Roč~íK VIII.

ZEMEMĚŘIČSHÝ vĚsTníH
Regulační plán města P~Qstějova.
Inž. Josef Peň

á z v Brně.

Až do války stavělo se v Prostějově bez jakéhokoliv plánu regulačního. Parcelovalo se případ od pNpadu, stavělo se ve skupin~ch i ojediněle,
daleko od stávajících čtvrtí, bez ladu a skladu. Tak vyvinul se Prostějov
'v nynější pod()bě, ne nepodobný mořskému pavouku s řadou dlouhých
chapadel od středu na všeeky strany vybíhajících.
Nové obecní zastupitelstvo po převratu uznalo konečně, že tímt(}
způsobem nevznikne nikdy moderní, zdravé a pčkné město a odhodlalo se
k vypsání soutěže na regulační plán. Podepsaný zúčastnil se spolu s panem
architektem J. Kumpoš tem této soutěže návrhem pod heslem: "l:'rostějovu," z něhož uk1zkou jsou připojeny dvě reprodukce: "Situace celého
regLllovaného území v měřítku 1: 28RO" a "Pohled na úpravu náměstí
Ma':!arykova" s nově projektovanou trLlicí ;), lidovou knihovnou.
C,',,:!
v soutěži stanoveny iJyly na poměry velice nízko" ('OŽ patmo bylo :ó',,: I,,,,
na jakosti a neúplnosti ",,',tšiny došlých návd,,,
'/ tda)-' ," vedle
1 I~
Hituace 1: 2880 BC zah.l.esle'1Ím zpusobu :I:'l,","\i' ni je:',· detailnľ 'yr<) "'11
vnitřního města 1: 1000 a devH perspektivních pohJeLli.
Při projektovaní n·ivrhu "Prostějovu" vycházeno bylo ze zásady, navrhovati pouze regulace schopné realisování se snadnou místní orientací. Prloblému,
utopistických, jež by zůstaly pouhým obrázkem na papíře, bylo vyvarovlÍno.
'Komunikace:
Hlavní nádraží vyřešeno na osu nynější třídy
Svatoplukovy s náměstím a ,podjezdem k pi'ístavišti projektovaného príiplavu a k čtvrti za nádražím. Nádraží samn má vchod i východ oddělen
spojení provedeno vestibulem umístěnÝm ve středu nad podjezdem. Z nádražního náměstí jest možný rozjezd všemi směry při snadné orientací.
Směr dopravy od z'ípadu (Plumlova) rozveden jest hned z počátku na
vHecky strany - jak k místnímu nádraží, tak do středu města a na okruhovou třídu periferijní 26m ;irokou. Komunikace vnitřního mčstarozdělena
na třídy s přímÝfIli směry na komunikaci vnějši a na třídy promenádní
8 alejemi
stromú. Při volbě sít() ulic dbáno dle možnosti stávajících již
komunikací a hranic parcelních. Křižovatky y pravém úhlu se vyskytujíCí
řešeny vystřídáním se rohd. PrfIlom(1 projektováno celkem Řest.
Způsob
rozdělení
čtvrtí:
Čtvrt
prdmyslová,
projektována
za nádražím a v jihovýchodním rohu mezi okružní třídou a dráhou. Dale
ponechána byla již ve stávajících velkých pdl1nyslových blocích. Za kostelíkem Sv. Anny reservoVlíny pro mlýny, resp. továrny, jež čistotě vzjuchu
by nebyly na ujmu, dva menší bloky k využití tamní vodní síly. C t vrt
/ o bytn á: a) zastavení skupinové, provedeno u tlvou moderních dělnických
kolonií dle projevených přání v podmínkách, dále východně od kasáren
a po obou stranách veřejné nemocnice;
b) zastavení souvislé, řešeno
v částech navazujících na střed Illllsta a tam, kde se soustavou touto bylo
již započato;
c) zastavení volné, projektováno kolem obou parků 'a mezi
místním nádražím a Hloučelovy, kde vyřešena vilova ětvrt pro upoutání
majetnějších vrstev k trvalému pobytu.
,
Par k y: Za park využito bylo dobytěího trhu, starého katolického i židovského hřbitov a (zeď kolem zrušiti), zahrady khíiítera Milosrdných brath
a pásu kol veřejné nemocnice až k novémll hřbitovu. Hlavní parky byly projektovány dva: Menší v nejbližší doběuskuteěnitelný
za rybníkem směrem ku
Sv,Anně. Velký park řešen v projektovaném místě, hlavně z dlIvodů převládajících severoz,ipadních větru, aby zá§oboval celé město svěžím vzduchem. 'fe'lto
park jest rozdělen na dvě části: Cást východní, upravena zahradně a parko-
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vitě s výstavištěm s různými pavilony,a
část západní, upravena jako les.
Uprostřed parku projektován moderní stadion a při břehu H10učely koupa:Uště. Od stadionu směrem západním řešen luční pqS spohledem na Plumlov.
Při řešení dělnických
čtvrtí
vycházeno bylo ze zágady,ab~ každá
:li; nich působila jako uzavřený
celek. U obou vyvinuto ve středu široke parkovité nám,ěstí se spolkovým domem li velkou zahradou. V jižní dělnické čf Vf ti
'Projektována byla mimo to na náměstl škola s hř:štěm, v severní pak školka
mateřská li útulkem. Mimo to obsahují obě tyto čtvrté dělnické, svobodárny
'Pro dělníky pouze přechodně v místě prodlévající a svobodné, jakož i dělúické
konswny. Zpusob zastavení jednotlivých bloků nazl\ačen schematicky různými
'typy. Jednak jsou to bloky se společným parkem a studuí, jednak bloky se
.spoLečnou zahradou ovocnou, případně zelin'třskou, jakož ivčtší bloky s vnitřním využitím těchto. Při parcelo vání přihlíženo též k tomu, aby vyvarovalo
-se front4m domu čistě severním a získáno naopak co nejvíce front jižních.
Za letní koup'aliště bude možno po náležité úpravě použíti stávlljícího
rybníka, jehož voda bude po ukončení stavby plumlovské přehrady stálým
přítokem i odtokem v čistotě býti moci udržována.'

Pt'ogt'am studijní
'Pro čtyřletý
it

odbor zeměměřičský, se dV,ěmastátními, zkouškami
a S právem promočním.
.

