
ROCNIK IV.

z EI'IĚI'IĚŘIČSK9 uĚsTníK
Grafické určení vyrovnané polohy bodu.

(PokraěovbO
Method!ažádá sestavení rovnk odchylllkových, d~e normál-

ných a tedy znarčnou číselnou přípravu ,i pN použití grafického způ-
Slobu konlStruk'ce součínitlelů.

Ř:ešelní normáhiých rovnic o dvou neznámých grafickou koltl-
s;trukcí pod1ává zajímwvě K. F uch s v »Grarphische Elilminaltíon
mit zwei Unlbekannten«32) konstrukcí čtyřúhelníka <li běžnou ce-
stou E. E ill g e 11 v »Důe graphische Aufloisung edlnes Normall!gIéij~
chungspaares«33) .

Zajímavě dále vyšetřují polohu hrnedaného vY'f1ovll!aJl1éhobodu
nás,leduiící práce převedením soustavy přímelk odchylkového
obrazce na jich poly v 'soustavu bodů, ifuchžvyrovnávací čára' podá
vyrovnlalné souřadnice.

K. Fu c h s V »EilIl eínfaches graphische!s AusgleíchJulngsver-
fa!hren«34),řeší soustavu lineámfých rovnic o dvou neznámý'ch trypu

ax + by = 1, 1.
kde přijímá x, y za konstanty a pro dvojice proměnlivých sou-
činitelů al bl! a~ b2,· . • an bn vyšetřuie pravděneipodobněiší
hodnoty x, y.

Jeli 1 rovnice přímky, pak jsou x, y zvratné hodnoty úseků
na osách. Přijímá dané dvojice hodnot a, b co body dillesvrchní
poznámky. Tyto leží v blízkosti vy r o v n á va cíp ř í m k y, vzhle-
delin nla malé hodnoty chyb a odchylky průsečíků přímek od jeQi-
ného bodu, a její úseky na osách ao bo- zvratně vzaty, jsou SOQl-

ladinicemi (opravami) vyrovnaného bodu. Pro vyrovnání vpřed
z obrazce odchylek volí soustavu souř,ardnk, počítá rovnice parpr-
sků~ohotiO obrazce ve volené soustavě typem al x + bl Y = 1
a určuje pak dlle sVtľchunJazl1ačeného postupu pro x a y graficky
pr.avděnejpod\obnější hodnoty vyrovill ávací přímkou mezi body me-
todicky tak, alby 2P = Pl Q12 + P2 Q22 +. . .+ Pn Qn 2 = min.
Tento výraz považuje za potenciál o síle p Q a odlehlosti Q. Pro
jeho minimum musí:

1. síly býti v rovnováze a tedy musí jiti vyrovnávací přímka
těžištěm obrazce z oněch bodů.

32) Osterr. Zeitschr. f. Vermess. 1911, s. 249-250.
U) Osterr. Zeitschr. f. Vermess. 1905. s. 52-55.
'4) Zeitschr. f. Vermess.1906, s. 122-126.
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2., točivé síly nesmí vykazovati točivého.raOll1entu.

Toho docílíme pře~ožením počátku soustavy souřadJnicové do
tohotot-ěžiště,výpOiČtem nových souřadnic bodu m C'.'t), a.stn~t-
lI1íků přJmky lX v nové soustavě. Tálto přímka YYlfovnáV~P$ po-
dává úseky na osách ao• bo, ktJeré defJ)nují 'SQu:f~~!tliicevyr<ir~~!éijp
bodu Xo Yo' Plati tu ,',."

ao - a' - b' cot a, bo =.b' - a' tan· lX. .

sin a '-'-'cos a
Xo a' sin a - b' cos a Yo = a' sin a - bl cos a.

V. L á s k a v »GraJPhische Arufl'oSlUngvon iibenzáliligerl' Gle,i-
chungen zwischieln zwei· Unbekannten«35), vyh1edává kore'!:ací zo-
brazeneho obrazce tOldIChylekvyjádřell1lÍ tohoto v bodech a Qřímka
vyrovnávací, mezi těmito body vedená, odietíná na volelných osách
úseky, jež definují neznámé x, y.

V důsledcích zmíněného pojednání Láskova: podává Dr.ďlt~t
v »Zur graphischen Ausgleichung tra'gomtne'tlriS!eher Punkte«36),
vyšetJře,ní polfohy VYl1OiVTIaiI1éhobodu z odchylkového obrazce v sou-
stavě IJIl'm"rOúhlýchJsoolř'aJdlnd,c',al'piřjcilnlu1j!eipiříiklictdilIJ!l1otínáJní'v před,
kde sestrojuifef odjChy1Acový obrazec dle Gausse a z těchto počtu
úseku odvozuje pOty paprsků 'odchylkovéhio ůbrazce a' vyšetfu;e
vyrovnaný bod. .

3. Zwveldlenléhio jest pa:tmo,že důl1elŽiltá/Ú'lbba.vYiŠe!tiíenl~sou-
řadnic bodu trigonometrických z nadbytiečných měřenI ces.wu.,.;gr-a-
fiokou jeví značný zájem gJelodétů <li skýtá se tu celá řada met-hadr.:""
ckých řešeni POz'<>ruhodných a mnohých velmi! zatiímavých. Někte,ré
methDdy vyžadují předběžné aprůběŽlné počty, které jsou tak ob·
sáhlé, že jich výhoda proti piíesiJ]ému číselnému. řešení ",~v~se
vubec pomyslnou; u jiných zůJSltávámelthoda ri:a:púčátku cesty· a
ponechává výslredJek vollnému rozhodnuti, které u mnohého pracov-
IIlIí:kasesl~aJbuje důvěru a zanechává pochybnos't v žádoucí spOll)elhli-
vos ti' výsledku.

VcFal1lším hwdle S'na!haJ ulaJslHnilti'něk'te:répoikyny' pr() .~
method1idké U'slpolřá!dlální'k IdIosal~elt1lí'v Plr!alkiti!ckýc:hmelZíd1J ,sp'oleh:l~-
vý<ch V'Ý1SI~eldil<'ůcestou 100 rl1leli'Vyldlattlnt3j'ip10čet 'čí!selllnlý'wdJwkmj!kí a při
'tom /co nejdlósa'ž~t1elniělji ostiíel ilJIosrt1UIPu~ÍiCí'V duchu: Yy'l'o'vnadhu
počtu.

Zdárná grafická methoda bude vycházet od ode h y I k Ov é h o
obr az ce. Odchylkový obrazec skýtá jeďn:akll'eďV'hodlnějšípod-
k'l:ad pro úče~né řešení, j:ilnak má ~ tu ve!\IImu cenu, že ná!m ~eometri •.
cky zobrazí stav daných elementu a dovol1í' průh~eidnlě rOce!1Jitjjich
íiaKd!>ti vzájemnÝ vztah, tak že již 'tu lze často posouditi, zd~ sta111a
se.hl1uMi chyba v některém eLemel11tu, p'řesahuiící i praktilcky pří-
pulstm:m mez,. aII1Iebi povahu chyby; tak př~ kiombino;vaném vyroV-
naní ervenrtue1Íll!í'!nePřesné uL'>,třed'ění''SIVnQlj1e',inJe!\)zná/km (S'~gná1Iu).Obra-
ze'c odchy~kovýrnábýH věrným zo!\)ra~ením vyrovnáv,anrých' od-
chylek a při tom nejhospoďlárnějším v čílselJném počítáni. Tol1b není

36) Osterr. Zeitschr. f. Vermess. 19H, s.285-288-
36) Zeischr. f. Vermess. 1914, s. 275-278.
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qocí~etlllOpři obrazci odchykovém z pOčítJalIllÝchúseků oldchytkový'ch
paprsKů onoho dbrazce na osách. Jednotlivý úsek tu totiž iI1~~ylučuje
počéářskou chybu a počet obou úseků rozmnožuje číselnou přípravu.

