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Dva nové autoredukční tacheometry.
Sděluje

Dr. techn.

J. Ryšavý,

úř. aut. civ. geometr.

Ve Francii a jejích koloniích užívá se pro práce tacheometrické s oblibou tak zv. tacheometrů autoreduik'čních, při nkhž odpadá
nepříliš pohodlný výpočet horizontá'lné vzdá,lenosti, třeba že při
dnešních pomúckách - mechanických, grafických. tabulkových není výkon tento nijak obtížný a lze jej rychle provésti. Obliba
stroiú autoreduikčních přivodila celou řadu různých
konstrukcí.
z nichž ostatně prvá. záležející v užití dalekohledu »sthenaIlatického«,
pochází od původce tacheometrie ínž. Por r a.
Pří strojích této skupiny provádí redukci šikmé vzdálenosti
na horizontálnou stroj sám, a to buď mechanickým nebo optickým
zařízením.
Ve Francii jsou nejví'ce užívány stroje S a n g u e t ů v aC ha rnot ů v, z novějších pak malý a levný stroj B I a n c ů v (tento při
menších požadavcích přesnosti).*)
V posledních dvou létech byly konstruovány dva další typy,
a to stroj Bal u-K e r n ů v a stro~ inženýra Des p i a u; prvý z nich
je v podstaté pozměněnou a zlepšenou konstrukcí stroje Sanguetova.
Všechny zde jmenované konstrukce řeší problém autoredukce
zpúsobem mechanickým, při čemž úhel dálkoměrný je dán dvěmi
polohami dalekohledu, který přešel z iedné polohy do druhé otočením kolosy horizontálné O (obr. 1.). V I. i II. poloze dalekohledu,

Dpatřeného jednoduchým křížem o niti horizontálné a vertikálné,
provede se odečtení na svislé lati; při tom II. poloha je vázána k I.
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") Tyto
str. 2.58.

tři

stroje

jsou

popsány

v Technickém

1913/65

Obzoru,

roč.

1909.

podminkou, že přemístění dalekohledu, měřeihé na svislici V (po
příp. mohlo by to by ti také na horizontále, jako je to li stroje Charnotova), je vždy totéž, nechť úhel sklonu I. polohy je jakýkoliv.
Vzdálenost horizontálnou D stanoví pak rovnice
D=
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.
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při čemž konstanty d a 112, resp. jejich poměr, jsou vhodně voleny. Za účelem kontroly bývá možno uvésti u některých strojů
dalekohled ještě do dalších poloh UL, po příp. IV., čímž vzdálenost D bude možno vyjádřiti ještě dalšími rovnicemi Z. a 3., obdobnými rovnici 1., v níž změní se pouze 112.
Rozdíl výškový W při daném sklonu dalekohledu, měřený
od otáčecí osy dalekohledu k místu na lati, kam promítá se horizontálná nit, stanoví se z hodnoty v odečtené na stupnici svislice
V, která udává převýšení pro horizontálnou vzdálenost 1.0 m
(tangenty, po příp. svah vyjádřený
%) užitím jednoduchého
vztahu
Na tomto základě jsou konstruovány oba tyto nové stroje.
Tacheometr
Balu-Kernův
konstruoval franc. inženýrgeometr
BmU B a I u za srPolupracovlllictví závodu Ker n o va
v Aar,au. Vzorem jim byl stro1 Sanguetův, který již sám patřil k nejlepším strojům této skupiny, m:rme-H na zřeteli přesnost práce;
konstruiktivní úprava jeho višakběhem let přece zastarala a závod
Kernův provedl na strojích Sanguetových, které v posledních letech
vyráběl, již něikteré změny znaičíci zlepšení proti pŮ'vodnímu stroji.
Inž. B a I u zavedl další konstruktivní úpravy, maje na mysli,
aby pr:rce Hmto strojem v poli byl1a co možno jednoduchá, rychlá
a pohodlná bez újmy přesnosti, jakož i aby možnost omylú byla
uved~na na míru nejmenší; některé z těchto úprav osV'ědči1y se již
na jiných konstrukcích, na př. katastrálném theodolitu Lallemandově") a autoredwkčním svahoměru dálkoměrném (eclistadimetre
autoreducteur)**).
Zařízení pro měření úhlů horizontálných (stroj je repetiční) jest
obdobné Sanguetovu; U'spořádání os je patrno z obr. Za. Ustanovky
jsou osové, horiz. kruh má 14 cm v průměru. K limbu jest připojena
trubice s magnetickou střelkou - obvyklá to souč:rstka tacheometrů
francouzských - ku zařízení og - zoog do směm magnetiokého meridiá1nu. Odečítání úhlu při tacheometwváJní provádí se odhadovým
m~kroskopem L (obr. 2b a 3), a to na cenHgrady (1 cg = 3Z'4") ; nejmenší dílek limbového dělení je decigrad (1 dg = 51/2'), Jde-li
o přesnější měření horizontálných úhlů, užije se k odečítání dvou
vernierů -s differencí 1/2 cg (16·Z").
*) Technický
**) Technický

Obzor,
Obzor.