'(Dopln~k ku, čHnku: Inž. J. Pašta
~
• studia" v Zeměměřičském

nK otízce reformy zeměIilěHčllkého
V ěstníku čís. 5, r. 1920.)
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Program vybudování československých
železnic v období 1921 až 1925.
Dne 30. března pl-ijil.lo Národní shromáždění československé republiky
vládní předlohlt .0 stavbě železných dráh na státní útraty,'
.
Směrnice, stanovené státní správou železnic pro výstavbu drah.a opa~
tření vozidel jsou.
.'
Výstavba druhé koleje na llesti zvláště důležitých tratích a dokončení
staveb na dvou jiných tratích.
Rekonstruk<;e Vlárské .dráhy. Výstavba
vlakotvorných stanic v desíti větších městech. Sesíley.í železničního svršku
na hlavních tratích.
Stavba velkých nádraží v~raze,
BrIiě, Bratislavě
a Košicích. Doplnění telegráfní a telefonní sítě, vybudování vodních stanio
Btavba. nových hlavních dílen a zřízení budov pro železniční mměstnance.
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K intensivnímu provozu bude třeba. opatřiti 1500 lokomotiv a přes
-50.000 vozů, jež v době převratu byly zabr'íny jako vozy bývalé rakouskouherské monarchie sóusedními státy: Italií, Rumunskem, Jugoslavii, Polskem
1t Maďarskem.
V investičním programu pro rok 1920 pamatováno nít stavební. práce
částkou 100 milionů korun a na vozidla částkou 250 milionů korun. Cálll;ky
tyto byly usnesením Národníhoshrom1ždění
zvýšeny.na 140 milionů korun
pro stavební investice. a 803 miliony korun pro vozidla. Z tohoto úvěru se
!l.udou prováděti mimo menší stavby výstavba druhých kolejí na tratích
'Ceská 'rřebová-Olomouc-Přerov,
I'lzeň-Zdice,
Brno-Břeclava
atd.
Na stavbu druhé koleje na slovenské trati Břeclava-Děvínská
Nová Ves a na novostavbu dráhy Bllnovice-Vajany,
s nimiž bylo koncem
roku 1919 započato, povole\l úvěr 90 milionů korun.
V příštím pětiletí bullou se prováděti hlavně trati, jimíž by se doplnilo spojení Slovenska s Moravou.
.
•
oPříčinou n~dost~tečného spojení těchto zemí byla isolační politika
N emeu a Maďaru.
Projektované dráhy I!a Slovensku probíhají většinou napříč hornatým
územím. Délka těchto nových tratí bude úhrnem 558 kilometrů.
Vyjmenování projektovaných tratí 8 přílllušnými podrobnostmi bylo
otištěno v č. 8. časopisu "Zprávy veřejné služby' technické".

'Q~ganisace zeměměřičství·

V

Československu.

Po provedení organisace výškových měření· v ministerstvu veřejných
praci v Praze přišla na řadu organisace polohových a topografických prací.
Podána byla osnova zákona, jež dne 18. listopaClu 1~2\J, projednlvána
byla v technickém výboru NlÍrodního shromáždění republiky československé.
Pili!tt tu_~~dp()mY!llilě
§ 1 zákona ve znění:
"Jednotné vedení záležitostí zeměřičských, evidenci katastru daně pozemkové. v to počítaje, náleží v obor pU80bnosti ministerstva veřejných prací."
Ostatní body takto rozšířeného zákona se projednají v nové úpravě
za -.dohody zúčastllěných ministerstev a takto rozšÍÍená osnova z"kona
v ostatních paragl'afecn přijde do svrchu zmíněného výboru.
Tím po dvouletém jednání, přichází záležitost pro stát i pro celou
'technickou veřejnost tak velké důležitosti do reelní formy a jest se nadíti,
že po vystřízlivění bude nyní již záhy docíleno tohoto jedině správného
řešeni.
Tak stav zemětněřičský vstoupí do spol-ádaných pr.měrů, umožňují"Cích racionelnípráci
a za tuto pak' jeho patřičné ocenění.
.
R.

Polobový a ~egulačníplán města B~atislavy.
(Obšírněji ve článku "Bratislavského denníku" ze dne 4./9.1920.)
Geometr Emil Faltus.
Bratislava, město budoucnosti, kde již přirozené podmínky jsou zárukou
rozvoje, nemůže též postrádati řádného plánu polohového a regulačního.
Co tll posud je po ruce, je nedostatečné a mohló pouze pro dřívější
časy stačiti; avšak ani Brno, ani. Praha nejsou na tom o mnoho lépe.
Katastr města Bratislavy zabírá přibližně plot;lhu 7541 ha, t. j. asi
2/3 Velkého Brna a \/2 Velké Prahy a byl zaměřen státem roku 1895~1896
v 'obvyldém měřítku katastrálním 1: 2880 až na město samo; jež v rozsahu
759 ha je v měřítku 1: 1440. Plánů katastrálních a zvětšenin těchto do
měřítka· 1 : 1000, doplněných z části vrstevnicemi především pro kanalia&ei,
používá se jako polohového plánu.
,
Za nulový horizont béřl) , se výška bQdu. prvního řádu na břehu
l)unaje 1310.63 In nadm,OřSké:i},V.
',šky a .8.'1.,92m nad střední hladinou Duna.~e.
Rá.dné výškové sítě se' zasazea _ výškovými značkami vdbee Dení.
Oproti Brnu a Praze .
však Bratislava jednotný náčrt regulační
:IIi
lIlO od prof. Palozci1W' Peště. Přes určité a přímo pro DedbáJli

r~'"
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skutečnosti neproveditelné úpravy nemožno mu upříti dobré myšltmky. ale nll!
dlouho, při očekávaném vzrlístu města, nemožno s náčrtem vystačiti.
Nezbytným
však podkladem dobrého regulačního a zastavovRcího.
plánu je plán polohový ve vhodném měřítku 1: 1000 zhotovený, při čemž
.určité nesnadné čá~ti vynesou se také v měřítku 1: 500. Poněvadž však.
nemožno polohový pláu tak rychle vypracovati, dlužno pomýšleti podobně
. jaK u Brna a Prahy na jiné východisko.
.
Nejhospodárnější
by bylo, pracovati současne na polohovém plánu.
a podkladech pro soutěž na regulační 'plán - řekněme také - Velké·
Bratislavy .. Na tuto práci nestačilo by však sebe větší měřičské oddělení
městského stavebního úřadu a musí tu přispěti stát)1í úřady v zlijmu veřejném •.
Ku spolupráci bude .1lutno též získati civilní geometry.
Odbor pro vyměřování katastrálné v Bratislavě může převzíti, nebo,
aSll0i'I vésti tyto pdce:
.
"
1. Doplněm katastrálních
map z!\jmového' obvodu města Bratislavy:
2. Triangulace a vubec zaměření celého obvodu s vyhotovením plánu,
v měřítku 1: 1000.
Městské vyměřovací
oddělení může pak za přispění expositury
ministerstva
veřejných
prad vyměřovacího
oddělení· převzíti
založení
výškové sítě a vypracování vrstevnicového pIlinu v katastrálním měřítku,
jenž zmenší se také k vMipřel,lednosti
do měřítka 1: 5000.
Mimo užší regulační obvod určiti třeba rozsah budoucí Velké Bratislavy.
Bude to zajisté katastrální obvod rozšíl'-ený na jihovýchod po Malou Dunaj,
zabere území za Dunajem s petl:Žalkou až po l-íšskou hranici a také
Karlovu Ves západně Bratislavy.
Ideovou soutěž na celkový regulační plán bylo by snad mo?no vypsati do konce roku 1921 na některé - pro úpravu zralé obvody -.
případně dříve.
Tu ovšem třeba předem dohody o stavebním programu a nutných,
úpraviích vůbec aspoň pro nejbližší desítiletí, jež třeba vyjádřiti v soutěžných podmínkách.
.
Hotový polohový pl'\n doplní se pak soutěží získaným regulačním.
nástinem na i'-ádný regulační plán, který při pevné kostře musí zůstati
dostatečně pruzným propozolější možnosti a požadavky.
Jest si přáti aby metr'opole Slovenska také v ot:ízce moderního polohového a regula~ního plánu postupovala éo nejhospodárněji.