Jak bylo v úvodu naJstíněno, běží při mí'st/ních triall1gu~ackh,
o které se tu Jedná, o úvahu Hneárných odchylek, jež j18IOUsměro-
datnými' pro zajištění polohy a skutelčně dosažená mě'řell1Í', ježto
úhrly prOiSlté,třebas jsou mě1iíenými e~ementy, při znatelně různých
délkách zaměřovaných paprsků, jaké v místních trialngul1a!CÍchpři-
cházeHi Inevys.tiihuJiÍ'PTOIS:ťě,llnlÍru pre'SInOlStliJsk!ultečnéllo zaměřenlí
obrazu znaku různých rozměrů.

Proto bude i obrazec odchylkový konstruován p<řÍmo z Hne-
árnrých posunů určujících paprsků. Za základ určení se .p,řiimou vy-
počtené předběžné směrníky a to s ostrostí, jež vystihuje nejnižší
mí!s:to určované opravy souiřadnicové prakticky přij.ímané na cm,
'tedy směTniíik d[le toho ve vteřinách. Pomamenati jest, že se do-
poroučí počíltati přibi'i žně ~ouřadnice z nejvhodnější~ trojúhelníka
na cm, aby opravy souřadn~c zůstaly maIé a tak: se mohl obrazec
odchylkový sestrojiti: ve velikém měřítku (v malém zmenŠ'e'llí), by
dije možnosti názotinlě odpovíídal skutečnosti. Přibližné souřadinice
jest tu poči:tJalti sedmimístnýmil, 'I1elbšestliimístnými logaritmy. tak
alby nejnižší místo úhlu a souřadtnftlcvzájemně ostře byl~ počtem
vys1liženy a lze pak přímo ony .pře'dbě'žná směrníky, z nlÍlChžpřed-
běžné 'Souřadlltvceurčujeme, převzíti do řešení. Výpočtem předběž-
ných směrníků jsOlu p!ředlběžné výpočty pro obrazec odchytkový
hotovy. Ors'tatni se konstmuje graficky; strany se vyjmou z řáa-
ného nástinu sítě.

LíJllIe,á1rnép'OIS/ulny'směrníků ,při konstruk1ci odichlyll1mveho 'obraz-
ce vyjmeme IZ ,dJiagramu tlOf's!k<ýh'Os přesností, odlpoV'ídlaJiícípo-
sLedlnímu místu P'OILdh,ybodlu p1římo v mě:ří~ku', ve kterém říidírne
gralÍÍlCKouk,oll!stJnuikoFa nlaJnáštmeje plřímo na: siltuad uroll'iídK:!l:l pa-
prsků. Takto vyst~bll'jemehiospodárnost (odpadá· počet posunů) a
ostrost zálkll'ar,;:lIní!klOllIstnUikce(pOlČítanými: smětrIl1Qiky).

Pro bod U\f1óelllýIptf o t í 'ná ním v pl ř e di podlá sle konstruikce
odClbyLkl()lvého obnaJzce náslledloNlně. UnČiovall1ým bodem, damým
.piíe;dlběiŽlliýmisOUlřladlnilCiemi,se'sÍ'rojíme SiOU!st~wuP!f1alvoÚ'hil;ýchos a
v této kiOlnstmluUlemetrauS\PO'l'térempřesné dll:e vyipocltiený'ch směr-
níků u~ČíuHd paprs!ky ~z\koulšíme sp:ráV\lliost vynesením směru di!a-
metrá!~nléhio)a ,pozna:menáme Hoh ,dé!llkusprá'Vuě na 0'1 'km, pŤÍiP:ad-
ně tyto vyneseme ve vhodném měřítku. (tlo!fskýho diagram jest
seJS!troienpm.diéllky;stra<n vi: 25.000.) Nalo1br. 1. jIe1sittelll!to paprsek
(0'1 <l~l'ky 2'3 km) čárikovaně vyrwlalčen.. V ,plNpodeném nástinu
stanliič:ním yY!J)<x;teme odlch~I\ky 's.mě!rn~ikůna v'tte1řin:y'v'e smysJlll
odchyU<:a= směmik orientovaný, měřený směrník sbližný,
vy~čtený. Ku těmto Oid'dhy1ikám(v obr. 1 WllelniY odlchyiiky- 5" a+3") v'Yimeme z tlolJ.'1s1ký\hio,d~agramu Plm přísluišnou dlélllm určo-
v,a;CÍihopialplf~~u hoonotu 'líneárnéhl()pOISlunlU'a, vyneseme, 'tu~o ve
směru kolmém ,napaPiflSe'k v!e smys:\ti:i znaménka" !tak aby se od-
chylka anulovaffa: (tedy pro + 5" laJ...:- 3") (případně taký POSUl11,
alby odich~lka !převedena Iby\la na žádloucÍ hOld:nlOltu, kidY\byahom
viZlhiliedlemna přtparc1lnoll'ohybu v orrellltlaJcůtlllto Ibmlfu v úvahu). V
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této odlliehlllO'stipře'Sluě v'yjmuté aVyiues100é vedeme rovnoběžiku
s ur'ČOvacím paprskem. (V obr. 1. vyznačena: jsou geométriická mílSta
ku paprsku 01 pro posuny +5" vztažmo -3".) To 1,est geome'~
Itr~dkiémílSto Ipo'lohy bodů s ,odahlY'likIOlU'nJuil1oV'0'U'.Takto sle!S'frojená
goometrtdk.á mí's'fa provišedlln!y' u'r'čov:ací směry tvoři pak odlc'hyl-
kový l()ibrazetcv p!řij1até S(JIulstla:věv mělří1!ku voLemý'cb po,su<Uů
(zde' 1: 5).

9'°"'41'..5

obr. 2.

Pro bodl určeny pro Ití n á ním z pět TI Ý m se zak,ládá kon-
strukce od1chyJ}ikovéhoobrazce l11a náJs~edui'ící'úvam. Při zpětném
Pf'Otínáln'Ínemáme Siprávné orlieIrJ:taoevnitřních směrníků ,al obejde-
me tuto, že sáhneme k úhlům, jež vezmeme za poďklaKlřeš'ell1,Í.,Správ-
né vytčení vyrnovnaJneho bodu bude žádati nejvh:OIdnějš,í polOhu
vzhled:eni k úhtům tvořeným ze sousedíních paprsků, by docíllIDlose
souladu ve vyrlOlVnan!Ýcheilementech, symetricky po obvod\u deJlého
hor:tzontu ulSPořádaných. Budou tedy tvořeny ve staničním nástil11u
mezi sousedními směrníky Úlhly jedJtlla!kzměřené u' a p1ak úhly z
předběžných' soufudnic vYpOčtené u a z:t'ěichto údadů úhlové od-
chylky tf u ',u - u' 'na vteřiny. (ZkoUlška: SlOIUčetúhlových odchy-
lek na stanici == O). V k!onstruk,oi se parkruooilk>gickyj,ako předešle
vynese v přijaté pravóúhlésoustavě, položené předběžným bodem. si~
tuácepoužitých paprsků'(v obr. 2 ; O I, 02)čárkovaně spřipsánímdélek
paprlS'ků,na 0.1 km (v, obr. 2 jeso1 =2.3. S02 = 3.4 km) aln1ebse vy-
nes'OlUdélky stran' urwvacích v měřítku (ku ,př. 1:25.000a P.). Pak
séseMroii g,oometrkká místa! bodů, jež runluluj'í,odchylky jednot\;i~
vých úhlů. Ke kOI1strukci tOlhoto gJeome'tlrického místa se použiJe
tIor'skYhodiagrlaltllunásledovně. Geometrické míisto, jež anuluje od-
chyl\ku v. úhlu' bude při těchto diferenciáJEniýchhodnotách ·.dctdi~ek'
přímka, která prochází !body na určovacílch paprscr<:l1 'cor~menech
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tohoto úhlu le0ícími, jež pro tyto paprsky vzájemně OOJU odchylku
anuluJí. Sta!č~ tedy v obr. 2. pro vrepsané odchyky -S" vztažmo+4" úhlu 1:::: 102 vyjmouti z diagramu posun IineárnÝ, odpovídající
této úhlové odchylce a pro směr 01 a délku této strany s = 2.3
km onen posun apll\ikoV1altikOllmo na směr 01; v poloze, kde protne
druhé rameno úhlové 02, vznikne bod i'při opravě +S" <libod I",
při opravě - 4". Současně již uvažujeme známénko dle smyslu posunů
bodu v:zhledem k úhlu dle zálsady, že úhel se zvětší, když bodl se po-
hybuje dovndtř úhJ!ua zmenší, vysunuje-Ii se bod zevně z úhlu. Pak
allla!logicky vyjmemel na drn<lJgmmupro délku druhého ramene úhlu
02 a pro odstraňovanou odchylku úhlu +4" posun a ten1to v pří-
slušném smyslu naneseme kolmo na toto rameno 02. až protne
druhé rameno 01 v bodě 2' plři op'fa'vě +S" a v bodě 2" přiJ opravě
- 4". Spojnice takto získaných bodů l' 2' a 1" 2" na ramenech úhlu
POidiárv<Íg-eomelur'i'dNémí'sto boldlů, '}ež a'n!Ulllu~íOldldbiY'l\IDuúhLovou
-S" v prvém a +4" v dir\uhém případě. Tato geometrická místa
nám poďávají nyni od;Chylkový oIbrazec v ph\jalté soustavě 'li V'e
zvoleném měřítku linlelárných posunů (zde 1 : S).

