, 1. i. komorního příspěvku ročního, podal
pan civilní geometr Ing. R. K a 11u s - na základě svědomitě vypr~qvaného podrobného rozpOčtu - návrh na 100 K ročního příspěvku (splatný
čtvrt1letně) v prvním roce, další tři léta po 50 K~NŮ'vě přistupující členové
připlatí kromě toho 50 K řádného příspěvku,. 20 K ďo podpůrného fondu
komory, aby diference v placen! byla vyrovnána a fond komory posílen.
Z volných návrhů podány tyto:
. 1. Návrh týkající se vypracování
jednacího řádu valně schůze a
l'ředstavenstva
komory.
2. Nejbližší hlavní úkoly inženýrských komor.
Oba návrhy přiděleny. výboru komory. (Znění ve zvláštním článku.)
Pan Ing. R. Kal1us s politováním konstatuje, že šéf zemské vlády ,se
nedostavil k ustavení, tak důležité' instituce a žádá, aby pan předséilaiící
tlumočil přání civilních techniků, aby dbáno ohledů k nově vybudované
Komoře, zástupcové komory zváni při všech příležitostech a vůbec aby
naše komora těšila se aspoň takové pozornósti jako komory ,ostatní.
Pan předsedalící dv. r. P r ok e s c h lmnčíustavulící
valnou schůzi
subezpečenímpodporynejvyšších
úřadů apřánívšehozdaru.
, Vbezprostfedně
následující· scht'tzi komorního přédstavenstva zvolen
presidentem komory pan Ing. Dr. techn. Alois S a m o h r d, civilní inženýr
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stavební a kulturní a civilní geometr v Brně; za vicepresidenta p. Ing.
Robert f' r e ude, civHnía vrchní zemský geometr v Brně. ,
Slezská inženýrská komora. Dne 12. října t. r. se ustavila v Opavě
inženýrská komora pro vévodství Slezské. Předsedou byl zvolen ředitel
plynáren Alfred S c hit t a k z Opavy, prvním náměstkem Dr. techn.
Leonhard li u I e k z Těšína a druhým náměstkem báňský inženýr Václav
Cer v i n k a z Polské Ostravy.
Terstská inženýrská komora konala volbu představenstva dne 28.
srpna. Zvoleno v italské skupině S, ve slovinské a německé skupině po 2
komorních radech. Volba předsedy byla pro neshodu odložena na 6. října.
lIallčská iož. komora ustavila se 14. září.
Dolnorakouská Inž. komora ustavila se 16. září. Ze 269 k volbě oprávněných civ. techniků dostavilo se 114. Do představenstva z-voleno 15 komorních radů (12 civ. inž. + 3 civ. geom.), 4 náhradníci (3 civ. inž. + I c. g.),
2 přehlížitelé účtů (oba c. inž. i c. g.) a 2 náhradní přehlížitelé účtů (1 c. inž.
+ 1 c. inž. a c. g.). Volba předsedy a obou místopředsedft komory konala
se 1. října.
Tyrolská a Vorarlbergská Inženýrská komora ustavila se 15. července t. r.
Ohražení civilních geometrů podané při ustavení inženýrské komory
moravské dne 14. října 1913.
Po celou řadu let bojovali civilní technikové pro zřízení stavovských
komor v předpokladu, že předem bude upraven řád o civilních technicích
tak, aby aspoň v hlavních rysech odpovídal novodobým poměrům.
Obzvláště civilní geometři, kteří svou početní silou byli rozhodujícími,
doufali, že již letos bude splněno dávné přání veškerého uvědomělého civilního technictva. A ačkoliv byli a jsou z civilního technictva hmotně nejpotřebnějšími,
dobře si byli vědomi, že novou autoritativní organisací
vzniknou jim v prvé řadě jen hmotná břemena, tož přece v zájmu veškerých civilních techniků súčastnili se svými zástupci v předním šiku práce
dnes korunované ustavením se inženýrské komory - ovšem v předpokladu, že řádem o civilních technicích chráněn bude prospěch veš k erých kategorií.
Ale působením nepříznivých vlivů a porušením dohodnutí učiněných
při anketě v ministerstvu veřejných prací ve Vídni dne 17. prosince 1909,
vydán byl vládou řád o civilních technicích, kterým jsou civilní geometři
zbaveni existenčních podmínek a přes to jsou připoutáni k organisaci, ve
které svou číselnou převahu oproti ostatním, jakž-taJkž ochráněným kategoriím, mohou se uplatnit jen celkovou vÝší komorních příspěvků.
Oprávněnost naše okleštěna nepřesnými ustanoveními (§ 2. a § 3.
řádu o civilních technicích), porušena u naší kategorie zásada průkazu
předběžného vzdělání (§ 15.) a praktického zaměstnání (§ 12.), nebyl nám
přiznán oficielně dojednaný titul inženýra, což v praxi neobyčejně nám
stěžuje existenci a znemožněno nám dostatečné zastoupení ve výboru inženýrské komory.
Cítíce se ohroženi na své existenci, protestujeme
proti nepnzni
rozhodujících kruhů vůči naší kategorii novým řádem o civilních technicích
znovu osvědčené a prohlašujeme, že súčastníme se prací v ínženýrské komoře jen potud, pokud tato bude nás podporovati v našich oprávněných
požadavcích. Jinak by nám zůstala tato komora cizí.
Až do nové nám vyhovující úpravy řádu o civilních technicích, považujeme inženýrskou komoru za nucenou organisaci, utvořenou na náš
úkor ve prospěch ostatních kategorií civilního technictva, s kterými chceme
zůstati v přátelské shodě a upřímném zápolení při snaze ve prospěch veškerého technictva.
Inženýrské komory zklamaly civilní geometry v mnohém a nescházelo hlasů, aby vůbec inženýrské komory· byly obstruovány.
Doufejmež
však, že v krátké době napraveny budou, za účinné podpory inženýrských
komor, křivdy na civilních geometrech spáchané.
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Návrh