roč. '1909, str. 155.
roč. 1911, str. 200.
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S alhidádou je spojen nosič Nt s vidlicovitými ložisky pro
osu točnou dalekohledu (z.většení 34-násobné) a nosíč Nzs tyčí
V, který udržován
ve správné poloze ztužuiícím ramenem R.
Na dalekohledu poblíž objektivu je přímontována
destička, jež
spodní hranou spočívá na hořejší hraně trojbokého hranolku pevně
spojeného se zadní svěrací destičkou ustanovky U. Při uvolněném

upínacím šroubu Št této ustanovky lze posunouti ji (a tím i dalekohled) po tyči V do kterékoli polohy*) v mezích Pt a Pz a za*) Inž. B a I u nedoporučuje zaměřovati na celý decimetr či metr z důvodu úspory na čase a také prý se tím pozb~Tvá na přesnosti; naopak
zase franc. inž. P révo t uvádí, že poměr chyby v zaměření na rozhraní
dílků a chyby v odečtení odhadem je 3 : 5 lTopographie, 1., str. 267). Tuto
okolnost ostatně měl na zřeteli 'konstrukteur druhého tacheometru inž.
Des p i a u, který užil lati s terčovitými deskami.
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měřiti tak hrubě na lat; ustanovka má vedení v nosiči Nz, Přesné
zaměření
na příklad
na celý metr - chce-li se prvé čtení
učiniti zaokrouhlené - může se provésti šroubem$z.
při čemž
levý konec páky opírá se stále o výstupe k L Pákou P lze nyní
přemístiti tyč V i s ustanovkou a dalekohledem o ,hodnoty 112,
113, 114 (měřeno. na svislici, v níž se posuv děje), což stane se uve~
dením levého konce páky do dotyku s výstupkem 2., 3., 4.

Obr. 3. Zorná
liorizontálný

úhel

pole okulárů.

Ctení na lati
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z těchto poměrů lze kombinovati další vztahy, z nichž zvláště
vhodný a jednoduchý je vztah vyplývající ze součtu všech tří t. j,
I~, Jestliže byly na lati odečteny hodnoty LI-Z, LI-3, LI-4 (viz
obr. 1.), lze určiti horizontálnou vzdálenost dle rovnic
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Stačilo by pati'ně užiti vztahu jediného, neHépe posledniho.
soulčtového - zaj[štujídho při malé konstantě násobné 20 největší
přesnost - a výsledek kontrolo'Vati vztahem prvním, nejjednodušším; prakticky se to také zpravidla takto provádí. Ostatních vztahů
lze užiti buď jako kontrolních, neb i samostatně v některých případech. Tak na př. při stanorvení velkých vzdáleností a vynáší.!i se
plá'n v malém měřítku (na př. 1/5000), nebo možno-li při překážkách
zaměřiti jien na část lati, lze s výhodou užiti po:loh dalekohledu, při
.nichž páka doléhá k výstuP'ku 3. a 4. Pro tento p'řípad platí vztah
D

= ~~!:3-4
2'25-1'75

= 100 L3-4 = 200 L
0'50

3-4

Odečítání tangent v k určení výškových rozdílů provádí se
mikroskopem odhadový;m P po pravé straně okuláru. Císlováni
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vertikálné stupnice postUlpuje od zdola vzhůru a při horizontálné
poloze da!lekoMedu prochází' nit <právě dí1~em 100'00; odečtené hodnoty menší než 100 značí pak spády, větší než 100 stoupání. Aby
při stanovení ,převýšení celkového nemohl vzniknout omyl tím,
že netavedhy by se do počtu soběl odpovídající výška Lati a tangenta v, zamezulje zvláštní zařízení odečtení vertikálné stupnice
v každé iiné poloze páky než 4.; zařízenÍ' to sestává (viz obr. 4.)
prostě z plechu Z. jehož posouvání je závislé na pohybech páky TJ.
Tento plech zacloňuje část stlllpnice vertikálné, objevující se v zo-rněm poli mikroskopu při polohách páik'y, opřené o výstupky 1.. 2., 3.
K stroji přís!tuší 2 libelly sázecí - na horizontálnou osu tocuoua na sesilovací prstenec dalekohledu (pro práce nivellační) v úpravě Zwicky-Kernově (s posuvnÝm dělením).
•
Osa tučná dalekohledu není centrická, nýbrž je posunuta k okuláru z dův,oďiůkonstrulktivních; na původním stroji byla bHže objektivu. USiPořádání nové je výhodnější, jednak že páka je vhodněji
umístěna, jednak přemístění okuláru při rŮ'zných sklonech dalekohledu je zmenšeno co nejvÍ'Ce.
Při této úpravě může měřič všechna odečtení (na lati,
úhlu horizontálného, svahu) provésti pfOistým přesunutím oka okulár
od okuláru, aniž změní při tom svoji polohu. Vzdálenost osy otáčecí
od středu stroje je 7 cm a dlužno buď tuto hodnotu ode všech stanovených délek odečísti, neb užívati latě, jejíž pata je o 7 cm
posunuta za dělení (viz obr. 5 b.)

Obr. 5 b.
Odsazená botka.

Obr. 5 a.
Normálná botka pro lat.