Pm k o m b i no van é u r č e n í POiJiohy bodu, se kombinují
geometrkká místa posunů směrníků měřených vpřed s geometri-
dkýmií místy posulnu lellementlálPllrýchúhlu měřený'c.h Zpělt!ně.

Spojení tOfto oldlp1o!Víldlái 'ťhelOire'tiickým úva~hiámplfynoudm 'ze
,zákona o hiromáldělnlÍSle,ůhyb v měření úhlovém. Přilimeme-li vá!hu
v měiřeném směrníku p. pak ]elSiÍ' váha v měřeném úhlu tvořeném

ze dvou smělmíků stejné váhy Pu = ~- Dáte platí pro posouzení

váhy směrůV1nější1ch a směrů vnitňnÍiCh s ohrlediemna jich zavedení
co or,iJentov:alI1ýchvnějších a proSltých vniltřnich směrů do vyrovná-
vacího počtu - opět vzhledem ku zák,onu přenášení chyb; pro vllllěj-
ší orietitovaJný směr přUmutá váha p= 1 žád,á pro vnitřní směr
váhu Ps = 2 a tedy vzhlediem ku dřívější úvaze lYro vnitřní úhel
Pu = 1.

Kombinací vnějších or1iiell11tovanÝchsměrů s pmstými vnitřní-
mi úhly zaryádíme tedy za podklad gmf,ického vyrovnání elementy
stejné válhy se stanoviska theorie, čímž jest toto spojení prvků
odůvodněno ,a! skýtá dalllšÍ' výhody odlstraněmtí oni~ntacé vnti1Jřnkh
měření a zjed\lllodušení postupu graHckého vyrovnání.

Bude tUldílž K'Ons1trulklce''o<dlch~III{I()v!é'hlooIb!raz1ce>pro kombino-
vané určení bodu dán~ návodem obou jednoduchých, případů, totiž
protínání vpřed a protírnáln'í zpětného. Počtem vyšetří se ze sou-
ňarlnic p'ředběiŽJnýchhled(aného bodu a daných isouřadnic pevn'ých
určuÍÍcírch bodů předběžné směrníky zachováním U'v'edených po-
kynů. Pak sestavíme násttnl prvků z vypočtenÝ'ch předběžných
směrln~ků a pozO'flwa'llrýdh oT:ien~iOlV:anlých~mělmÍikůvněJšfoh, z vy-
JltOIČ'tenýcihpře1d!běiŽlI1lychúihlů a úlhliŮmeřený'db a' údaje na' čí'se~nO'u
s:p:rá'vlnost.přez!kloUišÍme.

/b'PI, yykoI1lstruolvan'é siltuace určujícÍ/ch Ipiaprsků zarýstiieme
pro vmější směrníky la vnitřní úhly geometrická mí'Sta anu1uJící od-
chylkY3i obdržíme odchylkový obrazec, 00 základ další!ho ř'e'šení
o přijatém jedlI10tném měřítku. Konstrukci odchylkoíVého obrazce
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musí býtti věnována ta ne'jvětší péče, neb od jehopřesnosůi; závásí
správnoSlt výlsledku. Konstrukce musí býti vedelna ostře a PO:SUIllIY
přenesené diOobrazce ,se přezkouší zpětnouce,stou, že klUzpět vy-
jmutým posunům z výk,netsu hledáme v diagramu odpovídaiící Úhllío..:
vé hodnoty a oceníme d1e směru příslušná znaménka.

Odidhyl~~ovýobrazec takto selStrojený podiává jasný oibraz o
staV1Uměiřických údajů v '\[neárné míře, tedy koostruktivrll1ě v mě-
řítku a dov,oluje posoodfilti jakost měř'ení eV'entuelně povahu měři-
ckých chyb a již z tohoto stanoviska má pro praktického goodéta
velkou ,cenu, neb tento přehled z počtu nel11~jasně patrnÝ a jest tudíž
~onstrukce obrazce ,odchylkového protWpouhému čílSeilnémunástinu
Hsté plus, které tuto methodu zas.\ou~ell1ěoceňuj,e. Jest-li některý
Plllprsek nápadiniě z obrazce ostatních diobrý'ch paVf1skůvyrá<ží, po-
uk!aJzujeto na možnou nedůvěru a jest tIu zkouše'ti měření a vystře-
deni paprsků i počet sbližného směrn!íiku na správnost a často se
na!I'eznJedodalie6ně chyba v údaiích. Jest-,I'i pfi komb~novaném určeni
nooouh1arsíúdaje vnějších směrníků s vni'třními úhly, jest tu pllltrno,
~e jest tu co ,čill1itise systematickou chybou buď v usltředění stroje,
neb v SignilllHsacidlotyčinléhoboduco do centrického posttavení signálu
na tomto stanov~sku; ovšem za předpokl111duřádné signalilsace i po~
lohového určení daných bodů.

V odchylkovém obrazci jest pak vyhledati polohu vyrovnaného
bodu P. Dle' úvodiní úvahy jsou Ipro místní trtiangulace aktuelnými
posuny, o něž při vlastní, polozleťprakticky běží a přilmeme tyto za
vyrovnané e1lementy. Za nejvhodÍlější polohu bodu označíme pak
v souhllllSUs Pf'ÍI!lcipemvyrovnávacího p~tu dle methody nejmen-
ších čtverců onu, která podá :součet čtverců těchto pOSlunů 1. j.
odich~llek vyrolVnaného bodu od! určov:acích paprsků odchyllkového
obrazce minimálný.

Vzta!h mezi touto methodou a vyrovnávacím počtem dle směrů,
vztažmo dle úhlů plym'e z ná1sleduHcíúvahy.

Pří protúnán:í vpřed dilielorientovaných směrů jest lineárný
posun k. odpovídající změně směrník'u v a délce pialprsku S, d;lin
výrazem

s v"
k = --,,-

~
~ 1
a pro součet čtverců [k k] = "2 [S2 v" v"]

~
Srovnání výrazu 1. 'SIpodmínkou minima při vyr.ovná\l1iÍdle

směrů [pv" v"] .' min. určuje, že vyrovnáni d~e ~aneánnýchposunů
lze nahraditi vyrovnáním dle směrů za přHetí vah p = S2 . . 2.