týkajicf se iednaciho řádu pro valné schůze a pro představenstvo
moravské Inženýrské komory.
Valná hromado račiž se usnéstí:
1. Představenstvu mor. inženýrské komory se ukládá, aby do. prvé
valné hromady mor. inž. komory počátkem roku 1914 vypracovala jednací
řád pro valné hromady na následujících zásadách:
a) Obě národností jsou stejněprávné.
b) Předsedajícímu budiž uděleno discíplínární právo volání k. pořádkU
a odnětí slova.
c) Předsedajícímu je volno používati při řízení valných schuzí řeči
české anebo německé anebo obou.
d)Na písemné aspoň tři dny před valnou schuzí podané dotazy a interpelace budiž odpovídáno v řeči podání.
e) V mezích společenské zvyklosti budiž každému členu zabezpečena
volnost slova a jednání.
f) Předsedajícímu
budiž přiznána moc přerušení, případně odročení
valné schůze, kdykoliv to za dobré uzná.
g) Referentovi budiž zabezpečeno první a poslední slovo.
2. Na stejných zásadách budiž v téže lhůtě vypracován jednací řád
pro představenstvo komory.
3. Projednání tohoto návrhu budiž prvÝm bodem jednání prvé schuze
představenstva po zvolení předsednictva ..
4. Noví členové platí 20 K do podpůrného fondu -komot'y,
V Brně, dne 14. října 1914.
Nejbliž$i hlavni úkoly inženýrských komor.
1. Zkoumat zkušební předpisy pro autorisaci civilních techniků; e\aborát tento nachází se již !! stavebního oddělení moravského místodržitelství.
.
2. Precisovat ustanovení o oprávněností jednotlivých kategorií, zejména pokud se týče § 2. odst. 1. a 2., pak záhlaví § 3. a § 5. řádu o civilních technicích a vyvolat v té příčině rozhodnutí nejvyšších instancí.
3. Prozkoumat celý řád o civílních technicích a navrhnout vládě takový řád, aby zájmy;'ednotlivých
kategoril civilních technikŮ' nekolidovaly, a ve kterém by taxativně bylo vypočteno, ku kterým pracím ostatní
technikové oprávněni nejsou.
.
4. Důraznými kroky aspoň obmezit konkurenci státu a země.
5. Prosadit zrušení· tak zvaných živnostenských listů pro provádění
prací geometrovských.
6. Ihned zakročit, aby nebyla uzákoněna předloha panskou sněmovnou již příjatá, dle které plány na oddělení menších částí nemusí být sdělány a podepsány civílním technikem.
7. Uzpusóbit, aby plány a projekty, jež podléhají dozoru země a státu,
byly sdělány od civilního technika příslušné kategorie.
8. Pro nejbližší dobu vypracovat zásady pro rozhodnuti, jaké zaměstnání odpovídá požadavku § 11. odst. 2. ř. o c. t. pro dosažení úředního oprávnění.
9. Vyvolat rozhodnutí o výkladu § 13. ř., o civ. techn., zda je nepřípustno jen nové zřízení, nýbrž i trvání již stávajících pobočných závodů.
10. Vypracovati tarif pro veškeré práce technické.
11. Vyvolat přechodná ustanovení pro kulturní techniky.
Memorandum zemských geometrů na Moravě.'