.Záko\ny, nařízení a předpisy·.
Čis. 185 sbi~ky zák. a nař. Zákon ze dne 18. března 1910,
jímž se zřizuje inženýrská

komora pro Če.koslovenskou

republiku.

§ 1. Pro zastupování
úředně aulorisovaných
civilních techniků
a úředně autorisovaných horních inženýrtl, pro bájení zajmll tohoto,stavu
a k ochraně jeho stavovské cli zřizuje se inzenýrská komora pro Ceskoslovim8!,ou republiku se sídlem v Praze.
.
Uřední řečí komory jest jazyk československý.
Užívání jiných řeči
při jednání komory" upl"Rví se nařízením ve shodě ~e zásadami jazykového
zákona l'epubliky Ceskoslovenské.
§ 2. Tuto inženýrskou
komoru spravuje valná hromada a pi"edstavcnstvo.
.
§ 3. Veškeří úředně autorisovaní
civilní technikové a tiředně autorisovaní b:íňští inženýři, plisobící v oblasti Ce.skoslovenské republiky,
n:íležejí k inženýrské komoře jakožto ělenové a musí plniti povinnosti
s tím spojené. To .vztahuje se i na. techniky a inženýry, kteří podle pr:ťvnf
úpravy, dosud na Slovensku a Podkarpatské Rusi platné. obdobnou činnost
tam vykonávají j pokud bude jim proklizati neb osvojiti si, náležitou další
kvalifikaci. ustanoví se pro přechodnou dobu pčt let vládním nařízením.
.
§ 4. Politické
úřady,· vtažmo b:lňská hejtmanství, oznamují představenstvu inženýrské komory úi"edně autorisované civilní techniky,. neb
úřednll autorisované báňské inženýry vzaté do přísahy, místo jejich pusobiště .a přeložení jeho, odnětí nebo zánik autorisace a suspensi úředně
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aut()risovaného
civilního technika ,ueb úředně autoriáovaného
bÚlíského
inženýra.
'.
§. 5. Uředně
autorisovaní
civilní technikové a úředně autorisovaní
Mňští inženýři jsou povínni oznámiti pHslušné pracovní sekci (§ 15) ve
14 dneeh své působiště' a každé jeho přeložení. Vykonávají-Ii
svou aútůrisaci .nejméně po tři měsíce v obvodu n~které cizí pracovní sekce, nepřeloži vše své,sídlo,
jsou povinni to rovněž oznámiLi občma příslušným
pracovním sekcím.
'
§ 6. Valná hromac1ainženýrské
komory bude svolána na počátku
,každého kalendářního
roku. Kromě toho budiž svolána, požádá-li za to
písemně u představenstva
komory alespoň třetina všech členťi komory,
Jinak mflže představeustvo
komory svolati valnou hromadu, kdykoliv' uzm\.
toho potřebu.
'
Svolání má se státi za současn{~ho oznámeni dcnního pořádku alespoú
deset dní napřed.
Není-li představenstvo
komory jeHtč zvoleno, nebo neúřaduje-Ji dosud
řádně, přísluHí dozorčímu úřadu (§ 23) svolati a říditi valnou hromadu.
§ 7. Valná hromada inženýrské
komol'y je schopna jednati a se
usnášeti, je-li přítomna aspoň čtvrtina členů. Byla-li by neschopna se
usnášeti, koná se o hodinu později druhá valná schůze s týmž denním pořadem. která se může usn'íšeti, nehledíc na počet přítomných. Valná hromada
inženýrské komory usnáší se prostou většinou hlasů. Předseda zúčastní se
h)asov~ní. Při rovnosti hlasů poklá'dá se návrh za zamítnutý.
§ 8. Valné hromadě inženýrské komory přísluší se raditi a usnášeti
se o vHech věceeh, které se týkají stavovského zá.imu úředně auto.risovaných
civilních technikův a úředně autorisovaných
bál\ských inženýrů, pokud
nenáležejí do pasobnosti před~tavenstva komory (§§ 13 a 14), zejména:
a) stanoviti jednaeÍhíd
jak svfij vlastní, tak i představenstva komory;
schvalova.ti tyto jednací l'ády je vyhrltzeno ministerstvu veřejných prací;
b) voliti členy představenstva
a revisory účtů, jejich náhradníky;
c) sestavovati roční rozpočet a stanoYiti příspěvky členťl k uhrazení
výdajfi komory;
.'
d) zkouHeti a schvalovati roční účty komory,;
e) usnáHeti se o prostředeích k dosažení účelů ti úkolů komory, zejména také, pokud se týče vzájemné podpory členstva a jeho příslušníků.
§ 9. Clenové představenstva
komory ·a revisoři účta, jejich náhradníci budou zvoleni yalnou hromadou hlasovacími lístky podle tohoto klíěe
volebního:
•
Na oblasti Cech, Moravy spolu se Slezdkem, Ratibořskem a Slovenska
sPodkarpatskou
Rusí připadá nejprve po dvou členech volitelnýcbze
členil, sídlících v té kterěoblasti,
a mimo ně takový počet zástupCťl, jenž
odpovídá 3% z počtu členu té které oblasti, při čemž zlomek se zaokrouhlí
na celý počet..
.
. Za náhradníky vyšle každá oblast po dvou členech.
Kromě toho zvolí každá skupina po jednomlrevisoru
ÚČUlV a jednom
IIlthradniku revisora.
VHechny funkce jsou úhidy čestné.
§ 10. Všichni členové komory, pokud nejsou vyloučeni z yolebního
prlÍva, mltjí. právo voliti a býti voleni.
Vyloučeni jsou členové:
a) na které byla příslušným úřadem uvalena suspense:
.
b) kteří byli prohlášeni představenstvem
komory za zbavené volebního práva (§ 19).
§ 11. Členové představen"tv,a
a jejich náhradníci volí se na dobu tří
,let, revisoři účtu a .tejich náhradníci na dobu jednoho roku. Po uplynutí
volebního období pokračují však funkcionáři ve své úřeďhí činnosti, až do
provedellí nové volby ..
.
Z jedné a téže kategorie úředně antorisovanÝch
civilních techniků.
jakož i z kategorie Medně autorisovaných
hál\ských inženýrů sutÍ býti
zvolena nejvÝše čtvrtina člentl představeustva.
Každá kategorie -musí míti.
v přeq,stu venst.vu aspOlt' iednoho . člena.
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OdRtupující funkcionáři mohou býti opčt 1Jvoleni, aVHak nejsou poyimú pro následující ěinnostní období volbu přijmouti. Rovněž členové,
kterým je více než 60 Jet, mohou volbu odmítnouti.
Jinak .nesmějí býti volby odmítnuty bez podstatných dí'tvodfl, Odmítnutí bez podstatných důvodů bude trestáno jako zanedbání členských
povinností oproti komoře (§ 19, odst. 1., litera a). .
§ 12. Členové představenstva
voli na dobu své činnosti ze svého
středu předsedu. jehož sídlo musí býti v Praze, a dva místopředsedy,
z nichž jeden sídlí v Bruě a druhý v Bratislavě,
Vystoupí-li členové představenstva
před uplynutím čillnostníbo ob.
dobí, vstoupí náhradníci představenstva na jejich místo.
Náhradníci nejsou však povoláni zastupovati členy pl'edstavenstva
pro případ dočasného zaneprázdnění jejich.
Vstoupí-Ii všichni náhradníci do představenstva, můie představenstvo
nahraditi. další úbytek svých členů společnou volbou.
§ 13. Představenstvo
komory jest povoláno raditi se o všech věcech,
týkajících se společných zájmů členů komory. nebo jednotlivých jejich
kategorií, a buďto se samo usnášeti nebo při důležitějších věcech vyzádati