Pro protínání zpětné dle úhlů lze vyjádřiti normálnOlu od~eh-
lost geometrického místa 12 pro oQchylku úhlovou ()'u= v 1. j..
úsečkou k v obr. 3., která tu tvoří element vyrovnávací, od-
povídající posunům elementu směrníků: k1 pro směr OP1.pti délce
Sl a odchylce úhlové d'u = v a k2 pro směr OPi při délce S2
a odchylce úhlové d'u = v takto.
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k1 = Sl V , k2 = S2 V. .

01 = ~ = ~v~ 02 = l
Sin U Sin U ' sin u

Dvojnásobná plocha trojúh~_níka
012 =. LI = 12 . k = 01 . k1 = 02 k2

Dále platí: 122 = m2 + 022 - 2 m 02. cos u .
Vložením výrazů z rov. 3. plyne

------,----

-12=-.1-Vk2+k2 2kk 6Sin u 1 2 - 1 2COSU • . . . •

Z rov. 4., 3a, a 6.:

k=~I
12

Sl v
sin u

. 4.

. 5.

k1 k2

V k12+ k22 - 2 k1 k2 cos U

1/ 2+ 2 Sl S2 V . . . . . . 7.
r Sl S2 - 2 Sl Sz cos u

Pro vyrovnaní d:llenormálll1ých odlehlosN:

l 2 2 J[k k] Sl . S2= 2 + 2 v v min... 8.Sl S2 - 2 Sl S2cos u
Srovnání s výrazem pro vyrovnálll,í dle úhlů [p v v] = min.

stall1oví,že vyrovnání dle lliormálných, liInieáJmých odLehlostí pro
úhly lze nahradJi,t!ivyrovnávarcím počtem d~e úhillůs přijetím vah

_ Sl~ s/
P - 2+ 2 • . • • . • . 9.Sl 52 - 2 Sl S2COSu

Dle tét'o úvahy bude IZleiře'šiti uvažovaný úkol p,řesně počtář-
sky apLikad methody nejmenších čtverců a číse~inrévÝSiledky srov-
nati s výslieidky konstruktivné grafické methody.
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Předloženou úlohu. vyšetřiti pravděneipodobněiší polohu bodu
v odchJylkoivém obrazci dle přijatého prillldplU vyrovná1ní pol5unů
1. i. lJ1Iormálnýchodlehilostí utčovaného bodu od paprsků odchylko-
vého obrazce, IzeřešlitJ pokusným vyhJledáním bodu a pro některé
účeile tento po1):U'sstačí; ježto zručnému geodétu není nes[lad~o,
ZVliáště ve vhodnýchpřipadech, se této poloze přilblížiN's přípust-
nou přesnostij pro podřízená měření. Přece vš,ak LÍJbovo!lnácesta
neusPClilmjujea bude účelno ujalSlllitisi konstrukti~é ře'še:ní předlo-
žené úlohy ,a;to cestou dl1emožnosti jednoduché klonstrukce, bez po-
mocných čísellných počtů 00 nejhospodárněji: vybUiďiOiVanou.

Pro zvlášÍ[l,í přÍ!Pad určení bodu proÍiÍlnáním vpřed ze tří pa-
prsků podal řeiŠ\elt1:ípro vyhledání pravděnejpodobnějšíh6 bodu ve
vzniklém trojúhelllníku odchylk,ovém o stranách du dz• d3, pravděnei-
podobnějších odiIehlostech bodu od těchto straJn81.82.83, a při odpo-
vída'ikích mírách přesnostJ huh~.h3• ti e lm e r t vztahem vaz str. 5.

8lh12:8zhz2:83h32=dl:d2:d3.' .... 10.

o 1

I' , I ; i I I I
I) , i 1~

•
i
20 cm

Dle přijatého lI1amloznačem J!~U hodnoty 81.82.83, korespon-
dUjÍlCÍnašim \:il11eárnýmiPosiUnůmkl' kz• k3• za přijetí těchto dálle
co posUlnů stejné míry p'řesnosti hl = hz = h3 = 1 a podává se
'tedy v tomto případě pro '1Iineárné odlehlosti hJleidaného bodu P
od paprlSlkůodJchy,lkového obnuzcle!jednoduchý vztah

kl : k2 : k3 = dl : d2 : d,q. . . . 11.
který sedá velmi jednoduše kom;;truovati. 1(onstrukce provedena

1916/24



jest v obr. 4. pro~é tam vepsané elementy. Pro tytoeJemeltlty
podává se odchylkový obrazec o paprscích ľ, 2', 3' s průse-
číky PlZ' P23' P13' Sestrojme druhý trojúhelník p'12 ,p' 23 , p' 13 ve-
dením rovnoběžek se strahamidl, dz, d3 ve vzdálenostech odpo-
vídaiících délek (případně stejných dílů) stran odchylkového obrazce

tedy d (vztažmo ~). Spojením stejnolehlých vrcholů p, p' obdr-

žíme v průsečíku spojnic vyrovnaný bod P, jehož poloha hoví
rev. 11. a opravy souřadnic jeho se vyjmou pak v měřítku posunů
graficky z výkresu.

Orafickákonstrukce podává opravy souřadnic oy = - 0'13 m,
ox = - 0'03 m. Výpočet vyrovnávací s vahami p - S2 podal
opravy oy - - 0'131 m, c)'x = _.0'030 m.

Obeoné a neHednoduši čistě konstru'ktivné řešení, pNi tom geo-
metliiicky Ipifesně odůvod1něné, podává methoda li. Ber t 'O t o v ,a,
kterou budeme tu apHkovati; z té příčiny uvedeme jeiji zásady tak,
jak byly uveře:jněny 37) v p.ojednání "Solution géométrilque du pro-
bleme de 1a détermination dJu lieu ~e pilus PfobaJble du nalVtre, a'l1
moyen d'un nombre QuelconQue de haut,eurs., plus grand Qulel2.

I. J e-I i dán o v r o v i něm bod Ů, z nic h ž j e den ie s t
P p a k těž i št ě G t o h o t a -ob r a z cer o v litu n éhoj e s t
bodem, pro který pllatí I Gp2 = minimum.

Důkaz. Pro každý jiný bod A (obr. 5.) obdržeH bychom 'troj-
úhelník AOP a tu Ap2 = A02 + Op2 - 2 AO .GP cos 1:::AOP
a pro souhrn bodů P:.

I Ap2 = in A02 + I Op2 - 2 AO .I OP cos 1:::AOP
Ježto .pro tčžiště platí I OP cos 1::: AOP = O, bylo by tedy
I Ap2 > I Op2, jak bylo dokázati.
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Je-li dán o v r o v i n ě ~obr. 5) m pří mlel kj i n ~c h 1.MN
j e s ti e dln o ti, bod G té t o r o viJ n y, pro k t e r Ý ...!'Gp2 = min.
t. j. součet č'tvercli vzdHeno:sU toho !bodu o.d da-
ných přímek jest nejmenší, jest těžištěm pat P
kolmic spuštěných z tohoto bodu na dané přímky.

Dlikaz. Kdyby těžiště bodů P nebylov G nýbrž v jiném bodu A.
pak veďme A Q .1M N a vzhJ\edem ua dřívější p'liatí

...!'Op2 = m AG2 + ...!'AP2.
Pak by platilo ...!'Op2 > ...!'AP2.

Dle obr. 5. jest dále ...!' Ap2 > ...!'AQ2 a tedy by následo-
valo, E Gp2 > E Ap2 > E AQ2,
a E Gp2 nebyl by m~nimem, což jest protli suposioi,. že G jest tě-
žištěm pat P.