Vysoký moravský

zemský výbore!

S ohledem na zamýšlené zavedení služební pragmatiky pro zemské úředníky, prosí Med. aut. cív. geometři v· zemských službách, aby
při Úpravě jejich služebního postupu byl vzat zřetel na následující okolnosti:
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1. p.ř ne t í ge()ntehudo>~e'm
~~d:/:()ě:~Š'ktoát~~~r\jfťiť!i~~~~~J;?

s k ých

s lu ž e b ne c h ť je s t
kO!1 ču je od b o r-

U,$ e!jI

.:/:ď2.Zařazenldť)'
kate~o:riezemskÝl:hÚ~dl1í~ů
aby' s~sťalo tepcvě
ua-další průkaz o nabyté autorisacicivilnibó;.oometraa
,počínalo X. tř.
fio dno stu í,jak
tom ub y I o o d TO k u 1912 a .nikoli XL tř.; do této
dóby začínali .zemští geometři ~~kqu;sIUŽbU
X. tř. hodnostní a postupovali ve$pólečuétn statusu oSfatl1lčfl~cfÍJliékých úředníků s vysokoškolským vzdě"Rím~ .

.

f,l'ei>"*>'IPočá"tK'8ln,roku 1912 zafazenibylinově
jmenovaní geometři
:'l.l~ě·zemskéslužbě
do Xl třidyhodnostní,
což s dosa·
. Qsfupeflt; zemských úředníků se' středoškolským vzděláním se
ál1i nesrovtlává':
.
Poněvadž geOmetři asistenti již před tímto jmenováním autorisace
dosáhli, račiž . jim, vysoký' zemský výbore, propůjčiti desátou hodnostní
třídu se zpětnou platnosti ode dne dosažení· státní autorisace .
.!.'ď"''$>~r~/wtt§ípo~tup
nechť platí' normy. skupínyA. projektované prag·
iliaťil{yďsfjt~ťén 'úředníkit,poněvadž
zemští geometři -složivše.
theoreti"
éko''''prllktick:Oustátní z\{oušku u é. k. místodržitelstvÍ. dosáhli autortsace,
kt€irá:j~i:Íprfivňujeksamostatnému
vykonávání praxe - jsou lépe kva"
IYl~.()ý~?:i
'néž 'ťtfédnícikategorie. B. ve .službě státní·
.. ' ...,...
Z.tohoto df\Vodu. nemohou býti normy pro skupinu B směrodatné
proautorisované
zemské geometry a proto prosí, by uvedeným okolnostem zvláštní pozornost byla věnována.
.
4. A však i oněm geometrům státním, kteří do kategorie B zařazeni

>,

.~/

l:~Z:~~t
ft

,~·~~t~
~~i~

'g~~n~~tnfr~~~~e t~~~4dr~.~ta~~s~
s,!ditepn(bbt!t>ť3ff'mlstve
třídě VII. a 6 míst ve třídě VI. I( tomuto
~ákóhu pojí se též zásada: ,.Technikům služebního oboru geometrovského
má se aspoň takového postavení poskytnouti, jako technikům v ostatních
odvětvích technické služby státní.« Nad to . výhody, .vyplývající' státním
geom*il.ml:
yy.\{onává..ní privátní praxe i při úřednf činnosti, Z níž Jim
přishiši 50 áŽ 100 procent, nejsou v zemské službě ničím. nahražetÍy.
V1nos .I)lin. Iin. ze 14. ledna 1893, čís. 40.497/92 .a vÝnos minist. financí

i\;l51!~!)§i.I}?~
;~9{)~'•
. :.,V
Polrofe'Ji0Ctepsaní chovají nadějí, že v tomto memorandu uvedené
prosby budou splněny, a to tím více! ježto závedení služební pragmatiky
má zajisté za účel zlepšiti dosud stávající poměry jednotlivých kategorii,
neboť žádali o uz.nání oněch práv, jež ve čI. 2,a 3.. obsažena isou a která
mladšímúřed. autor. civil. geometrům v zemské službě odepřena byla a tím
"s~\t· .géomefril. znehodnocen.
.
. ";
'přiřl&lutím těchto' práv vysokým zemským výborem odstraní se
předsudek o geometrech, co technidch druhého řádu a tím přispěje se
ku. ~výšení zájmu O' odbornou činnost, jakož i vážnosti, která jejich povo'_K~~i~otě
veřejném .přfsluší..··
.
:ya:~ttě,;.v

březnu 1913.