si usnesení valné hromady, vejíti ve styk s jinými korporacemi, obraceti
se podáními na úřady a podávati příslušné návrby a žádosti vládě.
Úřady dají pl'edstavenstvu komory přiležitost, aby podávalo posudky
o projedná.vaných všeobecných otázkách, týkajících se stavovského zájmu
úředně antorisovaných civilních techniků neb úředně autorisovaných báúských inženýrů. Zejména bude představenstvo komory sl)'šeno: o zamýi'lených změnách aneb úpradch
instituce úředně autorisovaných
civilních
techniků, ueh úředně autorisovaných
báúských inženýrů; o zkušebních
pravidlech, která mají býti pro ně vydána, při rozhodování o rozsahu
práv civilních techniků nebo horních inženýru v pHpadech pochybných
a o započítatelnosti
praktického zaměstnání, prokázaného žadatelem Zl'
udělení autorisace.
Naproti tomu je představenstvo komory pov~nno podávati k vybídnutí
úřadů vyjadření a posudky v otázkách, jež spadají do působnosti komory.
V důležitých případech může představenstvo komory vyhraditi stanovisko
v takovýchto otá1Jkách valné hromadě.
§ 14. Představenstvu komory pHsluší obstarávati běžné V(~eiI).omory,
zejména:
a) vykonávati usnesení valné hromady komory;
b) obstarávati hospodářské věci komory a vybírati roční příspěvky;
c) svolávati valnou hromadu a raditi se předběžně o vše·ch přeJ.mětech, o kterých má jednati valná hromada;
d) bdíti nad činností pracovních sekcí, zkoumati jednací zprávy, jejich
účty a rozpoěty a po schválení pojmouti je do listin komorních;
e) v případu čestného řízení rozhodovati o návrzích pracovní sekce
na odejmutí práva,
vykonávati praxi úředně autorisovaného civilního
technika neb uředně autorisovaného báňského inženýra a oznamovati příslušná rozhodnutí nadřízenému úřadu a dále obdobně rozhodovati o návrzích pracovních sekcí, týkajících se kandidátů;
f) předkládati jednací zprávu, výroční úěet a návrh rozpočtu valné
hromadě inženýrské komory;
g) vyhlašovati výsledek yolby a vésti a občasně vydávati seznam
úředně autorisovaných bállských inženýrí't;
_
...
h) vymáhati nezapravené roění příspěvky, je-Ji poH'eba, politickou
~xekucí;
i) ustanoviti prozatímního zástupce úředně autorisovaných civilních
technik!l, neb ú,fedně autorisovaných
báiiských inženýrů zemřelému Jleh
onemocnčlému nebo nepHtomnému členu, když sám zástupce nejmenoval
anebo jmenovati nemohl.
§ 15. V Praze, v Brně a v Bratislavě budou zasedati pracovní
sekce komorního
pfedstavenstva,
skládající se z ončch členu představenstva komory, revisora účtův a jejich náhradníků, kteří byli zvoleni
za příslušnou y § 9 uvedenou oblast do inženýrské komory československlí.
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Pracovní sekci představenstva komory v té které skupině řídí před~eda nebo místopředseda komory příslušné oblasti.
Pracovním sekcím přísluší obstarávati v mezích tohoto zákona užší
fltavovské věci, spadající uo obvodu dotčené oblasti jako jsou:
1. nívati rady a informace členům.
'
, 2. Raditise a, usnášeti se o věcech. stavovských •.jakož i opatřeních
a ukonech, uvedenych v § 8, odst. e) tohoto zákona, a podávati návrhy
predstavenstvu komory. Podávati posudky o přiměřenosti honoraře a účtů
z3; výkony úředně autorisovaných civilních techniků a úředně autorisovanycf! báňských inženýrův a na požádání vyřizovati smírnou cestou spory
vzeslé o tom.
.
3. Smírčí činnost podle § 18, jestliže zúčastněné strany sídlí v ob:
vodu téže pracovní sekce, a řízení čestné. rady podle § 19 tohoto zákona.
4. Chovati v patrnosti kandidáty úředně autori!lovaných civilních
technikův a úředně autorisovaných báňských inženýrův a potvrzovati
vysvědčení o zaměstnáuí jejich podle § 17 tohoto zákona.
5. Sdělávati návrhy jednacího řadu vlastní pracovní sekce a předkládati je představenstvu komory k dalšímu řízení.
6.. Obstarávati běžné a hospodářlSké věci pracovní sekce, přepkl ídati
výroční účty a návrh rozpočtu představenstvu inženýrské komory ke zkoumání, schvátení a pojetí do celkového rozpočtu komory.
7. Pl"edkládati jednací zprávu o své činnosti představenstvu inženýrské
komory a zasílati opisy protokol!,\v o schůzi prac'o"ní sekce a oznamovati
pfedsednictvu komory změny působiště členfi sekce do týdne k vědomosti.
O veškerých i-ádech a stanov ch pracovních sekci usnáší se valná·
hromadá inženýrské komory československé po návrhu pl"edstavenstva
komory.
§ 16. Obvody pracovních sekci budou ustanoveny Yládním nařízením.
Ministerstvo veřejných prací rozhoduje po slyšení iuženýrské komory
pro Ceskoslovenskou republiku o majetkových ot ízk i.ch, které vzniknou
změnou dosavadních komorních obvodu, bez újmy právních nároHí
třetích Ollob.
§ 17. Pracovní sekce vede z1znam o těch kandidáteeh, členy kom0ry
přihlášených, jejichž činnost jest dfiležita pro praxi, potřebnou podlt!
platných ustanovení'k
dosažení práv úřadně aULorisovallého civIlního
techntka neb úředně autorisovaného báiískébo inženýra.
Za tím účelem musí členové pracovních sekcí oznámiti nastoupení
a vystoupení takových kandidátů během 14 dnů. Hovněž buď jí O:IJnHmenO
hned každé přerušení služby, trvající pí-ps dva měsíce.
Při oznamování nastoupení buďtež prokáz,ma studia příslušného
kandidÁta.
.
Vlsvědčení o zaměstnání vydaná takovým kandid,ítfilD, potvrzuje
pracovlll sekee.
.
§ 18. Pi'edstavenstvo
inženýrské komory vykonává
také smírčí
činnost, jestli se praeovní sekce na tom usnesh nebo zúčastněné strany
se o tom dohodly, anebo nemají-li sporné strany sídlo své v obvodu téže
sekce. y této Hnnosti přísluší pracovní sekci, pokud se týče představenstvu
komory:
a) smírně zakročovati pří rozepřích (\lenů komory ve stavovských
věeechj'
'
.
b) vyšetřovati a smírni\ vyřizovati stížnosti, podané proti členům
komory ve věci jejich působení.
.
Narovnání V těchto případech před představenstvem komory sjednaná
a zapsaná jsou exekučními tituly 1'0dle § 1, čís. 15. exekučniho řádu, a. na
Slovensku podle § 1 zíkonného článku LX. z roku l&U. Exekuci nařizuje
věcně příslušný soud v sídle komory.
Členové komory jsou vázáni při takových příležitostech, dříve nežli
snad nastoupí cestu soudní, dovolati se zprostředkování představenstvem
komory_
~. 19. Pracovní sekce má. z úřední povinnosti zakročiti jako čestná
:rada proti členům:
a) zanedbávají-li tito své povinnosti ke komoře neb
b) poruší-li važnost stavu.
v