J e dán 01 v r o v i něm pří m e k, z nic h ž AB j e s t
j e dno u a b o q M pro k t e r Ý p Ia t í, ž e s o li Č ICIt čtv e r c li
v zdá I e u o 's t í j e h o odd a 'UlÝ c h P' ř v m Ci k j e 's t m i-
nimem; spustíme-li z libovoltného bodu O téže ro-
v in y n a k až d o u pří m k u k 01 m i c,i OP I AB a pro m í t-
ne me-li bod M na ty t o k o Imli c e MQ .1OP. je st g e o m e-
trické místo bodů O kružnice a těžiště obrazce
spojnic bodů Ona obvodu tohoto kruhu ztotož,ní
se s těžd>štěm pat kú'lmic P. (obr. 6.)

Důkaz: Spusťme kolmici MR.l AB. Dle dřívější púučky jest
M těžištěm pat kolmic R a platí, že součet projekcí úseček MR
do libovolné osy rovná se nule; tedy E MR = O.

Dle obr. 6. OP = OQ + QP = OQ + MR. Tedy součet
EOP = EOQ pro libovolnou osu a těžiště průmětů, O na obvodu
kruhu jest identické s těžištěm pat P.

R e š e n í. Určení hledaného bodu M provede se konstrukcí
analogickou., Buďtež na obvodu kruhu (obr. 7.) libovolné body
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q', q", q'" . . . a r na paprscích odpovídajících bodům Qll Q2,
Qs .. '. a těžišti jich obrazce G. Konstruujme těžiště gobrazce
q', q",q'" . '.' homologické ku těžišti G obrazce Qll Q2' Qs'
Sestrojme přímku rg; určí tato na obvodě polohu "bodu o'
homologického ku bodu O, z něhož byly body Qll Q2. Q3 ...
na obvod kruhu promítnuty. Konečně konstruovaný průměr O'm
spojnicí ,0'C stanoví bod m, který jest homologický ku bodu M
a vzniknou dva podobn~J.!:0júh~níky ~ o'g m '""-'L1 OOM. Tyto
"podmiňují úměru OM : o'm = 00 : o'g, ze které lze konstruk~
tivně neb počtem odvoditi OM a na směrově známem paprsku
o m určiti polohu hledaného bodu M.

Postup konstrukce p,ravděnejpodobněj'šíiho bodu v obrazci od-
chylkovém za svrchu zmínětnJé suposice jest náJslledujíd. Volíme
střed knuihu vhodně k obrazci odchyt~ovému, bychom získaLi pro
promítající PaJprsky urlčité řezy. Nejvýhodněii jest zvoliti! tento
střed btízko mí s taJ, kam p'adne vyrovllalný bod, které dovedeme
v obrazci odchylkovém předem zlbližně "ozllla,čiti'. Průměr kruhu
stačí as 10 cm pro přehlednou a jasnou kmJlstrukci. Pak zvoilíme
střed\ promítáni O vhodně tak, aby byly docúleny výhodné řezy
pmmítaiírc:ích p,a'Pn;.ků s pomocným kruhem a z tohoto středu O
~onlStruUlieme kolmice na strany odchylkového obrazce s patními
body 1, 2, 3 ... , které promítneme těmi též paprsky na pomocný
kruh v body ľ, 2', 3' ... Stanovme těžiště T obrazce 1,2,'3 ...
a těžiště t homologického obrazce ľ, 2',3' . . . Spojnice O T
stanoví na obvodu kruhu bod -r; co průmět homologického bodu
t. Spojnice -r;t protíná kruh v bodě o'. Průměr o'C zajišťuje na
kruhu bod P, jenž leží na paprsku O p ve vzdálenosti dříve vy-

šetřené OP = ~~op. Tato označení dodržena jsou napřipo.

jených dalších příkladech.

Přednost konstrukc'e Bentotovy SlPočívá nejen v její jednodu-
chosti a přesném geometrickém ,odůvodnění,ale též v tom, ~e po-
dává řešeni pro každý od,chylkový obrazec bez ohledu na povahu
'odchy,l,ek, jak jest pro místní triwgulace třeba, bez zVlláštních supo-
SlÍ'c,k lčemuž se vrátíme při poznámce o jiném ř'ešení. Ostms1trvý:..
sledlm zaVii!sí od vystižení vzájemných homologických obrazců pat,
jich "průmětů kruhových .a 'Správného vyšetř'ení těžiště obou
obrazců, k čemuž jest nutno přihlížeti a zkouškou možnOu chybu
předem vyloučiti.

IRř~ nelVYlPinění 'Uvedených okolností vybočuje bod výsl'edný
proti matematické poloze, jak v praktických běžných příkladech
jest kOlllstat'Dváno o jedlIllilČkyv centime~re'ch, a!le djá se tomuto syc..
stematickému vlivu konstrukce čeli1ti v,otbou druhého středlU' pm-
mítání O2 proti prvému 01 na kruhu diametrálně položeného.
Tím získává se dflUh\Ýbod P2 jenž jeSlt v opačném smyslu přesta-
ven a bod matematicky přesnÝ padá do stiředu spojnic obou bodů
P1 P2. aJ to s přesností centimetru v přezkoušených případech při
lJa~načeném uspořádání. T~kto podává konistrukoel zajištěné vý~
sredky ..
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Obrazce z pat a z bodů na obvodu tvoří se syste~
matickýms!pojením sOUlsednrch bodů prostě, ják vedle sebe body
le/Žiív souvis!l~ SPo.i~tOISti.

DaJlším úko;lem jest vyšetření těžiště rovinného obrazce. To
stačí vyšetlřiti konstruktivně. K tomu připojíme někeré p1olwámky.
Jedná se tu o vyšetření těžiště trojúhie1lníika,případně čtyřúhelníka,
jež nejčastějii odchY'I~QIVýobraZlec p'ředistavujL Je-li odchylkový
obrazec mnohoúhelník 'o větším pdčtu stran, rozliožíme ho v troj-
úhelníky, vztažmo čtyřúhe'1n:íky a konstruujeme těžiště skkídáním.

(Pokračování.)

Zprávy literární a odborné .
. Dr. t~chn. Prant. Cuřík: Základy vyšší mathematíky

díl 1. Nákladem Ceské Matice technícké. Praha 1915. V naší literatuře
technícké až doposud postrádali jsme vhodných děl a učebnic z vyšši
analyse. Matice technická rozhodla se proto výdati spis o vyšší mathe-
matice. který by pro technika byl nej'en dobrou učebnicí, ale i příručkou
vpmxi. Toho >k,nilhaa1Jjtorova:'Plně dosáhlJa. Navétzujíc na mathematiku stře-
doškolskou, vykládá. nejdůležitější methody a upotřebení počtu differen-
ciálního; po v§eobecném ()d!vo~ení jsou uvedeny charakteristioké přílkla-
dy, které čtenáři illustrují theorii. Potřebná odvozování jsou provedena
jasně, bez dlouhých theore:tických výkladů. »Zákliady« mají sloužiti
nejen posluchačům techniky, nýbrž i inženýrům v praxi a kniha v prvé
řadě je psána pro ty, kteří potřebují mathematiky jakožto pomocné vědy
ku svým pracem specielním. Pro inženýry-geometry je zajímava zvláště
partie o řadách a o maximech, kde způsobem snadno pochopitelným je
podáno vše, co v geodésii nejčastěji l; mathematické discipliny se vysky-
tuje. I methOdám graďickým i rlizným mechanickým pomliClkám početním
je věnována pozornost. Všechny příklady jsou .voleny šťastně. Kniha je
psána vědecky, avšak i neodborníkům snadno přístupna a přes některé
tiskové chyby, jež svědčí o neopatrném provádění korektur, je pečliv~
uspořádána a vypravena. Jsme přesvědčeni, že kniha také geometrům v
pr,axi udělá doiJ.ré s~užby a ,Mzeji co nejvřelejí doporučiiti. P.

Zprávy ze sborů zákonodárných, úřadů samo....
správných a zeměpanských. .