UstaíJOvenf .-inistcstva
vefeJných prací ve sbooě smiDis.terstv4itDl. vnitra
ze dne 23. červ •• ce. 1913, platné pro vévodstvi SIe.zské,Umise ..vydá·
vaJi prováděcí nafizeuik zákonu ze .dne .2. ledna 1913• .f. ~.Hst Il. 3. týkaJici
se znzeniiDŽenýrskýchkOlDOr.

K provMění zákona ze dne 2. ledna ·1913,ř. z.' J.i~t·Č. 3,týk~jícíse
zřízení j'nženýrskýchkotnor,.nařizuje·se
toto:
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§e 2.
SIOžtlnfPfedsttv~ako~ory.
Představenstvo komory sestává ,pravi,dle'lD z osmi, vÝi~kou
od~t. 2.) z devíti členů a dvou nánrad'níkU.

(§ 4.,

§ 3:
':,
Votébnf $kuplny.
K provedení volby představenstva komory rozděl1 se členQvé inže.
nyrské komotyprovévodstvíSlezské
'Ve dvěnarodní
volební skupiny,
německou a sk>vanskou. Každý ve vévodství Slezském usedlý civilní
technik a. úředně oPrávněný horní Í'nženÝr má v době zři'zeníinženÝrské
komory na vyzvání oznámHi během 14 dní c. k. vládě v Opavě, ke které
volební skIllPiněpřÍ'stupuje. St'cině má oznámiH každYi kdo v budoucnu
dosahneoprávnění
civilníhotechnřka
nebhorního
inženýra s ,obchodním
sídlem ve Slezsku, není-Ii již členem inže<nýrské kom!>rY',posv~ pří~e.
konečně každý v jiném ,obvodu komory usedlý civUní technik neb úředně
oprávněný homí inžený:r, přeloží-Ii svoje obchodní sJ,ďiodo Slezska, zároveň
s oznámením přesrdlení,a to civilní technik zemské vládě v Opavě, ,horní
rnženYr 'hornímu hejtmanství ve Vídni, ku které vol~bní skupině přistupuie.
Ze'lllSká vládla, po pnpadě horní heliltmanství uvědomí představenstvo komO'ry o vyk(mané volbě,; toto má vésti v evidenCÍ' členY' obou volebních
skupin .odděIeně a zaznamenati každý přírůstnebo
úbytek. Dodatečná
změna vO'lební skupiny jest nepří'Pustna.
c