Pro některé práce, při nichž dlužno za'bezpečiti se od nahodilých omylů, je tento stroj zvláště cenný tím, že lze vždy ur,čiti
správnou vzdálenost zaměřovaného bodu, i když by některé čten'Í
bylo pochybeno; zároveň lze zjistiti, které odečtení je nesprávné.
Aby se tato kontrola dala na ráz provésti. j<ťkož i aby se určil
rychle nás.obek D. v, sestrominž.
Bal u pravrtkový
přístrojek,
zv. »abak tacheome'trický«, který však dal by se také nahradit jednoduchým grafikonem.
Cena stroje se stojanem je 1500 fr.
Druhý stroj, zhotovený illlž. M o u r o n val e m v Paříži dle
myšlenky i'nž. Des p i a u je založen na pod'obném principu jako
předešlý a platí' stejný vzorec pro vzdá'\oenost
D

= tOd

L
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Ve vzorci tomto však na rozdíl od předešlého je daL
konstantní a 1 proměnlivé. Velikost tohoto vertikálného posunu
1 měla by se pro každý případ zvlášť určiti. Místo, aby se
přímo tento posun určoval, zvětší se zvláštním uspořádáním a vyjádříse
částí dráhy kruhové, jež opatřena je stupnicí, na níž
pak přímo se čte horizontálná vzdálenost D.
Posunutí dalekohledu z I. polohy do II. provede se vertikálným šroubem Š2 s jemnými závity (viz obr. 6.). Na ose tohoto
šroubu je pastorek, jehož zuby zasahuj! do ozubeného obvodu
kruhové desky (viz obr. 7.) se stupnicí horizontálných vzdáleností, téhož průměru asi jako kruh limbový, nad nímž jest umístěna. Na st'1Pnici této desky odečítaií se vzdálenosti D dle čár-

Obr. 7.
Schema převodů při stroii inž. Despiau a stupnice horizontálných vzdáleností.

~ové značky vyryté na skle posuvného okénka; vzdálenosti pod
30 m dlužno stanoviti však dlé způsobu stroje Sanguetova (1 konstantní, L proměnlivé).
Vertikálná převýšení určí se zcela stejně jako u stroje přede",
šlého, jenže odečtení na stupnici svahů místo mikroskopem provádí
se vernierem.
Cena stroje je 1200 fr.
Stroj tento byl už,i1:nedárvno pro práce geometrické při stavbě pyrenejs1kého twnelu ďE g e k. Přes to, že inženýr s ním pracující podal o něm velmi příznivý posudek, a přes to, že konstmkter
udává přesnost v m,čení délek hodnotou 4~' bude tento stroi sotva
vÝhodnější předchozího, zvláště máme-li zření ku rychlé a pohodlné práci.
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Při str,oji tomto totiž mezi zamerením na 1. a 2. desku terčovou dlužno provésti výkon, zá,ležející v přece jen zdlouhavém
(zejména při k,rátkých vzdálenostech) otáčení jemného šroubu; o výkonu tomto nijak nelze předip,okládati, že by byl na prospěch přesnosti. Jako nepříznivé okoLnosti, lrze dálle uIVésti: po zaměření na
1. terč dlužno vždy uváděti pohyblivou značku čárkovou na počátek
kruhové stupnice; stupnice tato nemá stejnoměrného dělení (obr. 7.)
Choulostivou částí je též jemný šroub mikrometrícký; určená vzdálenost není kontrolována ~při tomto uspořádání ovšem není tento
požadavek naprosto nevyhnutelný) aodečítání každé ze 3 základních hodnot provádí se z jin'ého mí'sta, t. j. měřič musí přecházeti
kol stroje"). Přes to myšlence samé 'neLze upříti zajímavosti.
U obou strojů zde popsaných nervys:kytují se vady, které se
vytÝ'kálValjÍtacheometrům niťkavým, totiž že nel,ze při nich odstraniti paraiJaxu současně všech tří nití, ja!k:oži že vykazují chybu zaviněnou nestejnoměrným vnikáním světla do dalekohledu za slunečníhodne. Měří'-li se totiž vzdálenost dvou bodů ve směru pwti
slunci, jeví se horní interval nití (vyjádřeno v odečtené déke lati)
větší než spodní, aČ'kloliv vzdálleuO'sti obou krajních nití od střední
jsou přesně tytéž. Inž. P révo t konal pokusy o tomto zjevu v u~avřené místnosti; užil při tom různě intensivního osvětlení a stanovil
odchylky, jež lze přičísti této závadě, hodnotou až 12 cm pro
délku 100 m při velmi ostrém světle.
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F. F i a I a v Osterr. Zeitschrift

Tec hni c k Ý o b z o r, Č. 18/13. Dr. K. 11o I u b: Určení času radiotelegrafií při stanovení zeměpisné délky.
R e v u e g é n é r. d. S c. Nr. 91/13. A. Tu r p a i s s: L'inscription des
signaux horaires de la Tom Eiffel au 0'01 pres. Les radiotélegrammes
enregistrés en signaux Morse.

Vyšlé knihy:
Mo y e: L'A str o n o m i e, Observations theorie
générale. Encycl. scient. Paris Oct. Doin. 1913.