Nařízení ministerstva veřejných prací ve srozumění min. vnitra, minist.
kultu a vyučování. pak spravedlnosti, financí. obchodu. železnic a orby,
ze. dne 4. ledna 1916. týkající se usnadnění dosažení oprávnění civilního
technika (civil. inženýra neb civ. geometra) Invalidům z nynější války.

Rakouským příslušníkům, kteří v nynějši válce na základě super-
arbitrace byli uznáni za invalidy a žádají za oprávnění éivilního te'chnika
(civil. inženýra neb civil. geom.) dovoluii se k nejrychlejšímu dosažení
jejich postavení následující usnadnění.

a) Doba praxe, stanovená v § 11 min. nař. ze dne 7. dubna 1913, ř. z.
č. 77, snižuje se o jeden rok. Tito. v úvahu přicházejíci žadatelé za opráv-
nění civ . .inženýra, mají vykázati podle ustanovení citovaného paragrafu
nejméně čtyřletou odbornou praxi, - ti, kteří v jejich odboru dosáhli
hodnost doktorskou, nebo složili diplomovou zkoušku, praxi nejméně
tříletou - a žadatelé za oprávnění civ. geometra, odbornou praxi nejméně
tříletou.

b) Předepsanou zkoušku v §§ 9 a 12' zmíněného min. nařízení mohou
skládati zmínění uchazeči o právo civ. technika (civ. inženýra neb civ.
geometra) již po uplynutí dvou let předepsané praxe.

c) Do prokázané praktické působnosti ve smyslu §§ 9 a 12 zmínt:-
ného mIn. nařízení započítají se také ona období. která ztráviIi v přísluš-
ném odborném zaměstnání dotyční žadatelé o právo civ. techníka (civ.
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inž.. neb civ. geom.) mezi~k,utečným ukončením svých studií na vysokých
školách technic. (přednášky a cvičení) a s.ložení poslední státní zkoušky
v § 10 žádané, - případně' dosažení doktorátu, - z dotyčného odboru.

d) U dotyčných uchazečů za oprávnění civil. geometra, kteří' vyko-
nali svá studia na k,uIiurně technickém nebo hydrotechnickém ódborném
oddělení na tuzemské technické vys. škole, jejichž státní zkoušky v době,
kdy tatoodbor.oid<dělení 'albsoIlvov:ali,stlÍ!tní~koušky z vyšší geodestie l1e~
zahrnovaly, dlužl1'omm za to, Ž!epoda:!'istudijní průkaz. jestliže kromě do-
tyčné II; státnf Zlkoušky, také vykona:JIizkoušlkupr'okazujíd jejkh prospěch
ve vyšší geodésii. . ,

e) U dotyčných uchazečů za oprávnění. civilního technika (dvil.
inženýra neb civ. geom.), buď i v tom případě, že nejsou s to předložiti
vysokoškolská vysvědčení z nauky národohospodářské a z rakouského
práva správního, omezena zkouška předepsaná v § 12 opětovně zmíně-
ného min. nařízení. na zkoušku ze zákonů ;1 nařízení, jež dotýkají se jejich
odboru. Toto nařízení nabývá ihned platnosti.

K nařízeni min. spravedlnosti v dohodě s min. veřejných prací ze
dne 1. června 1914 o vy h o t o v o v n í díl čích p lán ůměst.· staveb.
úřady. přístupuje města Ví d e ň a Brn o.

Z dolnorakouské inženýrské komory. Z jednání je sděliti. Sezení
komor. předsednictva ze dne 16. prosince 1915.

Inženýr. komory ve Štyr. Hradci a v 'Praze prosí, by dolnorak.
inženýr. komora zařídila čeho je třeba, by bylo vymoženo přibrání Ínžen.
komor k jednání o vyrovnání s Uhrami. T e j é s sy přejímá úkol jednati
o tom s min. S c h ti II e r e m. InženÝr. komora v Praze dává podnět k
tomu, by svolán byl druhý sjezd inženýr. komor do Vídně. Přijato svo-
lání v dubnu 1916. Naproti tomu B ti n s do r f činí návrh: Všem inženýr.
komorám buď sděleno, že před svoláním II. komor. sjezdu lTiusejíse v jcd-
not1I'VÝch~komor.předs,e:ctJni1ctvechk'ona:ti schů1ze schopně k usnášení se', by
bylo dostatečného materiálu ze všech komor. Jelikož tomu té doby ještě
tak není, nebuď prozatím sjezd svolán. Návrh se přijímá.

Místodržitelství uvědomuje inženýr. komory, že soudůnl byl dán'
poukaz. aby trestní soudní 'stíhání komorních členů bylo komOře oznámeno.

Předsedající navrhuje, by. se práce pro honorář. tarif vykonávaly
na základě honorářového tarifu spolku úředně oprávněných civ. te.chn~ků
v DoL RakoU'sích ze dne 26.dubnoa 1906 a ji'flýchdolbrých již hotových
tarifů. Upozorňuje. že by bylJo žádo,ucno. aby byla tiskem vydána sbírka
zákonů, nařízení a normál. výnosů důležitých pro civil. techniky a žádá
proto pány referenty, by podali' zprávy.

Cís. nařlzenl o třetí dílČí novele k všeobec. občan. zákonnlku' ze·dn~
19. hřewa 1916, ř. z. Č, 69 doplňuje nařízení ze dne 14. ří'jna 1914 a 22.
července 1915. Vyhovuje vlivu války na jednotlivá odvětví soukromého
práva. Pro geometry je důležité usnesení o p o ze m ko v Ý ch kn i h á c.h
zničených a náhradných listinách do obnovení knih. V námezní smlouvě
se mění odstavec o pro mlč e ní a zákonJ\Ých lhůtách, . jež skráculé
301etou lM,tu ,n'a 3!etou od 1. ,dubna 1916. Císař'. naříZení' nabývá. pl:Mnos.ti
1. lednem 1917.

Zprávy spolkové.
Zápis. o III. vaíné scbůzl Spolku. českých. geometrů. konané· v Praze