v
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Pracovní sekce mfiže v t!\kových případech, když byla zjistila i'ádu&
skutkovou povahu provinění a byla vy~lechla obviněného, dáti výstrahu,
ddtku pH značných nepři·tojnost~ch aneho při opaková.ní uložiti penčžité
pokuty až do '5C00 K pak odníti pasivní, spolu aktivní volební práYo do
komory na čas nebo trvale a konečně učiniti návrh představen~tvu komory
na odejmuti pr,iva vykonávati praxi úředně autorisovaného
civilnib'o
technib, neb úředné autorisovaného báň~kého inženýra po urěitou dobu
uebo nÁvrh na ztrÁtu autorisaee
Periěžité pokuty, uložené právoplatně pracovní sekcí, mohou býti
vymáhány politickou exekucí.
ShledÁ·li pracovní sekce, že se některý čien sekce provinit přečinem,
který se tres'á politickým ueb horním úřadem, jest povinna oznámiti to· .
příslušnému Madu.
.
.
Tento zpraví pak sekci o opatření, které ve věci učinil.
Pusobno·t prac'ovní sekce jako čestné rady vztahuje se obdobně~
pří porušení cti a vážno~ti stavu i na kandidáty úředně autorisovll.ných.
civilních technikdv a úř(~dně autori~ovaných báňských inženýru, zapsané'
u komory inženýrské.
Disciplin "rní návrh na prodlouženi stanovené doby
praxe nebo na nepřipuštění k autorisační zkoušce předloží pracovní sekce
k rozhodnutí představen~tvu komory.
'§ 20. Představenstvo
komory nebo pracovní sekce je schopno se
usnH.šeti. je-li přítomn,a víee nez polovice členu představenstva.
JednJÍni
řídí předseda nebo mí"topředseda
jsou-li zanepdzdněni,
nejstarší člen
7: přítomný('h. Usnesení se konají nadpoloviční většinou hlasů. Předsedající'
, účastní se hlAsování. Při rovnosti. hlasl~ pokládá 'se návrh za zamítnutý.
K usnesení čestné rady je potřebí přítomnosti alespoň, tři čtvrtin
členů představenstvá a dvoutřetinové v/'tšiny přítomných. Není-li zasedání
schopno "e IlsnMeti. bude !hohíno druhé zasedání, jež mi'lže se IIsmišeti za
přítomnosti nejméně dvou třetin členů představenstva prostou většinou hlasů.
§ 21. Předserla anebo při zaneprázdnění
jeho některý 7: místopředsedll 7:astllpllje inženýrskou komoru vnitř i ná venek, zprostředkuje
styk představenstva
s inl'enýrskoll komorou. pi-ikazuje referáty.pracovním
sekcím anebo člem1m pl'edstavenstva neb i jiným člendm komory a dohlédá
k řádné činnosti ,ieji<·h. 8volává za.ed,iní představenstva a předsedá v nich,
iakož i ve' valllý,·h hromadál,lh. Předseda podpisuje všechna písemná vyhotovení pře'd,tll venstva.
§ 22. Vvdnje pracovních sekcí zapravuje inženýrská komora, kt!ré
nutno předklÁdati roční účty.
§ 23. Dohled ua inžpnýrskou komoru a jeji pracovní sekce vykonává
(až do novp. úprllvy státní stavební správy) vlHdou stanovený zHstupce
v sídle pt'edstavenstva
komory nebo pracovní sekce, kter.ý za tím účelem
sleduje veškerá jedn"ní komory a zúčastňuje se jak valných hromad, tak
zased,1ní před .tllVenstva
Kdyby před~tavpnstvo komory. lIIebo pracovní sekce překročily svou
pdsobnost, nebo jednaly proti ustll.llovením, jest oprávněn dozorčí úřad
naléhati na· n'ípl'avll, zrušiti nezákonná usnesení, a je-li potřebí, představenstvo rozpustiti st naříditi nové volby.
Proti nnřízení jmenOVllného politického úřadu pHslllší komoře odvolání k mini.tel'stvu vel'ejnvch prací ve čtyt'ech nedělích.
.
§ 24. Do di<ciplinárních nálezů (§ 19), vyuesených představenstvem
kom'lry a pra('ovními sekcf'mi - vyjímajíc pouhé výstrahy -, pak do
odepření zapi~ů přihlášeného
kandidát>1 nebo do odept-ení vysvědčení
o zamčstnónÍ(§ 17) mohou postižení pod~ti ve 14 dnech stižnost přímo poli.tickému úřarlu II. stolice, jenž o ní ro~hodne s konečnou platností.
§ 2fí. PeněWé pokuty, uložené některému členu komory politickým,
neho horním úřadem pro služební pi·ečin. nebo představenstvem
podle
tohoto zákona, přip~dnou podpdrným fondům komory.
§ 26. Název .inženýrská
komora" jest vyhrazen korporaci, zřízené
dle tohoto zHkonll.. Jiným 'korpOl'acím a ústav;ům ie zapovězeno uživati
tohoto I názvu, jakož i každého talwvého názvu, který by mohl býti jím
zaměněn. Inženýrská komora proCeskoslovenskou
repuhliku a její členové
mají právo užívati malého státního znaku v pečeti a na tiskopisec·h úředních.
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li 27. Zákon ze dne 2. ledna 1913, čís. 3 ř. z., a nařízení ministerstva.
veřejných prací azúčastněných
ministerstev ze dne 14. května 1913,
ČÍ;;. 84 ř. z., ze dne 23. července 1913, čís. 148 ř.z.,
a ze dne 7. ledna 1914
čís. 5 ř.z., pozbývají tímto platnosti.
,
'
§ 28. Ministr vel'ejných prací se zmocňuje, by vydal v dohodě se
zúčastněnými ministry v rámci předcházejících zásadních pravidel nařízení,
kterých jest dále třeba.
§ 29. Zákon tento vstupuje v. platnost dnem vyhlášení.
Ministru veřejných pn/cí se ukládá, by provedl tento zákon.
T. G. Masaryk