et vulgarisation

Konference mezinárodní pro jednotný čas.
(Revue générale des Sciences 1912.) (DokončenU
Za »Bureau des Longitudes« podal projekt organisace mezinárodní
služby časové pan Ch. L a II e m a n d. (Viz Ch. Lal!emand, membre de
I' Institut etc. »Projet d'organisationd'un
service international de I'heure.«
Revue scientifique 1912.)
.
Návrh tohoto znamenitého organisátora vrcholí v tom, zaříditi m ez i n á rod n í úst a v č a s o v ý (B u r e a u i n t e r n a t i o n a I d e
rh eur e), jenž spojen bude s astronomickými observatořemi, jako spolupracovníky na určení času a jeho registrování v mezinárodním úřadě časovém a sice v čase Oreenwichském. Zde odvozený čas s udáním přesností
výsledků sdělovati se má radiotelegrafické úst ř e dní s t a nic i v y s íI a c í, s úřad'em časovým spojené dvojím vedením a odtud se čas vyšetřený rozesílá na interesenty.
Dle návrhu prof. Dra. W. F Oer s t e r a zvolena byla na mezinárodní
konferenci času, zasedající od 15.-24. října 1912, Paříž za sídlo mezinárodního úřadu časového a věž Eiffelova jest ústřední stanicí signaUsační.
Služba zač;ná 1. ledna 1913 fungovati.
Mimo Ústřední stanici zvoleny jsou dalš.í stanice, by signalisace v obvodu celé země se umožnila, jež vydávají v různých předem ustanovených
dobách signály časové a sice dle následujícího uspořádání:
Paříž, Věž Eiffelova
O h a 10 h.
San Fernando de Noronha (Brasilie)
2 h a 16 h.
Washington-ArUngton
3 h a 17 h.
Mogadiscio
4 h.
Tombuctu
6 h.
Manilla
8 h.
Wilhelmshaven
12 h a 22 h.
Mussanah
18 h.
San Francisko
20 h.
Mezinárodní služba časová .má býti prováděna takto. (Ch. L a II ema n d: Projekt d'Organisation. -, Comptes rendus 1912, str. 87&-7.)
Na předem zvolených observatořích určí se astronomicky, co možná
často stav řídících hodin těch observatoří. Udávají-li hodiny na př. místní
hvězdný čas a ie-li ,6 x stav hodin jest (x + ,6 x)h hvězdný čas v okamžiku, kdy čteme na hodinách xh, C6 x vypočteno extrapolacO.
Je~U I západní délka stanice S, jest hvězdný čas v Oreenwichi (tg) a
hvězdný čas na stanici S vázán relací to = ts + 1. V okamžiku, kdy čteme
na hodinách stanice S údaj xh, jest hvězdný čas v O'reenwichi
(x

+ I + ,6 x).

Každého dne ve stejnou dobu vyšle centrální radiotelegrafická stanice
řadu rythmických signálů (časový interval! mezi dvěma za sebou následu"jícími signály jest ~ sek.). Na observatořích se určí doba, kdy došel první
signál. (Řídící kývadlo observatoře bije přesně sekundy.) Koinciduie-li
k-tý signál s rázem řídícího kývadla (první koincidence), jest část sekundy
od posledního rázu kývadla (čas r) rOVna ~ (akust. vernier). l1vězdný čas v
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Oreenwichi

okam'tiku, kdy na stanici S došel první signál. jest
x. Analogicky pro čas (Or.) v okamžiku. kdy na stanici S
došel poslední signál.
Císla tak určená sdělí se z observatoří telegraficky do centrálního
bureau (s udáním počtu dni od posledního astronomického určení času).
V centrálním bureau vypočítají nejpravděpodobnější čas (Or.) prvního sig"
nálu (T). (Určením různých stanic se připojí váhy dle počtu užitých hodin.
dle data posledního astronomického určení času atd.)
Cas T se sdělí observatořím signály telegrafie bez drátu. - Korrekce na internacionální čas pro observatoř S bude 6 x - T - h;
5~
I)
r

v

+ ~+ I + 6

+ +

S.. a K.

Nařízení ministerstva veřejných prací ve shodě
s ministerstvem vnitra, ministerstvem kultu a vyučování, jakož i s ministerstvy spravedlnosti,
financí, obchodu, železnic a orby, vydané dne
7. května 1913 ř. z. č.77.,
jednající o civilních technicích (civilní inženýři a geometři).
(Dokončení.)
§ 13. Zákaz filiálek. Zřizovati filiálky, t. j. stálé pobočné závody, mimo
řádné bydliště civ. techniků k přijímání a k provádění objednávek není ani
civilním inženýrům, ani civilním zeměměřičům dovoleno. Kanceláře, které
jsou zřízeny k obstarávání jednotlivých převzatých obchodů, nebudou pokládány za filiálky.
§ 14. Přechodná ustanoveni. Soukromní technikové, autorisovaní na základě nařízení státního ministerstva ze dne II. prosince 1860. čís. 36413,
a ministerstva vnitra ze dne 8. listopadu 1886, čís. 8152, maií užívati na
příště tohoto titulu: stavební inženýři titulu »civilní inženýr stavební«.
architekťi titulu »civilní inženýr pro architekturu a pozemní stavby«, strojní
inženýři titulu »civilní inženýr strojní« a zeměměřiči titulu »civi'!ní země. měřič«. Strojní inženýři mohou však na místě titulu civilního inženýra
strojního, po případě vedle tohoto titulu, užívati titulu civilního inženýra
elektrotechnického neb pro stavbu lodí a strojů lodních v tom případě, prokáží-Ii u politického zemského úřadu pětiletou předepsanou praksi ve zvoleném specialním odboru.
»Civilní inženýři pro všecky odbory stavebné«, autorisovaní dle nařízení státního ministerstva ze dne 11. prosínce 1860, čís. 36413, § 1., lit. a).
podrží t,ento titul.
Autorisace pro kulturní inženýry udělena jako doplněk k autorisaci
stavebního inženýra, opravňuje užívati utulu civilní inženýr kulturní. Majítelé této dvojnásobné autorisace hudou se jmenovati na příště »civiln! inženýři stavební a kulturní«.
Autorisace pro kulturní techniky, udělená jako doplněk k autorisaci
zeměměřické, opravňuje jen tehdy k užívání titulu civilního inženýra kulturního, když tato autorisace byla dosažena na základě studijního průkazu
předepsaného v dodatku § 2., lit. d). ministerského nařízení ze dne 8. listopadu 1886, čís. 8152, a na základě složené přísné zkoušky praktické dle
ustanovení § 4. téhož nařízení, což nutno prokázati před zemským politickým
úřadem.
Ostatní »zeměměřiči a kulturní technikové« podrží titul »civilní zeměměřič a kulturní technik«.
S užíváním nových titulů jsou také spojena oprávnění odpovídající
tomuto novému nařízení.
»Civilním inženýrům pro všecky odbory stavebné« náležeií nad'ále
všecbna oprávnění propůjčená jim na základě § 2. nařízení státního mini-
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sterstva ze dne 11. pmsince 1860, Č. 36413, rovněž i »kulturním technikům«
všechna oprávnění propůjčená na základě § 1., lit. d), nařízení ministerstva
vnitra ze dne 8. listopadu 1886, Č. 8152.
§ 15. V době dalších 20 let může ministerstvo pro veřejné rráce ve
srozumění s ministerstvem financí - jak daleoe toho potřeba vyžaduje -uděliti státním evidenčním geometrům ve výslužbě, kteří nejméně 25 let
sloužili, oprávnění civilního zeměměřiče s prominutím průkazu studií a předepsané zkoušky, a to pro určitý soudní okres, ve kterém nesídlí civilní
zeměměřič.
Přeložení úředního sídla takového civilního zeměměřiče do jiného
soudního okresu je přípustné jen po schválení ministerstva v·eřejných prací
ve srozumění s ministerstvem financí. Toto schválení může býti uděleno jen
.tehdy, když v soudním okrese nového sídla není již usedlý žádný civilní
zeměměřič.
§ 16.
§ 1. až § 4. a § 9. až § ll. nařízení státního ministerstva ze dne 11.
prosince 1860, Č. 36.413, jakož i nař. min. vnitra v,e smzumění s ministerstvem kultu a vyučování, dále justice, financí, obchodu a orby ze dne 8.
listopadu 1886, čís. 8152, zrušují se.
V ostatním zůstává nařízení státního ministerstva ze dne 11. prosince 1860, čís. 36.413 na dále pm všecky kategorie civilních techniků VI platnosti s výjimkou, že § 7., odst. 1. - dle něhož civilní technik nemůže býti
současně placeným úředníkem státním - neplatí pro prof!esory a docenty
na vysokých školách technického rázu, kteří vyučují praktickým předmětům.
Toto nařízení nabývá