v budově české tecbnikydne 12. března 1916. V1IrČený čas ,se nedostavil
dle stanov ustanovený počet členů, proto konala se valn,á hromada o půl
hodiny později. Pře d sed a zahaj.uje schůzi o 10. hod. dopolední. Uvítav
přÍ>tomné,ZiII1i1ňujese o spol'kovémčasQJ]isu, jehož vydávání hlavně zÍÍ'nan,
čních. d,ůvodů muselo býti. obmezeno, ačkoliv časopis je zvláště v těchto
dobách nejdů!lCži~ě'jšímčIíá'nkem' s·po:lku .naŠeiho, udržujícím jedinétémeř
pojítko mezí členstvem a spolkem. S politováním,musi konstatovati, že
členové nemají dostatek smyslu pro organisaci spolkovou; Většina členů
dlících za vojenskou povinnosti nedala o sobě nejmenší Z'právy, ačkoliv,
jeto nejen jeiichpovinností, ale i v jejich zájmu •. Činí par alelu s poměry
v Německu. Němečtí kolégové informují svůj spolek nejen. o svém. ,pobytIt.
píší o své Činnosti. uveřejňují j .své zkušenosti odborné na ·poli-válečném
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nabyté, pracují-li při technických odbon;:cl14'ano i časopis spolkový dávají
si posílati do zákopů. Takový smysl ·pro společnou činnost odbornou do-
sud u nás schází. Dále promlouvá o snahách středoškolských profesorů
matherpatiky, deskriptivy .a fysiky vsunouti praktickou geometrii do vy-
učování .mathematiky. Za .. tím. účelem byly konány debatní schůze v J ed-
notě českých mathematiků a fysiků v Praze a probírány otázky, ve které
třídě je třeba začíti s praktickol\geometrií, jakých úloh a měřičských po-
můcek užít v jednotlivých třídách a má-li sepřidělíti praktická geometríe
k mathematice středoškolské obligatorně ueb neobligatorně dle indiyidua~
lity učitele. Výsledkem všech porad bylo usnesení, aby s profesory ma-
thematiky, kteří by dobrovolně se přihlásili. byl proveden určitý počet
praktických cvičení z geodésie. by do té discipliny vnikli a pak dle svých
individualnÍch schopností prozatím nabytých zkušeností využitkovali při
vyučování mathematiky. Pak čten zápis o minulé valné hromadě, jehož
znění se jednomyslně schvalujie. Na to přednesena z p I' á v a j e dna t e 1-
s k á za rok 1915. Ve třétím správním roce spolku našeho trpěla činnost
jeho mnohem. krutěji než-li v roce minulém. Jen zachování kontinuity na-
šeho spolkového života přimělo nás svolati letos valnou hromadu, ač jsme
si .všichni dobře vědomi, že činnost naše v uplynulém právě roce byla
velice chudičká. lilavní příčiny ťoho však byly mimo nás. Zájem členstva
na věcech stavovských i spolkových - tak lako ve všech ostatních spol-
cích - upadala dnes se zdá, jako by se již ani nikomu o věcech stavov-
ských mluvit nechtělo. Je to zajisté stanovisko nesprávné, ale lze doufati,
že po urovnání nynějších abnormálních poměrů chuť k intensivní spolkové
práci se opět dostaví. Vydávání spolkového časopisu »Zeměměřičskébo
Věstníku« musilo býti obmezeno. Redakci však se přece s velkýmúsi!ím
podařilo, aby vycházelo vždy dvojčíslo pravidelně aspoň po dvou měsí-
cích a aby tím jediné pO'j1ítkomezi spolkem a členy jeho, pov~tšině vyko-
návajícími vojenskou povinnost, bylo udrženo. Celkem vyšlo 5 dvojčisel za
minulý rok. Clenské schůze s přednáškami a odbornými debatami, jak
byly projektovány v roce minulém, konati se nemohly pro nedostatek
členstva. jež by se jich mohlo s,účastniti. Pro vyřizovaní agendy spolkové
konány byly tři schůze výborové a pět schůzí poradních pražských. členů
výboru, pokud zůstali doma. Smrtí odňati byli spolku našemu, pokud je
nám známo, kolegové: Br a:b e c Ant., L u ke š Josef a Set n í č e k
František, jejichž památku zajisté v úctě zachováme. Nový člen přistou-
pil í, celkem je členů 3156 na konci roku 1915, ke konání vojenské povin-
nosti povoláno bylo 93 členů, pokud jsme mohli zjistiti. Naše o db o č k a
b I' n ě n s k á konala již lY'. řádnou valnou hromadu dne 12. prosince 191'5
v Brně. (viz zprávu v minulém čísle). Druhá odbočka naše »S p o Ie k
posluc'hačů zeměmeřictví v Praze« konala valnou hromadu
4. prosince 1915 a zvoleni R u zka Frant. předsedQu, do výboru pak Ba 1'-

tošek Lad., Brab.ec Tom., Farka Vád., Chramosta Aut., Kin-
s k Ý Jiří, Liš k a Frant., V a c k e Zdeněk, Z a hrad ní k Hanuš. Podle
stanov vystupuje letos poslední třetina výboru při první valné hromadě
zvoleného a to pánové: prof. Pe tří k, inž. B e n e š, inž. P a I' ý7. e k. prof.
dr. S e In e I' á d, inž. Zem á n e k, vrch. geom. Z e ní šek. Zprávu iedna-
tetsik:ou Ikončím díky denním našim Ji,stům za bezplatné uveřejňovAní zpráv
spolkový'ch asbom protesors:kému č:es. yysqké š1kO'ly t,echnické v Prlarze
za propůjčení místností pro valnou schůZi, jakož í všem příznivcům spolku
našeho. - Ku slovu přihlásil seinž. F ti I' S t za »J ednotu civilních geometrů
v Praze«. Souhlasí s předsedou i zprávou jednatelskou, že v dnešní době
je úplná lhostejnost mezi geometry k činnosti organisační. Je uesprávno
vš<ik, že právě teď dáváme ruce v klín, kdy se provádějí mnohé věci, jež
mohou míti neblahé následky prtl náš stav. Poukazuj'e dále na nařizení
mi11lÍst~rské o dělení parcel, jímž povo'luje se nělkiterým městflm, abY svým
stavebním. úřadem mohly prováděti dělící plány pro knihovní dělení par-
cel. Avšak v mnohých stavebních úřadech není kvalifikovaných geome-
trů, nýbrž plány provádí oSOIba jiného old'boru, k,terá ppo ty.to speciál'l1í
práce není řMně kvalifikována. Zádá tudíž, aby všudy do stavebních
úřadů .byl přibrán geometr s dokončenÝm vysokoškolským vzd.ěláním,
po přípal!ěs ilutori:;ací civ. geometra Il.ebo povt;)lovati tato oprávnění jen
těm ·úřadŮm,· MeisotU zaměstná'l1i 1<vdi~ovaní geometN. Dallší kftvda děje
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se stavu našemu císařským narrzeníin o obnovování a úpravě hranic,kde
.soudní ohraniěenfje možno provésti soudci 'bez odborného znalce. Jiná
bolavá stránka naše je otázka ve příčině zhotovování plánů polohy. Plán
polohy skládá' se ze dvou částí, totiž z části geometrické a dtuhéčásti
návthové, která má hověti nejen podmínkám racionelně rozložené sítě
uliční v ohledu komunikačním, nýbrž í má vyhovovati zásadám esteti-
c,kým. Plán j)Oll'Ohyby nemohli dle přelVládiatjídc'h názorů ,prováděti ani
geog'letr. ani stavební inženýr, ani architekt, nýbrž vŠichni současně.
Re.'k· však doufá, že přednáškami zavedenými o plánech polohy na na-
šich .vysokých školách nabývá' geometr úplné kvalifikace pro zhotovování
jejich a bude-Ii se budoucně jednati, kdo z techniků jest oprávněn zho-
tovovati plány polohy, nebude se moci přehlížeti specielní vzdělání geo-
metrů pro tento obor. Vitá dále okolnost, že někteří naší kolegove byli
povoláni za domQbranec'ké oinženrýry, litujevšak,že byl1iljsme přece od-
strčeni, nebo! naši kolegové nemohou býti jmenováni inženýry-důstoj-
níky, ačkoliv na druhé straně stavitelé používají této výhody. Apeluje na
spolek a kolegy, by učinili kroky ve příčině zaopatřeni kolegů ínvalidů.
Je povinností našich korporací geometrických se jich ujmout. Vláda vYšla
jim již vstříc mnohými úlevami při průkazu prakse pro' dosažení autori-
sace, jen třeba dbáti bedlivě toho, aby úlevy ty nebyly na úkor kvalifi-
kace. Řečník obává se, aby ze zavedení praktické geometrie na střední
školu nevytvořily se kursy pro geometry, přičleněné ke střední škole,
čímž by naše exis1eQ1lCeby:1a o'hrožena. P ř 'e1dsed a rozptyl1u!e OIbavy
inž. Fiirsta vysvětlením, ž~ jedná se jen o to, aby učitelé mathematiky,
fysiky a deskriptivy' svýrri žákům na praktických případech ilustrovali
pouČ!kya věty ,tmewetickélJ1attthell1láitiiky.O,st<JAněpodobný směr vyučo-
vání byl již před léty, kdy reálka byla teprve v začátcích a jen snaha
reálu' přiblížiti se gymnasiusv:ou úrovní, přivedla kruhy úřední k vy-
škl'tíiúti·praktlkké geometrie z mathematikyreMné. Ž,e nyní opět kompe-
tentní kruhy uvažují o zavedení praktických cvičení, jimíž by ryzí ma-
thematika se stala žákům jaksi stravitelnější a na konkrétních příkladech
v přírodě chtěji odúvodnÍiti theoretiícké pozmatky, má svůj původ vNč-
mecku, kde podobné snahy se j~ž od desetiletí vynořuji. Pokud se týká
otázky jmenování domobraneckými inženýry-důstojníky, domáhá se spolek
současně se spolkem architektův a inženýrů v král. Ceském o to, aby
též geometři mohli býti jmenováni inženýry-důstomíky, ačkoliv v!<Jeňský
SpOlek archite'Mův a ill1lženýrůve s'vém podání k mini,sterstvu geometry