v. r.
v zastoupení
Hampl

Švehla
v. r.
ministerského předsedy.

v. r.

Vyneseni ministe~stvaveielnýd) p~acíze dne 3t. s~pnat920
č.l. 20563- X.lV, o piiznáván(p~áva k užívání stavovskébo
.
označení "inzený~" (Ing.).
Ministerstvo veřejných prací upozorňuje, že císařské nařízení ze dne
H. března 1917, čís. 130 ř. z., o používání stavovekého označení "inženýr"
doznalo zákonem ze dne 10. prosince 1918, Čí~. 61. sb. z. R nař., o zrušenÍ,
šlechtictví.řádů
a titulť'! a zákonem ze dne 29. února 1920, čís. 121 sb. z.
a nař; (§ 106.), o ústavní listině této změny:
.
1. Ustanovení §§3. a 5. cís. nařízení z r. 1917 dlužno pova.žovati za.
neplatnlÍ, a ode dne účinnosti z,ikona o zrušení šlechtictví, řádů a titulů
jest tedy udělení takových povolení nepřípustné.
Změna' tato plyne z následující úvahy:
Předevšim nutno řešiti otázku, jaký vliv měl z:íkon ze dne 10. prosince 1918, čís. 61 sb. z. a nař .. o zrušení šlechtictvL řá.dll a titulů a novela.
k němu ze dne 10. dubna 1920. to.ís.243 sb. z. a n., dále .§ 106. ústavní
listiny. zákon ze dne 29. února 1920. čís. 121 sb. z. a n., na cjs. Bař. ze dne14. března 1917, čís. 130 ř. z., kterým se stanoví oprávnění používání sta~
vovského označení "inženýr".
.
Z,;,;kon čís .. 61 z roku 1918 ustanovuje v § 1.:
"Slechtictví a řády, jakož i veškerá z nich plynoucí pdLVa se zrušují. rovněž tak tituly, pokud byly udělovríny jako pouM vyznamenání.
V platnosti zů~távll.ií takové tituly, na které lze po splnění pi'edepsaných
podmínek 'nabýti pr!lvního nrlroku (titul doktorský, inženýrský atd:), pak
tituly, jež vyjadřuji skutečn<' zastávanou hodnost a vyznamenání udělovaná
vysokými školami (čestné doktoráty a pod.)."
Tento paragl'a'f činí tedy\.sám výjimk'y ze všeobecné zásady stanovené ve v~těprvní,
resp. tuto větu blíže vysvětluje, uváděje, které tituly
a která vyzna.meQ.ání .zůstllvají .a nadále v platnosti.
.
8hora citovaná novela zákona stRnoví další výjimku ohledně jistých
vyznamenání, jež jednak zusMvaji v platnosti, jednak mohou býti nově
založena, a zavádi tresty na jisté přestupky v ní vypočtené.
Přestupky
tyto stíbají- soudy, na území někdy uherském sprrlvní úřady, jako soudy
policejní.
"
V § 106. ústavní listiny se ustanovuje, -že tituly smějí býtí udíleny
jen. pokud označují úřad neb povollíní, což se však netýká hodností akademickÝch .
. UAtanovuje-li tedy zlíkon čís. 61 z 1'.1918, že se zrušují již existujicí
tituly s jistými výjimkami, stanoví zríkon ústavní, které tituly mohou býti
pro futuro u d íI e n y.
Císařské nar'izení čís. 130 z roku 1917 ustanovuje v §§ 1. a 2., kteró
osoby jsou oprrlvně.ny používati stavovského označeni "inženýr"
bez povolení úřadů ipso facto, t. j. absolvodnim jistých studií a složením jistých
zkoušek atd. V.těchto paru,grafech jest tedy stanovena· zásada ohledně
užívání označení ~inženýr".
.
§§ 3. a 5. císařského naÍ'Ízeni ustanovují pak, za jakých předpokladů
n;1I1žebýti povoleno'používá:ní tohoto oznu,čcní i jiným osobám. Kruh těchto
osob jest však ome~enjen na osoby, které pfe<l účinností císařského naří-
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"Zení studia buďto již ukončily, neb aspoi'i 7.apočaly a vykázaly se šestiletou
praxí v oboru technickém, případně osmiletou praxí a zastáváním vedou'eího neb samostatného místa v oboru' technickém.
Aby se mohl vymeziti vliv zákona o zrušení šlechticty{. řádh a titu1lt
na císařské nařízení o užívání označení ninženýr",
nutno ještě předem
se zabývati otázkou, zda a do jaké míry nstavovské označení" a ntitul"
vyjadřuje zde jeden a týž pojem. Stav technický v širším slova smyslu
zahrnuje v sobě osoby jednak s technickým v7.děláním vysOkoškolským,
jednak se vzděláním nižším (odborné školy průmyslové a jiné skoly, které
podlvají vzdělání technického rázu). Příslušníci jeho věnují se nejrůznějším činnostem. k nimž třeba alespoň z části 7.nalostí technických (stavitelé,
tesařští mist.ři, lesmistři,
hospodářští správcové, pl·ofesoři,7.emčměřiči
a pod.). Pro celý stav hodící se stavovské o7.načení bylo by tedy snad
slovo ntechnik". N~zev nin ženýr" na :r.akladě prá,vního stavu. přivoděného
uvedeným císařským naří7.ením, označuje sice též jen příslušníky stavu
technického. t. j. osoby se vzdčláním technick)'m, avšak jen ony osoby'
které vykazují jistou IIJíru tohoto v7.dělání a mimo to případně i jistou
praktickou činnost v oboru technickém.
Označení
toto mozno proto
považovati
za identické
s pojmem
titul.
byť i titul
svého
zvláštního
druhu,
který se přibližuje včcně nejvíce titulům akademickým. a to tím spíše. de lege lata 7.flstane jednou omezeno' jenom na osoby,
uvedené v §§ 1. a 2. císařského naHzení, kteréž ho mohou používati vždy
bez ohledu na to, zda budou činny na poli technickém čili ,nic.
Je-li nstavovské označení" identické se slovem ntitul", možno pnstoupiti k řešení další otázky, jak dalece zikonem o zrušení šlechtictví,
Hdů a titulů, resp. § 106. ústavního zákona bylo zrušenO císařské nařízení
'O užívání
titulu (stuvovské o7.načení) ninženýr".
Jest nes-porno, "Že v platnosti zltstávují §§ 1. u 2. tohoto císařského
nuřízení, poněvadž osobám zde uvedeným se oznučení ninže nýr" neuděluje,
nýbrž osoby tyto nabývují práva užívati ho splněním předepsaných podmínek.
'
Ustanovení §§ 3. a 5. císařského nar'ízcní dlužno však považovati za
zrušena nejenom zákonem čís. 61 z r. 1918 sb. z, a n., nýbrž i § 106. ústavního zákona, poněvadž se sta vovské označení (titul) ni n žen Ý r" dle nich
nabývá teprve povolením ministerstvu veřejných prucí a nikoliv nu záklud(.
zákonu, splněním určitých podmínek u ponhadž
dle § 106. ústavního
zríkonu možno napříště udíleti jen tituly, r-0kud označují úřud neb povolání,
c()ž o titulu inženýrském nelze říci, pov~ží-li se, že se uděloval. příslušníkúm nejrůznějších povolání. aniž všichni příslušníci těchto pov{)lání měli
možnost ho dosáhnouti.
Ode dne účinnosti zákona o zru~ení šlc<'htictví, ,řáMl a titulů je tedy
udílení takových povolení nepJ-ípuRtné.
Co se týká geometriI vůbec, nejen geometdl pH evidenci katastru
(laně pozemkové, nabudou tito po zavedení druhé státní zkoušky na od(lělení zeměměřičském práya užívati titulu nin žen Ý r" složením této zkoušky.
Ohledně geometrľi, kteří absolvují pi'cd zmíněnou úpravou odboru
a zkoušek gcometrovských,
bude nutno doplniti novelou §2. citovaného
eísař3kého nařízení, čímž vyhověno bude námitkám v tomto ohledu z.rňzných str8d:f činěným.
Vzhledem k tomu nemJlžc býti napHště přihlíženo k Mdostem zu
přiznání práva k používání stavovského oznučení ninženýr"
dle §§ 3.
a 5. císařského nařizpni z 14. br'ezna 1917, čís. 130 ř. z.
Minisb ..: Dr. Boh. Vl'lJcnský
v.r.