§ 17.
ihned platnosti.
Dodatek.

Ustanovení ministerského
nanzení ze dne 11. prosince 1860, čís.
36.413, která s omezeními stanovenými v § 16., odst. 2., předcházejícího nařízení zůstávají platnými.
§ 5.

V předepsané formě zhotovená osvědčení o vykonan:('ch pracích
civilními inženýry, architekty a geometry při vykonávání jich povolání
a o jejich vysvědčeních, rysech, výpočtech a dobrozdáních, o skutcích a
otázkách, k jichž posudku se od nich požadují odborné znalosti, uznají se
od správních úřadů tímtéž způsobem, jako by byly vyhotoveny s úředni
autoritou od zeměpanského stavebního úředníka.
Zvláště může se na základě plánů, podepsaných civilními inž.enýry
a arli'hitekty, vydávati úřední povolení ke stavbě.
§ 6.
Podle uvážení příslušného soudu může se uložiti zmocnenym technikům buď jednou pro vždy neb v jednotlivých případech za povinnost, aby
vykonávali soudní měření, odhady a podávali odborná vědecká dobrozdání.
Stranám ponechává se na vůli, aby techniků těchto užívaly a dohodly
se s nimi o odměně.
§ 7.
Autorisovaný technik nemůže býti zároveň
placeným úředníkem
státním. Zároveň však jest povinen, aby přispěl vládě žádanou pomocí
v záležitostech technických na místě státních orgánů stavebných, a to ke
každému vyzvání úřad.ů k tomu povolaných.
Pomoc tato může, záležeti v tom, že technikové pmvedou buď určité
výkony, aneb že se jim trvale svěří dohled, řízení staveb atd. Odměna za
obvyklé výkony ustanoví se sazbou, kterou vyměří zemská správa s ohledem ml místní poměry. Na civilním inženýru, architektu nebo zeměměřiči
nesmí se požadovati, aby byl úředně zaměstnán mimo své sídlo a rovněž
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§ 12.
Na základě předepsaných průkazů udělí mu zmocnění (autorisaci)
c. k. místodržitelství, v jehož správním obvodu chce se usaditi ně'jaký civilní inženýr, architekt nebo zeměměřič.
Samostatná prakse takto zmocněného technika počíná po vykonané
přísaze, kterou:žJpřislíbil, že práce kýmkoliv mu svěřené bude pilně a svědomitě vyřizovati.
Den vykonané přísahy CI: stálé sídlo zmocněného technika vyhlásí veřejně politická správa zemská.
§ 13.
Proti odepření oprávněnosti nebo proti závadě nebo zamítnutí některého průkazu, uchazečem k dosažení oprávněnosti podaného, lze se odvolati
k státnímu ministerstvu (nyní k ministerstvu veřejných prací).
§ 14.
Civilní inženýři, architekti a zeměměřiči jsou povinni míti ve svém
bydlišti řádnou místnost úřední a tuto osobně říditi. Mají právo přijímati
techniky do prakse, jich pod vlastním řízením a osobní zodpovědností užívati
a jim vysvědčení o jejich praksi vydávati.
§ 15.
Přestěhuje-li se autorisovaný technik v témže okresu stavebním, má
to oznámiti představenému tohoto okresu, přestěhuje-li se do jiného okresu
stavebníh'O, dřívějšímu představenému, jakož i novému, a přestěhuje-li se do
jiného správního obvodu, pak příslušným zemským úřadům.
§ 16.
Každý civilní inženýr, architekt a zeměměřič má vésti chronologické
záznamy číslované, v pořadí arithmetickém, do nichž se zapisují veškerá
jednání, jež sám vyřídil, aneb ve svém jméně vykonati dal a o kterých se
nějaký spis vyhotovil (§ 5.).
§ 17.
Technikové, koncessovaní dle tohoto nařízení, podléhají disciplinární
moci politického úřadu příslušného okresu stavebního. *)
Přestupky proti tomuto předpisu trestaii se napomenutím, důtkami
a peněžitými pokutami. Pokuty mohou se ukládati jakožto donucovací prostředky bez jakéhokoli řízení dIsciplinárního.
§ 18.
Sesazení autorisovaného technika muze provésti politická zemská
správa, jestliže byl tento v řádném řízení trestním zatčen, anebo ze zločinu
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obžalován, aneb je-li na povazenou nechati jej na dále vykonávati
poněvadž je vyšetřován disciplinárně neb v řízení trestním.