§ 4.
Rozděleni představenstva komory na volebni skupiny.
Osm členů před'stavenstva komory rozděli úřad volbu zavádějící
v oboje ,volební skupiny dle poměru členů volebních skupin stávajícího
v den vypSání voleb.
.
Zlomky 11. neb více pOčÍtajise
zde jako 1; zlomky menší n~ž,
11. zůstávají nepovš~mnuty. Dle toho zvýší se, vyplývá-li z' obou.Čísél
presně zlomek 11., počet členů představenstva komory z osmi na devět.
.'
Každá volební skupina voli na ni přřpadající početčl~n"' představenstva komory, jednoho přehližHele účtů a jeho náhradrllka. Mimo to
voli něme.cká volební skupina dva náhradníky, s.Jovanská skupi,navolební
jednoho náhradníka'- představenstva.
§ 5.
l(ategoJ'le povoláničleDll představenstva.
Vedle nařízení § 11., odst. 2. zákona o inženýrské komoře, že z jedné
a tére ka'tegorIe civilních techniků, jakož i z kategorie úředně, ()ij)rávněných
horních, inženyrů, smí . býti zvolena nejvÝš třetina členů pře'qstaven:st~.<l~·
vztahUJje se k volbě v jeďnotUvých volebních skupinách toto:,'"
Nepřipadají-Ii na jednu volební skupinu více nežčtyi'i .čHmi představenstva, musí všichni náležeti různým kategoriim.
Připaď'aji-iJtina jednu volebnfskupinu' více než čtyři členi představenstva, musí se rozděliti' nejméně na čtyři kategorie a nesmí vÍCe než diva
přiif1áležeti jedné a téže kategorii.
Výjimky jsou j,en tehdy apotud př.ípustny, pokud by to vyžadoval
nedostatečný počet neb {}bsazenÍ v dotyčné vole'bní skupině zaiStoupetlýeh'
kategorii, nebo Mináleží-Ii, člen komory více kategoriím (§ 7., odSt 3.),
NáhradníCi představenstva volení . německou volebnískupínou
musí
náležeti různým kategoriím.
§ 6.
Volba pfedstavenstva komory.
Volební právo jest v}';konati o$Qbn~; zastll,pování neb zaslaní hlasovacích listků není přípustnó.
Před~edaJicíva1lfléschůze
vykoná své volební právoien v oné volební skupině, jíž při,náleži.
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Samostatná. volba uvnitř jedné volební skupiny předpokládá, že
skupina dest· zastoupena nejméně jednou čtvrtinou svých členů.
KdYž by tomu.tak nebylo při. začátku voIebníbo výkonu, avšak nejméně jednu hodinu po době pevně stanovené pro začátek valné schůze při
jedné volební skupině, což má. předsedající kO'llstatovati, přechází právo
k volbě funkcionářů"tétovolební
skupině při'pada;fuíchna veškeré ve volební místnOsti. přítomné členy k volbě oprávněné. Volitelni jS()ll v tomto
případě jen přísluŠ'nícinedostatečně
zastoupených volebních skupin.
Objevení se voličů po sk'onstatování okolnosti, že skupiJna není
čtvrtinou svých členů zastoupena, nemá vlivu nlll ďllJl'šípruběh volby; později se, objevivší nejsou však vyloučeni z odevzďání. hlasů.
'" ,Pti p.ozvání k valným schůzím, v nichž se volby maii konati. mají
seďčlénovékomory.
upozorniti na vznikaiící následky z nedo'statečného
zastQupenííedné volební skupírny.
.
RoZdělením val,néschůze dle volebních skupin není d'oroeno ustanovení § 7. zákona o inženýrských komorách, dle něhož je valná schůze
schopna usnášení, když nejméně čtvrtina členů jest přítomna.
§ 7.
Pro volby ve valné schJzi jest směrO'<!atnou relativní většina hlasů;
při rovnosti hlasů rozhoduje Ee losem.
Při volbě členů předstllivenstva jest postupovati tímto způsobem. Na
hlasovacíchlJstcích jedné volební skupiny jménem vyznačení volitelní členové seřadí se dle počtu na ně připadajících hllliSů. V tomto pořadí počínaje' od největšího počtu hlasů - vyloučí se oni, členové, jichž kategOTÍ'e povolání jest mezi: iich předchůdci, a to je-li voliti ned'výše čtyři
členy přeďst<lJvenstva, ii<ž jednou, je-li voil>itivíce než čtyři členy předs~venstva,ji'Ž dvakrát zastoupena.
Náleží-li člen povoláním dvěma nebvíoe kategoriím, pak se vyloučí
jen tehdy, když všechna jeho oprávnění jsou mezi jeho předchúdci zastoupena již i-ednou, p'o případě dvakrát.
Kulturní technikové připočtou se tu k civilním inženýrům pro kulturní techniku.
První v řadě, kteří dle předchozích zásad<nejsou vyloučeni, platí ve
vyžaďovanémI>Očtu za zvoleny, předpokiládaje, že se rozdělí nejméně na
čtyři kategorie, je-li voliti více než čtyři členy před1stavenstva. Není-li
tomu tak, vyl,oučí se p'oslední, dehož volba tomuto požadavku odporuje,
a na jeho místo vstoupí první z jeho následovníků, jenž p'řináleží kategorii
ještě nezastoupené.
NedocíU-li se tímto způsobem při první volbě pIného počtu míst, jež
třeba o'bsadi!ti, pak koná se volba ďoplňovací § 6., odst. 3. až 5.).
§ 8.
Změna způsobu voleb.
V §§ 6. a 7. pevně stanoven.é způsoby voileb platí tak dlouho, dokud