'·~PJně{lominul. K otázce oprávnění zhotovovati plány polohy poukazuje
pl'edsélla 'ha přednášky o plánech upravovacích a zastaV-ovacích zavedené
na české vysoké škole technické v Praze, k čemuž pN,poju]oeprof: dr. S e-
m e rád, že i v Bmě byla zřízena docentura pro výstavbu města že
české techniky jsou jediné v Rakousku, jež mají přednášky' toho druhu.
Konečně konstatuje předseda, že spolek v návrhu pro rozšířenou úpravu
studia zařadil do programu přednášky o úpravě měst jdko' povinné. Zprá-
va jednatelská se schvaluje. P o k I a dní k čte pak z p r á v u p o k I a d-
ní a poněvadž nikdo nežádá vysvětlení, r e vi s o ř i ú č t ů prohlašují, že
nalezli vše v nej)epšínf pořádku a navrhují, aby inž. Po n i a t o v s k é m u
za jeho obětavou a neúmomou činnost spolkovou valná hromada projevila
dfil:y.Schvaluje se. Poněvadž poměry se nezlePšily od roku minulého,
SChvaluje valná hromada, aby pří s p ě vek č len sk ý z ů S t a I n e-
z mě n ě n 8 K. ~ Vol b y: Do výboru byli aklamací opět zvoleni vy-
stupující pánové: inž. B e ne š, inž. Par Ý ze k, prof. Pe tří k, prof. dr.
Sem e rád, vrch. g. Žen í šek a nově zvolen civ; geom. inž. Š t ě-
lJ á ne k. ~ Vol n é n á vrh y. Prof. dr. Sem e r ád žádá, aby se konaly
'přednášky spolkové o geometrovskýchzátežitostech v době poválecné co
přípravy, k čemuž předseda vysvětluje, že zatím všude není účastenství
'a. nMaid.'.,Y 'pro větší čillllno.st:nutno jen 'hFeděti, abychom spolek udrželi. až
tJo normálnich poměrů. Inž. P o n i a t o v s k i navrhuje, aby otištčna byla
Přednáška 'prof. dra L u k á š e »0 právní strátH:e mezníkování pozemků«
'oni ye Sppl~u' přednesená. Schvaluje se. Nato předseda končí valnou

<~ůzi PQděkó'V&iilm přítomným za účast a s pfá;rifin. abycbom na příšti vaL-
'Ti.~ď"~omaděsěš!lse jiŽ· za póměrů příznivě'~íchčinnosti našeh'f) spolku.
P''''hl, , ~. " ZapSal dr. Fial a.
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Zpráva pOkladnl pro rok 1915.

Příjem: ~~_ Vydání: I~I
na. hotovosti z roku 1914 . 1

1

'1505.98 odbočce pražské vráceno .,~..,....
členské příspěvky . . . . 66422 na časopis •. . . . . . '[11 '
předplatné na časopis .. I 7186 provise za inserci ... I 1 75

I

předplatné na inserty . '1. 178 50 da~.ě . . . . . . 11 11 7.3
úrok za rok 1915 . . . . I 2692 reZle a porto . . . . . . 'i 12 7

I nevýdainé jmění .~. . . . I[ 400-
I v pokladně .. .. . . .!i 682991

1- Dohromady. . 112447[48- Dohromady. . 112447148
V. Praze, dne l. ledna 1916. Ing. Emil Poniatoysky m. p

t. Č. pokladnlk. . .
Podepsaní revisoří prozkoumali dne 8. a 9. března 1916 pokladní a účetn!

knihy a všecky účty a doklady, dále hotovost a vkladní knížky spolkové
pokladny a shledali vše ve vzorném pořádku.

V Praze, dne 9. března 1916.
Prof. J. Pantofliček, m. p. Ing. los. Pošta, m:p.

t.č. revisor účtů. 1. Č. revisor účtů.
Rozpočet na rok 1916.

Vydání: ~1~Kj~~ ~!Lj_~ __m~__~1
Casopis . . . .~ .. . . 1280\- C~enské příspěvky . . . . 660~
daně " 12 - predplatné. . . . . . .. 71 -
režie . . . . . . . . 120 - hotovost 682199
- Dohromady .. 14121- Dohromady. 141399

Zprávy osobní.
Stát. zkoušku v u č e b. běhu pro .zeměměřiče n a.c . .lít';'"

i.: e s. vy s. š k o let ech nic k é. v P r a z e s I o ž i I i v r. 1915 p á nÓ v é~
S a r i č M~, B u r g e t, Jos., 1., e I e z n Ý Ant., M a I k u s Jan, S k o r k o v-
sk.ý .lar., Kouba Jan, Zítek Václav, Krátký Jo:s."C~~~PS~)o~,.
Ma ech i e d o O s k., Str a k a Vlad., Ná h ů n e k Lad.;. a·Z,.Y.tl:ll,ťah.

Autor. zkoušku pro civ. ~eom. složili dále až d.o
břez.na 1916 při místodrž. král. Ceského pp.: Šír Vr., f'rimI
Boh., tI a m p I Mir., Š v e c Jan, f' o j t í k J os., Jan d á k Kar., Z el e n k a
Jos .• Keclík Tom.

Jmenováni: Pan VI. tI a j n ý, insp, ck. ev. kat. jmenov.án členem;J<:~~í
komise pro státni zkoušku zeměměřičskou na .c.k ..~eské ,technjce v Brně.

Rytíř. kříž řádu f'rantiška Josefa obdrželi p. vrch. ínsp. A. Do šel,
Praha, J. Lei per t Vídeň, E. Dem m e r Vídeň, agr. insp. J. P r e s s e I
Lublaň. Titul a charak. ev. ředitele p. R L u x Bukovina.

Agrární operace: Agr. el. Abraharrrczik Rud., DOT)l.e·s
Norb., Bolehovský Jos., Tannenback f'r.,.Krob Fr.,!Y\,ártlali
0111., K'ob e'r RU1d.,K 10 f e 'r 'a, Vád., I iU h 'a!Us e r K., P u ti ar Qu., jme-
nováni agrárními inženýry II. tř. (l./l. 1915).

Agr. geom. II. tř;: DeHer f'r., Trattnig Rob., Zakrejšek
Al., P a II a Em., S p a I e k Mlich., P a leč e k Vinc., K u b í n Jan jIlleno-
váni agr. geometry I. tř. (l./3. 1916).

Z voj e n s k é s I u ž b y: Dne 30. srpna 19150 zemřel na severním
b<Jjištičlen našeho spolku Ing. Ed. tI rád e k, úř. autor. civil. geometr
v Prešticich. Jeho památka budížzachována. .

Kg. A. No v o t n Ý z Pardubíc sděluje, že od počátku války dlí ve
službě vojenské. Nyní je velitelem u železníčního pracovního oddělení za~
jatců č. 9 v hodnosti poručíka. Kgové E. S I e z á k, praporčík a. M aC h
Břet. jsou co re)wnvalescenti· v léčenÍ. .

ládáme kgy za oznámení adres (polních pošt) a osobnLz jich po-
stavení ve službě vojenské a změny adres v službě civilní, bychom správ-
ně časopis odesilatí mohli, přímo redakci »Dr. Semerád, Brno. Ceská
technlka.«

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