práce,

Politická správa zemská může prohlásiti, že soukromý technik pozbývá oprávněnosti:
a) byl-li následkem těžkých nebo opětovaných, bezvýsledně stíhaných
přestupků ve službě, marně kárán;
b) dopustil-li se vědomě nesprávnosti při vymě'řování aneb při sdělávání
něiaké listiny;
c) vyskytnou-li se závady v ieho úřadování, které podávají nezvratný
důkaz, že se mu nedostává potřebné způsobilosti.

Oprávnění pOmíjí, když oprávněný civ. technik:
a) vzdá se a politická správa zemská vezme to na vědomí;
b) neužívá-li oprávněnosti po celý rok bez udání důvodů, které by ho
omlouvaly;
c) přijme-li úřad, který nelze sloučiti s oprávněností;
d) byl-li dán v opatrovnictví;
e) byl-li pro zločiny neb přečiny v § 8. c) jmenované aneb z jiných příčin odsouzen k šestiměsíční ztrátě svobody.

Nařízení ministerstva veřejných prací ve shodě
s ministerstvem vnitra ze dne 14. května 1913,
platné pro markrab. Moravské, jímž se vydávají
prováděcí nařízení k zákonu ze dne 2. ledna 1913,
ř. z. list čís. 3.,
týkaj(cf se zřízení inženýrských komor.

K provádění zákona ze dne 2. ledna 1913, ř. z. list č. 3., týkajícího se
zřízení inženýrských kbmor, nařizuje se toto:
§ 1.
O b vod a s í d I o k o mor y. - Pro markrabství
se jedna inženýrská komora se sídlem v Brně.
§ 2.
S I o žen í pře d s t a ven s t vak
o mor y.
komory sestává ze 14 členů a 4 náhradníků.

Moravské zřizuje

-

Představenstvo

§ 3.
Vol e b n í s k li P i n y. - K provedení volbypředstavenstva
komory rozdělí se členové inženýrské komory pro markrabství Moravské
ve 2 národnostní volební skupiny, českou a německou.
Příslušnost člena komory k jedné neb druhé volební skupině řídí
se dle jeho příslušnosti k jednomu z národnostních volebních těles pro
volbu do říšské rady, pokud se však nestalo dosud jeho zanešení do volební listiny pro říšské volby, dle jeho vyjádření.
Příslušnost ke skupině stanoví se pevně místodržitelstvím v Bmě
a sdělí se představenému komory. Tento má vésti v evidenci členy obou
volebních skupin odděleně a každý pří růst a úbytek zaznamenati.
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Volba představenstva komory a přehližitelů účtu.
§ 4.
Každá volební skupina volí sedm členů a dva náhradníky do představenstva komory, dále jednoho přehlížitele účtů a jeho náhradníka.
Ze sedmi na každou volební skupinu připadajících členů představenstva musí míti svoje obchodní sídlo nejméně tři v Brně nebo v jedné
z hraničících obcí a nesmí přináležeti více než dva členové představenstva
téže kategorii civilních techniků nebo kategorii úředně autorisovaných
horních inženýrů. Výjimka jest jen přípustna, přísluší-li člen Více kategoriím (§ 6, odst. 3).
Oba náhradníci musí příslušeti rúzným kategoriím povolání; omezení ohledně obchodního sídla u nich není.

Volební právo jest vykonati osobně. Zastupování nebo zaslání hlasovacích lístků není přípustné.
Volba v jedné volební skupině předpokládá zastoupení skupiny nejméně čtvrtinou její členů na valné schůzi. Předseda valné schůze vykonává
svoje volební právo jen v oné volební skupině, jíž přináleží.
§ 6.
Provolby ve valné schůzi jest směrodatnou relativní většina hlasů;
~ři rovnosti hlasů rozhoduje se losem.
Při volbě členů představenstva jest si počínati tímto způsobem: na
hlasovacích lístcích jedné volební skupiny jménem vyznačení volitelní členové seřadí se dle počtu na ně připadajíc.ích platných hlasů. V tomto pořadí ~ počínaje od největšího počtu hlasů - vyloučí se oni členové:
1. kteří nejsou usedlí v Brně neb některé hraničící obci, když jim
předcházejí čtyři právě takoví členové, nebo
2. jichž kategorie povolání jest již dvakrát zastoupena mezi jich
předchůdci.
Náleží-li člen povoláním dvěma neb více kategoriím, pak vyloučí se
z příčiny uvedené pod bodem 2. jen tehdy, když jsou všechna jeho oprávnění již dvakrát zastoupena mezi jeho předchůdci. Kulturní technikové
připočtou se tu k civilním inženýrům pro· kulturní techniku.
Prvních sedm členů, kteří dle předchozích zásad nebyli vyloučeni,
platí za zvoleny.
Jestliže se nedocílí při první volbě tímto. způsobem plného počtu
míst, jež třeba obsaditi, pak koná se volba doplňovací.
!