se., nevydají jednacím řádem valné schůz;e jiná ustanovení v rámci zákona
o 'lJ,ižeuýrských komorách,.
§ 9.
Doplnění pfedstavenstva komory.
V případě předčasného vystoupení některého člena předsíavenstva,
vstoupí dio př,edstavenstva komory zvolený náhradník z volební skwpill1Y
vystouplého člena. Z obou náhradniků německé volební skupiny má zde
přednost onen, jehož kategorie povolání jest v, I?ředst3lvenstvu slaběji zastoupena. Přijdou-li pak oba náhradníci v úvahu stejnou měrou, pak rozhoduie vyšší počet při volbě při,padlých hilasůna d<ednotHvénáhradníky,
při stejném počtu hlasů· pak los.
Není-U již náhrad,níka ve volební skupiněv~touplého<
člena, tedry
mohou členové představenstva uvažované volební sk41'pinypovolati jednoho
. ětd&"kooptací, při čet'1'žjest vzítlzrete1lt'U'Stanetvením § 5. funkce kooptací
puVolanénó·tleIUlPřellstaVé\1lStva trvá až do předsevzaté doplňovací volby
v nejbližší va!né"seMzi.
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Odchoqtiáhradníků
představenstva mMe se· stejně·na,hraditi doplňovací volbou.
...,
'.
.
Doplňovací volby platí prezbýva;íCÍ funkční. obdubí' představenstva.
§ 10.
Volba komorního ptedsedya
mistopfedsedy.
Clenové. představenstva .kom(Jry vol{. společně hlasovadmi JlstkY
.pře-dseuu a místopředsedu komory, dále prvního a ďruhého místopřed~eďu,
ve třech oddělených volbách, Nejměně' jednoho z obou místopředsedu ie~
voliti z oné volební sku,plny, jíž předseda nepřínáleží.
• Ostatně jest za zvolena' považován ten, jenž na sehe soustředLlvíce
než. polovi'nu odevzdaných platných hlasů. Prázdn:é hlasovací Hstky počíta;ise
s sebou. Jestliže re nedocílí při první volbě a:bsoilutní většiny
hlasů, test př·edsevzíti užší volbu mezi oněmi dvěma členy představenstva,
kteří obdrželi nej"větší pOčet hlasťl. Při rovnosti hJ,asů rozhodné se ve
všech případech losem.
.
Vystoupí-Ii předseda neb místopředseda před uptynutirnfunkČ1Ifbo
období, má představenstvo, po případě po svém doplnění (§ 9.), předsevzíti novou vol'bu pro zbývající dobu funkčního obďobí.
§J1.
Ustavení se pfedstavenstva komory.
Jso-u-li přítomní všichni nově zvolení členové představenstvave
valné schůzi inženýrské komory, koná se··ustavení představ~nstvakomory
a volba předsedy a obou místopředsedů bezprostředněrďj~t·lt'á
valnou schůzi pod vedením ieiíhopřed,sedajícího .. JmaK' ďI1ov~ďďosavadnf
předseda, nebo není-Ii toto možné, dozorčí úřad (§ 20. zákona o inžéhyrských kotporách) členy představenstva k vykonání volby.
§ 12.
Dobrozdání komory o zapOčteni praxe.
K pod'ání dobrozdání komory, podle § 13. zákona O> j,nženÝ~~eh
komorách od úřadů požadovaných, o započtení praxe prokázané. uchazeči o
oprávnění civil:ního inženýra, dává se představenstvukomory
lhůta 14.dnů,
která se může v krajním případě rozší.hti na 4 tÝďny.
.
§ 13.
Vyrozumění dIozorčího úřadu o schUz:ch a volbách.
Před'stavenstvo komory má včas vyrozuměti dozorčí úřad o svolání
valné schůze a schůzí představenstva s o~námením denního pořádku a
sděliti mu po provedení voleb jich výsledek.
§14.
Vykonávání usnešeni ptedstavenstva komory.
Předseda vykonává usnešení přeďstavenstva. Leč' nifJže' vykonání
nebo vydání nějakého IJJsnešení odepříti, shledá-li, že se usnešenÍ příčí stávajícím př.edpisům nebo hodnosti inženýrské komory aneb, že přeďstavenstvo překročilo tím okruh své půso:bnosU.
Užne-Ii předseda tohoto svého práva,. má takovou záleži[ost předložiti bezodkladně dozorčímu úřadu k rózhodnuH otázky, má-Ii se \lISnešení
vykonati či nikoi:iv.
§ 15.
Zastupování předsedy komory."
Předseda jest zastupován v případě svoji překážky nebo svého p~edčasného odchodu - v posledně::ším případě až do následující nové volby ~.
prvním místopředsedou, nebo; k,dyž i tento jestz~neprázdněn
neb .vystoupK-li, druhým místopředsedou.
...'
.
. '.
.
.
. . Zasedá-Ii představenstvo komory jako čestná rada (§17, zák. o i<ÍlženýrskýclJ komorách), má přmále žet i předseda pokUd možno téže volební
skupiněiako člen komory, pr<>ti němuž se ve·devyšetřovánL
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§ 16.
Jednota v jednatelství.
Volební skupiny utvoří se jen za účelem voleb podilíe uv·edených
ustanovení. Jinak jest rokování a usnášení ve valné schi'tzi, jakož i jednání
představenstva· a oOou přehlíŽiteli't účti't úplně jednotné.
§ 17.
Jednací řády,
Jednací řMy valné schi'tze a představenstva komory jest předložiti
prostřednictvím
zemské viiády v Opavě ministerstvu ve'řejných prací
k schválení.
§ 18.