Zp~ávy ~potkové •
.Prafovni yýbor ~.Jednoty" (civil. geom.), pociťuje uvolnění
orgamsačmch styku svého cIenstva,'.usnesl se, by pořádány byly každý týden
přátelské schůzky, v nichž budou členové do Prahy zavítavší informováni
{) všech záležitostech stavu naš!lho se dotýkajících.
Ustavení nlnženýrské
komory" pro celou republiku Ceskoslovcnskou, jejíž činnost jeiítě během
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tohoto roku započne, jakož i velké úkoly hospodářské, jež státem specielně
stavu civ. geometrů vyhraženy budou nebo vyhraženy býti mají - (dělení
velkostatkll, podrobní. nivelace, zřízení map katastrálních velké části Slovenska, atd.) vyžadují zvýšené pozornosti všech našich členů.
Schůzky tyto konají se pravidelně každé pondělí o 8 hodin večel~
v místnostech Praha J. Grand-Restaurant
(dříve Kolář), Celetná ul.

Zprávy literární.
Bulletin du Service des Travaux publics. Pod tímto záhlavím
přiu!Íší l't1-ednílIasopis ministerstva veřejných prací "Zprávy veřejné služby
tecltnické" v každém druhém čísle francouzské výtahy z uveřejněných
článků. jež se hodí obsahem k informaci ciziny O hospodářských a technických
otázkách našeho státu i o naší technické produkci vědecké a literární.
Zv'áštní otisky těchto francouzských výtahu zasílají se redakcím
zahraničních žurnálů, které z ui()h čerpají své zprávy a je vho.ině otiskujt
Stejným způsobem redakce informuje též zastupitelské úřady Ceskoslovenské
republiky, jež postupují zaslané zprávy k uveřejnění v cizích listech.
Tímto způsQbem snaží se redakce jmenovaného časopisu přispěti
k informaci ciziny tloplňujíc tak účelně naši zahraniční propagandu.
Bylo by záhodno, by technické a průmyslové kruhy zasílaly vhodné
stručné informační zprávy doproYázené případně fotografiemi a výkresy
redakci jmenovaného časopisu na Smichově, Preslova 6.
.
Olasilo geometara. Kolegové v .Tngoslavii mají od roku 1919svůj
v~asvtní č~sopis ?dbornt: rc:'lig:ovll;ný kr~.i :'~é~v>VI.vFilk~kou, profes?rem
zahrebske techmky. PrmnHIri:..,azvy
dulezlteJslch clll,nku a pOUkfl.zll,Jeme
na neobyčejnou a pro nál;! příkladnou čilost tamních kolegů y ";{pase o
centralisaci vyměřování, reformu studia, organisaci úřadů a spolkového života~
.
Ročník I. (1919): Čís. 1 a 2. Vl.};' il k u k a: Volba projekce map
v Hrvatsko-Slavonsku
(pokračování v ČÍs.4-8).- Ivan Baš e: Pozemkový
katastr v Bosně a Hercegovině (pokračování v čís. 3). - Jan Ružička:·
Rozvoj katastrálního měření v ze~ích zastoupených na rakouské říšské radě .
(pokračování v čís. 3). - VI. Pilkllka:
Náčrt organisaee geod. prací
v království SH8. - Memorandum ó vybudování centrálního geod. institutu.
Čís. 4, 5 a 6. S. Vitanovié:
O měření Srbska a éerné Hory.
Čís. 7 a 8. Z. Kralj:
Geometři při agrární reformě.
Ročník II. (1920): Čís. 1 a 2. St. B o ž k o v í é: Ovyrovná.ní trig. sítí
dle gen. V. Vitkovského (pokračování v čís. 3 a 4). S. V i d a k :
O vymEřovacích nedostatcích v Hrvatsko-Slavonsku.
Cís. 3 a 4. Zprávy redakční o výsledku boje za zřízení čtyřletého.
geod. inženýrství na te?hnice záhřehské..
Ružička.
Zprávy veřejné služby technické. r. 1920. Čís. 21-22. In?. Jan
Stocký:
Studie k reformě půdy. - Inž. Veselý:
.Doplnění sítě státních
silnic na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. - Inž. Josef K ř ov jÍ k: Praktické
výpočty v konformní kuželové projekci.
v

éasopis československých

inženýrů a architektů,

r.' 920.