§

7.

.Změna zpusobu voleb.
V §§ 5. a 6. pevně stanovené způsoby voleb platí tak dlouho, dokud
se nevydají jednacím řádem valné schůze jiná ustanovení v rámci zákona
o inženýrských komorách.
Doplnění představenstva komory.
V případě předčasného Vystoupení některého člena pf,edstavenstva
vstoupí do představenstva komory jeden z obou zvolených náhradníků
ze skupiny volební vystouplého člena. Zde má přednost onen, jehož kategorie povolání jest v představenstvu slaběji zastoupena. Přijdou-li pak oba
náhradníci v úvahu stejnou měrou, pak rozhoduje vyšší počet při volbě
připadlých hlasů na jednotlivé náhradníky, při stejném počtu hlasů pak los.
Není-li již náhradníka ve volební skupině vystouplého člena, tedy
mohou členové představenstva uvažované volební skupiny povolati jed-
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noho člena kooptací, při čemž jest vzíti zřetel k ustanovením § 4. odst. 2.
funkce kooptací povolaného člena představenstva trvá až do předsevzaté
doplňovací volby v nejbližší valné· schůzi.
Odchod náhradníků představenstva
může se stejně nahraditi doplňovací volbou.
Doplňovací volby platí pro zbývající funkční období představenstva.

Volba komorního předsedy a místopředsedy.
Clenové představenstva
komory volí společně hlasovacími lístky
předsedu a místopředsedu komory, každého oddělenou volbou.
Předsedu komory jest voliti ze členů představenstva oné volební
skupiny, iíž nenáležel předseda v uplynulém tříletém funkčním období.
Volební skupina, z níž jest předsedu voliti po prvé po ustavení se komory,
určí se losem.
Místopředsedu jest voliti ze členů představenstva oné volební skupiny, jíž nepřináleží předseda.
Ost~tně jest za zvolena považován ten, jenž na sebe soustředil více
než polovinu odevzdaných platných hlasů. Prázdné hlasovací lístky počítají se sebou. Jestliže se nedocílí při první volbě absolutní většiny hlasů,
jest předsevzíti užší volbu mezi oněmi dvěma členy představenstva, kteří
{)bdrželi největší počet hlasů. Při rovnosti hlasů rozhodne se ve všech
případech losem.
Vystoupí-li předseda nebo místopředseda před uplynutím funkčního
{)bdobí, má představenstvo, po případě po svém doplnění (§ 8), předsevzíti novou volbu pro zbývající dobu funkčního období.

Jsou-li přítomni všichni nově zvolení členové představenstva
ve
valné schůzi inženýrské komory, koná se ustavení představenstva komory a volba předsedy a místopředsedy bezprostředně v připojení na
valnou schůzi pod vedením jeiího předsedajícího. Jinak povolá dosavádní
předseda nebo, není-li toto možné, dozorčí úřad (§ 20. zákona o inženýr.
komorách) členy představenstva k vykonání volby.

Dobrozdání komory o započtení praxe.
K podání dobrozdání komory, podle § 13. zákona o inženýrských
komorách od úřadů požadovaných, o započtení praxe prokázané uchazeči
o oprávnění civilního inženýra, civilního geometra nebo úředně autorísovaného horního inženýra, dává se představenstvu komory lhůta 14 dnů,
která se může v krajním případě rozšířiti na 4 týdny.

Představenstvo komory má včas vyrozuměti dozorčí úřad o svolání valné schůze a schůzí p.ředstavenstva s oznámením denního pořádku
a sděliti mu po provedení voleb jich výsledek.
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Vykonávání usnešení představenstva komory.
Předseda vykonává usnešení představenstva.
Leč může vykonání nebo vydání nějakého usnešení odepříti, shledá-li, že se usnešení příčí stávajícím předpisům nebo hodnosti inženýrské
komory aneb, že představenstvo překročilo tím okruh své působnosti.
Užije-li předseda tohoto svého práva, má takovou záležitost předložiti bezodkladně dozorčímu úřadu k rozhodnutí otázky, má-li se usnešení vykonati či nikoliv.
§ 14.
Předsednictvo čestné rady.
Zasedá-li představenstvo komory jako čestná rada (§ 17. zák. o inž.
komorách), má přináležeti předseda pokud možno téže volební skupině
jako člen komory, proti němuž se vede vyšetřování.
§ 15.
Jednota v Jednatelství.
Volební skupiny utvoří se jen za účelem voleb podle uvedených
ustano', ení. Jinak jest rokování a usnášení ve valné schůzi, jakož i jednání
představenstva a obou přehližitelů účtů úplně jednotné.
§ 16.
Jednací řády.
Jednací řády valné schůze a představenstva komory jest předložiti
prostřednictvím místodržitelství ministerstvu veřejných prací k schválení.