Toto nařízení vchází ihned v platnost.
Heinold m. p.

Zprávy patentní*).
Patent. přihl. v Rakousku, vylož. do 15. prosince 1913.
42 h. - Optic. závod C. P. Goerz, akc. spol., Friedenau u Berlína:
Dalekohled neproměnlivé délky a vždy proměnlivého zvětšení.
Prior.
2. dubna 1912.
42h. - R. Winkel, spol. s r. o., G6ttingen: Mikroskopický objektiv.
Prior. 19, listopadu 1912.
Patent. přihl. v Uhrách, vylož. do 15. list. 1913.
3737, G. 3827. - Optický závod C. P. Goerz, akc. spol., BerlínFri,edenau: Dálkoměr se základnou s rozdělovací čarou v rovině obrazll.
Prior.8. ledna 1912.
Patent. přihl. vylož. v Německu, vylož. do 25: listop. 1913.
42. C. Z. 7683. - Dálkoměr se soustavou zrcádek. Dod. k pat. č.
250395.. - Fa: Carl Zeiss, Jena.
42 C. Z. 7918. - Vodorovný přístroj ku měření vzdáleností se základnou uvnitř přístroje. Táž firma.
\
42 m. B. 65774. - Se čítací stroj. Burroughs Addiuz Machine Co.,
Detroit.
Pllt.přihl. v Německu, vylož. do 29. list. 1913.
42 b;'S. '37988. - Přístroj ku rýsování křivek. Fer. Sieber, Bévilard,
Švýcary.
.
42 h. B. 71307. - Zařízení dalekohledÍI s neproměnlivou délkou, ale
proměnlivým zvětšením. E. Busch, akc. spol. pro prÍIm. optický. Rathenow.
Patent. přihl. v Německu, vyl. do 13. pros. 1913.
42 C. M. 47240. - Stroj ku měření ploch. Mars-Werke Kolb. Rieber
& Co., Frankfurt n. M.

I(ongres francouzských geometru konán bude v Pař í ž i ve dnech
30. listopadu až 2. prosince 1913. Kongresová jednání budou rozdělena
v 6 odborech (pro odborné vzdělání, katastr, obsazování úřednických míst,
zákony o mezníkování, pro odbornou techniku a pro otázky hospodářského
rázu). Kromě jednání v těchto sekcích je na pořadu prvého dne: Přednáška
o tacheometrii a rozvoji topometrie, přednáška o upravovacích plánech
měst, návštěva výstavby pláni't a stroji't. Na druhý den zařazena je ještě
přednáška o organisaci a správě držby, společná 'schi'tze všech účastníků
a večer banket, na třetí den pak prohlídka vědeckého ústavu*) s přednáškou o metrologii, dále návštěva Versailles a přednáška o úpravě sadů.
Příhlášky přijímá p. E. BaJ u v lvry (Seíne).
R.,
*) Oznati:luiepatentová
kancelář ing. L. V o iá č ek, Prah a II., J i ndř i š' k á 18, která
lull'/!>Žádání opatři levně o~isy vyložených patentových přihlá'ek. Během lhůty vyloženi možno
podati odpor proti uděleni patentu na kteroukoli uvedenou přihlášku.

*) Patrně»Bureau

des Poids et Mesures« v Sěvres«. P o z n. r e d.
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Zprávy spolkové.