Cís. 31. Inž."Jan
S to cký:
Reformuí zákonodárství o držbě pozemkové
v republice Ceskoslovenské. - Inž .. Jan Vl1ncl:
Nová zákonitá úprava
a rozšíření soustavy metrické ve Francii.

Zeitschrift fiir Vermessungsw,esen. Číslo 17: Untersuchung der
Genauigkeit von trigonometrischen Pnnktbestimmungen dl1l'ch Einschneiden
vor Ausfiihrung der Messung. - P. vVerkme5ster.
Graphísche ..'l'afeln fiir Proportionalteilungen.
- M ft tel s t ae d t.
Císlo 18: Uber die graphische El'mittlung"empirischer
Gleichungen.
H. G. S c h w e rd t. (Dokončení v násl. dsle.) .
Einflu.G der Refraktion auf díe Standortskoordinaten
der raumlichen
Riickwartseinschnitte. - K. Hes s e.
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Cís. 20.
e n n e l': Koordinatenumformung
mit graphischer Aus:glcichung. Kr e b 8: Hilfsvorrichtung
ZUl' .Justiel'ung von Bussolenmstl'nmenten. - Liidemann:
Geologenk')mpal1 mit neuer Vorrichtung
-ZUl'Beriicksichtigung der MiL\weisung.
,
Čís. 21. G a st: Das Wesell der Hcobachtungsfehle.r. - Dr o I s h a gen:
Eine Basismessung auf dem Eise des Greifswalder Boddens im Jahre 1757.
- K o hl b ach: Candmesserarbeiten beim \Viederautbau Nordfrankreichs.
..
Zeitschrift fíir Instrumentenkunde 1920. Č~is.3. Liidemann:
Uber die Genauigkeit von Nonientheodoliten mit 12 cm Dun:nmesser des
'Grundlsreises aus Reihellerzeugung.
qs. 4. Hammer
(Ref.): ZUl' Geschichte der astl'onomischen Mellwerkzeuge (Repsold A. N.). Libellenquadrant mit Schnellablesung (Schiitze).
W a nach (Ref.): Untersuchungell iibel' Pendeluhren mit' beso'ngerer
Beriicksichtigung der beiden luftdichteu Riefler-Uhren R 23 und R 33 det
:Steruwarte zu Miinchen (Kienle, Neue Ann. der 8ternwarte zuMiinchen).
- Hammer:
Nachtrag ZUl' Besl'rechung des Hohennerschen Priizisions.•listanzmessers.
.
Čís. 9. K i e n Ie: 'Ober das H:ieflersche Schichtungspende1.

Schweizerische
Zeitschrift fiir Verri1essungswesen und.
Kulturtechnik, 1920. Sešit 5. a 6.: Vortragszyklus in Ziirich. - J. Baltensperger: Les tra\;aux géométl'iques dans les 'remaniem~nts parcellaires et
leur utilisation en vue des mensurations parcellaires. - Fluck: Zweck'maL\igeDimensionen der nenen Grundstiicke tlel' Giiterzusammenlegungen. Bertschmann: Genauigkeit von Polygonseitenmessungen in der Stadt Ziirich.
Se;' i t 7.: Miiller: Graphisches Verfahren fiir die Zuteilungsberechnungen bei Giitel'z'hsammenlegungen.
'..,
Seš i t 8.: Schneider: Díe ErsteUung des Original-Ubersichtspla.es
hei Grundbuchvermessungen., - Baltensperger:
Les travaux géométriques
atd. (dokončeni).
Sešit 9: C. Zwicky: Kurvenabsteckung unterBeniitzungeinerneuen
'1'ahelle. - Wyss: Die Berechnung einer Strecke aus Koordinaten mit
Hilfe des Rechenschiehers .. - Trigonometrischc Lli.ngenhestimmung geo·
·dli.tischer Grundlinien nach A. Tiehy. - Referat und, Kritik.
Zemědělská Politika, 1920, čís. 4. E. Faltus: Otlízka hospodárného
vyměřování našich ohcí. Sestavil Hanák.

Jmenování. Z ministerstva školstVÍ a národní osvěty: President
a:epubliky jmenoval soukr. doecnta na vys. české škole technické v Praze.
Dr. techn. Josefa Ryšavého, mimol·ád. prof. geodesie nižší a vyšší na čes.
otech v Praze.
Z ministerstva financí; Vláda republiky (:eskoslovenské j,menovala
~videnční vrchní geometry I. ti'. v VIII. hodno tř. Václava Dorschnera,
Max'!1iliána Lukase, inž. Ferd. Mucka, Lva Kempnyho, Rich, Pavelku,
Jar. ZtLrka, Josefa Doškáře, Jana Orla, inž. Josefa Lebedu, ,Jilldř. 'l'lustého,
inŽ.Jana
Kolandu, Karla' Scharfa, Arnošta Komoru, Otakara Pýrka,
Františka Mocka a Maxmiliána l\ludru evidenčnímivvrchními geometry I. tř.
'V VII. hodno tř. a evidenčni vrch. geom. II. vtř. Pro Skopka, .Josefa Kernera,
inž. Rich. Menzla._ inž. Fr. Brože, Aqolfa Režáha, Adolfa Winklera, Jana
KaVAlíra, Josefa Cerného, inž. Leop.Cermáka. Karla Galuse, Hugo Brauna,
sima Veselého, inž. Edvarda Ludvíka, Frant. Valtu, inž. Rud. I::lýkoru,
./O!ll-~a~!,
a Kejlu, Josefa' Valchu, Karla Jaroše, Bohuslava Bednáře.
:;,~t\:roseJHi 'MJ o ého, Ft. Wohlraba, inž .. Josefa Kočího, inž. Jaroslava Kvitka •
. •..
?>~o ' ~a,
ugo Sriitka, inž. Jindř. Hepnera a Fr. I::lkotlíka evidenčnimi
'<. ,~.~ú~ .' ~. 1. \ v VIII. hodu. tř.
? .\S·:~}~~4iste
tva zemčdělství: Vláda republiky Č~eskoslovenskéjmenoyala
\:~gI'á.~f~bl. g m. II. tř. inž. Emila HlW!Ů,Bohuslava Schwarze a Vladimíra
c. ·~l;tr:í,~~"t'"a.~,r mi vrch. geom. 1. H. v VIII. hodno ti,.
.
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akci zodpovídá Dl'. A. Semerád. - Tiskem l'olygl'afia v Urně.
Nakladatel: Spolek československých geometrů v Pra~p.
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