Toto nařízeni vchází ihned v platnost a zůstává v moci po šest roků,
pokud se neučiní před uplynutím tohoto období nařízením jinaká opatření.
Ii e i no I d m.

l' r

p.

ti k a m.

p.

Vylož. v RakoUsku do 1. srpna 1913.
42 b. - Ing. fritz, Bertram, tov., Vídeň: Měřické pásmo samočinně
,se sv inující.
42 b. - Týž vynálezce: Kapesní měřické pásmo.
42 b. - Bohn & Kiihler, Kiel: Přístroj ku měření délek.
42 b. - May Englander, obchodník dřívím, Popradfelka: Měřící
pásmo z několika snadno oddělitelných částí sestávaiící.
42 h. - Karl Zeiss, Jena: Zařízení ku pozorování nebo ku promí,tání předmětu dle pat. Č. 57597. Dodatek k pat. č. 57597.
1843. M. 4292. - Iians Miiller, c. k. lesní komisař, Bludenž: Přístroj
ku měření vzdálenosti.
1748. G. 3732. - Optický závod C. P. Goerz, friedenau: Dalekohled o proměnlivém zvětšení.
Vylož. v Německu do polovice srpna 1913:
42 c. O. 7889. - Přístroj ku měření vzdálenosti. Optic. závod C. P.
Goerz, Berlín-friedenau.
*) Oznamuje
patentová
kancelář
ing. L. Voj á č e k, Pr a h a II., Ji n dři š s ká 18, která
na požádání
opatří levně opisy vyložení-ch
patent~vých
přihlá'ek.
Během lhůty vyložení možno
:podati odpor proti udělení patentu na kteroukoli
uvedenou
přihlášku.
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42 c. O. 8013. - Dodatek ku předešlému.
42 ·c. T. 16046. - Binokulární koincidenční přístroj ku' měření vzdáleností s pevnou základnou. lIarold Dennis Taylor. Bishophill, York, Anglie.
42 a. B. 69978. - Pantograf. Joh. II. Betke, Fischerhude u Brém.
42 c. B.. 63032. - Zařízení k určování vzdáleností. Arbhibald Ban
a William Troud, Glasgow.
42 c. li. 59579. - Závěsná olovnice pro stavební účely. Otto liertz.
Berlín.

Spolek posluchačů zeměměřictví na české vysoké škole technické
v Praze, odbočka Spolku českých geometrů, byl povolen výnosem c. k.
místodržitelství ze dne 2. č e r v n a 1913 a konal dne 13. č e r v n a t. r.
ustavující valnou schůzi. Schváleny byly stanovy a" zvolen výbor: předseda D v o ř á k, jednatel Bez d ě k-a, pořadatel B I a ž e k, pokladník K r atě n a, zapisovatel K o w a I s k i, náhradník Rys. Revisory: S i m e k a
li o I u b á ř. Do smírčího soudu: Br a d á č a S o b e 1. Spolek chce prohlubovati odborný a stavovský zájem mezi kolegy, pořádati přednášky, vycházky a vydávati odborné publikace. Právě zařizuje spolkovou místnost
a knihovnu děl geodetických· a matematických. Ještě před prázdninami
uspořádány budou některé vycházky. Přes nepříznivé okolnosti (konec šk.
roku) čitá spolek 16 členů činných.
Výborová schůze Moravské odbočky konala se 15. června. Na pořadu jednání byla: 1. zpráva o vyzvání moravského zemského výboru na
obce za příčinou postupu při ohraničování obecních pozemků a 2. jednání
o nařízení, týkajícím se statutu moravské inženýrské komory. - Výborové schůze konaií se vždy první neděli po prvém v měsíci o půlIL hod.
dop. v kabinetu geodésie a mají k nim všichni členové odbočky volný
přístup.

C. k. úřady
katastrálné:
Povýšení:
v. g. I. tř. K. Kalin o w s k i v Krakově I. povýšen byl do VII. hodno tř. (8. června 1913). V. g. I. tř. Jul. W a s s e r r a b v triang. kanc. jmenován byl inspektorem
v Opavě (29. května 1913).
Pře 10 žen i: v. g. I. tř. Julius li a n i s c h v Římařově do triang.
kanceláře ve Vídni, Eng. B e y e r od odděl. pro nové měření v liradci St.
k evidenci v liradcl St. III., el. Rud. N i z n e r v Zydačově ke knih. pozem.
v Sokalu.
Zrn ě n y ves t a t. ú ř e d n. c. k. lesni správě d o m a i n (a n áb o ž. fo n d u). (25./V.): les. el. Kamil Jar m u I s k i jmenov. les. insp.
komisař. II. tř. při politické správě. - (1./VI.): lesmistr Jindř. R a c k a
jmenov. lesn. radou. Ferd. T rdI i ca· jmenov. lesmistrem (sJ}ráva domain).
Lesní assistenti: Arnošt S ie g e r t, Vilém M li II e r jmenováni les. spr.
domain. Lesní elevi: Dionys B u r a c z y ň s k i, Karel S t e u e r jmenováni lesn. assistenty. - (3./VI.): provisor. lesmistr Bedř. K i r s c h a lesn.
správce domain Jos. li ary jmenováni lesmistry při ředit. statků řeckoorient. nábož. fondu.

Ústřední správa vodního družstva pro úpravu Klenice a melioraci
přiléhajících pozemků v Sob otce vypisuje offertní řízení na zadání prací
melioračních, sekce Zitnoves u Ml. Boleslavi do 5. července 1913. (Uniolll
Nr. 168).
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