\

Výborová schítze Odbočky vBrně 'konala se dne S.října. Na programu bylo jedl:\ání o ínženýrské kpmoře morav~~ o úpravě poškození ,&tatutá:rního, kte-róu utrp~li čeští, ~1~vové,'í>re~er9váním' el~vy, z, Jill.ýcb.korlffi"
ních zemí a: postavení geometFl'1 V zemských službách. Pro zimní období
usneseno pořádati přednášky s rozpravami kolegiálními. První přednáška
koná se v prvé polovici prosince., Přednáší Dr. Semerád o »Tecbnickém
vývoji rakouského katastru«.
"
.

Zprávy osobní.

ze

s Iuž b y c. k. k a t as t r u. Ustanovení: Vrch. geometr Mečislav
Kottik ve Vastovicích byl provisorně pověřen agendou dozorčího orgánu
ve Lvově. - Jmenován byl ev. elév Frant. Mann. v Neunkirchenu geometrem II. tř. dne 27. září 1913.
Do evid. služby byl přijat jako elév YalterlIiibl v Hor. Ra,kouSfch.
Z e s I u ž b y k a t a str u v B o s ně' a Her c e g o v i ně: Dne 22.
září 1913 byli jmenováni adjutovaní elévové: Alois Arnošt v bos. Novom,
Rudolf Klimeš, v Trebinji a Bohumil Vítek v Rogatici elévy v XI. hodno 'tř.
- Měřičtí technikové Jar. Zižka, Cyrill Pazourek a Gustav Fall jmenovani
adjutovanými elévy.
Z e, sl u ž byl e s nic k o-fe c hni c k é. Ministr orby přeložil lesního
komisaře II. tř. FranLRužičku ve Splitu k místodržitelství do,Z~dru a provis. lesního technika Jakuba Vosperniga v Šibeníkuja.koJ~
'.~t~·5ilu
do Splitu.
',', ~,.~JAl('"

Nabídky:
B rum o v ic e ve Slez. Schválena půjčka K 3000 na stavbu silnice.
Je stře b íL h ota. Okr. zastup. kolínské vyhověno žádosti za postavení odbočky silnice nákladem K 9024'89.
' ,',
'
Lo b z y u P I z n ě. Okr. výbor v Plzni doporučil okresnímu zastup.
ku' schválení usnesení obec. výboru v Lobzích o půjčce K 42.000 na
stavbu silnice.
Na c hod. Měst. rad,a usnesla se vypsati nabídkovéřízení
na dodání regulač. plánu"města podél řeky Metuje.
" '
K rum I o vM o r. Okr. siln. výbor povolil částku 25.000 K na stavbu projektované místní dráhy z Tavíkovic ke stanici Miroslava C. k.
stát. drah.
,
.
M o s k va. Min. rada povoiila stavbu dráhy Moskva--,-Kiiev-:-Voroněž v délce 1000 verst rozpočtenou na 150 mil. rublů. - Povolena koncese
na dráhu od ruských hranic do Tebrisu v Persii.
Mís t n í dr á h a. Obec Bystrá s.obcemi Svinovem, Rověčínema
správou panství Bystré obdržela povolení k vykonání předběžných techn.
prací ,pro místní dráhu vedoucí z konečné stanice projektované místní dráhy
Skalice-Boskovice-O
lešnice do Bystré na dobu, r, roku.
, V N o v ém Sr b s k u jsou proje'ktovány tři velké trati' silnlc. Do
zimy má býti provedeno vyměřování v terrainu.
Silniční,
v ýb o ro k r.. li pni c ké h'ozad,á ofťertním řízením
stavlJU nové okr.silnice n. tf., Dol. Úíezd-Bohuslávky,
2920 m., dl., rozpočtenou na K 55.140'93. Vadiurn S proc. V podmínky, rozpočty a nákresy
možno nahlédnouti vždy v pondělí od 8.-12. hod. dop. v kanceláři siln.
výbotu v Lípnlku.
.
.. ',.
.'
Vodní drUŽStvo
ve StuPárovFcích,
p. Oolčilv JerllkóV.zadá
stavbu melioračillho podniku v ceně 60.900'40 1(. V plány a rozpočty možno
nahlédnouti a nabídky podatí do 1 hod. odpoledne dneS. listopadu t. r.'
.
.
Silnič'ni
výbor
okresu
kroměřížského
zadá do 7. Jittopadu
t. r. (od 9-:-12· bod. dopol.) stavbu akre.sní silnice n. tf. Bělov--ZJutavll.
rozpočtenou na 21.729,15 K.
.
Za redakci zodpovidá Dr. A. Semerád. - Tiskem Rolnické tiskárny v Brně.
. Vydavatel: Spolek če~kých lteometrů v Prllze ..
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